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 عبد القـــــــــادر لبـــــــــــــاز : ّشح ت من إعداد امل
 2021جانفي  07: نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ      

 ادة: ـــــــــــة من الس ــــــــــ املكون ةــــــام اللجنــــأم                             
 

 الصفة  املؤسسة  الرتبة العلمية  االسم واللقب       
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 ممتحنا   جامعة غرداية « أ»أستاذ حماضر   حممـــــــــــــــــــــــــد زوزي 
 ممتحنا   جامعة غرداية « أ»أستاذ حماضر   د ــ زة عمي سعيــــــــ ح

 ممتحنا   جامعة املسيلة  « أ»أستاذ حماضر   ان ـــــــــــــــ ى قم ـــــ مصطف
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 الصفة  املؤسسة  الرتبة العلمية  االسم واللقب       
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 اإلهداء 
 أهدي هذا العمل إىل من قال يف حقِّهما عزَّ وجلَّ: 

 مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَاوَ  «
 اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

 » رَبَّيَانِي صَغرِيًا 
 سورة اإلسراء  24: ةاألي

 ها اهلل وأطال يف عمرها.نبع احلنان أمي الغالية شفا

 والدي الكريم بارك اهلل له وأطال يف عمره. 

 . رـــــــالطاه  والوحيد احلبيب أخي 

 ن عمي وقدوتي األمني لـــــباز اب

 . خواتي العزيزاتأ

 نبيلة. وأبنائي األعزاء احلسن، شريفة، إىل زوجيت احلبيبة 

 إىل كل أفراد عائليت. ،  إىل روح جدتي الغالية

،  عبد الباقي بوهايل ،شريك أمحد، عبد الكريم خريي إىل كل أصدقائي وأخص بالذكر

عينة  حممد السعدي،   علي باكرية، رية،مصطفى باك  خلضر بن أمحد،  طفى قمان،مص

 ، حامدي حممد. ، عامر لعمارة، عمر قمان، عمر شتاحتةمجوعيعمر   املسعود،

 " أخضري حممد الطاهر، بن حيي علي،  دفعة الدكتوراه  زمالئي يفإىل  

 مركان حممد البشري".  

 عبد القادر لباز                                                                علم. إىل كل طالب 



 

 

  كلمةشكر
 . وأخرياً أوالً هلل احلمد والشكر

على   عبد احلميد بوخاريالدكتور  األستاذ  مشريفكري وبالغ تقديري إىل  ثم أتقدم خبالص شُ

أتقدم خبالص  املشرف، كما ، فكان نعم والثقة اليت منحنا إياها صربه، وعلى اجملهودات اليت بذهلاسعة 

على كل ما قدمه من  بصفته مشرفا مساعدا الدكتور بن أمحد خلضر  قديري إىلكري وبالغ تشُ

 .هذا العملتوجيهات ونصائح إلجناز 

 والشكر موصول إىل جلنة املناقشة على تكرُُّمها مبناقشة هذا العمل بغرض تقوميه، تطويره وحتسينه.  

،  يل قوالً ، ونصحوقتاًووفر يل   اًإىل كل من بذل معي جهدكما أتقدم بشكري وامتناني       

 ، أسأل اهلل أن جيزيهم عين اجلزاء األوفى

 :اتذة األفاضلـــــــــاألس وأخص بالذكر 

 د.علماوي أمحد  ✓ د.طارق هزرشي   ✓ رادـــــــ د.عبد القادر م ✓

 ةـــــــ أ.د.حممد عجيل ✓ ــرـــــــ د.قمان عم  ✓ د.رواني بوحفص  ✓

ــ د.عمر شت ✓ د.ياسني غربي   ✓ د.عبد الكريم خريي   ✓ ــ احت  ة ــــــــ

ــ عبد  اهلل  م أ.د.  ✓ د.روابح عبد الرمحان   ✓ د.حممد بن موسى   ✓  ايوــــ

 سبيت امساعيل د. ✓ عطااهلل بن مسعود د.  ✓ ـــــةــــــــباكري د.علي  ✓

ــ د. ح ✓ بن شهرة  شول د. أ. ✓ ــ كبيش حممد. ✓ ديدي آدم ـــــــــــ  ود ــــــــــ

عبد القادر لباز 
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 : لخصامل

البنكي يف حاولنا من خالل ه للتدقيق  أثر  إذا كان هناك إمكانية لوجود  ما  الدراسة معاجلة إشكالية  ذه 

يف البنوك التجارية   تقييم املخاطر البنكية من خالل مقوماته "التدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي، جلان التدقيق"

(  عن 19لعاملة ابجلزائر بلغ عددها )اجلزائرية، ويف سبيل حتقيق ذلك قمنا بدراسة حالة عينة من البنوك التجارية ا

إطارات املديرايت العامة للبنوك وهم: املدققني الداخليني   يف  طريق استطالع أراء عينة األفراد املبحوثني املتمثلني

أعضاء جلان  املاليني،  واملفتشني  املراقبني  املخاطر،  حتليل  الداخلي، رؤساء مصاحل  التدقيق  أقسام  للبنوك، رؤساء 

حيث بلغ   من خالل االستبيان، ، وخمتلف اإلطارات األخرى اليت هلا عالقة مبهام التدقيق البنكي واملخاطر  التدقيق

( أ132عددهم  من  فردا   )( من  137صل  امليدانية  الدراسة  امتدت  حيث  الدراسة،  عينة  استهدفتهم  نوفمرب ( 

املنهج الوصفي التحليلي يف   بغية اإلحاطة جبميع جوانب املوضوع مت استعمال  ،2020إىل غاية أوت    2019

 اجلانب النظري ومنهج دراسة احلالة يف اجلانب التطبيقي. 

مت التوصل إىل أن كال من )التدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي، جلان التدقيق، تقييم املخاطر البنكية( تتوافر  

إحصائيا لكل من )التدقيق الداخلي،   وجود أثر دالبدرجة مرتفعة يف البنوك التجارية اجلزائرية، كما مت التوصل إىل  

مستقلة بصفة  التدقيق(  جلان  اخلارجي،  البنكية  التدقيق  املخاطر  تقييم  من   ،يف  لكل  إحصائيا  دال  أثر  ووجود 

 . لتدقيق اخلارجي، بصفة جمتمعة يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية اجلزائريةالتدقيق الداخلي وا

املفتاحية التد الكلمات  التجارية :  البنوك  البنكية،  املخاطر  التدقيق،  اخلارجي، جلان  التدقيق  البنكي،  قيق 

 .اجلزائرية
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Abstract: 

We have tried through this study to address the problem of 

whether there is a possibility of having an impact of bank audit in 

assessing banking risks through its components "internal audit, 

external audit, audit committees" in Algerian commercial banks, and 

in order to achieve this we studied the case of a sample of commercial 

banks operating In Algeria, its number reached (19) by surveying the 

opinions of the sample of individuals represented by Bank employees, 

which are: internal bank auditors, heads of internal audit departments, 

heads of risk analysis departments, financial auditors and inspectors, 

members of audit committees, and various other frameworks related to 

audit tasks Banking and risks through the questionnaire, as their 

number (132) out of (137) were targeted by the study sample, where 

the field study extended from November 2019 to August 2020, in 

order to cover all aspects of the topic, the descriptive analytical 

approach was used in the theoretical aspect and the case study 

approach in the practical aspect. 

It was concluded that each of (internal audit, external audit, audit 

committees, bank risk assessment) is available at a high degree in 

Algerian commercial banks, and a statistically significant effect was 

found for each of (internal audit, external audit, audit committees) 

independently., Internal audit, external audit collectively in assessing 

banking risks in Algerian commercial banks. 

Key words: bank audit, external audit, audit committees, 

banking risks, Algerian commercial banks. 

 

 

 



 

 ~III ~  
 

 

Résumé : 

Nous avons tenté à travers cette étude de résoudre le problème de 

la possibilité d'avoir un impact de l'audit bancaire dans l'évaluation 

des risques bancaires à travers ses composantes « audit interne, audit 

externe, comités d’audit » dans les banques commerciales 

Algériennes, et afin de le réaliser nous avons étudié le cas d'un 

échantillon des banques commerciales opérant en Algérie, son nombre 

a atteint le 19. En sondant les opinions de l'échantillon de personnes 

représentées par les cadres des banques, qui sont: les auditeurs 

internes des banques, les responsables de l'audit interne, les 

responsables départements d'analyse des risques, auditeurs et 

inspecteurs financiers, membres des comités d'audit et divers autres 

cadres liés aux tâches d'audit et des risques bancaires via le 

questionnaire, leur nombre est de: 132 sur 137 élément étant ciblé par 

l'échantillon de l'étude, Cette dernière est étendue de novembre 2019 

jusqu’au août 2020, afin d'acquérir tous les aspects de l'étude, 

l'approche analytique descriptive a été utilisée dans l'aspect théorique 

et l'approche d'étude de cas dans l’aspect pratique. 

Il a été conclu que chacun des: (audit interne, audit externe, 

comités d'audit, évaluation des risques bancaires) est disponible à un 

degré élevé dans les banques commerciales Algériennes, et avec un 

effet statistiquement significatif a été trouvé pour chacun des (audit 

interne, audit externe, comités d’audit) indépendamment, Audit 

interne, audit externe, collectivement dans l'évaluation des risques 

bancaires dans les banques commerciales Algériennes. 

Mots clés: audit bancaire, audit externe, comités d'audit, 

risques bancaires, banques commerciales Algériennes. 
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 متهيد: 
املالية دور   البنوك  ؤديت         بناء    ا  كبري   ا  واملؤسسات   االقتصاديني،   للوكالء  التمويل  وتوفري  الدول  اقتصادايتيف 

ولقد عكفت مجيع   االقتصادية العامة للدول،  السياسات  رسمو   االقتصادي يف عملية التطور والنمو    أمهية كبريةهلا  و 
، من جهة أخرى  واحملافظة على أموال املودعنيمن جهة    البنوكتطوير أداء  حتقيق مقاربة    حماولة   دول العامل على

هاجسا   تشكل  أصبحت  املقاربة  ظل    خاصة    كبريا    هذه  احملدقة  ازدايديف  الذي   نظرا    هبا  املخاطر  الكبري  للتطور 
 واملنافسة  ها تعقيد و وتنوعها    لبنوك ا  قبل  من   املقدمة  البنكية  اخلدمات   زايدة و   البنكيةاألنشطة  و   البنوك  قطاعشهده  

وساو   ،البنكي  السوق   يف الدفعظهور   الضروري   من  أصبح  به  املرتبطة  واملخاطر  التطور   هذا  وملقابلة   ،احلديثة  ئل 
 هلذه   السلبية  اآلاثر  على  للسيطرة   الالزمة  الرقابية  اإلجراءات  ووضع   ابلعمل  حتيط  اليت  املخاطر  مستوى  مراقبة

 جناح   يف   الرئيسة  العوامل  من   هي   وإدارهتا   وتقوميها   املخاطر  معرفة  أن  القول   وميكن   سليمة،  يقة بطر   وإدارهتا   املخاطر 
  ازداد و   هذه املخاطر  إلدارة  سليمةلوجود منهجية    احلاجة  تازداد  فقد   لذلك  ألهدافها،  وحتقيقها  وازدهارها  البنوك
  ؛هامن  التحوط  وطرق  وسائل   متدعي  يف عليها  تشرف   اليت  الرقابية  واهليئات  التجارية  البنوك  اهتمام

أجل           من  أسباهبا  على  والوقوف  وقياسها  تقييمها  عملية  البنكية، هي  املخاطر  إدارة  يف  أول خطوة   ولعل 
أو   وتفاديها  إلدارهتا  تصور  منهوضع  لوضع ،  ااحلد  طريقة  يف  تفكر  العامل  لدول  املركزية  البنوك  جعل  ما  وهذا 

لقياس  عاملية   أساليب وأنظمة موحدة هتدف  إنشاء هيئة  عليها ومن هنا جاءت فكرة  والتعرف  البنكية  املخاطر 
ية  بنكنشاء جلنة ابزل للرقابة الوالدويل، وابلفعل مت إلإلشراف والرقابة على األنظمة البنكية على الصعيدين احمللي  

ية هتدف إىل استقرار مبادئ توجيهية ومعايري عاملإىل إصدار    ، هتدف أساسا  1974مبدينة ابزل السويسرية سنة  
       .وسالمة األنظمة البنكية العاملية 

عامليا للحفاظ على األنظمة البنكية للدول وحماولة دعم استقرارها   ه أصبح هناك توجها  يتضح لنا أن  مما سبق         
 خسائر غري ىلإ  البنك"احتمالية مستقبلية قد تعرض    : ميكن تعريفها أبهنا-  بنكيةمن خماطر    احيدق هبملواجهة ما  

وتنفيذها بنجاح، وقد تؤدي يف حال عدم التمكن من   البنكا مما يؤثر على حتقيق أهداف  متوقعة وغري خمطط هل 
  ،2007  لسنة  العاملية  املالية  األزمة   عقب   خاصة    -"إفالسهو   البنكالسيطرة عليها وعلى آاثرها إىل القضاء على  

 املايل   لالقتصاد  هتديدا    لتشكل  العاملية  املالية  واألسواق  البنوك  ث   املتحدة  ابلوالايت  العقارات  قطاع  مست   اليت
  املالية  األزمة  هذه  أن    إىل(  OECD)  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة   عن   صادر  تقرير   خلص  ولقد  العاملي، 

 يق التدق  يعترب  الذي   األخرية  هذه   الشركات،  حوكمة   أجهزة   يف  والضعف  اإلخفاق  هو  فيها  الرئيسي  السبب  كان 
 يف البنوك التجارية.  األساسية  ومقوماهتا  ركائزها   أهم أحد  أنواعه  مبختلف  البنكي
 الباحثني  على   لزاما    أضحى  العامل،   يف   خماطرة    البيئات  أكثر  من   مصنفة  اجلزائرية  البنكية  البيئة  أن    وابعتبار         

عقب فضيحة بنك اخلليفة اليت طفت على يف البنوك التجارية خاصة    البنكي  التدقيق  مبوضوع  االهتمام اجلزائريني  
 الساحة البنكية اجلزائرية يف هناية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين واليت مت تسميتها بفضيحة القرن. 
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الرئيس .1   عميقة   اقتصادية  بتطورات  األخرى  النامية  البلدان   مجيع   مثل  مثلها  اجلزائر،  مرت  لقد ة:  ياإلشكالية 
 يف   أنشطتها   مبمارسة   اجلزائرية  للبنوك   مسحت   واليت  التغيريات،   هبذه   املتأثرة   القطاعات   أحد  نكيالب  النظام   كان
 اخلاصة  البنوك  نشاءإب  مسح  الذي  10-90  والقرض  النقد   قانون   صدور  بعد   خاصة   استقاللية،  أكثر  إطار

 يف اخلارجي البنكي التدقيق تفعيل يف  األساس احلجر مبثابة كان   الذي القانون  هذا واملختلطة، األجنبية والبنوك
 إىل   -162  املادة  من)  خصيصا   له   الثاين   الباب   من   األول   الفصل  خصص   حيث   اجلزائرية،  التجارية   البنوك
 املركزي  البنك قام  البنكية املخاطر  من  التحوط  أجل من  ابزل  للجنة التوجيهية للمبادئ ومواكبة    ،(165 املادة

 الداخلية   املراقبة  املتضمن  2002  سنة  نوفمرب  14  يف   املؤرخ   03-02  رقم  النظام   إبصدار  أيضا    اجلزائري
 الدورية  الرقابة  أدوات  أهم  من  ابعتباره  الداخلي  البنكي  للتدقيق  أيضا    لص  أ    والذي  املالية  واملؤسسات  للبنوك

 القيام   يف  ملساعدهتا   تدقيق  جلان   إبنشاء  التجارية  للبنوك  السماح  على  نص  كما   النظام،  عليها  نص  اليت
 على ما سبق، ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:  عطفا  ،  مبهامها

ية يف البنوك  التدقيق البنكي من خالل مقوماته وأبعاده يف تقييم املخاطر البنك ما مدى أتثري 
 التجارية اجلزائرية؟ 

الفرعية:   .2 إجابةاألسئلة  تقدمي  يف  تساهم  أن  شأهنا  من  األسئلة  من  جمموعة  الدراسة  هذه  لإلشكالية   تثري 
 : يلي  فيمااملطروحة أعاله، وتتمثل هذه األسئلة  

أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )    /1 يوجد  الداخلي  (  α≤0.05هل  املخاطر   تقييم يف  للتدقيق 
 ؟ من وجهة نظر األفراد املبحوثنيالبنكية  

2/    ( معنوية  ذو داللة إحصائية عند مستوى  أثر  يوجد  اخلار (  α≤0.05هل  املخاطر   تقييم   يفجي  للتدقيق 
 ؟ من وجهة نظر األفراد املبحوثني  البنكية 

3/   ( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  املخاطر (  α≤0.05هل  تقييم  يف  التدقيق  للجنة 
 ؟ من وجهة نظر األفراد املبحوثنيالبنكية  

بصفة جمتمعة يف ق البنكي  لتدقي ا  ألبعاد(  α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )   /4
 ؟ من وجهة نظر األفراد املبحوثنياملخاطر البنكية    تقييم 

اجتاه   املبحوثنيعينة األفراد  ( يف آراء  α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )  /5
 الدراسة تعزى للمتغريات الوظيفية؟  متغريات

الدراسة:   .3 الفرضيات   صياغة  ميكن  الفرعية  ا، وأسئلتهالدراسة  ليةإلشكا  السابق  العرض  ضوء على  فرضيات 
 الصفرية اآلتية: 

1/   (H01:)  ال( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  الداخلي  (  α≤0.05يوجد  تقييم للتدقيق    يف 
 ؛ من وجهة نظر األفراد املبحوثنياملخاطر البنكية  
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2/   (H02:)   ال  ( معنوية  عند مستوى  إحصائية  داللة  ذو  أثر  اخلارجي  (  α≤0.05يوجد  تقييمللتدقيق    يف 
 ؛ من وجهة نظر األفراد املبحوثني  املخاطر البنكية 

3/   (H03 :)   ال  ( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  التدقيق(  α≤0.05يوجد  تقييم  للجنة   يف 
 ؛ من وجهة نظر األفراد املبحوثنياملخاطر البنكية  

4/   (H04  :)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند م( 0.05ستوى معنوية≥α)  بصفة   لتدقيق البنكي ا  ألبعاد
 من وجهة نظر األفراد املبحوثني؛املخاطر البنكية   جمتمعة يف تقييم

5/    (H05  :)( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  آراء  α≤0.05ال  يف  األفراد (  عينة 
 متغريات الدراسة تعزى للمتغريات الوظيفية.   جتاه املبحوثني 

 ميكن توضيح النموذج الفرضي للدراسة كما يلي: وذج الدراسة ومتغرياهتا:  من .4

 
 : النمـوذج الفرضي للدراسة

 
 

 . من إعداد الباحث:  املصدر
 
 
 
 

 املتغري املستقل

 التدقيق البنكي 

 التابع   املتغري

 تقييم المخاطر البنكية 
 

 

إدراك وقياس مخاطر  

 القرض

 ن خالل: م

 

 

 

 لجان التدقيق  

 

 

 

 التدقيق الخارجي 

 

 

 

 التدقيق الداخلي

 

 

 

 

إدراك وقياس مخاطر  

 السيولة

إدراك وقياس المخاطر   

 السيوقية 

إدراك وقياس المخاطر   

 العملياتية 

 

(H01, H02, H03 H04) 
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 . موضوعية، مكانية، بشرية وزمنيةمت إجراء هذه الدراسة ضمن حدود أربع:  حدود الدراسة:  .5
يف كل من )التدقيق الداخلي، التدقيق   -كمتغري مستقل-متثلت أبعاد التدقيق البنكي  ؛  احلدود املوضوعية  .1.5

من  العديد  يف  والتمحيص  البحث  بعد  والعمليات  املقومات  هذه  اختيار  مت  حيث  التدقيق(،  جلان  اخلارجي، 
 األدبيات النظرية والدراسات السابقة. 

التدقيق  بنوك التجارية اجلزائرية ابعتبار أن عملييت لل العامةت ؛ اقتصرت الدراسة على املديراياحلدود املكانية. 2.5
 على مستوى املديرايت العامة.   انالبنكي وتقييم املخاطر البنكية، تتم

متثلت يف األفراد الذين مت استقصاؤهم، وهم إطارات البنوك التجارية )املدققني الداخليني، ؛  احلدود البشرية  .3.5
املف املاليني،  التدقيق( املراقبني  الداخلي، رؤساء مصاحل حتليل املخاطر، أعضاء جلان  التدقيق  تشني، رؤساء أقسام 

 ابإلضافة إىل املدققني اخلارجيني )حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني(.

( إىل غاية 2017ميكن حصر اجملال الزمين للدراسة ككل من بداية الثالثي األخري لسنة )  ؛ . احلدود الزمنية4.5
)الث لسنة  األخري  التطبيقية  2019الثي  الدراسة  أما   ،)( نوفمرب  بني  ما  غاية2019فامتدت  إىل  أوت   ( 
توزيعها، 2020) ث  ومن  وحتكيمها،  )االستبيان(  الدراسة  قياس  أداة  وتطوير  بناء  الفرتة  هذه  مشلت  حيث   ،)

 اسرتجاعها، حتليلها وتفسري البياانت اجملمعة من خالهلا. 

إىل    يف صعوبة توزيع االستبيان ورقيا  متثلت  ميكن إجياز صعوابت الدراسة يف نقطة واحدة    . صعوابت الدراسة: 6
 اجلزائرية، ويف سبيل تعميم الدراسة عليها  ستهدفت الدراسة كل البنوك التجاريةالدراسة، حيث اعينة  كافة أفراد  

( 20لطريقة الطبقية العشوائية من ضمن )األفراد املشاركني يف الدراسة اب  خالل انتقاءعينة ممثلة هلا من    ختريتا
املهنية   يستعني ابملنصة  الباحث  مما جعل  الوطين،  الرتاب  للبنوك على مستوى  عامة  إن»مديرية  لتوزيع   «لينكد 

 االستبيان على أفراد العينة.

 : يلي  فيمانذكرها    أسباب، لعدة  نتيجة  كان  املوضوعا  هذ   اختيار  إن: املوضوع   اختيار   مربرات .  7
 ه )التدقيق احملاسيب(. مصص الباحث، ابعتبار أن املوضوع يدخل ضمن صميت   /1

ندرة الدراسات السابقة يف هذا املوضوع، خاصة اليت تطرقت إىل مقومات التدقيق البنكي كلها، حيث أنه مل   /2
التدقيق اخلارجي،   الداخلي،  البنكي )التدقيق  التدقيق  الباحث أي دراسة مجعت بني مقومات  جلان يقع يف يد 

 التدقيق( جمتمعة. 

 : أمهها ألهدافا  من جمموعة    حتقيق  إىل  الدراسةه  هذ   خالل   من نسعى :  الدراسة  أهداف.  8
 التدقيق البنكي واملخاطر البنكية؛   من   لكلمتكامل    نظري   إطار  تقدمي/1

 ؛التدقيق البنكيمقومات   وتشخيص وصف/2

 تقييم املخاطر البنكية؛  عمليات   وتشخيص وصف/3

 تدقيق البنكي يف البنوك التجارية اجلزائرية؛الوقوف على واقع ال/4

 التدقيق البنكي يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية اجلزائرية.   أثر  على   التعرف إىل    السعي/5
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بناء    ا  أمهيته  دراسةال   ههذ   تستمد :  الدراسة  أمهية.  9 يف  البنوك  تكتسيها  اليت  البالغة  األمهية  خالل   من 
أنه كلما كان النظام املصريف قواي ومتينا كان االقتصاد كذلك، واألزمة املالية العاملية اليت   قتصادايت الدول، حيث ا

بدأت من البنوك ماهي إال خري دلبل، لذلك حاولنا على غرار الباحثني الذين سبقوان تسليط الضوء على معرفة 
الداخلي   )التدقيق  أبعاده  مبختلف  البنكي  التدقيق  اخلارجي   –أثر  املخاطر   –  التدفيق  تقييم  يف  التدقيق(  جلان 

البنكية اليت تعترب املرحلة اليت تسبق عملية إدارة هذه املخاطر والتحكم فيها، وتعترب هذه الدراسة األوىل من نوعها 
 اليت جتمع بني املقومات الثالثة للتدقيق البنكي وأثرها يف تقييم املخاطر البنكية بصفة منفردة وجمتمعة. 

 يف   حيثياهتا  مبختلف   واإلملامللدراسة    ةيالرئيس  اإلشكالية  ومعاجلة  بتحليل  القيام  إطارضمن  :  اسةالدر   منهج.  10
إىل    النظري   اجلانب التطرق  البنكي  ملتغريي   النظرية  واألسس  املفاهيم من خالل  التدقيق  املخاطر و   الدراسة  تقييم 

لبحوث شائعة االستخدام بني الباحثني، فهو التحليلي والذي يعترب من ا  املنهج الوصفي   قمنا ابستخدام البنكية،  
 . اقع، ومن ث يعمل على وصفها بدقةيهدف إىل حتديد الوضع احلايل للظاهرة كما هي موجودة يف الو 

ختبار وات املراد احلصول عليها من آراء األفراد العاملني وحتليلها  ا واملعلوم  امليدانية  مجع البياانت ويف سبيل  
منالفرضيات   التحلي-هج دراسة احلالة  مت استعمال  الوصفي  املنهج  من خالل   -ليوالذي يعد منهجا فرعيا من 

، مؤسسة، فمن خالل هذا املنهج يتم مجع البياانت العلمية املتعلقة أبي وحدة سواء كانت فردا  استمارة االستبيان.  
درا التعمق يف  أساس  على  يقوم  عاما، وهو  أو جمتمعا  اجتماعيا، جمتمعا حمليا  من اتريخ نظاما  معينة  سة مرحلة 

الوحدة املدروسة أو مجيع املراحل اليت مرت هبا، وذلك قصد الوصول إىل تعميمات متعلقة ابلوحدة املدروسة على 
 .ت املشاهبة هلا غريها من الوحدا

من أجل تغطية جوانب املوضوع والوصول إىل تقدمي إجابة عن إشكالية الدراسة وأسئلتها، :  الدراسة  هيكل.  11
 :كما يلي تقسيم الدراسة  مت 
الدراسة:   - اقرتاح مقدمة  مت  للدراسة، كما  الفرعية  األسئلة  وخمتلف  الرئيسية  اإلشكالية  عرض  فيها  مت  حيث 

فرضية رئيسية وجمموعة من الفرضيات الفرعية كإجاابت أولية على األسئلة السابقة، إضافة إىل عرض أمهية 
 الدراسة وأهم األهداف اليت نسعى إليها؛

 املخاطر  اهيةملالتطرق    فيهمت  حيث    :البنكية  واملخاطر  البنكي  للتدقيق   العام  اإلطار بعنوان:    لفصل األولا -
حث اثين، وكمبحث اثلث بكمالتدقيق    حول  عامة  مفاهيمكمبحث أول، ث تطرقنا إىل    التجارية  البنوك  يف
 ؛البنكية  املخاطر   تقييم  يف  البنكي  التدقيق  دور ابلتطرق ل أخري قمنا  و 

الثاينا - الفصل   حيث  : البنكية  واملخاطر  البنكي  التدقيق   حول   السابقة  الدراسات  : بعنوان  لفصل  يف هذا 
بع قمنا  السابقة   الدراسات رض  قمنا  ث  أول،    الدراسة   هذه   مييز  وما   السابقة   الدراسات   ناقشةبكمبحث 

 ؛ وأخري  كمبحث اثين
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الثالثا - فيه عرض مت    حيث  :اجلزائر  يف   العاملة  اريةالتج  البنوك   من  لعينة  ميدانية  دراسة  : بعنوان  لفصل 
 ابلتحليل   املتعلقة   البياانت  ومناقشة  عرض مت  كمبحث أول، من جهة أخرى  امليدانية    للدراسة  املنهجي   اإلطار 

 ؛ومناقشتها  الدراسة  نتائج   عرضكمبحث اثين، وكمبحث أخري مت الدراسة    ملتغريات الوصفي
ملا مت استعراضه من خالل فصول الدراسة، حيث مت اإلجابة فيها على قمنا من خالهلا بتقدمي حوصلة  اخلامتة:   -

اقرتاح جمموعة   مع  والتوصيات  النتائج  من  مجلة  بتقدمي  قمنا  الدراسة، كما  يف  املقدمة  األسئلة  فاق آخمتلف 
 للدراسة املكملة واملدعمة هلا. 
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 متهيد: 

 خاصة  والدويل  احمللي  املستوى  على  واملهنيني  الباحثني  ابهتمام   حظيت  اليت  املواضيع   من  املخاطر  إدارة  تعترب 
 تواجهها   اليت  والبنكية  املالية  املخاطر   تزايد   إىل   راجع   األزمات  هذه   سبب   أن  بينت  املالية، واليت  مات األز   تعدد   بعد 

 .املالية  واملؤسسات  البنوك

 املخاطر   هذه   إدارة   يف   املسامهة   يف   األساس   احلجر  أنه  على   البنكي  التدقيق  إىل  ينظر  أصبح   ، ذلك  ظل   ويف 
  وتقييم   حتديد   يف  املسامهة  خالل  من  وذلك  املؤسسات  حوكمة  دواتأ  أهم  من  ابعتباره  أنواعها،  اختالف  على

  .وقوعها  قبل  هلا   والتصدي  املخاطر   هبذه   التنبؤ  إىل ابإلضافة  ومعاجلتها،  املخاطر 

 الفصل   هيكلة  متت  هبما،   املرتبطة  واملفاهيم   البنكية  واملخاطر   ومقوماته   البنكي  التدقيق   مبفهوم   اإلحاطة   بغية 
 : هي   مباحث،  ثالثة   على  ليشتمل   األول

 التجارية؛   البنوك   يف   املخاطر  ماهية   :األول  املبحث ✓

 التدقيق؛   حول عامة   مفاهيم :  الثاين  املبحث ✓

 البنكية.   املخاطر  تقييم  يف البنكي  التدقيق  دور  :الثالث  املبحث ✓
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 ماهية املخاطر يف البنوك التجارية ملبحث األول:  ا
و مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع اخلسائر تتمثل إدارة املخاطر يف كوهنا منهج أ

العارضة أو احملتملة وتصميم إجراءات من شأهنا أن تقلل إمكانية حدوث اخلسائر أو تقليل األثر املايل للخسائر 
إمكاني تقليل  اليت من شأهنا  اإلجراءات  وتنفيذ كافة  بتصميم  تعىن  أهنا  أي  األدىن،  احلد  إىل  تقع  ة حدوث اليت 

 اخلسارة.
 مفهوم البنوك التجاريةاألول:    املطلب

 ا الذي جيلس عليه  املصطبة " اليت تعين  bancoيعود أصل كلمة بنك إىل اللغة اإليطالية، وهي كلمة " 
العملة لتحويل  للتعبري عن    ،الصرافون  تطوير معناه  فيها  املصطبةمت  يتم  العمالت  اليت  أصبح   تداول  ث  وتبادهلا، 

 (1)   النقود. تداول    توجد فيه هذه املصطبة ويتم فيهعن املكان الذي    الحقا يعرب 
يعترب البنك التجاري نوع من أنواع املؤسسات املالية اليت يرتكز نشاطها يف قبول الودائع ومنح االئتمان، 

حيتاجون لتلك والبنك التجاري هبذا املفهوم يعترب وسيطا بني أولئك الذين لديهم أمواال فائضة، وبني أولئك الذين  
 (2)   لألموال.

مؤسسة تعمل كوسيط مايل بني جمموعتني رئيسيتني من العمالء، اجملموعة األوىل لديها فائض من كما أنه 
األموال وحتتاج إىل احلفاظ عليه وتنميته، واجملموعة الثانية هي جمموعة من العمالء حتتاج إىل أموال ألغراض أمهها 

 (3)   كالمها.االستثمار أو التشغيل أو  
والقيام  من طرف األشخاص واملؤسسات،مؤسسة مالية مرخص هلا ابستالم الودائع ويعرف أيضا على أنه  

يتلقى الودائع ومينح القروض ويسدد أوامر ،  تعمل كوسيط بني مقدمي وطاليب رأس املال  ،جبميع العمليات البنكية
التحوي طريق  عن  أو  الشيك  طريق  عن  إما  املالية،  لألوراق  من اإللكرتوني  تالالدفع  العديد  إىل  ابإلضافة  ة، 

 ( 4)   املالية...(  احملافظ  اتوخدم  يةإدار خدمات   التأمني،  اخلدمات األخرى )خدمات 
متثل البنوك التجارية النوع الثاين من أشخاص النظرية النقدية، أي أهنا أتيت يف :  خصائص البنوك التجاريةأوال.  

املركزي ضمن  البنك  بعد  الثانية  على   الدرجة  القدرة  منها  بعدة خصائص  تتميز  وهي  ما،  لدولة  البنكي  اجلهاز 
البنوك التجارية مبا   ،ظائفها بتقنية عالية وجمزيةو   ترتيب ميزانيتها بشكل ميكنها من أتدية وميكن حتديد خصائص 

 (5):يلي
االئتمان: .1 على  تقوم  مالية  وهي    مؤسسات  القروض  ومنح  املودعني  األفراد  من  ودائع  قبول  ائتمان أي 

 ؛ املقرتضني على أموال البنك وحتصل البنوك على فرق الفائدة ما بني اإلقراض واالقرتاض
 

 .4، ص1992 اجلزائر،، 02ط ة،ياجلامع  املطبوعات وان يد ،البنوك اقتصاد يف حماضرات ين،ي القزو  شاكر (1)
 . 12، ص2016، عمان، 01، دار غيداء للنشر والتوزيع، طإدارة البنوك التجاريةإمساعيل إبراهيم عبد الباقي،  (2)
 .7، ص2007، اإلسكندرية، 01، دار الوفاء، طبنوكإدارة الحممد الصرييف،  (3)

(4) Peyrard J et Peyrard M, dictionnaire de finance, Vuibert, 2éme édition ,2001 , p 25 . 
 . 232ص ،  1982العربية  النهضة  دار ، والبنوك النقود يف مقدمة  الشافعي، زكي حممد (5)
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النقود فالقروض   مؤسسات مالية تتعامل ابلنقود: .2 البنوك تقوم على أساس استخدام  أي أن مجيع عمليات 
األساسية وتقوم إبصدار   نقودأخد وعطاء والفوائد عليها كلها نقدية إضافة إىل أهنا تتسلم ودائع من األفراد ابل

 ؛ نقود ودائع أكرب منها

البنوك الصغرية   ظاهرة تركز البنوك:  .3 البنوك يف عدد قليل واضح من خالل عدد  يف معظم   أي تركيز أعمال 
 ؛ الدول

املركزي:   سعي .4 البنك  بعكس  الربح  إىل  التجارية  هدفها   البنوك  رأمسالية،  مشاريع  التجارية  البنوك  تعترب 
ق أكرب قدر من الربح وأبقل نفقة ممكنة، وهي غالبا ما تكون مملوكة من األفراد أو الشركات، األساسي حتقي

والتوجيه   والرقابة  اإلشراف  تتلخص يف  اليت  املركزي  البنك  أهداف  عن  خمتلف  اهلدف  النقود   وإصدار وهذا 
 .القانونية وتنفيذ السياسة النقدية

 وظائف البنوك التجارية فيما يلي:   تتمثل أهم(  1)اثنيا. وظائف البنوك التجارية:
قبول الودائع واملدخرات من األفراد واملؤسسات يف شكل حساابت جارية، أو ودائع ألجل، ث إقراض جزء  .1

هذه  من  مناسب  عائد  على  للحصول  معينة  وبضماانت  األجل  قصرية  بقروض  واألفراد  للمشروعات  منها 
 العملية؛ 

املالية وحتصيل كو  .2 األوراق  وبيع  للعمالء، وكذلك شراء  الضمان  وإصدار خطاابت  العمالء،  بوانت حلساب 
 فتح االعتمادات املستندية لتسهيل عملية االسترياد والتصدير؛

بنوك  .3 أو على  أو خارجه،  البنك  العمالء، واملسحوبة على عمالء داخل  نيابة عن  التجارية  حتصيل األوراق 
 العمالء الذين يتمتعون مبقدرة ائتمانية جيدة؛ حملية أو خارجية، وكذلك خصم األوراق التجارية من  

املالية خلدمة  .4 تنمية املدخرات واالستثمارات  املسامهة يف إنشاء املشاريع االقتصادية، أو دعمها ماليا وكذلك 
 االقتصاد الوطين؛ 

البنكية   .5 الشيكات  يف  ممثلة  الفعلي،  ابلنقد  التعامل  حمل  حتل  حديثة  وسائل(  )أو  وسيلة  واستخدام  خلق 
 بوليصات التحصيل وغريها من وسائل التعامل النقدي احلديث؛و 

 تسجيل العمليات املالية للعمالء اخلاصة بتقدمي اخلدمات البنكية هلم. .6
 اثلثا. موارد واستخدامات البنوك التجارية:

تزامات على تظهر موارد البنوك التجارية يف جانب اخلصوم من ميزانية البنك إذ أهنا الموارد البنوك التجارية:    -
البنك واجبة الدفع حاال أو بعد حني يف ظروف معينة حيددها القانون، فنجد يف جانب اخلصوم رأس مال البنك 
واحتياطاته وكذلك القروض اليت حيصل عليها، ابإلضافة إىل ما حيصل عليه من األفراد واملشروعات من ودائع على 

 اختالف أنواعها: 

 
 . 16، ص2016، عمان، 01، دار غيداء للنشر والتوزيع، طإدارة البنوك التجاريةراهيم عبد الباقي، إمساعيل إب (1)
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ود اليت دفعها املسامهون عند إنشاء البنك سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو بنوكا هو تلك النقأ. رأس مال البنك: 
يف  ابلكامل كما  ماله  رأس  بتمويل  وتقوم  البنوك  أحد  بتأسيس  تقوم  قد  اليت  األخرية  هذه  الدولة،  أو  أخرى 

انونيا ذو أهلية قانونية االقتصادايت االشرتاكية أو املختلطة، ويعترب رأس املال التزاما على البنك بصفته شخصا ق
 اعتبارية قبل أصحاب رأس املال سواء كانوا أفرادا أو منظمات أو كانت الدولة يف حد ذاهتا.

ونفرق يف هذا اجملال بني رأس املال املدفوع ورأس املال املصرح به أو االمسي، فرأس املال املدفوع هو املبالغ النقدية 
البنك أو اجلزء املدفوع كرأس مال للبنك من قبل الدولة كي يبدأ أعماله، أما اليت مت االكتتاب هبا يف أسهم إنشاء  

رأس املال املصرح به أو االمسي فهو حجم رأس املال املسموح للبنك أن يقبل يف حدوده استثمارات اآلخرين يف 
يزيد أن  املال االمسي، وميكن  دائما عن رأس  يقل  املدفوع  املال  أن رأس  ماله ولذلك جند  البنك   رأس  رأس مال 

 املدفوع حىت يصل إىل حجم رأس املال االمسي. 
إن البنك ال يعتمد يف مزاولة أعماله على رأس ماله قدر ما يعتمد على الودائع اليت تودع لديه، إال أن رأس املال 

يلزمه من أصول اثبتة واإلنفاق على تسيري أعماله ويف تقو  بتكوين ما  يبدأ نشاطه  للبنك وذلك كي  ية ثقة الزم 
املودعني فيه، ولذلك جند أن رأس مال البنك ال يشكل إال نسبة صغرية من حجم الودائع اليت تظهر يف ميزانية 

 (1)   أعماله. البنك يف جانب اخلصوم واليت يعتمد عليها أساسا يف مزاولة  
 وهي نوعان:ب. االحتياطات:  

قانونية:   - املركزي   احتياطات  البنك  لقانون  وفقا  تكوينها  للبالد، حيث   يتم  النقدية  السياسة  أولوايت  حبسب 
تكون نسبة االحتياطي القانوين مرتفعة يف حالة تقييد االئتمان وقد تكون نسبة االحتياطي منخفضة عند الرغبة يف 

 التوسع يف االئتمان. 
ثقة املتعاملني به، يتم تكوينها من قبل إدارة البنك من أجل دعم املركز املايل للبنك وتعزيز  : ةاحتياطات اختياري -

 ومن أمثلة هذه االحتياطات خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها. 
هي خمصصات حتددها إدارة البنك ملواجهة أيه خسائر حمتملة وضمان حقوق املودعني   ج. األرابح غري املوزعة: 

 (2)   لألصول. يف حالة اخنفاض القيمة احلقيقية  
سي ملوارد البنوك التجارية، وهي متثل قروضا على البنك مستحقة للمودعني : تعترب الودائع املصدر األساالودائعد.  

 )املقرضني(، أي بتعبري آخر هي عبارة عن اقرتاض البنك من املودعني. 
 تصنف الودائع إىل أنواع خمتلفة هي: 

)الودائع حتت   ✓ اجلارية  :الودائع  الكلي  (  3) الطلب(  اجملموع  نسبة كبرية من  الودائع عادة  للودائع متثل هذه 
هلا تلبية مجيع طلبات   ةلدى البنوك التجارية، ومن خالل تسميتها يتضح أبن البنك أيخذ على عاتقه ابلنسب

 
 . 89، ص1994، دار النهضة العربية، القاهرة، 03، طيبنكاالقتصاد النقدي وال سعيد اخلضري،  (1)
 . 199، ص 2018، مركز الكتاب األكادميي، عمان، يبنكاالقتصاد النقدي والحممد األفندي،  (2)
 . 163الفيوم، ص، دار العلم للنشر والتوزيع، 2005أساسيات يف النقود والبنوك، عزت قناوي، ( 3)
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السحب يف حدود الوديعة يف أي وقت يشاء املودع دون إخطار سابق، فمودعي تلك الودائع يستخدموهنا يف 
بشيك إما  الودائع  هذه  من  السحب  ويكون  اجلاري،  اإلنفاق  أبرقام مواجهة  شيكات  دفرت  خالل  من  ات 

متسلسلة يعطى للعميل صاحب احلساب اجلاري، أو إبيصاالت صرف أبوامر دفع تصدر من العميل لصاحل 
 شخص معني. 

وتتلف حركات الودائع اجلارية خاصة بسبب اختالف النشاط االقتصادي ملودعيها، وتنقسم حسب هذا األخري 
 إىل األنواع التالية: 

وتتميز هذه الودائع بسرعة تذبذهبا بني الزايدة والنقص، وحياول البنك التعرف على التجارية:   ودائع املنشآت  ✓
 ودرجة املومسية املسيطرة على نشاطها، مما يساعد على معرفة مدى سيولة الوديعة.   مؤسسةالدورة البيعية لل

، وهي أكرب ؤسسةنتاجية لتلك املالصناعية عالقة وثيقة ابلدورة اإل ؤسسة لوديعة املودائع املنشآت الصناعية:  ✓
التجارية، لذلك فإن سرعة تذبذب ودائع املنشآت الصناعية بني الزايدة والنقص   مؤسسةمن الدورة البيعية لل

 أقل من سرعة تذبذب ودائع املنشآت التجارية. 
الزراعية:   ✓ االودائع  اليت حتكم  املومسية  احلال  بطبيعة  الزراعية  الودائع  على حتركات  الزراعية، تسيطر  لعمليات 

 فهي تصل إىل أدانها أثناء موسم الزراعة وتبلغ أقصاها بعد تصريف احملصول. 
النقل والسياحة والفنادق، ومتثل ودائع منشآت اخلدمات:   ✓ الودائع ودائع شركات  النوع من  من أمثال هذا 

فراد واهليئات، ويف الواقع إيداعات هذه املنشآت حصيلتها من األموال اليت تتلقاها نتيجة تقدمي خدماهتا لأل
فإن االتفاقات اجلارية املسحوبة من احلساابت اجلارية هلذه الشركات مثل األجور واملرتبات وغريها سرعان ما 
يعوضه ما تقدمه يف حساابهتا اجلارية من حصيلتها من األموال، إال أنه أحياان يتم سحب هذه الودائع فجأة 

 أو إحالل أو زايدة األصول الثابتة. ومرة واحدة ملواجهة نفقات جتديد 
يغلب على هذا النوع من الودائع "ودائع األطباء واحملاسبني وغريهم من أصحاب املهن ودائع املهن احلرة:   ✓

 احلرة" صفة االدخار، فهي تتميز بدرجة من االستقرار أعلى من األنواع السابقة للودائع اجلارية.
عن حتويل مرتبات موظفي الدولة واملؤسسات والشركات إىل البنك يف   وتنتجودائع مرتبات وأجور املوظفني:   ✓

وأوائل كل  أواخر  تذبذابت كبرية  إىل  تتعرض  الودائع  هذه  أن  ونالحظ  املوظفني،  هلؤالء  اجلارية  احلساابت 
للرتاكم على  منها  أجزاء  تتخلف  ما  فيها سحبها، واندرا  ويتم  البنك  فيها إىل  ترد  اليت  الفرتة  شهر، أي يف 

 الشهر التايل، لذلك فهي تتميز بدرجة من االستقرار أدىن من األنواع السابقة للودائع اجلارية.  
ومتثل األموال اليت يرغب األفراد واهليئات  :  Time Deposits(1)بتواريخ معينة    املستحقةالودائع ألجل   ✓

هر، أو ستة أشهر، أو سنة مثال( يوما، ثالثة أش  15ملدة حمددة مقدمة )  بنوكاخلاصة والعامة يف إيداعها يف ال
 اإليداع على أنه ال جيوز السحب منها جزئيا قبل انقضاء األجل احملدد إليداعها ويلجأ األفراد واهليئات إىل  

وما يشجع   ، عندما يتكون لديهم فائض نقدي مل يتيسر هلم استثماره مبعرفتهم احملدودة  بنوك األجل ابل  الثابت
 

 . 59، دار وائل للنشر، عمان، ص03ط االجتاهات املعاصرة يف إدارة البنوك،زايد رمضان، حمفوظ جودة،  (1)
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أكرب من الفائدة املدفوعة   اإليداعات ألن تدفع فائدة على تلك    بنوك استعداد ال  اإليداع هؤالء على مثل هذا  
الثابتة  اإليداعات يعطيها مرونة أكرب يف استثمار  اإليداع على أي نوع أخر من فوائد الودائع إذ أن حتديد فرتة 

ل دون اعتبار لعامل ارها ابلكاممعلى األقل وبذلك ميكن استث  اإليداعألهنا تضمن بقاءها حتت تصرفها فرتة  
 . ينص القانون على االحتفاظ به يف البنك املركزي على شكل حساب جار  السيولة فيها عدا ما

الدفع حسب االتفاق   عته قبل ميعاد االستحقاق حيق للبنك أن خيتار بني عدميوإذا طلب املودع سحب ود
 الظروف العادية حىت ال تسيء إىل مسعتها ويف إىل البديل الثاين يف   بنوكوبني التساهل والدفع ويف الغالب متيل ال

 هذه احلالة قد تضع املودع أمام أحد بديلني مها: 
 إما أن يسحب الوديعة وخيسر الفوائد. •
يتقاضاها من الصرف   عته وبسعر فائدة أكرب من سعر الفائدة اليت يان ودموإما أن يقرتض من البنك بض  •

 على وديعته. 
 عته قبل ميعاد استحقاقها.ياملودع يرتدد كثريا قبل سحب ود  من احللني جيعل  وواضح أن أاي   
على  بنوكاألموال اليت يودعها األفراد واهليئات ابل يقصد هبا: (1) الودائع ألجل إبخطار )أو اخلاضعة إلشعار(  ✓

 أن ال يتم السحب منها إال بعد إخطار البنك بفرتة حتدد عند اإليداع وابملقابل يدفع البنك فائدة على هذه 
وتلجأ اهليئات واألفراد إىل هذا   ألجل،الودائع قد تكون معدالهتا أقل أو مساوية ألسعار الفوائد على الودائع  

النوع من اإليداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي يف فرتات دورية وملدة قصرية انتظارا لفرص االستثمار وال 
يف   اإليداع الفرتة حمددة خوفا من اإليداع بدال من جمرد  ترغب تلك اهليئات واألفراد يف االرتباط إبيداع أمواهلم  

فرص استثمار األموال املودعة إبخطار دون االحتفاظ مببالغ كبرية سائلة   احلساب اجلاري العادي إذ تتاح هلا 
منها السحب  إبدافالو ،  ملقابلة  اجلاري ئع  احلساب  وبني  الثابت  اإليداع  بني  متوسطة  حالة  تعترب  خطار 

 . والعادي
التجارية أحياان بعمليات صندوق التوفري خاصة يف البالد املتخلفة اقتصادية   بنوكتقوم ال  : (2)   التوفري اابت  حس ✓

اليت تتبع يف اإليداع   اإلجراءاتتتلف يف طبيعتها عن الودائع ألجل إبشعار إال من حيث    وهذه العمليات ال
تت الوديعة واملبلغ املصرح بسحبه يف كل مرة حيث  يتناسب مع والسحب وحجم  األمور مع ما  ماشى هذه 

 ن.يمجهور املودعني يف صندوق التوفري ومعظمهم من صغار املدخر 
ومع أن اإليداعات يف صندوق التوفري من طبيعة الودائع إبخطار إذ ال يتم السحب من صندوق التوفري هبا يتجاوز 

 بنوك ا الشرط( إال أن الفائدة اليت تدفعها العن هذ   بنوكحدة معينة إال بعد إخطار البنك فرتة )غالبا ما تتغاضى ال
ال الفائدة على األوىل لعدم ضرورة احتفاظ  التوفري تكون أعلى بقليل من  بنسبة سيولة   بنوكعلى ودائع صندوق 

يتبقى من دخوهلم بعد  إبداعاتمرتفعة يف حالة   التوفري ألن املودعني يف هذه احلالة ال يودعون إال ما   صندوق 

 
 . 59، صاملرجع السابقزايد رمضان، حمفوظ جودة،  (1)
 . 60ص املرجع نفسه، (2)
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امل   سداد عيشة ولذا فإن هذه احلساابت متتاز بصفتها االدخارية وابستمرار زايدة أرقامها سنة بعد أخرى نفقات 
 )خاصة يف السنوات اليت يرتفع فيها الدخل( ابإلضافة إىل صغر مبالغها وكرب عدد حساابهتا.

ت وما يستحق له ومبوجب هذا النوع من الودائع يعطى املتعامل مع البنك دفرت توفري توضح فيه إيداعات وسحواب
يف البنك عندما يريد سحب أي مبلغ إذ بدونه ميتنع   من فائدة على الرصيد فيساعد ذلك على تقليل عدم الثقة 

 وهذا الدفرت ملك للبنك وليس حلامله.،  البنك االستجابة لرغبته
 رحها: مصادر أخرى ملوارد البنوك التجارية فيما يلي ش وهي(  1) :االلتزامات األخرى واالقتاض  -4

وهي مبالغ قد تكون مستحقة لشركات اتبعة أو مستحقات ضريبة مل يتم دفعها أو أرابح   االلتزامات األخرى: أ.  
امليزانية وهي مبالغ  الدائنني يف وقت إعداد  البنك جتاه مجلة  أسهم مل توزع بعد أو بعض االلتزامات املرتتبة على 

 بنك.ضئيلة جدا ابلعادة مقارنة مع جمموع ميزانية ال
ال    :االقتاضب.   تلجأ  قد  احتياجات   بنوككما  ملقابلة  املركزي  البنك  أو من  البعض  االقرتاض من بعضها  إىل 

العمليات ابلكامل مثل هذه  متويل  املتاحة عن  الذاتية  مواردها  تقصر  أو غري مومسية وعندما  أن   ، مومسية  وميكن 
ر، وغالبا ما يكون هذا االقرتاض بصورة مؤقتة، يكون االقرتاض بصورة حساابت جارية أو ألجل أو حتت إشعا

البعض  البنوك االقرتاض من بعضها  البنك املركزي   وتفضل  اللجوء لالقرتاض من  ترتيبات خاصة بدال من  ضمن 
وحبسب األوضاع االقتصادية السائدة   ،الذي يلعب دورا رئيسيا يف األنظمة البنكية احلديثة كملجأ أخري لالقرتاض

والس الدولة  رغبته يف  حال  يف  االقرتاض  لطلب  املركزي  البنك  يستجيب  قد  احلكومة  تضعها  اليت  النقدية  ياسة 
األوقا االقرتاض يف  طلبات  على  املوافقة  عن  ميتنع  وقد  االقتصادي،  الوضع  يسودها بتنشيط  اليت  االقتصادية  ت 

 . يف هذه احلالة تظهر رقابة البنك املركزي على النشاط البنكي يف الدولة  ،التضخم

 هو:  واصطالحا   اإلقراض، على القدرة هو االقتصاد يف االئتمان  معىن أصل إن البنكي:   االئتمان رابعا. مفهوم

 من مهلة املدين مبنح الدائن يقوم  أن   احلديث   االقتصاد يف به ويراد املداينة، أو ابإلقراض أخرى جلهة جهة التزام

 .أبنواعها بنوكال تعتمدها استثمارية متويلية صيغة فهو الدين، قيمة بدفع  انتهائها عند  املدين يلتزم الوقت

 املال  من  مبلغا   مينحه  أبن  معنواي ،  أم طبيعيا   أكان سواء ما  لشخص البنك يوليها  اليت الثقة "  أبنه  االئتمان ويعرف

 توبضماان عليه متفق مادي  عائد  لقاء معينة وبشروط  عليها متفق زمنية فرتة خالل حمدد، غرض يف الستخدامه
 ".السداد عن العميل توقف حال  يف قرضه اسرتداد من البنك متكن

 واملنشآت واملؤسسات األفراد تزويد  مبقتضاها يتم اليت للعمالء املقدمة اخلدمات تلك أبهنا البنكية القروض وتعرف

 عليها تحقةاملس والعموالت وفوائدها األموال  تلك بسداد املدين  يتعهد أن  على الالزمة ابألموال اجملتمع يف

 الضماانت من جمموعة بتقدمي  العالقة هذه تدعيم ويتمة،  حمدد تواريخ يف أقساط على أو واحدة، دفعة واملصاريف

 ما على املعىن هذا وينطوي خسائر، أية بدون  السداد عن العميل توقف حال يف أمواله اسرتداد  للبنك تكفل اليت

 
 . 89، ص2006، دار وائل للنشر، 01، طية احمللية والدوليةبنك إدارة العمليات ال إبراهيم الطراد،  هللا، إمساعيلخالد أمني عبد ( 1)
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 املعاين  تلك  أبحد  يكتفي أن ميكن  أنه حىت  والسلفيات، االئتمان  مفهوم  على  وحيتوي االئتمانية ابلتسهيالت يسمى

 .إحداها على  للداللة

 ابلفائدة، حق أي البداية يف أصحاهبا تعطي تكن مل اليت الودائع  قبول كان  البنكي العمل أشكال أول إن 

 حراستها لقاء تاملمتلكا هذه لديه  أودعت   ملن  منها جزء دفع  األحيان بعض  يف عليهم يرتتب كان إنه بل ال

 تتلف وضماانت فوائد  لقاء اإلقراض عمليات مبمارسة هذه اإليداع مؤسسات أخذت ث  ومن عليها، واحملافظة

 وبعد نفسه، املقرض  ممتلكات من تتم هذه اإلقراض عمليات  وكانت  املقرضة، واملواد العمليات  طبيعة ابختالف

 هذه الحظت البنكية،  العمليات متارس اليت ؤسساتامل لدى الودائع  وتراكم البنكي العمل تطور ومع  ذلك

 هذه من جزء ابستخدام ففكروا استخدامها دون  طويلة فرتة ودائعهم يرتكون  املودعني من  قسما   أن  املؤسسات

 على فائدة يتلقى أصبح إيداع عمولة املودع يدفع  كان أن  وبعد   فائدة، مقابل للمحتاجني  وتسليفها الودائع،

 ملا مقابلة  فعلية ودائع  دون قروض  منح  ابستطاعتهم أن الصيارفة الحظ  العمليات هذه  ازدادت أن  وبعد ودائعه،

 والتسليف، اإلقراض عمليات ممارسة إىل البداية، يف الودائع  قبول مهمة من البنكي العمل انتقل وهكذا لديهم،

 االئتمانية التسهيالت وتقدمي جهة،  من الودائع واملدخرات قبول هو احلديثة بنوكال ألعمال  األساسي  الركن ليصبح

 ( 1) .أخرى جهة من األشكال املتعددة  البنكية واخلدمات

 املطلب الثاين: ماهية املخاطر البنكية 
 قبل التطرق إىل املخاطر البنكية، ينبغي تعريف املخاطر بصفة عامة من خالل عدة مداخل كااليت:  

 أوال. تعريف اخلطر: 
على أنه وقوع الضرر واخلراب والتأذي جراء وقوع أحداث   ويبست يف قاموس    جاء تعريفه  تعريف اخلطر لغة: .1

 (2)   ما.طارئة  
املفهوم   .2 يف  املخاطر  اقتصادية، :  االقتصاديتعريف  بوحدة  املرتبط  للنشاط  متوقع  مباشر  ضرر  عن  يعرب 

 خسائر بسبب وقوع أحداث اقتصادية، أو طبيعية، أو سياسية، أو بسبب تدخل بشري، مما يؤدي للوقوع يف
 (3)  االقتصادية وخروجها من السوق.  املؤسسةمعتربة، قد تؤدي إىل إفالس  

كما جاءت مبعىن الغرر واجلهالة، ومن ذلك قول الليث يف سبب النهي عن الكراء، ملا فيه من املخاطرة، أي 
 . (4)   واجلهالةالغرر  
 

 
، عدد  23ة، جملد  يبنك ية، األكادميية العربية للعلوم املالية والبنك جملة الدراسات املالية وال  ي"،بنكاالئتمان ال   إدارة خماطر سايت حممد، "  حممد  أنس  (1)

 . 12، ص2015 ية،بنكمركز البحوث املالية وال ،04
،  2008العزيز،  ، فصل كتاب الكرتوين، معهد االقتصاد اإلسالمي، جامعة امللك عبد  اإلسالمية  بنوكإدارة املخاطر يف الفضل عبد الكرمي حممد،    (2)

 https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-858551. الرابط: 1ص
 . 03، صاملرجع السابق (3)
 . 154، ص1988، دار الفكر، 02، ط01ج  القاموس الفقهي لغة واصطالحا،أبو جيب سعدي، ( 4)
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 (1) تعرف يف املفهوم االقتصادي بـ:  :املايلتعريف املخاطر يف املفهوم   .3
 احتمالية اخلسارة من قبل املستثمر؛   -
 توقع اختالفات يف العائد بني املخطط واملطلوب واملتوقع حدوثه؛   -
حالة عدم التأكد من حتمية احلصول على العائد، أو من حجمه، أو من وقته، ومن دوريته وانتظامه، أو مع   -

 هذه األمور جمتمعة. 
البنكية:   .4 املخاطر  املخاط مفهوم  البعض  وغري يعرف  متوقعة  إىل خسائر غري  البنك  تعرض  احتمالية  أبهنا  ر 

 (2)   معني. خمطط هلا، أو تذبذب يف العائد املتوقع على استثمار 
أبهنا اخلسائر اليت يتوقع البنك أن يتعرض هلا بصورة مباشرة، كتعثر عمليات التمويل أو غري مباشرة عن   هاكما يعرف

، أو خارجية كسمعة البنك وعدم مواكبته للمستجدات يف ةالداخلي  بةالرقاطريق العوامل الداخلية كضعف نظام  
 .(3)   البنكيةالساحة  

أيضا على أهنا تلك اآلاثر السلبية على رحبية البنوك التجارية اليت تلفها حالة عدم اليقني من خالل عدة   تُعرَّف و 
 ( 4)   .الرحبية  على  احملتمل  سي العك  أتثريه  وحجم   اليقني  عدم مصدر  حتديد  املخاطر هذه    قياس  يتطلب مصادر،  

ابزل، جلنة  احملتملة،  تعرف  واخلسارة  اخلطر  عنصري  بني  جتمع  أهنا  على  فقط   املخاطر  يتعلق  اخلطر  إذا كان 
تعترب  تعد  فلم  مؤكدة،  اخلسارة  إذا كانت  أخرى،  انحية  من  خماطرة،  يعترب  ال  فإنه  اإلجيابية،  ابلسيناريوهات 

   (5) خماطرة. 
 شأهنا  من  اليت   القرارات  وتنفيذ  التاذ   مستمرة  عمليةتعرف إدارة املخاطر أبهنا  البنكية:    مفهوم إدارة املخاطر .5

  قابلية  هي مدى  أي  لكيان، اليت يتعرض هلا ا  اليقني   عدم   حالة أتثري  من مقبول  مستوى  إىل  تقلل  أن

 ( 6)   .والتهديدات  الفرص   بني  وازنةامل  خالل من ه للمخاطرحتمل

 أو   العرضية   اخلسائر   توقع   خالل   من   البنكية  املخاطر   مع  للتعامل   هنج   أو   علمي   هنج  هنا أب  البنك  خماطر   إدارة  تعرف
 وتتضمن،  الناشئة  للخسائر  املايل  األثر  من  تقلل  أو  اخلسائر  خماطر  من  تقلل  اليت  اإلجراءات  وتصميم  املتوقعة
إىل    اإلجراءات  كافة   وتنفيذ   تصميم تؤدي  وقوع   تقليل اليت   والسياسات   رتتيباتال  بفضل   اخلسائر   احتمال 

 
، كلية دار  23جملة الدراسة العربية، العدد  ،اإلسالمية  بنوكية: مفهومها وقياسها وإدارهتا لدى البنكاملخاطر البندر بن شارع بن خالد العتييب،    (1)

 . 147ملنيا، القاهرة، صالعلوم حبامعة ا
 . 235، وزارة العدل العراقية، بغداد، ص 46، العدد 18، جملة العدل، اجمللدية وكيفية إدارهتابنكاملخاطر الرشاد خضر وحيد الداين،  (2)
 . 248، ص2010، القاهرة، 02، الشركة العربية املتحدة، طإدارة خماطر االئتمانزايد رمضان، حمفوظ جودة،  (3)

(4) Joel Bessis, Risk Management in Banking, John Wiley & Sons Ltd , Hoboken (New Jersey), 2002,  p11. 
(5) Kharoubi C & thomas P, analyse du risque de crédit, RB édition, paris, 2013, p70. 
(6)  Laurent Condamin and Others ،Risk Quantification Management Diagnosis and Hedging, John Wiley & 

Sons Ltd, Hoboken (New Jersey), 2006, p07. 
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 وأمن   موقف   هتدد  اليت  املخاطر  أنواع  كافة  ومراقبة  ومتابعة   وقياس  لتحديد   البنك  إدارة  تتبعها  اليت  واإلجراءات
 (1)   املوضوعة.  وسياسته  املستقبلية  خططه  على   وتؤثر البنك  وسالمة

 عن  النامجة السلبية اثرلآل ود د ح  وضع أجل  من بنوك ال إدارات هبا  تقوم  اليت  اإلجراءات افةوتعرف أبهنا "ك
 التخفيف هبدف ومراقبتها وتقييمها املخاطر وحتليل ممكن، حد ىنأد  عند  عليها واحملافظة املختلفة،  أبشكاهلا  املخاطر 

 .(2) "بنوكال ىعل  السلبية أاثرها  من
ملة وتنفيذ خلسائر العارضة احملتاب  التنبؤمنهج عملي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق    كما تعرف على أهنا

تقع للحد   قد   اليت  اآلاثر املتوقعة للخسائر  ل تقل  حدوث اخلسارة أوفرص    للمن شأهنا أن تقتصحيحية  إجراءات  
 ( 3) األدىن.

 من خالل التعاريف السابقة ميكن إعطاء هذا التعريف إلدارة املخاطر البنكية:
تعرض هلا يالتنبؤ ابملخاطر احلالية اليت قد    هي مجيع اإلجراءات والرتتيبات املتبعة من طرف إدارة البنك من أجل 

 اليت سوف يتعرض هلا، واتاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة من أجل سالمة واستقرار البنك.  البنك أو املستقبلية

القرض:   .6 خماطر   االئتمان   وشركات   االستثمار   وجتار   البنوك   مثل   ، املالية  املؤسسات   تتعرض   ما   عادة مفهوم 
 على و   ،والتداول  اإلقراض  على  تركيزها   بسبب  كبرية  القرض بصفة  ملخاطر   ،االئتمانية  واالحتادات  التأمني   وشركات

 جتاهله  يتم  ما   غالبا رئيسي    قلق   مصدر   أيض ا   متثل   أهنا  إال   ابإلقراض،  تقليداي    ترتبط  القرض   خماطر  أن  من   الرغم
 ( 4) غري املالية األخرى.  الشركات  مثل  األخرى  األعمال   لكياانت

القرض  تعرف خم البنك ورأمساله   على أهنا تلك املخاطراطر  إيرادات  تتأثر هبا  اليت ميكن أن  أو املستقبلية  احلالية 
تعترب القروض هي أهم مصادر وخماطر ، والنامجة عن عدم قيام العميل ابلوفاء ابلتزاماته جتاه البنك ابلوقت املناسب

 .(5)  لبنك سواء كانت داخل امليزانية أو خارجهااإلقراض، ويذكر أن خماطر اإلقراض موجودة يف أنشطة ا
الزبون وابلتايل عدم   البنك خلطر إفالس  اللتزاماته عند استحقاقها جزئيا أو    إيفائهكما تعرف على أهنا مواجهة 

 (6)   كليا، وابلتايل تلفه عن السداد، لذلك يسميه بعض الباحثني خبطر الزبون. 
 هذا التعريف ملخاطر القرض:   من خالل التعاريف السابقة ميكن إعطاء

 
إبراهيم،    (1) القاسم  أبو  أمحد  المدثر  املخاطر  إدارة  تطبيقات  حتليلية(،بنكواقع  )دراسة  السودان  يف  العدد  ةاجملل  ية  الزعيم  17العلمية،  جامعة   ،

 . 124، ص2016األزهري، اخلرطوم، 
 . 432ص،  2009،عمان  والتوزيع،  للنشر صفاء  دار ، 01، ط.العملية والتطبيقات الواقع "بنوكال  رةداإ، صادق راشد الشمري (2)
العلوم اإلنسانية، اجمللد  ية بنكال املؤسسات  وجناح  استمرارية  يف  االئتمانية  املخاطر  إدارة  دوردردوري حلسن،    (3) العدد،  39، جملة  ، جامعة 38ـ، 

 . 323ص، 2015بسكرة، بسكرة، 
(4). Karen A, Horcher,  Essentials of Financial Risk Management, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken (New 

Jersey), 2006, p 103. 
 . 240، وزارة العدل العراقية، بغداد، ص46، العدد 18، جملة العدل، اجمللدية وكيفية إدارهتابنكاملخاطر الرشاد خضر وحيد الداين، ( 5)

(6). Desmicht François, pratique de l’activité bancaire, 2eme édition, Dunod, Paris, 2007, p 273. 
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استحقا   ابلتزاماهتم عند اتريخ  العمالء  بعض  أو  وفاء أحد  تنتج عن عدم  اليت  املخاطر  ينجر عنه تلك  مما  قها، 
العميل  املتحصل عليه هذا  القرض  تؤدي إىل إفالسه خاصة يف حالة كون  قد  اليت  للبنك  املالية  املشاكل  بعض 

 ملمنوحة من طرف البنك.يشكل نسبة مهمة من جمموع القروض ا
 ( 1) ومن أهم أساليب قياس خماطر القرض:    
حكومات )   والذي يعتمد أساسا على إعطاء أوزان للمخاطر طبقا ملراكز التعرض املختلفة  األسلوب املعياري:  .أ

على أساس درجة التصنيف اليت تعطيها مؤسسات التصنيف اخلارجية هلذه األطراف وهنا  (شركات –بنوك  -
دور تصنيف   يظهر  حتديد  أساسها  على  ميكن  وإقرارها كجهات  املؤسسات  هذه  اعتماد  يف  املركزي  البنك 

 . العمالء وابلتايل درجة أوزان املخاطر
الداخلي:  .ب التصنيف  بتقدير  أسلوب  البنوك  تقوم  ابقي   وفيه  وتكون  العمالء  من  السداد  عدم  احتماالت 

 األسلوب نوعان:   وجند يف هذا طاة من البنك املركزي غمدخالت حساب خماطر االئتمان م 
الداخلي األساسي:  - التصنيف  املالية  أسلوب  للبنوك تقدير املالءة  ضمن   للعميل املقرتض   هو أسلوب خيول 

أهلية ترتجم  معينة حيث  احلد   معايري  عليها  يرتكز  اليت  احملتملة  املستقبلية  اخلسائر  التقدير  تقديرات  إىل  املقرتض 
 ملتطلبات رأس املال.   األدىن

حساب تقديراهتا الحتمال  وهو األسلوب الذي تعتمده البنوك لنفسها يف:  املتقدمأسلوب التصنيف الداخلي    -
 العجز عن السداد أو اخلسارة عند عدم السداد والتعرض عند التعثر وأجال التسهيالت االئتمانية.

الية والبنكية عاجزة عن توفري السيولة تعرف على أهنا تلك احلالة اليت تكون فيها املؤسسات امل . خماطر السيولة:7
وآجال  املمنوحة  القروض  استحقاق  آجال  بني  الزمين  التوافق  بعدم  ذلك  وحيدث  الطلبات،  خمتلف  ملواجهة 
والقيام  مببالغ كبرية  قروض  منح  أو  للمودعني  املكلف  السحب  السيولة لسبب  وتنجم خماطر  الودائع،  استحقاق 

 ولة منخفضة يف شراء أصول طويلة األجل. بتوظيف األموال يف أصول ذات سي
 داخل   املراكز  يف  اخلسائر  خماطر"   أبهنا  السوق  خماطر(  BIS)  الدولية  التسوايت  بنك  يعر ف  . خماطر السوق:8

 ( 2)   ".السوق  أسعار يف التحركات  عن  الناشئة  املايل   املركز   قائمة  وخارج 
ات غري املتوقعة ألسعار السوق، فتتأثر البنوك  تلك املخاطر اليت تنشأ نتيجة للتحرك  كما تعرف على أهنا  

ابلعوامل االقتصادية والسياسية العامة احمليطة وتتأثر أيضا ابلعوامل النفسية اليت حتكم اإلدارة البنكية بسبب حاالت 
الذعر يف السوق واألخذ ابملعلومات غري األكيدة، فهذه املخاطر تنتج بسبب التغري العام يف األسعار من جهة، 

 
فطيمة،  (1) عليش  يوسف،  ملتطلبات ابزل  بوعيشاوي  وفقا  املصرفية  املخاطر  العدد  3،  2،  1إدارة  اقتصادية،  دراسات  البصرية  30، جملة  مركز   ،

 . 84ص ،2019للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، 
(2). Reto Gallati, Risk Management and Capital Adequacy, McGraw-Hill Education, New 

York, 2003, p 34. 
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ويف السياسات على املستوى االقتصادي ككل من جهة أخرى، أما خماطر السوق اخلاصة فتنتج إن كان هناك 
 (1)   تغري يف أسعار أصول وأدوات متداولة بسبب ظروف خاصة هبا.

 ظمة األن  كفاية   عدم  عن الناجتة   احملتملة  اخلسائر تعرف املخاطر العملياتية أبهنا تلك    . مفهوم املخاطر العملياتية:9
 ( 2) .نيالبشري  واخلطأ  واالحتيال  اخلاطئة  والضوابط  ،اإلدارة  وفشل
عرفت جلنة ابزل لإلشراف البنكي األخطار العملياتية على أهنا األخطار الناجتة عن العمليات الداخلية غري كما  

 (3)  اخلارجية.الكفؤة أو األشخاص والنظم أو من احلوادث  
واليت قد تضم   ، خماطر القرض وخماطر السيولةالسوقية و ستثناء املخاطر  ابيع املخاطر  مج  أبهنا  ها تعريف  وميكن

االمتثال  يضا خماطرا املطالال   عدم  تكاليف  تشتمل  اإل يت  النامجة عن  القانونية  ابلشروطبات  العقو   خالل  ابت أو 
النامجة عن   واألنظمةالقانونية  القوانني  تنجم  أو    خمالفة  عدم  اليت  تلك   لعقوداب   لوفاء اب  االلتزام عن  إىل  ابالضافة 

البنوك،  املرتكبة من طرف موظفي  األخطاء  لالعاملني    ارتكاب مثل    األخطاء  أو عمدا بعض  سواء كانت سهوا 
 االختالسات. أو   االحتيال،النامجة عن عدم الفهم أو اخلسارة النامجة عن  

 جند ما يلي: العملياتية  باب املخاطر  أسومن أهم 

أو - املتعمد  ع  اإلخفاق غري  اإلخفاق الناجم  أو  جتاه عمالء حمددين  املهنية  اباللتزامات  الوفاء  يف  اإلمهال  ن 
 ؛الناجم عن طبيعة تصميم املنتج 

 ؛ أية أحداث أخرى  كارثة طبيعية أو   بسبب  إحلاق الضرر ابملوجودات املادية -
أو - واألنشطة  األعمال  تعطل يف  وتظهر خاصة يف  األنظمة  واخللل يف  العمل  أجهزة   توقف  أنظمة   خلل يف 

 ؛الكمبيوتر
 ؛والعالقات مع األطراف التجارية املقابلة والبائعني  اإلخفاق يف تنفيذ املعامالت أو إدارة العمليات -
 قوانني    واشرتاطاتالوظيفة   مع طبيعة  ناسب ممارسات العمل واألمان يف مكان العمل: وهي األعمال اليت ال تت -

 (4)  شخصية؛عنها دفع تعويضات عن إصاابت   أو األعمال اليت ينتج  اتفاقياتالصحة والسالمة أو أي  
املوظفني،  - قبل  من  السرقة  التقارير،  يف  صحيحة  غري  بياانت  ذكر  تعمد  مثل  الداخلي  االحتيال  عمليات 

 التعامالت غري السليمة ابستخدام حساابت املوظفني؛ 

 التجارة خماطر عمليات االحتيال اخلارجية واخرتاق وقرصنة أنظمة الكمبيوتر خاصة يف ظل تنامي  -

 

 
 .325-324دردوري حلسن، مرجع سبق ذكره، ص - 1

(2). Michel Crouhy & Others, The Essentials of Risk Management, McGraw-Hill Education, 

New York, 2006, p 30. 
أمحد،  إلي(  3) شهاب  عمار  احلمدوين،  خضري  الداخلياس  القياس  منهج  ابستخدام  التشغيلية  األخطاء  ال-تقدير  من  عينة  على    بنوك تطبيق 

 . 52، ص2013 ،111،ع35جملة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة املوصل، املوصل، مج السعودية،
)4( Basel committee on banking supervision, Sound practices for the management and supervision of 

operational risk, Basel Switzerland, 2003.p2-3 Link: https://www.bis.org/publ/bcbs96.pdf  

https://www.bis.org/publ/bcbs96.pdf
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 (1) االلكرتونية؛
 القيام إبجراء معامالت غري سليمة على حساابت البنوك؛ -
 القيام بعمليات غسيل األموال؛ -
 تقدمي خدمات أو منتجات بنكية غري قانونية؛ -
املخاطر النامجة عن عمليات االندماج بني املؤسسات البنكية الكربى واحتمالية إعادة النظر فيها األمر الذي  -

 .(2) بار لقدرة األنظمة اجلديدة على االستمراريشكل اخت

 املطلب الثالث: مواكبة النظام البنكي التفاقيات ابزل 
حتت سلطته جلنة   تنضوي   ذي"، الBISبنك التسوايت الدولية "  تنتسب إىلمن أن اجلزائر مل    على الرغم

للتشريعات ، حيث  اوتوصياهت   مبادئها  ببعض  ، إال أن ذلك مل مينعها من األخذ 2003ابزل إال سنة   املتتبع  أن 
يالحظ   اجلزائرية  واملأثر  البنكية  املبادئ  اليت  هذه  القوانني  طبيعة  على  املقررات  تلك  بسنها  اجلزائري  شرعقام   ،

 مقرراهتا األوىل، أو الثانية، أو الثالثة. يف  جلنة ابزل  من طرف املبادئ الصادرة صبغة  القوانني حتمل  
 أوال: اتفاقيات ابزل: 

 ة جلنة ابزل: ماهي    .1
 رأس   لكفاية  عاملية  صيغة   إجياد  ومن أجل  الدويل  يالبنك  النظام   استقرار  على  احلفاظ  ملتطلبات  استجابة

 الدولية،   ابزل   بلجنة   تعرف  دولية  هيئة   1974  سنة  هناية  يف   أتسست   فقد  البنكية  املخاطر  حدة  من  والتقليل  املال
 السويسرية،  ابزل  مبدينة  الدولية  التسوايت  بنك  إشراف  حتت  تعمل  البنوك  أنشطة  على   رقابية  كلجنة  تعترب  واليت

 من   قرار  مبقتضى  أنشأت  استشارية  جلنة، هذه األخرية اليت تعترب  الدولية  ابزل  جلنة  مبقررات  تعرف  توصيات  لتقدم 
 لف خمت  لدراسة   الفنيني  من   عمل   قيفر   يساعدها   سنواي  مرات   أربع  جتتمع  الصناعية،   للدول   املركزية   البنوك  حمافظي 
 مع  املصارف   على   للرقابة  املعايري   و  املبادئ   ابزل   جلنة  توصيات   و  قرارات  تتضمن   ، املصارف  على   الرقابة  جوانب
 املعايري   و   املبادئ   تلك   إتباع  على   الدول   حتفيز   بغرض  البلدان  خمتلف   يف   اجليدة   املمارسات   مناذج   إىل   اإلشارة

 من   املركزية  البنوك   تتبناه  ما   إال   ملزمة   غري   اللجنة   هذه   توتوصيا   قرارات  تعد  كما   املمارسات،  هذه   من   واالستفادة 
 حمافظي   أتسسيها  عند   ابزل  جلنة  ضمت   وقد   هلا،  التابعة  للبنوك  شرافيةاال  لوائحها  ضمن  لتفرضه   القرارات  تلك

 إسبانيا،  هولندا،  رغ،و لوكسمب   الياابن،  إيطاليا،   فرنسا،  كندا،   بلجيكا،   يف  املتمثلة  الصناعية   للدول  املركزية  البنوك
 .األمريكية  املتحدة   الوالايت  املتحدة،   اململكة   سويسرا،  السويد،

 
ية، صندوق النقد العريب،  بنك، ورقة حبثية مقدمة للجنة العربية اللبات الرأمسالية هلاإدارة املخاطر التشغيلية وكيفية احتساب املتطجاسم املناعي،    (1)

املتحدة،   العربية  ص 2004اإلمارات  آدم،  07،  حديدي  عن  نقال  التجارية :  البنوك  يف  التشغيلية  املخاطر  من  احلد  يف  الداخلي  التدقيق  دور 
 . 08، ص 2016، 12،ع07، جملة دفاتر اقتصادية، مج-دراسة ميدانية-اجلزائرية

الدولية  ايهاب ديب مصطفى رضوان،    (2) التدقيق  إدارة املخاطر يف ضوء معايري ضوء معايري  الداخلي على  التدقيق  للبنوك    –أثر  دراسة حالة 
 . 12، ص2012، مذكرة ماجستري يف احملاسبة والتمويل )غري منشورة(، جامعة غزة، فلسطني، الفلسطينية يف قطاع غزة
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 لواقع  وفقا  البنكية  للمعايري  هائل  كم  تقدمي   من  أتسيسها  منذ  ابزل   جلنة  من   املبذولة   اجملهودات  من  الرغم  وعلى
 آلخر   حني   من   بنكية  أزمات  وقوع   أن  إال  البنكية  املخاطر  إلدارة  عملية  آليات   واستحداث  الدويل   البنكي  النظام

 سدجت  وقد   األزمات،  مواجهة  يف  البنوك  صالبة  وتعزيز  لتقوية   الالزمة   املقاييس  يف  النظر  وإعادة   حتيينها  ضرورة  أكد 
 الثالثة   وابزل  2004  سنة  الثانية  وابزل  1988  سنةاألوىل    ابزل  يف  تتمثل  اتفاقيات  ثالث  إصدار  خالل   من  ذلك
 ( 1)   .2010  سنة
 ىل والثانية: األو ابزل    يتاتفاقي   .2

سنة   األوىل  ابزل  اتفاقية  إصدار  ركزت 1988مت  حساب امل   على   ، حيث  خالل  من  االئتمانية  خاطر 
مت احل إذ  املال،  لرأس  الدنيا  سنة    دود  تطبيقها  يف  ملزمة مب،  1992االنطالق  البنوك  فإن  االتفاقية  هذه  وجب 

ملخاطر، وقد عرفت هذه النسبة بنسبة  % من حجم أصوهلا املرجحة اب   08ابالحتفاظ بنسبة رأس مال تقدر ب:  
، وقد كانت األهداف الرئيسية لالتفاقية هي وقف اهلبوط املستمر يف رأس مال البنوك العاملية و الذي لوحظ كوك

العشرين، القرن  ال  يف معظم فرتات  التعديالت ،  العاملة على املستوى الدويل  بنوكو تسوية األوضاع بني  وتوالت 
االتفاقية   هذه  تتعرضعلى  اليت  للمخاطر  مشولية  أكثر  تكون  أن  أجل  سنة    من  يف  حيث  البنوك،   1996هلا 
ابحتساب كفاية رأس املال ملواجهة خماطر السوق، بعد   تعديال على اتفاقية ابزل األوىل وذلكأصدرت جلنة ابزل  

نشرت جلنة   1999تص املخاطر االئتمانية فقط، ويف سنة    1988أن كانت االتفاقية األصلية الصادرة سنة  
اتفاقية   ، لتشمل خماطر االئتمان، خماطر 1988ابزل اقرتاحات أولية إلطار جديد لقياس كافة رأمسال حيل حمل 

، تقدمت مبقرتحات أكثر حتديدا وتفصيال حول اإلطار اجلديد ملعدل   2001السوق، وخماطر التشغيل، ويف سنة 
وتستند على ثالثة ابزل الثانية   ابتفاقية وهو الذي عرف    2004كفاية رأمسال، حيث أتخر إصداره إىل غاية سنة  

ملواجهة  املال  لرأس  األدىن  احلد  متطلبات  بتحديد  اخلاصة  األوىل  الدعامة  تقوم  وال  بينها،  فيما  متكاملة  دعائم 
 (2)   السوق.   ية والسوقية والتشغيلية و انضباطاملخاطر االئتمان

 
 
 
 

 
، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد كآلية لتعزيز الرقابة لدى النظام البنكي اجلزائري03حنو االلتزام مبقررات جلنة ابزل  سام، بويهي حممد،  عباي و   (1)

 .200، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، ص 01، العدد 06
،  03لنظام املايل واملصريف اجلزائري وإجراءات تكييفه وفق متطلبات الرقابة واالشراف للجنة ابزل إصالح اصيد ماجد، رقايقية فاطمة الزهراء،  (2)

 .875-874، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بشار، ص 01، العدد 05جملة البشائر االقتصادية، اجمللد 
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 (1)  انية:الدعائم األساسية ملقررات ابزل الث  1.2
 02  الدعامة األوىل: متطلبات احلد األدىن لرأمسال وفق ابزل   -
%، وكذلك مل تتغري أساليب قياس خماطر السوق، 8ال  امل   أبقت املقررات اجلديدة نفس احلد األدىن لكفاية رأس  

كما مت إضافة   للمخاطر،  حبيث أصبح أكثر حساسية  ، ولكن تركز التغيري على نظام األوزان لتغطية خماطر االئتمان 
نوع جديد من املخاطر وهي خماطر التشغيل، وقد جاءت مقررات ابزل من فكرة أال يقتصر األمر على ضمان 
أدىن لكفاية رأمسال، بل أنه من الضروري االهتمام بعملية إدارة املخاطر وحتفيز البنوك على االرتقاء أبساليب إدارة 

 ة: املخاطر كما يتضح من خالل املعادلة التالي

 
 الدعامة الثانية: املراجعة الرقابية " الرقابة االحتازية أو اإلشرافية"   -

يقصد من عملية املراجعة الرقابية ليس فقط التأكد من كفاية رأمسال ملواجهة كافة املخاطر اليت يتعرض هلا البنك، 
لبازل الركيزة الثانية  يه هتدف  وعل  ، فضل أساليب تقييم وإدارة املخاطرولكن أيضا تشجيع البنوك على استخدام أ

والتأكيد   ، ه اخلاصةوحجم أموال  إىل خلق نوع من التناسق واالنسجام بني املخاطر اليت يواجهها بنك معني  02
على أن إشراف البنك ليس جمرد مسألة االلتزام بعدة معدالت كمية بسيطة، ولكنه يتضمن أيضا القيام بتقديرات 

 وقوة أنظمته ورقابته وسالمة اسرتاتيجيته العملية وعائداته احملتملة  نوعية حول كفاءة إدارة البنك
 انضباط السوق:   الدعامة الثالثة: -

الثانية  للدعامة  أيضا  لرأمسال ومكملة  للدعامة األوىل واخلاصة ابحلد األدىن  السوق مكملة  انضباط  وتعد دعامة 
الرقابيةوا املراجعة  بعمليات  تشجيع   ،خلاصة  اللجنة  رأت  من   وقد  جمموعة  تطوير  خالل  من  السوق  انضباط 

ية بتقدمي املعلومات الرئيسية اخلاصة ابملخاطر الكلية اليت بنكمتطلبات اإلفصاح اليت تسمح للمشاركني يف السوق ال
املخاط  تلك  لتغطية  املطلوب  رأمسال  ومستوى  أي  رتواجهها،  فانضباط  وابلتايل  البيئة    بنك،  انضباط  إىل  يؤدي 

 . يةبنكال
 قية ابزل الثالثة: اتفا .3

سنة    املايل  النظام  مست  اليت  العاملية  املالية  األزمة  لتداعيات  الدول 2007نظرا  اقتصادايت  ومست   ،
الكربى، جعلت أعضاء جلنة ابزل ومسؤويل البنوك املركزية يفكرون يف وضع قوانني ولوائح أكثر صرامة من أجل 

 
، 50، جملة دراسات، العدد  وإجراء حتقيقها يف النظام املصريف اجلزائري  03قابة االشرافية لبازل  متطلبات الر صيد ماجد، رقايقية فاطمة الزهراء،    (1)

 .267-266، ص 2017جامعة األغواط، 
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اتفاقي جاءت  لذلك  آمنة،  عاملية  بنكية  بيئة  سنة  توفري  الثالثة  ابزل  االتفاقيتني   2010ة  يف  القصور  ملعاجلة 
 السابقتني.

 (1)  :. اإلصالحات الواردة يف اتفاقية ابزل الثالثة1.3
األول،  املستوى من وهو مال أساسي( )رأس ابسم املمتاز يعرف  املال رأس من بقدر ابالحتفاظ البنوك إلزام  -

 تكتنفها املخاط اليت أصوهلا من األقل  على   4.5 % هبا ويعادل تفظواألرابح احمل املدفوع املال رأس من ويتألف
 . 02اتفاقية ابزل    وفق    2 %ب واملقدرة السابقة النسبة عن بزايدة

 أن   جيب   البنوك   أن  أي  األصول،   من %   2,5  ويعادل  عادية  أسهم  من   يتألف   منفصل   جديد  احتياطي   تكوين  -
 وف  %  7 نسبة ليبلغ أضعاف  ثالث إىل  املستقبلية الصدمات ملواجهة  به حتتفظ الذي املمتاز املال رأس كمية  تزيد 
 البنوك   توزيع   على  قيودا    تفرض  أن   املالية  للسلطات  ميكن  %  7  عن   االحتياطية  األموال  نسبة  اخنفاض  حالة

 الزمنية   دة امل  أن  إال  اجلديدة   املعايري   يف  الصرامة  ورغم   ملوظفيهم،  املالية  املكافآت  منح  أو  املسامهني  على  لألرابح 
 . الصعداء  تتنفس  البنوك  جعلت 2019  عام  إىل  تصل  قد  واليت   املعايري  هذه   لتطبيق

 الدورة   حركة   على   املرتتبة  السلبية  اآلاثر   ملواجهة  االحتياطي  من   بنوع  البنوك   ستحتفظ  اجلديدة   االتفاقية  ومبوجب   -
 من  أدىن حد توافر مع  ،(املسامهني  وقحق )  األساسي املال رأس من %  2.5 و صفر  بني ترتاوح بنسبة االقتصادية

 إىل   جنبا    واالستثمار  االئتمان   منح   يف   دورها   أبداء  أتثرها  عدم  لضمان   وذلك   البنوك  لدى   املستقرة  التمويل   مصادر 
 . العمالء  جتاه زاماهتا  ابلت   الوفاء  على  البنوك  قدرة  لضمان   السيولة   من حمددة   نسب  توافر  مع جنب،

 الثالثة   الشرحية  احتساب   وعدم   % 6  إىل   % 4  من   اإلمجايل   املال   رأس   من  األول   املستوى   معدل رفع   -
 2013  عام   يناير  من  اعتبارا    اإلجراءات  هبذه  تدرجييا    العمل  يبدأ  أن   املفرتض  ومن  املال،  رأس   كفاية  معدل  يف

 . 2019، وتنفيذها بشكل هنائي يف عام  2015وصوال إىل بداية العمل هبا يف عام  
 رأس  كفاية  نسبة  زايدة  هي   املقرتح  لإلصالح  احملورية  النقطة  إن :  املال  رأس  وجودة  املال  رأس   من  أعلى  متطلبات  -

 قدرا    تتطلب  أهنا   إذ  املال  رأس  جودة   على   أيضا    املقرتحة   اإلصالحات  وتركز  %  10.5  إىل  ا    حايل %  8  من   املال
 .البنك  مال  رأس إمجايل  يف  املسامهني  حقوق  من  املكون   املال   رأس  من أكرب

 تستوجب   زالت  ال   السيولة   خبصوص  جديدة مقاييس  اعتماد   أيضا   اإلصالحات  من احلزمة  هذه  تشمل   -
 للسيولة،  أكرب   أدوات تقدمي  البنوك  على  سيتعني  حيث   العشرين،  جمموعة   دول   قادة  طرف  من  املوافقة  على   احلصول 

 .السندات  مثل   السيولة   عالية  أصول من أساسي بشكل  مكونة
 
 

 
 

 
 . 88-87ص  مرجع سبق ذكره، بوعيشاوي يوسف، عليش فطيمة،  (1)
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 (1)  الثالثة:ية ابزل  دعائم اتفاق  3.2
وجتعل مفهوم رأس املال   ،البنوك  ؤوس أموالنوعية وبنية وشفافية قاعدة ر حتسني  على  نص  ت:  دعامة األوىلال  -

أدوات رأس املال   األساسي مقتصرا على رأس املال املكتتب به واألرابح غري املوزعة من جهة أخرى مضافا إليها
أما   ، على استيعاب اخلسائر فور حدوثها  أي األدوات القادرة  ، اريخ استحقاقغري املشروطة بعوائد وغري املقيدة بت

لتحمل  والقابلة  األقل  على  املقيدة خلمس سنوات  املال  رأس  أدوات  على  بدوره  يقتصر  فقد  املساند  املال  رأس 
وانت كل ما عدا ذلك من مك  03. وأسقطت ابزل  البنكاخلسائر قبل الودائع أو قبل أي مطلوابت للغري على  

 املال اليت كانت مقبولة عمال ابالتفاقيات السابقة.   رأس
تشدد مقرتحات جلنة ابزل على تغطية خماطر اجلهات املقرتضة املقابلة والناشئة عن العمليات :  ةالثاني  الدعامة   -

الريبو الدين وعمليات  املشتقات ومتويل سندات  الشراء(  يف  فرض متطلبات رأمس  )اتفاقيات إعادة  ال من خالل 
إضافية للمخاطر املذكورة وكذلك تغطية اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم األصول املالية على ضوء تقلبات أسعارها 

 يف السوق. 
وهي هتدف لوضع حد أقصى لتزايد ،  نسبة جديدة هي نسبة الرفع املايلتدخل جلنة ابزل    : دعامة الثالثةال  -  

أن املخاطر اليت ال تستند اىل نسبة الرفع املايل تستكمل   كمابسيطة،  وهي نسبة    البنكينسبة الديون يف النظام  
متطلبات رأس املال على أساس املخاطر وهي تقدم ضماانت إضافية يف وجه مناذج املخاطر ومعايري اخلطأ وتعمل  

 موثوق ملتطلبات املخاطر األساسية.   إضايف كمعيار 
التمويل املفرط   ك سياسات إقراض مواكبة أكثر مما جيب فتزيد تباع البنو اإىل احلد من  هتدف  :  دعامة الرابعةال  -

الركود  فتعمق  اإلقراض  عن  االقتصادي  الركود  أايم  ومتتنع  واالزدهار،  النمو  مرحلة  يف  االقتصادية  لألنشطة 
 االقتصادي وتطيل مداه الزمين. 

النظام املايل   األخرية مدى أمهيتها لعمل   مبسألة السيولة، واليت تبني أثناء األزمة العاملية  هتتم  : ةاخلامس  الدعامة   -
ني األوىل وتقرتح اعتماد نسبت  ، غب يف بلورة معيار عاملي للسيولةومن الواضح أن جلنة ابزل تر   ، واألسواق بكاملها

واليت تتطلب من البنوك االحتفاظ أبصول ذات درجة سيولة عالية لتغطية التدفق النقدي ، هي نسبة تغطية السيولة
السيولة املتوسطة والطويلة األمد واهلدف منها أن يتوافر للبنوك   يوما أما النسبة الثانية فهي لقياس   30  لديها حىت 

 مصادر متويل مستقرة ألنشطتها.
 

 
 

 
-455، جامعة بسكرة، ص  03، العدد  13علوم االنسانية، اجمللد  ، جملة الكاستجابة ملتطلبات النظام البنكي العاملي   3اتفاقية ابزل    زبري عياش،  (1)

456. 
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، مل تكن البنوك (1)10-90قبل صدور قانون النقد والقرض  :  تفاقية ابزل األوىلال  بنكيمواكبة التظام ال.  اثنيا
جلنة ابزل، بسبب أن القانون البنكي مل يكن قد رسم معامله اليت   ومبادئ   ابلتقيد مبقررات  ة جمرب يف اجلزائر  التجارية  

إصدار بعد  عليها  وسار  والقرض    وضعها  النقد  النظم  قانون  تطبيق  اجلزائرية  البنكية  املنظومة  تشهد  مل  وبذلك 
ذا االجتاه حنو تطبيق قواعد احليطة  االحرتازية أو قواعد احليطة واحلذر بعد صدور قانون النقد والقرض. ويف ظل ه

قامت اجلزائر إبصدار بعض القوانني واألنظمة من أجل مواكبة اتفاقيات وتوصيات جلنة ابزل واليت من واحلذر،  
 أمهها: 
املتعلق ابحلد األدىن لرأمسال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف   (2)90  –  01بنك اجلزائر التنظيم رقم    راصد إ ✓

الرابعة على ضرورة أن تغطي األموال اخلاصة املخاطر 1990جويلية    04تاريخ  اجلزائر ب ، حيث نص يف مادته 
 . يف املنظومة البنكية اجلزائرية  األوىل %، ويعترب هذا التنظيم أول مسايرة التفاقية ابزل  8بنسبة ال تقل عن  

 14نوك واملؤسسات املالية بتاريخ  احملدد لقواعد احليطة واحلذر يف تسيري الب  (3) 09-91رقم    النظام   إصدار   ✓
، حيث نص يف مادته الثانية على وجوب وضع حد أدىن لنسبة تغطية املخاطر )نسبة املالءة( وتعين 1991أوت  

)القروض  احملتملة  املخاطر  تغطي  وأن  بد  ال  مالية،  أو  بنكية  مؤسسة  ألية  اخلاصة  األموال  أن  النسبة  هذه 
املرجحة حسب   األخرى(،  )والتوظيفات  املخاطر  هذه %100،  %20،  %5%،  0درجة  مل حتدد  ولكن   ،)

 النسبة كما يف التنظيم السابق، بل مت اإلشارة إىل أهنا ستحدد الحقا بتعليمة من طرف بنك اجلزائر. 
واملتعلقة بتحديد القواعد االحرتازية لتسيري البنوك   1991نوفمرب    14بتاريخ    91-34التعليمة رقم  ار  صد إ ✓

املال الثالثة  واملؤسسات  مادهتا  يف  املخاطر  جمموع  إىل  اخلاصة  األموال  لنسبة  األدىن  احلد  لتحدد  %، 08  بـ:ية، 
التنظيم رقم   ورد يف  ملا  توضيحا  رقم  09-91وذلك  التنظيم  ورد يف  ملا  ، من خالل وضع 01-90، وأتكيدا 

إىل   ابلتدريج  املال  بنسبة كفاية رأس  للوصول  واملؤسسات ال  إ % كما حددهتا جلنة ابزل،  08رزانمة  البنوك  أن 
ذه الرزانمة، مما اضطر بنك اجلزائر بعدها إىل إلغاء هذه التعليمة، هب   االلتزاممل تتمكن من    التجارية اجلزائريةاملالية  

وتعويضها إبصدار تعليمة أخرى، تبدأ بنفس احلد األدىن للتعليمة السابقة، ولكن تبدأ من حيث تنتهي من حيث 
وهي   والتاريخ،  رقم  األجل  يف    94-74التعليمة  احليطة   1994نوفمرب    29الصادرة  قواعد  بتحديد  املتعلقة 

 .واحلذر

وأمهها   املتعلقة بتحديد قواعد احليطة واحلذر  1994نوفمرب    29الصادرة يف    94-74التعليمة رقم  إصدار   ✓
سسات املالية اليت تنشط تلك املتعلقة بتحقيق معدل كفاية رأس املال، فقد فرضت هذه التعليمة على البنوك واملؤ 

تساوي   أو  أكرب  لرأمسال  مالءة  بنسبة  االلتزام  اجلزائرية  البنكية  السوق  مراعاة %08يف  تدرجيي  بشكل  تطبق   ،
 

 . 545-520، ص 1990، 16"، العدد يتعلق ابلنقد والقرض 01-10قانون رقم اجلمهورية اجلزائرية الديقراطية الشعبية، " (1)
(2)  " اجلزائر،  بنك  رقم  حمافظ  ا  01-90نظام   واملؤسسات  البنوك  مال  لرأس  األدىن  ابحلد  اجلزائريتعلق  يف  العاملة  الرابط: ملالية   ،"

algeria.dz/pdf/reg1990arabe.pdf-of-https://www.bank :2019/ 07/01، أطلع عليه بتاريخ . 
 ، الرابط: واملؤسسات املالية"  نوكبحيدد قواعد احلذر يف تسيري ال  09-91نظام  رقم حمافظ بنك اجلزائر، " (3)

algeria.dz/pdf/reg1991arabe.pdf-of-https://www.bank  :10/01/2019، أطلع عليه بتاريخ . 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg1990arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg1991arabe.pdf
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احلذر يف  قواعد  تطبيق  وحلداثة  السوق من جهة،  اقتصاد  اجلزائري حنو  االقتصاد  هبا  مير  اليت  االنتقالية  للمرحلة 
، وذلك وفق مراحل. يعترب مبدأ  1999دت آخر أجل لذلك هناية ديسمرب  النشاط البنكي من جهة أخرى، وحد 

كفاية رأس املال ونسبته من بني أول وأهم ما أخذ النظام البنكي اجلزائري عن مقررات تلك اللجنة، حيث بدأ يف 
البنوك اجل1995تطبيق تلك النسبة ابلصيغة اليت أرشدت إليها جلنة ابزل هناية شهر جوان   زائرية  ، ومل تستوف 

، مما يدل على أن النظام البنكي اجلزائري 1999النسبة احملددة من قبل اللجنة إال بنهاية شهر ديسمرب من سنة  
كانت مجيع البنوك   2003قد التزم بتطبيق تلك النسبة وفق اتفاقية ابزل األوىل، رغم أتخره يف ذلك وبنهاية سنة  

ة من ذ ة لكفاية رأس املال، ويرجع ذلك ابألساس إىل اإلجراءات املتخ دت ابلنسبة املطلوبيالناشطة يف اجلزائر قد تق
فلم يسايرها التنظيم    األوىلابزل    لتعديالتقبل السلطات اإلشرافية والرقابية يف النظام البنكي اجلزائري. وابلنسبة  

ساب معدل كفاية رأس النسبة اخلاصة حب   االحرتازي يف اجلزائر، ال من حيث إضافة شرحية اثلثة لرأس املال يف بسط
 املال، وال من حيث إدراج خماطر السوق يف مقام تلك النسبة مع خماطر االئتمان. 

رقماصد إ ✓ النظام  واملؤسسات 2002نوفمرب    14بتاريخ    (1) 30-20  ر  للبنوك  الداخلية  الرقابة  واملتضمن   ،
ا للرقابة  أنظمة  أتسيس  على  املالية  واملؤسسات  البنوك  أجرب  والذي  مواجهة املالية،  على  تساعدها  لداخلية، 

قام إبعطاء مفاهيم لبعض أنواع املخاطر البنكية و   ، حيث هدف إىل إرساء قواعد للرقابة والتدقيق البنكينياملخاطر
أيضا  جاء  وقد  عمليايت(،  السوق، خطر  التسوية، خطر  اإلمجايل، خطر  الفائدة  معدل  االعتماد، خطر  )خطر 

التدقيق،  مبفاهيم وأدوات للرقابة الداخلي التنفيذي، هيئة التداول أو جملس اإلدارة، جلنة  البنوك وهي )اجلهاز  ة يف 
أخرى خاص للتدقيق أطراف  التأصيل  مبثابة  النظام كان  هذا  القول أبن  وميكن  البنكية(،  املخاطر  على  ابلرقابة  ة 

 البنكي الداخلي والرقابة الداخلية الدائمة والدورية. 
التطورات العاملية يف جمال الرقابة البنكية، فقد   مواكبةيف إطار    :تفاقية ابزل الثانيةي الالبنك  النظاممواكبة  .  ااثلث

بكل ما حتمله من جتديد يف العديد من النقاط   الثانيةتوجب على البنوك اجلزائرية االجتاه إىل تطبيق اتفاقية ابزل  
، %08ة متوقفة على حتقيق نسبة مالءة قدرها  عن االتفاق األول، فلم تعد الرقابة البنكية ضمن االتفاقية اجلديد 

، ويف إطار تعزيز القواعد الثانيةاتفاقية ابزل  والركيزة األساسية ملضمون  الدعامة األوىل    هذه األخرية هي اليت كانت
اخلاصة،   الوطنية  البنوك  من  عدد  إفالس  بعد  املالية،  واملؤسسات  للبنوك  بعض الرأمسالية  إبصدار  اجلزائر  قامت 

 انني واألنظمة من أجل مواكبة اتفاقيات وتوصيات جلنة ابزل واليت من أمهها: القو 
املطلوب  ، حيث  (2) 01-04  النظامإصدار   ✓ املال  لرأس  األدىن  احلد  من  الرفع  واملؤسسات   إلنشاءمت  البنوك 

ب البنكي اجلزائري، حيث أصبح حمددا  التشريع  للبنوك، و  دينار  مليار  2.5  ـ:املالية يف   ليار دينارم  0.5ابلنسبة 
نظرا لكثرة   ،%08  ـددة باملطلوبة لكفاية رأس املال احمل   حتقيق النسبة  وذلك من أجل  نسبة للمؤسسات املالية، ابل

 

 ، الرابط: واملؤسسات املالية"  بنوكحيدد قواعد احلذر يف تسيري ال  03-02نظام  رقم حمافظ بنك اجلزائر، " (1)
 algeria.dz/pdf/reg2002arabe.pdf-of-https://www.bank :12/02/2019، أطلع عليه بتاريخ . 
 الرابط: ، واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر يتعلق ابحلد األدىن  لرأس مال البنوك 01-04نظام  رقم "حمافظ بنك اجلزائر،  (2)

algeria.dz/pdf/reg2004arabe.pdf-of-https://www.bank :2019/ 12/02، أطلع عليه بتاريخ . 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2002arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2004arabe.pdf
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اجلزائرية ضمن  البنوك  احمللية، وابلتايل تصنيف  االئتماين  التصنيف  البنكية، زايدة على غياب مؤسسات  املخاطر 
 املرتفعة. نكية  الوحدات البنكية ذات أوزان املخاطر الب

أيضا قام املشرع اجلزائري اباللتزام بتوصيات ومتطلبات جلنة ابزل خبصوص تفعيل املنظومات الرقابية البنكية     ✓
 من خالل إصدار   .(.)الرقابة الداخلية، اإلشراف على عمل البنوك، آليات احلوكمة األخرى كاملدققني اخلارجيني 

والقرض   النقد  مبوجب  10-90قانون  مت  الرقابية  ه حتديد  الذي  أداء   واإلشرافيةاجلهات  على حسن  تسهر  اليت 
جملس النقد والقرض إبصدار القوانني والنظم والتعليمات البنكية املنظمة  مت تكليف ويف هذا اإلطار   القطاع البنكي

واملؤسسات ن طرف البنوك  للمهنة البنكية، وكلفت اللجنة البنكية مبراقبة تطبيق ما يصدره جملس النقد والقرض م
 يف   األساس   احلجر  مبثابة  كان  الذي  القانون  هذا، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا القانون كان مبثابة بداية  املالية
 له   الثاين  الباب  من   األول  الفصل  خصص   حيث   اجلزائرية،  التجارية   البنوك  يف   اخلارجي  البنكي  التدقيق  تفعيل

 .(165  املادة  إىل -162  املادة  من)  خصيصا 
 52.القائم على زايدة احلد األدىن لرأمسال البنوك من    2008ديسمرب    23يف   (1) 04-08النظام رقم  دار  إص ✓

 ر.مليار دينا  3.5مليار دينار إىل    0.5مليار دينار، واملؤسسات املالية من   10مليار دينار إىل  
بنك اجلزائر سلسلة ابزل الثالثة أصدر  من أجل مواكبة اتفاقية  :  ابزل الثالثة  التفاقية   البنكي  النظام  مواكبة .  رابعا
 واليت من أمهها:   لتعزيز النظام البنكي  األنظمة والتعليمات من  
، واملتضمن تعريف وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولة، 2011ماي    24املؤرخ يف    (2) 04-11ر رقم  اصد إ ✓

ايل: "خماطر عدم القدرة على مواجهة واقرتح بنك اجلزائر ضمن أحكام النظام تعريفا ملخاطر السيولة على النحو الت
النظام على البنوك احرتام هذا السوق"، وأوجب  االلتزامات أو عدم القدرة على فك أو تعويض وضعية، نظرا حلالة

على األقل يف األجل القصري )على أن توضح تعليمة الحقة مكوانت النسبة(،   %100  ـنسبة سيولة مساوية ل 
ابملعامل   النسبة  هذه  الودائع وتسمى  دفع  على  واملؤسسات  البنوك  قدرة  ضمان  إىل  وهتدف  للسيولة،  األدىن 

ألصحاهبا يف أية حلظة، وقياس ومتابعة خطر السيولة للبنوك واملؤسسات املالية، حبيث تكون هذه األخرية مستعدة 
تقدمي القروض،   لتسديد ديوهنا يف آجال استحقاقها، كما هتدف إىل ضمان قدرة البنوك واملؤسسات املالية على 

وتقوم البنوك يف هناية كل ثالثي من السنة املالية ابلتصريح ،  زي لتصحيح وضعياهتاوجتنب اللجوء إىل البنك املرك
 .عن مستوايت سيولتها إىل اللجنة البنكية

 

 
اجلزائر،    (1) بنك  رقم  "حمافظ  األدىن    04-08نظام  ابحلد  اجلزائريتعلق  يف  العاملة  املالية  واملؤسسات  البنوك  مال  الرابط:لرأس   ، 

algeria.dz/pdf/reg2008arabe.pdf-of-https://www.bank ، :12/02/2019أطلع عليه بتاريخ . 
 ، الرابط: تعريف وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولةمن يتض  04-11نظام  رقم "حمافظ بنك اجلزائر،  (2)

algeria.dz/pdf/reg2011arabe.pdf-of-https://www.bank ، :02/2019/ 12أطلع عليه بتاريخ . 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2008arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2011arabe.pdf
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النظام ✓ اليت جيب على   املالءة  يتنسب  والذي قام بتوضيح  2014فيفري    16بتاريخ  (1) 01-14رقم    إصدار 
اجلزائرية    البنوك بنسبة واملؤسساالتجارية  تلتزم  أن  للبنوك  ينبغي  أنه  على  النظام  نص  حيث  تطبيقهما،  املالية  ت 

على أن يغطي رأس املال األساسي كال من خماطر االئتمان والسوق والتشغيل   %9.5مالءة على األقل تقدر بـ  
"وسادة   ـيسمى ب  %2.5ش بنسبة  % على األقل، إضافة إىل ذلك جيب على البنوك أن تشكل هام07بنسبة  

هلذه املتطلبات، ويالحظ هنا أن هذا   االمتثالأمان "، وخول النظام للجنة البنكية منح مهلة للبنوك لتمكينها من  
دراج كل من خماطر السوق، والتشغيل يف نسبة  فيما يتعلق إب  الثانيةابزل    قام بتطبيق ما جاءت به اتفاقيةالنظام  

املال،   رأس  اتفاقية  واكفاية  به  جاءت  مبا  جزئيا  املالءة،  رفع   خبصوص  الثالثةابزل  لتزم  إىل   نسبة  ليس  ولكن 
أقل  جاء يف % كما  10.5 بل  إىل%1بنسبة    االتفاقية  إضافة  هامش   ،  االتفاقية  تسميه  الذي  اهلامش  فرض 
 .ـالصيانة
مليار   10البنوك من  احلد األدىن لرأمسال  والذي قام برفع    2018نوفمرب    04يف  (2)03-18صدار النظام  إ ✓

إىل   من    20دينار  املالية  واملؤسسات  دينار،  إىل    3.5مليار  دينار  دينا  6.5مليار  للبنوك مليار  ترك  وقد  ر، 
 . 31/12/2019واملؤسسات املالية اجلزائرية مهلة االلتزام به إىل غاية:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرابط:  ،ءة املطبقة على البنوك واملؤسسات املاليةيتضمن نسب املال 01-14نظام  رقم "حمافظ بنك اجلزائر،  (1)

algeria.dz/pdf/reg2014arabe.pdf-of-https://www.bank ، :02/2019/ 12أطلع عليه بتاريخ . 
 الرابط: ، ىن  لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائريتعلق ابحلد األد 03-18نظام  رقم "حمافظ بنك اجلزائر،  (2)

algeria.dz/pdf/reglements2018arabe.pdf-of-https://www.bank :14/01/2020، أطلع عليه بتاريخ . 

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2014arabe.pdf
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reglements2018arabe.pdf
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 : مفاهيم عامة حول التدقيقالثايناملبحث  
مه  يؤدي دور  يف  التدقيق  البنكية،  م  املخاطر  أنه  إدارة  مستقلة حيث  ضماانت  تعريفه  حبكم  يوفر 

ال فبناء على متطلبات جلنة ابزل واليت تقضي بضرورة بنوكوموضوعية هتدف إىل إضافة قيمة وحتسني عمليات   ،
تكرار حدوثها بناء قاعدة بياانت بكافة األخطاء واخلسائر التشغيلية اليت حتدث يف البنك هبدف حتليلها واحلد من 

 .مستقبال وذلك بتقييم ورفع كفاءة اإلجراءات الرقابية املطبقة ابلبنك
 املطلب األول: ماهية التدقيق 

 أوال: التدقيق اخلارجي
التدقيق  .1 اهليئات  تعريف  وكذا  للمهنة  املمارسني  واملهنيني  األكادمييني  من  العديد  التدقيق  تعريف  تناول   :

خمتلفة الصياغة لكن تتفق يف جوهرها ومضموهنا؛ فيما يلي سنحاول عرض بعض ف  ي املهنية، حيث وضعوا له تعار 
 :(1) منها

األمريكية    -أ    احملاسبة  مجعية  أنه  التدقيقعرفت  بشكل "،  والقرائن  األدلة  وتقييم  جلمع  ومنهجية  منظمة  عملية 
والت  التوافق  مدى  لتحديد  االقتصادية،  واألحداث  األنشطة  بنتائج  تتعلق  واليت  النتائج موضوعي  هذه  بني  طابق 

 . "واملعايري املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج التدقيق
من    -ب على   : أنه،  تدقيقال  (René Bonnault Bernard Germond)عرف كل  وبناء  صارم  تقي  "اختبار 

املقدمة  أسلوب منظم من طرف مهين مؤهل ومستقل بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية
من طرف املؤسسة، وعلى مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف، وعلى مدى احرتام 
املالية  وللوضعية  الصادقة  للصورة  املعلومات  هذه  متثيل  مدى  هبا يف  املعمول  احملاسبية  واملبادئ  والقوانني  القواعد 

 ونتائج املؤسسة". 
:" فحص انتقادي، يهدف إىل التأكد من أن نشاط املؤسسة مرتجم بطريقة نهعلى أ  تدقيقميكن تعريف ال  -ج

وفية يف احلساابت السنوية طبقا للتنظيمات السارية املفعول، وأما حكم على تسيري املديرين، وأهنا إجراءات الرقابة 
 على تنفيذ أهداف املؤسسة". 

اخلارجي .2 التدقيق  يف كو :  أمهية  اخلارجي  التدقيق  أمهية  ذات تتمثل  األطراف  من  العديد  خيدم  وسيلة  نه 
 املصلحة، وميكن حصر أمهية التدقيق ابلنسبة ملستعملي القوائم املالية كما يلي: 

: تعتمد على البياانت احملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة األداء وتقييمه، يف حترص على أن تكون أ. إدارة املؤسسة
 ا يكون من خالل تدقيق البياانت من قبل هيئة مستقلة؛ البياانت صحيحة تعكس الصورة احلقيقية، وهذ 

: يعترب تقرير املدقق اخلارجي الذي يثبت مدى صحة وسالمة القوائم املالية من األشياء اهلامة اليت ب. املستثمرون
 ؛تساعد يف اتاذ القرارات، وهذا نظرا العتماد املستثمرين على القوائم املالية عند اتاذ أي قرار استثماري

 
، جملة دفاتر  2018دراسة استطالعية لعينة من املدققني اخلارجيني لسنة  -واقع تطبيق معايري التدقيق يف اجلزائرلة،  بن حيي علي، لعمور رمي  (1)

  .02، جامعة زاين عاشور ابجللفة، ص 2019، 02، العدد 11اقتصادية، اجمللد 
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: تعتمد البنوك على القوائم املالية املدققة من قبل هيئة فنية حمايدة عند قيامها بدراسة الوضعية املالية ج. البنوك
 الت ائتمانية؛يواملركز املايل احلقيقي للمؤسسة عند طلب هذه األخرية قروض أو تسه

بشأن األجور واملشاركة يف األرابح وغريها، : تعتمد على القوائم املالية عند التفاوض مع اإلدارة د. نقاابت العمال
 لذلك جيب أن تكون هذه القوائم تعكس الصورة احلقيقية للمؤسسة؛

احلكومية   اجلهات  منح ه.  الضرائب،  فرض  والتخطيط،  الرقابة  يف  املدققة  املالية  القوائم  على  تعتمد  حيث   :
 ( 1)   القروض ودعم لبعض النشاطات وغريها.

 :(Types Of Accounts Auditing)ت  أنواع تدقيق احلسااب .  3
 وينقسم إىل:   : (Scope of Audit)التدقيق من حيث نطاق عملية التدقيق    -أ
: وهنا يقوم املدقق بفحص القيود واملستندات والسجالت بقصد التوصل إىل رأي فين حمايد التدقيق الكامل  - 

أي يقوم املدقق  (Detailed Audit)  تفصيلياحول صحة القوائم املالية ككل. وقد كان هذا النوع تدقيقا كامال
% يوم كانت املشاريع اليت تدقق حساابهتا صغرية احلجم وعملياهتا قليلة العدد، وقد 100بفحص القيود وغريها  

تدق إىل  هذا  اختيحتول  يف   (Test check Audit) ارييق کامل  حدث  الذي  للتطور  وما   بيئةنتيجة  األعمال 
اعات الكبرية والشركات املسامهة حبيث مل يصبح من املعقول أن يقوم املدقق بتدقيق صاحب ذلك من نشوء الصن

 مجيع العمليات وكافة السجالت واملستندات؛
بتدقيق التدقيق اجلزئي  - البنود دون غريها كأن يعهد إليه  العمليات أو  : وهنا يقتصر عمل املدقق على بعض 

ذه احلالة ال ميكنه اخلروج برأي حول القوائم املالية ككل، وإمنا يقتصر النقدية فقط، أو جرد املخازن... إخل، ويف ه
تقرير املدقق على ما حدد له من مواضيع، ومن املرغوب فيه هنا أن حيصل املدقق على عقد كتايب يوضح نطاق 

إلي يعهد  بند مل  بتدقيق  القيام  أو تقصري يف  إليه إمهال  إليه حىت ال ينسب  التدقيق املوكلة  ه أصال تدقيقه، عملية 
 وبذلك حيمي نفسه بواسطة العقد من أية مسؤوليات. 

 : (Staff of Auditالتدقيق من حيث اهليئة اليت تقوم بعمليات التدقيق )  -ب  
وذلك من أجل محاية أموال   مؤسسة : ويقوم هبذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققني اتبعني للالتدقيق الداخلي  -
اإلؤسسةامل أهداف  ولتحقيق  االلتزام ،  وتشجيع  للمشروع  ممكنة  وإنتاجية  إدارية  كفاية  أكرب  كتحقيق  دارة 

 ابلسياسات اإلدارية؛ 
 : التدقيق اخلارجي  -

املايل وعدالة تصوير          الشركة  العامة لوضع  امليزانية  تقرير حول عدالة تصوير  الرئيسي اخلالص إىل  وغرضه 
الية املعينة. وهلذا يقوم به شخص خارجي حمايد مستقل عن إدارة احلساابت اخلتامية لنتائج أعمال عن الفرتة امل 

وجيب أال يتبادر إىل األذهان أن وجود   ل،املشروع، وهلذا يطلق على هذا النوع أحياان ابلتدقيق احملايد أو املستق
 

أمساء مزميش،    .1 التدقيعمر شريفي،  مهنة  ممارسة  على  االلكتونية  التجارة  اخلارجيأثر خماطر  اجمللدق  االقتصادي،  املنهل  العدد03، جملة   ،01 ،
 .245، جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي، ص 2020جوان 
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أوجه  من  يوجد  ملا  مستقل  خارجي  مدقق  بواسطة  احلساابت  تدقيق  عن  يغين  الداخلي  للتدقيق  سليم  نظام 
االختالف بني النوعني وأمهها انعدام احلياد يف التدقيق الداخلي ألن املدقق الداخلي خاضع ابلتبعية لإلدارة خيدم 
أو  املسامهني  املدقق هنا وكيل أبجر عن مجهرة  اخلارجي حيث  التدقيق  يتوفر مبدأ االستقالل يف  بينما  أهدافها، 

 أصحاب املشروع. 
 : (Degreat of Compulsion) التدقيق من حيث درجة اإللزام    –ج  
: وهو ذلك التدقيق الذي نص القانون على وجوب القيام به، فقد نص قانون الشركات على التدقيق اإللزامي  -

عن  تتخلف  اليت  الشركات  على  اجلزاء  توقيع  ميكن  ث  ومن  إلزاميا،  فأصبح  الشركات،  تدقيق حساابت  وجوب 
تامية ومراكزها املالية مدققة من قبل مدققي حساابت مرخصني، ويشار القيام بذلك وال تقدم تقريرا حبساابهتا اخل

 وال يصح أن يكون هذا إال تدقيقا كامال.   (Statutory Audit)إىل هذا النوع أحياان ابلتدقيق القانوين  
دون إلزام قانوين على وجوب القيام به، وتلك   ؤسسة: وهو ذلك الذي يطلبه أصحاب امل االختياري  التدقيق  -
ي احلالة ابلنسبة للمشروعات الفردية ولشركات األشخاص )التضامن العادية، والتوصية البسيطة واحملاصة( وقد ه

امل أصحاب  رغبة  حسب  جزئيا  أو  لذلك كامال  املدقق   ؤسسةيكون  بني  يربم  الذي  ابلعقد  موضح  هو  وكما 
 والعميل.

التدقيق أول األمر اختياراي، وانقضت فرتة طويلة حىت   أصبح إلزاميا قانوين حني تولد يف أذهان وقد كان 
وتضمني  احملايد،  اخلارجي  احلسايب  التدقيق  عنصر  وتوفري  احرتام  البلد ضرورة  اقتصاد  على  السهر  على  القائمني 

 عقود الشركات النظامية األحكام اخلاصة هذه الناحية. 
 : (Auditing as to purposeالتدقيق من حيث الغرض من عملية التدقيق )  -د
: ويقصد به فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبياانت واملستندات واحلساابت Financial Auditالتدقيق املايل   -

والدفاتر اخلاصة ابملشروع حتت التدقيق فحصا انتقاداي منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى عدالة تعبري 
اية فرتة زمنية معلومة، ومدى عدالة تصويرها لنتائج أعماله من القوائم املالية عن الوضع املايل لذلك املشروع يف هن

ربح أو خسارة عن تلك الفرتة، وهو أكثر أنواع التدقيق شيوعا يف االستعمال، يبدو من تعريفه أنه يشمل الفحص 
 والتحقق والتقرير.

تأكد من أن اإلدارة : ويقصد به تدقيق النواحي اإلدارية للمشروع للManagement Auditالتدقيق اإلداري  -
تدقيق  البعض  عليه  يطلق  هنا  ومن  ممكنة،  تكلفة  أبقل  ممكن  عائد  أو  منفعة  أقصى  حتقيق  حنو  ابملشروع  تسري 

حيث يرتكز هذا النوع ابلفعل يف البحث يف كفاءة اإلدارة يف استخدام املوارد املتاحة للمشروع ،  الكفاءة اإلدارية
وقد بدأ ،  أقصى منفعة ممكنة، وهو ما يطلق عليه االستخدام االقتصادي  من اقتصادية وبشرية وغريها حبيث حتقق 

هذا النوع من التدقيق يعم وينتشر يف الدول املتقدمة حماسبيا كاململكة املتحدة والوالايت املتحدة وكندا وأسرتاليا 
 رة املشروع. وغريها، حىت أنه أصبح ملزم على املدقق املايل أن يعطي رأاي فنيا مستقال حول كفاءة إدا



العام للمخاطر البنكية والتدقيق البنكي ...... اإلطار  ........................................ ............الفصل األول:   

 

 ~26 ~  

األهداف    - سلفا Effectiveness Auditتدقيق  املرسومة  املؤسسة  أهداف  أن  من  التحقق  به  ويقصد   :
واملخطط هلا قد حتقق فعال، وعلينا أن نتذكر هنا أن اهلدف من عملية التدقيق تصيد األخطاء وإمنا حتسني األداء 

 وحتقيق األهداف أبقصى قدر ممكن من الفعالية؛ 
املCompliance Auditالقانوين  التدقيق    - أن  من  املدقق  أتكد  به  ويقصد  النصوص   ؤسسة:  طبقت  قد 

التنفيذية يف الدولة، ومن األمثلة على  القانونية واألنظمة املالية واإلدارية اليت أصدرهتا سواء السلطة التشريعية أو 
القانون الشركات عالوة على تقيد  الشركة بعقدها التأسيسي ونظامها   ذلك التأكد من تطبيق الشركات املسامهة 

على  تدقيق  من  املختلفة  الدول  احملاسبة يف  دواوين  به  تقوم  ما  فهو  النوع  هذا  على  مثال  أوضح  أما  الداخلي، 
الدوائر واملؤسسات احلكومية حيث يرتكز اهتمامها يف التأكد من أن الصرف من خمصصات الدائرة املعنية قد مت 

 للدولة واألنظمة املعمول هبا؛   وفق قانون املوازنة العامة 
: ال خيتلف اثنان يف أن الرحبية مل يعد اهلدف األوحد لوجود أية مؤسسة Social Auditالتدقيق االجتماعي    -

تلك  فيه  تعمل  الذي  للمجتمع  الرفاهية  حتقيق  منها  مهمة  أخرى  أهداف  ذلك  يف  شاركه  بل  واستمراريتها، 
ة واجب وطين جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه، ومن هنا يعين هذا النوع من املؤسسة، أي أنه أصبح من مهام املؤسس

التدقيق ابلتأكد من قيام املشروع املعين مبثل هذا الواجب، أما كيفية حتقيق التدقيق االجتماعي فهو عملية أقل ما 
 .(1) يقال فيها أهنا صعبة

 اثنيا: التدقيق الداخلي 
 وأتكيد   استشاري  نشاط   هأبن  الداخلي  التدقيقيعرف      IIA (1999)  معهد املدققني الداخلنيحسب     

 خالل   من   األهداف   حتقيق على   املنظمة   يساعد   ،املؤسسة  عمليات  وحتسني  قيمة  إلضافة مصمم مستقل موضوعي 
 ( 2) ."  واحلوكمة  والرقابة  املخاطر  إدارة   عمليات   فعالية   وحتسني   لتقييم  ومنضبط  منظم  هنج   تقدمي

: نشاط مستقل داخل املنظمة لتقييم مراقبة العمليات من خالل تقدير وتقييم فعالية ابنه  لفرنسياملعهد ا  ه كما عرف
يهدف التدقيق الداخلي إىل مساعدة إدارة املؤسسة يف املمارسة الفعالة ملسؤوليتها   األشكال األخرى من الرقابة،

مالئ واقرتاحات  تقييمات  بتحاليل،  متبتزويدها  اليت  ابألنشطة  تتعلق  فحصهامة  األمريكي ،  "  املعهد  عرفه  وقد 
القانونني أبنه" التدقيق العمليات والقيود اليت تتم بشكل مستمر حيث تنفد من قبل أشخاص يعينون   للمحاسبني

 .(3) وفق شروط خاصة"

 
 يف واألكادمييني  املهنيني من عينة آراء استطالع احملاسبية، املعلومات جودة حتسني يف احلساابت تدقيق مسامهةمومين يوسف، أقاسم عمر،    (1)

 . 951-948، جامعة بشار، ص 01، جملة البشائر االقتصادية، اجمللد اخلامس، العددجلزائراب والتدقيق احملاسبة جمال
(2).Shah Saud, The Role of Internal Audit in Organization Goals Achievements: A Security of Exchange 

Commission of Pakistan (SECP) Perspective, Research Journal of Finance and Accounting, Vol 06, Issue 24, 

2015, p14. 
، 04عدد االقتصادية، للتنمية اجلزائرية اجمللة،  -ميدانية دراسة -احلوكمة مبادئ تفعيل يف الداخلي التدقيق دور   ،يزيد صاحلي، عبد هللا مايو    .3

 . 48، ص 2016 جوان 
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أخر   تعريف  معهد ويف  اعتمده  الذي  التعريف  هو  الداخلي  التدقيق  دور  مع  يتسق  والذي  حداثة  أكثر 
، ومت تعريفه على 2000مارس    21يف   (IFACI) يني وأقره جملس إدارة معهد التدقيق الداخلي املدققني الداخل

ا   املؤسسة  مينح   وموضوعي  مستقل   نشاط  هو  الداخلي  التدقيق "أنه:  ويقدم   عملياهتا،  يف   التحكم  درجة   على   أتكيد 
 أهدافها   حتقيق  على   املنظمة  هذه  يساعد   كما   هلا،  مضافة  قيمة   خلق  على   ها ويساعد   حتسينها،  كيفية  حول  املشورة

يف    منهجي،  نسق  بواسطة  التقييم،  خالل  من يساهم   الشركات،   حوكمة   وعمليات  والرقابة  املخاطر  إدارةكما 
 (1)   ".فعاليتها  لتعزيز  مقرتحات   تقدميابإلضافة إىل  

التعا استنتاجمن خالل  السابقة ميكن  أو ما يصطلح  ريف  البنوك،  الداخلي ألغراض  للتدقيق   عليه   تعريفا 
اليت نصت  الدورية  الرقابة  نوع  يندرج حتت  وموضوعي  مستقل  استشاري  نشاط  هو  البنكي،  الداخلي  ابلتدقيق 
البنوك  يف  تفعيلها  على  الدول  يف  البنكي  القطاع  على  املشرفة  اهليئات  وأصت  البنكية،  للرقابة  ابزل  جلنة  عليها 

 أجل   منجاهدا    ويسعى،  املخاطر البنكية  ملف  مراقبة  يف   م امه  دور ا  ؤديالبنوك وي  يف  املخاطر  دارةإبالتجارية يعىن  
 إلدارهتا.  أفضل  إجراءات  توفري

الداخلي بصورة سريعة يف الوالايت املتحدة األمريكية منذ هناية احلرب   التدقيقلقد تزايد  تطور التدقيق الداخلي:  
 ا ورة أو أخرى كان التدقيق الداخلي موجودالعاملية الثانية وكذا عرب خمتلف الدول الصناعية يف بداية الستينات بص

اإلدار  املراجعني   اتيف  معهد  أتسيس  وكان  البنكية،  املؤسسات  إىل  طويل، ابإلضافة  زمن  منذ  الكربى  العمومية 
حيث جددت هذه املنظمة طبيعة هدف وجماالت العمل لوظيفة   1941مل يتم سوى سنة    الدوليني "بنيويورك"

 120على    1978يف خلق وحدة فعلية داخل الوظيفة، احتوت هذه املنظمة سنة  التدقيق الداخلي، كما جنحت  
العامل   أحناء  خمتلف  عرب  موزعا  أعضاء جملسا  عدد  املنظمة    بلغ  يعتربون كمسؤويل وهم    ، عضو  16000هذه 

املصلحة املراجعة، لألسف فإن بعض املصاحل قد اختفت فور إنشاءها وقد يعود ذلك لسوء تنظيمها أو لكوهنا 
أسست يف وقت غري مناسب أو ملمارستها لعمل مزدوج مع وظيفة أخرى، أو لعدم وضوح أهدافها، وفيما خيص 
وظيفة التدقيق الداخلي فقد شهدت تطورات عميقة كان دورها القيام مبراقبات األمن بصورة أساسية يف وسط غري 

الداخلية ضمن الرقابة  الداخلية ودمج وسائل  الرقابة  نتيجة   مؤهل النشغاالت  العمليات كانت  إجراءات معاجلة 
تفويض الرقابة على مستوى املصاحل العامة يف حركة المركزية، ودور التدقيق الداخلي سيكون بذلك التأكد من أن  
املراقبات، وبصورة  تلك  الفورية إىل  الرقابة  انتقلنا من  تشتغل بصورة صحيحة هبذا نكون  املوضوعة  الوسائل  كل 

التدقيق الداخلي احرتام قرارات املديرية العامة يضاف ابلفعل حبيث أن املؤسسة اليت ال متتلك موازية فإن أهداف  
احلصول على اخلربة الكافية واألهلية مما حث   هيكال فعاال يف معرفة اخلطر لقد مسحت هذه التطورات للمدققني 

امل أوىل  ولقد  جديدة.  ملهما  إليهم  اللجوء  طبيعية  بصورة  العامة  للتدقيقاإلدارات  اهتماما كبريا  اجلزائري   شرع 
( 41-40ومن خالل املواد ) 1988جانفي  12الصادر بتاريخ  01-88ويظهر ذلك يف القانون رقم  الداخلي

 حيث نصت هذه املواد على: 
 

(1) .Schick. P, Mémento d’audit interne, Edition Dunod, Paris, 2007, p 05. 
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يف 40املادة    - ابملراقبة  خاصة  داخلية  هياكل  وتدعيم  تنظيم  االقتصادية  العمومية  املؤسسات  على  "يتعني   :
 وحتسني ابستمرار أمناط سريها وتسيريها؛   املؤسسة،

: " تضع املؤسسات العمومية االقتصادية لتقييم اقتصادي دوري يقوم به جهاز مؤهل هلذا الغرض 41املادة    -
عن طريق التنظيم "يتعني من خالل هذه املواد نالحظ أن املشرع ألزم املؤسسات بضرورة القيام بعمليات اهلياكل 

 (1) سات االقتصادية الوطنية، على ضرورة توفر املؤسسات على قسم التدقيق الداخلي. وتقييم دوري للمؤس

 :مايليتكمن أمهية التدقيق الداخلي يف  أمهية التدقيق الداخلي:   .1
 رقابة فعالة تساعد إدارة املؤسسة ومالكها على رفع جودة األعمال وتقييم األداء؛ -
 احملافظة على ممتلكات وأصول املؤسسة؛ -
 ( 2)   ضا عني وأذن املدقق اخلارجي ومن أهم آليات التحكم املؤسسي.تعترب أي  -
 . الداخلية  الرقابة  جودة   تطبيق سياسات وتوجهات اإلدارة وحتقيق  من  التأكد  -
 (3)   وفعاليتهم.  رقابتهم  مستوى  حتسني  على   املسؤولني  ساعدةم -
 أهداف التدقيق الداخلي:  .2
 يف بعض النقاط األساسية وهي: ميكن تلخيص أهداف  أهداف التدقيق الداخلي العامة:   ✓

واملسائل   - االلتزام ابلسياسات واإلجراءات  الرقابية وذلك من خال حتقق من مدى  األنظمة  دقة  من  التأكد 
 الرقابية املصرح هبا خمتلف املستوايت اإلدارية؛ 

 التحقق من مدى الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املؤسسة؛ -
العمليات واملركز ك - نتائج  النظام احملاسيب، وذلك كمؤشر يعكس بصدق  اليت يعمل هبا  الطريقة  يفية وكفاءة 

 ؛(4) املايل
 التأكد من سالمة املعلومات والبياانت احملاسبية، وتقييم مدى كفايتها وإمكانية مدى االعتماد عليها؛  -
 ة؛التحقق من مدى مطابقة األهداف املوضوعة للعمليات التشغيلي -
 التحقق من مدى وجود احلماية الكافية ألصول املؤسسة، وحتديد التدابري الالزمة ملنع مجيع أنواع اخلسائر؛   -
 التحقق من امتثال املؤسسة لسياساهتا وإجراءاهتا وفقا لألحكام الثانوية املتعلقة هبا.  -

والذي أصبح مطلبا ضروراي   كل هذا بغية حتقيق اهلدف األمسى والرئيسي واملتمثل يف خلق القيمة املضافة، 
ووفقا   الواقع  ويف  ألنه  الداخلي،  املدقق  وصااي  يف  ال     Jaques Renard  لـينعكس  الداخلي  التدقيق  وظيفة  أن 

 
مصطفى،    (1) صفية  عجيلة،  حورية  هبار،  الداخليدور  لويزة  الداخلية   التدقيق  الرقابة  نظام  تفعيل  واإلدارية يف  االقتصادية  للدراسات  أراء  جملة   ،
(JAEAS اجمللد ،)24-23، املركز اجلامعي أبفلو، ص 2019، 02، العدد 01. 
، جملة اقتصاد املال واألعمال،  االجتماعي لتفعيل حوكمة الشركات حسب معايري املؤسسات الدولية  أمهية التدقيق  رزين عكاشة، بورقعة فاطمة،  (2)

 .21، ص 2020، جانفي 04، العدد 03اجمللد 
(3).Julien. Dm, La conduite d’une mission d’audit interne, 2ème édition Dunod, Paris, 1995, p 07. 

 .21ص  مرجع سبق ذكره،  رزين عكاشة، بورقعة فاطمة، (4)
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يفرتض  بوجودها  بل  فقط،  احملاسبية  اإلجراءات  من  التحقق  أو  وإزالتها،  األخطاء  اكتشاف  حد  عند  تتوقف 
 . (1) يات لتحسني األداء داخل املؤسسةويتوجب على املدققني الداخليني تقدمي توص

تعمل دائرة التدقيق الداخلي   األهداف اليت تسعى دائرة التدقيق الداخلي ابملؤسسات البنكية إىل حتقيقها: ✓
البنكية  للمؤسسة  قيمة  وإضافة  األهداف  حتقيق  على  اإلدارة  مساعدة  واستقاللية يف  مبهنية  البنكية  ابملؤسسات 

ومساعدهت  عملياهتا  صحة وحتسني  من  التحقق  خالل  من  وذلك  وفاعلية،  بكفاءة  مبسؤولياهتا  النهوض  على  ا 
املوضوعة  والسياسات واخلطط  والتعليمات  واألنظمة  وااللتزام ابلقوانني  التوافق  ومدى  املختلفة  نشاطاهتا  وسالمة 

ال وميثاق  الدولية  الداخلي  التدقيق  االلتزام مبعايري  واجبات األخالقية ومبا ال وحتديد مدى كفايتها، ابإلضافة إىل 
يتعارض مع القوانني واألنظمة والتعليمات املعمول هبا يف املؤسسات البنكية وااللتزام مبنهج نظامي منضبط لتقييم 

امل  الداخلي ،  خاطر والرقابة وحوكمة املؤسساتوحتسني فاعلية كل من عمليات إدارة  التدقيق  وعليه تسعى دائرة 
 يق جمموعة من األهداف نوجزها فيما يلي: ابملؤسسات البنكية إىل حتق

 التأكد من االمتثال ابلقوانني والتشريعات املعمول هبا؛   -
 تقييم املوارد املتاحة للتثبت من استغالهلا ابلشكل األمثل؛   -
 مراجعة مصداقية وموثوقية املعلومات املالية ومدى االعتماد عليها؛  -
 والتحقق من الوجود الفعلي هلا؛   فحص الوسائل املستخدمة حلماية األصول  -
املؤسسة   - العمل يف  لبيئة وظروف  املعتمدة  الداخلي  الضبط  وإجراءات  السياسات  وفعالية  تقييم مدى مالئمة 

 البنكية؛  
املؤسسات   - يف  املؤسسية  واحلاكمية  املخاطر  وإدارة  الداخلية  الرقابة  نظم  وكفاية  وحتسني كفاءة  وتقييم  فحص 

 البنكية؛ 
البنكية من أجل زايدة  تقدمي ا  - لتوصيات املتعلقة بتطوير وحتديث نظم وإجراءات العمل املطبقة يف املؤسسات 

 كفاءهتا وفعاليتها؛ 
البنكية ابإلضافة إىل اإلجراءات    - املؤسسة  الدوائر واألنشطة يف  لزايدة كفاءة وفعالية  الالزمة  اقرتاح اإلجراءات 

 ودات؛الكفيلة ابحملافظة على املمتلكات واملوج 
والتعليمات   تدقيق  - القوانني واألنظمة  توافقها وانسجامها مع  للتحقق من مدى  النافذة  العمل  نظم وإجراءات 

 (2)   والسياسات واملنهجيات واخلطط املوضوعة وحتديد مدى كفايتها ودرجة االلتزام هبا. 
 
 

 
لدغ   (1) وآخرون،بن  حممد  مؤسسة:    م  حالة  )دراسة  ابملؤسسة  املخاطر  إدارة  يف  الداخلي  التدقيق  للدراسات (SERORدور  املؤشر  جملة   ،

 . 35-34، ص 2017، نوفمرب 04، العدد 01االقتصادية، اجمللد 
،  2020، جوان  01، العدد  03، جملة املنهل االقتصادي، اجمللد  ؤسسات البنكيةأعمال دائرة التدقيق الداخلي ابملحممد البشري وآخرون،    مركان   .2

 .217-216جامعة الشهيد محه خلضر ابلوادي، ص 
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 اثلثا: جلان التدقيق
 مفهوم جلنة التدقيق:   -1

التدقيق  منبثقة    جلنةأبهنا      Marriam (1998)حيث تعرفها    الشركات،   حوكمة   يف   اساسيأ  ا عنصر   تعترب جلنة 
 وتتمثل ،  اإلدارة  يف   تنفيذية هلم  مسؤولية   ال يتمتعون أبي   أعضاء   مخسة   إىل   ثالثة   من  عادة  تتألف   اإلدارة   جملس   من

 اليت   والنتائج  للشركة  الداخلية  بةوالرقا  احملاسبة   أنظمة  فعالية تقييم مدى  و   املالية  البياانت  تدقيق  يف  األساسية  مهامها 
 الرتكيز  التدقيق جلان  توفر ،الداخليني املدققني ومكافآت  تعيني بشأن  توصيات تقدميتعىن بتو  املدققون، إليها توصل

 (1)  .املالية  التقارير  وإعداد  الداخلية  والرقابة  ابلتدقيق  املتعلقة   للمسائل  وحتليل  أمشل   عرض   على   للحصول   والوسائل
 وظيفة   ودعم  لتنفيذ  اإلدراج  معايري   مبوجب   األقل   على   مستقلني   أعضاء   ثالثة   من  تتألف  ف على أهنا جلنة تعر كما  
 وأنشطة   املالية   والتقارير  املخاطر   وإدارة   الداخلية   ابلرقابة  املتعلقة   اجملاالت   يف   وحتديدا    اإلدارة،  جملس  يف   الرقابة

 ( 2)  .التدقيق
التدقيق    Beasley (1996)ويرى   التدقيقاألصغر )قليلة األعضاء( قد تكون أكثر فعالية من    أن جلان    جلان 
  (3) . األكرب

  متطلبات جلنة التدقيق:   -2
املتطلبات  إىل   التدقيق   جلنة  حتتاج  الرقابية،  مبسؤولياهتا   للوفاء   الفردية  واملهارات  املعرفة  من   عادة    أتيت   واليت   ،بعض 

 ابلرقابة   املعينني  اخلرباء  من   وغريهم  اخلارجيني  واملدققني   اخليالد   التدقيق  وموظفي  التدقيق  جلنة  ألعضاء   والوقت
 . اإلدارة  عن  مستقل  بشكل
 جانب   من  وااللتزام  الكاف  الدعم  على  من أجل أداء مهامها على أكمل وجه ممكن   أيض ا  التدقيق  جلان  وتعتمد 
إذااإلدارة خمتلف   لفهم  والطاقة  الوقت  يكرسون   التدقيق  جلان   يف   عالية  جودة  ذوي  أشخاص  وجود  يكفي  ال  ، 

 جلان   حتتاج  ، حيث املالية  التقارير  عداداملتعلقة إب   خاطراإلحاطة مبختلف امل و   املؤسسة  العمليات املنجزة من طرف
وذلك  املقدمة   املعلومات   من   وغريها  املالية  املعلومات   التدقيق هلا،  اخلام  املواد  مبثابة  تعترب   اجتماعاهتا   قبل   واليت 
 . واإلحاطة مبختلف األمور املبهمة املطروحة أمامها  مناسب  ائها من مراجعتها بشكللتمكني أعض   كاف    بوقت

 مبجاالت   املتعلقة  تلك  السيما   معينة،  حماسبية  أنظمة  أو  عمليات  مراقبة  إىل  أيض ا   التدقيق  جلنة  أعضاء  حيتاج  قد 
  مناسبني   موظفني اليت تتكون من    خلي الدا  التدقيق  لوظيفة  ميكن   الغاية   هذه   ولتحقيق  املرتفعة،   املالية   التقارير  خماطر

يف املؤسسة، وميكن   وأرجلهم  وأذرعهم  وآذاهنم  حيث أهنا تعترب مبثابة عيوهنم  التدقيق  جلان  كبري  بشكل  تساعد  أن 

 
(1).Fodio Inuwa Musa & Others, Examination of the relationship between audit committee characteristics 

and financial reporting quality of Nigerian deposit banks, Euro Economica review, , Vol 33, Issue 1, 2014, 

p59. 

(2).Zabihollah Rezaee, Corporat Governance Post-Sarbanses-Oxley, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken (New 

Jersey), 2007, p144. 

(3).Carcello, J. And Neal, T, Audit committee composition on auditor reporting, accounting review, Vol 75, 

Issue 4, 2000, p15 ( dx.doi.org/10.2139/ssrn.229835). 
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واملدققني   التدقيق  جلنة  بني  العالقة  د يفإن األمهية تزداد يف توط   ،وتعقيدها  احلجم  يف  املنظمات  منو  معالقول أنه  
 الداخليني. 

وحتقيقا   ،اخلارجيون   املدققون  أاثرها  اليت  االهتمام   جماالت   متابعة  أيض ا  التدقيق  للجان  كنمي ألنه  نظرا  حيث 
 مالحظاهتم  ولكن  للمؤسسة،  الداخلية الرقابة  من  جزء ا  يصبحوا أن ال ميكن  اخلارجيني  املدققني  استقاللية  تطلباتمل

 جملس  أو  التدقيق  جلنة  أو  اإلدارة  أو  الداخلي  لتدقيقا  طريق  عن  العمل  من  ملزيد   انطالق   نقطة  تكون   أن   ميكن
يلمون جبميع  ال   قد املدققني اخلارجيني أبن دراية على  التدقيق  جلان تكون أن  جيب حيث    ،آخرين خرباء أو  اإلدارة

مجيع العمليات اليت قامت هبا   اختبار  ميكنهم  فال  العينات،  أخذ   أساس  على   يعملون  مألهن  نظر ا  مشاكل املؤسسة 
 اليت   املشكالت   عن   اإلبالغ  املدققني   من   املهنية   املعايري  تتطلب   بينما ،  (عملي ا  بذلك  القيام   يكون  لن )   ملؤسسةا

 . جيدوهنا
 مهارات  إىل   حاجة  هناك   تكون  قد  حيث   آخرين   مستشارين أو متخصصني  خرباء تعيني  أيض ا  التدقيق  للجان  ميكن

 غري  واألصول  ،العادلة  القيمة  وقياسات  ، األصول قيمة ضواخنفا  ،االستحواذ عمليات عن  احملاسبة مثل  ،متخصصة
 ( 1)   .املعقدة   املالية   واألدوات  ،واملشتقات  ،امللموسة

( على أن الشركات اليت جتعل أعضاء لديهم خربة يف 2000وقد أشار بعض الباحثني على غرار كارسيلو ونيل )
للتعرض   عرضة  أقل  هبا  اخلاصة  التدقيق  جلان  يف  املالية  الباحث األمور  وجد  وقد  هبا،  األرابح  إدارة  خماطر  إىل 

(Raghunandan (1996    أن  احتماال    أقل  كانت   املالية  التقارير  إعداد  يف   مشاكل   من  تعاين  اليت   الشركات أن 
اخلاصة   يف  املاليةو   ةياحملاسبخبري ابألمور    على   األقل  على   واحد  عضو  لديهم  أعضاء  لديها  يكون  التدقيق  جلان 

 (2) هبا.
ثالث شروط من أجل اعتبار عضو جلنة التدقيق خبريا يف األمور املالية واحملاسبية  قانون ساربينز أوكسلي  عوض وقد 

 وهي:
 ؛احملاسبة  أو   املالية  يف   سابقة   عمل   خربة  لديه  -
 ؛احملاسبة  يف   املطلوبة   املهنية  الشهادة   لديه  -
 أو  تنفيذاي    رئيس ا  كان  كونه  ذلك  يف  مبا  ،له  أدت تطور الفكر املايل  مما  مماثلة   أخرى  خلفية  أو  خربة   أي   لديه  -

 املديرين   وكبار(  CPAs)   املعتمدين  القانونيني  احملاسبني  فإن  وابلتايل   ،املالية  الرقابة  مسؤوليات   يتوىل   كبري ا  مسؤوال  
 لشركات   اإلداريني  والشركاء   الرئيس  نواب  وكبار   املاليني  واملدراء   التنفيذيني   الرؤساء   مثل   الشركات   يف   التنفيذيني
 الذين يشغلون صفة أعضاء جلان تدقيق هم خرباء   املالية   اخلربة   ذوي  من   احملاسبة  شركات  مثل  املهنية  اخلدمات 

 

(1).LOUIS Braiotta & Others, The Audit Committee Handbook, Fifth Edition, John Wiley & Sons Ltd, 

Hoboken (New Jersey), 2010, p 08. 
(2).Fodio Inuwa Musa & Others, Examination of the relationship between audit committee characteristics 

and financial reporting quality of Nigerian deposit banks, Euro Economica review, , Vol 33, Issue 1, 2014, 

p60. 
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 (1)   حسب هذا التعريف.
فيها جلنة  التالية يف    الشروطزايدة على املتطلبات أعاله، ومن أجل اتسام عمل جلان التدقيق ابلفعالية جيب توفر  

 (2)   :أعضائهاويف 
 املايل   التثقيف  ذلك  يف  مبا   التدقيق،  جلنة  ميثاق  أهداف  لتحقيق  املناسبة  ابملؤهالت  التدقيق  جلنة  أعضاء   تعمت  -

 )أي أن يكون لديهم خربة مالية وحماسبية مناسبة ألداء مهامهم(.   املناسب
 . واخللفيات  اخلربات  تنوع  بسبب  خمتلفة  نظر  وجهات التدقيق  جلنة  أعضاء لدى    -
 مع   البناء  التعامل  على  والقدرة   الفعالة  للمشاركة  واالستعداد  ابلثقة  واجلدارة  واملصداقية  النزاهة  يقالتدق  جلنة  تثبت  -

 .واالستباقية  الشخصية  املهارات   وامتالك  اخلالف
 ية يف البنوك(. بنك)مثل الصناعة ال  ابلصناعة  املناسبة  املعرفة  التدقيق  جلنة   تظهر  -
 . هبا  املعمول  االستقالل  لباتمتط مجيع   التدقيق  جلنة أعضاء  يستويف   -
 أبي   وتوصي   مناسب   بشكل  موصوفة   مسؤولياهتا   كانت  إذا  ما   لتحديد  سنواي    ميثاقها  التدقيق  جلنة  تراجع   -

 .عليها  للموافقة  اإلدارة  جملس على  تغيريات
 .الشركات  حوكمة  وإرشادات  بلوائح  االلتزام  التدقيق  جلنة   تراقب  -
 والصناعة  والتنظيم  واحملاسبة  التدقيق  لقضااي   أعضائها   فهم  لتعزيز  املستمر  لتعليما  برانمج   يف  التدقيق  جلنة   تشارك  -

 . الصلة  ذات
 املالية   التقارير   وإعداد   ومسؤولياهتم،  الشركة،   حول  لتثقيفهم  توجيهي   بربانمج   اجلدد   التدقيق  جلنة   أعضاء   تزويد  يتم  -

 . احملاسبة  وممارسات  للشركة
 .فعالة  قيادةمتتلك جلنة التدقيق    -
 تناوب   تعاقب   خطة   بوضع   االقتضاء،   حسب (  يعادهلا  ما   أو )  الرتشيح   جلنة  مع  ابالشرتاك  التدقيق،  جلنة   تقوم   -

 .التدقيق  جلنة  رئيس  ذلك  يف  مبا  التدقيق،  جلنة   ألعضاء
 
 
 
 
 
 

 
(1).J.Felo Andrew & Others, Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial 

Reporting: An Empirical Analysis , Working paper review, Pennsylvania State University, April, 2003, p17 

(dx.doi.org/10.2139/ssrn.401240). 

(2).Curtis C, Verschoor, Audit Committee  Essentials, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken (New Jersey), 2008, p 

83. 
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 التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية املطلب الثاين:  
للجنة   الداخلية وفقا  يتم وضعها من طرف جملس إدارة املؤسسة على أهنا ع  COSOيقصد ابلرقابة  ملية 

حتقيق  التالية:  األصناف  ضمن  املندرجة  األهداف  حتقيق  حول  معقول  ضمان  لتوفري  موجهة  اآلخرين،  واألفراد 
فعالية وكفاءة العمليات وموثوقية املعلومات املالية واملطابقة للقوانني والتنظيمات". أما عن عالقة الرقابة الداخلية 

ق الداخلي، يؤكد العديد من املتخصصني يف هذا اجملال على أن التدقيق الداخلي يشكل جزء من املنظومة ابلتدقي
الرقابية ابملؤسسات، يعمل على تقييم األنظمة الرقابية األخرى. حىت أمسى يعرف التدقيق الداخلي على أنه نوع 

التدقيق الداخلي من الرقابة اليت تعمل على قياس وتقييم فعالية األنواع األخرى ل لرقابة". وهذا ما يؤكد على أن 
ولقد وصفت جلنة  منه،  املتوقعة  املهنية  املتطلبات  الداخلية تعكس  الرقابة  أنظمة  اجتاه  القيام أبدوار حامسة  يتوىل 

COSO   ذلك ضمن تصرحيها التايل: "يوفر املدققون الداخليون لإلدارة ضماان وآراء حول الرقابة الداخلية، كما
 التحقيق مسؤولية تقييم مالئمة وفعالية األنظمة الرقابية ومدى استجابتها للمخاطر؛ يف إطار عمليات املتابعة يتوىل

ذلك من خالل  الداخلي  للتدقيق  املهنية  للممارسة  الدولية  املعايري  املعلومات". كما انقشت  وأنظمة  والعمليات 
 التصرحيات اآلتية:

ينص    ":الرقابة"  2130املعيار   ✓ على "على  الذي  احلفاظ  يف  املؤسسة  الداخلي  املدقق  يساعد  أن  جيب 
 ؛ األنظمة الرقابية من خالل تقييم فعاليتها وكفاءهتا والتشجيع على حتسينها املستمر"

: مفاده "ينبغي على التدقيق الداخلي تقييم مدى مالئمة وفعالية الوضعيات الرقابية من A1   2130املعيار ✓
طة ابحلوكمة والعمليات التشغيلية األخرى وأبنظمة املعلومات ابملؤسسة. وجيب أن متس أجل مواجهة املشاكل املرتب

األهداف   حتقيق  التالية:  اجلوانب  التقييمات  املالية   اإلسرتاتيجيةهذه  املعلومات  ونزاهة  موثوقية  للمؤسسة، 
القوان واحرتام  األصول  على  احلفاظ  والربامج،  العمليات  وكفاءة  فعالية  والقواعد والتشغيلية،  والتشريعات  ني 

 واإلجراءات والعقود"؛ 
: الذي يصرح على أنه "إبمكان املدقق الداخلي استعمال معلومات الوضعيات الرقابية C1   2130املعيار ✓

املكتسبة يف املهمات االستشارية عندما يقيمون عمليات الرقابة الداخلية يف املؤسسة". يتضح من خالل نصوص 
التدقيق الداخلي خالل ممارساته املهنية مطالب بتقييم عمليات الرقابية واملسامهة يف حتسينها املعايري السالفة أبن  

 (1)   سواء يف املهمات التأكيدية و/أو االستشارية اليت يقوم هبا. 
: يف كثري من النواحي ميكن اعتبار إدارة املخاطر على أهنا تطور طبيعي التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر ✓

قابة الداخلية، وأن مفهوم إدارة املخاطر اتسع يف نطاقه ليشمل مفهوم الرقابة الداخلية. فهذه األخرية لنموذج الر 
هذا  يف  املؤسسة ككل.  داخل  ابخلطر  هتتم  املخاطر  إدارة  حني  يف  فقط،  ابلرقابة  العالقة  ذات  ابملخاطر  هتتم 

إلطار املتكامل إلدارة املخاطر" سنة إدارة املخاطر على ضوء تقريرها املعروف اب  COSO&املوضع، تصف جلنة  

 
 دراسة-  املهنة ملمارسة احلديثة للمتطلبات اجلزائرية ابملؤسسات  الداخلي  التدقيق أقسام ممارسات مواءمة مدى،  كشاط مىن، حجار خدجية  .1

 .133-132، ص 2019، أوت 38، جملة دراسات اقتصادية، العدد-سطيف بوالية املؤسسات من جمموعة حالة
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بيئة    2004 يف  وتطبق  األفراد  من  وغريهم  واإلدارة  اإلدارة  جملس  طرف  من  تصميمها  يتم  "عملية  أهنا  على 
داخل املؤسسة هبدف حتديد األحداث احملتملة اليت قد تؤثر على املؤسسة، وحتدد إدارة املخاطر مقدار   إسرتاتيجية

قبل املؤسسة بتحمله التقدمي ضمان معقول حول حتقيق أهداف املؤسسة". أما عن عالقة املخاطر اليت ميكن أن ت
تبني أن هناك روابط مكثفة بني   2004سنة    COSOإدارة املخاطر ابلتدقيق الداخلي، منذ أن مت إصدار تقرير  

حلديثة اليت يعتمدها املدقق التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر وهي يف تنامي مستمر. وهو األمر الذي عززته املقاربة ا
والقائمة على املخاطر، إذ أصبحت إدارة املخاطر جزءا ال يتجزأ من األعمال اليومية للمدقق، غري أن هذا ال يعين 
أن التدقيق الداخلي هو املسؤول عنها، بل تبقي اإلدارة العليا هي املسؤول األول عن إدارة املخاطر، أما التدقيق 

ل يوفر  فهو  فعاله. كما الداخلي  بشكل  إدارهتا  ويتم  مفهومة  وأبهنا  املخاطر  حول  ضماان  اإلدارة  وجمللس  إلدارة 
التدقيق الداخلي إبدارة املخاطر عرب العديد من  انقشت املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي عالقة 

 :احملطات أبرزها 
مسؤول التدقيق الداخلي أن يعد خطة تدقيق  : الذي ينص على أنه "جيب على  "التخطيط"  2010املعيار   ✓

تتماشى مع أهداف املؤسسة" مبعىن على املدقق أن  قائمة على مقاربة املخاطر من أجل حتديد األولوايت واليت 
التدقيق وعليه مراجعة  عند إعداد خطة  املهمة  املخاطر  املخاطر ويوثقها وأن أيخذ يف احلسبان كل  بتقييم  يقوم 

 مت تغطية خماطر جديدة. خطة التدقيق كلما  
املخاطر"  2120املعيار   ✓ إدارة "إدارة  عمليات  لفعالية  الداخلي  املدقق  تقييم  ضرورة  على  ينص  الذي   :

 املخاطر واملسامهة يف حتسينها مع ضمان أن: 
 أهداف املؤسسة متماشية مع رسالة املؤسسة وتساهم يف حتقيقها؛  -
 املخاطر املهمة مت حتديدها وتقييمها؛  -
 لطرق املتخذة ملعاجلة املخاطر مالئمة ومتناسبة مع درجة القابلية للخطر ابملؤسسة؛ ا  -
املعلومات املتعلقة ابملخاطر حمدثة ويتم إبالغها يف الوقت املناسب على مستوى املؤسسة من أجل مساعدة كل   -

 األطراف واملسؤولني واجمللس على ممارسة مسؤولياهتم. 
: الذي ينص على "جيب أن حتدد بدقة أهداف كل مهمة"، واليت تتطلب من "أهداف املهمة"  2210املعيار   ✓

املدقق إجراء تقييم أويل للمخاطر املرتبطة ابلنشاط موضع التدقيق ومن ث ت حديد أهدا ف املهمة على أساس 
 نتائج هذا التقييم؛ 

ق الداخلي أن اإلدارة قد : مفاده "عندما خيلص مسؤول التدقي"قبول اإلدارة العليا للمخاطر" 2600املعيار  ✓
قبلت مستوى للمخاطر والذي ميكن أن يكون غري مقبول ابلنسبة للمؤسسة. فيجب عليه أن يتفحص األمر معها 
)اإلدارة(. وإذا مل يتم اتاذ أي قرار بشأن اخلطر املتبقي، فإنه يستوجب عليه إبالغ اجمللس بغرض إجياد حل له". 

هنا تلك املخاطر اليت تبقى على الرغم من اإلجراءات واجلهود اليت تبذهلا اإلدارة. إذ يقصد ابملخاطر املتبقية على أ
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وعلى املدقق إبداء العناية املهنية الكافية إبقناع اإلدارة على قبوهلا مع ضرورة أال تتعدى عتبة القابلية للخطر احملدد 
 (1)   من طرف اإلدارة.
 لتدقيق الداخلي الدولية قواعد السلوك املهين ومعايري ااملطلب الثالث:  

للتدقيق الداخلي مبثابة البوصلة اليت توجه :  قواعد السلوك املهين للتدقيق الداخليأوال:   قواعد السلوك املهين 
ويتحمل مجيع أعضاء فريق العمل   إتباعهااجلميع داخل املؤسسة وحتدد مجيع املمارسات اليت جيب على اجلميع  

ليها وفهمها جيدا وتطبيقها. وحتدد هذه القواعد بوضوح اتم ما نتوقعه من كل مسؤولية قراءة القواعد املنصوص ع
فرد من فريق التدقيق وكذلك املسؤولية اليت تقع على عاتق كل فرد واليت جيب أن يلتزم هبا. وتضم هذه القواعد 

 العناصر التالية: 
وتالنزاهة  - املعنية  لألطراف  الثقة  تعطي  الداخليني  املدققني  نزاهة  بناء :  يف  عليه  يعتمد  الذي  األساس  وفر 

 أحكامهم؛ 
: يظهر املدققون الداخليون أعلى مستوى من املوضوعية املهنية عند مجع وتقييم وتوصيل املعلومات املوضوعية  -

املعلومات اليت حيصلون  الداخليون قيمة وملكية  العملية اجلاري فحصها؛ السرية: حيرتم املدققون  النشاط أو  عن 
  يفشون املعلومات بدون سلطة مناسبة ما مل يكن هناك التزام قانوين أو مهين للقيام بذلك؛ عليها وال

 ( 2)   : يطبق املدققون الداخليون املعرفة واملهارات واخلربة الالزمة عند أداء خدمات التدقيق الداخلي.الكفاءة  -
 وهناك ثالثة مصادر أساسية األخالقيات السلوك املهين وهي:

والتعليماتالقوانني    - واألنظمة  والتعليمات والتشريعات  واألنظمة  والتشريعات  القانونية  املعايري  يف  وتتمثل   :
 السائدة واملوافقة السلوكيات األفراد واملنظمات والقيم األخالقية؛ 

الذي   : وتستند هذه العملية على القيم األخالقية املتبادلة واملشرتكالعملية التبوية واالجتماعية واملعتقدات  -
 تسوده بني األفراد؛

للفرد  - الشخصية  أساسي  االعتقادات  بشكل  ترتبط  اليت  املعايري  حتديد  خالهلا  من  يتم  االعتقادات  هذه   :
 3 بسلوك الفرد وحريته يف التصرف املناسب. 

التدقيق الداخلي الدولية أبهنا املقاييس والقو :  املعايري الدولية للتدقيق الداخلياثنيا:   اعد اليت يتم تعرف معايري 
االعتماد عليها يف تقييم وقياس عمليات قسم التدقيق الداخلي، حيث متثل املعايري منوذج ممارسة التدقيق كما جيب 

(، حبيث تتمثل أهداف IIAأن يكون، وذلك وفقا ملا مت التوصل إليه واعتماده من قبل معهد املدققني الداخليني )
 هذه املعايري فيما يلي: 

 
 . 134-133ص  ،مرجع سبق ذكره، ر خدجيةكشاط مىن، حجا  .1
الصديق قيدوان، عمر عبو  .2 أبو بكر   للتدقيق الدولية املعايري ظل يف يةبنك ال  املخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق مسامهة،  حاج قويدر قورين، 

، جامعة قاصدي مرابح بورقلة، 2019،  01دد  ، الع19، جملة الباحث، اجمللد  اجلزائرية للبنوك ميدانية دراسة-   املهين السلوك وقواعد الداخلي
 .422ص 

 .422ص  املرجع السابق، .3
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 دئ األساسية اليت متثل املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي؛ ان املبايب  -
 وضع إطار ألداء وتعزيز القيمة املضافة اليت حتققها أنشطة التدقيق الداخلي إىل أوسع مدى ممكن؛  -
 وضع أسس لقياس وتقييم أداء التدقيق الداخلي؛  -
 . حتسني العمليات التنظيمية والتشغيلية -

 لسلتني ومها: وتتضمن هذه املعايري س
: تقوم معايري هذه السلسلة على حتديد اخلصائص اليت جيب أن يتحلى )معايري الصفات(  1000السلسلة    -

 هبا األطراف القائمني على أنشطة التدقيق الداخلي؛ 
 (1)   : تشري هذه املعايري إىل قياس كفاءة أعمال التدقيق الداخلي.)معايري األداء(  2000السلسلة    -

 دور التدقيق البنكي يف تقييم املخاطر البنكية :  الثالثاملبحث  
عملية   ألمهية  ال  تقييمنظرا  يف  على  إف  بنوكاملخاطر  البنكينه  أساليب    املدقق  هذه ئتال  تدقيقتطوير  م 

الرقابة عند   التدقيق على أساس املخاطر بدال من    التدقيقخل  ااألمهية من خالل استخدام مد  على أساس نظم 
امل  تدقيق للبنوك، ويتطلب مدخل  القوائم  النشاط، ومن ث   التدقيقالية  على أساس املخاطر الرتكيز على أهداف 

 . تصميم نظم الرقابة املالئمة هلذه املخاطر
 املطلب األول: دور التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر البنكية 

 أوال: دور التدقيق الداخلي يف حتديد وتقييم املخاطر: 
ور مهم يف إدارة املخاطر البنكية، فالتدقيق الداخلي يوفر حبكم تعريفه ضماانت يلعب التدقيق الداخلي د

، فبناء على متطلبات جلنة ابزل واليت تقضي بنوكمستقلة وموضوعية هتدف إىل إضافة قيمة وحتسني عمليات ال
يلها واحلد من تكرار بضرورة بناء قاعدة بياانت بكافة األخطاء واخلسائر التشغيلية اليت حتدث يف البنك هبدف حتل

على كافة  يتوجب  الذي  األمر  ابلبنك،  املطبقة  الرقابية  اإلجراءات  ورفع كفاءة  بتقييم  وذلك  مستقبال  حدوثها 
اجلهات داخل البنك ضرورة إبالغ إدارة املخاطر ابألخطاء واخلسائر اليت حتدث واملعاجلات اليت مت تبنيها. وعلى 

ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار عند حتديد دور التدقيق الداخلي يف إدارة هذا األساس هناك عدة عوامل رئيسية  
 املخاطر منها: 

 جتنب أي نشاط يهدد استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي؛ -
 . القيام ابألنشطة اليت تساهم يف حتسني نظام إدارة املخاطر والرقابة الداخلية  -

ر اليت ينبغي على املدقق الداخلي القيام هبا، كما أشار إىل ولقد أشار معهد املدققني الداخليني إىل األدوا
 األدوار اليت جيب عليه جتنبها يف مراحل عملية إدارة املخاطر.

 
 .422-421ص مرجع سبق ذكره، حاج قويدر قورين، أبو بكر الصديق قيدوان،  .1
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ال التدقيق الداخلي يف  نظرا للدور الذي يلعبه يف تفعيل إدارة املخاطر،   بنوك لقد أوصت جلنة ابزل أبمهية 
املمكن استخدام طرق متاحة أخرى مثل التنويع أو مشاركة آاثر وذلك بوضع إجراءات رقابة إضافية إال أنه من  
 الكفاالت، الضماانت....اخل.   هذه املخاطر مع جهات أخرى بواسطة العقود،

املخاطر، حيث تقوم   إدارةالبنك املسؤول األول عن    إدارة : تعترب  دور التدقيق الداخلي يف حتديد املخاطر  -1
ليت ميكن أن تتعرض للمخاطر، وحتديد العوامل اليت تؤدي إىل هذه األخرية. وهنا يف ابدئ األمر بتحديد اجملاالت ا

التدقيق الداخلي املساعدة لإلدارة من خالل حتديد   السلبية اليت ميكن أن أتثر سلبا على حتقيق   األحداثتقدم 
بتزويدها للمعلومات عن خمتلف   البنك، وذلك  املتوقع حدوث خماطر    األنشطةأهداف  فيها، مع تقدمي اليت من 

 ؛النصائح بصورة تقارير دورية ومتابعة هذه التقارير وما ورد فيها
: وذلك من خالل قياسها بشكل كمي وتقدير احتمال حدوثها دور التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر  -2  

ا الطرق  تقييم  العملية من خالل  الداخلي دورا مهما يف هذه  التدقيق  ملستعملة يف وحجم أتثريها، ويلعب نشاط 
التعامل   أساسهعملية تقييم املخاطر والتأكد من صحتها، لتقدمي أتكيد معقول لإلدارة ابن التقييم الذي سيتم على 

 (1) ؛  مع املخاطر قد مت ابلشكل الصحيح
احلديث    ىير  الدور  أن  خالل   للمدققالباحثون  من  املخاطر  تقييم  مرحلة  يساهم يف  أن  ميكن  الداخلي 

 (2) ة يف العناصر التالية:  مشاركته الفعال
للمخاطر  ✓ الدوري  التقييم  وكذلك  ابملخاطر،  املرتبطة  العمليات  وتقييم  املستمرة   فحص  الرقابة  خالل  من 

 ؛لألنشطة، وتقدمي التوصيات الالزمة لتحسني كفاءة العمليات التشغيلية
  املؤسسة؛املستوايت داخل    توفري معلومات عن املخاطر وتوصيلها بصورة مالئمة إيل مجيع  ✓
إدارة ✓ وتقييم  فحص  يف  املتخصصة  والدورات  املستمر  التدريب  التوصيات   حىت املخاطر    توفري  تقدمي  ميكن 

  ؛الالزمة
بشكل ✓ متت  قد  العملية  هذه  وأن  التقييم،  عملية  صحة  مبدي  أتكيد  احتمالية   تقدمي  حيث  من  منفصل 

 ؛حدوث املخاطر ودرجة أتثريها 
 ؛احملاسبية أو اإلدارية  سواء  ابملؤسسةوير نظم املعلومات املوجودة لتط  اسرتاتيجيةالتأكد من توافر   ✓
تقرير ✓ وتقدمي  الداخلي  التدقيق  عملية  اكتشافها خالل  مت  اليت  املخاطر  اإلدارة   تقييم  إىل  التقييم  عملية  عن 

 ؛التنفيذية

 
 مشال  اقتصادايت جملة،  مستغامن لوالية البنوك من عينة دراسة- يةبنكال املخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق دور  بلقاسم، الغايل، دواح بوخروبة  (1)

 .311ص  ،، جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف2019 السنة، 20 العدد ،15إفريقيا، اجمللد  مشال اقتصادايت
على تعزيز مراحل إدارة املخاطر: دراسة   الداخلي للتدقيقأثر انعكاسات الدور احلديث  أشرف أمحد حممد غايل، أمحد حامد حممود عبد احلليم، (2)

 ، جامعة قناة السويس، كلية التجارة ابإلمساعيلية، مصر،2016، اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، اجمللد السابع، العدد الرابع،  انيةنظرية وميد
 .36ص 
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املالئمة    ✓ األساليب  اقرتاح  مع  املوضوعة  الرقابية  والضوابط  املخاطر  تقييم  نتائج  هذه   توثيق  مع  للتعامل 
 املخاطر. 

قرارات خمتلفة للتعامل مع املخاطر،    اإلدارة: ميكن أن تتخذ  دور التدقيق الداخلي يف االستجابة للمخاطر  -3
اخلطر، التدقيق   أوجتنبه    كقبول  نشاط  ويلعب  أتثريه،  ودرجة  حدوثه  احتمال  درجة  إىل  استنادا  منه  التخفيف 

نصح لإلدارة حول اخليار األنسب ملعاجلة املخاطر مقارنة مع تكلفة اخليار. الداخلي دورا هاما من خالل تقدمي ال
حيث يقوم التدقيق الداخلي ابختبار فعالية عملية االستجابة للمخاطر من خالل اختبار فعالية نظم الرقابة ودورها 

خاطر اليت حتققت فعال، احلد من املخاطر احملتملة. كما يقوم التدقيق الداخلي بتحليل وتقييم امل  أويف التخفيف  
للتعامل معها. هذا وجيب على اتبع  الذي  اخليار  فعالية  التأكد من فعالية وكفاءة نظام   ومدى  الداخلي  التدقيق 

عملية   حول  والكافية  املالئمة  املعلومات  توصيل  يف  املتبع  الوقت   اإلدارةجملس    إىل املخاطر    إدارةالتقارير  ويف 
 (1) .املناسب

أن الباحثون  من   ويري  املخاطر  التقرير عن  مرحلة  يساهم يف  أن  ميكن  الداخلي  للمراجع  احلديث  الدور 
 (2) :خالل مشاركته الفعالة يف العناصر التالية

 ؛ واملخاطر  ؤسسةكتابة تقرير عن كفاءة وفعالية اإلملام بطبيعة وأنشطة امل  -  
وابل بشأهنا،  املناسبة  القرارات  اتاذ  ودعم  أفضل  بطريقة  هبا  تقييم كفاءة احمليطة  على  والعمل  املخاطر  تدنية  تايل 

 ؛ تطويرها  وفعالية إدارة املخاطر مبا يساهم يف
القرار املالئم للتعامل مع املخاطر، وابلتايل   يوفر التقرير معلومات عن املخاطر للمستفيدين، مما يؤدي إىل اتاذ  -

  املؤسسة؛ تمال حتقيق أهداف  للمخاطر واألزمات، وابلتايل زايدة اح  املؤسسة  خفض احتماالت تعرض
قامت هبا  - اليت  األفعال واالستجاابت  قد   التقرير عن مدي كفاية وفعالية ردود  املخاطر، وأهنا  اإلدارة ملواجهة 

 ؛ هو خمطط ومتوقع، وأنه قد مت إداراهتا وتفيضها إىل مستوى مقبول  صممت ونفذت بطريقة مالئمة ووفقا ملا 
واملناسبة لتحسني عملية إدارة املخاطر   ي يف اتاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمةيساهم تقرير املراجع الداخل   -

عل بناء  وذلك  الداخلية،  الرقابة  نظم  يف  والثغرات  القصور  أوجه  معاجلة  وكذلك  وفعاليتها،   ى وزايدة كفاءهتا 
 ؛ املالحظات واالقرتاحات والتوصيات الواردة يف تقارير التدقيق الداخلي

، حيث يقدم مؤسسةع الداخلي عن املخاطر يزيد من ثقة املستثمرين يف مصداقية التقارير املالية للتقرير املراج   -
 هلم معلومات كمية ونوعية، بناء على إاتحة معلومات عن املخاطر املختلفة اليت تواجهها أو اليت من احملتمل أن

 وكيف مت إدارهتا.  ؤسسةتواجهها امل
 
 

 
 .311ص   ،مرجع سبق ذكرهبلقاسم،  الغايل، دواح بوخروبة (1)
 . 39-38ص ، همرجع سبق ذكر ايل، أشرف أمحد حممد غ (2)



العام للمخاطر البنكية والتدقيق البنكي ...... اإلطار  ........................................ ............الفصل األول:   

 

 ~39 ~  

 خلارجي يف تقييم املخاطر البنكية املطلب الثاين: دور التدقيق ا 
م هذه األمهية ئتال تدقيقنه على املدقق اخلارجي تطوير أساليب  إف  بنوكنظرا ألمهية عملية إدارة املخاطر يف ال

ال  استخدام مدخل  ال  تدقيقمن خالل  من  بدال  املخاطر  أساس  عند    تدقيقعلى  الرقابة  نظم  أساس    تدقيقعلى 
على أساس املخاطر الرتكيز على أهداف النشاط، ومن ث تصميم   تدقيقلب مدخل الالقوائم املالية للبنوك، ويتط

تطبيقها   بنوكمبادئ إلدارة املخاطر جيب على العدة  نظم الرقابة املالئمة هلذه املخاطر، وقد حدد البنك املركزي  
 وتشمل:

 ؛ تقييم املخاطر  -
 ؛الرقابة على التعرض للمخاطر  -
أن املدقق اخلارجي يسهم يف تتبع الثغرات وتفيض حجم املخاطر هبدف التحقق من ر  امتابعة املخاطر واعتب  -

اخلارجي االسرتشاد ابخلطوات التالية عند قيامه   دققميكن للم،  اإجراءات متطورة والتزام البنك هبتوافر سياسات و 
 بتقييم عملية إدارة املخاطر يف ضوء متطلبات احلوكمة: 

 ( 1)   كما يلي:تصنيف املخاطر إىل جمموعات   .1
 ؛ خماطر التشغيل -
 ؛ خماطر االئتمان  -
 ؛ خماطر السوق -
 ؛خماطر مرتبطة ببيئة العمل داخل البنك -
 املخاطر السلوكية واألخالقية.   -
 ؛ إعطاء أوزان ترجيحية لكل جمموعة من جمموعات املخاطر وفقا لدراسة حالة البنك حمل التقييم .2
يف كل نوع من جمموعات املخاطر للوصول إىل درجة تقييم لعملية إدارة   إعداد ورقة عمل تتضمن العوامل املؤثرة .3

 ؛ املخاطر
 تتكون ورقة العمل من:  .4
 ؛ جمموعة املخاطر -
 ؛العوامل املؤثرة يف كل جمموعة  -
 ؛ درجة لكل جمموعة يتم توزيعها على العوامل املؤثرة على كل جمموعة 20الوزن الرتجيحي بواقع    -
اليت    - التقييم  املتوفرة لدى كل   هنحها املدقق اخلارجي وفقا حلكمميدرجة  البياانت واملعلومات  املهين وبناء على 

 عامل. 

 
جملة البحوث  ،  -حتليلية دراسة-احلوكمة   متطلبات ظل ية يفبنكال املخاطر إدارة يف  اخلارجي  راجعامل لدور حتليلية دراسة  اهليلع، يفةخل طالل  (1)

 . 80ص ، جامعة بورسعيد، كلية التجارة، 2012، 01املالية والتجارية، العدد 
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وإجيااب   اثرت سلبأله للوصول إىل حتديد أي العوامل  مقارنة درجة التقييم اخلاصة بكل عامل ابلوزن الرتجيحي   .5
 ؛على كل نوع من أنواع املخاطر 

مستوى على  غرض الوصول لدرجة التقييم النهائية لعملية إدارة املخاطر  ميع درجات التقييم لكافة العوامل بجت .6
 ؛ البنك

 (1)حتديد مستوى املخاطر بناء على ترتيب الدرجة اليت حيصل عليها البنك. .7
 املطلب الثالث: دور جلان التدقيق يف تقييم املخاطر البنكية 

جلان التدقيق دورا ابلغ األمهية يف تقييم على غرار  كال من التدقيق الداخلي واخلارجي يف البنوك، تؤدي   
 املخاطر البنكية ابلرغم من عدم تفعيلها يف مجيع املؤسسات البنكية. 

 " وجود نظام فعال إلدارة املخاطر التدقيقجيب أن تضمن جلنة :  املخاطر ابلبنك  إدارة التدقيق يف دور جلنة أوال: 
إدارة املخاطر   نالتدقيق أهداف البنك، وجيب أن تضمن جلنة  ابلبنك، وأنه يدعم أوجه الرقابة اليت تكفل حتقيق أ 

القرار يف كل  اتاذ  وآليات  العملية  املمارسات  مع  وتتسق  تتكامل  وأهنا  السليمة  املهنية  الطرق  مع  يتفق  مبا  تتم 
ارة وسياسة البنك يف إد  اسرتاتيجيةمستوايت البنك، كما جيب أن تتأكد اللجنة من أن تقارير املخاطر تتسق مع  

 : املخاطر، إضافة إىل ذلك جيب التأكد من
 ؛ احلوكمة ونظم الرقابة وعمليات إدارة املخاطر  توفري أتكيد بشأن حتقيق   -
  ؛املستوايت ابلبنك  وإدارة املخاطر يف كل   وجود وسيلة رمسية لتقدير -
  ؛لظروف املخاطرةللوقوف على مدى مالئمتها    تقييم مقاييس إدارة املخاطر  -  

  ؛ الضمان إدارة فعالة للمخاطر  ك ترتيبات متاحة أن هنا -
 ؛ هتادار إل  فعالية الكفاءة و اليضمن    هذا األخري الذي ن جملس اإلدارة،  املخاطر مستمدة مإدارة  أن سياسة  -
 ؛ مبسئولياهتم بكفاية  املخاطر وأهنم يقومون   يفهمون أدوارهم ابلنسبة إلدارة   أن مجيع العاملني ابلبنك -
 ؛ إدارة املخاطر  املتبعة يف  االسرتاتيجيةلتنفيذيني لتمكينهم من رصد تنفيذ  للمسؤولني ااملناسبة    توفري التقارير  -
  ؛ التحديث املستمر إلدارة املخاطر لتعكس الوضع احلايل والتغريات اجلارية  -
  ؛ز احلدود املقررةعند جتاو   واإلجراءات اليت يتم اتاذها   ضمان فعالية ضوابط الرقابة اإلدارية على املركز واحلدود  -
  .(2) لرقابة داخلية فعالة أساسااملخاطر توفر    وجود سجالت لنشاط إدارة -

 Committee ofقامت جلنة  :  املخاطر  املرتبطة بدور املراجع الداخلي يف إدارة  COSOإصدارات جلنة  اثنيا:  

Sponsoring Organizations  (COSO يف الوالايت املتحدة األمريكية بنشر تقرير ) ( 1992ين أساسيني عام ،
م الرقابة الداخلية، حيث قدم إطار عمل الرقابة الداخلية الصادر اإرشادات تتعلق بتصميم نظ  نيتضمنا(  2004

 
 .81ص ، مرجع سبق ذكره اهليلع، خليفة طالل (1)
مارس  ،  455العدد  ،  التجارة اندي،  والتجارة املال جملة،  يبنكال ابجلهاز الشركات حوكمة تفعيل يفاملراجعة  جلان   دور،  حي فت سهري الطنملي(  2)

 . 14-13، القاهرة، ص 2007
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إدارة املخاطر على أساس أهنا متثل أحد مخسة عناصر أساسية يشتمل عليها نظام الرقابة، ويف   1992يف عام  
هتدف إىل تطوير إطار عمل ميكن من تقييم   ؤسسة ارة خماطر املصدرت مسودة تقرير حتت عنوان إد  2003عام  

وحتسني نظم إدارة املخاطر، وسعيا وراء هذا اهلدف فلقد تطلب التقرير التوسع يف الرقابة الداخلية وإعطاء تركيز 
يتعلق ابملفهوم األكثر   ال  اتساعا أكثر حتديدا  إدارة املخاطر، والذي أصبح يشتمل على إطار عمل  رقابة ملوضوع 

ليشمل هو على نظام الرقابة   اتسع  الداخلية، حيث بعد أن كان ميثل أحد مكوانت نظام الرقابة الداخلية، فقد 
 .الداخلية

 ( سبتمرب  يف  اللجنة  أصدرت  ابمل2004كما  املخاطر  إلدارة  متكامل  إطار   Enterprise Risk  ؤسسة ( 

Management Integrated Framework  (ERM أشارت فيه إىل أن ) دور املراجعني الداخليني يف إدارة املخاطر
التدقيق اإلدارة وجلنة  ويتمثل يف مساعدة  دور أساسي وجوهري  والتوصية    هو  التقرير  تقييم،  من خالل فحص، 

 الداخلي   بتحسني كفاءة وفعالية عمليات إدارة املخاطر املختلفة، وهذا ما أكده املعيار الدويل لألداء املهين للتدقيق
عن   ؤسسة( اخلاص إبدارة املخاطر حيث أشار إىل أنه ينبغي أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي امل2110رقم )

 . طريق حتديد وتقييم التعرض للمخاطر اجلوهرية، وحتسني وإدارة املخاطر وأنظمة الرقابة
( عام  )2009ويف  جلنة  قدمت   )COSOامل خماطر  إدارة  "تعزيز  بعنوان  تقريرا  ميزة   ؤسسة(  لتحقيق 

ودعم كبار اتيجيةإسرت  املخاطر،  مراقبة  بشأن  اإلدارة  الرئيسية جمللس  املسئوليات  توضيح  على  التقرير  هذا  وركز   :
 لتعزيز إدارة املخاطر من خالل أربعة جماالت:   ؤسسة املديرين التنفيذيني وغريهم يف مجيع مستوايت امل

  ؛مناقشة فلسفة إدارة املخاطر وتفيض املخاطر -
 ؛دارة املخاطر فهم ممارسات إ  -
 ؛ املخاطر املوجودة وعالقتها بتخفيض املخاطر  تدقيق  -
 حتديد معظم املخاطر اجلوهرية وكيفية مواجهتها.   -  

( عام  )2013ويف  جلنة  قدمت   )COSO لتعكس الداخلية،  للرقابة  املتكامل  اإلطار  على  تعديالت   )
أكيد على الرقابة وإدارة املخاطر يف ظل بيئة ، وظهر ذلك يف زايدة الت1992يف بيئة األعمال منذ عام    التطورات

أصبح موجه إلدارة   2013العمليات وتنوع األعمال، ويالحظ الباحثون أن حتديث اإلطار يف عام    تتميز بتعقد 
 . املؤسسةخماطر  

الداخلي يف تعزيز إدارة املخاطر خاصة   املدقق تضح أمهية الدور الذي يقوم به  تومن خالل العرض السابق  
 COSO(  (1)(.اإلصدارات اخلاصة بلجنة  يف ظل

 

 
الدور احلديث    أشرف أمحد حممد غايل، أمحد حامد حممود عبد احلليم،  (1) انعكاسات  إدارة    ةالداخلي  للمراجعةأثر  تعزيز مراحل  املخاطر:  على 

، جامعة قناة السويس، كلية التجارة ابإلمساعيلية، 2016، اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، اجمللد السابع، العدد الرابع،  دراسة نظرية وميدانية 
 .31-30ص  مصر،
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 خالصة الفصل األول: 

 الدور  إبرازمن خالل    البنكية  واملخاطر   البنكي  التدقيق  من   لكل   النظري  اإلطار   إىل   التطرق مت يف هذا الفصل   

 ملخاطر ا  تقييم  يف (  التدقيق  جلان  اخلارجي،  التدقيق  الداخلي،  التدقيق)  البنكي  التدقيق  أبعاد  من   بعد  كل   يلعبه  الذي 

وابعتبار أن دراستنا امليدانية متت يف البنوك التجارية اجلزائرية  كان   ، واحلد منها  إدارهتا   يف   اإلسهام   وابلتايل   البنكية

  ابزل، جلنة   ومبادئ  متطلبات   مواكبة  أجل  من   اجلزائر  هبا  قامت   اليت  البنكية  التشريعات   لزاما عرض

ناء الدراسة امليدانية سوف يتم يف الفصل الثاين التطرق ملختلف بوبغية اإلحاطة جبميع جوانب املوضوع من أجل  

 الدراسات اليت عاجلت املوضوع أو أحد متغرياته الرئيسية من عدة زوااي خمتلفة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 متهيد ➢

 ؛املبحث األول: عرض الدراسات السابقة ➢

 ؛مييز هذه الدراسة مناقشة الدراسات السابقة وما: الثانياملبحث  ➢

 .الثانيخالصة الفصل  ➢
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 متهيد: 
خمتلفة   بيئات  ويف   متعددة،  زوااي  من   املوضوع   تناولت   اليت   السابقة   للدراسات   التطرق  الفصل  هذا   يف   سنحاول 

 أجل بناء منوذج الدراسة   ومن   الدراسة،  الباحثتني حول موضوع   نظر  وجهات   معرفة  هبدف   وأجنبية،  حملية وعربية
 املتغريات املدروسة،  دراسة،  كل  من  ابلرتكيز على األهداف املرجوة   الدراسات ومناقشتها  هذه   بتحليل  نقومسوف  
الدراسات   عن   دراستنا  بتبيان ما مييز  قمنا  األخري    يف و   إليها،   مت التوصل   اليت   النتائج  وكذا   الدراسة  حمل   العينات
 السايقة.

 : إىل ثالث مباحث كما يلي  الفصل   هذا   تقسيممت   
 السابقة؛   الدراسات  املبحث األول: عرض 
 الدراسة.  هذه   مييز  وما  السابقة   الدراسات  املبحث الثاين: مناقشة
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 السابقة   الدراسات  املبحث األول: عرض
اليت تعرضت ملوضوعنا  الدراسات  البحث سوف نقوم بعرض وحتليل ومناقشة خمتلف  يف هذا اجلزء من 

 ولو جبزء منه. 
  األول: الدراسات املتعلقة ابلتدقيق البنكي   املطلب

تعرضت   اليت  الدراسات  ومناقشة خمتلف  بعرض وحتليل  نقوم  البحث سوف  اجلزء من  للتدقيق يف هذا 
 ، خمتتمينها بعالقتها بدراستنا. البنكي

ر الرقابة »تفعيل دو   هذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة بـ::  »طارق خمتار حممد«أوال. دراسة الباحث  
 .(1) «(دراسة ميدانية )  نظم املعلومات احملاسبية اإللكتونية   ية يف ظل بنك الداخلية يف األنشطة ال

الدراسة  هذه  مسببات    إشكالية   عاجلت  الال حتديد  األنشطة  يف  الداخلية  الرقابة  بوظائف  إتباعبنكقصور  يف    ية 
اإللكرتونية يف   ها رغم إدخاهلا نظم املعلومات احملاسبيةاألسس العلمية والعملية يف عمل الرقابة الداخلية املتبعة في

. حيث حتديد مسببات  جمال عملها بشكل واسع، مما يؤدي إىل إضاعة الفرصة لالستفادة القصوى من طاقاهتا يف 
أكد من يف الت  من أمهية الرقابة الداخلية ابلبنوك التجارية نظر ا للدور الفعال الذي تلعبه اأمهيتههذه الدراسة  ستمد ت

اإلدارة إىل حتقيقها قد   أن األعمال قد سارت على وفق ما هو خمطط هلا والتأكد من أن األهداف اليت تسعى 
البحث أمهيته من أمهية نظام استخدام احلاسب اآليل يف أنه يعد مبثابة   حتققت وكما يستمد  الداخلية إذ  الرقابة 

الدقة يف اإلدارة وإىل السرعة يف إعد  التقارير وعرضهادليل يؤدي إىل  النظام   اد  بشكل أفضل مما هو موجود يف 
بعملية الرقابة الداخلية املتعبة وأساليبها لتتالءم   على ذلك تنبع أمهية البحث إىل احلاجة لالرتقاء   ً  اليدوي، وبناء

 للمعلومات.   مع التطور التكنولوجي املستمر يف املعاجلة اآللية
احملاسبية   اقرتاح إطار لتفعيل الرقابة الداخلية املتبعة يف ظل نظم املعلومات  هو ومن أهم ما هدفت إليه هذه الدراسة

ال األنشطة  يف  منبنكاإللكرتونية  املراجع  متكن  اليت  املتغريات  من  العديد  على  يرتكز  والذي  على   ية،  التغلب 
مهام  تنفيذ  ث  ومن  للمراجعة،  التقليدي  اإلطار  ظل  يف  عليها  التغلب  يصعب  اليت  الرقابة   املشكالت  عملية 

 .واملراجعة بكفاءة وفعالية يف ظل بيئة نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية
 :ما يليجند نتائج    ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من 

حتقيق .1 يف  املساعدة  وابلوسائل  حتقيقها  املرغوب  ابألهداف  الداخلية  الرقابة  مفهوم  األهداف،   ارتبط  تلك 
املشجعة حلماية النقدية، كذلك مل خيتلف   اية النقدية وكانت الرقابة جمموعة اإلجراءاتفعندما كان اهلدف مح

عناصرها الرئيسية يف ظل استخدام احلاسب عنه يف ظل االستخدام   مفهوم الرقابة الداخلية وال أهدافها وال
 ؛ االختالف يبقى فقط يف أساليب وإجراءات حتقيق هذه العناصر  اليدوي لكن 

 
اجمللة العلمية    ،احملاسبية اإللكتونية )دراسة ميدانية(ية يف ظل نظم املعلومات  بنكتفعيل دور الرقابة الداخلية يف األنشطة ال   ،طارق خمتار حممد  (1)

 .2011، القاهرة، كلية التجارة  ،جامعة عني مشس، 01العدد  ،لالقتصاد والتجارة
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احملطة لباقي العناصر   األول من عناصر الرقابة الداخلية(بيئة الرقابة)من أهم عناصرها وهو مبثابة  يعد العنصر  .2
العناصر الفعالة تكون ابقي  الداخلية  الرقابة  بيئة  الرقابة   األخرى فبدون  بيئة  الفائدة وتضم  غري مؤثرة وعدمية 

بفلسفة تتعلق  اليت  اإلجراءات  التنظيمي  جمموعة  وهيكلها  وطرق   اإلدارة  األفراد  إدارة  وإجراءات  وسياسات 
اإلدارة والقيم  رقابة  وابألمانة  االقتصادية  الوحدة  داخل  ارتباطه  وكيفية  الداخلي  التدقيق  األخالقية   وجبهاز 

 ؛الواجب متتع اإلدارة العاملني هبا
زايدة خماطر التالعب   ن أمهية دور الرقابة الداخلية يف ظل نظام املعلومات احملاسيب اإللكرتوين، وذلك للوقاية م .3

بيئة   والوقوع ابخلطأ، لذا تظهر احلاجة إىل وجود نظام رقابة داخلي التطورات واملستجدات يف  فعال ملواكبة 
 ؛ تكنولوجيا املعلومات

اليدوي .4 التسجيل  والتخلي عن  احملاسبية  املعلومات  نظم  الكمبيوتر يف  استخدام  احملاسبية    يؤدي   إىل والدفاتر 
البنوك ورفع مستوى الصحة واإلنتاجية يفتطوير أساليب إد هذا اجملال، وتوفري املعلومات اإلدارية واملالية   ارة 

 .اآلمنة
ضمنها سرقة مصادر   يؤدي جتاهل أساليب الرقابة عند معاجلة البياانت إلكرتوني ا إىل ظهور مشاكل كثرية من  .5

 ؛ريةالس  البياانت املخزنة يف احلاسب واخلسارة يف الكشف عن املعلومات
الرقابة الداخلية إال   ال يؤثر استخدام احلاسب اآليل يف معاجلة البياانت احملاسبية يف حد ذاته يف بنية أهداف  .6

إجيابية وأخرى سلبية، وكلما زاد استخدام   ر اثأنه يؤثر يف أدواهتا وإجراءاهتا، إذ ينجم عن استخدام احلاسب آ
 ؛ ض هلاالتعر   األنظمة احملوسبة زادت املخاطر اليت ميكن 

أهم املتغريات الناجتة من   الستمارة االستبيان أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني  SPSS 24خمرجات  أظهرت   .7
نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية، كما أمكن   التحليالت اإلحصائية ودور الرقابة الداخلية ابلبنوك يف ظل 

متغريات الدراسة يؤدي إىل زايدة كفاءة دور الرقابة   إطار مقرتح من أهم   من خالل نتائج حتليل العامل تنفيذ
 . %61،47ابلبنوك يف ظل نظم املعلومات احملاسبية اإللكرتونية بنسبة    الداخلية

 التالية:   ابلتوصيات من جهة أخرى أوصت الدراسة  
ملزااي هذه النظم حتقيق ا    لرقابة الداخليةاضرورة االستفادة من اإلمكانيات اهلائلة لنظم احلاسب اآليل يف جمال   .1

 ؛يف إجراءات وتطوير العمل لديها
الوجبات بني العاملني يف  جيب تصيص أقسام مستقلة يف اهليكل التنظيمي لكل الوحدات والعمل على فصل .2

 ؛ هذه الوحدات حتقيق ا ألهداف الرقابة الداخلية
ممارسة دورهم على   م على العمل بصورة مستمرة على تدريب مشغلي أجهزة احلاسب وزايدة أتهيلهم ومقدراهت .3

 ؛ الوجه األكمل
الكبرية املنعكسة على   إلغاء نظم العمل احملاسيب اليدوي واالعتماد كلي ا على نظم احلاسب لالستفادة من مزااي .4

 ؛البياانت  جنازه وتوفري الكم اهلائل منإدقة العمل احملاسيب وسرعة 
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على   اطالعهمأجل    ة احملوسبة يف كل الوحدات منضرورة إقامة دورات للمراقبني املتخصصني بتدقيق األنظم .5
 ؛اخلاصة ابلرقابة واألساليب احلديثة  أحدث التطورات احلاصلة يف جمال احلاسب اآليل والربجميات 

ابستخدام .6 التدقيق  موضوع  حول  املؤمترات  وكذلك  املراقبني  مع  واالجتماعات  الندوات  اآليل   عقد  احلاسب 
 ؛اليت يوفرها احلاسب يف جمال الرقابة  عملية التدقيق واإلمكانيات اهلائلة  لنشر الوعي والثقافة حول أساليب

خاص من أجل تطوير   إعداد البحوث حول استخدام احلاسب اآليل يف احملاسبة بشكل عام والرقابة بشكل .7
 العمل الرقايب يف هذا اجملال. 

 اسة عبارة عن مقالة علمية موسومة هذه الدر :  اثمر عادل الصقر«و   اطمة جاسم حممدف»اثنيا. دراسة الباحثني  
 .(1) العراقية األهلية«  بنوك »تقييم فاعلية جلان املراجعة يف البـ:  

الدراسة  عاجلت  فاعلية جلان  إشكالية    هذه  ال  التدقيقضعف  تزايد حاالت   العراقية  بنوك يف  يسبب  مما  األهلية، 
تلك من  العديد  والتالعب يف  الغش  وتزايد حاالت  املايل  أمهية هبنوكال  اإلخفاق  تنبع  الدراسةذ، حيث  نظرا    ه 

املستثمرة فيها، مع ازدايد حجم   األموالرؤوس    األهلية يف االقتصاد العراقي وازدايد حجم  بنوك التساع نشاطات ال
يف مراكزها الرئيسية    بنوكدارات الإيتطلب زايدة مستوى الرقابة على  مما  ،  بنوكاملخاطر اليت حتيط بنشاط هذه ال

ضافة إىل الرقابة على عملية اختيار وعمل املدقق اخلارجي، ومن هنا إاحملافظات العراقية،    نتشرة يف مجيع وفروعها امل
حماولة    الدراسة  مهيةأتربز   جلان  إيف  دور  تعزيز  سبل  على    التدقيقجياد  احملافظة  يف  الرقابة،  وسائل   أموال كأحد 

 .املستثمرين
العراقية األهلية يف تعزيز   بنوكيف ال  التدقيقتقييم مدى فاعلية جلان    اليت كانت تسعى إليها هو  هدافاألومن أهم    

وضع جمموعة من التوصيات اليت من   الرقابة، وذلك لتحديد جوانب القوة والضعف يف عمل تلك اللجان، وحماولة 
 .العراقية  بنوكيف تعزيز الرقابة يف ال  التدقيقشأهنا زايدة فاعلية جلان  

 أمهها: النتائج   موعة من خلصت هذه الدراسة إىل جم
 خرية نتيجة لألزمات املالية ساسية اليت برز االهتمام هبا يف الفرتة األحد عناصر الرقابة األأ  التدقيقتعد جلان   .1

 اهتمام   التدقيقوحاالت اإلفالس اليت تعرضت هلا كربايت الشركات يف العامل، وقد انل موضوع تشكيل جلان  
 كما انل املوضوع اهتمام  ،التدقيقمهية تشكيل جلان  أات اليت تدعو إىل  الباحثني وظهرت العديد من الدراس

 اجلمعيات املهنية يف خمتلف دول العامل، وظهرت العديد من التشريعات للقوانني اليت تلزم الشركات املسامهة 
 ؛ والرقايب  على العمل احملاسيب والتدقيقي  لإلشرافاتبعة جمللس اإلدارة   جلان تدقيقالتجارية بتشكيل    بنوكال

اخلارجي من جه  التدقيقتعد جلان   .2 واملدقق  الشركة  إدارة  بني  الوصل  واملدقق ةكحلقة  الشركة  مالكي   ، وبني 
  ن تتمأن كافة األطراف ذات العالقة بعملية املراجعة يهمهم على املدى الطويل  أخرى، و أ   جهةاخلارجي من  

 
، 40العدد  ،  08اجمللد    جملة العلوم االقتصادية،  ،العراقية األهلية  بنوكتقييم فاعلية جلان املراجعة يف ال   ،اثمر عادل الصقر،  فاطمة جاسم حممد    (1)

 . 2012، البصرة، كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة البصرة
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 اركة ومن هلا عالقة ابملهنة، سواء منظريها أو عملية املراجعة بكل موضوعية. وقد سعت كافة األطراف املش
 إضفاء عملية املراجعة بكل موضوعية وكفاءة مما يؤدي إىل    إمتام جياد الوسائل اليت حتقق  إ منظميها إىل حماولة  

 ؛ الثقة على منتجات احملاسبة املالية لتعزيز اتاذ القرارات االقتصادية الرشيدة
 ضافة إىل إعداد التقارير املالية،  إوالرقابة على عملية    اإلشرافدارة يف  يساعد جملس اإل  التدقيق ن وجود جلان  إ .3

 يساعد على دعم استقاللية وحيادية مراجع احلساابت اخلارجي وجتنب الضغوطالتدقيق  ن وجود جلان  إذلك  
 طة احلساابت، خاصة وأن اإلدارة متلك سلطة حتديد أتعابه وسل   مدققالشركات على    إداراتاليت قد متارسها  

 ستعمل كحلقة وصل للتنسيق بني عمل مراجع احلساابت اخلارجي واإلدارة  التدقيقن جلان  إعزله، لذلك ف
الرقابة نظم  فعالية  وزايدة  املراجعة،  عملية  جودة  وزايدة  احلساابت  مراجع  استقالل  دعم  إىل  يؤدي   بشكل 

 ة؛الداخلي
دعم   ية مع خلفية حماسبية، يساعد علىمكونة من أعضاء مستقلني وذوي كفاءة عال  جلان تدقيقن وجود  إ .4

مستوى   من  ويرفع  الشركة  ومدراء  احملاسبني  بني  الصراعات  من  ويقلل  الداخلي  التدقيق  املدقق أدعمل   اء 
جلان قل يف الشركات اليت لديها  أجور املدقق اخلارجي ستكون  أن  أ اخلارجي ويساعد على تسهيل عمله، كما  

 ة وتدقيقية، وذلك يعود رمبا إىل قدرة هذه اللجان يف التفاوض بشكل وذات خربات حماسبي ذات كفاءة  تدقيق
اخلارجي  أمهين حول   املدقق  املدقق اخلارجي سيجد  أضافة إىل  إجور  اليت أن مهمته  أ ن  الشركات   سهل يف 

 ؛ فعالة وذات قدرات حماسبية وتدقيقية  جلان تدقيقلديها  
 ، وقد حتددت هذه املعايري من خالل القواعد اليت قالتدقيلضمان عمل جلان    األساسية هنالك بعض املعايري   .5

وضعتها املنظمات واهليئات املهنية، واليت اعتمدهتا اجلهات احلكومية يف تشريعاهتا املنظمة لعمل هذه اللجان، 
اب  وان  تتلف من  قد  املعايري  ميكن حتديد  هذه  عام  بشكل  ولكن  الشركات وحجمها،  طبيعة   أهم ختالف 

 :مبا يلي  التدقيقللتحقيق الفاعلية يف عمل جلان    األساسية  املعايري 
: حيث تعرف جلنة التدقيق أبهنا مستقلة عندما يكون أعضاء هذه اللجنة التدقيقاستقاللية أعضاء جلان   .أ

 .مرتبطني مع الشركة أبي عالقة تؤثر على استقالليتهم عن الشركة وعن إدارة الشركة غري
 من خالل  التدقيقذلك يساهم يف زايدة فاعلية جلان    أن جعة: حيث  اخلربة واملعرفة لدى أعضاء جلنة املرا .ب

الشركة، والقدرة   أنشطةالتقارير املالية وطبيعة    إعدادمتابعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها، وفهم عملية  
 .حل العديد من املشاكل اليت تعتمد على احلكم الشخصي  على

ي . ج أن  جيب  حيث  املراجعة:  جلنة  أعضاء  اخلربات تشكيلة  من  مزيج  لتحقيق  األعضاء كافيا  عدد   كون 
التشكيل اجليد للجان  امللقاة عليها وحتقيق أهدافها، وان  القيام ابملهام  اللجنة من  اليت متكن  والقدرات 

جيب أن جيمع بني اخلربة ومناوبة العضوية لضمان استمرار عنصر اخلربة وحتديث وجهات النظر   التدقيق
 .راءواآل
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 ضح حلقوق وواجبات جلنة املراجعة: جيب أن يتم حتديد حقوق وواجبات جلنة املراجعة بصورة التحديد الوا .د
اللجنة لكي ال حيدث   التدقيقواضحة وتفصيلية، وجيب اإلفصاح عن جلان    وعن مسئوليات وصالحيات هذه 

 .تعارض أو تداخل بني عمل اللجنة وأعمال األجهزة التنفيذية يف الشركة
 : حيث يعد ذلك مقياسا مهما على مقدرة اللجنة على القيام مبهامها وممارسةالتدقيقعدد اجتماعات جلنة   .ه

 بشكل دوري حمدد دليل على عدم فاعلية جلان املراجعة  التدقيقدورها بشكل إجيايب ويعترب عدم اجتماع جلان  
 .يالء االهتمام الكايف ابملسؤوليات املكلفة هباإوعدم 

العراقي   بنوك، حيث تضمن قانون ال2004ية يف العراق لسنة  بنكقوانني المت تشريع جلان املراجعة ضمن ال .6
تكون اتبعة جمللس  على تشكيل جلنة مراجعة بنوكلزام كافة الإيف مادته الرابعة والعشرون،   ،2004لسنة  94رقم 
  94رقم    بنوكلقانون ا  لتسهيل تنفيذ   2010لسنة    04دارة، كما اصدر البنك املركزي العراقي، التعليمات رقم  اإل

 ؛التدقيق  ، حتديد مهام جلنة"أ"وتضمن يف مادته اخلامسة والستون، الفقرة اثلثا    2004لسنة  
ففي   بتشكيل جلان للمراجعة،   بنوكبتشريعها لقوانني تلزم ال  ة  تسبق العراق بفرتة طويلمل  خرى الدول العربية األ .7

رقم    ألزممصر   البنوك  ال  الثانية  مادته يف    2003لسنة    88قانون  داخلية   بنوكوالثمانني  جلنة    بتشكيل 
البنوك    ألزم ، فقد  األردنيةللمراجعة، وكذلك احلال يف اململكة    يف مادته   200لسنة    28رقم    األردين قانون 

ملركزي ا  العراقية وتعليمات البنك  بنوك على أتليف جلنة مراجعة، وأن قانون ال  األردنية  بنوكالثانية والثالثني، ال
الشمولية   ية العربية من حيثبنكمتكافئان مع التشريعات ال  بنوك بتشكيل جلان املراجعة يف ال  العراقي اخلاصة

املراجعة،  ، وتغطية اجلوانب املهمة املتعلقة بتشكيل جلان املراجعة املتمثلة ابلتأكيد على استقاللية جلنةواإللزامية
املراجعة وعدد   الواضح  أعضائهاالنص على تشكيلة جلنة  التحديد  املراجعة،   جلنة   تومسؤوليالصالحيات  ، 

جلنة املراجعة   العراقي وتعليمات البنك املركزي مل تتضمن نص بتحديد عدد اجتماعات  بنوكغري ان قانون ال
 ؛ واملصرية  األردنيةية  بنكال  تالتشريعاوآليات االجتماعات، على العكس من  

اخلاصة ابإ .8 الفقرات  االستبيان يف  نتائج  استقاللية جلن  الختبار  املراجعة يف   العراقية، تشري إىل وجود  بنوكان 
 ضعف يف االستقاللية من حيث وجود عالقات عائلية بني أعضاء جلنة املراجعة واملوظفني ذوي الصالحيات 

 كأعضاء يف جلان املراجعة، كذلك   بنكاالستشاريني الفنيني احلاليني أو السابقني لل  إشراكالتنفيذية، وكذلك  
أو   يةبنكبصفتهم مستفيدين من التسهيالت ال  بنكلل  األساسيني املراجعة هم من الزابئن  وجود أعضاء جلان  

لل خدمات  لتقدمي  املتعهدين  أو  اجملهزين  شركاهتم    بنك من  خالل  لديهم  األخرى اخلاصة    وأعماهلممن   أو 
عالقات   أو  جتارية  ال  أخرى عالقات  يف بنكمع  ضعف  وجود  على  أبخر  أو  بشكل  يؤثر  ذلك  وكل   ، 

 ؛ بنوكال  بنكيف ال  جلان تدقيقالليتهم كأعضاء  استق
واملعرفة   العراقية للخربة   بنوك امتالك أعضاء جلان املراجعة يف ال  ابختبار ن نتائج االستبيان يف الفقرات اخلاصة  إ .9

عمل  متطلبات  يليب  بشكل كايف  واملعرفة  اخلربة  توفر  إىل  تشري  بفاعلية  مهامها  ألداء  الكافية  هذه   العلمية 
 ؛ية وحماسبية ورقابية متنوعةبنكوكذلك توفر خربات    ةفاعليباللجان  
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إىل  العراقية، بنوكتوفر التشكيلة املناسبة للجان املراجعة يف ال ابختبارن نتائج االستبيان يف الفقرات اخلاصة إ .10
 ؛ عليةبفا   عملها   أداءالعراقية بتنظيم تشكيلة جلان املراجعة بشكل يضمن متكن هذه اللجان من   بنوكالتزام ال

اخلاصة  إ .11 الفقرات  يف  االستبيان  نتائج  ال  ابختبارن  التزام  حيدد   بنوكمدى  واضح  دليل  بتوفري   العراقية 
الصالحيات   العراقية بتوفري دليل واضح لتحدد  بنوكالصالحيات والواجبات للجان املراجعة، تشري إىل التزام ال

كما توفر   ،مومسؤولياهت  املراجعة حول صالحياهتم  والواجبات للجان املراجعة وتوفر الفهم الكايف ألعضاء جلان 
صالحيات ومسؤوليات   العراقية اإلفصاح الكايف لكافة األطراف اليت تتعامل مع جلان املراجعة، حول  بنوكال

 ؛ جلان املراجعة
اعات اجتم  العراقية بعقد  بنوكمدى التزام جلان املراجعة يف ال  ابختبار ن نتائج االستبيان يف الفقرات اخلاصة إ .12

املراجعة يف   ملناقشة القضااي املهمة وفقا جلدول حمدد، تشري إىل التزام جلان املراجعة بذلك، حيث تقوم جلان
اجتماعاهتا   بنوكال عدد  وحتدد  املهمة،  القضااي  ملناقشة  واستثنائية  دورية  اجتماعات  بعقد  استنادا    العراقية 

يوجد   عن ثالثة اجتماعات سنواي، يف حني  لال يق مبا    بنكحلجم مسؤولياهتا وطبيعة الظروف اليت مير هبا ال
ال املراجعة يف  الدورية ومواعيد   بنوكضعف لدى جلان  التحديد املسبق لعدد االجتماعات  هذه   العراقية يف 

 االجتماعات. 
الباحث  اثلثا دراسة  بـ:  «اجلندي  حممد  رضا  حممد ».  موسومة  علمية  مقالة  عن  عبارة  الدراسة    دراسة»:  هذه 

(1)«التجارية البنوك  على ابلتطبيق : االئتمانية اجلدارة  تفعيل حمددات   يف الداخلي  للمراجع  االستاتيجي  للدور  ةحتليلي 
 

الدراسة هذه  التجارية   تفعيل  إشكالية  عاجلت  ابلبنوك  والفعالية  الكفاءة  حتقيق  يف  يساهم  االئتمانية   اجلدارة 
تفعيل حمددات اجلدارة   ية يف بنكصيات جلنة ابزل للرقابة الوتو  التدقيق الداخليدور معايري    فض املخاطر وما هو وخ

 هذه الدراسة من خالل: أمهية، تنبع  االئتمانية ابلبنوك التجارية
م اعد اناالستقاللية و   قصور األداء املهين للمراجع الداخلي ابلبنوك التجارية نتيجة ضعف درجةمعاجلة مشكل   .1

 ؛ التأهيل العلمي والعملي

 ي؛وحمددات للجدارة االئتمانية ميكن من خالهلا احلكم علي جودة األداء البنك  عدم توافر مؤشرات   .2
ال .3 البنوك التجارية الكثري من املخاطر  وابلتايل ،  ية اليت ميكن أن تؤثر يف قدرهتا على حتقيق أهدافهابنكتواجه 

واستمرا قبل حدوثها  ،هار هتدد جناحها  مقدمة  هبا  التنبؤ  علي  قدرهتا  أن   ،وذلك يف حالة عدم  ميكن  وابلتايل 
ددات اجلدارة االئتمانية للحد حم يف تفعيل    اسرتاتيجيةتستفيد البنوك التجارية من إعطاء املراجع الداخلي دورة  

 . من املخاطر املختلفة اليت تواجه البنوك التجارية
 يف النقاط التالية: األساسية هلذه الدراسة تتمحور   األهدافكانت    حيث

 
  البنوك   على  ابلتطبيق:  االئتمانية  اجلدارة  حمددات  تفعيل  يف   الداخلي  للمراجع  االستاتيجي  للدور  حتليلية  دراسة  ،اجلندي  حممد  رضا  حممد  (1)

 . 2015، اإلمساعيلية، التجارة كلية   ،قناة السويسجامعة ، 03ملحق العدد ، 06اجمللد اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية،  ،التجارية 
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 ؛ ن وأتثريها على تفعيل اجلدارة االئتمانية ابلبنوك التجاريةحتديد خماطر االئتما  .1
 ؛التعرف علي حمددات اجلدارة االئتمانية ابلبنوك التجارية   .2

حمددات اجلدارة االئتمانية ابلبنوك   ية يف تفعيلبنكجلنة ابزل للرقابة ال  وتوصيات  التدقيق الداخلي دور معايري   .3
 . التجارية

 :جند ما يلينتائج  دراسة من  ومن أهم ما توصلت إليه هذه ال
ن الغرض األساسي من تقييم إدارة البنك للمخاطر هو حتديد وحتليل وإدارة املخاطر اليت تؤثر علي أهداف إ .1

عل أتثريها  حتديد  هو  املخاطر  هذه  تقييم  من  الداخلي  املراجع  هدف  أن  حني  يف  اجلدارة   ىالبنك  تفعيل 
  ؛االئتمانية ابلبنوك التجارية

بيئة العمل اليت تتسم ابلديناميكية والتغري   بدور املراجع الداخلي ابلبنوك التجارية ويرجع ذلك إىل  يريوجود تغ .2
حيث أصبحت البنوك تعتمد اعتمادا كبرية على كفاءة وفعالية املعلومات املالية وغري املالية الواردة من  ،السريع 

 ؛ املراجع الداخلي
الداخلي كلما زادت قدرته على مواجهة املشاكل واملعوقات اخلاصة   املدققاستقالل  و   كلما زاد االرتقاء حبياد .3

 ؛بتفعيل اجلدارة االئتمانية يف البنوك التجارية
تزيد من قدرته على تفعيل   التدقيق الداخليية ومعايري  بنكإملام املراجع الداخلي بتوصيات جلنة ابزل للرقابة ال .4

 ؛خالل احلد من املخاطر املختلفة اليت تواجه هذه البنوك  حمددات اجلدارة االئتمانية ابلبنوك التجارية من 
 ؛ جمموعة من متطلبات التنبؤ املايل يف البنوك التجارية من وجهة نظر املراجع الداخلي وجود .5
وجود جمموعة من املعوقات اليت تعيق تفعيل حمددات اجلدارة االئتمانية من وجهة نظر املراجع الداخلي ابلبنوك  .6

 ؛ التجارية

 .وصلت الدراسة إىل وجود دوافع عدم تطبيق اجلدارة االئتمانية ابلبنوك التجارية املصرية كما ت
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الباحث  رابعا بـ::  «مصطفى زكي حسني متويل ». دراسة  الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة   دور»هذه 

 . (1) «يبنك ال القطاع على  ة ميداني دراسة-  عنها والتقرير  الضغوط حتمل اختبارات تقييم  يف اخلارجية املراجعة 
يف تقييم اختبارات الضغوط واإلفصاح عنها، ومن   التدقيق اخلارجيمدى أتثري  إشكالية  عاجلت هذه الدراسة  

 إليه هذه الدراسة:هدفت  أهم ما 
 ؛ يبنكحتمل الضغوط املالية يف القطاع ال  الختبارات حماولة وضع إطار مفاهيمي متكامل  .1

ا  اعتمادتوضيح مدى   .2 تقييم    املدقق  أعمالخلارجي على  املراجع  املراجعة يف  حتمل   اختباراتالداخلي وجلان 
 املالية؛ الضغوط  

ميدانية مبا   واختبارهحتمل الضغوط والتقرير عنها    اختبارات اخلارجي يف تقييم    املدققطرح مدخل مقرتح لدور   .3
 .اخلارجي  التدقيقحيقق جودة عملية  

 :جند ما يلينتائج  ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  
ال .1 املشرف  بني  متبادلة  عالقة  هناك  يكون  أن  يف بنكجيب  الثقة  ذلك  يؤكد  حيث  اخلارجي،  واملراجع  ي 

 املعلومات املتبادلة بينهما مع حتديد حدود وطبيعة وهدف هذه العالقة التبادلية؛ 

 ية؛ يقدم املراجع اخلارجي تقرير خاصا عن مراجعة نظم إدارة املخاطر والضغوط املال .2

ترتكز مسؤوليات كل من جلان املراجعة واملراجعني الداخليني يف إدارة الضغوط املالية وتقييمها والتقرير عنها  .3
من خالل مراجعة التزام اإلدارة بسياسات وإجراءات جملس اإلدارة مع توفر أتكيد بشأن احلوكمة املؤسسية 

 ونظم الرقابة وعمليات إدارة املخاطر؛ 

يف حتديد اختبار نظم الرقابة املرتبطة والتسوايت من أجل تقدمي  للتدقيق الداخليسي والفعال  يتمثل الدور الرئي .4
 أتكيد معقول لإلدارة عن كفاءة عمل العمليات داخل البنك؛

 :جند ما يلينتائج به هذه الدراسة من    أوصتومن أهم ما  
العليا بشكل مباشر يف وضع اسرتاتيجي .1 ة وكذا سياسات وإجراءات خاصة ضرورة اإلفصاح عن دور اإلدارة 

 إبدارة خماطر  السيولة؛ 

من  .2 جمموعة  على  استنادا  دوري  أساس  على  التحمل  اختبارات  إبجراءات  البنك  قيام  عن  اإلفصاح 
 السيناريوهات املقرتحة لكل بنك وعلى مستوى السيولة ككل؛

 رانك؛ ضرورة اشتمال برانمج املراجع الداخلي على العناصر املكونة لربانمج دودف .3

أنشطة   .4 تشتمل  أن  الداخليجيب  يتعلق ابختبارات حتمل   التدقيق  فيما  املخاطر  إدارة  على فحص عمليات 
 الضغوط ملستوايت رأس املال؛ 

 
اجمللة   ،دور املراجعة اخلارجية يف تقييم اختبارات حتمل الضغوط والتقرير عنها: دراسة ميدانية على القطاع البنكي   ،مصطفى زكي حسني متويل  (1)

 . 2016، اإلمساعيلية، التجارة كلية   ،قناة السويس جامعة ، ، عدد خاص07اجمللد العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 
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 الست عشر؛   03ضرورة التزام املراجعني اخلارجيني بتطبيق مبادئ جلنة ابزل   .5

  260و  250و  240ا املعايري الدولية رقم:  سيمني مبعايري املراجعة املتعارف ال ضرورة التزام املراجعني اخلارجي  .6
 ي؛ بنكاملرتبطة ببنوك القطاع ال  1006و  1004و

أن يعتمد املراجع اخلارجي على استخدام مدخل املراجعة على أساس املخاطر بدال من املراجعة على أساس  .7
 نظم الرقابة عند مراجعة القوائم املالية للبنوك؛ 

احمل املعايري  تطبيق  من  التحقق  الضرورة  البنكاسبية  املخاطر  عن  اإلفصاح  التجارية بنكية يف  البنوك  تواجه  اليت  ية 
 ضمن اإليضاحات املتممة للقوائم املالية.

دور املدقق اخلارجي يف   »: هذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة بـ:  «Singh.D»خامسا. دراسة الباحث  
 (1)   «ية بنكاحلراسة ال : يبنكاإلشراف ال 

 ي ؟بنكما مدى مسامهة املدقق اخلارجي يف تفعيل اإلشراف ال إشكالية  الدراسة عاجلت هذه  
 هذه الدراسة من خالل:  أمهيةتنبع  

 . ستخدام املدقق اخلارجي بصورة أكثر نظامية، وذلك يف ضوء إصدارات اهليئات التنظيمية واملالية األوروبيةا .1
 .والتقرير عنها  ضرورة مراعاة املدقق اخلارجي الختبارات الضغوط املالية .2
ي، األمر الذي قد بنكاملدقق اخلارجي يف اإلشراف ال  استخدام املدخل األورويب احلايل ال يقوم بتغطية كيفية   .3

 ي ومتطلبات تطبيقه. بنكيؤدي إىل حدوث فجوة توقعات فيما يتعلق ابإلشراف ال

 :جند ما يلينتائج  ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  
 .حتمل الضغوط والتقرير عنها  اختباراتارجي بتقييم عمليات القياس للتأثريات  قيام املدقق اخل  .1

أجل جتنب األزمات املالية جلزء من عملية من    املراجعيةاملعرفة    ابستخدام قيام جلنة اخلزانة األمريكية ابلتوصية   .2
  ية.بنكاإلصالح اليت تبعت حدوث األزمة ال

 . ة السلوك املايلالعالقة بني املدقق اخلارجي وهيئ  اخنفاض .3
املسئول األول عن تقييم أنظمة الرقابة   ابعتبارهعدم االعتماد على املدقق اخلارجي والقيام ابإلشراف الداخلي   .4

  ية.بنكالداخلية يف املؤسسات ال

 يتعني على هيئة التنظيم االحرتازي يف اململكة املتحدة وهيئة السلوك املايل استخدام املدققني اخلارجيني بطريقة  .5
 . أكثر منهجية مما كان عليه احلال مع هيئة اخلدمات املالية

، مما يتطلب مسئوليات إضافية للمدقق تزيد عن املسئوليات اليت يتحملها اإشرافي  ااملدقق اخلارجي حارس  راعتبا .6
 ية.بنكعن القيام مبدققة القوائم املالية للمؤسسات ال

 
(1).DALVINDER SINGH, The Role of External Auditors in Bank Supervision: A Supervisory Gatekeeper, 

International Lawyer Vol 47, No 1, Université de Warwick, 2013, p104. 
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امل .7 إض  دققمتيز  واالستقاللية  ابملوضوعية  املعايري  اخلارجي  إىل  مدقق  األخالقيةافة  لبنوك   يعند  املالية  القوائم 
  .مهمعلى جانب اقتصادي   لتأثريها ي، وذلك  بنكالقطاع ال

ال .8 القطاع  بنوك  مبدققة  للقيام  التخطيط  عند  الواجبة  املهنية  العناية  وبذل  املهين  الشك  وااللتزام    ،يبنكممارسة 
حيث يتم تقييم اختبارات حتمل الضغوط وفقا للدعامة الثانية من مقررات   مبعايري رقابة اجلودة املطبقة حملية ودولية

 .2ل  ابز 
 ية بنكاملطلب الثاين: الدراسات املتعلقة ابملخاطر ال

اليت تعرضت   الدراسات  نقوم بعرض وحتليل ومناقشة خمتلف  البحث سوف  اجلزء من  املخاطر يف هذا 
 ، خمتتمينها بعالقتها بدراستنا. يةبنكال

در  الباحثني  أوال.  األغااسة  حلمي  جامع«و   »وفيق  أبو  حسن  علمية :  نسيم  مقالة  عن  عبارة  الدراسة  هذه 
العاملة يف قطاع   بنوكعلى ال  ةي ل ي حتل   دراسة   ة يبنكال  ولة يوإدارة خماطر الس II ابزل  يري »توافق معاموسومة بـ:  

 . (1) غزة«
 املتمثلة يف: التساؤالت    عاجلت هذه الدراسة جمموعة من

ا .1 تعمل  عل  بنوكلهل  غزة  بقطاع  الالزمة   ىالعاملة  السيولة  خماطر  حتليل  وتقنيات  املعلومات  أنظمة   حتديث 
 ؟II  أساليب قياس خماطر السيولة اليت وردت يف اتفاقية ابزل  لتطبيق

ال .2  االستثمار يف الكادر البشري، السيما التدريب والتعليم يف   دة ايالعاملة يف قطاع غزة حنو ز   بنوكهل تتجه 
والعملية   جماالت العلمية  واملهارات  الكفاءات  وجلب  السيولة،  خماطر  وإدارة  وحتليل  وقياس  املعلومات  تقنية 

 ي واملايل احلديث؟ بنكوفق الفكر والعمل ال  بنوكال  إلدارة
 العاملة يف قطاع غزة؟   بنوكما واقع أنظمة إدارة خماطر السيولة واسرتاتيجياهتا اليت تتبناها ال .3
 لعاملة يف قطاع غزة حنو الشفافية واإلفصاح عن خماطر السيولة؟ ا  بنوك ما مدى توجه ال .4

ال .5  ، يعزز عمليات (السلطة النقدية)العاملة بقطاع غزة إىل نظام رقابة داخلية وخارجية قوي    بنوكهل تستند 
 الرقابة الفعالة على العمليات املالية، وعلى وجه اخلصوص إدارة خماطر السيولة؟ 

العاملة بقطاع   بنوكوأنظمة إدارة خماطر السيولة اليت تتعامل هبا ال  ريمعاي البحث يف    يف لدراسة  ه اهذ   ت جاء  لك لذ 
حماولة   ايف كوهنتها  مهي، وهذا أليةبنكواإلرشادات الرقابية ال  ري الالزمة لتطويرها وفق املعاي  االستعدادات  غزة، ومدى

ال اليت تستند إىل   إدارة  العاملة يف قطاع غزة على تطوير نظم  بنوكلوضع إطار متكامل، يساعد  السيولة،  خماطر 
ي بنك للجهاز ال  ايمن املزا  ريالكث  اليت ستحقق و   II  الدولية لإلطار اجلديد لكفاية رأس املال اتفاقية جلنة ابزل  رياملعاي

 
، العاملة يف قطاع غزة  بنوكية دراسة حتليلية على ال بنكوإدارة خماطر السيولة ال  IIتوافق معايري ابزل   ،امعنسيم حسن أبو ج،  وفيق حلمي األغا  (1)

 . ، بغداد2011، كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة املوصل، 105، العدد 33اجمللد ، تنمية الرافدينجملة 
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نظام   املخاطر، فضال عن  إتباع أساليب جديدة إلدارة  التمييز بني   فعال،رقايب  يف قطاع غزة، من حيث  وعدم 
 تقوية مراكزها املالية. البنوك، و 

 الدراسة إىل:   كما هدفت
 ري والتداب  ية من خالل مراجعة اإلجراءاتبنكتطوير منهج إدارة خماطر السيولة وفق اإلدارة احلديثة للمخاطر ال .1

 ؛ العاملة يف قطاع غزة  بنوكيف ال
 الواردة يف اتفاقية جلنة ابزل العاملة يف قطاع غزة لتطبيق األساليب املعاصرة    بنوكحتديد املقومات الالزمة يف ال .2

II  ؛ لتحديد وقياس خماطر السيولة لديها 
ال .3 توجه  على مدى  إدارة  بنوكالتعرف  جمال  واإلفصاح يف  الشفافية  انضباط  تعزيز  حنو  غزة  قطاع   العاملة يف 

 ؛ السيولة  خماطر
 ؛ العاملة يف قطاع غزة  بنوك تقييم اسرتاتيجيات إدارة خماطر السيولة اليت تتبناها ال .4
لدى  .5 السيولة  خماطر  إدارة  وعمليات  نظم  تدعم  اليت  التحليل  وتقنيات  املعلومات  أنظمة  مدى كفاءة   تقييم 

 .العاملة يف قطاع غزة، وأن تساعد اإلدارة يف حتديد وقياس خماطر السيولة بدقة وكفاءة   بنوكال
 اليت من أمهها: النتائج    ويف األخري توصلت إىل جمموعة من 

 وحتديد إلدارة خماطر السيولة، واليت تشمل وضع السياسات النقدية، إسرتاتيجية بنوك اليعتمد جملس اإلدارة يف  -
 ؛خماطر السيولة، وأساليب قياس ورقابة هذه املخاطر والسيطرة عليها

النقدية، و  - السياسات  اإلدارة  السياسات مع  ري جييراجع جملس  تتوافق هذه  املالئمة عليها، حىت   التعديالت 
وخاصة أن الظروف السياسية واالقتصادية يف قطاع غزة يف حالة   ،بنكيئة الداخلية واخلارجية لليف الب  اتري التغ

 ؛دائم  استقرار  عدم 
 وسياسة إدارة   إسرتاتيجيةية ضمن  بنكجملس اإلدارة على التزام اإلدارة التنفيذية إبدارة أنشطة السيولة ال  رص حي -

 ؛السيولة املوافق عليها من قبل اجمللس  خماطر
اليتاب - السيولة  أنشطة  إدارة  على  التنفيذية  اإلدارة  قدرة  اإلدارة  جملس  و بنكع  وكفاءة،  بفاعلية  تتخذ أية   هنا 

 ؛ الالزمة لتحديد هذه املخاطر وقياسها ومراقبتها والسيطرة عليها  اإلجراءات
 ؛ بصورة دورية، من خالل التقارير اإلدارية واملالية  بنكيراجع جملس اإلدارة النتائج املالية لل -
العليا   - اإلدارة  ال  (التنفيذية)تلتزم  السيولة  أنشطة  وفق  بنكإبدارة  السيولة إسرتاتيجيةية  إدارة خماطر  وأهداف   ،

 ؛ بنك، وتعمل على تطوير السياسات النقدية للبنكمن قبل جملس إدارة ال  عليها  املوافق
 نية املمنوحة، لتفادي خماطرها يف يوجد ضوابط رقابية فعالة على االئتمان، حيث يتم متابعة التسهيالت االئتما -

 ؛ والعمالء  بنكاحللول املناسبة لتخفيضها، وحتقيق أهداف ال  اد جياملبكرة، وإ   مراحلها
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يف   بنوكعلى كفاية املخصصات املالية للخسائر احملتملة يف احملفظة االئتمانية، وجنحت معظم ال  بنوكحترص ال -
هذه اجلهود، واعتربت الديون   بنوكط توقعات أبن تواصل المعاجلة نسبة عالية من حمفظة الديون املتعثرة وس

 ؛ يف إطار احلدود اآلمنة بنوكملعظم ال  املتعثرة
 . يتصف العاملون ابجلهاز الفين ابلكفاءة املطلوبة لتحليل وتقييم جدوى السيولة -

لسيولة يف منهجية لتطوير نظم إدارة خماطر ا  توصيات، تشكل يف جمموعهامن جهة أخرى أوصت هذه الدراسة  
 :يتأيكما    ية وهيبنكالعاملة يف قطاع غزة، على وفق إدارة ورقابة املخاطر ال   بنوكال
 من   ية، واليت تتطلببنكية أبنواعها وخصوصا  خماطر السيولة البنكعلى حتسني إدارة املخاطر ال بنوكأن تعمل ال .1

املعاي  بنوكال بتطبيق  االلتزام  رأس  ريضرورة  جماالت كفاية  يف  واحملاسبية،    الدولية  الرقابية،  واملراجعة  املال، 
 ؛ واإلفصاح  والشفافية،

 ، ألن اإلدارة السليمة تعد أمرا  هاما  لبقاء وجناح املؤسسات على املدى بنوكتعزيز تطبيق احلوكمة الرشيدة يف ال .2
 ؛الطويل

 قتصاد ككل، أو يف يف األوضاع االقتصادية، سواء يف اال  ات ري مع التغ  بنوكأن تتوافق السياسات النقدية ابل .3
معينة، وخاصة أن بيئة االستثمار يف قطاع غزة تتصف ابلتقلبات السياسية واالقتصادية، مما يزيد من   قطاعات
 ؛ ية األخرىبنكخماطر السيولة واملخاطر ال توقعات  حدوث

ال  ب جي .4 ومراقب  بنوكأن حترص  وقياس  على حتديد  تعمل  السيولة  متخصصة إلدارة خماطر  إدارة  وجود   ةعلى 
 ؛ السيولة، ومدى كفاءة أدوات معاجلة ومواجهة هذه املخاطر  خماطر

 ، بنكاملالية، وخاصة ما يتعلق احلالية واحملتملة اليت يواجها ال  رياإلفصاح والشفافية ابملعلومات املالية وغ   دةايز  .5
عامل يف قطاع ي البنكعلى حتسني ممارسة أعماهلا، مبا يكفل تقوية أمان وسالمة القطاع ال  بنوكيشجع ال  مما

 ؛ غزة
ال .6 يف  البشرية  املوارد  البنوكتنمية  املخاطر  وإدارة  املايل  التحليل  جماالت  يف  خماطر بنك،  إدارة  وخصوصا    ية، 

سيما يف نواحي: أنظمة التصنيف الداخلي للسيولة، وأساليب ابلتدريب املستمر والتعليم، وال  وذلك   السيولة،
 ؛ ، وحتديد كفاية رأس املالII  تفاق ابزلخماطر السيولة الواردة يف ا وتفيض  قياس

 مستودع  ، ووجودبنك ، حبيث تسهم يف حتديد مستوى خماطر السيولة يف البنوكتطوير تقنيات املعلومات يف ال .7
 ن زابئن الودائع واالئتمان واليت تساعد على احتساب معدالت التعثر ع (Data Warehouse)  للبياانت
إ  احملتملة، توفر  من خالهلا  قياس واليت  يف  تقدما   األكثر  األساليب  وتطبيق  للزابئن،  الداخلي  التقييم  مكانية 

 ؛II  يف اتفاقية ابزل  الواردة  خماطر السيولة 
توف .8 ال  ريضرورة  معظم  ألن  االئتمانية،  اجلدارة  تقييم  صغ  بنوكمؤسسات  غزة  قطاع  يف   ومتوسطة   ةري العاملة 

لتقدير املخاطر، مما يفرض عليها ضرورة االعتماد على يصعب عليها االستناد إىل نظم ومناذج داخلية  احلجم،
 ؛تقييم اجلدارة االئتمانية  مؤسسات  تقديرات
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ال .9 تقوم  أن  الضروري  ال  ابالطالع   بنوكمن  املخاطر  تعدها وحدة  اليت  اجملمعة  البياانت  دائرةبنكعلى   ية يف 
تفيد من هذه املعلومات يف عملية ، وتسبنوك، واليت تتص بتجميع املعلومات عن زابئن البنوكعلى ال  الرقابة
تقارير ربع سنوية بشأن حمفظة القروض   ميبتقد   بنوكالزابئن، ومن انحية الرقابة املكتبية، تلتزم ال  جودة  حتديد 

 .واالستثمارات
ال  ا  ري وأخ .10 املخاطر  ورقابة  إدارة  حول  األحباث  من  املزيد  إبجراء  الباحثان  اإلطار بنكيوصي  تناوهلا  واليت  ية 

 .II  لكفاية رأس املال ابزل   واملعدل   اجلديد 
الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة بـ:  :  عالء عنقه«و   »سهيل الشيخاثنيا. دراسة الباحث   »دراسة هذه 

 .(1) الرقابة على هذه املخاطر«  ةيإمكان  على  ة يبنكاإلفصاح عن املخاطر ال  ة يكفا  ريمدى أتث
الرقابة على   ةيوإمكان  ةيبنك اإلفصاح عن املخاطر ال  نيعالقة ب   وجود أو عدم وجودإشكالية    عاجلت هذه الدراسة

 :يهذه الدراسة تظهر من خالل ما يل  ةيأمه، فهذه املخاطر
الب .1 عناصر  أهم  أحد  ال  مة يالسل  ةياالقتصاد  ئةيإن  املخاطر  على  فعالة  رقابة  ممارسة  الدور   ةيبنكهو  بسبب 

وجود إفصاح حماسيب حساس هلذه   تطلب يادي، وهذا ما  يف النظام االقتص  بنوكال  هيالذي تؤد  واملهم  ويياحل
الرقاب  ة يكاف  معلومات  وفرياملخاطر   واجلهات  اإلدارات  الق  ةيتساعد  من  العالقة  وذوي  احلق   ام يوأصحاب 

اليت ستتخذ،   ةيعلى حنو  مباشر على القرارات االقتصاد  ؤثرياألمر الذي س  والرقابة،  مبتابعة تطور هذه املخاطر
أشار  ما  اتفاقوهذا  له  التأك  II  ابزل  ةيت  خالل  تسمح   د يمن  اليت  املعلومات  عن  اإلفصاح  ضرورة  على 

 ؤدي ي، وهذا ما سبنكال  واجهها ياخلاصة ابملخاطر اليت    سةيالرئ  املعلومات   مييبتق  ةيبنكيف السوق ال  ني للمشارك
 ؛ ةيبنكإىل انضباط السوق ال

 ث يمن األسباب، ح  ديوذلك بسبب العد   ة، ري األخشهدت الرقابة على املخاطر اهتماما ملحوظا يف اآلونة   .2
 األموال لتحركات أسعار  ةيكما زادت حساس  بنوكذ ازدادت التكلفة يف الإمن أمهها،    بنوكال  ني ب  املنافسة  تعد

وغ  الفائدة  هذا  ال  هري والصرف، كل  هلا  تتعرض  اليت  املخاطر  تنوع  إىل  على   ثي حب  بنوك أدى  تقتصر  تعد  مل 
عما   ةيملزمة أمام األطراف أصحاب العالقة أن توفر معلومات كاف  بنوكقط، لذلك تعد الف  ةياالئتمان  املخاطر 

 ؛ خماطر  من   تتعرض له 

 مهما على   عدي ، وهذا  بنكالسليب يف ال  ري من شأهنا التأث  ةياتو م  ري اجتاهات غ   ةي الكشف املبكر عن أ  ة يإمكان .3
 . اضي أ  ةيواإلدارة واجلهات الرقاب  ةيللقوائم املال نياملستخدم  مستوى

 :إىل  الباحثني من خالل دراستههدف    كما 
 الرقابة على هذه املخاطر  ةيوإمكان  ةيبنكاإلفصاح عن املخاطر ال  ةيكفا  نيالعالقة ب  حيتوض .1

 
الشيخ(1) امل  ،عالء عنقه،  سهيل  الدراسة مدى أتثري كفاية اإلفصاح عن  الرقابة على هذه املخاطربنك خاطر  إمكانية  العدد  23اجمللد  ،  ية على   ،

 . ، بغداد2012، كلية اإلدارة واالقتصاد  ،جامعة املوصل، 106
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املودع  د يلتأكا .2 أن  املخاطر   نيواملستثمر   ني على  مستوى  تطور  متابعة  يف  احلق  هلم  العالقة  ذوي  واألطراف 
 ديوالتأك  ة،يعلى قراراهتم االقتصاد  ري على حنو  كب  ؤثر يألن ذلك س  ها، يعلإدارهتا والرقابة    سالمة   والتأكد من 

 .ةيبنكممكن من دون توافر مستوى كاف  من اإلفصاح عن املخاطر ال  ري غ  على أن هذا األمر 
 ني: احثالباليت توصل إليها  نتائج  ال  من أهم

 ني ب   ةيو يي أن هناك عالقة مهمة وحالبحث ه  ةيعلى االختبار اإلحصائي لفرض  ةيواملبن  ةياألساس  جةيإن النت .1
 ؛ هايالرقابة عل  ةيوإمكان ةيبنكال  اإلفصاح عن املخاطر

أخرى،   ةيمتفحصة ملضمون األفكار املعروضة يف االستبانة متك ن من التوصل إىل نتائج إضاف  ةيليإن نظرة حتل .2
 ةيبنكفصاح عن املخاطر الاإل  ني هلا بوصفها مسببات حلدوث تلك العالقة ب  ةيالنسب  ةيعلى األمه  وذلك بناء  

 :يتأيعرضها كما    كن مي  ها،يالرقابة عل  ةيوإمكان
غ  - هذه   ريمن  عن  معلومات  توافر  دون  من  املخاطر،  مستوى  تطور  مراقبة  القوائم  ملستخدمي  املمكن 

من  ني املستخدم ك نميمع مفهوم اإلفصاح العادل الذي  تفقي ةيبنكال املخاطر  املخاطر، ألن اإلفصاح عن
 فيوتصن  د ي اإلدارة واألطراف ذات العالقة على حتد   ساعديو   ،بنكهلا ال  تعرضيعلى املخاطر اليت    الرقابة

الرئ ال  تعرضيأن    كنمياليت    سةياملخاطر  الس  معرفة  من  كنمي، كما  بنكهلا  اإلدارة من  قدرة   طرة يمدى 
 ؛ والرقابة على املخاطر

 ة يوإن عمل  ها،ي عل  طرةيهذه املخاطر والسملواجهة    عةياإلفصاح عن املخاطر يف وضع إجراءات سر   ساعد ي -
من   ك نمي، ألن اإلفصاح عن املخاطر  ايا ووصفياملخاطر كم  فيا من توصانطالق  الرقابة على املخاطر تتم

 ؛ هبا  اخلاصة   هذه املخاطر ومن احلصول على املؤشرات  اسيق
ذه املخاطر أمام األطراف يف الرقابة على ه   بنكواهتمام إدارة ال  ةيمن مسؤول  د يز ياإلفصاح عن املخاطر   -

ح العالقة،  املخاطر    ك نمي  ثي أصحاب  عن  الدوري  حتد   ساعد ياإلفصاح  اليت    د ي يف   كن مياملخاطر 
 .هايعل  طرةيالس  كنميوتلك اليت ال    طرةيالس

 :اليت قدمها الباحثني ما يلي  ات يالتوصومن أهم  
 ام يات الرقابة على هذه املخاطر عند قيف جناح إجراء  ةيبنكدور اإلفصاح عن املخاطر ال  ةيعلى أمه  د يالتأك .1

 .أعماهلا نتائج  ابإلفصاح عن   بنوكال
 .مع متطلبات الرقابة على هذه املخاطر  نسجميمبا    ةيبنكاإلفصاح احملاسيب عن املخاطر ال  ب يأسال  ريتطو  .2
  الت يمن اإلفصاح عن املخاطر اليت تتعرض هلا ووضع حوافز أو تسه  د ياخلاصة والعامة على مز  بنوكال ع يتشج .3

 .تليب ذلك  اليت  بنوك لل  نةيمع
سواء كانت خاصة أو عامة يف حال عدم التزامها ابإلفصاح عن   بنوكرض عقوابت أو أي غرامات على ال .4

 .هلا  املخاطر اليت تتعرض 
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ال  ني للعامل  ةيبيدورات تدر   ميتنظ .5 القطاع  البنكيف  الرقابة على املخاطر   ب ي ابستخدام األسال  ةيبنكي يف جمال 
 رقابة.لل  ثةياحلد 

الباحثني   دراسة  علمية :  «أحد   شهاب  عمار   احلمدوين،   خضري   إلياس»اثلثا.  مقالة  عن  عبارة  الدراسة  هذه 
 ( 1) «السعودية بنوكال  من  عينة تطبيق على  الداخلي القياس  منهج   ابستخدام التشغيلية األخطار تقدير » :موسومة بـ

الدراسة   السليمة يف إدارة وضبط األخطار   السعودية  بنوكالالتزام    مدى إشكالية  عاجلت هذه  مببادئ ملمارسات 
 . التشغيلية

يف اململكة العربية السعودية يف مواجهة األخطار   بنوك التعرف على مدى قدرة ال  الدراسة يف  أمهية أتيت  
التشغيلية والتعرف على جوانب القوة والضعف يف أدائها يف جمال إدارة وضبط األخطار التشغيلية، ومن ث تقدمي 

 ملقرتحات املالئمة لتعزيز جوانب القوة ومعاجلة جوانب الضعف يف ضوء نتائج البحث وحتليالته.ا

ما   أهم  الدراسة هدفت  ومن  هذه  املخصص   إليه  املال  رأس  احتساب  وآلية  التشغيلية  األخطار  على  التعرف 
استعداد ومدى  الو   ملواجهتها،  وف  بنوككفاءة  التشغيلية  األخطار  تقدير  على  السليمة، السعودية  للممارسات  قا 

ا ال  لتعرف على  وذلك من خالل  القطاع  أمهية يف  التشغيلية األكثر  يتطلب بنكأنواع األخطار  اليت  السعودي  ي 
ملمارسات االسعودية مببادئ    بنوكال، ومدى التزام  بنوكالتحوط هلا ومواجهتها لتخفيض اخلسائر اليت قد تتحملها ال

توافر اإلجراءات والضوابط الالزمة لتقليل اخلسائر النامجة عن   ىلتشغيلية، ومد السليمة يف إدارة وضبط األخطار ا
التزامها بتكوين رأس  ىإنشاء دوائر متخصصة إلدارة األخطار ومدعلى  السعودية   بنوكال وقدرة  األخطار التشغيلية

 . املخصص ملواجهة األخطار التشغيلية  املال
 :جند ما يليائج  نت  ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من 

  وتعديالته مل يعد يفي ابلغرض يف الوقت احلايل بسبب تعقد البيئة   1اتضح من خالل الدراسة أن اتفاق ابزل   .1
ال هلا  تعرضت  اليت  وابلتايل  بنوك املالية  والسوقية،  االئتمانية  األخطار  ضمن  من  تصنيفها  يتم  مل  أخطار   وظهور 

 الذي أضاف األخطار التشغيلية إىل األخطار السابقة.   ۲ل  ي اتفاق ابز بنكأصدرت جلنة ابزل لإلشراف ال 
، مثل التجارة بنوكتتميز األخطار التشغيلية أبهنا ذات مفهوم متعدد اجلوانب من األخطار اليت تتعرض هلا ال   .2

احلواسيب،  نز ال  غري  على  ابلفريوسات  واهلجوم  الصناعي  والتجسس  احلاسوب  وقرصنة  والسرقة  والتزوير  يهة 
املعلومات وغريها من األخطار والتهديدا التحتية لتكنولوجيا  البىن  الطبيعية وخسائر  تتعرض هلا والكوارث  اليت  ت 

النطاق التشغيلية هي أخطار واسعة  أن األخطار  االئتمانية والسوقية، وهذا يعين   اليت ال تدخل ضمن األخطار 
 بسبب مشموهلا ألنواع عديدة من األخطار. 

 
،  السعودية   بنوكال  من  عينة  على  تطبيق  الداخلي  القياس  منهج  ابستخدام  التشغيلية  األخطار  تقدير:  أمحد  شهاب  عمار  احلمدوين،  خضري  إلياس  (1)

 . 2013 املوصل، ،واالقتصاد اإلدارة كلية  ،املوصل جامعة، 111، العدد 35اجمللد ، الرافدين تنميةة جمل
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التشغيلية .3 األخطار  ال  ارتبطت  السنوات بنكابلعمل  يف  ولكن  ابجلديدة،  ليست  أخطار  فهي  نشوئه،  منذ  ي 
 يةبنكملاضية وبسبب زايدة االعتماد على التكنولوجيا وأتثري العوملة، أدى ذلك إىل ازدايد التعامالت الا  القليلة

 ابلتايل زايدة األخطار التشغيلية مما أفضى إىل ظهورها اخلطر حبجمها احلايل. و 
 ج القياس الداخلي ابلتطور والتعقيد واالعتماد على استخدام أسلوب تقدير داخلي لتحديد وتقييم يتميز منه .4

ال تعرض  املنهج   بنكحجم  هذا  يتطلب  إذ  ملواجهتها،  املخصص  املال  رأس  واحتساب  التشغيلية  للخسائر 
رة أخطار متكامل مع أنظمة مشاركة فاعلة جمللس اإلدارة واإلدارة العليا، وتوفري أموال كافية، وتطبيق نظام إدا

 األخرى.   بنكال

الداخلي،   اخلسائر كانت نتيجة أحداث االحتيال  ىمن خالل وصف اخلسائر املتوقعة وغري املتوقعة تبني أن أعل 
 والزابئن واملنتجات وإجراءات العمل. 

 ية بنكاملطلب الثالث: الدراسات املتعلقة بكل من التدقيق البنكي واملخاطر ال
اجلز  هذا  لكل يف  تعرضت  اليت  الدراسات  خمتلف  ومناقشة  وحتليل  بعرض  نقوم  سوف  البحث  من  ء 

 ية، خمتتمينها مبميزات دراستنا عنها.بنكمتغريات الدراسة واملتمثلة يف كل  من التدقيق البنكي واملخاطر ال
 أثر»  :ـهذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة ب:  «رضوان  مصطفى  ديب  إيهاب». دراسة الباحث  أوال

 قطاع   يف  الفلسطينية  البنوك  حالة  الدولية )دراسة   التدقيق   معايري ضوء  يف   املخاطر  إدارة  على  الداخلي   التدقيق
 (.1) «غزة(

الدراسة   هذه   بنوك لل  الدولية  التدقيق  معايري   ضوء  يف  املخاطر  إدارة  على  الداخلي  التدقيق  أثر  إشكاليةعاجلت 
 ن من أهم أهدافها ما يلي:غزة، حيث أ   بقطاع   العاملة   الفلسطينية

 احلديثة؛   معايريه  خالل   من   الداخلي   التدقيق  أداء  جودة   مقاييس  على   التعرف -
 املخاطر؛   إدارة  يف  اإلدارة  دور   تعزيز  يف   احلديث   الداخلي   التدقيق  دور   توضيح -
 قطاع غزة.  يف  الفلسطينية  البنوك يف   احلديثة  الداخلي  التدقيق  معايري  تطبيق  إمكان مدى  تبيان  -

 :التالية  النتائج  إىل   الدراسة  هذه   توصلت  كما 

 
  قطاع  يف الفلسطينية البنوك حالة  دراسة) الدولية التدقيق معايري ضوء يف املخاطر إدارة على الداخلي التدقيق أثر ،رضوان  مصطفى ديب إيهاب(1)

 .2012 غزة، اإلسالمية، اجلامعة، والتمويلرسالة ماجستري يف احملاسبة ، (غزة
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 التدقيق  أنشطة  يف )إدارة  واملتمثلة  األداء  معايري   تطبيق   بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة   وجود  الدراسة  بينت .1
أجهزة   من   إخل( ...املعلومات  وحتديد  املؤسسي  والتحكم  املوارد   وإدارة  والتخطيط يف   الداخلي   التدقيق  قبل 

 : يف تطبيق  % وأفضل72  بنسبة  املخاطر  إدارة  وبني  لسطينيةالف  التجارية  بنوكال
، جداول،  الوسائل )مستندات  خمتلف   هبا  تستخدم  اليت  التقارير  خالل  من  الداخلي  التدقيق  نتائج  توصيل -

 التدقيق(؛  جلنة،  العليا  اإلدارة  ،اإلدارة  )جملس  املعنية  اجلهة   إىل فوري  حنو  وعلى  إخل(... رموز 
 املالئمة واملوضوعية؛   والتقوميات  التحليالت  أساس  على  عمله  نتائج   الداخلي  املدقق  يبين -
 العمل؛   أوراق خالل أو من العمل  نتائج  لدعم  املالئمة   املعلومات  تسجيل  من  للتأكد  سليم  إشراف  وجود  -
للعمل   الالزم  األهداف والوقت  وحتديد  وتطويرها  سنواي    التدقيق  خطة  إعداد  يف   الداخلي  التدقيق  قسم  قيام -

 التقييم؛   معيار  حسب   الوحدات   وتصنيف  على املخاطر  ابالعتماد   بنكال  وحدات  خمتلف   على   املوارد  عوتوزي
 . الداخلية  الرقابة  وأنظمة  املخاطر  إدارة وحتسني  تقومي  يف   الداخلي   التدقيق  نشاط   إسهام -
 آلليات   كهرا إد   ية ومدىبنكال  املخاطر  إدارة  يف  الداخلي   املدقق  دور  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود .2

 : يف  تطبيق  وأفضل،  %18  بنسبة  تطبيقها
 ابملخاطر   يتعلق  وخاصة فيما   املعلومات   تبادل  جمال  يف   املخاطر   إدارة  وقسم  الداخلي  التدقيق  قسم  تعاون -

 املخاطر؛   إدارة عمليات  لتحسي  التشغيلية
 .هبا  خلاصة الرقابة ا  أنظمة لتحسني  احلاجة   ومدى   يةبنكال  املخاطر   أبمهية  الداخلي   املدقق   كراإد -

الباحث  اثنيا بـ:  «تركي  بن   الدين  وعز  سايح  الطيب». دراسة  الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة    :هذه 
قيادة املخاطر التشغيلية لدى املؤسسة   »إسهامات نظام الرقابة الداخلية يف دعم مراقبة التسيري البنكي يف 

 .(1) دراسة حالة: التشريع البنكي اجلزائري«   البنكية 
الدراسةع التشغيلية،    ةسامهم  يةكيفإشكالية    اجلت هذه  املخاطر  قيادة  الداخلية يف  الرقابة  يف   واقع ذلكو نظام 

 :البحث يف النقاط التالية  أهداف  الباحث   ، حيث حصرالبنوك اجلزائرية
التشغيلية، من  - املخاطر  الداخلية على  الرقابة  لنظام  األساسية  األبعاد  توضيح مفهومه،    بلورة  أهدافه، خالل 

 ومعايري فعاليته؛ 
التحكم والسيطرة على  - الرقابية يف  اآللية  تلعبه هذه  الذي  احليوي  الدور  التشغيلية، من خالل   إبراز  املخاطر 

التعرض هلذه الفئة من املخاطر، سواء تعلق األمر بتكرار    مستوى   ئة حتليل اإلجراءات اليت تسمح بتدنعرض و 
 .اخلطر أو بشدته

 
إسهامات نظام الرقابة الداخلية يف دعم مراقبة التسيري البنكي يف قيادة املخاطر التشغيلية لدى املؤسسة   ،الطيب سايح وعز الدين بن تركي  (1)

 قسنطينة. ، 2015، جامعة منتوري قسنطينة ، 43اجمللد ب، العدد ، جملة العلوم اإلنسانية، البنكية دراسة حالة: التشريع البنكي اجلزائري
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ال - نظام  البنكية يفالتعرف على  املؤسسات  قبل  املعتمد من  الداخلية  الضوء   تسليطاجلزائر، من خالل    رقابة 
 .الصدد  على التشريع البنكي اجلزائري ومستجداته يف هذا

التحليلي، الذي يقوم على جتميع   الوصفي   املنهج يف اجناز الدراسة على  الباحث  وحتقيقا ألهداف البحث اعتمد  
 :من خالل هذا البحث تبنيو   ناصر الرئيسة للدراسة، املعلومات وحتليلها حول الع

العامة  أن  - اخلصائص  معرفة  تتطلب  البنوك،  يف  التسيري  مراقبة  طبيعة  القطاع،   معرفة  هذا  يف  العمل  لطبيعة 
 األخرى، وآاثر ذلك على نظام مراقبة التسيري؛  واخلصوصيات اليت متيزه عن غريه من القطاعات 

خاصة، نظرا لطبيعة نشاطها الذي   ستلزم أدواتت تميز خبصائص معينة و تالبنكية  إن مراقبة التسيري يف املؤسسة  -
 يتميز بكثرة التعرض للمخاطر املتنوعة؛

السوق املايل، تتقاطع مع املخاطر،   إن أغلبية القرارات اليت يتخذها البنكي سواء على مستوى الوكالة أو يف -
 شرات الالزمة لقيادة ومتابعة هذه املخاطر؛واملؤ   وعلى مراقبة التسيري كنظام أن يكفل األدوات

للمخاطر، - التعرض  من  للحد  البنوك  تتخذها  اليت  احملضة  املالية  القرارات  أو   إن  القروض  حافظة  كتنويع 
النشاطات...، هي قرارات قد ينتج عنها أشكال أخرى من   السندات، حتويل اخلطر إىل املؤمن، تنويع حافظة 

 املخاطر؛ 
املتوقعة، من وراء حتقق املخاطر،   اخلاصة كآخر جدار واقي من اخلسائر االستثنائية غري   إن استخدام األموال -

املنتهجة، من   وقياس االحتياجات من األموال اخلاصة الالزمة الطرق واألساليب  لتغطية هذه املخاطر بشىت 
 ؛شغيليةوأصحاب القرار عن التحكم والسيطرة الفعلية على املخاطر الت  شأنه أن يلهي املسريين

قرارات خاطئة، بقدر ما كانت   إن واقع البنوك يشري أبن أغلبية املشاكل اليت صادفتها البنوك مل تكن بسبب  -
 ؛ الرقابة الداخلية املعتمد   يف نظام   اختالالت بسبب عمليات احتيال متت نتيجة  

تقليل - خالل  من  البنكي  التسيري  مراقبة  نظام  يدعم  الداخلية  الرقابة  نظام  املخاطر احتمال    إن  مصادفة 
الداللة واألثر  ةالتشغيلية، إىل جانب تدني املالية ذات  البنك واستمراريته يف حالة   اخلسائر  نتائج  البالغ على 

األداء البنكي، وتفيف االحتياجات من األموال اخلاصة املطالب هبا   حتققها، األمر الذي يؤدي إىل حتسني
 ؛ من قبل جلنة ابزل

عليها للسيطرة والتحكم يف املخاطر   اخلية من أبرز اآلليات املتكاملة اليت ميكن االعتماديعترب نظام الرقابة الد  -
األنظمة  سالمة  مدى  على  واحلكم  ابلسياسات   التشغيلية،  والتزاماهتم  العاملني  أداء  وكفاءة  والعمليات، 

 :املوضوعة، وذلك من خالل  واإلجراءات اإلدارية
 خلق بيئة مواتية إلدارة املخاطر؛ -
 افية العمليات؛ شف -
 بساطة وسهولة اإلجراءات؛ -
 حتميل املسؤولية واملساءلة؛  -
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 .توفري احلماية واألمان لألصول املادية -
 الداخلية لديه؛   إن تعرض البنك للخطر التشغيلي مرتبط ارتباط كبري بفعالية نظام الرقابة  -
العمال، )وفعالية األعوان الداخيلني    إن كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنوك تتوقف على مدى كفاءة -

التدقيق، مصلحة الرقابة الداخلية)واخلارجيني   الفاعلني يف   إخل( ...التدقيق حمافظي احلساابت، جلان  ) مصلحة 
الكاف   ىل جانب كفاءة وفعالية قواعد حوكمة هذا األخري، اهلادفة إىل حتقيق املستوىإ  نظام الرقابة الداخلية،
 النشاطات البنكية؛  بني خمتلف مكوانته، بغية عدم نسيان أو إمهال أي بعد من من التنسيق والتنظيم  

حول ستة حماور أساسية، تتفاعل   للرقابة الداخلية يتمفصل   ا  تنتهج البنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائر نظام -
واإلجراءات األنظمة  احرتام  بينها هبدف ضمان  امل   فيما  يف  واملوثوقية  املصداقية  احملاسبية، الداخلية،  علومات 

 ابالستناد إىل مجلة من الوسائل والتدابري أمهها: الرقابة املستمرة أو الدائمة، الرقابة  التحكم يف املخاطر، وهذا 
 الدورية، والفصل بني الوظائف واستقالليتها.

الباحث  اثلثا دراسة  القضاة«.  أكرم  بـ::  »ليث  موسومة  علمية  مقالة  عن  عبارة  الدراسة  الرقابة   »أثر  هذه 
يف البنوك التجارية   5C'Sعلى حتليل خماطر االئتمان وفق منهج  (  COSO)   جلنة   مقررات الداخلية وفق  

 . (1)األردنية«
الدراسة   هذه  وجود   إشكالية عاجلت  مقررات  إمكانية  وفق  الداخلية  الرقابة  للمقومات   (COSO) جلنة  دور 

والتوصيل، اإلشراف والتوجيه(   ة، تقييم املخاطر، نظام املعلومات اإلجراءات الرقابي  أببعادها جمتمعة )البيئة الرقابية،
البنوك التجارية األردنية   5C'Sوفق منهج    على حتليل خماطر االئتمان من الدراسة  هذه  تربز أمهية  ، حيث  يف 

 :خالل ما يلي
 وذلك من خالل   الدراسة أن تقدمها للبنوك موضوع البحث،   وتتمثل ابلنتائج اليت ميكن هلذه   أمهية ميدانية:  .1

األردنية، ومبا خيوهلم االرتقاء مبستوى اخلدمات اليت   توفري قاعدة معلومات ألصحاب القرار يف البنوك التجارية 
اليت تواجهها البنوك التجارية، ويعد منوذج   تلك البنوك، حيث أن املخاطر االئتمانية من أهم املخاطر   تقدمها 

يساعد هذا النموذج على   ه الدراسة أبرز منظومة ائتمانية، حيث املستخدم يف هذ   5C'S  التحليل االئتماين 
التحكم أو   بدقة والتنبؤ هبا مستقبال وهو ما يساعد البنوك التجارية على  حتليل املخاطر االئتمانية وحتديدها

 ؛ التقليل من هذه املخاطر
  COSO))  لية وفق مقررات جلنةواملتمثلة ابلرقابة الداخ  وتتمثل مبتغريات الدراسة املبحوثة   أمهية موضوعية:  .2

األردنية، إذ تنال هذه املوضوعات أمهية كبرية   يف البنوك التجارية   5C'Sوحتليل خماطر االئتمان وفق منهج  

 
القضاة  (1) الرقابة الداخلية وفق    ،ليث أكرم  التجارية    5C'S( على حتليل خماطر االئتمان وفق منهج  COSOجلنة )  مقرراتأثر  البنوك  يف 

 . ، األردن 2017، حث العلميعمادة الب  ،اجلامعة األردنية، 04، العدد 13اجمللد  ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال ،األردنية
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وميثل هذا الربط إضافة علمية للدراسة   نية الربط بينهما إمكااألكادمييني واملهنيني على حد سواء، و   من قبل 
 .احلالية

املبحوث .3 القطاع  األردنية  أمهية  التجارية  االقتصاد (:  )البنوك  عماد  احلاضر  الوقت  يف  البنوك  قطاع   يعترب 
وحتسن بدليل كثري من املؤشرات، حيث بلغت   جلميع دول العامل، فقد شهد هذا القطاع يف األردن نقله نوعية

مليار دينار وحجم   (31.4الودائع ) ( مليار دينار ورصيد33موجودات البنوك التجارية األردنية ) قيمة إمجايل 
 .(2014البنوك األردنية،    )مجعية  2014( مليار دينار يف هناية عام  19.2املقدمة )   التسهيالت االئتمانية

 إليه هذه الدراسة جند:  هدفتومن أهم ما  
   5C'Sعلى حتليل خماطر االئتمان وفق منهج    ((COSO  بيان أثر تطبيق الرقابة الداخلية وفق مقرا رت جلنة .1

 ؛وك التجارية األردنيةالبن  يف
معلومات ألصحاب القرار يف البنوك جمتمع الدراسة حول  اخلروج بتوصيات ومقرتحات تساهم يف توفري قاعدة  .2

الداخلية وفق مقرا رت جلنة  نقاط الرقابة  وحتليل خماطر االئتمان وفق   ((COSO  القوة والضعف يف تطبيق 
 ؛ت اليت تقدمها تلك البنوكخيوهلم االرتقاء مبستوى اخلدما   ، ومبا 5C'Sمنهج  

 ابلرقابة الداخلية وحتليل خماطر االئتمان، حيث لوحظ من خالل   غناء األدبيات احملاسبية املتعلق إاملسامهة يف   .3
 وحمدودية يف دراسة هذه املتغريات.   مراجعة أدبيات الدراسة والدراسات السابقة املتعلقة ابملوضوع ندرة 

إليها توصل  اليت  النتائج  أهم  الداللةالباحث    ومن  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر    α≤0.05))  وجود 
الرقابية، تقييم املخاطر، نظام املعلومات والتوصيل،   للمقومات الرقابة الداخلية أببعادها )البيئة الرقابية، اإلجراءات

ية. وهذه النتيجة متماثلة البنوك التجارية األردن  يف   5Csوالتوجيه( على حتليل خماطر االئتمان وفق منهج    اإلشراف
دراسة )مجعة (Akwaa-Sekyi&Gené،  2016)  مع  وأبو 2007والربغوثي،    ودراسة  )كحاله  ودراسة   )

كما أظهرت الدراسة وجود أثر   ،(2012حني هذه النتيجة غري متماثلة مع دراسة )عوض    يف  ،(2012عفيفة،  
على حتليل خماطر   رقابة الداخلية أببعادها جمتمعة للمقومات ال (α≤0.05) الداللة   ذو داللة إحصائية عند مستوى

عند مستوى  األردنية. وأشارت النتائج أيضا  بوجود أثر ذو داللة إحصائية االئتمان )الشخصية( يف البنوك التجارية
ته أو قدر   أببعادها جمتمعة على حتليل خماطر االئتمان )طاقة العميل  للمقومات الرقابة الداخلية (α≤0.05) الداللة

 الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   على التسديد( يف البنوك التجارية األردنية. كما بينت
α≤0.05))  الداخلية أببعادها جمتمعة على الرقابة  املتوفرة   للمقومات  املال والسيولة  االئتمان )راس  حتليل خماطر 

إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى   رت الدراسة أيضاالعميل( يف البنوك التجارية األردنية. وأظه  لدى 
( خماطر(  α≤0.05الداللة  حتليل  على  جمتمعة  أببعادها  الداخلية  الرقابة  أو   للمقومات  )الضماانت  االئتمان 

ى عند مستو  األردنية. واستخلصت الدراسة إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية  التأمينات املقدمة( يف البنوك التجارية
البيئية احمليطة    أببعادها جمتمعة على حتليل خماطر االئتمان )الظروف  للمقومات الرقابة الداخلية  (α≤0.05)  الداللة 

 .ابلعميل( يف البنوك التجارية األردنية
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 :يف ضوء نتائج الدراسة التوصيات التاليةالباحث    وقد أوصى
والتدقيق    حبوثهم املستقبلية على موضوع إدارة املخاطر الرتكيز يف    توصي الدراسة الباحثني واألكادمييني بضرورة  .1

 ؛(COSO)  الداخلي والرقابة الداخلية وفق مقررات جلنة
 الرقابة الداخلية يف البنوك التجارية األردنية، مما يؤدي إىل   ضرورة االهتمام بكفاءة اإلفراد العاملني ضمن أجهزة  .2

 ؛حتسني بيئة الرقابة الداخلية
 كافة املوظفني لديها على أدوارهم يف إطار عمليات   ابطالع  ت يف البنوك التجارية األردنيةضرورة قيام اإلدارا .3
 ؛ الرقابة الداخلية بطريقة واضحة ومكتوبة .4

االهتمام  .5 الرقابة من خالل  أنشطة  بتحسني  أداء  العناية  مما ميكنهم من  الرقابة  دائرة  العاملني يف  أداء   بتقييم 
 ؛ وظائفهم بكفاءة ومسؤولية

وأعمال التدقيق الداخلي وصيانة هذه األنظمة وتطويرها  املراقبة والتقييم املستمر ألنظمة الرقابة الداخلية  ضرورة .6
 مما يساعد على إدراك خماطر قرارات منح االئتمان قبل حدوثها.   املستمر،

»دور   وسومة بـ:هذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية م:  «بلقاسم   ودواح   الغايل  بوخروبة». دراسة الباحثني  رابعا
 .(1) « -دراسة عينة من البنوك لوالية مستغامن-ية  بنكدارة املخاطر الإالتدقيق الداخلي يف  

الدراسة   لتفعيل  و وج  إشكالية عاجلت هذه  الداخلي  التدقيق  نظام حمكم ألعمال  املؤسسات إد  املخاطر يف  دارة 
 . دارة املخاطر يف املؤسسات البنكيةإمدى التزام املدقق الداخلي يف تفعيل  ، و البنكية لوالية مستغان 

 مهية دور املدقق أىل تسليط الضوء على معرفة إمهية البنوك ودورها يف التنمية، ابإلضافة  أهذه الدراسة من  تنبع أمهية  
املتعلقة   براز الدور الفعال لعملية تسيري املخاطر وإ  ،دارة املخاطر ومساعدة البنوك يف التغلب عليهاإالداخلي جتاه  

دارة املخاطر اليت تساهم إساسية يف تفعيل  حدى الركائز األإخري ميثل  ن هذا األأملية التدقيق الداخلي ابعتبار  بع
 . ضافة قيمة للمؤسسةإ  يف

 : ما يلي  اليت حددها الباحثان  الدراسة  أهداف  ومن أهم
 يف املؤسسات البنكية؛  وإجراءاتهمهية التدقيق الداخلي  أ -
  تتعرض هلا املؤسسات البنكية؛املخاطر اليت  أهم التعرف على   -
الداخلي يف   - تتم بواسطتها عملية حتديد وتقييم   إدارةالتعرف على دور املدقق  اليت  الطرق  املخاطر، وما هي 

 .املخاطر البنكية

 
 

 
جملة اقتصادايت مشال    ،دراسة عينة من البنوك لوالية مستغامن  -ية  بنك دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر ال    ،دواح بلقاسم،  بوخروبة الغايل  (1)

 . 2019، الشلف، ادايت مشال إفريقياخمرب العوملة واقتص ،جامعة حسيبة بن بو علي ابلشلف، 20، العدد 15اجمللد  ا،اقتصادايت مشال إفريقي 
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 اليت توصلت إليها هذه الدراسة: النتائج    ومن أهم
دارة واإلدارة التنفيذية لتفعيل إدارة املخاطر وجود نظام حمكم ألعمال التدقيق الداخلي، وهناك تعاون بني جملس اإل

 : عينة الدراسة )من خالل (يف البنوك
 نشاط التدقيق الداخلي يشمل تقييم األداء والرقابة هبدف اإلسهام يف حتسني إدارة املخاطر؛ .1
 إدارة التدقيق الداخلي تقوم بوضع نظم إلجراءات إدارة املخاطر يف البنك؛ .2
التحقق من مدى اجناز األهداف املخططة إلدارة (  عينة الدراسة)    يف البنوك  من مهام التدقيق الداخلي .3

 . املخاطر وفاعلية النتائج

لوالية  .4 البنكية  املؤسسات  املخاطر يف  إدارة  تفعيل  يساعد على  الداخلي  للتدقيق  املهنية  االلتزام ابملعايري 
 : مستغان من خالل

 املهنية الواجبة لتفعيل مبادئ إدارة املخاطر؛ امتالك املدقق الداخلي معرفة كافية ابملعايري   -
املوظفني يف  - الداخلي كدليل لعمل  التدقيق  إدارة  املتبعة يف  للسياسات واإلجراءات  يوجد دليل مكتوب 

 القسم؛
إدارة   يتلقى - مبادئ  تفعيل  وكيفية  الواجبة  املهنية  املعايري  على  مستمرا  وتعليما  تدريبا  الداخلي  املدقق 

 املخاطر؛ 
 : راءات للتدقيق الداخلي تساعد على حتديد وتقييم املخاطر اليت يواجهها البنك من خاللتوفر إج .5

 قيام إدارة التدقيق الداخلي ابإلشراف على الرقابة الداخلية يف البنك؛ -
 تعاون جملس اإلدارة مع مديري البنك يف وضع نظام الرقابة الداخلية؛  -

 . عة تطبيق مبادئ إدارة املخاطراملدقق الداخلي يقوم ابإلجراءات الالزمة ملتاب  .6
 ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة جند: 

 كرب لوظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة البنكية؛أ عطاء عناية  إ -
 تكوين دوري للعمال واملدققني الداخليني لطرق التقليل من املخاطر البنكية؛ -
 دارة عامة إلدارة املخاطر يف كل مؤسسة بنكية. إنشاء  إ -

 
 
 



البنكية  واملخاطر  البنكي التدقيق   حول السابقة الدراسات .... . ........................... .............: الثاين الفصل    

 

 ~67 ~  

»دراسة هذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة بـ:  :  «حممد  احلسن   السر  عمر». دراسة الباحث  خامسا
دراسة حالة -  يبنكيف احلد من خماطر التشغيل ال  ة الداخلي   املراجعة حتليلية للعوامل املؤثرة على فاعلية إدارة  

 . (1)« -التجارية السودانية  بنوكال
الدراسة جمموع من   التنظيمية إلدارة  واملتمثلة يف:    ؤالت التساعاجلت هذه  الداخلي هل تؤثر املكانة  يف   التدقيق 

واحلد من   التدقيق الداخلي هل هناك عالقة بني أتهيل وتدريب موظفي إدارة    ؛ي؟بنكاحلد من خماطر التشغيل ال
  .ي؟بنكغيل العلى خماطر التش التدقيق الداخليوهل يؤثر تنوع تصصات موظفي إدارة    ؛ي؟بنكالتشغيل ال  خماطر

 هذه الدراسة من خالل:   أمهيةوتكمن  
العلمية: - األحباث   األمهية  ومراكز  األكادمييني  انتباه  لفت  يف  ابملسامهة  السابقة  الدراسات  يف  النقص  سد 

إدارة تبعية  الداخلي  ملشكلة  النظري ابجلانب التدقيق  اجلانب  تربط  ببحوث علمية  العلمية  املكتبات  وإثراء   ،
 ؛ التطبيقي

العملية:األ - نتائ  مهية  من  الدراسة  إليه  ستتوصل  مبا  عملية  منفعة  ضرورة  ج  تقدمي  تؤكد  إدارة   انتماءتطبيقية 
حىت تتمتع ابحلداد واالستقالل، ومعرفة كيفية رفع كفاءة   ؤسسةألعلى مستوى إداري يف امل  التدقيق الداخلي

 .يةالتجارية السودان  بنوكال  وتفعيل دورها يف  التدقيق الداخلي إدارة  
كمتغري مستقل   التدقيق الداخليحتليل العوامل املؤثرة على فعالية إدارة    إليه هذه الدراسة هو  هدفتمن أهم ما  

ال  على احلد من  التشغيل  الداخليي ملعرفة مدى استقاللية إدارة  بنكخماطر  ال   التدقيق  التجارية السودانية    بنوكيف 
 .التجارية السودانية  بنوكيف ال تدقيق الداخليالملوظفي إدارة    ومعرفة مستوي الكفاءة املهنية

 التالية:  النتائجويف األخري توصلت هذه الدراسة إىل  
التجارية السودانية ضعيف نسبة لسيطرة اإلدارة التنفيذية عليها    بنوكيف ال  التدقيق الداخليالدور الرقايب إلدارة   .1

 ؛ إلدارة التنفيذيةحتت صالحية ا التدقيق الداخلي سلطة تعيني ونقل موظفني    كما 
التجارية السودانية   بنوك يف ال  التدقيق الداخلي عند القيام    التدقيق الداخلي أليتم مراعاة تنوع تصصات فريق   .2

ية فبعض املخالفات تطلب تصصات خمتلفة خاصة بعد التطور بنكسلبا على احلد من املخاطر ال  فاثر ذلك
 ؛التقين وظهور اجلرائم اإللكرتونية

ية  بنكلإلدارة التنفيذية أضعف دورها الرقايب وأضعف االلتزام ابألسس واللوائح ال  التدقيق الداخلي ة  تبعية إدار  .3
 ؛التجارية السودانية  بنوكيف ال

 
ي: دراسة حالة  بنكيف احلد من خماطر التشغيل ال  ةالداخلي   املراجعةدراسة حتليلية للعوامل املؤثرة على فاعلية إدارة    ،عمر السر احلسن حممد  (1)

أماراابك،  ،التجارية السودانية   بنوكال العدد  07اجمللد    جملة  العرب،  20،  للعلوم والتكنولوجيااألكادميية األمريكية  املتحدة األمريكية، ية  الوالايت   ،
2016. 
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إدارة   .4 بني  االتصال  آلية  الداخلي ضعف  فعالية    التدقيق  أضعف  اإلدارة  الداخليوجملس  ال  التدقيق   بنوك يف 
 ؛السودانية  التجارية

 ؛ ية وسهولة معاجلتهابنكإدارة املراجعة يؤدي إىل سهولة اكتشاف املخالفات ال تنوع تصصات موظفي .5
ية من خالل توافر خربات بنكيساعد على تفادي املخاطر ال  التدقيق الداخلي تنوع تصصات موظفي إدارة   .6

 ؛ عمل املراجعة  متنوعة يف فريق
وجعل   التدقيق الداخليفعالية تقرير    أضعف  التدقيق الداخليضعف االهتمام ابلتأهيل العلمي ملوظفي إدارة   .7

 ؛ جمدي التقرير غري
موظفي   .8 الداخليعمل  ال  التدقيق  ال  بنكأبقسام  املخالفات  اكتشاف  على سهولة  يساعد  مما بنكاملختلفة  ية 

 . يبنكخماطر التشغيل ال يؤدي إىل احلد
 التالية: التوصيات    ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة

 ؛ لإلدارة العليا لتفعيل دورها الرقايب  التدقيق الداخلي هتتم بتبعية إدارة    بنوكيا ابلرقابية عل  هيئة   ضرورة وجود .1
إدارة   .2 بني  االتصال  آلية  الداخلي تفعيل  ابل  التدقيق  العليا  خماطر   بنوك واإلدارة  من  للحد  السودانية  التجارية 

 ؛ يبنكال  التشغيل
إدارة   .3 موظفي  بتنوع تصصات  الداخلياالهتمام  ال  لتفادي  التدقيق  توافر خربات  بنكاملخاطر  خالل  من  ية 

 ؛ عمل املراجعة  متنوعة يف فريق
التجارية   بنوكوالتدريب العملي بكل أقسام ال  التدقيق الداخليضرورة االهتمام ابلتأهيل العلمي ملوظفي إدارة   .4

 ية واحلد من املخالفات ومنع الغش. بنكاملخاطر ال  لتفادي
 حتليلية دراسة »هذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة بـ::  « يلعاهل  خليفة   طالل». دراسة الباحث  سادسا

 . (1) «حتليلية دراسة :احلوكمة  متطلبات  ظل يف  ية بنكال املخاطر إدارة يف اخلارجي املراجع لدور
ية كبنمدى استجابة الفكر احملاسيب لدور املراجع اخلارجي ميدانيا يف إدارة املخاطر الإشكالية عاجلت هذه الدراسة  

يف إبراز دور املراجع اخلارجي يف حوكمة الشركات هبدف إدارة   الدراسة  تتمثل أمهيةيف ظل متطلبات احلوكمة، و 
ي، من خالل حماولة حتديد مهام وواجبات كل طرف من هذه األطراف، وإبراز دورها يف بنكاملخاطر يف القطاع ال

ا هب  القياس والتقييم احملاسيب، وأفضل السياسات اليت توصي إعطاء أتكيد أن إدارة البنوك تقوم ابختيار أفضل بدائل  
العادلة لألطراف اخلارجية وتقييم مدى التزام اإلدارة ابلسلوك األخالقي  اإلفصاحاتمعايري احملاسبة، وكذلك تقدمي  

يتع أن  ميكن  اليت  األزمات  من  احلد  إمكانية  يف  العملية  البحث  أمهية  ترتكز  مهامها. كما  ممارسة  هلا أثناء  رض 

 
جملة البحوث املالية   ،دراسة حتليلية لدور املراجع اخلارجي يف إدارة املخاطر البنكية يف ظل متطلبات احلوكمة: دراسة حتليلية  طالل خليفة اهليلع،(1)

 .2012، بور سعيد، التجارةكلية   ،جامعة بور سعيد 01، العدد01اجمللد والتجارية، 
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من خالل   اإلسرتاتيجيةالبنك، واليت تعوق حتقيق األهداف أو تعدد االستمرارية وتكون النتيجة الفشل يف تطبيق  
 .يةبنكتطوير دور املراجع اخلارجي يف إدارة املخاطر ال

  ما يلي: إليه هذه الدراسةهدفت   ومن أهم ما 

للإبراز   .1 املتوقع  ا  مدققالدور  املخاطر  إدارة  متطلبات احلوكمة، بنكلاخلارجي يف  واختبار كيفية   ية يف ظل 
 ؛دانيةي أتدية هذا الدور م

  ؛ية يف ظل متطلبات مبادئ احلوكمةبنكدور الفكر احملاسيب يف جمال مراجعة إدارة املخاطر ال  توضيح .2
 ية عند تطبيق متطلبات مبادئ احلوكمة يف بنكة املراجع اخلارجي يف مراجعة إدارة املخاطر اليان مسؤوليتب .3

 ؛يبنكالقطاع ال
ية بنكإجراء دراسة ميدانية الختبار الدور املتوقع الذي يؤديه املراجع اخلارجي يف مراجعة إدارة املخاطر ال .4

 ي يف ظل متطلبات مبادئ احلوكمة. بنكابلقطاع ال

 :جند ما يلي  نتائج ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  
ية، وهذا يتطلب من الفكر احملاسيب املعاصر بنكاملخاطر ال  ي على العديد منبنكتنطوي أنشطة القطاع ال .1

 ؛ والسيطرة عليها  وقياسها،ضرورة تعريفها، 

يسهم اإلطار املفاهيم الفعال حلوكمة الشركات مبا يتضمنه من مبادئ ومتطلبات يف تفعيل أمهية حوكمة  .2
 ؛ احلوكمة من خالل عدة حماوري و بنكويوضح العالقة املزدوجة بني القطاع ال  ،الشركات يف القطاع املصري 

ال .3 إدارة املخاطر  املراجع اخلارجي يف مراجعة  اليت تؤثر على دور  ية من  بنكتوجد جمموعة من االعتبارات 
 ؛ ية وحتديد درجة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية املطبقبنكأمهها حتديد املخاطر املرتبطة ابألنشطة ال

للرقابة  02  نظمة التعاون االقتصادي والتنمية واملتمثلة يف اتفاقية ابزليعد التطبيق غري الفعال إلصدارات م .4
اخلارجي التقليدي للبنوك ومن أهم األسباب الداعية إىل   التدقيقعلى أعمال البنوك ابإلضافة إىل برانمج  

 .ية يف ظل متطلبات مبادئ احلوكمةبنكتطوير دور املراجع اخلارجي ملراجعة إدارة املخاطر ال
 :جند ما يلينتائج به هذه الدراسة من    أوصتهم ما  ومن أ

ضرورة مراعاة نشر ثقافة احلوكمة وابزل بني املراجعني اخلارجيني أبخذ آليات احلوكمة يف االعتبار عند حتديد  .1
للمخاطر وتقييمهم  املالئمة  املراجعة  على   ،برامج  مؤشرا  يعد  سليم  بشكل  احلوكمة  قواعد  تطبيق  أن  حيث 

 ؛ كما يعد مؤشرا فاعال على جودة تقرير املراجع اخلارجي  ،للرقابة الداخلية ابلبنوكوجود نظم جيدة 
احلوكمة يف جمال  .2 القياسية آلليات  واملمارسات  التطبيقية  فريق عمل خمتص ابجلوانب  تشكيل  القطاع   ضرورة 

 ؛ يبنكال
ال .3 القطاع  بنوك  تطبيق  اإل  ؛ ي علبنكضرورة  آليات احلوكمة وهي  احمللي ألحد  فصاح والشفافية عن املستوى 

 ؛ والتطبيق العملي هلا  02ية يف ضوء مقررات جلنة ابزل بنك األنواع املختلفة للمخاطر ال
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ال .4 للقطاع  التابعة  البنوك  تشجيع  على  العمل  تعريف بنكضرورة  هبدف  منتظمة  تدريبية  دورات  عقد  على  ي 
بات احلوكمة وذلك يف ضوء اتفاقية ابزل ية بقواعد ومبادئ ومتطلبنكاحملاسبني بطرق قياس املخاطر املتعددة وال

 ؛ 03ابزل  و   02
ال  .5 املخاطر  ملراجعة  املراجعة  برامج  تطوير  على  العمل  املراجع بنكضرورة  اعتماد  من خالل  وذلك  وإدارهتا  ية 

اخلارجي على تطبيق متطلبات مبادئ احلوكمة وذلك لضمان كفاءة وفاعلية تقرير املراجع اخلارجي عن مراجعة 
 .ية ومبا يضمن احملافظة على حقوق املستثمرين والطرف الثالثبنكطر الإدارة املخا 

الباحثة  سابعا دراسة  بـ::  «اهلواري   يسري  حممد  انهد ».  موسومة  علمية  مقالة  عبارة عن  الدراسة   دور»هذه 

 . (1) «يةبنكال املخاطر ضبط يف احلوكمة  آليات
الدراسة   هذه  الداإشكالية  عاجلت  احلوكمة  آليات  تطبيق  الأثر  املخاطر  وتقييم  قياس  يف  واخلارجية  ية  بنكخلية 

يف التعرف على أثر تطبيق آليات احلوكمة بفاعلية على ضبط املخاطر   هلذه الدراسة   تنبع األمهية العملية وإدارهتا،  
ال املالية  بنوكيف  التقارير  التالعب يف  العديد من املخاط   ،املصرية، مما يساعد على احلد من  ر وجتنيب املستثمرين 

العالقة بني املالية، وابلتايل حتظى  التقارير  املستمدة من  احملاسبية  املعلومات  الثقة يف  اإلدارة   املالية، وزايدة  جملس 
 املستقبل. واملديرين واملستثمرين وأصحاب املصاحل ابلشفافية والوضوح والثقة مينع حدوث أي أزمات مالية يف  

ية كل على حده، إال أن القليل بنكابحلوكمة، وكذا املخاطر ال  تاهتم وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات  
ال  اهتممنها   املخاطر  احلوكمة وضبط  بني  املباشرة  العالقة  من   ،يةبنكبدراسة  مبزيد  املوضوع جدير  هذا  مما جيعل 

 البحث والدراسة.
 هو: إليه هذه الدراسة هدفتومن أهم ما  

ال .1 التزام  آل  بنوكمعرفة مدى  بتطبيق  بفاعلية، ودراسة  املصرية  احلوكمة  آليات   واختباريات  تطبيق  بني  العالقة 
ال ال  بنوكحوكمة  املخاطر  وضبط  هذه   ،يةبنكبفاعلية  على  تؤثر  أن  ميكن  اليت  اآلليات  أهم  حتديد  وكذلك 

 ؛ املصرية  بنوكالعالقة يف ال

 والدراسة؛ ية ابلتحليل  بنكمعرفة ملفهوم املخاطر ال .2
 ؛يةبنك اهتمت بضبط املخاطر الالتعرض لإلصدارات املهنية اليت  .3

 ؛ ، واآلليات الداخلية واخلارجية للحوكمةبنوكالتعرض ملفهوم حوكمة ال .4
  ية.بنكمعرفة كيفية تفعيل اآلليات الداخلية واخلارجية للحوكمة لضبط املخاطر ال .5

 :جند ما يلي  نتائج ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  

 
اهلواري،  (1) يسري  ال انهد حممد  املخاطر  احلوكمة يف ضبط  آليات  والتجارة،    ،ية بنك دور  لالقتصاد  العلمية  العدد01اجمللد  اجمللة  جامعة عني   01، 

 .2016، القاهرة ، التجارةكلية   ،مشس
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ي يف إطار بنكوآليات حوكمة القطاع ال  ئدارة العليا هبا العمل على تفعيل مباد واإل  بنوكتتبىن جمالس إدارات ال .1
 ؛ورقابية  إشرافيةكسلطة    ياملصر   ي املركز   بنكااللتزام بتعليمات ال

ال .2 ي، وأحكام الرقابة على أداء بنكإن املمارسة السليمة آلليات احلوكمة تؤدي عامة إىل دعم وسالمة اجلهاز 
امل   وابلتايل  بنوكال الضبط  على بنكخاطر  واإلشراف  للرقابة  جلنة ابزل  اليت وضعتها  املعايري  من خالل  وذلك  ية، 
 خاصة:   بنوكال

ية ككل وحتديثها بنكاملخاطر ال  إجراءات فعالة إلنشاء قاعدة بياانت متكاملة بشأن  اتاذ على إدارة املخاطر   -
وحتديد   بنكها على رحبية وسيولة البصفة دورية حبيث تتضمن كل من األحداث التارخيية ومدى تكرارها وأثر 

 ؛ األحداث املتوقعة اليت تؤثر على هذه املخاطر
لدى كل   - املخاطر  ومراقبة  لقياس  حمدد  نظام  والسقوف   بنكوضع  احلدود  من  شاملة  جمموعة  وضع  مع 

 واإلشرافية؛والسيولة، حيث تتماشى مع تعليمات السلطات الرقابية    لالئتماناالحرتازية  

 ؛وخاصة االستثمارية منها  بنك  تقييم أصول كل  -
 . استخدام أنظمة معلومات حديثة إلدارة املخاطر ووضع ضوابط أمان مالئمة هلا -

 :به هذه الدراسة جند ما يلي  أوصتومن أهم ما  
  مع توفري احلافز املالئم   األداءووسائل حتقيق تلك األهداف ورقابة    بنكضرورة قيام اإلدارة بتحديد أهداف ال .1

واملسامهني ضمن إجراءات تسهل   بنكواإلدارة التنفيذية للسعي حنو حتقيق األهداف لصاحل ال  ،ةجمللس اإلدار 
ابملوازنة بني   بنوكوبذلك تقوم إدارة ال  ، على استخدام املوارد بصورة أكثر فاعلية  بنوكالرقابة الفعالة، وتشجع ال

 ؛ ألطراف األخرى ذات العالقةالصالحيات اليت تتمتع هبا اإلدارة ومحاية حقوق املسامهني ومصاحل ا 

مبتابعة سياسات وضوابط إدارة املخاطر من قبل اجلهات املسئولة، وحتديد   بنكجيب أن تلتزم إدارة املخاطر ابل .2
 املخاطر؛ واإلدارة التنفيذية ومدى مسئولية السلطات اإلشرافية يف الرقابة على مثل هذه    بنكدور جملس إدارة ال

العلي .3 املفتشني جيب لفت نظر اإلدارة  قيام  ا وجملس اإلدارة إىل املشاكل اليت مت فحصها أو شخصيها خالل 
 ؛ةبنكالتابعيني له أبعماهلم الرقابية الدورية على ال

 ؛ تلتزم به وتطبقه  بنوكوضع دليل مكتوب لقواعد احلوكمة والتأكد من أن ال .4
 .بنوكإصدار تعليمات مفسرة وموضحة لكافة القوانني ذات الصلة بعمل ال
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 دور  تطوير» هذه الدراسة عبارة عن مقالة علمية موسومة بـ: : «أكرمي حممود  حممد   حزة» . دراسة الباحث اثمنا

 .(1) « ميدانية دراسة االلكتونية:   احملاسبية املعلومات نظم خماطر من  احلد  يف يبنكال ابلقطاع يالداخل  املراجع
الداخلي يف احلد من خماطر نظم املعلومات احملاسبية   قق د مدى أتثري خربة وأتهيل املإشكالية  عاجلت هذه الدراسة  

بصفة عامة من بروز نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية على رأس   اأمهيته  هذه الدراسةستمد  االلكرتونية، حيث ت
 تطبيق سواء على املستوي احمللي أو الدويل يف  بنوكاألحداث يف السنوات األخرية واالجتاه املتزايد لدى كثري من ال

االلكرتونية من خالل صياغة األهداف طويلة األجل يف شكل  احملاسبية  املعلومات  نظم  مفهوم احلد من خماطر 
ال الداخلي ليواكب   دققمما انعكس ذلك يف احلاجة إىل تطوير أداء امل،  ككل  بنكاسرتاتيجيات لتحقيق أهداف 

ومن جهة أخرى جند أن أغلب الدراسات  الداخلي  تدقيقلل التطور يف قواعد السلوك املهين ومعايري املمارسة املهنية
ال  هتتم إلدارة  السلوكي  ابمل  الداخلي  تدقيقابجلانب  امل  دققوعالقتها  قيام  جتاهلت كيفية  ولكنها   دقق اخلارجي 

 .الداخلي بتوفري البياانت واملعلومات احملاسبية لدعم وظائف نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية
 :هو إليه هذه الدراسة هدفتومن أهم ما  

امل  .1 وظيفة  على  وأتثريها  االلكرتونية  احملاسبية  املعلومات  نظم  متطلبات  على   دققحتديد  يساعد  مبا  الداخلي 
 ؛توجيه أداء الوظيفة حنو حتقيق أهدافها التنافسية

الداخلي يف احلد   دققة األعمال يف زايدة قدرة امل نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية على بيئ  أتثريقياس مدى   .2
 ؛ من خماطر نظم املعلومات احملاسبية االلكرتونية

يعتمد   .3 فكري  إطار  وضع  الحماولة  برامج  إجراءات  حتديد  البيئة    الداخلي   تدقيقعلى  ظل   االسرتاتيجيةيف 
 ؛ الليبية  بنوكاملتطورة وذلك ابلتطبيق على ال 

 ملعلومات احملاسبية االلكرتونية. الداخلي يف احلد من خماطر نظم ا  املدقق حتديد مدى أتثري   .4
 :جند ما يلي  نتائج ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من  

الداخلي بربجمة وحتليل وتصميم نظم التشغيل اإللكرتوين يزيد من خماطر نظم املعلومات   املدققإن عدم معرفة    .8
 ؛ احملاسبية االلكرتونية

 ؛ليل خماطر عدم التأكد من صحة البياانت اإللكرتونيةالداخلي يؤدي إىل تق  للمدققإن التأهيل الكايف    .9
خربة   .10 قلة  املعلومات   املدققإن  نظم  خماطر  من  يزيد  اإللكرتوين  التشغيل  نظام  على  الرقابة  يف  الداخلي 

 ؛ احملاسبية االلكرتونية
مع بيئة   ألجهزة الدولة ال يتناسب   الداخلي   للتدقيقالداخليني ابإلدارة العامة    املدققني إن مستوى أتهيل   .11

 ؛التشغيل اإللكرتوين للبياانت

 
 ، حلد من خماطر نظم املعلومات احملاسبية االلكتونية: دراسة ميدانيةتطوير دور املراجع الداخلي ابلقطاع البنكي يف ا  ،أكرمي   حممود   حممد  محزة  (1)

 . 2019، اإلمساعيلية، التجارةكلية   ،قناة السويسجامعة ، 01، عدد 10اجمللد اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية، 
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نظم   املدققكلما كان   .12 خماطر  قلت  للبياانت كلما  اإللكرتوين  التشغيل  بنظم  ودراية  علم  على  الداخلي 
 املعلومات احملاسبية اإللكرتونية. 

 :جند ما يلينتائج به هذه الدراسة من    أوصتومن أهم ما  
 ؛ الداخلي  املدقق بياانت وذلك بتأهيل  العمل على تفادي خماطر عدم التأكد من صحة ال .8

 ؛ نظم املعلومات احملوسبة  تدقيقالداخلي    املدققحىت يستطيع   التدقيقاالهتمام مبعرفة برامج   .9
 ؛ يف جمال التشغيل اإللكرتوين  الداخلي   للتدقيقالداخلي ابإلدارة العامة    املدققضرورة رفع مستوى أتهيل    .10

خماطر   .11 تقليل  على  ومعرفة    اإلجراءات  تدقيقالعمل  بعلم  وذلك  ابلتشغيل   التدقيقاحملاسبية  الداخلي 
 اإللكرتوين. 

الباحثني  اتسعا عبارة عن :  «احلليم  عبد  حممود  حامد  وأحد   غايل  حممد   أحد  أشرف». دراسة  الدراسة  هذه 
بـ:   الداخلي احلديث الدور  انعكاسات أثر »مقالة علمية موسومة   املخاطر  إدارة  مراحل  تعزيز على للتدقيق 

 . (1) «"وميدانية  نظرية دراسة"
الدراسة   هذه  احلديث  انعكاسات    أثر  إشكاليةعاجلت  تعزيز   الداخلي  للتدقيقالدور  يف  احلوكمة  آليات  كأحد 

من خالل العناصر   هلذه الدراسة  العلمية والتطبيقية  ةمهي ، تكمن األمراحل إدارة املخاطر اليت تتعرض هلا املنشآت
 التالية:

الت .1 البحوث  عدد  اقلة  علم  حد  إىل  املتخصصة  والدراسات  موضوع طبيقية  دراسة  تناولت  اليت   لباحثني 
  اهتمامات ىكأحد آليات احلوكمة وعالقته أبداء إدارة املخاطر ابملنشآت، حيث مل تلق  الداخلي التدقيق اسرتاتيجية

من   الداخلي  تدقيقومنها ال  ضوع آليات احلوكمةكما يعترب مو   ،كافية يف الكتاابت احملاسبية خاصة يف البيئة العربية
وخاصة بعد تزايد حاالت   ، املوضوعات اليت أتيت على قائمة أولوايت البحث العلمي على املستوى الدويل واحمللي

 الفشل واإلفالس للعديد من منشآت األعمال الكربى. 

ما  أهم  الدراسةهدفت    ومن  احلديث    هو  إليه هذه  الدور  انعكاسات  أثر  تعزيز   ي الداخل  للتدقيق دراسة  هبدف 
 مراحل إدارة املخاطر مبنشآت األعمال املصرية ويشتق من هذا اهلدف العام األهداف الفرعية التالية: 

 ؛ يالداخل  ابلتدقيقبيان ماهية وأمهية إدارة املخاطر يف منشآت األعمال وعالقتها   .1
 ؛ على أساس املخاطر الداخلي  للتدقيقالقيام بدراسة حتليلية   .2

ال .3 انعكاسات  احلديث  توضيح  مبنشآت   لتعزيز  كاسرتاتيجية  الداخلي  للتدقيقدور  املخاطر  إدارة  مراحل 
 ؛ األعمال

 
 دراسة" املخاطر إدارة مراحل تعزيز على للتدقيق الداخلي احلديث الدور انعكاسات أثر: أمحد حامد حممود عبد احلليمأشرف أمحد حممد غايل، (1)

 . 2016، اإلمساعيلية، التجارةكلية   ، قناة السويسجامعة ، 04، العدد 07اجمللد اجمللة العلمية للدراسات التجارية والبيئية،  ،"وميدانية  نظرية
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احلديث   .4 الدور  انعكاسات  فعالية جودة  مدى  من   يف  الداخلي   للتدقيقدراسة  املخاطر  إدارة  مراحل  تعزيز 
 . خالل القيام بدراسة ميدانية يف بيئة األعمال املصرية

 :جند ما يلينتائج    اسة من ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدر 
اجتاه    املدقق  إتباع .1 الداخليالداخلي  يؤدي  التدقيق  املخاطر،  على  إدارة   املبنية  فعالية  تقييم  على  قدرته  إىل 

على مواجهة املخاطر اليت قد تؤدي إىل اهنيارها وعدم قدرهتا   ؤسسة، والتأكد من قدرة املؤسسةاملخاطر ابمل
 ؛ ا يف بيئة األعمال النتائجعلى االستمرار يف مزاولة أعماهل

إدارة  .2 بيئة األعمال املعاصرة ابلديناميكية وتزايد مستمر يف املخاطر، األمر الذي يزيد من أمهية إنشاء  تتميز 
املخاطر تضمن سالمة واستقرار منشآت األعمال، وابلتايل البد من تطوير دور ومسئوليات املراجع الداخلي 

 ؛ يت تواجه منشآت األعمالحىت يواكب املتغريات البيئية ال

تلعب دورا فعاال يف تقييم وحتسني فعالية   على أن األنشطة اليت تقوم هبا   للتدقيق الداخلي ركز املفهوم احلديث   .3
 ؛وحتسني عمليات إدارة املخاطر، وتقييم وحتسني فعالية منظومة احلوكمة  وتقييم ،نظم الرقابة الداخلية

الداخلي    إتباعساهم  ي .4 املراجعة )  هلالجتا املراجع  الداخلي احلديث يف  تقييم   أساسعلى    التدقيق  اخلطر( على 
 ؛ؤسسةوتعزيز فعالية إدارة املخاطر ابمل 

، حيث يقدم مؤسسةالتقارير املالية لل تقرير املراجع الداخلي عن املخاطر يزيد من ثقة املستثمرين يف مصداقية   .5
 ؛ وكيف مت إدارهتا  ؤسسة من احملتمل أن تواجهها امل تواجهها أو اليت  هلم معلومات عن املخاطر املختلفة اليت 

العلمي والعملي للمراجعني   اتضح .6 التأهيل  النظرية ضعف  الدراسة  الدراية   من خالل  الداخليني، وأيضا عدم 
لل قيمة  إضافة  يف  الداخليني  املراجعني  ملسامهة  املعاصرة  العلمية  واإلضافات  ابملفاهيم  من   ، مؤسسةالكافية 

 ؛ م الرقابة الداخلية ونظم احلوكمة وإدارة املخاطرخالل حتسني نظ

املصرية .7 األعمال  منشآت  من  ميداين  دليل  توافر  إىل  اإلحصائية  النتائج  اإلجيابية   تشري  املسامهة  علي 
مرحلة   -يف تعزيز مراحل إدارة املخاطر )مرحلة حتديد املخاطر   للتدقيق الداخليالدور احلديث    النعكاسات 

 . مرحلة التقرير عن املخاطر( -ة اقرتاح وتطبيق أسلوب االستجابة للمخاطر مرحل -تقييم املخاطر 
 :جند ما يلينتائج    ومن أهم ما أوصت به هذه الدراسة من

كافة مقومات الرقابة والتقومي املرتكزين على قاعدة مناسبة من االستقاللية   التدقيق الداخليضرورة إعطاء إدارة  .1
الالزمني ملساعدة منشآت   الكفاءة واحلياد  اليت حتيط هبا مبستوى مناسب من  املخاطر  األعمال يف مواجهة 

 ؛ والفعالية
 نشر الوعي بني القائمني على إدارة املنشآت املصرية والعاملني هبا علي ضرورة إنشاء إدارة أو قسم مستقل  .2

 التدقيق الداخلي إدارة ومتخصص يف إدارة املخاطر، مع توفري اإلمكانيات املادية والبشرية والعلمية اليت تطلبها  
 ؛للقيام بدورها يف حتسني مراحل إدارة املخاطر مبنشآت األعمال
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الكتساهبم   التدقيق الداخليضرورة إعادة التأهيل العلمي واملهين والتطوير والتحسني املستمر األعضاء إدارات   .3
 ؛ وإدارة املخاطر  مهارات يستطيعون من خالهلا استيعاب التطورات اخلاصة يف مبادئ وآليات احلوكمة 

املتابعة  .4 الداخليني يف ضوء  املراجعني  ومسئوليات  مهام  النظر يف  إعادة  املصرية  الشركات  إدارات  على  جيب 
 ؛ املستمرة للتطورات احلادثة يف إصدارات معايري املراجعة واملمارسة املهنية ذات الصلة إبدارة املخاطر

توجيه .5 حنو  املراجعة  جمال  يف  الباحثني  نظر  بني    توجيه  التأثريية  العالقات  موضوع  جتاه  املستقبلية  دراساهتم 
 .وإدارة املخاطر يف ضوء التطورات املتسارعة  التدقيق الداخلي

موسومة بـ:   ماجستري  مذكرةهذه الدراسة عبارة عن  :  «املدهون  هيماإبر   رابح  هيماإبر   »  . دراسة الباحثاتسعا
 .(1) «تطبيقية   سة ادر -  غزة قطاع  يف العاملة  بنوكال  يف   املخاطر  إدارة  تفعيل  يف   الداخلي   املدقق  دور»

 قطاع   يف  العاملة  بنوكال  يف   املخاطر  إدارة  تفعيل  يف   بدوره  الداخلي  املدقق  قيام مدى  إشكالية  عاجلت هذه الدراسة  
 ات مرتكز  ومراجعة  متابعة   يف  املدقق  أداء  حتكم   اليت والضوابط األسس  إبراز  خالل من الدراسة هذه  أمهية   تنبع  غزة؟ 
 ومنوه  بنكال أداء  تطوير  على  اإلجيايب  انعكاسها  وابلتايل  ية،بنكال لإلدارة  فائدة  من  عليه  سيرتتب وما .  املخاطر إدارة

 . اجملتمع   يف االجيايب  ودوره   استقراره  يدعم مما  املنافسة،   على قدرته  وزايدة 
 : إليه هذه الدراسةهدفت   ومن أهم ما 

 .  املخاطر  إدارة  ألمهية   الداخلي   املدقق  إدراك  مدى   على   التعرف .1

 . املخاطر  إدارة  تفعيل  يف التدقيق  ألعمال حمكم نظام  تطبيق  مدى   على   الوقوف .2

 املخاطر   إدارة تفعيل  يف   للتدقيق  املهنية  ابملعايري  االلتزام   أتثري   مدى  معرفة .3

 إدارة  تفعيل يف  اودوره  هلا االستجابة  إجراءات ومراقبة املخاطر ومتابعة  بتقييم الداخلي املدقق دور على الوقوف .4
 . املخاطر

 :جند ما يلينتائج    ومن أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة من 
 يف  أتخذ  تدقيق  إجراءات  وضع  وأمهية  ،بنكال  يف   املخاطر   إدارة  أبمهية   الداخلي   التدقيق  إدارة  لدى   وعي   هناك .1

 .بنكال  هلا يتعرض  اليت   املخاطر   احلسبان 

 املعلومات  مة ءومال  موثوقية  حول   أتكيد   توفري  على  املخاطر  إدارة  بشأن   عملهم  يف   الداخليون  املدققون   يركز .2
 . عامة  بصفة   املنظمات   يف   الداخلية  والرقابة

 إدارة   لتفعيل  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة   جملس   بني   تعاون  وهناك   الداخلي،   التدقيق  ألعمال   حمكم   نظام  يوجد .3
 . بنوكال  يف   املخاطر 

 . الداخلية  للرقابة   فعال   نظام  لتطبيق  بنكال  دارةإ وبني  الداخلي  املدقق  بني  تعاون  يوجد .4

 
، مذكرة ماجستري غري تطبيقية  دراسة-  غزة   قطاع  يف  العاملة  بنوكال  يف  خاطرامل  إدارة  تفعيل  يف  الداخلي  املدقق  دور ،  املدهون   إبراهيم  رابح  إبراهيم(1)

 . 2011منشورة يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، 
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 إدارة  عمليات  مبادئ  تطبيق  يف   التحليل  إبجراءات  قيامه  عند  الواجبة  املهنية  العناية  الداخلي   املدقق   يبذل .5
 . املخاطر

 وتقليل   بنكال  أهداف  لتحقيق   وذلك   بنكال  يف  القائم  املخاطر  إدارة  نظام  وتقييم  مبراقبة  الداخلي  املدقق  يقوم .6
 .احملتملة  خلسائرا

 يف   الداخلية  والرقابة  الداخلي   الضبط  أنظمة  يف  القصور   أوجه   لكشف   عملية  آليات  الداخلي   املدقق  يطبق .7
 . بنكال

 وتتمثل   األخرى،   املالية  املؤسسات   عن   خمتلفة   طبيعة  من   له   ملا   بنكال  هلا   يتعرض  اليت   املخاطر   من  العديد  هناك .8
 . األعمال  وخماطر  التشغيلية  طرواملخا   املالية   املخاطر   يف   املخاطر   هذه 

 . املخاطر  إدارة  بعملية  القيام   مهامه  من   وليس   املخاطر   اإلدارة  استشارات  الداخلي   املدقق   يقدم  .9

 أعدها  اليت  التوصيات من  التحقق  خالل  من  وذلك  املخاطر وإدارة الداخلي  التدقيق بني لألدوار تنسيق هناك .10
 . املخاطر  إدارة  بشأن  املدقق

 . غزة قطاع  يف العاملة  التجارية   بنوكال  يف املخاطر  إدارة  تفعيل  يف   دوره   أبمهية  الداخلي  دققامل  لدى   وعي   هناك .11

 إدارة  نظام  سالمة   وتقومي  فحص  يف   ومساعدهتا   قراراهتا  التاذ   العليا   لإلدارة   املعلومات  الداخلي   التدقيق  يوفر .12
 .بنكال  يف   املخاطر 

 :به هذه الدراسة جند ما يلي  أوصتومن أهم ما  
 يف  الداخلي  والتدقيق  املخاطر  إدارة  دائريت  بني  والتنسيق  املتابعة  لتحقيق  والدعم  االهتمام   من   املزيد   بذل   ةضرور  .1
 . غزة  قطاع  يف العاملة   بنوكال
 يف  فعالة  بصورة  أعماهلم  أداء  من  لتمكنهم  الداخليني  املدققني  لدى  واملعرفة  املهارة  تعزيز  حنو  العمل  استمرارية .2

 . املخاطر  إدارة  جمال 
 املخاطر  إدارة  دعم  يف  إجيايب   أثر  من  هلا  ملا  دورها  وتفعيل  الداخلي  التدقيق  بوظيفة  االهتمام  زايدة  على   العمل .3

 .يبنكال  األداء  جوانب خمتلف على  الرقابة  وإحكام
 إبدارة  املتعلقة  والنشرات  الدورات  وتنويع   تكثيف  خالل  من   الداخليني  املدققني  قدرات  تنمية  يف  االستمرارية .4

 . املوضوعات  هذه  يف   املتجددة   يةبنكال  املهارات  إلكساهبم  بنوكال  يف   ر املخاط 
 إبجراء  القيام   مع  املخاطر،   إبدارة  عالقتها   ومدی   الداخلي  التدقيق   معايري   على   تطرأ  اليت   الفنية   التطورات   متابعة  .5

 . املعايري  هذه على  الداخليني  للمدققني  تدريبية  دورات
 على   مهامه  أبداء  القيام   من   يتمكن  لكي  الداخلي  املدقق  ستقالليةا  مقومات  تدعيم  استمرارية  على  العمل .6

 . وجه  أكمل 
 والتطورات  املستجدات  ضوء  يف   ، بنوكال  هلا  تتعرض   اليت  املخاطر  إلدارة  حمدث   دليل   وجود   من   التحقق   ضرورة  .7

 .يةبنكال  الساحة   على
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 الدراسة   هذه  مييز وما  السابقة   الدراسات  املبحث الثاين: مناقشة 
ال  عرض  االتفاق بعد  جوانب  وذكر  وحتليلها،  مبناقشتها  املبحث  هذا  من خالل  نقوم  السابقة، سوف  دراسات 

 واالختالف بينها وبني دراستنا، ث نقوم بعرض مميزات دراستنا عن هذه الدراسات يف األخري. 
  املطلب األول: مناقشة الدراسات السابقة 

لنتائج الدراسات السابقة يف جم البنكي واملخاطر البنكية، يتضح أن معظم من خالل العرض السابق  التدقيق  ال 
نكي تناولت دراسة املوضوع من خالل أتثري أحد أبعاده )التدقيق الداخلي، الدراسات السابقة املتعلقة ابلتدقيق الب

 التدقيق اخلارجي، جلان التدقيق( على نوع أو أكثر من املخاطر البنكية. 
سابقة ابلنسبة جلانب التدقيق البنكي يف كوهنا تناولت أحد مقومات التدقيق  اتفقت دراستنا مع معظم الدراسات ال

 البنكي يف قطاع البنوك وذلك يف الدراسات التالية: 
حديثة نسبيا، والعديد  الدراسات هذه معظم أن  التدقيق البنكي موضوع يف السابقة الدراسات اتريخ من يتضح ✓

( ودراسة )حممد رضا 2016ثل دراسة )مصطفى زكي حسني،  منها كانت خالل األربع سنوات األخرية فقط م
اجلندي،   الدين،  2015حممد  عز  سايح  )الطيب  ودراسة  القضاة،  2015(  أكرم  )ليث  ودراسة   )2017 )

السر احلسن حممد ودراسة ) اهلوراي،  2016،  عمر   حممد  محزة ( ودراسة )2016( ودراسة )انهد حممد يسري 
تبين البنوك التجارية   حداثة على يدل وهذا(،  2016أمحد حممد غايل،    ( ودراسة )أشرف2019أكرمي،    حممود

 عليها.  آاثره وتشخيص للتدقيق البنكي واالهتمام بدراسته
مجيع الدراسات السابقة تناولت أثر التدقيق البنكي يف قطاع البنوك التجارية، أي أننا قمنا ابلتعرض للدراسات  ✓

وك التجارية، وأمهلنا الدراسات اليت تناولت التدقيق يف مؤسسات أو شركات اليت قامت بدراسة أثر التدقيق يف البن
 اقتصادية أخرى، لعدم استفادة الباحث منها خلصوصية التدقيق يف القطاع البنكي. 

عالية  ✓ أبهنا  ابزل  جلنة  طرف  من  مصنفة  اجلزائر  بينها  من  عربية  بيئات  يف  جاءت  السابقة  الدراسات  أغلب 
اهتمت   لذلك  خمتار املخاطر  حممد  طارق  دراسة  من  أن كال  حيث  البنكية،  واملخاطر  البنكي  التدقيق  بدراسة 

ودراسة مصطفى زكي حسني متويل ودراسة حممد رضا حممد اجلندي ودراسة انهد حممد يسري اهلواري جاءت يف 
املصرية الباحثني  و   البيئة  دراسة  الصقر ،  فاطمة جاسم حممد جاءت  عادل  العراقي  اثمر  البيئة  دراسة يف  ة وجاءت 

الباحثني   دراسة  وجاءت  احملتلة،  فلسطني  يف  اآلغا  حلمي  وفيق  الشيخالباحث  عنقه ،  سهيل  البيئة   عالء  يف 
القضاةالسورية، وجاءت دراسة   أكرم  األردنية، وجاءت دراسة    ليث  البيئة  احلسن حممد يف  السر  البيئة   عمر  يف 

الغايل  دراسة الباحثان بوخروبة و  ب سايح وعز الدين بن تركيالطيالسودانية، بينما جاءت كال من دراسة الباحثني 
 بلقاسم يف البيئة اجلزائرية.  ودواح
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الدراسات السابقة أغلبها، تناولت نوعا )بعدا( واحدا فقط من أنواع )أبعاد( التدقيق البنكي، وكانت أغليها  ✓
اجلندي  حممد  رضا   حممد ت كال من دراسة  تدور حول أتثري التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر البنكية، حيث تناول 

تركي ودراسة   بن  الدين  الطيب سايح وعز  إيهاب ديب مصطفى ودراسة  الغايلودراسة  بلقاسم و   بوخروبة   دواح 
أكرمي ودراسة أشرف أمحد حممد غايل التدقيق الداخلي   حممود   حممد  محزة ودراسة    عمر السر احلسن حممدودراسة  

وتناولت التجارية،  البنوك  ودراسة    يف  متويل  حسني  زكي  مصطفى  دراسة  من  التدقيق كال  اهليلع  خليفة  طالل 
جلان التدقيق يف   اثمر عادل الصقر ،  فاطمة جاسم حممد اخلارجي يف البنوك التجارية، بينما تناولت كال من دراسة  

إال يف د البنكي  للتدقيق  الثالثة  األنواع  إىل  التطرق  يتم  مل  أنه  التجارية، يف حني  راسة واحدة انهد حممد البنوك 
يسري اهلواري وبشكل سطحي فقط، ابعتبار أن األنواع الثالثة تدخل يف األدوات الداخلية واخلارجية للحوكمة 

 البنكية. 
البنكية، مثل دراسة   ✓  اجلندي   حممد  رضا   حممدالدراسات السابقة أغلبها، تناولت مجيع أنواع )أبعاد( املخاطر 

الشيخدراسة  و  إيه  سهيل  الغايل   مصطفى  ديب  ابودراسة  بوخروبة  ودراسة  القضاة  أكرم  ليث  ودراسة  رضوان 
أشرف أمحد حممد غايل وأمحد حامد حممود ودراسة طالل خليفة اهليلع ودراسة انهد حممد يسري اهلواري ودراسة  

كية يف نوعا )بعدا( واحدا فقط من أنواع )أبعاد( املخاطر البنعبد احلليم، يف حني أن بعض الدراسات تناولت  
وفيق خماطر االئتمان )القرض( فقط، وتناولت دراسة  ليث أكرم القضاة البنوك التجارية، حيث تناولت مثال دراسة 

الطيب سايح وعز الدين احلمدوين ودراسة    خضري  خماطر السيولة فقط وتناولت كال من دراسة إلياس  حلمي األغا
 املخاطر العملياتية )التشغيلية(.  بن تركي
 توصي   الدراسات هذه تبنتها  اليت التوصيات أهم أن  السابقة الدراسات على االطالع خالل من يالحظ كما ✓

 دور كبري يف تقييم وإدارة املخاطر البنكية. ملا له البنكي ابلتدقيق االهتمام بضرورة
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 املطلب الثاين: مميزات الدراسة احلالية: 
 ة عن الدراسات السابقة، من حيث عدة جوانب فيما يلي: سنربز يف هذا اجلانب أهم مميزات الدراسة احلالي

سعت الدراسة إىل توضيح أثر التدقيق البنكي جبميع أبعاده وعملياته  )التدقيق   من حيث املضمون: ✓
الداخلي، التدقيق اخلارجي، جلان التدقيق( خمتلفة بذلك عن مجيع الدراسات السابقة اليت ذكرانها واليت مل نذكرها 

الباحث، وميكن القول أهنا الدراسة الوحيدة اليت تناولت التدقيق البنكي مبقوماته الثالثة يف حدود   ووقعت يف يد
 علم الباحث. 

مت تطبيقه على   تباينت الدراسات السابقة من حيث جمتمع الدراسة فمنها ما من حيث جمتمع الدراسة:   ✓
مت تطبيقه على األكادمييني، يف حني أن  ا مااملدققني اخلارجيني ومنها ما مت تطبيقه على إطارات البنوك ومنه

دراستنا متيزت أبهنا طبقت يف مجيع البنوك التجارية العاملة ابجلزائر )املديرايت العامة( ابستثناء بنك واحد مل 
أي موظف به، وأيضا مت توسيعها إىل املدققني اخلارجيني العاملني ابجلزائر العاصمة حبكم أن أغلب   بيستجي

 خلارجيني للبنوك التجارية اجلزائرية يتمركزون يف عاصمتها.املدققني ا

الدراسات السابقة أغلبها استعملت أداة االستبيان عند مجعها للمعلومات،   من حيث الطريقة واألدوات:  ✓
يف حني أننا يف دراستنا هذه، قمنا ابجلمع بني أدايت االستبيان واملقابلة من أجل تدعيم الدراسة أكثر، ولقد 

 ت علينا أداة املقابلة عملية بناء االستبيان بشكل كثري، كما أن دراستنا تتميز أبهنا استعملت تكنولوجياسهلت  
اإلعالم واالتصال يف مجعها للبياانت، حيث أننا اعتمدان على منصة التواصل االجتماعي املهنية لنكد إن يف توزيع 

زائرية، وهذا ما جعلنا نستقبل البياانت من مجيع البنوك االستبيان على خمتلف موظفي وإطارات البنوك التجارية اجل
 التجارية العاملة ابجلزائر تقريبا )ابستثناء بنك واحد(.
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 :الثاين  الفصل  خالصة 
من خالل البحث يف الدراسات السابقة تبني لنا اختالفها عن دراستنا احلالية يف بعض اجلوانب ومتغريات البحث، 

التجارية، حيث   البنوكوالنتائج، حيث تعترب دراستنا أوسع وأمشل ملوضوع التدقيق البنكي يف  ومن حيث األهداف  
مت التطرق فيها إىل أبعاد ومقومات التدقيق البنكي )التدقيق الداخلي، اخلارجي، جلان التدقيق(، يف حني أن أغلب 

احد فقط من أبعاد التدقيق البنكي،  اقتصرت على بعد و واليت وقعت يف يد الباحث  إن مل نقل مجيعها    الدراسات 
كما أهنا مشلت مجيع البنوك التجارية العاملة ابجلزائر تقريبا، وحاولت معاجلة إشكالية أثر التدقيق البنكي يف تقييم 

 املخاطر البنكية يف البنوك التجارية اجلزائرية، وهذا ما سوف نتعرض له يف الفصل املوايل. 
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 متهيد: 
لى أسباهبا ومعرفـة مـا هـي إجـراءات التـدقيق  التعرض ملفهوم املخاطر البنكية وحتديد أنواعها والوقوف عبعد 

ــى   ــاد علـ ــواء ابالعتمـ ــا سـ ــارجي( يف تقييمهـ ــدقيق اخلـ ــدقيق، التـ ــان التـ ــداخلي، جلـ ــدقيق الـ ــة )التـ ــه الثالثـ البنكـــي مبقوماتـ
تقيـيم  اإلطـار املتكامـل لعمليـة  مقررات ومبادئ جلنة ابزل أو القوانني اجلاري العمل هبا يف اجلزائر واليت تقـوم بتحديـد  

، سيخصـص  انعكاس وأثر التـدقيق البنكـي علـى تقيـيم املخـاطر البنكيـة يف البنـوك التجاريـةلتوضيح خاطر البنكية و امل
علـى    -مـن خـالل مكوانتـه وعملياتـه    -  أثر للتدقيق البنكيهذا الفصل كدراسة ميدانية الختبار وجود )أو غياب(  
جهة نظر إطاراهتا املعنيـة ابلرقابـة والتـدقيق البنكيـني وعينـة مـن  تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية اجلزائرية من و 

 أخرى من حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني لوالية اجلزائر.

ســيتم يف هــذا الفصــل إســقاط أهــم املفــاهيم النظريــة الــيت مت تناوهلــا مــن خــالل الفصــول الســابقة علــى أرض  
ــة واإلج ــيات الدراسـ ــار فرضـ ــة  الواقـــع وذلـــك لغـــرض اختبـ ــائج توضـــح أمهيـ ــول إىل نتـ ــة للوصـ ــئلتها يف حماولـ ــة عـــن أسـ ابـ

 متغريات الدراسة والعالقة التأثريية املوجودة بينها.
 إن حتقيق األغراض السابقة تطلب تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث، هي:

سـة امليدانيـة  ، ومت التطـرق فيـه إىل منهجيـة وتصـميم الدرالدراسة امليدانيةلاإلطار املنهجي : املبحث األول
 إىل جانب توضيح حيثيات تطوير أداة قياس الدراسة )استمارة االستبيان(.

، واشــتمل علــى  ملتغــريات الدراســة  الوصــفي  ابلتحليــل  املتعلقــةالبيــاانت    ومناقشــة  عــرضاملبحــث الثــاين:  
)التــدقيق الــداخلي،  عــرض ومناقشــة البيــاانت املتعلقــة مبــدى تــوافر كــل مــن مقومــات  التــدقيق البنكــي أببعــاده الثالثــة  

جلان التدقيق، التدقيق اخلارجي( ومدى إدراك إطارات الرقابة والتدقيق يف البنوك التجارية اجلزائريـة ألسـباب املخـاطر  
 خماطر القرض، خماطر السيولة، املخاطر العملياتية(.)البنكية وسبل قياسها وتقييمها 

وف علــى نتــائج اختبــار الفرضــيات املتعلقــة بـــأثر  وتضــمن الوقــ  نتــائج الدراســة ومناقشــتها:  الثالــث  املبحــث
جلـــان التـــدقيق بصـــفة مســـتقلة علـــى تقيـــيم  و   تقيـــيم املخـــاطر البنكيـــة  علـــىكـــل مـــن التـــدقيق الـــداخلي بصـــفة مســـتقلة  

املخــاطر البنكيــة، والتــدقيق اخلــارجي بصــفة مســتقلة علــى تقيــيم املخــاطر البنكيــة، ابإلضــافة إىل اختبــار فرضــية هــل  
 د التدقيق البنكي بصفة جمتمعة على تقييم املخاطر البنكية.  يوجد أثر ألبعا

  األفـرادعينـة    آلراء  إلحصـائيةا  الداللـة  ذات  ابلفـروق  املتعلقـة  الفرضـية  بيـاانت  وحتليـل  عـرضهذا إىل جانب   
 .الدراسة متغريات  جتاه املبحوثني
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 املبحث األول: اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية 
موجـود مـن مبـادئ وتشـريعات  مبثابـة حلقـة الـربط بـني مـا هـو    طـار املنهجـي للدارسـة امليدانيـةحتديد اإلعترب ي

وقوانني تقوم بتأطري عملية التدقيق البنكي يف تقييم املخاطر البنكية )املعـايري الدوليـة للتـدقيق، مبـادئ ومقـررات جلنـة  
هـو موجـود فعـال يف البنـوك التجاريـة اجلزائريـة، وبـني  ...( ومـا  .ابزل، األوامر واملراسيم، األنظمة اخلاصـة ببنـك اجلزائـر

 البنوك التجارية حمل الدراسة.يف  هذه األسس واملتطلبات السابقةجتسيد   إمكانية
من أجل استعراض اإلطار املنهجـي للدراسـة امليدانيـة جيـب اإلشـارة إىل املنهجيـة الـيت مت وفقهـا تصـميم هـذه  

ــافة إىل شـــرح كـــل اجلوانـــب ــة ابإلضـ ــة يف اســـتمارة    الدراسـ ــة )املتمثلـ ــاس الدراسـ ــاء وتطـــوير أداة قيـ ــة حبيثيـــات بنـ احمليطـ
 االستبيان(.

 املطلب األول: منهجية وتصميم الدراسة امليدانية 
مــن خــالل التطــرق ملنهجيــة وتصــميم الدراســة امليدانيــة ســنعمل علــى عــرض اإلطــار النظــري لنمــوذج الدراســة  

ادها إضـافة إىل توضـيح جمتمـع الدراسـة وعينتهـا واإلشـارة إىل طريقـة مجـع  عن طريق توضيح متغرياته وكيفية حتديد أبع
 البياانت وأدوات حتليلها.

 منوذج الدراسة أوال:  
يقوم منوذج الدراسة على اعتبار وجود متغريين اثنني أحـدمها مسـتقل يتمثـل يف التـدقيق البنكـي، واآلخـر اتبـع  

سـتنا تعتـرب الدراسـة األوىل الـيت مجعـت بـني املكـوانت الثالثـة للتـدقيق  يتمثل يف تقيـيم املخـاطر البنكيـة، ونظـرا ألن درا
البنكي واليت اصطلحنا على تسميتها مبقومات التدقيق البنكي، حيث كما أسلفنا سابقا فإن مجيع الدراسـات سـواء  

لسـابقة جـاءت  ابللغة العربية أو األجنبية اليت وقعت يف يد الباحث بعد عملية البحث واالستقصـاء عـن الدراسـات ا
ــيم   ــة( يف تقيـ ــواع الثالثـ ــن األنـ ــط مـ ــد فقـ ــوع واحـ ــدقيق البنكـــي )نـ ــوانت التـ ــن مكـ ــد مـ ــون واحـ ــر مكـ ــة دور أو أثـ لدراسـ

 . وهو ما أشران إليه يف الفصل املتعلق ابلدراسات السابقةاملخاطر البنكية  
  ملشـار إليهـا يف الفصـل الثـاينبناء على الدراسـات السـابقة ا  والتابع  للمتغري املستقلمت بناء املتغريات الفرعية 

 كما يلي:
قيق اخلـــارجي، جلنـــة  يرتكــز علـــى ثـــالث مقومــات أساســـية هــي )التـــدقيق الـــداخلي، التــد   التــدقيق البنكـــي  -
 التدقيق(.

املخـــاطر    –خمـــاطر الســـيولة    -املخـــاطر البنكيـــة ترتكـــز علـــى أربـــع مقومـــات أساســـية هـــي )خمـــاطر القـــرض  -
 املخاطر العملياتية(.   –السوقية  
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 كما يلي:  للدراسةمما سبق، ميكن توضيح النموذج الفرضي  

 (: النمـوذج الفرضي للدراسة 1-3الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث : املصدر

 اثنيا: جمتمع وعينة الدراسة 
لعامة للبنـوك اخلاصـة  سنحاول هنا توضيح أهم مربرات اختيار جمتمع الدراسة املتمثل يف إطارات املديرايت ا

مبمارســة مهنـــة الرقابـــة والتـــدقيق وتقيــيم وقيـــاس املخـــاطر البنكيـــة، ابإلضـــافة إىل إشــراك عينـــة مـــن حمـــافظي احلســـاابت  
–واخلرباء احملاسـبني املمارسـني ملهنـة التـدقيق اخلـارجي يف اجلزائـر العاصـمة، هـؤالء اإلطـارات الـذين يعرفـون إحصـائيا  

ــا يصــــطلح عليــــه ــة والقيــــام بوصــــف  وحــــدة م  -وفــــق مــ ــة الدراســ عاينــــة الدراســــة، هــــذا إىل جانــــب حتديــــد حجــــم عينــ
 خصائصها الوظيفية.

 جمتمع الدراسة:  /1
بنوك وطنية   06بنكا جتاراي، منها    20يتكون جمتمع الدراسة من البنوك العاملة يف اجلزائر والبالغ عددها،  

و خمتلطا  واحد  وبنكا  إىل   13عمومية،  ابإلضافة  خاصا،  أجنبيا  اجلزائر بنكا  يف  القانوين  التدقيق  مهنة  ممارسي   
العاصمة )اخلرباء وحمافظي احلساابت( ولقد مت اختيار مكاتب التدقيق املوجودة يف العاصمة فقط ألهنا تقريبا هي 
يد  يف  وقعت  اليت  السنوية  التقارير  حسب  والتعاقدي  القانوين  البنكي  التدقيق  عروض  يف  تشارك  اليت  الوحيدة 

 ي الوحيدة اليت دائما ما تفوز هبذه االستشارات اليت تعلن عنها املديرايت العامة للبنوك. الباحث، أو ه
 

 المتغير المستقل 
 التدقيق البنكي 

 المتغيرالتابع 

 تقييم المخاطر البنكية 
 

 

إدراك وقياس مخاطر  

 القرض

 من خالل: 

 

 

 

 لجان التدقيق  

 

 

 

 التدقيق الخارجي 

 

 

 

 التدقيق الداخلي

 

 

 

 

إدراك وقياس مخاطر  

 السيولة

إدراك وقياس المخاطر   

 السيوقية 

إدراك وقياس المخاطر   

 العملياتية 

 

   (H03, H04, H05 H06 ) 



العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~85 ~  

 وحدة معاينة الدراسة: /2

قســم  والـيت تـزاول مهامهـا يف "  إطارات املديرايت العامة للبنوك التجاريــة اجلزائريــةمتثلت وحدة املعاينة يف  
امية الــيت لــديها عليهــا ابحملاســبة والتــدقيق مثــل املــدراء  اإلطــارات الســ ،التدقيق الداخلي مصلحة حتليــل املخــاطر

ابإلضـافة إىل املـدققني اخلـارجيني   العامون ونواب املدراء العــاميني أعضــاء جملــس اإلدارة وأعضــاء جلــان التــدقيق"
ق اخلـارجي  ابعتبارهم املعنيني أكثر بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وعمـل املـدققني الـداخليني مـن جهـة وابعتبـار التـدقي

 يعترب من أهم مقومات التدقيق البنكي.
مت اختيار هذه الفئات ابلنظر إىل أهنا هي الوحيدة الـيت تسـتطيع االسـتجابة حملـوري أداة الدراسـة يف الوقـت    

ذاته، وذلك بسبب أن تقيـيم املخـاطر البنكيـة  مهمـة منوطـة إبطـارات البنـوك اخلاصـة املـذكورين أعـاله، وابلتـايل هـي  
طيع احلكم علـى مـدى فعاليـة التـدقيق البنكـي نظـرا لكوهنـا هـي مـن تتـوىل هـذه التقيـيم أو تشـرف عليـه، كمـا  من تست

 تتابع سريورته وتعمل على قياس فعاليته بصفة منتظمة ودورية.
 حجم عينة الدراسة: /3

)مديريـة عامـة(  ( بنكـا جتـاراي  19( فردا اختريوا مـن بـني نانيـة وعشـرين )137ُقد ِّر عدد أفراد عينة الدراسة )
ــل )مـــن   ــا20أصـ ــر العاصـــمة  ( بنكـ ــا ابجلزائـ ــا كلهـ ــع مقرهـ ــيت يقـ ــوطين والـ ــتوى الـ ــة  و   علـــى املسـ ــدقيق املنوطـ مكاتـــب التـ

ــة   ــدد األفـــراد املبحـــوثني يف العينـــة اخلاصـ ــبيني(، حيـــث بلـــغ عـ ابلتـــدقيق اخلـــارجي )حمـــافظي احلســـاابت واخلـــرباء احملاسـ
 فردا.  52أفراد العينة اخلاصة ابملدققني اخلارجيني فردا مبحواث، وبلغ عدد   85ابلبنوك التجارية 
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 االستمارات املوزعة، املستجعة والصاحلة للتحليل لعينة الدراسة   :(1-3اجلدول رقم )

 البنك 
عدد  

االستمارات  
 املوزعة

عدد االستمارات  
 املستجعة 

عدد االستمارات  
 الصاحلة للتحليل

 ABC   / 05 05زائر  اجل  -املؤسسة العربية البنكية

 GULF  / 09 09اجلزائر     –بنك اخلليج  

 AL BARAKA  / 04 04اجلزائر     –بنك الربكة  

 Al salam  / 12 12بنك السالم اجلزائر   

 Arab Bank PLC  / 01 01اجلزائر    –البنك العريب  

 BADR  / 05 05بنك الفالحة والتنمية الريفية

 BDL  / 02 02بنك التنمية احمللية

 BEA    / 02 01بنك اجلزائر اخلارجي

 BNA     / 02 02البنك الوطين اجلزائري

 BNP  / 06 06ابريبا اجلزائر  

 Citibank   / 00 00اجلزائر سييت بنك

CNEP  3 3 /  الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

CPA 1 02 /  القرض الشعيب اجلزائري 
 CIB   / 02 1 اجلزائر االستثمارية اتساملؤسالقرض الفالحي و 

Fransabank Al-Djazair  1 03 /  فرنسا بنك اجلزائر 
 Housing Bank  / 2 2اجلزائر بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 HSBC Algeria  / 1 1      اجلزائر إتش إس يب سي
Natixis ALGERIE  3 3 /        اجلزائر  انتكسيس  بنك 

Société Générale Algérie  7 7 /     سوسيتيه جنرال بنك    
TRUST BANK Algeria 14 14 /  بنك الثقة اجلزائر 

 52 52 /  مكاتب التدقيق )خرباء وحمافظي حساابت( 
 132 137 /  اجملمـــوع

 من إعداد الباحث  :املصدر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
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نظـرا    (LinkedInمت توزيع االستبيان على املبحوثني الكرتونيا فقط عـرب املنصـة املهنيـة العامليـة لينكـد إن )
ة ابلبنــوك التجاريــة اجلزائريــة، وصــعوبة اســرتجاعها، وقــد  لصــعوبة توزيــع االســتبيان ورقيــا علــى مجيــع املــديرايت اخلاصــ

ســهلت علينــا هــذه املنصــة العمــل كثــريا، ومتكنــا مــن التواصــل مــع مهــين وإطــارات البنــوك التجاريــة اجلزائريــة بســهولة،  
ــا ابســـرتجاع   ــاء    137حيـــث قمنـ ــا إبلغـ ــتبيان، قمنـ ــة علـــى االسـ ــة الكرتونيـ ــالحيتها    05إجابـ ــرا لعـــدم صـ ــاابت نظـ إجـ

، ألن املســتجيبني ليســوا يف ميــدان احملاســبة والتــدقيق وإدارة املخــاطر البنكيــة، حيــث أصــبحت االســتمارات  للتحليــل
 ..%98.54استمارة بنسبة    135الصاحلة للتحليل 

 :خصائص عينة األفراد املبحوثني /4

ي،  تــوزيعهم حســب: املنصــب الــوظيف  مت   عينــة األفــراد املبحــوثنيمــن أجــل التعــرف علــى اخلصــائص الوظيفيــة ل
 املستوى التعليمي، اخلربة، مؤسسة العمل.

 توزيع عينة األفراد املبحوثني حسب متغري املنصب الوظيفي:   / أ

 ميكن توضيح هذا التوزيع يف اجلدول املوايل:
 (: توزيع عينة األفراد املبحوثني حسب متغري املنصب الوظيفي 2-3اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  املنصب الوظيفي 
 39.4 52 خارجي  مدقق 

 7.6 10 مدقق، مراقب داخلي، موظف بدائرة التدقيق 

 8.3 11 مراقب مايل، مراقب تسيري، مفتش

 3 4 حملل خماطر 

 14.4 19 رئيس قسم أو مصلحة حتليل املخاطر 

 1.5 2 رئيس قسم أو مصلحة التدقيق الداخلي 

 5.3 7 يبنكحملل ائتمان، مكلف ابلدراسة، 

 20.5 27 أخرى 

 100 132 موع اجمل

 SPSS 24خمرجات : من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر

 :من أجل اإليضاح أكثر، ميكن متثيل بياانت اجلدول أعاله يف الشكل البياين اآليت

 

 

 

 
   على موقع  هو  إن  اإلنرتنت لينكد  االجتماعية يصنف ضمن شبكة  األول ديسمرب ، أتسس يفالشبكات  الفعل 2002 عام كانون  التشغيل  ي وبدأ 
مهنية ،2003 مايو  5يف تواصل  أساس ا كشبكة  املوقع  من يستخدم  ملزيد  له.  املنتسبني  أكرب  من  املالية  املؤسسات  وإطارات  موظفي  يعترب  حيث   ،

 املعلومات احبث يف ويكيبيداي على هذه املنصة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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 (: متثيل عينة األفراد املبحوثني حسب متغري املنصب الوظيفي 2-3الشكل رقم )

 
 SPSS 24ج : من إعداد الباحث بناء على نتائاملصدر

ــدول   ــراد    (2-3)والشــــكل    (2-3)يشــــري اجلــ ــوظيفي لألفــ ــري املنصــــب الــ ــفي ملتغــ ــل الوصــ ــائج التحليــ إىل نتــ
( مــن األفــراد املبحــوثني هــم مــن فئــة املــدققني اخلــارجيني، حيــث أنــه  يف املائــة  39.40املبحــوثني، حيــث يتضــح أن )

ــامو  ــم وان قـ ــبق هلـ ــد سـ ــثهم قـ ــني أن ثلـ ــتبياانت املســـرتجعة تبـ ــدي  وحســـب االسـ ــانوين أو التعاقـ ــارجي القـ ــدقيق اخلـ ا ابلتـ
( هــم مــن رؤســاء مصــلحة حتليــل املخــاطر للبنــوك حمــل الدراســة، يف حــني بلغــت  يف املائــة  14.4للبنــوك، ومــا نســبته )

( وهــذا كلــه يف صــاحل الدراســة، ألن هــؤالء مهــامهم كلهــا مرتبطــة ابلتــدقيق  يف املائــة 7.6نســبة املــدققني الــداخليني )
نـواب عـاميني وإطـارات    03خاطر البنكية، وجتدر اإلشارة أيضا أن فئـة أخـرى، منهـا مـديرين عـاميني والبنكي أو امل

 سامني يف مصاحل احملاسبة ابملديرايت العامة.

 عينة األفراد املبحوثني حسب متغري املستوى التعليمي:توزيع   / ب

 ميكن توضيح هذا التوزيع يف اجلدول املوايل:
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 األفراد املبحوثني حسب متغري املستوى التعليمي   توزيع عينة(:  3-3اجلدول رقم )

 النسبة املئوية   التكرار   املصلحــة 
 ( DEUAتقين سامي أو دراسات جامعية تطبيقية )

05 3.8 

 31.8 42 ليسانس 
 34.1 45 ماست 

 28 21.2 ( PGS)    دراسات عليا متخصصة
 8 8 دكتوراه 
 4 4 أخرى 
 100 132 اجملموع 

 SPSS 24خمرجات : من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر

 

 :من أجل اإليضاح أكثر، ميكن متثيل بياانت اجلدول أعاله يف الشكل البياين اآليت

 

 (: متثيل عينة األفراد املبحوثني حسب متغري املستوى التعليمي 3-3الشكل رقم )

 

 SPSS 24: من إعداد الباحث بناء على نتائج املصدر
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إىل نتائج التحليل الوصفي ملتغري املستوى التعليمي لألفراد املبحوثني،  (3-3( والشكل )3-3ول )يشري اجلد 
( من األفراد املبحوثني متحصلني على مستوى تعليمي يساوي أو يفوق يف املائة  94.10حيث يتضح أن )

بلغت نسبة و  (يف املائة  34.10الليسانس، حيث بلغت نسبة املتحصلني على شهادة املاسرت من بني املبحوثني )
 ( وهذا يزيد من مصداقية الدراسة ويقويها.يف املائة  08.00املتحصلني على الدكتوراه )

 الدراسة حسب متغري اخلربة: توزيع أفراد عينة / ج
 ميكن توضيح هذا التوزيع يف اجلدول املوايل:

 (: توزيع عينة األفراد املبحوثني حسب متغري اخلربة 4-3اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  ربةاخل
 24.2 32 سنوات  05أقل أو يساوي  

 22.7 30 سنوات  10إىل   05من  

 21.2 28 سنة  15إىل   10من  

 31.8 42 سنة  15أكثر من  

 100 132 اجملموع 

 SPSS 24خمرجات : من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر

 
 :اله يف الشكل البياين اآليتمن أجل اإليضاح أكثر، ميكن متثيل بياانت اجلدول أع
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 (: متثيل عينة األفراد املبحوثني حسب متغري مؤسسة العمل 4-3الشكل رقم )

 

( إىل نتــائج التحليــل الوصـفي ملتغــري اخلــربة لألفــراد املبحــوثني، حيــث  4-3( والشــكل )4-3يشـري اجلــدول )
ــح أن ) مخســــة عشـــر ســــنة عمــــل، كمــــا بلغــــت نســــبة األفــــراد    ( مــــن األفــــراد املبحــــوثني يفوقــــون يف املائــــة  31.80يتضـ

(، أي أكثــر مــن نصــف األفــراد املبحــوثني،  يف املائــة  53.00ســنوات عمــل مــا يقدربـــ )  10املبحــوثني الــذين يفوقــون  
 وهذا كله يصب يف صاحل الدراسة ويزيد يف مصداقيتها.
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 حسب متغري مؤسسة العمل:  ةعينة الدراستوزيع أفراد  / د
 املبحوثني حسب متغري مؤسسة العمل   دعينة األفرا(: توزيع  5-3اجلدول رقم )

 النسبة املئوية  التكرار  اخلربة 
 ABC  05 3.8اجلزائر    -املؤسسة العربية البنكية

 GULF 09 6.8اجلزائر     –بنك اخلليج  

 AL BARAKA 04 3اجلزائر     –بنك الربكة  

 Al salam 12 9.1بنك السالم اجلزائر   

 Arab Bank PLC 1 0.8اجلزائر    –  البنك العريب 

 BADR 5 3.8بنك الفالحة والتنمية الريفية

 BDL 2 1.5لتنمية احمللية877777777بنك ا

 BEA   1 0.8بنك اجلزائر اخلارجي

 BNA    2 1.5البنك الوطين اجلزائري

 BNP 6 4.5ابريبا اجلزائر  

CNEP  2.3 3 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

CPA 0.8 1 القرض الشعيب اجلزائري 
 CIB  1 0.8 اجلزائر االستثمارية املؤسساتو   القرض الفالحي

Fransabank Al-Djazair  0.8 1 فرنسا بنك اجلزائر 
 Housing Bank 2 1.5اجلزائر بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

 HSBC Algeria 1 0.8      اجلزائر ش إس يب سيإت
Natixis ALGERIE  2.3 3    لجزائر بنكاانتكسي  

Société Générale Algérie  5.3 7   سوسيتيه جنرال   اجلزائر 
TRUST BANK Algeria 10.6 14 بنك الثقة اجلزائر 

 39.4 52 مكاتب التدقيق )خرباء وحمافظني حساابت( 
 100 132 اجملمـــوع

 SPSS 24خمرجات : من إعداد الباحث ابالعتماد على املصدر

 :من أجل اإليضاح أكثر، ميكن متثيل بياانت اجلدول أعاله يف الشكل البياين اآليت

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%A5%D8%B3_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%87_%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
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 (: متثيل عينة األفراد املبحوثني حسب 5-3رقم )  الشكل

 متغري مؤسسة العمل   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 : من إعداد الباحث املصدر
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اليت ينتمـي إليهـا األفـراد    املؤسسة( إىل نتائج التحليل الوصفي ملتغري  5-3( والشكل )5-3يشري اجلدول )
  03ت العامــة للبنــوك كانــت اســتجابتها مرتفعــة اكــرب مــن  مــن املــديراي  %50مــا نســبته    حيــث يتضــح أن   ،املبحــوثني

مـــن    %40 إجـــاابت صـــاحلة للتحليـــل، كمـــا أن نســـبة املـــدققني اخلـــارجيني كانـــت أيضـــا مرتفعـــة وتشـــكل مـــا يقـــارب
 املبحوثني، وهذا كله يصب يف صاحل الدراسة ويزيد من مصداقيتها.

 :تقدمي املؤسسات البنكية لعينة الدراسة /5

 :ABC اجلزائر   -لعربية البنكيةاملؤسسة ا  /1.5
وهو متواجد يف أكثر من سبعة  1980ية( يف البحرين يف سنة بنكاملؤسسة العربية ال) ABC أتسس بنك

 .( دولة منها دول اخلليج ومشال إفريقيا والشرق األوسط وأورواب واألمريكيتني وآسيا17عشر )
بنك أسهم  املؤ  ABC إن  البورصة مع مسامهني من  املركزي مسجلة يف  البنك  مثل  االستثمارية  سسات 

 .اللييب وهيئة االستثمار الكويتية
عام  متثيلي يف  مكتب  إنشاء  خالل  من  وتتجسد  اجلزائري  للسوق  املختلفة  لالحتياجات  اجملمع  رغبة  تستجيب 

 لية ية العربية( من تطوير وتعزيز روابط التعاون مع املؤسسات املابنكاملؤسسة ال) ABC ، ما مك ن بنك1995
 .اجلزائرية

بنك     جممع  اهتمام  لتنامي  يف  ABC ونظرا   بنك كامل  إىل  التمثيلي  املكتب  حتول  فقد  اجلزائري،  ابلسوق 
ية  بنك. وهكذا نشأت املؤسسة العربية ال1998سبتمرب    24، بقرار من جملس النقد والقرض يف  1998ديسمرب  

لبنك- التجاري  اليت مت تسميتها حتت االسم  بنك خاص  ABC اجلزائر،  اجلزائر، واليت أصبحت ابلفعل أول 
 ( 1)   .مع افتتاح وكالته الرئيسية يف بئر مراد رايس  1998ديسمرب    02بدأ نشاطه يف ، حيث دويل يستقر يف اجلزائر

مليار   15موزعة عرب الرتاب الوطين، كما بلغ رأس ماله    2019وكالة هناية سنة    24بلغ عدد فروعه )وكاالته(  
 (2)   .ري خالل نفس السنةدينار جزائ

 :GULFاجلزائر    –بنك اخلليج /  2.5

القانون اجلزائري برأس مال قدره    2003ديسمرب    15أتسس بنك اخلليج اجلزائر يف   مليار   10مبوجب 
%، بنك تونس 60بقيمة    'Burgan Bank'دينار جزائري، ميلكها ثالث بنوك ذات مسعة دولية مرموقة وهي  

% للبنك األردين الكوييت، وهي جمموعة مشاريع تنتمي إىل جمموعة مشاريع الكويت 10% و30العاملي بنسبة  
 القابضة. 

البنك نشاطه ابجلزائر   إذ تعترب مهمته   ، دج   10.000.000,00  ــــ  برأس مال يقدر ب  2004  سنةبدأ 
واملهنيني   للمؤسسات  وتقدمي  ابجلزائر  واملالية  االقتصادية  التنمية  يف  املسامهة  من الرئيسية  واسعة  واألفراد جمموعة 

 
(1(. https://www.bank-abc.com/world/Algeria/ar/Pages/default.aspx consulté le: 29-06-2020. 
(2). Rapport annuel de banque ABC Algérie, année 2019. 

https://www.bank-abc.com/world/Algeria/ar/Pages/default.aspx
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املنتجات واخلدمات املالية اليت هي يف تطور مستمر، إذ انه يقدم عروض منتجات بنكية تقليدية وذلك مبا يتفق 
 ( 1) مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

والية،   39موزعة عرب    افرع  61  فروع تبلغمن شبكة    يتكون   اجلزائر  -ليجاخلبنك    أصبح  2019يف هناية  
 1060بلغ عدد موظفيه اإلمجايل    ،وهو ماض يف التوسع ليغطي كل أحناء اجلزائر  ، 2015سنة    ا فرع  58مقابل  

 . (2)   مليار دينار جزائري خالل نفس السنة 20موظفا هناية السنة، كما ارتفع رأس ماله  
اثبتا ، ومازال  (3) مليار دج   10إىل النصف، حيث أصبح  بقدر  بـ   2018قام بتخفيض رأمساله هناية سنة  

 (4)   .2019حىت هناية سنة  

 :AL BARAKAاجلزائر    –بنك الربكة  /  3.5

يف اململكة العربية السعودية جبدة برأس   1980كانت البداية إبنشاء » جمموعة دالة الربكة « وذلك سنة  
 . مليون رايل سعودي، ميلكها رجل األعمال السعودي الشيخ » صاحل عبد هللا كمال «20مال قدره 

الصادر   90-10يف قانون النقد والقرض رقم    والذي جاء االقتصادي واملايل اجلزائري    االنفتاح ر  ويف إطا
البنكي اجلزائري، من بينها السماح إبنشاء بنوك   1990أفريل    14بتاريخ   الذي أدخل تعديالت مجة يف نظام 

وذلك مبوجب   1986ولية سنة ومؤسسات مالية خمتلطة وخاصة، فكان أول اتصال بني اجلزائر وجمموعة الربكة الد 
الدعوة اليت قدمتها احلكومة اجلزائرية للمجموعة وقد مت تشكيل جلنة مشرتكة بني جمموعة الربكة للمجموعة العربية 

% والباقي مبشاركة اجلزائر املمثلة ببنك الفالحة والتنمية الريفية، ليعد بنك الربكة اجلزائري أول 58السعودية بنسبة  
كشركة مسامهة برأس   1991ماي    20عمومي وخاص( وقد مت إنشاؤه بتاريخ  ) ت مال خمتلط  ية ذابنكمؤسسة  

 . 1991ية بصفة فعلية خالل سبتمرب بنكوشرع هذا البنك يف أنشطته ال  ، دج  500.000.000مال يبلغ قدره  
 يف مملكة البحرين توحدت البنوك التاسعة للمجموعة فأصبحت مملوكة من قبل كل   2002يوليو    22ويف  

% وتعمل 45% وشركة »دالة الربكة« القابضة )البحرين( بنسبة  55من الشيخ »صاحل عبد هللا كمال« بنسبة  
املؤرخ يف   11  -03اجملموعة مبوجب ترخيص بنك »اوشفورت«، ليسري البنك فيما بعد وفقا ألحكام األمر رقم  

 املتعلق ابلنقد والقرض.   2003أوت   26
األ من  ابلعديد  البنك  مر  وقد  عرف هذا  فقط  سنوات  أبربع  أتسيسه  فبعد  مساره،  أثناء  احلامسة  حداث 

سنة   ففي  مايل،  وتوازن  استقرار  »الربكة   1999البنك  املسماة  التأمني  شركة  إنشاء  يف  ابملسامهة  البنك  قام 
 ، صنف بنك الربكة اجلزائري يف الزايدة من بني املؤسسات البنكية ذات رأس املال 2000واألمان« وبعدها بسنة  

شرع يف تطبيق سياسة االنتشار خروج السوق عرب حموري القروض املهنية واخلاصة، األمر   2002اخلاص ويف سنة  

 
(1) https://www.agb.dz/organisation/presentation.html, consulté le: 29-06-2020. 

(2). Rapport annuel de banque AGB Algérie, année 2019. 

(3). Rapport annuel de banque AGB  année 2018 . 

(4). . Rapport annuel de banque AGB Algérie, année 2019. 

https://www.agb.dz/organisation/presentation.html


العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~96 ~  

مليار دج سنة   10وارتفع رأس ماله اثنية إىل    2006سنة  مليار دج    2.5  الذي ساعده على رفع رأس ماله إىل
2009 (1) . 

 (2)  .2019فظا عليه هناية سنة مليار دج، وبقي حما 15إىل     2017ارتفع  رأس ماله سنة  

 : Al salamبنك السالم اجلزائر  /  4.5

 يف اإلسالمية الشريعة ألحكام ووفقا اجلزائرية، للقوانني طبقا يعمل مشويل بنك  اجلزائر  السالم بنك يعترب
 بلق من اعتماده مت  وقد  ،06/2006/ 08أسس بتاريخ    إمارايت  جزائري بتعاون  إنشاؤه  مت  وقد ،  تعامالته  كافة
ويعترب اثن بنك إسالمي   ، مليار دينار جزائري  7.2جتاري برأس مال قدره    بنكك  2008سبتمرب    يف اجلزائر  بنك

السالم   بنك ، وقد بدأ  1990ية اجلزائرية بعد بنك الربكة اجلزائري الذي مارس نشاطه منذ  بنكينشط يف السوق ال
، كما مت رفع رأس ماله 2008أكتوبر    20بتاريخ  ية مبتكرة  بنكاجلزائر مزاولة نشاطه مستهدفا تقدمي خدمات  

دينار جزائري،    10إىل    2009سنة   يضم  مليار  السنة كان  هذه  أحنا  06خالل  عرب  اجلزائرفروع  دايل )ء  فرع 
    ويتطلع البنك إىل توسيع حصته السوقية   (براهيم، فرع ابب الزوار، فرع القبة، فرع البليدة، فرع وهران، فرع قسنطينة

خالل  وورقلة   من  وبسكرة  وابتنة  عنابة  والايت  بينها  من  مدن  عدة  مستوى  على  جديدة  أخرى  فروع  افتتاح 
 (3)   . 2018فرع هناية سنة    14فتح   إىل والعاصمة، حيث يسعى البنك  

سنة   هناية  يضم    2019يف  السالم  بنك  اجلنوب،   18أصبح  )الشمال،  الوطن  مناطق  موزعة  عرب مجيع  فرعا 
 (4)  مليار دينار جزائري.  15اس ماله يف هذه السنة الشرق، الغرب، وبلغ ر 

 (5)يف بنك السالم:  إدارة املخاطر -
والتكيز - االئتمان  عمالخماطر  بتاريخ   :  اإلدارة  جملس  طرف  من  عليها  املصادق  االئتمان  خماطر  بسياسة 

اإلد  ،  18/09/2017 طرف  من  املعتمد  الداخلي  االئتماين  التصنيف  بنظام  اخلاص  اإلجراء  العامة وكذا  ارة 
وتصنيف  ،  2017/ 17/08بتاريخ   دراسة  لسنة    518مت  متويل  وجتديد 2019طلب  طلبات جديدة  منها   ،

األجل مبا فيها طلبات يف متويالت قصرية األجل أو متوسطة    النظر يف السقوف، وتتمحور كلها  إعادة طلبات أو  
 جياري. التمويل اإل

 
البنكية:  كداسة عائشة  .(1) للمؤسسات  املايل  املركز  قائمة  املالية اإلسالمية على  احملاسبة  معايري  تطبيق  اجلزائري -أثر  الربكة  بنك    ، دراسة حالة 

التجارية،   العلوم  يف  دكتوراه  حمختصصأطروحة  البليدة  :  جامعة  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  وتدقيق، كلية  ، 02اسبة 
 .313-312، ص 2017/2018

(2). Rapport annuel de banque BARAKA Algérie, année 2019. 
االسالمية  عمارية خبيت،    .)3( البنوك  املخاطر يف  و   –إدارة  اإلسالمي  بنك ديب  بني  مقارنة  اجلزائر  بنكدراسة  علوم   ،السالم  أطروحة دكتوراه يف 

 .180-179، ص 2018/2019، 03: إدارة بنكية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر ختصصالتسيري، 
 (4). Rapport annuel de banque ELSALAM Algérie, année 2019 . 

 (5). Rapport annuel de banque ELSALAM Algérie, année 2019 . 
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السيولة - لتسيري خم خماطر  العامة  للسياسة  طبقا  القياس :  املرفقة أبنظمة  احلدود  السيولة مت وضع جمموعة من  اطر 
لدى  السيولة  بنسبة  املتعلقة  النظامية  املعايري  على  للمحافظة  التمويل  مصادر  وإحصاء  اإلنذار  وخمطط  واملراقبة 

 . بنكال
قدير املخاطر اليت بناء على السياسة العامة إلدارة املخاطر التشغيلية واليت تسمح بتحديد وت  : املخاطر التشغيلية -

قد يتعرض هلا البنك مت إعداد خريطة للمخاطر اليت ميكن التعرض هلا بسبب خلل ما يف اإلجراءات الداخلية أو 
التدابري الالزمة للتحوط منها م بياانت احلوادث ساألنظمة املعلوماتية أو املوظفني. وأخذ  إنشاء قاعدة  تقبال عرب 

الرق تقارير  مجيع  ومراجعة  واملفصلةاملسجلة  الشاملة  والرقابة  للمخاطر  الذايت  التقييم  قاعدة  وإعداد  وتتمثل . ،ابة 
من أجل حتديد مجيع املخاطر التشغيلية مبا يف   بنك يف تقييم العمليات الالزمة لكل نشاط على مستوى ال  أهدافها 

 و تسيري هذه املخاطر،ذلك املخاطر الناجتة عن هذه األنشطة وإعداد اسرتاتيجيات للقضاء أو التخفيف أو نقل أ 
وقد مت  ،( بتصنيف املخاطر التشغيلية ابلرتتيب وإسناد املسؤولني عن إدارهتاRCSAوتقوم ممارسة التقييم الذايت ) 

إعداد خريطة املخاطر عرب استعمال طريقة التقييم الذايت حيث مت وضع خطط عمل استباقية وتفاعلية مما مكن 
للق   بنكال االسرتاتيجيات  إعداد  م من  إعداد  مت  املخاطر. كما  من  التخفيف  أو  اختبارات سضاء  إلجراء  ودة 

ملقاومة أثر األزمات املالية الشديدة اليت قد   بنكتقييم حساسية ال  إىل ( واليت هتدف  Stress Testingاإلجهاد )
على   بنكال، وعكس مدى قدرة  بنكحتدث يف البيئة االقتصادية احمليطة واليت ميكن أن يكون هلا أثر سليب على ال
 امتصاص اخلسائر واحملافظة على رأمساله والتحوط وفقا ألسوأ السيناريوهات.

اليت تربطها عالقة   2019مت خالل سنة    خماطر االمتثال: - املراسلة األجنبية  البنوك  امتثال ملفات  مراجعة مدي 
املراسلة األجنبية،  للبنوك    KYCIAMLعمليات التجارة اخلارجية، وحتيني ملفات اعرف عميلك    إطارعمل يف  

توجيه خطاابت حتسيسية  الفروع وكذا  على مستوى  املتعاملني  مباشرة عملية حتيني ملفات حساابت  كما متت 
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، والتكفل   إجراءاتالتحكم يف  و   دورية لكافة املوظفني لرفع درجة الوعي 

 .ل حبث من اجلهات املخولة قضائيا حم  بكافة عمليات البحث والتحري املتعلقة أبشخاص 
 :Arab Bank PLCاجلزائر    –البنك العريب  /  5.5

 أكرب   إحدى   ميتلك  وهو  1930  العام   يف   له  مقرا    األردن،  عمان،   من   يتخذ  والذي  العريب  البنك  أتسس
 العريب   البنك  ويقدم ،  قارات  مخس   عرب   موزعة  فرع   600  عن   يزيد  ما   تضم  واليت   العاملية،  العربية  يةبنكال  الشبكات

 املؤسسات   من   وغريها   والشركات  األفراد  احتياجات  لتلبية  وجدت  يةبنكال  واخلدمات   املنتجات   من   واسعة   جمموعة
 الشركات   وخدمات   لألفراد  يةبنكال  اخلدمات :  التالية  اجملاالت   يةبنكال  اخلدمات   هذه  وتشمل.  العاملية  املالية

 مثل  العامل  يف  الرئيسية  املالية  واملراكز  األسواق  يف  ابرز  حبضور   البنك  ى وحيظ  كما.  اخلزينة  وأعمال  املالية   واملؤسسات
 من  وجمموعة   شقيقة   شركة   العريب   وللبنك .  والبحرين  وسيدين   وفرانكفورت   وابريس   وجنيف   وسنغافورة   وديب   لندن

 :يلي  كما   واحلليفة  التابعة  الشركات
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 : الشقيقة  الشركة
 احملدود (  سويسرا)  العريب   البنك ➢

 : لتابعةا  الشركات
 احملـدود   أسرتاليا   العريب   البنك ➢
 ع   م ش العريب  أورواب   بنك ➢
 ع   م   ش الدويل  اإلسالمي   العريب   البنك ➢
  احملدود  السوداين  العريب   البنك ➢
 لتونس   العريب   البنك ➢
 سورية   –  العريب   البنك ➢
 م   م   ذ  لالستثمار  العريب  جمموعة   شركة ➢
 م  م  ذ للتأجري الوطنية  العربية  الشركة ➢
 ع   م ش للتأمني  يب العر   النسر  شركة ➢
 فلسطني   –  م   خ   م   لالستثمار  جـروب العريب  شركة ➢

 : احلليفة   الشركات
 العريب   ُعمان   بنك ➢
 الوطين   العريب   البنك ➢
 العربية  التأمني  شركة ➢
 (1)   التجارية.  األبنية  شركة ➢

   :BADR  بنك الفالحة والتنمية الريفية/  6.5
بني   تنمية قطاع منيساهم يف  ،  1982مارس    13اجلزائرية مت إنشاؤه بتاريخ:     هو أحد البنوك العمومية   

الدو  من  العديد  منها  تعاين  واليت  الزراعة  وهو  الوطين،  لالقتصاد  ابلنسبة  احلساسة  املستوى القطاعات  على  ل 
 ؛ العاملي

الريفية  اوهكذ  والتنمية  الفالحة  بنك  فإن   ،BADR  االه عليه  العملليس  األداء يف  مبستوى  فقط  ، تمام 
 البالد. ائي يف  ولكن أيضا يف حتقيق االكتفاء الذايت الغذ 

 
(1). https://www.arabbank.dz/fr/la-navigation/menu/votre-banque/notre-profil, consulté le: 03-
07-2020. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.arabbank.dz/fr/la-navigation/menu/votre-banque/notre-profil
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من   حاليا  مكونة  شبكة  البنك  )    321يضم  حملية  استغالل  وALEوكالة  لالستغالل   39(  جهوي  جممع 
(GRE  إضافة إىل ،)من املوظفني والذين ينشطون يف اهلياكل املركزية واجملموعات   7000مديرية وأكثر من    47

 اإلقليمية ووكاالت االستغالل احمللية.
، قررت 2005نك يف اجلزائر من حيث مدى شبكته وحجم عضويته، ويف عام  إن هذا البنك هو أول ب

املائية واألنشطة  الزراعة ومصايد األمساك وتربية األحياء  البنك يف متويل  احلكومة إعادة تركيز مهمة وأنشطة هذا 
  التابعة هلا.

لكن ذلك   جهة صحيحة،وإذا اعتربت الزراعة يف أي وجهة نظر كقطاع اسرتاتيجي ابلنسبة للبلد، فإهنا و 
ألنه ال يزال يعتمد إىل حد كبري على،  قع أن هذا القطاع ميثل خطرا كبري. والوابنوكيطرح مشاكل متويلية ابلنسبة لل 

والعوامل املناخية )اجلفاف، الفيضاانت...( وكذلك مشاكل ندرة املوارد املائية، وارتفاع تكاليف االستغالل خاصة 
 وجد هذا البنك نفسه أمام مشاكل عدة من أمهها:   ابلنسبة للجنوب، وابلتايل 

عدم وجود ضماانت ملموسة ابلنسبة للقروض وابلتايل جيد البنك نفسه أمام إشكالية توفري مصادر لتغطية  -
 ؛القدرة على السداد  عدم 

 قطاع يف تراكم الديون غري املسددة اليت توشك أن تصل إىل العتبات احلرجة اليت هتدد استمرار التمويل هلذا ال  -
 نفس الظروف.  -

ية بني املزارعني، كذلك ابلنسبة هلذا القطاع فاملتقدم لالئتمان ال بنكويضاف إىل ذلك عدم وجود ثقافة    
والواقع أن أرقام أعمال من يعملون يف ذلك القطاع ال يتم تدويرها بني   ،نسبة كبرية يف متويل موارد البنكيساهم ب

لعكس يتم استعماهلا بصفة غري رمسية يف عمليات املضاربة. ووجد أن مستوى الوكاالت إال بصفة جزئية، بل على ا
املوارد اليت مت مجعها من القطاع الزراعي ال يزال حمدودا جدا ابملقارنة مع االحتياجات الشاملة للبنك، كذلك إن 

والايت بعض  ابستثناء  املوارد ألجل  على  الطلب  املوارد حتت  نسبة  عليها  تغلب  املوارد   اإلمكاانت ذات    تلك 
 الزراعية. 

احلديثة،  اإلدارة  لقواعد  االمتثال  ضرورة  وكذلك  واملنافسة،  السوق  بضيق  املتعلقة  القضااي  ألمهية  وإدراكا 
هب  بنوكايرة  ومس وهذا  اخلاص،  البنك القطاع  قام  فقد  املرجوة  األهداف  وحتقيق  ممكن،  أداء  أفضل  حتقيق  دف 

 (1)   ه البنك هو مسألة ذات أولوية.بتأسيس مديرية لذلك الغرض والذي اعترب 
 ( 2)   مليار  دينار جزائري.  54يبلغ رأس ماله حاليا 

 

 

 
وليد. )1( التسيري،  "بتصرف"  مرغين  مراقبة  نظام  البنكيةدور  املؤسسات  تسيري  يف  التحكم  يف  الريفية  -  والتنمية  الفالحة  بنك  حالة  دراسة 

BADR  -، التسيري، تصص: حماسبة ونظم التسيري، قسم علوم  التجارية وعلوم  والعلوم  االقتصادية  العلوم  التسيري، كلية  مذكرة ماجستري يف علوم 
 . 114-113، ص 2011-2010املعلومات، جامعة الوادي، 

 (2). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres
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 :BDL بنك التنمية احمللية/  7.5

املرسوم   انشأ مبوجب  اقتصادية  احمللية هو مؤسسة عمومية  التنمية  أفريل   30املؤرخ يف    85  -  85بنك 
جاءت فكرة أتسيسه عن إعادة هيكلة وتنظيم    1985ماي    01بتاريخ    19الصادر ابجلريدة الرمسية رقم    1985

التنمية  العمومية احمللية   آنذاكاحمللية ضروراي    القرض الشعيب، وقد كان إنشاء بنك  لتمويل املؤسسات  لالستجابة 
للبالد والنهوض  النمو االقتصادي  الطريق األفضل الذي يؤدي إىل  العمومية  السلطات  اليت كانت تعترب يف نظر 

 ابلتنمية احمللية.
إذ املفضل  الزبون  منها  وجعل  املختلفة  نشاطاته  يف  املؤسسات  هذه  البنك  رافق  من   وقد  تشكل  كانت 

 %. 90حافظة زابئن البنك  
البنك حبيث   10وبعد مضي   وكذا  املؤسسات  هذه  احمللية حتول وضع  التنمية  بنك  سنوات من أتسيس 

يشكل   وأصبح  البنك،  زابئن  حافظة  على  املهيمن  هو  اخلاص  القطاع  االقتصادي 80أصبح  التوجه  نتيجة   %
 املتمثل يف االقتصاد احلر. و   اجلديد للبالد

رقم    ويف قانون  الدولة مبوجب صدور  اليت سطرها  االقتصادية   8املؤرخ يف    10-  88إطار اإلصالحات 
، واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية العمومية مت حتويل بنك التنمية احمللية إىل شركة 1988يناير  

القانون   8مقسم إىل أسهم )مبسامهة    دج   500.000.000ابألسهم ذات رأس مال قدره   صناديق( مبوجب 
يف   احملرر  أصبح    1989فرباير    20األساسي  اإلحصائيات  أخر  غاية    مليار  15.800وحسب  إىل  سنة دج 

2013 . 
كانت   2014يف هناية سنة    يل بوالية اجلزائر العاصمة، تنمية احمللية موجود بسطوابنك اللاملركز االجتماعي  

وكالة   143حكام على مستوى الرتاب الوطين، مبا يف ذلك  وكالة منتشرة إب   149من    مكونة  فروع  لديه شبكة
البنكية اليت وضعت حتت مسؤوليتها العمليات  بتسيري  قروض على الوكاالت خمتصة يف منح    06  ، منها مكلفة 

 ( 1)   مييزه عن ابقي البنوك.و   نشاط الذي ينفرد به بنك التنمية احملليةالالرهن، وهو  

، وحسب موقع البورصة اجلزائرية  (2)   مليون دج   800و   مليار   36ا  بقدر  بـ  مبلغ   2016بلغ رأمساله هناية سنة  
 (3)   فإنه مازال اثبتا حىت اآلن. 

 
 
 
 

 
حورية،  .(1)  د -احمللية التنمية بنك حالة دراسة   -اجلزائر يف البنكية املخاطر  إدارةقبايلي  أطروحة  العلوم  ،  االقتصادية، كلية  العلوم  يف  كتوراه 

 .223، ص 2014-2013، 3االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، فرع تسويق، جامعة اجلزائر 
(2 (. Rapport annuel de banque BDL  année 2016 . 

(3). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres
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 :BEA   بنك اجلزائر اخلارجي/  8.5

يعترب البنك اخلارجي اجلزائري أهم البنوك التجارية املتواجدة ابجلزائر، وهو عبارة عن شركة ذات أسهم مملوكة 
مليار   100شارع عمريوش ابجلزائر العاصمة ويقدر رأمساله حاليا ب    11% للدولة اجلزائرية، مقره الرئيسي  100

خاصة الصناعة النفطية،   االقتصادي ي ومتويل كافة قطاعات النشاط  بنكينار جزائري، يتمثل نشاطه يف اإلنتاج الد
واخلدمات  صناعة البناء  النقل،  تضم    البنكوحيتوي  ،  الصلب،  شبكة  وكاالت   92على  إىل  مقسمة  وكالة 

إىل   ابإلضافة  دولية  ووكاالت  خاصة  وكاالت  أج  1200الشركات،  بنكي  بنوك مراسل  مع  عالقات  وله  نيب 
 . دولة  21خارجية أخرى متواجدة حبوايل 

نطاق   البنك  انتقلوقد   عاملي ذي  بنك  إىل  احملروقات  بقطاع  مرتبط كلية  بنك  من  األخرية  السنوات  يف 
املؤسسات  وقطاع  احملروقات  خارج  الكبرية  املؤسسات  قطاع  يف  السوق  يف  حصته  تعزيز  من  ومتكن  واسع، 

 ة واملتوسطة ابإلضافة إىل قطاع األفراد.والصناعات الصغري 
يف شكل   204/  67طبقا للمرسوم رقم    1967أكتوبر    01مت إنشاء البنك اخلارجي اجلزائري يف  حيث  

ي  بنكمليون دينار جزائري، وقد مت إنشاؤه يف إطار أتميم القطاع ال  20شركة جزائرية برأس مال مبدئي قدر ب  
 كية التالية: اجلزائري على أنقاض املؤسسات البن

 ؛(Le crédit Lyonnais)  1967أكتوبر  01القرض الليوين يف   -
 ؛(Société Générale)  1967ديسمرب   31الشركة العامة يف   -
 (. Credit du nord)  1968أفريل   30البنك الشمايل للتسليف يف   -
 Banque Industrielle)1968ماي    31البنك الصناعي اجلزائري وبنك البحر األبيض املتوسط يف   -

D'Algérie et de la Mediterrané   )BLAM . 
 ( Bale Barclays)   1968بنك ابركليز الفرنسي عام  -

وكاالت جديدة يف    09وحسب ما ورد يف املوقع الرمسي للبنك مت تعزيز شبكة البنك بفتح    2013يف سنة        
مش معسكر،  من:  عر كل  مخيسيت،  وهران  )قسنطينة(،  ابي  عني  الشلف،  تلمسان،  درارية ية،  بوفاريك،  نابة، 

هناية هذا   ليصل عددها يف  2014)اجلزائر العاصمة( ابإلضافة إىل وكاالت أخرى من املقرر فتحها خالل سنة  
مليار دينار جزائري إىل   76من   االجتماعيبرفع رأمساله نفس  السنة كما قام البنك خالل ة،  وكال  127العام إىل  

 مليار دينار جزائري.   100
ي يف جمال متويل املؤسسات والصناعات الصغرية بنكلبنك خالل هذه السنة يف توسيع نشاطه الهذا وجنح ا

تقدميها يف جانفي   متويلية جديدة شرع يف  أدوات  توفري  الشركة   2013واملتوسطة وذلك من خالل  من طرف 
زائري موزع بني بنك اجلزائر  مليار دينار ج  3.5  ــاليت يقدر رأس ماهلا ب  Ijar Leasing Algerieالفرعية التابعة له  
بنسبة   الربتغايل    65اخلارجي  والبنك   %Banco Espirito Santo    اجلهود 35بنسبة إطار  يف  وذلك   %

 اإلجيار ، وحسب تقرير املدير العام للبنك اخلارجي اجلزائري فإن خدمات  2009اليت مت إبرامها سنة    االتفاقياتو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
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اليت تنشط يف   املايل اليت تقدمها الشركة اجلديدة موجهة لفائدة قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  يف األساس 
أم   اليت تعرف   أجنبيةاجلزائر وطنية كانت  املؤسسات  لتنمية هذه  الدولة  الذي سطرته  الربانمج  وذلك متاشيا مع 

 ( 1)   انتشارا متزايدا على الساحة االقتصادية الوطنية.
 ( 2)   ي.مليار  دينار جزائر   54يبلغ رأس ماله حاليا 

 :BNA   البنك الوطين اجلزائري/  9.5

تسري   على شكل شركة وطنية  1966جوان    13بتاريخ    178-66أسس البنك الوطين اجلزائري مبرسوم  
بواسطة القانون األساسي هلا والتشريع التجاري والتشريع الذي خيص الشركات اخلفية ما مل تتعارض مع القانون 

 األساسي املنشئ هلا. 
مليون دج، إال أن هذه الوضعية أخلت   20شركة وطنية برأس مال    شكل  على الرغم من أهنا أسست على

السابعةبعض الشيء مبفهوم ش املادة  املال ، حيث  ركة وطنية ذلك ومن خالل  مسح للجمهور ابملسامهة يف رأس 
 إليه أعاله.  الدولة يف رأس ماله والذي أشران  ابملائة وميكن أيضا إن يصل إىل حد مبلغ مسامهة  5مبعدل قدره 

البنك حبلول عام   مال  اخلاصة يف رأس  املسامهات  مت شراء1970ومت وضع حد هلذه  أين  مجيع هذه   ، 
املسامهات من طرف الدولة ليصبح البنك ملك للدولة، حسب القانون األساسي فان البنك يسري من قبل رئيس 
ومتويل خمتلف حاجيات  األجل  ودائع قصرية وطويلة  ويعمل كبنك  الوزارات  إدارة من خمتلف  عام وجملس  مدير 

اال األعوان  جلميع  واالستثمارات  او   ينيقتصاداالستغالل  االقتصاديةمجيع  والتجارة   لقطاعات  كالصناعة 
أنه استخدم  ،  ..اخل.والزراعة القروض على املدى   كما  التخطيط املايل بوضع  كأداة لتحقيق سياسة احلكومة يف 

 القصري واملسامهة مع اهليئات املالية األخرى لوضع القروض الطويلة واملتوسطة األجل. 
 :يقوم بــكما أنه من املمكن أن  

 ؛ انت يف جمال الصفقات العموميةإعطاء ضما -
 ؛ متويل التجارة اخلارجية -
 ؛ قبول الودائع بكل أشكاهلا -
 ؛ إعطاء قروض وتسبيقات بدون أو بضماانت   -
 ؛ التدخل يف العمل الصرف اآلين أو األجل  -
 ؛العمل كمراسل للبنوك اخلارجية  -
كسن  اإلمضاء،  - السندات  وكل  التجارية  األوراق  كل  حمفظة  يف  أخذ  أو  وشراء  اخلزينةخصم   دات 

 العمومية...اخل. 
 

إبتسام،  .   )1( التجارية   يف القروض منح قرار ترشيد يف االئتماين التحليل دورقويدر   البنك دراسة حالة   (BEA)قسنطينة وكالة -البنوك 
اجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، قسم علوم التسيري، تصص: إدارة مالية،  ، مذكرة م-اجلزائري اخلارجي

 .149إىل  147، ص 2014-2013، 2جامعة قسنطينة 
(2). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres
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قام البنك الوطين اجلزائري بكل الوظائف كأي بنك جتاري إال أنه كان له حق االمتياز   1982وحىت سنة  
فيفري   16يف متويل القطاع الزراعي مبد الدعم املايل والقروض وهذا تطبيقا لسياسة احلكومة يف هذا اجملال، ويف  

 01-88القوانني  عمومية اقتصادية على شكل شركة ابألسهم، تسري وفقا أصبح البنك اجلزائري مؤسسة    1989
 ــ ل  177-88وقانون    1988جوان    21  ــل  119-88وقانون    1988جانفي    12  ــ ل  04-88و  03-88و

 وابلقانون التجاري.   1988سبتمرب    28
قسم إىل ألف سهم، وينقسم رأمسال البنك الوطين اجلزائري والذي حدد يف أول مجعية أتسيسية مبليار دج م

 قيمة كل سهم مليون دج ومقسمة بني: 
 ؛ مكتب فيها من صندوق املسامهة وسائل اإلنتاج"  350إىل    1حصة من   -
 ؛اهليدروليك"  حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة " املناجم، احملروقات،  700إىل   351من   -
 ؛ذائية"حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة " الصناعات الغ   900إىل   701من   -
 (1)  حصة مكتتب فيها من صندوق املسامهة "الصناعات املختلفة".   1000إىل   901من   -

 (2)   مليار  دينار جزائري.  150يبلغ رأس ماله حاليا 
 :CNEPالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط   /10.5

 أوت   10املؤرخ يف    227 - 64أتسس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مبوجب القانون رقم    
 . ية وتتمثل مهامه يف مجع التوفريالبلدايت اجلزائر و   صندوق التضامن للوالايت  على أساس شبكة  1964مت 

بتلمسان يف حني، مت تسويق    1967 مارس  1أبواهبا يوم    واالحتياطأول وكالة للصندوق الوطين للتوفري    افتتحت
 1964ستوى شبكة الربيد، خالل الفرتة ما بني  دفرت الصندوق الوطين للتوفري منذ سنة قبل فتح الوكالة على م

مع منح   من خالل الدفاتر،  ، كان يتمثل نشاط الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط على مجع التوفري، 1970و
مشلت شبكة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط آنذاك وكالتني مفتوحتني فقط للمواطنني   ،قروض اجتماعية رهنية

، أصدرت تعليمة تكلف الصندوق 1971يف أفريل  ،  على مستوى شبكة الربيد   طةنق  575على  و   1967يف  
 توفري األسر   وابلتايل عرف  ،اخلزينة العموميةإجناز سكنات ابستعمال موارد   الوطين للتوفري واالحتياط بتمويل برامج

 ، احل مالكي دفاتر التوفريتعد الفرتة اليت مت فيها بيع أول السكنات لص  ، 1975يف هناية    ، هائالا  تطور و   انطالقة
 وكالة عملية.  46االحتياط و   صار للصندوق الوطين للتوفري 1979يف  

 املوجهة للخواص  ، يتعلق األمر ابلقروض العقاريةلصندوق الوطين للتوفري واالحتياطخصصت مهام أخرى ل         

 
دراسة حالة بنك اخلليج -القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية ودورمها يف ترشيد قرارات االستثمار،  انرميان بن عياد  . )1(

اجلزائري الوطين  والبنك  دكتوراه،  -اجلزائر  االقتصاديةاليف    أطروحة  قسم  علوم  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  العلوم ، كلية 
 . 227 - 226، ص 2018-2017، عمار ثليجي ابألغواط ، جامعةوبنوك مالية نقود، تصص: االقتصادية

(2). https://www.bna.dz/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html,  consulté le: 05-07-
2020. 

https://www.bna.dz/fr/a-propos-de-la-bna/presentation-de-la-bna.html
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، مت 1988ديسمرب    31يف  ،  املوفرين  بناء سكنات ومتويل السكن الرتقوي وذلك حصراي لصاحل  وذلك من أجل 
 يف إطار بلوغ امللكية.   ا مسكن  11590بيع  

واالحت للتوفري  الوطين  الصندوق  املمنوحةاتذ  القروض  تنويع  سياسة  احلرة، ياط  املهن  أصحاب  لصاحل  ، السيما 
واالحتياط حيث  للتوفري  الوطين  الصندوق  شبكة  توسعت  والنقل،  اخلدمة  وتعاونيات  الصحة  قطاع  بلغ   وعمال 

 وكالة اثنوية(.  73و  وكالة والئية  47)وكالة    120وكاالته    عدد
كبنك، حيث على ترخيص   االحتياط نظامه األساسي حبصوله وطين للتوفري و ، غري الصندوق ال1997أفريل   6يف  

ما عدا   البنكيةأيضا ميكنه القيام بكل العمليات    بنكا  واالحتياطأصبح الصندوق الوطين للتوفري  ومن هذا التاريخ  
 لتجارة اخلارجية. ا

ا السماح مب  تمركز اإلسرتاتيجي للبنكالقررت اجلمعية العامة العادية  املرتبطة إبعادة    2007فيفري    28يف          
للخواص العقارية  ابلقروض  ابلنصوص   الرهنية  القروض   ،يتعلق  السارية  املقررة  ال   القانونية  لدى   بنك، املفعول 

، وبصفة اثنوية للغري موفرين  أساسا،  األولوية للموفرين  مع منح منح القروض  كما مت قرار  ،  القروض االستهالكية
والربامج ،  ناء السكنات وإجناز برامج السكنأراضي للب  ، فتم السماح هلم ابقتناءا يتعلق بتمويل الرتقية العقاريةمفي

 (1)   للموفرين.  املختارة للتمويل هي الربامج املوجهة حصراي 
نقطة على مستوى بريد اجلزائر موزعة عرب   3450و  وكالة   218لوطين للتوفري واالحتياط  حاليا ميتلك الصندوق ا

 ( 2)   الرتاب الوطين.
 ( 3)   مليار  دينار جزائري.  46يبلغ رأس ماله حاليا 

 :CPAالقرض الشعيب اجلزائري  /  11.5

 اجلزائر،  تم أتسيسه يف، وهو اثين بنك جتاري ي1966ماي    14مت أتسيس القرض الشعيب اجلزائري يف  
 مليون دينار، كبنك ودائع ليسرتجع  15، برأس مال قدره  1967ماي    11املؤرخ يف    75-67مبوجب األمر  

وهي بنوك  مخسة  أصول  للجزائرالبنك  )  بذلك  والصناعي  التجاري  والصناعي   البنك،  الشعيب  التجاري  الشعيب 
ا،  لوهران  لقسنطينةالبنك  والصناعي  التجاري  الشعيب  ،  لشعيب  لعنالبنك  والصناعي  اجلهوي ،  ابةالتجاري  البنك 

 . (للقرض الشعيب اجلزائري
مصر إىل القرض الشعيب اجلزائري، والشركة املارسيلية للبنوك يف   -مت ضم بنك اجلزائر    1968ويف جانفي  

وا1968جوان    30 يف  ،  للتسليف  الفرنسية  من ،  1971لشركة  جبملة  اجلزائري  الشعيب  القرض  بنك  يقوم 

 
  أطروحة دكتوراه ،  CNEPدراسة حالة لبنك التوفري واالحتياط    -دور املصارف يف بيع منتجات التأمني البنكي يف اجلزائر ،  بوعسلة بشرى  . )1(

التسيرييف   االقتعلوم  العلوم  قسم  ، كلية  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم  التسيريصادية  التسيري، تصص:  علوم  -2015،  02البليدة  ، جامعةعلوم 
 .140 - 138، ص 2016

(2). https://www.cnepbanque.dz/index.php/a-propos/la-cnep-baque-en-quelques-chiffres,  
consulté le: 15-07-2020. 

(3). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

https://www.cnepbanque.dz/index.php/a-propos/la-cnep-baque-en-quelques-chiffres
http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres
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مجع الودائع لتمويل الصناعات التقليدية احلرفية، قطاع السياحة، املهن احلرة، التعاونيات الفالحية   ا الوظائف منه
يلعب البنك دور الوسيط للعمليات املالية لإلدارات احلكومية )السندات العامة من حيث اإلصدار   الفنادق، كما 

 قروض اإلدارات احمللية.  والفوائد وتقدمي
اجلزائ الشعيب  ويوالقرض  بنکا جتاراي،  الودائع ابعتباره  يقوم جبمع  اجلزائري  الوطين  البنك  مثل  مبنح ري  قوم 

القصرية   التخصص   1971من    وابتداءالقروض  ملبدأ  وتبعا  أيضا،  األجل  متوسطة  القروض  مبنح  يقوم  أصبح 
القروض   البنكي فقد تكفل السي  القرض الشعيب اجلزائري مبنح  احي بصفة عامة للقطاع احلريف والفنادق والقطاع 
 والتعاونيات غري الفالحية واملهن احلرة.   وكذا القطاع الصيد 

النشاط وبلوغ رأمساله حجم   تزايد  دينار يف    800ومع  التخلي عن جزء من 1983مليون  البنك  قرر   ،
حساب يف املناطق إضافة إىل   ألف   89فرعا و  40اتركا له    BDLبنك التنمية احمللية    1985فأسس يف    مهامه، 
 ( 1)موظفا بعضهم من الكوادر.  550

ينشط القرض الشعيب اجلزائري حاليا بصفته بنكا دوليا يف ميدان بنك التجزئة من خالل شبكته الكثيفة 
املوزعة على كامل الرتاب الوطين، كما أنه جيمع بني حضوره احمللي والتفتح على العامل بفضل مراسليه، لبنكني من 

مديرية فرعية عرب كامل   15وكالة مؤطرة من طرف    165كة بنكية مكونة من  أمسی املراتب. فهو يتوفر على شب
من   الرتاب الدولية  شبكته  وسعة  احمللية  السوق  يف  اجلزائري  الشعيب  القرض  نفوذ  من  زبون  يستفيد كل  الوطين، 

  أجانب من أمسى املراتب.  مراسلني بنكيني

 ( 2)   مليار  دينار جزائري.  48يبلغ رأس ماله حاليا 
  :CIB وبنك املؤسسات االستثمارية اجلزائر يرض الفالحالق  /12.5

  البنـوك النشـطة والرائـدة يف  أوائـل  ومـن  الفرنسـي  لالقتصـاد  ممـول  أول  هـي  Crédit Agricole  جمموعـة          
 .أورواب يف صول، كما تعترب من أهم مسريي األأورواب

  الــيت  واملؤسســات  القريبــة  بنوكهــا  بــني  الوثيــق  رتبــاطاال  -  قــرب  عــن  الشــاملة  يــةبنكال  اخلــدمات  منــوذج  بفضــل         
  الــدفع   وسـائل)   العــامل  وحـول  فرنسـا  يف  مشــاريعهم  يف  عمالئهـا  Crédit Agricole  جمموعــة  ترافـق  -  متتلكهـا
 (....والتأمني  واالستثمار التمويل  وبنك والفواتري واالئتمان  األصول  واإلدارة

 .عميل مليون   52 ولديها دولة  50 يف اجملموعة تعمل
  التجـــاري  البنـــك  أصـــدر  الســـنني  مـــر  علـــى  ،1998  عـــام  منـــذ   اجلزائـــر  يف  Crédit Agricole  يتواجـــد         
  االتصـاالت  قطاعـات  يف  والسـيما  والدوليـة،  احملليـة  الشـركات  مـن  العديـد   مـع   صـلبة  خطوط ا اجلزائري لالئتمان  الدويل

 
يف   أطروحة دكتوراه، -CPAدراسة حالة القرض الشعيب اجلزائري  -دارة االئتمانية ابستخدام طرق الذكاء االصطناعيتقدير اجل، بنية صابرينة   )1(

التجارية التسيري، قسم  العلوم  التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية والعلوم  التجارية، كلية  ، ص  2015-2014،  -تيارت–ابن خلدون    ، جامعةالعلوم 
215 - 217 . 

(2). https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/la-banque/presentation, consulté le: 08-07-2020. 

https://www.cpa-bank.dz/index.php/fr/la-banque/presentation
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  احتياجـات  لتلبيـة  العمل  يف  شيء  كل  ضع يو   الستثمارا  طويربت  قوم، يوالنقل  الزراعية  واألغذية  التحتية والبنية والطاقة
  فرقـه  والتـزام  كفـاءات  إىل  ابإلضـافة  الدوليـة  شـبكته  خـربات  بتعبئـة  قـومكما ي  ،املالية واملؤسسات الشركات من عمالئه
ــة ــة  احملليـ ــون بـــذلك بنـــك  االئتمانيـ ــراب  CIB  القـــرض الفالحـــي  ، ليكـ ــان   جلزائـ ــانوين  كيـ ــامهة  حملـــي،  قـ ــل  يف  للمسـ   متويـ

 .احلقيقي االقتصاد
ــاي  يف         ــاري  البنــــك  حصــــل  ،2007  مــ ــى  جلزائــــرالفالحــــي اب  للقــــرض  الــــدويل  التجــ ــة  علــ ــاء  اتفاقيــ   بنــــك  إلنشــ

  اخلـــدمات  مــن  جمموعـــة  خــالل  مـــن  والــدوليني  احملليـــني  العمــالء  مبرافقـــة  اليــوم  األساســـي  النظــام  هـــذا  يســمح  ،متكامــل
 .التجاري  والتمويل  واخلزينة التجارية  البنكية

  مــع   بُعــد   عــن  التفاعــلو   واآلمنــة  التفاعليــة  اإلنرتنــت  أدوات  تــوفري  يتــيح  فقــط،  العاصــمة  اجلزائــر  يف  موجــود  البنــك       
 .اخلارجية التجارة عمليات  معاجلة يف  السيما   عمالئه

 ( 1)   مليار  دينار جزائري.  10يبلغ رأس ماله حاليا 
 Housing Bankاجلزائر   بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  /13.5

، كفرع لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل 2002جارة والتمويل يف اجلزائر عام  مت إنشاء بنك اإلسكان للت
عاما من   24كشركة مسامهة عامة حمدودة أردنية، وبعد مرور    1973األردين،  حيث أتسس هذا األخري عام  

عام   شامل  جتاري  بنك  إىل  حتول  اتريخ 1997أتسيسه  يف  اجلزائر  بنك  من  ترخيص  على  وحصل   ،
ذلك انطالقا من قناعة بنك اجلزائر أبنه سوف يساهم يف تطوير أداء اجلهاز البنكي اجلزائري، ، و 26/ 2002/02

ومت استكمال اإلجراءات القانونية وتسجيل البنك لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات، كما مت تسجيله لدى 
 دايل إبراهيم ابجلزائر العاصمة.   ، وأتسس مقره الرئيسي يف بلدية2003/08/13  هيئة السجل التجاري يف اتريخ 

 10برأس مال بل    2003أكتوبر    19ابشر بنك اإلسكان للتجارة والتمويل / اجلزائر نشاطه البنكي يف  
%، ويقدم جمموعة كبرية من اخلدمات البنكية 85اإلسكان للتجارة والتمويل األردن    بنكمليار دج، وتبلغ حصة  

فروع موجودة   7األفراد والشركات، حيث يعمل على خدمتهم من خالل  يف السوق اجلزائري لعمالئه يف قطاعي  
حاليا، ورغم أنه يتمتع بكفاءة عالية يف العمل البنكي وله مكانة داخل السوق البنكي، إال أنه يبقى يف مواجهة 
اإلسكان  بنك  يقوم  املخاطر، حيث  تلك  إبدارة  ملزم  فهو  هلذا  اخلدمات،  تلك  تصاحب  املخاطر  من  جمموعة 

اليت تتكون من "دائرة إدارة القرض"، "دائرة ل لتجارة والتمويل إبدارة املخاطر على مستوى مديرية إدارة املخاطر 
 (2) .خماطر القرض والسيولة" و"دائرة املخاطر العملياتية واستمرارية األعمال"

 ( 3)   مليار  دينار جزائري.  10يبلغ رأس ماله حاليا 

 
(1). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

  مباين عبد املالك، فياش آمال،  أنظمة وآليات إدارة املخاطر البنكية يف اجلزائر-دراسة حالة  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل/ اجلزائر-،  جملة  .(2) 
. 09ص  ، 2018، 26، العدد13اجمللد  العاملي، االقتصاد يف واالندماج االقتصادية اإلصالحات  

(3). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres
http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres


العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~107 ~  

 :Natixis ALGERIE    اجلزائر انتكسيسبنك   /14.5

الذي جاء نتيجة و   الفرنسية  هو بنك فرنسي خاص وهو من أوائل البنوك  الدويل   NATIXISبنك          
أقطاب من األنشطة: بنوك التجزئة، بنك متويل   6الدمج بني البنوك الشعبية وصندوق التوفري، ينظم البنك حوايل  

املشاريع، بنك االستثمار اخلاص، أتمينات القرض وقروض االستهالك وغريها من النشاطات، حصل البنك سنة 
 AFRICANيف مسابقة "    EMEA FINANCEب صحيفة  على لقب أفضل بنك ابجلزائر حس  2014

BANKING 2014 AWARDS   فرع حول العامل منها اجلزائر  120"ولريافق زابئنه عرب العامل أنشأ. 
، يف بداية نشاطه مل يكن ميلك إال 1999نشاطه يف اجلزائر منذ سنة    فقد  ATIXIS ALGERIE  أما بنك

  "          يعمل البنك بشعار ،  فرع مقسمة عرب القطر اجلزائري  28أصبح ميلك   2014بنهاية سنة  و   فروع بنكية  6
l' efficacité, l 'engagement, la coopération, la confiance." (1) 

 ( 2)   مليار  دينار جزائري.  10يبلغ رأس ماله حاليا 
 :Société Générale Algérie    اجلزائر/ بنك سوسيتيه جنرال 15.5

 1864أتسست يف ماي  حيث  كرب اجملموعات األوروبية للخدمات املالية  سوسييت جنرال هي واحدة من أ
 ،ليلعب دورا هاما يف متويل إعادة اعمار األراضي الفرنسية  1945أتميمه يف سنة  ومت    من قبل جمموعة صناعية 

 إسرتاتيجية و عتمد سوسييت جنرال على منوذج العمل البنكي الشامل املتنوع حيث جيمع اجملمع بني الصالبة املالية وت
 مليون عميل يف العامل أبكمله،   32 ـ بلدا مرافقة يوميا ل 76حوايل  موظف يف  154000النمو املستدام أكثر من  

 يقدم فريق سوسييت جنرال نصائح وخدمات إىل األفراد واملؤسسات والشركات يف ثالث جماالت رئيسية وهي:
 ؛Boursoraulla ال وبورسوراما )بنك الكرتوين( بنك التجزئة يف فرنسا مع فروع سوسييت جنرال، قرض الشم  .1

 املتوسط، إفريقيا، آسيا؛   البحر األبيض   بنك التجزئة العاملي املتواجد يف أورواب الوسطى والشرقية وروسيا، حوض  .2

 السوق املايل.   بنك التمويل واالستثمار مع خربهتا العامة يف ميدان بنوك التمويل واالستثمار ونشاط السوق  .3
  سوسييت جنرال دورا مهما يف جمال اخلدمات املالية املتخصصة مثل التأمني، اخلدمات البنكيةكما تلعب  

 اخلاصة، إدارة األصول وخدمات للمستثمرين. 
 
 
 
 

 
ابتسام وآخرون . )1( اجلز ،  قارة  اخلارجية  التجارة  املالية يف  املخاطر  املستقبل    جملة  ،-وكالة غليزان  NATAXISبنك  دراسة حالة  -ائريةإدارة 

 .84ص  ، 2019، 04، العدد02اجمللد  ،للدراسات االقتصادية املعمقة
(2). http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres, consulté le: 05-07-2020. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://bourse-dz.com/le-jeu-trouble-des-banques-etrangeres
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 Aو  FICHلدى    A+و  A2  ـــ ب  MOODY  'Sمت تنقيط سوسييت جنرال من قبل    2013مارس    04ففي  
 Standard &Poor   (1).ىلد 

وتعترب واحدة من أوائل   % من قبل جممع سوسييت جنرال،  100هو بنك مملوك   اجلزائرسوسييت جنرال  أما  
والية   31موزعة عرب  فرع    91لديها حاليا  ،  شبكته يف تزايد مستمر  ،(2000ة يف اجلزائر )منذ سنة  البنوك اخلاص

متمر   13منها   جمموعة  اجلزائر  جنرال  سوسييت  بنك  يقدم  الشركات،  من  لعمالئها  املخصصة  أعمال  نوعة كز 
 2018ديسمرب    31عميل خاص مهنيني وشركات. ففي    450  000ومبتكرة من اخلدمات البنكية أكثر من  

 (2)  .موظف 1500بلغ عدد املوظفني 

 (3)   عشرة مليار دينار جزائري.   2018بلغ رأس ماله هناية سنة  
 :TRUST BANK Algeriaبنك الثقة اجلزائر /  16.5  

( اليت تتخذ من قربص مقرا LTD GROUP ،NEST INVESTMENTS HOLDINGهو عضو يف )
"أبو حنل" حيث تستثمر ) أغلبيتها ملك ألفراد األسرة  ، NEST INVESTMENTS HOLDINGهلا حيث 

GROUP LTDAية أو املالية والتأمني وإعادة بنك(، يف جمموعة متنوعة من الصناعات، مبا يف ذلك اخلدمات ال
 التأمني والتطوير العقاري والصناعة والسياحة. 

( يف  الفرعية  شركاهتا  خالل  من  موجودة  املتحدة 22اجملموعة  الوالايت  اجلزائر،  ذلك:  يف  مبا  دولة   )
 عودية،...اخل.األمريكية، إسبانيا، إجنلرتا، قطر، قربص، البحرين، األردن، لبنان، فلسطني، اململكة العربية الس

( إىل  ) TRUST BANK ALGERIAابإلضافة  تعزز   ،)NEST INVESTMENTS HOLDING LTD )
 شركات أخرى هي:   05وجودها يف اجلزائر من خالل 

التأمني    ستيتر   -  اجلزائر لالستثمار   يستتر  -ست العقارية  يتر   -الصناعات االئتمانية  -اجلزائر للتأمني وإعادة 
اجلز  العاملي  التجارة  لرت مركز  ابلنسبة  أما  )يائر،  اجلزائر  بنك  للقTBAست  برأمسال خاص خيضع  بنك  هو  انون ( 

مليون دج مت زايدته من السنة التاسعة للتشغيل،   750برأمسال أويل قدره    2003بدأ النشاط يف أفريل    ،اجلزائري
شركة كال من  تلكه  ست اجلزائر متيرأمسال بنك تر   ٪ من50أكثر من  ،  مليار دج  13، إىل  2012أي يف عام  

من   %10، واملسامهان املهمان اللذان ميلكان أكثر من ة املغرتبني األردنيني القابضةشركو  تثمارالثقة اجلزائرية لالس
 ترست اجلزائر للتأمني وإعادة التأمني.   وشركة   شركة ترست اجلزائر لالستثمارمها    أس املالر 

 

 
-دراسة حالة بنك سوسييت جنرال اجلزائر-ية بنكدور تطبيق اإلجراءات االحتازية إلدارة املخاطر البنكية يف حتسني احلوكمة ال ،بركات سارة.  )1(
العلوم االقتصادية، تصص: اقتصادايت النقود،   ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، قسمالعلوم االقتصاديةيف    دكتوراهأطروحة    ،

 .310إىل  306ص   ،2015-2014، -بسكرة–حممد خيضر  ، جامعةالبنوك واألسواق املالية
(2).https://particuliers.societegenerale.dz/fr/nous-connaitre/presentation-societe-generale-
algerie, consulté le: 10-07-2020. 

(3). Rapport annuel de banque SOCIETE GENERAL Algérie, année 2019. 
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 (1)   ار جزاري.مليار دين 17أكثر من    2019بلغ رأس ماله هناية سنة  
 اثلثا: طريقة مجع البياانت وأدوات حتليلها 

مــن أجـــل مجـــع البيـــاانت امليدانيــة املتعلقـــة بواقـــع ومســـتوى متغــريات الدراســـة يف البنـــوك التجاريـــة اجلزائريـــة مت  
ــ ــة التأثرييـ ــدة يف التعـــرف علـــى العالقـ ــتخالص املعلومـــات املفيـ ــا واسـ ــرض حتليلهـ ــتبيان، ولغـ ــتمارة االسـ ــتعانة ابسـ ة  االسـ

للتدقيق البنكي يف تقييم املخاطر البنكية، متت االستعانة ابلعديد من األدوات اإلحصائية والـمتوفر جلهـا يف بـرانمج  
 (.SPSS 24احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 طريقة مجع البياانت/1

االســتبيان،    تتعــدد الطــرق واألســاليب الــيت يــتم اســتخدامها مــن أجــل مجــع البيــاانت ونــذكر منهــا )اســتمارة
 ..اخل(، ويف هذه الدراسة سيتم االستناد إىل طريقة استمارة االستبيان بشكل رئيس.  .املالحظة، املقابلة،

واملتمثلـة يف اسـتمارة االسـتبيان مـن قسـمني أساسـني، القسـم األول   -يف هـذه الدراسـة-تتكون أداة القياس 
ين، احملـور األول خصـص ملتغـري )التـدقيق البنكـي(، واحملـور  يتضمن بياانت وظيفة، أما القسم الثـاين فيتكـون مـن حمـور 

 الثاين فخصص ملتغري )املخاطر البنكية(.
مع عبارات حماور الدراسة، مت اعتماد الشـكل املغلـق يف   عينة األفراد املبحوثنيلغرض قياس مدى توافق آراء  

ن يقابــل كــل عبــارة مــن عبــارات احملــاور  اخلماســي، وذلــك أب(  Likert)إعــداد اســتمارة االســتبيان وفقــا ملقيــاس ليكــرت
قائمــة حتمــل االختيــارات اآلتيــة: )موافــق بشــدة، موافــق، حمايــد، غــري موافــق، غــري موافــق بشــدة(، كمــا مت إعطــاء كــل  

 اختيار من االختيارات السابقة درجات للرتجيح لكي يتم معاجلتها إحصائيا، وذلك على النحو التايل: 
"(، غـري موافـق  3"(، حمايـد )ثـالث درجـات "4، موافـق )أربـع درجـات ""(5موافق بشـدة )مخـس درجـات "

 "(.1"(، غري موافق بشدة )درجة واحدة "2)درجتان "
ــة تطلـــب   ــتخدم يف الدراسـ ــدنيا( املسـ ــا والـ ــي )احلـــدود العليـ ــات ملقيـــاس ليكـــرت اخلماسـ ــول الفئـ ــد طـ إن حتديـ

حلصــول علــى طــول الفئــة الصــحيح أي  (، ث تقســيمه علــى عــدد فئــات املقيــاس مــن أجــل ا4=1-5حســاب املــدى )
(، بعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقيـاس، وهـي الواحـد الصـحيح(،  0.8=4/5)

 وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كاآليت:
كــل عبــارة، ابخــتالف )احملور/البعــد( املــراد  ميثــل )غــري موافــق بشــدة( حنــو  ، 1.79إىل   1املتوســط احلســايب مــن    -

 قياسه؛  

غــري موافـــق( حنــو كــل عبـــارة، ابخــتالف )احملور/البعــد( املـــراد  )ميثــل    ،2.59إىل    1.80املتوســط احلســايب مـــن    -
 قياسه؛  

 ميثل )حمايد( حنو كل عبارة، ابختالف )احملور/البعد( املراد قياسه؛    ،3.39إىل    2.60املتوسط احلسايب من  -

 
(1). Rapport annuel de banque TRUST Algérie, année 2019. 
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 ميثل )موافق( حنو كل عبارة، ابختالف )احملور/البعد( املراد قياسه؛    ،4.19إىل    3.40توسط احلسايب من امل -

ميثــل )موافــق بشــدة( حنــو كــل عبــارة، ابخــتالف )احملور/البعــد( املــراد    5.00إىل    4.20املتوســط احلســايب مــن    -
 قياسه.

اس خـــاص يقــيس درجــة تــوافره، مــن هـــذا  ابلنســبة لتقــدير مســتوى تــوافر كـــل متغــري أو بعــد، حنتــاج إىل مقيــ
املنطلق تتبىن العديد من الدراسات املقياس الثالثـي والـذي ينطـوي علـى ثـالث مسـتوايت تصـنيفية )مرتفـع، متوسـط  

 ومنخفض(.
(، ث تقســيمه علــى عــدد  4=1-5إن حتديــد طــول الفئــات ملقيــاس ليكــرت الثالثــي تطلــب حســاب املــدى )

(، بعــد ذلــك مت إضــافة هــذه القيمــة إىل أقــل  1.33=4/3ئــة الصــحيح أي )فئــات املقيــاس للحصــول علــى طــول الف
قيمــة يف املقيــاس )أو بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصــحيح( وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى هلــذه الفئــة، وهكــذا أصــبح  

 طول الفئات كاآليت:
 ياسه؛  يعكس مستوى )منخفضا( للمحور أو البعد املراد ق، 2.33إىل  1املتوسط احلسايب من  -

 يعكس مستوى )متوسطا( للمحور أو البعد املراد قياسه؛، 3.67إىل    2.34املتوسط احلسايب من  -

 يعكس مستوى )مرتفعا( للمحور أو البعد املراد قياسه؛  ،5.00إىل    3.68املتوسط احلسايب من  -

 أدوات حتليل البياانت /2
ــا   ــع البيـــاانت وحتليلهـ ــة عـــن طريـــق مجـ ــاليب  مـــن أجـــل حتقيـــق أهـــداف الدراسـ ــتخدام العديـــد مـــن األسـ مت اسـ

( أو كمــا أصــبح يســمى  اإلحصـائية املناســبة وذلــك ابســتخدام بـرانمج )حزمــة الــربامج اإلحصــائية للعلـوم االجتماعيــة
ــائية للخـــدمات واملنتجـــات ــارا )مـــؤخرا )احللـــول اإلحصـ ( حيـــث مت اســـتخدام  SPSS 24( والـــذي يرمـــز لـــه اختصـ

 ما يلي أهم املقاييس اإلحصائية اليت مت استخدامها:اإلصدار الثاين والعشرين منه، ويف 
 لقياس ثبات حماور وأبعاد االستبيان؛    (Cronbach’s Alphaمعامل ألفا كرونباخ )-

  بيــاانت الدراســةمــا إذا كانــت    ( مــن أجــل معرفــةKolmogorov-Smirnov)مسرينــوف-كوجملروفاختبــار -
 أو ال؛  التوزيع الطبيعيأو تقرتب من تتبع  

ــخم- ــل تضـ ــاين   معامـ ــموح(  VIF: Inflation Factory Variance)  التبـ ــاين املسـ ــار التبـ   واختبـ
(Toleranceمن أجل التأكد من عدم وجود ارتباط عال بني أبعاد املتغري املستقل؛) 

ــار    - ــن اختبـ ــذايت  Durbin-Watson)  واتســـون-دربـ ــاط الـ ــود االرتبـ ــود أو عـــدم وجـ ــار وجـ ــل اختبـ ــن أجـ ( مـ
 لألخطاء؛

ــائص  Frequencies&Percentages)  يـــــةالنســـــب املئو و  التكـــــرارات- ــى اخلصــ ــن أجــــل التعــــرف علــ ( مــ

 

cience.Social Sackage for Ptatistical S 
olutions.Service Sroduct and Ptatistical  S  
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 ، وحتديد استجاابهتم جتاه عبارات احملاور اليت تضمنتها الدراسة؛ عينة األفراد املبحوثنيالوظيفية ل

على كــل  عينــة األفــراد املبحــوثين( وذلــك ملعرفــة مــدى ارتفــاع أو اخنفــاض إجــاابت  Mean)  املتوســط احلســايب  -
 ات حماور الدراسة، مع العلم أنه يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب؛  عبارة من عبار 

عينة األفـراد  للتعرف على مدى احنراف إجاابت    )Standard Deviation (استخدام االحنراف املعياري  -
سـايب،  لكل عبارة من عبارات متغريات الدراسة، ولكل حمور من احملـاور الرئيسـة عـن متوسـطها احل املبحوثني

 كما استخدم لرتتيب العبارات ذات املتوسط احلسايب املتساوي لصاحل أقل تشتت؛ 

، للتعــرف عــن مــا إذا كانــت هنــاك اختالفــات ذات داللــة  T-test  (Independent-Samples)اختبــار    -
 فئتني؛ إحصائية بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو متغرياهتا، ابختالف متغرياهتم الوظيفية املقسمة إىل

، للتعــرف عــن مــا إذا كانــت هنــاك اختالفــات  (One-way ANOVAاختبــار حتليــل التبــاين األحــادي )  -
ذات داللة إحصائية بني اجتاهات أفراد عينة الدراسة حنو متغرياهتا، ابختالف متغـرياهتم الوظيفيـة املقسـمة إىل  

 أكثر من فئتني؛

اختبــار أقــل    مــن خــالل"(  Post Hoc"ات البعديــة  ابالختبــار و)الــذي يعــرف    أســلوب املقــارانت املتعــددة  -
، وهــي خطــوة اتليــة  "(LSD  "Fisher's Least SignificantDifference)  فــرق معنــوي لفيشــر

 إلجياد االختالفات يف املتوسطات من أجل معرفة مصدرها؛

ل  لقياس أتثـري متغـري مسـتق  (Analysis Simple LinearRegressionحتليالالحندار اخلطي البسيط )  -
 واحد على املتغري التابع؛

مــن أجــل قيــاس أثــر    (Analysis Multiple LinearRegressionحتليــل االحنــدار اخلطــي املتعــدد )  -
 أكثر من متغري مستقل على املتغري التابع؛

(  AnalysisStepwise Multiple LinearRegression)  حتليل االحندار اخلطــي املتعــدد التــدر ي  -
ــوذج   ــائيا علـــى املتغـــري  وذلـــك لغـــرض تضـــمني منـ ــدال إحصـ ــأثري الـ ــتقلة ذات التـ ــدار فقـــط للمتغـــريات املسـ االحنـ

 .، مرتبة حسب قوة التأثريالتابع 
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 ملطلب الثاين: تطوير أداة قياس الدراسة )استمارة االستبيان(ا
من أجل بناء أداة قياس الدراسـة وإخراجهـا وفـق نسـق علمـي يتـيح هلـا حتقيـق الغـرض الـذي وضـعت مـن أجلـه  
مت القيــــام مبراجعــــة ومتحــــيص األدبيــــات النظريــــة والتطبيقيــــة ملتغــــريات الدراســــة، ومــــن ث العمــــل علــــى تعزيــــز الصــــدق  
الظــاهري لــألداة مــن خــالل عرضــها علــى جمموعــة ابحثــني متخصصــني، كمــا التأكــد مــن مــدى ثبــات أداة الدراســة،  

 ومالئمة منوذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستعملة.
 أداة قياس الدراسة أوال: بناء  

من أجل احلصول على البياانت األولية هلذه الدراسة مت تصميم استمارة استبيان انطالقا من منـوذج الدراسـة  
ومــن خــالل الرجــوع إىل األدبيــات النظريــة والتطبيقيــة حــول موضــوع الدراســة، حيــث جــاءت اســتمارة االســتبيان يف  

 تالية: ( عبارة وفق الصورة ال52ضمن )  صورهتا األولية

 )البياانت الشخصية والوظيفية، املستوى التعليمي، املركز الوظيفي(.  القسم األول
 )متغريات الدراسة(، وتكون من حمورين:   القسم الثاين

( عبـارة، ومت االعتمـاد يف بنائـه علـى الدراسـات  31واشتمل علـى ) مقومات التدقيق البنكي(البعد األول )  -
 التالية: 

( عبــارة، ومت االعتمــاد يف بنائــه علــى الدراســات  24)(، واشــتمل علــى  قيــيم املخــاطر البنكيــة)تاحملــور الثــاين    -
 التالية:

 أداة قياس الدراسة والصورة النهائية هلا   الصدق الظاهرياثنيا:  
مـــن خـــالل كوهنـــا    ألداة قيـــاس الدراســـة(Face Validityأو اخلـــارجي )  الصـــدق الظـــاهريمـــن أجـــل تعزيـــز  

مت    املــراد قياســها،منطقيــة حمتــوايت االختبــار ومــدى ارتباطهــا ابلظــاهرة  مــن أجلــه وتعكــس  صــاحلة لقيــاس مــا أعــدت  
عرضــها علــى جمموعــة مــن األســاتذة املتخصصــني لغــرض االســتفادة مــن خــرباهتم وجتــارهبم كمحكمــني حيــث طلــب  

 منهم إبداء أرائهم وإصدار أحكامهم على أداة قياس الدراسة، السيما من حيث:
 ور، األبعاد والعبارات مع أسئلة وفرضيات الدراسة؛مدى اتساق احملا -

 مالئمة العبارات للمقياس؛ -

 انتماء العبارات للبعد الذي تندرج حتته؛ -

 سالمة صياغة العبارات، ومدى وضوح املعىن من الناحية اللغوية. -

 ميكن توضيح جممل اقتاحاهتم ومالحظاهتم كما يلي:و  
ــري اجلنســـي وهـــو    - ــة وال يســــاهم يف  االســـتغناء عـــن املتغـ ــدم أغـــراض الدراسـ ــه ال خيـ ــنس املبحـــوث ألن إدراجـ جـ

اإلجابة عن أسئلتها، حيث مت االستعاضة عنهـا ابملتغـريات الوظيفيـة األربعـة فقـط )املركـز الـوظيفي، مؤسسـة  
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االنتمــاء، اخلــربة، املســتوى التعليمــي( ألن كــال مــنهم خيــدم أغــراض الدراســة ويزيــد يف توضــيح مــدى قوهتــا أو  
 .ضعفها

 تبسيط حمتوى بعض العبارات؛  -

حذف العديد من العبارات، إما لتكرارها يف معىن آخر أو أهنـا ال تالئـم البعـد املـراد قياسـه، حيـث مت تقلـيص    -
 بعض عبارات األبعاد وزايدة أخرى.

 تصحيح جمموعة من األخطاء اللغوية والنحوية. -

مت االســـتقرار علـــى الصـــورة النهائيـــة ألداة قيـــاس    بنـــاء  علـــى التعـــديالت واملالحظـــات املقرتحـــة مـــن احملكمـــني
 ( عبارة كاآليت:55الدراسة ممثلة يف استمارة االستبيان ضمن صورهتا النهائية مكونة من )

ــرب عـــن خصــــائص  القســــم األول ــيت تعـ ــاانت الوظيفيــــة الـ ــة األفـــراد املبحـــوثني؛ حيتـــوي علـــى البيـ )املركز الــــوظيفي،  عينـ
 وى التعليمي(.مؤسسة االنتماء، اخلربة، املست

 ؛ يتكون من حمورين:القسم الثاين
ــارة علــــى مقيــــاس )ليكــــرت31(؛ حيتــــوي علــــى )مقومــــات التــــدقيق البنكــــي)  احملــــور األول- (  Likert  ( عبــ

 اخلماسي للخيارات املتعددة، وقد توزعت العبارات لتشمل األبعاد الثالث اآلتية:

 (؛12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1رات ))فعالية التدقيق الداخلي(: وخصص له العبا  البعد األول ✓

-21-20-19-18-17-16-15-14-13)فعالية التـدقيق اخلـارجي(: وخصـص لـه العبـارات ) البعد الثاين  ✓
 (؛22

 (.31-30-29-28-27-26-25-24-23)فعالية جلان التدقيق(: وخصص له العبارات )  البعد الثالث ✓

( اخلماسـي  Likert( عبـارة علـى مقيـاس )ليكـرت  13) (؛ حيتـوي علـىتقيــيم املخــاطر البنكيــة) احملور الثــاين-
 للخيارات املتعددة، وقد توزعت العبارات لتشمل األبعاد األربع اآلتية:

 (37-36-35-34-33-32)إدراك وقياس خماطر القرض(: وخصص له العبارات )  البعد األول ✓

 ؛(43-42-41-40-39-38)إدراك وقياس خماطر السيولة(: وخصص له العبارات )  البعد الثاين ✓

 ؛(49-48-47-46-45-44)إدراك وقياس املخاطر السوقية(: وخصص له العبارات )  البعد الثالث ✓

 ؛(55-54-53-52-51-50)إدراك وقياس املخاطر العملياتية(: وخصص له العبارات )  البعد الرابع ✓

 اثلثا: صدق احملتوى )االتساق الداخلي( ألداة قياس الدراسة
مــن    لكــل عبــارة(  Content Validityالــداخلي )  االتســاقدق احملتــوى أو مــدى  بغيــة التعــرف علــى صــ

، سـنقوم حبسـاب معـامالت االرتبـاط بريسـون بـني  العبـارةمع اجملال الذي تنتمي إليه هـذه    أداة قياس الدراسة عبارات
 ت الدراسة.هذا البعد، وذلك لكل متغرياعبارات البعد والدرجة الكلية جلميع العبارات درجة كل عبارة من 
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التدقيق البنكي مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي عبارات  ت االرتباط بني : معامال (6-3اجلدول رقم )
 إليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (α≤0.01)داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وذ**

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
ى  عنـد مسـتو ( نالحظ أن مجيع معامالت االرتبـاط كانـت دالـة إحصـائيا  6-3اجلدول )بناء  على ما نتائج 

مــع    التــدقيق البنكــيوذات إشــارة موجبــة، ممــا يعــين وجــود عالقــة ارتبــاط طرديــة بــني مجيــع عبــارات    (α≤15معنويــة )
(،  01( يف حــدها األدىن عنــد العبـــارة )0.360الدرجــة الكليــة لألبعــاد الــيت تنتمـــي إليهــا، حيــث تراوحــت مـــا بــني )

 (.18( يف حدها األعلى عند العبارة )0.735و)
 
 
 
 
 
 

 جلان التدقيق  التدقيق اخلارجي  التدقيق الداخلي

معامل   العبارة 
معامل   العبارة  االرتباط 

معامل   العبارة  االرتباط 
 االرتباط 

01   

 **0.360                                                                                                                                                                                                                               
13 0.599** 23 0.411** 

02 0.436** 14 0.627** 24 0.572** 

03 0.478** 15 0.604** 25 0.545** 

04 0.437** 16 0.642** 26 0.555** 

05 0.676** 17 0.709** 27 0.668** 

06 0.603** 18 0.735** 28 0.613** 

07 0.651** 19 0.683** 29 0.541** 

08 0.709** 20 0.360** 30 0.543** 

09 0.629** 21 0.679** 31 0.505** 

10 0.645** 22 0.596**   

11 0.599**     

12 0.572**     
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ت االرتباط بني عبارات تقييم املخاطر البنكية مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت : معامال (7-3قم )اجلدول ر 
 تنتمي إليها

داللة إحصائية عند مستوى معنوية   وذ(0.05≥α) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

عنـد مسـتوى  نالحظ أن مجيع معامالت االرتبـاط كانـت دالـة إحصـائيا    (7-3)بناء على ما نتائج اجلدول 
وذات إشـــارة موجبـــة، ممـــا يعـــين وجـــود عالقـــة ارتبـــاط طرديـــة بـــني مجيـــع عبـــارات تقيـــيم املخـــاطر    (α≤0.05)  معنويـــة

( يف حـدها األدىن عنـد العبـارة  0.505البنكية مع الدرجة الكلية لألبعاد الـيت تنتمـي إليهـا، حيـث تراوحـت مـا بـني )
 (.51( يف حدها األعلى عند العبارة )0.737(، و)49)

 داة قياس الدراسة رابعا: ثبات أ
االســتبيان يف  تطبيــق اســتمارة  احلصــول علــى نفــس النتــائج عنــد  إمكانيــة  إىل  (  Reliability)يشــري الثبــات  

 .نفس الظروف ضمنعلى نفس العينة   هيعطي النتائج نفسها إذا أعيد تطبيق  ، مبعىن أنهاملرة الثانية
،  الـذي تتمتـع بـه أداة قيـاس الدراسـة  بـاتالثمسـتوى  مت استخدام معامل ألفا كرونباخ مـن أجـل التحقـق مـن  

 وجاءت نتائجه كما يوضحها اجلدول اآليت:
 
 
 
 
 
 
 
 

إدراك وقياس خماطر  
 القرض 

إدراك وقياس خماطر  
 السيولة 

إدراك وقياس املخاطر  
 السوقية 

إدراك وقياس املخاطر  
 العملياتية 

 معامل االرتباط  العبارة  معامل االرتباط  العبارة  ط معامل االرتبا العبارة  معامل االرتباط  العبارة 
32 0.704** 38 0.685** 44 0.563** 50 0.657** 

33 0.647** 39 0.630** 45 0.726** 51 0.737** 

34 0.573** 40 0.635** 46 0.701** 52 0.662** 

35 0.622** 41 0.688** 47 0.735** 53 0.655** 

36 0.683** 42 0.764** 48 0.706** 54 0.633** 

37 0.645** 43 0.664** 49 0.505** 55 0.655** 
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 )ألفا كرونباخ(   ألداة قياس الدراسة  تمعامالت الثبا : (8-3اجلدول رقم )

 4SPSS 2خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
بنسـبة ثبـات  وحماورهـا    -املتمثلة يف اسـتمارة االسـتبيان -أداة قياس الدراسة  متتع    (8-3)يتضح من اجلدول 

ــد  ــة جــ ــألداة ككــــل )عاليــ ــغ معامــــل الثبـــــات لــ ــغ لألبعـــــاد )0.919ا حيــــث بلــ ــني بلــ (،  0.817(، )0.802(، يف حــ
علــــى حتقيــــق  دراســــة  أداة المــــن قــــدرة    (، وهــــذا يعــــزز0.747(، )0.733(، )0.763(، )0.719(، )0.711)

إمكانية ثبـات النتـائج إىل ميكـن    ، وبشكل عام تبني معامالت ألفا كرونباخوضعت ألجلها واألهداف اليتاألغراض 
 تطبيقها.  جراء أداة قياس الدراسةر عنها سفِّ أن تُ 

مــن أجــل عــرض أمهيــة كــل عبــارة ودورهــا يف حتقيــق ثبــات أداة الدراســة، نســتعرض معامــل ألفــا كرونبــاخ يف  
 لة حذف وبقاء ابقي العبارات األخرى:حا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  البعد 
 0.802 12 فعالية التدقيق الداخلي

 0.817 10 فعالية التدقيق اخلارجي

 0.711 09 عالية جلان التدقيقف

 0.719 06 إدراك وقياس خماطر القرض

 0.763 06 إدراك وقياس خماطر السيولة

 0.733 06 إدراك وقياس املخاطر السوقية

 0.747 06 إدراك وقياس املخاطر العملياتية

 0.919 55 أداة الدراسة ككل
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 يف حالة حذف عبارة وبقاء ابقي العبارات األخرى  أداة قياس الدراسة: معامل ثبات  (9-3اجلدول رقم )

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

أبن قيم معامل الثبـات يف حالـة حـذف عبـارة واإلبقـاء علـى العبـارات األخـرى    (9-3)يالحظ من اجلدول  
(  0.920( حيــث يصــل إىل )0.001وبنســبة طفيفــة جــدا )  (30ترتفــع يف حالــة واحــدة فقــط وهــي املوافقــة للعبــارة )

 فقط.
دي  وعليــه، يتضــح أن كــل العبــارات مهمــة ومــؤثرة بصــفة ملحوظــة يف قيمــة معامــل الثبــات، كــون حــذفها يــؤ 

إىل اخنفــاض يف قيمــة معامــل الثبــات الكلــي ألداة قيــاس الدراســة، وكمحصــلة لــذلك ســيتم االحتفــاظ بكــل العبــارات  
 ألغراض التحليل.

 خامسا: مالئمة منوذج الدراسة لألساليب اإلحصائية املستخدمة 
راء جمموعــة  مــن أجــل حتقيــق مالئمــة منــوذج الدراســة لألســاليب اإلحصــائية الــيت ســيتم اســتعماهلا ســنقوم إبجــ

مــن االختبــارات اإلحصــائية، والــيت تعتــرب ضــرورية مــن أجــل التأكــد مــن مــدى تــوافر جمموعــة مــن افرتاضــات التحليــل  
 .أسلوب حتليل االحندار اخلطيو  االختبارات املعلميةاإلحصائي املتعلقة ابستخدام 

 

معامل   العبارة 
معامل   العبارة  الثبات 

معامل   العبارة  الثبات 
معامل   العبارة  الثبات 

معامل   العبارة  الثبات 
 الثبات 

01 ,918 12 ,918 23 ,917 34 ,918 45 ,918 

02 ,918 13 ,917 24 ,920 35 ,918 46 ,919 

03 ,918 14 ,917 25 ,918 36 ,918 47 ,917 

04 ,918 15 ,917 26 ,917 37 ,916 48 ,917 

05 ,917 16 ,917 27 ,917 38 ,918 49 ,917 

06 ,919 17 ,917 28 ,919 39 ,918 50 ,919 

07 ,918 18 ,916 29 ,919 40 ,918 51 ,918 

08 ,918 19 ,917 30 ,920 41 ,917 52 ,918 

09 ,918 20 ,921 31 ,918 42 ,918 53 ,917 

10 ,918 21 ,917 32 ,917 43 ,917 54 ,917 

11 ,918 22 ,918 33 ,917 44 ,918 55 ,917 
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 :  (Normality Testاختبار التوزيع الطبيعي )  /1

ــدار مـــن ــل االحنـ ــراء حتليـ ــل إجـ ــة،  قبـ ــيات الدراسـ ــار فرضـ ــل اختبـ ــتطيع  و   أجـ ــي نسـ ــع    أن لكـ ــل مـ ــاانت  نتعامـ بيـ
-حيــث ســيتم اســتخدام اختبــار كــوجملروف  ،جيــب أوال إجــراء اختبــارات التوزيــع الطبيعــي  ،ابلطــرق املعلميــة  الدراســة

مـــن أجـــل التحقـــق مـــن أن عينـــة الدراســـة    (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testمسرينـــوف )
 ع بياانته التوزيع الطبيعي أو تقرتب منه.مسحوبة من جمتمع تتب

 ( SW)و   (KSمعامالت التوزيع الطبيعي الختبار ): (10-3اجلدول رقم )

 SPSS 24خمرجات  الباحث ابالعتماد على من إعداد    : املصدر

التوزيع الطبيعي ابلنسبة للمتغري التـابع، حيـث    تقرتب منأبن بياانت الدراسة    (10-3)يالحظ من اجلدول 
نظريـة النهايـة  (، هذا من جهة، ومن جهة أخرى واسـتنادا إىل  0.05كانت الداللة اإلحصائية هلا أعلى مجيعا من )

التوزيــع يكــون طبيعيــا    أن اعتبــار    ناجملتمعــي مكــتبــاين  الالعينــة كلمــا اقــرتب تباينهــا مــن    حجــمنــه كلمــا زاد  إف  ،املركزيــة
  االختبــارات املعلميــةوبنـاء علـى هـذا إبمكاننـا اسـتخدام    .( فمـا فـوق30بصورة تقريبية عندما يصبح حجم العينة )

 يف هذه الدراسة.
 (:  Linearity)  خطية العالقة بني املتغري املستقل والتابع/2

  مــن أجــل معرفــة مــا إذا كانــت العالقــة بــني املتغــري املســتقل )مقومــات التــدقيق البنكــي( وأبعــاده مــن جهــة،
(  Scatter Plot( مـن جهـة أخـرى خطيـة أم ال، نسـتعني مبخطـط االنتشـار )"املتغري التابع )تقييم املخاطر البنكيةو 

 لتمثيل شكل وقوة العالقة بني هذه املتغريات كما يلي:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتغري التابع 
Kolmogorov-

Smirnov Shapiro-Wilk 
قيمة   التوزيع 

KS Sig   قيمة
SW Sig 

 طبيعي  0.092 0.983 0.063 0.075 تقييم املخاطر البنكية 
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العالقة اخلطية بني )التدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي، جلان التدقيق(وتقييم املخاطر :  (6-3الشكل رقم )
 البنكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

لتـدقيق اخلـارجي، جلـان  )التـدقيق الـداخلي، اتشري خمططات االنتشار إىل وجود عالقة خطية جيدة بني كـل  
كمــا   ، ومــن أجــل التأكيــد نقــوم حبســاب معامــل االرتبــاط،تقيــيم املخــاطر البنكيــةكمتغــريات مســتقلة، وبــني  التــدقيق(  

 يوضح اجلدول التايل:
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 االرتباط بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع  معامل: (11-3اجلدول رقم )
 

 
التدقيق  
 الداخلي

التدقيق  
 اخلارجي

جلان  
 التدقيق 

معامل  
ارتباط  
 بريسون 

 0.337 0.463 0.383 تقييم املخاطر البنكية 

 0.000 0.000 0.000 مستوى الداللة 

 (α≤0.01) داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وذ

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

ملتغــــريات املســــتقلة واملتغــــري التــــابع تفــــوق  قيمــــة معامــــل االرتبــــاط بــــني اأبن    (11-3)يالحــــظ مــــن اجلــــدول  
وابلتـــايل فـــ ن شـــرط )خطيـــة العالقـــة(  وهــو ممــا يشــري اىل وجـــود عالقــة ارتبــاط خطيـــة بــني هــذه املتغــريات،    0.30
 متوافر.

 (: Multicollinearity)بني املتغريات املستقلة   اختبار االرتباط اخلطي املتعدد/3

 فيما بعضها املستقلة  ملتغرياتا  بني  االرتباط  معامل: (12-3اجلدول رقم )

 جلان التدقيقفعالية  التدقيق اخلارجيفعالية  التدقيق الداخليفعالية  
 0.442 0.508 1 التدقيق الداخليفعالية 
 0.552 1 0.508 التدقيق اخلارجيفعالية 
 1 0.552 0.442 جلان التدقيقفعالية 

 (α≤0.01) داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وذ

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : راملصد

خاصــة بنمــاذج االحنــدار املتعــدد  وهــي    املتغــريات املســتقلةتشــري هــذه الظــاهرة إىل وجــود ارتبــاط شــبه اتم بــني  
( األمــر الــذي  2Rيعمــل هــذا االرتبــاط علــى تضــخيم قيمــة معامــل التحديــد )  البســيط،حتــدث يف منــوذج االحنــدار  وال  

جيـب التأكـد مـن عـدم وجـود ارتبـاط عـال بـني املتغـريات الفرعيـة  قيمتـه الفعليـة، وتفـاداي هلـذا املشـكل   جيعله أكثر مـن
 يف املتغري املستقل.

يــدل  ، وهــذا  0.7لقيمــة    بــني املتغــريات املســتقلة  عــدم جتــاوز معامــل االرتبــاط  (12-3)يالحــظ مــن اجلــدول  
 على عدم وجود ارتباط بني املتغريات املستقلة.
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( واختبـار التبـاين املسـموح  VIF: Inflation Factory Varianceاب معامـل تضـخم التبـاين )سـنقوم حبسـ
(Tolerance  ــن ــرب مـ ــاين اكـ ــخم التبـ ــل تضـ ــان معامـ ــإذا كـ ــتقلة، فـ ــد    3( للمتغـــريات املسـ ــه توجـ ــةفإنـ ــة    احتماليـ التعدديـ

 فهذا يؤكد هذه التعددية.  10اخلطية، وإن كانت اكرب من 
 معامل تضخم التباين والتباين املسموح للمتغريات املستقلة ختبار  : نتائج ا(13-3اجلدول رقم )

 SPSS 24خمرجات  الباحث ابالعتماد على من إعداد    : املصدر

ال توجــــد مشــــكلة االرتبــــاط اخلطــــي املتعــــدد بــــني املتغــــريات    أنــــه  يتضــــح  (13-3)اجلــــدول  ابالعتمــــاد علــــى  
إذ تراوحـت بـني    (10)( وتقـل عـن  1جلميع األبعاد أكرب من )  (VIF)حيث أن قيم معامل تضخم التباين  املستقلة،

-0.609حيـــــث تراوحـــــت بـــــني )  (0.1)املســـــموح جـــــاءت أكـــــرب مـــــن    (، كمـــــا أن قـــــيم التبـــــاين1.420-1.515)
بـــني    االرتبـــاط اخلطـــي املتعـــددوبنـــاء  عليـــه نســـتنتج حتقـــق شـــرط عـــدم وجـــود    وهـــذا أمـــر مقبـــول إحصـــائيا، (،0.704

 وابلتايل ف ن شرط )عدم وجود ارتباط خطي متعدد بني املتغريات املستقلة( متوافر.،  املتغريات املستقلة
 ( Normality of  Residuals)  وعدم وجود قيم متطرفة   ي للبواقي التوزيع الطبيع/4

مــن بــني الطــرق الــيت يــتم اســتخدامها مــن أجــل التأكــد مــن أن توزيــع البــواقي توزيعــا طبيعيــا حســاب قيمــيت  
(Mahalanobis)  و(Cook's distance). 

 (Cook's distance)و  (Mahalanobis): نتائج اختبار  (14-3اجلدول رقم )

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
قيمة   )Mahalanobis   (13.673إن  تساوي  واليت  احلرجة  القيمة  من  أقل  وهي  عند 16.27(   )

 يدل على التوزيع الطبيعي للبواقي وعدم وجود قيم متطرفة.  ، وهذا3ودرجة حرية    0.001مستوى داللة  
 
 

معامل تضخم التباين   املتغريات املستقلة 
(VIF) 

التباين املسموح  
(Tolerance ) 

 0.704 1.420 التدقيق الداخليفعالية 

 0.609 1.641 التدقيق اخلارجيفعالية 

 0.660 1.515 جلان التدقيقفعالية 

 القصوى  الدنيا  املستقلة   املتغريات

Mahalanobis distance 0.029 13.673 

Cook's distance 0.000 0.064 
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 ملتغريات الدراسة  الوصفي  ابلتحليل  املتعلقةالبياانت    ومناقشة  عرض املبحث الثاين:  
يهـــدف عـــرض وحتليـــل بيـــاانت الدراســـة إىل متهيـــد الطريـــق مـــن أجـــل الوصـــول إىل النتـــائج الـــيت مـــن شـــأهنا أن  

الدراســـة، ألجـــل ذلـــك مت عـــرض خمتلـــف البيـــاانت امليدانيـــة املتعلقـــة بفرضـــيات  تســـمح بتقـــدمي اإلجـــاابت عـــن أســـئلة  
،  مقومــات التــدقيق البنكــيمــدى تـوافر كــل مــن  املتعلقــة بقيــاس    اتمــن خــالل عــرض وحتليــل بيـاانت الفرضــي  الدراسـة

 رية.بتقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية اجلزائعرض وحتليل بياانت الفرضية املتعلقة إىل جانب  

 املطلب األول: عرض ومناقشة البياانت املتعلقة مبدى توافر مقومات التدقيق البنكي 
تـــوافر مقومـــات  ســنحاول مـــن خـــالل هـــذا املطلـــب القيـــام بعـــرض ومناقشـــة البيـــاانت الـــيت تقـــيس درجـــة تـــوافر  

 يف البنوك التجارية اجلزائرية، من خالل قياس درجة توافر كل من:  التدقيق البنكي
 لتدقيق الداخلي؛ فعالية ا -

 لتدقيق اخلارجي؛  افعالية  -

 فعالية جلان التدقيق.   -

 ألجل حتقيق هذا الغرض سنقوم ابستخدام التكرارات، النسب املئوية، املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.

 وترتيبها كما يلي:  التدقيق البنكي  ميكن توضيح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد 

 التدقيق البنكي يف البنوك التجارية اجلزائرية   تملخص درجة توافر مقوما : (15-3ل رقم )اجلدو 

املتوسط   التدقيق البنكي أبعاد مقومات 
 احلسايب 

االحنراف  
درجة   الرتبة  املعياري

 التوافر 
 مرتفعة  1 0.468 4.232 فعالية التدقيق الداخلي 

 مرتفعة  2 0.545 4.030 لتدقيق اخلارجي افعالية  

 مرتفعة  3 0.501 3.733 الية جلان التدقيقفع

 مرتفع  / 0.457 3.999 املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري العام للمحور 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

التــدقيق  مقومــات    دأبعــا  تــوافرعلــى    نيوافقــو   أفــراد عينــة الدراســة املبحــوثنيأن    (15-3)يتضـح مــن اجلــدول  
( ابحنــراف معيــاري قــدره  3.999حيــث بلــغ متوســط املوافقــة علــى هــذا احملــور )،  لبنكــي يف البنــوك التجاريــة اجلزائريــةا
التـدقيق البنكـي    مقومات  توافر( مما يدل على  5.00إىل     3.68من  (، ويدخل هذا املتوسط ضمن الفئة )0.457)

 اد عينة الدراسة املبحوثني.أفر   من وجهة نظر  مرتفعةبدرجة  يف البنوك التجارية اجلزائرية  
ــد )   ــاء بعـ ــداخليجـ ــدقيق الـ ــة التـ ــة  فعاليـ ــغ )  األوىل( يف املرتبـ ــايب بلـ وهـــو أعلـــى مـــن  -(  4.232مبتوســـط حسـ

  يف(  فعاليــة جلــان التــدقيقبعــد )  جــاء(، يف حــني  0.457واحنــراف معيــاري بلــغ )  -(3.999املتوســط احلســايب العــام )
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واحنـراف    -(3.999وهو أدىن من املتوسط احلسايب العام )-(  3.733ره )مبتوسط حسايب قد  واألخرية الثالثةاملرتبة 
 (.0.501معياري قدره )

تــوافر كــل بعــد مــن أبعــاد    لعبــارات الـيت تقــيس درجــةاب  املتعلقــة  عينــة األفــراد املبحــوثني  آلراءيف مـا يلــي توضــيح  
 على حدة.  التدقيق البنكي

 البنوك التجارية اجلزائريةالتدقيق الداخلي يف  أوال: درجة توافر بعد فعالية  
،  3،  2،  1يتكــون هــذا البعــد مــن اثنتــا عشــرة عبــارة، والــيت يوافــق ترتيبهــا يف اســتمارة االســتبيان العبــارات )

ــابية  12و 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5،،  4 ــنعمل علــــــى القيــــــام حبســــــاب املتوســــــطات احلســــ ــا ســــ (، ولغــــــرض حتليلهــــ
 ا آلراء أفراد عينة الدراسة املبحوثني، واجلدول اآليت يوضح ذلك:واالحنرافات املعيارية وعرض درجات املوافقة وفق

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (16-3اجلدول رقم )
 التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اجلزائريةتوافر بعد    درجة

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

يشــــــــــــــرتط يف اختيــــــــــــــار املــــــــــــــدققني /1
ــة  ــاءة العلميــــــــ ــداخلني الكفــــــــ الــــــــ

 واملهنية.

 1 1 4 48 78 تك
4.523 0.670 

% 59.1 36.4 3 0.8 0.8 

يشــــــــــــــرتط يف اختيــــــــــــــار املــــــــــــــدققني /2
 الداخليني اخلربة املهنية الالزمة.

 0 18 16 35 63 تك
4.083 1.070 

% 47.7 26.5 12.1 13.6 0 

ــم /3 ــن أهــ التــــدقيق الــــداخلي يعتــــرب مــ
ــة الـــيت نـــص  ــة الدوريـ أنـــواع الرقابـ

 08-11عليها النظام 

 0 4 7 64 57 تك
4.318 0.713 

% 43.2 48.5 5.3 3 0 

يستفيد املـدققون الـداخليني للبنـك /4
مـــن دورات تكوينيـــة يف التـــدقيق 

ت جلنــة البنكــي ومبــادئ ومقــررا
 ابزل.

 1 4 24 61 42 تك

4.053 0.832 
% 31.8 46.2 18.2 3 8 

يؤكد رئـيس قسـم التـدقيق الـداخلي /5
ــتقاللية  جمللـــــــــــــس اإلدارة  االســـــــــــ
ــاط التـــــــــــدقيق  ــة لنشـــــــــ التنظيميـــــــــ

 الداخلي يف تقريره.

 2 1 16 56 57 تك
4.250 0.814 

% 43.2 42.4 12.1 0.8 1.5 

 يلتــــزم املــــدققون الــــداخليون احليـــــاد/6
 عند أداء مهامهم.

 1 0 7 42 82 تك
4.546 0.670 

% 62.1 31.8 5.3 0 0.8 

ــدقيق /7 ــم التــــــــ ــو قســــــــ يبــــــــــذل موظفــــــــ
الــداخلي العنايــة املهنيــة الكافيــة 

 عند القيام مبهامهم.

 1 2 10 55 64 تك
4.356 0.753 

% 48.5 41.7 7.6 1.5 0.8 
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 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

يسهر رئيس قسم التدقيق الداخلي /8
علــــــــى وضــــــــع بــــــــرانمج لتأكيــــــــد 
وحتســـــــــــــــني جـــــــــــــــودة التـــــــــــــــدقيق 

 الداخلي.

 1 1 16 54 60 تك
4.296 0.769 

% 45.5 40.9 12.1 0.8 0.8 

يقـوم رئــيس قسـم التــدقيق الــداخلي /9
بوضــــع خطــــة مــــن أجــــل تقيــــيم 
موثـــق للمخـــاطر مـــرة واحـــدة يف 

 السنة على األقل.

 3 12 17 52 48 تك

3.985 1.034 

% 36.4 39.4 12.9 9.1 2.3 

ــمل نشــــاط التــــدق/10 يق الــــداخلي يشـ
تقيــــيم إدارة املخـــــاطر واإلســـــهام 

 يف حتسينها.

 1 3 10 62 53 تك
4.189 0.900 

% 40.2 47 7.6 2.3 3 

ــدقيق /11 ــم التــــــ ــوظفي قســــــ ــدى مــــــ لــــــ
الــــداخلي معرفــــة وافيــــه لتقنيــــات 
دة علــــــــــــــــى  التــــــــــــــــدقيق املعتمــــــــــــــــِّ
التكنولوجيـــــا املتـــــوفرة مـــــن أجـــــل 

 اجناز أعماهلم.

 0 9 10 51 62 تك

3.931 0.812 
% 47 38.6 7.6 6.8 0 

ــوم قســــــــم التــــــــدقيق الــــــــداخلي /12 يقـــــ
ــة  ــة الرقابــ ــيم أنظمــ بفحــــص وتقيــ
الداخلية للبنـك )الرقابـة الدائمـة 

 والدورية(.

 0 9 10 51 62 تك

4.258 0.870 
% 47 38.6 7.6 6.8 0 

  توافر فعالية التدقيق الداخلي يف البنوك املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة  
 0.468 4.232 التجارية اجلزائرية 

 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 

فعاليــة  تــوافر    ىل إجــاابت عينــة األفــراد املبحــوثني علــى العبــارات املتعلقــة بدرجــة(إ16-3)دول رقــم  اجلــيشــري  
  تـوافر بعـد علـى    نيوافقــو   املبحـوثنين  ويتضح من خالل هذا اجلـدول أ  ،التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اجلزائرية

ــة  ق التــدقي ــة اجلزائري ( ابحنــراف  4.232، حيــث بلــغ متوســط املوافقــة علــى هــذا البعــد )الــداخلي يف البنــوك التجاري
التــدقيق  بعــد    تــوافر( ممــا يــدل علــى  5.00إىل    3.68(، ويــدخل هــذا املتوســط ضــمن الفئــة )0.468معيــاري قــدره )

هــذا  وقـد مت ترتيـب العبــارات املندرجـة حتـت    ،مــن وجهـة نظـر املبحــوثني  مرتفعــة  جلزائريــةالـداخلي يف البنـوك التجاريـة ا
 وافقة كاآليت:  املحسب درجة   البعد 

مــن    األوىل( يف املرتبــة  يلتــزم املــدققون الــداخليون احليــاد عنــد أداء مهــامهم(: )06جــاءت العبــارة رقــم )/1
  ( ابحنــــراف معيــــاري قــــدره4.546فقــــة )حيــــث درجــــة موافقــــة املبحــــوثني، حيــــث بلــــغ متوســــط درجــــة املوا
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، وهــذا مؤشــر واضــح يعكــس التزامــا كبــريا للمــدققني الــداخلني للبنــوك التجاريــة اجلزائريــة للحيــاد  (0.670)
 عند ممارستهم ملهامهم، وهذا يزيد يف فعالية التدقيق الداخلي يف البنوك التجارية اجلزائرية؛

( يف املرتبــة  دققني الـــداخلني الكفـــاءة العلميـــة واملهنيــةتط يف اختيــار املـــ يشـــ (: )01جــاءت العبــارة رقــم )/2
( ابحنــراف معيــاري  4.523حيــث بلــغ متوســط درجــة املوافقــة )،  مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني  الثانيــة
ــدره ــة عنــــد  (0.670)  قـ ــاءة العلميــــة واملهنيـ ــة تشــــرتط الكفـ ــذا أن البنــــوك التجاريـــة اجلزائريـ ــح مــــن هـ ، ويتضـ

ني مــن خــالل االشــرتاط مــثال احلصــول علــى شــهادة الليســانس علــى األقــل يف  توظيفهــا للمــدققني الــداخل
 التخصصات املرتبطة ابحملاسبة والتدقيق.

يبــذل موظفـــو قســم التــدقيق الـــداخلي العنايــة املهنيــة الكافيـــة عنــد القيـــام  (: )07جــاءت العبــارة رقــم )/3
(  4.356غ متوسـط درجـة املوافقـة )من حيث درجة موافقة املبحوثني، حيث بلـ الثالثة( يف املرتبة مبهامهم

ــدره ــداخلي يف البنــــوك  (0.753)  ابحنـــراف معيــــاري قـ ــعي مــــوظفي دوائـــر التــــدقيق الـ ــدل علــــى سـ ، وهــــذا يـ
التجارية اجلزائرية على بذل العناية املهنية الالزمـة عنـد ممارسـتهم ملهـامهم، وهـذا ممـا يزيـد يف فعاليـة التـدقيق  

 الداخلي فيها؛

)التدقيق الداخلي يعترب من أهم أنواع الرقابة الدورية اليت نــص عليهــا النظــام    (:03)  جاءت العبارة رقم/4
ــة  بــــة( يف املرت11-08 ــة  الرابعــ  مــــن حيــــث درجــــة موافقــــة املبحــــوثني، حيــــث بلــــغ متوســــط درجــــة املوافقــ

، ويتضــح مــن هــذا أن التــدقيق الــداخلي يعتــرب فعــال مــن أهــم  (0.713)  ( ابحنــراف معيــاري قــدره4.318)
املتعلـق ابلرقابـة الداخليـة للبنـوك واملؤسسـات املاليـة،    08-11ة الدورية اليت نص عليهـا النظـام  أنواع الرقاب

 ويلعب دورا هاما يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية اجلزائرية؛

يســهر رئــيس قســم التــدقيق الــداخلي علــى وضــع بــرانمج لتأكيــد وحتســني  (: )08جــاءت العبــارة رقــم )/5
من حيث درجة موافقة املبحـوثني، حيـث بلـغ متوسـط درجـة    اخلامسة( يف املرتبة  الداخليجودة التدقيق  

وإن كانــت ليســت  –، وهــذا يعكــس وجــود مبــادرات  (0.769)  ( ابحنــراف معيــاري قــدره4.296املوافقــة )
  مــن طــرف رؤســاء مصــاحل أو دوائــر التــدقيق الــداخلي للبنــوك التجاريــة اجلزائريــة  -يف مجيــع البنــوك التجاريــة  

علـى وضــع بــرانمج لتأكيــد وحتســني جــودة التـدقيق الــداخلي، ممــا يزيــد يف فعاليتــه ودوره يف البنــوك التجاريــة  
 اجلزائرية؛

يقوم قسم التــدقيق الــداخلي بفحــص وتقيــيم أنظمــة الرقابــة الداخليــة للبنــك  (: )12جاءت العبارة رقم )/6
ــة ــة الدائمــة والدوري موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط  مــن حيــث درجــة    السادســة( يف املرتبــة  )الرقاب

، وهـذا يـدل علـى أن قسـم التـدقيق الـداخلي يف  (0.870( ابحنـراف معيـاري قـدره)4.258درجة املوافقـة )
البنوك التجارية حمل الدراسـة يقـوم بفحـص وتقيـيم أنظمـة الرقابـة الداخليـة للبنـك ممـا يزيـد يف فعاليتـه ودوره  

 نكي بصفة عامة يف البنوك التجارية اجلزائرية؛وابلتايل يزيد من فعالية التدقيق الب
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يؤكــد رئــيس قســم التــدقيق الــداخلي جمللــس اإلدارة  االســتقاللية التنظيميــة  (: )05جــاءت العبــارة رقــم )/7
مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ    الســابعة( يف املرتبــة  لنشــاط التــدقيق الــداخلي يف تقريــره

ــ4.250متوســـط درجـــة املوافقـــة ) ، وهـــذا يـــدل علـــى أن رؤســـاء أقســـام  (0.814راف معيـــاري قـــدره)( ابحنـ
التدقيق الـداخلي يف البنـوك التجاريـة اجلزائريـة حمـل الدراسـة غالبـا مـا يقومـون ابلتأكيـد يف تقـاريرهم املوجهـة  
جمللس اإلدارة االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الـداخلي الـذي يشـرفون عليـه البنـوك التجاريـة اجلزائريـة  

 على وضع برانمج لتأكيد وحتسني جودة التدقيق الداخلي، مما يزيد يف فعاليته ودوره يف هذه البنوك؛

(  يشمل نشاط التدقيق الــداخلي تقيــيم إدارة املخــاطر واإلســهام يف حتســينها(: )10جاءت العبارة رقم )/8
( ابحنـراف  4.189فقـة )من حيث درجة موافقـة املبحـوثني، حيـث بلـغ متوسـط درجـة املوا  الثامنةيف املرتبة  

، وهذا يدل علـى أن قسـم التـدقيق الـداخلي يف البنـوك التجاريـة حمـل الدراسـة يقـوم  (0.900معياري قدره)
ابملسامهة يف تقيـيم إدارة املخـاطر واإلسـهام يف حتسـينها اسـتجابة للمعـايري الدوليـة للتـدقيق ومتطلبـات جلنـة  

 عامة يف البنوك التجارية اجلزائرية؛ابزل مما يزيد يف فعاليه التدقيق البنكي بصفة 

ــم )/9 ــارة رقـ ــاءت العبـ ــة  يشــــتط يف اختيـــار املــــدققني الــــداخليني اخلــــربة املهنيــــة الالزمـــة(: )02جـ ( يف املرتبـ
( ابحنـراف معيـاري  4.083من حيث درجة موافقة املبحـوثني، حيـث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة ) التاسعة

نوك التجارية حمل الدراسـة تشـرتط اخلـربة املهنيـة يف توظيفهـا  ، وهذا يدل على أن أغلب الب(1.070) قدره
للمدققني الداخلني، إال أنه يوجد البعض من هذه البنوك، يكتفي فقط ابملؤهـل العلمـي، وال يهـتم بعنصـر  
اخلربة املهنية، عند توظيفه للمدققني الداخليني ممـا قـد يـؤثر يف فعاليـة التـدقيق الـداخلي يف البنـوك التجاريـة  

 زائرية؛اجل

ــم )/10 ــارة رقـ ــاءت العبـ ن للبنــــك مــــن دورات تكوينيــــة يف التــــدقيق  و يســــتفيد املــــدققون الــــداخلي(: )04جـ
مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ    العاشــرة( يف املرتبــة  البنكــي ومبــادئ ومقــررات جلنــة ابزل

غالبـا مـا يسـتفيد  ، وهـذا يـدل علـى أنـه  (0.832( ابحنـراف معيـاري قـدره)4.053متوسـط درجـة املوافقـة )
املــدققون الــداخليون للبنــوك التجاريــة اجلزائريــة مــن دورات تكوينيــة وتربصــات يف التــدقيق البنكــي ومبــادئ  
ــارات البنـــوك   ــع بعـــض إطـ ــا مـ ــا هبـ ــيت قمنـ ــابالت الـ ــض املقـ ــه فعـــال بعـ ــا أكدتـ ــذا مـ ــة ابزل، وهـ ومقـــررات جلنـ

 به يف البنوك التجارية اجلزائرية؛  واملدققني الداخلني، مما يزيد من فعالية التدقيق الذي يقومون 

ــق  (: )09جــاءت العبــارة رقــم )/11 ــيم موث ــداخلي بوضــع خطــة مــن أجــل تقي ــدقيق ال ــيس قســم الت يقــوم رئ
مـن حيـث درجـة موافقـة املبحـوثني،    احلاديــة عشــر( يف املرتبـة  للمخاطر مرة واحدة يف السنة على األقل

، وهـذا يـدل علـى أنـه غالبـا  (1.034)  قـدره  ( ابحنـراف معيـاري3.985حيث بلغ متوسط درجـة املوافقـة )
 ما يقوم رؤساء أقسام التدقيق الداخلي بوضع خطط من أجل تقييم موثق للمخاطر مرة واحدة  
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، ممـا يزيـد مـن فعاليـة التـدقيق الـذي يقومـون بـه يف البنـوك التجاريـة  IIA 2010يف السـنة اسـتجابة للمعيـار الـدويل
 اجلزائرية؛

ــم )/12 ــارة رقـ ــدقيق  )  (:11جـــاءت العبـ ــات التـ ــه لتقنيـ ــة وافيـ ــداخلي معرفـ ــدقيق الـ ــم التـ ــوظفي قسـ ــدى مـ لـ
دة علــى التكنولوجيــا املتــوفرة مــن أجــل اجنــاز أعمــاهلم مــن حيــث درجــة    الثانيــة عشــر( يف املرتبــة  املعتمــة

، وهــذا  (0.812( ابحنــراف معيــاري قــدره)3.931موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة املوافقــة )
ون أحياان ملـوظفي قسـم التـدقيق الـداخلي معرفـة وافيـة لتقنيـات التـدقيق املعتمـدة علـى  يدل على أنه قد يك

، مما قد يساعدهم يف أداء مهـامهم بكفـاءة وسـرعة عـاليتني، عكـس املـدققني الـداخليني الـذين  االتكنولوجي
ريــة اجلزائريــة  ال ميتلكــون هــذه املهــارات، وجيــدر التنويــه هنــا إىل أنــه جيــب علــى املشــرفني علــى البنــوك التجا

  ااالهتمــــام بتكــــوين املــــدققني الــــداخليني وتطــــوير قــــدراهتم يف تقنيــــات التــــدقيق املعتمــــدة علــــى التكنولوجيــــ
هذه امليزة يف املدققني الداخليني  يزيد يف فعاليـة التـدقيق    ، إن توفرIIA 1210استجابة للمعيار الدويل  

 الداخلي يف البنوك التجارية اجلزائرية؛

 التدقيق اخلارجي يف البنوك التجارية اجلزائريةوافر بعد فعالية  اثنيا: درجة ت
،  15،  14،  13يتكـون هـذا البعــد مـن عشـر عبــارات، والـيت يوافـق ترتيبهــا يف اسـتمارة االسـتبيان العبــارات )

ــاب املتوســــــطات احلســــــابية  22و 21، 20، 19، 18، 17، 16 ــام حبســــ ــى القيــــ ــا، ســــــنعمل علــــ (، ولغــــــرض حتليلهــــ
 عيارية، وعرض درجات املوافقة وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة املبحوثني، واجلدول اآليت يوضح ذلك:واالحنرافات امل

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (17-3اجلدول رقم )
 فعالية التدقيق اخلارجي يف البنوك التجارية اجلزائريةتوافر   درجة

 رات العبا
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تــدقيق البنــك مــن طــرف حمــافظي /13
ــى 02) ــاء علــــــ ــاابت بنــــــ ( حســــــ

ــر  100املـــــادة  -03مـــــن األمـــ
املتعلق ابلنقد والقرض يزيد  11

 من فعالية التدقيق اخلارجي.

 2 3 21 57 49 تك

4.121 0.865 
% 37.1 43.2 15.9 2.3 1.5 

يشرتط يف املدقق اخلارجي للبنـك /14
معرفــة وخـــربة يف تــدقيق البنـــوك، 
ــاتر  ــتم تثمـــــــني ذلـــــــك يف دفـــــ ويـــــ

 الشروط حملافظة احلساابت.

 1 4 20 50 57 تك

4.197 0.860 
% 43.2 37.9 15.2 3.0 0.8 

 0.842 4.129 0 5 24 52 51 تكتبليـــغ املـــدققان اخلارجيـــان حمـــافظ /15
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 رات العبا
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

ــ ــزي عــــن أي خمالفــ ة البنــــك املركــ
برتكبهــا البنــك بنــاء علــى املــادة 

يزيد    11-03من األمر   101
 من فعالية التدقيق اخلارجي.

% 38.6 39.4 18.2 3.8 0 

عدم استفادة املدقق اخلارجي من /16
أي قـــــــرض أو أي خدمـــــــة مـــــــن 
البنــك الــذي يقــوم بتدقيقــه بنــاء 

مــــــن األمــــــر  102علــــــى املــــــادة 
 استقالليته. يزيد يف 03-11

 1 9 19 42 61 تك

4.159 0.964 
% 46.2 31.8 14.4 6.8 0.8 

ــع املـــــــدقق اخلـــــــارجي خمطـــــــط /17 يضــــ
 واف وشامل لعملية التدقيق.

 1 3 24 49 55 تك
4.167 0.857 

% 41.7 37.1 18.2 2.3 0.8 

ــرا /18 ــان تقريـ ــدققان اخلارجيـ ــدمي املـ تقـ
ــل  خاصـــــــا عـــــــن الرقابـــــــة يف أجـــــ

ــاه  ــهر مـــــن اتريـــــخ 04أقصـــ  أشـــ
إقفــــال الســــنة املاليــــة بنــــاء علــــى 

ــر  101املـــــادة  -03مـــــن األمـــ
اليـــــة التـــــدقيق .يزيـــــد مـــــن فع11

 اخلارجي.

 0 3 35 57 37 تك

3.970 0.800 
% 28 43.2 26.5 2.3 0 

إرسال املدققان اخلارجيان نسـخة /19
مـــن تقـــاريرهم املوجهـــة للجمعيـــة 
العامـة إىل حمـافظ البنـك املركـزي 

مر من األ 101بناء على املادة 
يزيــــــــــد مــــــــــن فعاليــــــــــة  03-11

 دقيق اخلارجيالت

 2 5 31 57 37 تك

3.924 0.896 
% 28 43.2 23.5 3.8 1.5 

إن عضــــــوية املــــــدقق اخلــــــارجي يف /20
ــة  ــن فعاليــ ــد مــ ــة التــــدقيق تزيــ جلنــ

 .اخلارجيالتدقيق 

 11 12 46 47 16 تك
3.340 1.0760 

% 12.1 35.6 34.8 9.1 8.3 

ــى /21 ــارجي علــــــ ــدقق اخلــــــ ــع املــــــ يطلــــــ
يكل التنظيمـي للبنـك للتأكـد اهل

ــتقاللية قســــــم التــــــدقيق  مــــــن اســــ
 الداخلي.

 0 6 21 57 48 تك

4.113 0.835 

% 36.4 43.2 15.9 4.5 0 
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 رات العبا
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

ــارجي بفحـــــص /22 ــدقق اخلـــ ــوم املـــ يقـــ
ــة للبنـــــك  ــة الداخليـــ ــام الرقابـــ نظـــ
ويبـــــــدي رأيـــــــه حـــــــول ذلـــــــك يف 

 تقريره.

 0 4 25 46 57 تك

4.182 0.845 

% 43.2 34.8 18.9 3.0 0 

توافر فعالية التدقيق اخلارجي يف البنوك  املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة  
 0.545 4.030 التجارية اجلزائرية 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 

التدقيق   ةتوافر بعد فعالي  جةإىل إجاابت عينة األفراد املبحوثني على العبارات املتعلقة بدر   (17-3)يشري اجلدول  
توافر بعد التدقيق  على    ن يوافقو   املبحوثنيويتضح من خالل هذا اجلدول أن    اخلارجي يف البنوك التجارية اجلزائرية
( ابحنراف معياري قدره 4.030، حيث بلغ متوسط املوافقة على هذا البعد )اخلارجي يف البنوك التجارية اجلزائرية

ا0.545) هذا  ويدخل   ،)( الفئة  على  5.00إىل    3.68من  ملتوسط ضمن  يدل  مما  التدقيق   دبع   توافر(  فعالية 
بعد حسب درجة هذا المن وجهة نظر املبحوثني، وقد مت ترتيب العبارات املندرجة حتت    مرتفعةبدرجة    اخلارجي  

 وافقة كاآليت: امل

 تــدقيق البنــوك، ويــتم تثمــني  يشــتط يف املــدقق اخلــارجي للبنــك معرفــة وخــربة يف(: )14جــاءت العبــارة رقــم )/1
ــاابت ــة احلسـ ــاتر الشـــروط حملافظـ مـــن حيـــث درجـــة موافقـــة املبحـــوثني، حيـــث بلـــغ    األوىل( يف املرتبـــة  ذلـــك يف دفـ

، وهــذا يــدل علــى أنــه يــتم تثمــني عنصــر اخلــربة  (0860)  ( ابحنــراف معيــاري قــدره4.197متوســط درجــة املوافقــة )
ختيــار املــدققني اخلــارجيني للبنــوك التجاريــة اجلزائريــة، وهــذا مــا أكدتــه  ومنحــه نقاطــا معتــربة عنــد تقيــيم العــروض يف ا

املقــابالت الــيت أجريناهــا مــع بعــض املــدققني اخلــارجيني الــذين قــاموا بتــدقيق البنــوك، وبعــض إطــارات هــذه البنــوك،  
جاريـة، وجتـدر اإلشـارة  وهذا ابلنسبة للتدقيق القانوين والتعاقـدي، ممـا يزيـد مـن فعاليـة التـدقيق اخلـارجي يف البنـوك الت

إىل أن عــدد املــدققني اخلــارجيني الـــذين قــاموا بتــدقيق البنـــوك قليــل جــدا إذا مــا قـــورن ابلعــدد اإلمجــايل للمهنيـــني يف  
اخلــرباء احملاســبني(، حيــث عنــد حتميلنــا للتقــارير املاليــة للبنــوك التجاريــة العاملــة ابجلزائــر  و   اجلزائــر )حمــافظي احلســاابت

نفـس األمسـاء مكـررة يف خمتلـف البنـوك، أي أن تـدقيق البنـوك التجاريـة ابجلزائـر، تقريبـا حمتكـرا  لعدة سنوات، وجـدان  
 مدقق( نظرا لشرط اخلربة الذي تكلمنا عنه.  30يف فئة معينة من املدققني )ال تتجاوز 

ل  يقــوم املــدقق اخلــارجي بفحــص نظــام الرقابــة الداخليــة للبنــك ويبــدي رأيــه حــو (: )22جــاءت العبــارة رقــم )/2
(  4.182حيـث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة )،  مـن حيـث درجـة موافقـة املبحـوثني الثانيــة( يف املرتبـة ذلك يف تقريره



العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~130 ~  

، ويتضــح مــن هــذا أن املــدققني اخلــارجيني للبنــوك التجاريــة يقومــون بفحــص نظــام  (0.845ابحنــراف معيــاري قــدره)
وجهـة للجمعيـة العامـة، ويف حالـة وجـود أي قصـور  الرقابة الداخليـة للبنـك ويبـدون رأيهـم حـول ذلـك يف تقـاريرهم امل

 يف هذا النظام يقومون ابإلشارة له يف تقاريرهم سواء املوجهة للبنك يف حد ذاته، أو حملافظ بنك اجلزائر.

مـن    الثالثــة( يف املرتبـة  يضــع املــدقق اخلــارجي خمطــط واف وشــامل لعمليــة التــدقيق (: )17جاءت العبارة رقم )/3
،  (0.857)  ( ابحنـــراف معيـــاري قـــدره4.167ملبحـــوثني، حيـــث بلـــغ متوســـط درجـــة املوافقـــة )حيـــث درجـــة موافقـــة ا

وهذا النتيجة بديهيـة ابعتبـار أن وضـع خمطـط واف وشـامل لعمليـة التـدقيق مـن أوىل أولـوايت املـدقق اخلـارجي، مـن  
جي للبنـــوك قـــد  أجــل قيامـــه مبهمتـــه بســـهولة اتمـــة، ولكـــي يتجنـــب ضــياع الوقـــت، خاصـــة وأن عمليـــة التـــدقيق اخلـــار 

تسـتغرق وقتــا كبــريا وقــد يشــرتك فيهــا عــدة مــوظفني يف مكاتــب التــدقيق الــيت مت إســناد مهمــة التــدقيق هلــا، إن جتاهــل  
بعض املدققني هلذه النقطة املهمة جدا يف مراحل التدقيق اخلـارجي قـد يـؤدي إىل نقـص فعاليـة التـدقيق اخلـارجي يف  

 البنوك التجارية.

)عدم استفادة املدقق اخلارجي من أي قــرض أو أي خدمــة مــن البنــك الــذي يقــوم   (:16جاءت العبارة رقـم)/4
مــن حيــث درجــة    ةالرابعـــ   املرتبــة( يف  يزيـــد يف اســـتقالليته  11-03مـــن األمـــر    102بتدقيقـــه بنـــاء علـــى املـــادة  

لـى  ، وهـذا يـدل ع(0.964)  ( ابحنـراف معيـاري قـدره4.159) موافقة املبحوثني، حيث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة
املتعلـق ابلنقـد والقـرض فيمـا تعلـق بعـدم اسـتفادة املـدقق اخلـارجي مـن أي قـرض    11-03أن االلتزام بتدابري األمر 

أو أي خدمـة مـن البنــك الـذي يقــوم بتدقيقـه يزيـد مــن احلفـاظ علــى اسـتقالليته وميكنـه مــن ممارسـة مهامــه املوكلـة لــه  
ائما، أي أنـه قـد حيـدث وأن يسـتفيد هـذا املـدقق مـن قـرض  قانوان دون أي ضغوطات، إال أن هذا األمر غري وارد د

ابسم شخص آخر من أقاربه أو معارفه، وهذا ما جعل بعض املبحوثني جييبـون بعـدم املوافقـة، ويـرون أن هـذا األمـر  
 ال يزيد من استقاللية املدقق اخلارجي.

البنــك    يرتكبهــاعــن أي خمالفــة    )تبليــا املــدققان اخلارجيــان حمــافا البنــك املركــزي(:  15)جــاءت العبــارة رقــم  /5
مــن حيــث    ةاخلامســ   املرتبــة( يف  ييزيــد مــن فعاليــة التــدقيق اخلــارج  11-03مــن األمــر    101بنــاء علــى املــادة  

( وهـذا يـدل  0.842)  ( ابحنـراف معيـاري قـدره4.129)درجة موافقة املبحـوثني، حيـث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة  
يزيـد مـن    11-03مـن األمـر    101افظ البنـك املركـزي بنـاء علـى املـادة  على أن اإلجراء الذي مبوجبه يتم تبليـغ حمـ

 فعالية التدقيق اخلارجي.

ــدقيق البنــك مــن طــرف حمــافظي )(:  13)جــاءت العبــارة رقــم  /6 مــن    100( حســاابت بنــاء علــى املــادة  02)ت
حيـث درجـة    مـن  ةالسادســ   املرتبـة( يف  ياملتعلق ابلنقد والقرض يزيــد مــن فعاليــة التــدقيق اخلــارج 11-03األمر

،  وهـذا يـدل علـى  (0.865)  ( ابحنراف معيـاري قـدره4.121)موافقة املبحوثني، حيث بلغ متوسط درجة املوافقة  
يســـاهم نوعـــا مـــا يف زايدة فعاليـــة التـــدقيق    100أن  تـــدقيق البنـــوك مـــن طـــريف حمـــافظي حســـاابت بنـــاء علـــى املـــادة  

 اخلارجي.
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على اهليكل التنظيمــي للبنــك للتأكــد مــن اســتقاللية قســم    يطلع املدقق اخلارجي(: )21جاءت العبارة رقـم )/7
ــة  التــــدقيق الــــداخلي ــة املوافقــــة    الســــابعة( يف املرتبـ ــغ متوســــط درجـ ــث بلـ ــة املبحــــوثني، حيـ ــث درجــــة موافقـ مـــن حيـ

ــدره)4.113) ــاري قـ ــراف معيـ ــى  (0.835( ابحنـ ــوم ابالطـــالع علـ ــاان يقـ ــارجي أحيـ ــى أن املـــدقق اخلـ ــذا يـــدل علـ ، وهـ
 رفة تبعية قسم التدقيق لإلدارة العليا للبنك من عدمها.اهليكل التنظيمي ملع

أشهر مــن    04تقدمي املدققان اخلارجيان تقريرا خاصا عن الرقابة يف أجل أقصاه  (: )18جاءت العبارة رقم )/8
يف    .يزيــد مــن فعاليــة التــدقيق اخلــارجي11-03مــن األمــر    101اتريــخ إقفــال الســنة املاليــة بنــاء علــى املــادة  

( ابحنــراف معيــاري  3.970مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة املوافقــة )  منـــةالثااملرتبــة  
أشـهر    04، وهـذا يـدل علـى أن تقـدمي املـدققان اخلارجيـان تقريـرا خاصـا عـن الرقابـة يف أجـل أقصـاه  (0.800قدره)

 أي املبحوثني.من اتريخ إقفال السنة املالية يزيد نوعا ما يف فعالية التدقيق اخلارجي حسب ر 

إرســـال املـــدققان اخلارجيـــان نســـخة مـــن تقـــاريرهم املوجهـــة للجمعيـــة العامـــة إىل  (: )19جــاءت العبــارة رقــم )/9
( يف املرتبـة  يزيــد مــن فعاليــة التــدقيق اخلــارجي  11-03مــن األمــر    101حمافا البنك املركزي بناء على املادة  

  ( ابحنــراف معيــاري قــدره3.924درجــة املوافقــة )  مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط  التاســعة
، يـــدل علـــى أن اإلجـــراء الـــذي مبثابتـــه يقـــوم املـــدققان نســـخة مـــن تقـــاريرهم املوجهـــة للجمعيـــة العامـــة إىل  (0.896)

 حمافظ البنك املركزي يزيد نوعا ما من فعالية التدقيق اخلارجي حسب رأي املبحوثني. 

(  دقق اخلارجي يف جلنة التدقيق تزيــد مــن فعاليــة التــدقيق اخلــارجيإن عضوية امل(: )20جاءت العبارة رقم )/10
( ابحنـراف معيـاري  3.340من حيث درجة موافقة املبحوثني، حيـث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة ) التاسعةيف املرتبة 

ق  فعاليـــة التـــدقي  ، وهـــذا يـــدل علـــى أن عضـــوية املـــدقق اخلـــارجي يف جلنـــة التـــدقيق تزيـــد نوعـــا مـــا مـــن(1.067قـــدره)
اخلارجي نوعا ما، وجيدر التنويه هنا إىل أنه أظهرت نتائج بعـض املقـابالت الـيت أجريناهـا مـع بعـض إطـارات البنـوك  
أنـــه يف أغلـــب البنـــوك التجاريـــة العاملـــة يف اجلزائـــر فـــإن حمـــافظ احلســـاابت )املـــدقق اخلـــارجي( لـــيس عضـــوا يف جلـــان  

ارجي مــن جهــة وجلـــان التــدقيق مــن جهــة أخــرى يف هـــذه  التــدقيق هبــذه البنــوك، ممــا يــنقص مـــن فعاليــة التــدقيق اخلــ
 .البنوك
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 ةاثلثا: درجة توافر بعد فعالية جلان التدقيق يف البنوك التجارية اجلزائري
،  25،  24،  23يتكون هـذا البعـد مـن تسـعة عبـارات، والـيت يوافـق ترتيبهـا يف اسـتمارة االسـتبيان العبـارات )

حتليلهــا، ســنعمل علــى القيــام حبســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات  (، ولغــرض  31، 30، 29، 28، 27،  26
 املعيارية، وعرض درجات املوافقة وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة املبحوثني، واجلدول اآليت يوضح ذلك:

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (18-3اجلدول رقم )
 بعد فعالية جلان التدقيق يف البنوك التجارية اجلزائرية  توافر  جةدر 

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تنشـــــأ لـــــدى البنـــــك جلنـــــة تـــــدقيق /23
تنبثـــــــــــق مـــــــــــن األعضـــــــــــاء غـــــــــــري 
التنفيـــــــذين جمللـــــــس اإلدارة بنـــــــاء 

مـــــــن النظـــــــام  02دة علـــــــى املـــــــا
11-08 

 0 1 33 64 34 تك

3.992 0.736 
% 25.8 48.5 25.0 0.8 0 

ــة  يف أغلــــب /24 ــدقيق مفعلــ ــة التــ جلنــ
 .البنوك التجارية اجلزائرية

 2 10 35 47 38 تك

3.826 0.985 
% 28.8 35.6 26.5 7.6 1.5 

 غالبا يكون ألعضاء جلنة التدقيق/25
معــارف وخــربات كافيــة يف جمــال 

 بة واملالية والتدقيق.احملاس

 3 11 28 55 35 تك
3.818 0.995 

% 26.5 41.7 21.2 8.3 2.3 

عـــــدد اجتماعـــــات جلنـــــة التـــــدقيق  /26
كايف من أجـل مناقشـة القضـااي 

 احللول املناسبة. وإجياداملهمة 

 3 13 50 45 21 تك

3.515 0.953 
% 15.9 34.1 37.9 9.8 2.3 

تقــــوم جلنــــة التــــدقيق ابلتأكــــد مــــن /27
وجــود أيــة قيــود تعرقــل مــن  عــدم

عمـــل املـــدققني الـــداخلني وتـــؤثر 
 يف استقالليتهم.

 1 2 24 63 42 تك

4.083 0.792 
% 31.8 47.7 18.2 1.5 0.8 

تقــــوم جلنــــة التــــدقيق ابملشــــاركة يف /28
 اختيار املدققني الداخليني.

 3 20 47 43 19 تك
3.417 0.989 

% 14.4 32.6 35.6 15.2 2.3 

تــــدقيق ابملشــــاركة يف تقــــوم جلنــــة ال/29
ــداد ــروط الختيــــار  إعـ ــاتر الشـ دفـ

 املدققني اخلارجيني.

 4 23 48 40 17 تك
3.326 1.008 

% 12.9 30.3 36.4 17.4 3.0 

تقــوم جلنــة التــدقيق ابلتنســيق بــني /30
قسم التدقيق الداخلي واملدققني 

 اخلارجيني.

 2 19 44 48 19 تك
3.477 0.961 

% 14.4 36.4 33.3 14.4 15 
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 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تقــــوم جلنــــة التــــدقيق ابلتأكــــد مــــن /31
مـــــــــــــــــــــــدى اســـــــــــــــــــــــتجابة اإلدارة 
ــارجيني  لتوصـــــيات املـــــدققني اخلـــ

 والداخليني.

 0 2 21 65 44 تك
4.144 0.732 

% 33.3 49.2 15.9 1.5 0 

توافر فعالية جلان التدقيق يف البنوك  املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة  
 0.501 3.733 التجارية اجلزائرية 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 

  ن تــوافر بعــد جلــا  إىل إجــاابت عينــة األفــراد املبحــوثني علــى العبــارات املتعلقــة بدرجــة  (18-3)يشــري اجلــدول  
د فعاليــة  تــوافر بعــعلــى    نيوافقــو   املبحــوثني، ويتضــح مــن خــالل هــذا اجلــدول أن  التــدقيق يف البنــوك التجاريــة اجلزائريــة

(، ويـدخل هـذا  0.501( ابحنراف معياري قدره )3.733، حيث بلغ متوسط املوافقة على هذا البعد )جلان التدقيق
  مرتفعــةتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال بدرجــة    د بعــ  تــوافر( ممــا يــدل علــى  5.00إىل    3.68املتوســط ضــمن الفئــة )

 هذا البعد كما يلي:جة حتت  من وجهة نظر املبحوثني، وقد مت ترتيب العبارات املندر 
ــارة رقـــم )/1 تقــــوم جلنــــة التــــدقيق ابلتأكــــد مــــن مــــدى اســــتجابة اإلدارة لتوصــــيات املــــدققني  (: )31جـــاءت العبـ

ــة  اخلـــارجيني والـــداخليني ــة    األوىل( يف املرتبـ ــة املوافقـ ــغ متوســـط درجـ ــوثني، حيـــث بلـ ــة املبحـ ــة موافقـ ــن حيـــث درجـ مـ
من هذا أن جلنة التدقيق تويل اهتمامـا كبـريا بتقـارير وتوصـيات    ، ويتضح(0.732( ابحنراف معياري قدره )4.144)

 املدققني الداخليني واخلارجيني واحلرص على تطبيقها من طرف اإلدارة التنفيذية للبنك.

تقــوم جلنــة التــدقيق ابلتأكــد مــن عــدم وجــود أيــة قيــود تعرقــل مــن عمــل املــدققني  (: )27جــاءت العبــارة رقــم )/2
ــداخلني وتــؤثر يف اســتقال ــة( يف املرتبــة  ليتهمال مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة    الثاني

، ويتبــني مــن هــذا احلــرص  الكبــري مــن طــرف جلنــة التــدقيق يف  (0.792( ابحنــراف معيــاري قــدره )4.083املوافقــة )
تهم وأدائهــــم  تــــوفري اجلــــو املناســــب للمــــدققني الــــداخليني وضــــمان عملهــــم يف ظــــروف جيــــدة ال تــــؤثر علــــى اســــتقاللي

 ألعماهلم على أكمل وجه ممكن.

تنشــأ لــدى البنــك جلنــة تــدقيق تنبثــق مــن األعضــاء غــري التنفيــذين جمللــس اإلدارة  (: )23جــاءت العبــارة رقــم )/3
من حيث درجة موافقة املبحـوثني، حيـث بلـغ متوسـط    الثالثة( يف املرتبة  08-11من النظام    02بناء على املادة 
، يعكــس أن أغلــب أفــراد العينــة املبحوثــة يطلعــون علــى  (0.736ابحنــراف معيــاري قــدره )(  3.992درجــة املوافقــة )

تفعيـــل جلنـــة تـــدعى يف صـــلب هـــذا النظـــام بلجنـــة    إمكانيـــةاألنظمـــة والقـــوانني البنكيـــة الـــيت أاتحـــت للبنـــوك التجاريـــة  
 التدقيق وهي موجودة يف بعض البنوك التجارية اجلزائرية.

ــة اجلزائريــةجلنــ (: )24جــاءت العبــارة رقــم )/4 مــن    الرابعــة( يف املرتبــة  ة التــدقيق مفعلــة  يف أغلــب البنــوك التجاري
ــة املوافقـــة ) ــغ متوســـط درجـ ــوثني، حيـــث بلـ ــة موافقـــة املبحـ ــراف معيـــاري قـــدره )3.826حيـــث درجـ ،  (0.985( ابحنـ
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كــان وراء عــدم  ويتضــح مــن هــذا أنــه فعــال عــدم إلــزام القــانون البنكــي البنــوك التجاريــة إبنشــاء وتفعيــل جلنــة التــدقيق  
الـيت أغلبهـا مت تفعيـل  العاملة ابجلزائـر خاصـة الوطنيـة، عكـس البنـوك األجنبيـة  وجودها يف العديد من البنوك التجارية 

 فيها جلان التدقيق.

معارف وخربات كافيــة يف جمــال احملاســبة واملاليــة    غالبا يكون ألعضاء جلنة التدقيق (: )25جاءت العبارة رقم )/5
ــدقيق  ــة  ( يف املوالتـ ــةرتبـ ــة )  اخلامسـ ــة املوافقـ ــوثني، حيـــث بلـــغ متوســـط درجـ ــة موافقـــة املبحـ (  3.818مـــن حيـــث درجـ

، وهـذا يـدل علـى انـه يكـون أحيـاان كثـرية للجنـة التـدقيق معـارف وخـربات كافيـة يف  (0.995ابحنراف معياري قـدره )
ــدقيق ــة والتـ ــبة واملاليـ ــال احملاسـ ــا  جمـ ــة، أي أن أغلـــب أعضـ ــة اجلزائريـ ــوك التجاريـ ــانون  يف البنـ ــروط قـ ــد شـ ــون أحـ ئها حيققـ

 )حيازة شهادة يف املالية أو احملاسبة، أو شغل لوظيفة سابقة عليا يف اإلدارة واملالية ابلبنوك...(. ساربينز أوكسلي

  وإ ـــادعـــدد اجتماعـــات جلنـــة التـــدقيق كـــايف مـــن أجـــل مناقشـــة القضـــااي املهمـــة  (: )26جــاءت العبــارة رقــم )/6
(  3.515من حيث درجة موافقة املبحوثني، حيث بلغ متوسط درجة املوافقـة ) لسادسةا( يف املرتبة احللول املناسبة

، يعكس أنه قد يكون عدد اجتماعات جلنة التدقيق غري كاف يف بعض مـن البنـوك  (0.953ابحنراف معياري قدره)
 ، وهذا من شأنه أن ينعكس سلبا على أدائها وفعاليتها يف البنوك التجارية.التجارية

( يف  تقوم جلنة التــدقيق ابلتنســيق بــني قســم التــدقيق الــداخلي واملــدققني اخلــارجيني(: )30ارة رقم )جاءت العب/7
( ابحنــراف معيــاري  3.477مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة املوافقــة )  الســابعةاملرتبــة  
ق تقــوم ابلتنســيق بــني قســم  أن جلنــة التــدقي  -جــدا  بصــفة كبــريةحــىت وإن كــان لــيس  -، يعكــس هــذا  (0.961قــدره)

 التدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني يف البنوك التجارية اجلزائرية مما يزيد من فعالية كال منهما.
مـن    الثامنــة( يف املرتبـة  تقــوم جلنــة التــدقيق ابملشــاركة يف اختيــار املــدققني الــداخليني(: )28جاءت العبـارة رقـم )/8

ــث بلــــ ــة املبحـــوثني، حيـ ــة موافقـ ــث درجـ ــة )حيـ ــة املوافقـ ــط درجـ ــاري قــــدره)3.417غ متوسـ ،  (0.989( ابحنـــراف معيـ
 كة يف اختيار املدققني الداخليني يف بعض البنوك التجارية.يعكس هذا أنه ميكن أن تقوم جلنة التدقيق ابملشار 

ــوم(: )29جــــاءت العبــــارة رقــــم )/9 ــة  تقــ ــدقيق   جلنــ ــاركة  التــ ــداد  يف  ابملشــ ــاتر  إعــ ــروط  دفــ ــار  الشــ ــدققني  الختيــ   املــ
ــار  ــة  جينياخلـ ــعة( يف املرتبـ ــة )  التاسـ ــة املوافقـ ــغ متوســـط درجـ ــوثني، حيـــث بلـ ــة موافقـــة املبحـ (  3.326مـــن حيـــث درجـ

ــار (1.008ابحنــــراف معيــــاري قــــدره) ــة التــــدقيق ابملشــ ــار املــــدققني  ، يعكــــس هــــذا أنــــه ميكــــن أن تقــــوم جلنــ كة يف اختيــ
 الداخليني يف بعض البنوك التجارية.
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 ياانت املتعلقة مبدى توافر تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية املطلب الثاين: عرض ومناقشة الب
الـــيت تقـــيس درجـــة تـــوافر تقيـــيم املخـــاطر    عـــرض ومناقشـــة البيـــاانتســـنحاول مـــن خـــالل هـــذا املطلـــب القيـــام ب

 البنكية يف البنوك اجلزائرية، من خالل قياس درجة توافر كل من:
 إدراك وقياس خماطر القرض؛  -

 ؛ السيولة  رخماط  سإدراك وقيا -

 إدراك وقياس املخاطر السوقية؛   -

 إدراك وقياس املخاطر العملياتية.  -

 ألجل حتقيق هذا الغرض سنقوم ابستخدام التكرارات، النسب املئوية، املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري.

 كما يلي:   اوترتيبهالبنكية  ميكن توضيح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ألبعاد تقييم املخاطر  
 تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائريةملخص درجة توافر  : (19-3اجلدول رقم )

 درجة التوافر  الرتبة  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب  تقييم املخاطر البنكية 
 مرتفعة  1 0.535 4.093 دراك وقياس خماطر القرض إ

 مرتفعة  3 0.527 3.941 إدراك وقياس خماطر السيولة 
 مرتفعة  4 0.575 3.724 إدراك وقياس املخاطر السوقية 

 مرتفعة  2 0.585 3.952 إدراك وقياس املخاطر العملياتية 
املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري 

 مرتفعة  / 0.457 3.927 العام للمحور 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

ــوافر  علــى    يوافقــوناملبحــوثني  أن    (19-3)يتضــح مــن اجلــدول   يف البنــوك التجاريــة    املخــاطر البنكيــةأبعــاد  ت
(، ويــدخل هــذا  0.457( ابحنــراف معيــاري قــدره )3.927حيــث بلــغ متوســط املوافقــة علــى هــذا احملــور )،  اجلزائريــة

مــن وجهــة    تفعــةمر بدرجــة  تقيــيم املخــاطر البنكيةتــوافر( ممــا يــدل علــى  5.00إىل     3.68مــن  املتوســط ضــمن الفئــة  )
 .نظر املبحوثني

ــة    إدراك وقيـــاس خمـــاطر القـــرضجـــاء بعـــد   ــغ )  طمبتوســـ  األوىليف املرتبـ وهـــو أعلـــى مـــن  -(  4.093حســـايب بلـ
بعـــد )إدراك وقيـــاس املخـــاطر    جـــاء(، يف حـــني  0.535واحنـــراف معيـــاري بلـــغ )  -(3.927املتوســـط احلســـايب العـــام )

  -(3.927وهـو أدىن مـن املتوسـط احلسـايب العـام )-(  3.724ه )حسـايب قـدر   طواألخـرية مبتوسـ  الرابعــةيف  السوقية( 
 (.0.575واحنراف معياري قدره )

تــوافر كــل بعــد مــن أبعــاد    لعبــارات الـيت تقــيس درجــةاملتعلقــة اب  عينــة األفــراد املبحــوثنيآلراء  يف مـا يلــي توضــيح  
 على حدة.  تقييم املخاطر البنكية
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 قرض إدراك وقياس خماطر ال  أوال: درجة توافر بعد
، 34،  33،  32يتكــون هــذا البعــد مــن ســتة عبــارات، والــيت يوافــق ترتيبهــا يف اســتمارة االســتبيان العبــارات )

(، ولغــرض حتليلهــا، ســنعمل علــى القيــام حبســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، وعــرض  37و 36، 35
 دول اآليت يوضح ذلك:درجات املوافقة وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة املبحوثني، واجل

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (20-3اجلدول رقم )
 إدراك وقياس خماطر القرض توافر بعد    درجة

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تنـــــتج خمـــــاطر القـــــرض عـــــن عـــــدم /32
ــنهم  ــداد املــــدينني ألصــــول ديــ ســ
ابإلضــــــــافة إىل الفوائــــــــد املرتتبــــــــة 
عــــنهم )يف حــــال تعامــــل البنــــك 

 ابلفائدة(.

 0 7 12 67 46 تك

4.152 0.796 
% 34.8 50.8 9.1 5.3 0 

ــر /33 ــرض عــــن أتخــ ــاطر القــ ــتج خمــ تنــ
ــنهم  ــداد املــــدينني ألصــــول ديــ ســ

تبــــــــة ابإلضــــــــافة إىل الفوائــــــــد املرت 
عــــنهم )يف حــــال تعامــــل البنــــك 

 ابلفائدة(

 1 11 15 69 36 تك

3.970 0.890 
% 27.3 52.3 11.4 8.3 0.8 

 عالقـــــرض ابألوضـــــا تتـــــأثر خمـــــاطر /34
االقتصــــــــــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــــــــــة 

 والسياسية للبالد.

 0 8 12 60 52 تك
4.182 0.836 

% 39.4 45.5 9.1 6.1 0 

يُســـــــــــــــتعم ل نظـــــــــــــــام التصـــــــــــــــنيف /35
اخلي كآليـة لقيـاس االئتماين الـد

 .خماطر القرض

 1 4 27 62 38 تك

4.000 0.829 
% 28.8 47.0 20.5 3.0 0.8 

يتم حتليل الوضعية املالية ملتعاملي /36
ــتعمال مؤشـــــــــرات  البنـــــــــك ابســـــــ
التحليل املايل قبل البت يف قرار 

 منح االئتمان.

 0 5 14 55 58 تك

4.258 0.797 
% 43.9 41.7 10.6 3.8 0 

ال مؤشـــــرات الفشـــــل يـــــتم اســـــتعم/37
املـــايل احلديثـــة لتحليـــل الوضـــعية 

 املالية للعمالء.

 0 5 30 57 40 تك
4.000 0.829 

% 30.3 43.2 22.7 3.8 0 

يف    إدراك وقياس خماطر القرضتوافر املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة  
 0.535 4.093 البنوك اجلزائرية 

 SPSS 24خمرجات  احث ابالعتماد على من إعداد الب  املصدر: 
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إدراك    تـوافر بعـد   إىل إجاابت عينـة األفـراد املبحـوثني علـى العبـارات املتعلقـة بدرجـة (20-3ل )دو اجليشري 
تــوافر بعــد  علــى    يوافقــون  ويتضــح مــن خــالل هــذا اجلــدول أن املبحــوثني  ،وقيــاس خمــاطر القــرض يف البنــوك اجلزائريــة

( ابحنـــراف  4.093البنـــوك اجلزائريـــة، حيـــث بلـــغ متوســـط املوافقـــة علـــى هـــذا البعـــد )إدراك وقيـــاس خمـــاطر القـــرض يف  
إدراك    بعـد  تــوافر(ممـا يـدل علـى  5.00إىل     3.68مـن  (، ويدخل هذا املتوسط ضـمن الفئـة )0.535معياري قدره )

بعــد إدراك  وقــد مت ترتيــب العبــارات املندرجــة حتــت    ،مــن وجهــة نظــر املبحــوثنيمرتفعــة  وقيــاس خمــاطر القــرض بدرجــة  
 :  املوافقة كاآليتوقياس خماطر القرض يف البنوك اجلزائرية حسب درجة  

يتم حتليل الوضعية املالية ملتعاملي البنــك ابســتعمال مؤشــرات التحليــل املــايل قبــل  (: )36جاءت العبارة رقم )/1
غ متوسـط درجـة املوافقـة  من حيـث درجـة موافقـة املبحـوثني، حيـث بلـ  األوىل( يف املرتبة  البت يف قرار منح االئتمان

مــن اهتمــام البنــوك التجاريــة    مرتفــع جــدا، ويعكــس هــذا وجــود مســتوى  (0.797( ابحنــراف معيــاري قــدره )4.258)
يف قـرارات    ي ابسـتعمال املؤشـرات املاليـة قبـل البـتبنكـبتحليل الوضعيات املاليـة ملتعـاملي البنـك وطـالب االئتمـان ال

 ي.بنكمنح االئتمان ال

( يف  االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية للــبالد  عالقــرض ابألوضــا تتــأثر خمــاطر  (: )34رقــم )جــاءت العبــارة  /2
( ابحنـراف معيـاري قـدره  4.182حيث بلغ متوسط درجة املوافقـة )، من حيث درجة موافقة املبحوثني الثانيةاملرتبة 

اعيـة والسياسـية للـبالد ويعكـس  ، وهذا يؤكد فعال أن خمـاطر القـرض تتـأثر ابألوضـاع االقتصـادية واالجتم(0.836)
 املبحوثني ملسببات خماطر القرض.  األفراد أيضا مدى إدراك

تنتج خماطر القرض عن عدم سداد املدينني ألصول ديــنهم ابإلضــافة إىل الفوائــد  (: )32جاءت العبارة رقم )/3
قــة املبحــوثني، حيــث بلــغ  مــن حيــث درجــة مواف  الثالثــة( يف املرتبــة  املتتبــة عــنهم )يف حــال تعامــل البنــك ابلفائــدة

أسباب خمـاطر    أهم، وهذا يدل على أنه من بني  (0.796( ابحنراف معياري قدره )4.152متوسط درجة املوافقة )
، كمـا  ضـافة إىل الفوائـد املرتتبـة عـنهمعـدم سـداد املـدينني ألصـول ديـنهم ابإل  هـوالقرض يف البنوك التجارية اجلزائرية 
 ملبحوثني ملسببات خماطر القرض.يعكس أيضا مدى إدراك األفراد ا

  املرتبـة( يف  خماطر القــرضستعَمل نظام التصنيف االئتماين الداخلي كآلية لقياس  ي)(:  35)جاءت العبارة رقم /4
( ابحنـــراف معيـــاري قـــدره  4.000)مـــن حيـــث درجـــة موافقـــة املبحـــوثني، حيـــث بلـــغ متوســـط درجـــة املوافقـــة    ةالرابعـــ 

ا مـــن البنـــوك التجاريـــة اجلزائريـــة تســـتعمل نظـــام االئتمـــان الـــداخلي كآليـــة  وهـــذا يـــدل علـــى أن عـــددا كبـــري   (0.829)
 خماطر القرض، حيث تعترب هذه اآللية من أهم األدوات اليت تستعملها البنوك يف تقييم خماطر القرض. لقياس

( يف  ءيتم استعمال مؤشرات الفشل املايل احلديثة لتحليل الوضعية املاليــة للعمــال(: )37جاءت العبارة رقم )/5
( ابحنــراف معيــاري  4.000مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة املوافقــة )  اخلامســةاملرتبــة  
مؤشـــرات الفشـــل املـــايل  تســـتعمل  مـــن البنـــوك التجاريـــة اجلزائريـــة    معتـــرباوهـــذا يـــدل علـــى أن عـــددا    (0.829قـــدره )
ضل من سـابقتها كوهنـا تسـمح بتفـادي الوقـوع يف املخـاطر  وهذه الطريقة أف  لتحليل الوضعية املالية للعمالء، احلديثة

 االئتمانية )خماطر القرض( فضال عن قياسها.
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تنتج خماطر القرض عن أتخر سداد املدينني ألصول دينهم ابإلضافة إىل الفوائــد  (: )33جاءت العبارة رقـم )/6
درجـة موافقـة املبحـوثني، حيـث بلـغ    مـن حيـث  السادســة( يف املرتبـة  املتتبة عنهم )يف حال تعامل البنك ابلفائــدة

ــاطر  ،  (0.890( ابحنـــراف معيـــاري قـــدره )3.970متوســـط درجـــة املوافقـــة ) وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه حتـــدث أيضـــا  خمـ
ضــافة إىل الفوائــد املرتتبــة عــنهم  ســداد املــدينني ألصــول ديــنهم ابإل  لتــأخرالقــرض يف البنــوك التجاريــة اجلزائريــة نتيجــة  

 (.32العبارة رقم  )اد هنائيا ولكن بصفة أقل من عدم السد 

 اثنيا: درجة توافر بعد إدراك وقياس خماطر السيولة يف البنوك التجارية اجلزائرية 
 42، 41، 40،  39،  38يتكون هـذا البعـد مـن سـتة عبـارات، والـيت يوافـق ترتيبهـا يف اسـتمارة االسـتبيان العبـارات )

طات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، وعــرض درجــات  (، ولغــرض حتليلهــا، ســنعمل علــى القيــام حبســاب املتوســ43و
 املوافقة وفقا آلراء أفراد عينة الدراسة املبحوثني، واجلدول اآليت يوضح ذلك:

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (21-3اجلدول رقم )
 إدراك وقياس خماطر السيولة توافر بعد    درجة

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تنـــــتج خمـــــاطر الســـــيولة مـــــن عـــــدم /38
قـــــــــــدرة البنـــــــــــك علـــــــــــى ســـــــــــداد 
ــه  ــة عليــ ــة املرتتبــ ــات املاليــ االلتزامــ

 عند تواريخ استحقاقها.

 2 6 19 77 27 تك

3.932 0.821 
% 21.2 58.3 14.4 4.5 1.5 

ســـــداد االلتزامـــــات املاليـــــة املرتتبـــــة /39
ــة  أعلــــــــى  ــى البنـــــــك بتكلفـــــ علـــــ
نتيجــة عــدم القــدرة علــى تســييل 
بعــــــــض االســــــــتثمارات، يــــــــؤدي 

 لوقوع البنك يف خطر سيولة.

 1 8 30 75 18 تك

3.765 0.790 
% 13.6 56.8 22.7 6.1 0.8 

ــيط الســــيولة /40 ــعف تطــ ــرض ضــ يعــ
ــة  ــال طويلـــــــــــــــ ــنح آجـــــــــــــــ )كمـــــــــــــــ

ول أجال قصرية للتسهيالت وقب
لاللتزامــــــــات( البنــــــــك ملخــــــــاطر 

 سيولة.

 0 4 24 60 44 تك

4.091 0.796 
% 33.3 45.5 18.2 4 0 

ــات البنـــك حســـب /41 ــنَّف التزامـ ُتصـ
اآلجـــــال ويــــــتم اإلفصــــــاح عنهــــــا 
ــاس  الســــتعماهلا يف مؤشــــرات قيــ

 السيولة البنكية.

 1 2 27 73 29 تك

3.962 0.745 
% 22.0 55.3 20.5 1.5 0.8 
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 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تصـــــنيف موجـــــودات البنـــــك  يـــــتم/42
حســـــــــــب اآلجـــــــــــال ودرجـــــــــــات 
ــا مـــــن  ــيولتها واإلفصـــــاح عنهـــ ســـ
أجـــــــل اســـــــتعماهلا يف مؤشـــــــرات 

 قياس السيولة البنكية.

 1 3 29 74 25 تك

3.902 0.750 

% 18.9 56.1 22.0 2.3 0.8 

ــل /43 ــرات التحليـ ــتعمال مؤشـ ــتم اسـ يـ
ــاس  ــن أجـــل قيـ ــيولة مـ ــايل للسـ املـ
ــاط  خماطرهــــا والوقــــوف علــــى نقــ

 ضعف.القوة وال

 2 2 21 77 30 تك

3.992 0.767 
% 22.7 58.3 15.9 1.5 1.5 

يف  السيولة إدراك وقياس خماطر توافر املتوسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة  
 0.527 3.941 البنوك اجلزائرية 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 

إدراك    تـوافر بعـد    إجاابت عينـة األفـراد املبحـوثني علـى العبـارات املتعلقـة بدرجـةإىل (21-3دول )اجليشري 
بعــد  تــوافر  علــى    نيوافقــو   املبحــوثنيويتضــح مــن خــالل هــذا اجلــدول أن    ،يف البنــوك اجلزائريــة  الســيولةوقيــاس خمــاطر  

( ابحنـــراف  3.941لبعـــد )يف البنـــوك اجلزائريـــة، حيـــث بلـــغ متوســـط املوافقـــة علـــى هـــذا ا  الســـيولةوقيـــاس خمـــاطر    كإدرا
إدراك    بعـد  تــوافر(ممـا يـدل علـى  5.00إىل     3.68مـن  (، ويدخل هذا املتوسط ضـمن الفئـة )0.527معياري قدره )
وقــد مت ترتيــب العبــارات املندرجــة حتــت بعــد إدراك    ،مــن وجهــة نظــر املبحــوثنيمرتفعــة  بدرجــة    الســيولةوقيــاس خمــاطر  
 كاآليت:    وافقةاملة حسب درجة يف البنوك اجلزائري  السيولةوقياس خماطر  

يعــرض ضــعف ختطــيط الســيولة )كمــنح آجــال طويلــة للتســهيالت وقبــول أجــال  (: )40جــاءت العبــارة رقــم )/1
مـن حيـث درجـة موافقـة املبحـوثني، حيـث بلـغ متوسـط    األوىل( يف املرتبـة  قصرية لاللتزامات( البنك ملخاطر سيولة

ــة ) ــة املوافقـ ــدره  4.091درجـ ــاري قـ ــاطر  (0.796)( ابحنـــراف معيـ ــببات ملخـ ــرب املسـ ــني أكـ ــه مـــن بـ ــذا أنـ ، ويعكـــس هـ
السيولة األخطاء يف السياسة املالية للبنك وقبوله لاللتزامات قصرية األجل مقابـل منحـه آجـاال كبـريا للتسـهيالت ممـا  

 .اإلفالسيعرضه للوقوع يف خماطر السيولة اليت قد تؤدي به إىل 

شرات التحليل املايل للسيولة من أجل قيــاس خماطرهــا والوقــوف  يتم استعمال مؤ (: )43جاءت العبارة رقم )/2
حيـث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة  ،  مـن حيـث درجـة موافقـة املبحـوثني  الثانية( يف املرتبة  على نقاط القوة والضعف

، يعكـس اهتمامـا كبـريا للبنـوك التجاريـة يف اسـتعمال مؤشـرات السـيولة  (0.767( ابحنراف معياري قدره )3.992)
 من أجل جتنب الوقوع يف خماطرها.  بنكيةال
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ُتصـــناف التزامـــات البنـــك حســـب افجـــال ويـــتم اإلفصـــاح عنهـــا الســـتعماهلا يف  (: )41جــاءت العبـــارة رقـــم )/3
مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة    الثالثــة( يف املرتبــة  مؤشــرات قيــاس الســيولة البنكيــة

قوم بتصنيف التزاماهتا حسـب  ت، وهذا يدل أن البنوك التجارية  (0.745قدره )( ابحنراف معياري 3.962املوافقة )
 ية من طرف املعنيني بذلك.بنكاآلجال وتفصح عنها يف قوائمها املالية من أجل استعماهلا يف قياس السيولة ال

ة املتتبــة  تنتج خماطر السيولة من عــدم قــدرة البنــك علــى ســداد االلتزامــات املاليــ (: )38جاءت العبارة رقـم )/4
مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة    الرابعـــة( يف املرتبــة  عليـــه عنـــد تـــواريخ اســـتحقاقها

حيــث يــدل ذلــك علــى أنــه كثــريا مــا تتــنج خمــاطر الســيولة مــن    (0.821( ابحنــراف معيــاري قــدره )3.932املوافقــة )
ه عنــد تــواريخ اســتحقاقها مــن جهــة، وتــدل أيضــا علــى أن  عــدم قــدرة البنــك علــى ســداد التزاماتــه املاليــة املرتتبــة عليــ

 .البنكية من جهة أخرىألسباب اليت تؤدي إىل خماطر السيولة األفراد املبحوثني على دراية كافية اب

يتم تصنيف موجودات البنك حسب افجــال درجــات ســيولتها واإلفصــاح عنهــا  (: )42جاءت العبارة رقم )/5
مــن حيــث درجــة موافقــة املبحــوثني،    اخلامســة( يف املرتبــة  اس الســيولة البنكيــةمــن أجــل اســتعماهلا يف مؤشــرات قيــ 

اإلجـراء الــذي مــن    ، وهــذا يــدل أن ((0.750( ابحنـراف معيــاري قـدره )3.902حيـث بلــغ متوسـط درجــة املوافقــة )
  دها كثـريا  يسـاع  عنها يف قوائمها املالية مـن أجـل  اإلفصاحموجوداهتا حسب اآلجال و قيام البنوك التجارية بتصنيف 

 ية من طرف املعنيني بذلك.بنكيف قياس السيولة ال

ســداد االلتزامــات املاليــة املتتبــة علــى البنــك بتكلفــة  أعلــى نتيجــة عــدم القــدرة  (:  39جــاءت العبــارة رقــم )/6
مــن حيــث درجــة    السادســة( يف املرتبــة  علــى تســييل بعــث االســتثمارات، يــؤدي لوقــوع البنــك يف خطــر ســيولة

أنـه اندرا مـا يـؤدي    (0.790( ابحنراف معيـاري قـدره )3.765ني، حيث بلغ متوسط درجة املوافقة )موافقة املبحوث
يــة نتيجــة عــدم قــدرهتا علــى تســييل  بنكســداد االلتزامــات املاليــة املرتتبــة علــى البنــك بتكلفــة أعلــى إىل خمــاطر ســيولة  

 بعض االستثمارات.
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 السوقية يف البنوك التجارية اجلزائرية اثلثا: درجة توافر بعد إدراك وقياس املخاطر  
، 46،  45،  44يتكــون هــذا البعــد مــن ســتة عبــارات، والــيت يوافــق ترتيبهــا يف اســتمارة االســتبيان العبــارات )

(، ولغــرض حتليلهــا، ســنعمل علــى القيــام حبســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، وعــرض  49و 48، 47
 فراد عينة الدراسة املبحوثني، واجلدول اآليت يوضح ذلك:درجات املوافقة وفقا آلراء أ

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (22-3اجلدول رقم )
 السوقية خاطر  املإدراك وقياس  توافر بعد    درجة

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تنتج املخاطر السوقية عند ارتفاع /44
ــعار  ــام لألســــــــــــ ــتوى العــــــــــــ املســــــــــــ
 واخنفاض القوة الشرائية للعملة.

 3 9 38 64 18 تك

3.644 0.884 
% 13.6 48.5 28.8 6.8 2.3 

يـــؤدي تذبـــذب أســـعار العمـــالت /45
األجنبيـــة )الـــيت مت تســـعري بعـــض 

البنك هبا( إىل أصول والتزامات  
خمــاطر ســوقية تعــرض البنــك إىل 

 خسائر فادحة.

 4 12 26 60 30 تك

3.758 1.005 
% 22.7 45.5 19.7 9.1 3 

تــــــــــــؤدي التحركــــــــــــات املعاكســــــــــــة /46
ألســــعار الفوائــــد يف الســــوق إىل 
خمــاطر ســوقية تعــرض البنــك إىل 

 خسائر معتربة.

 2 8 34 67 21 تك

3.735 0.855 
% 15.9 50.8 25.8 6.1 1.5 

يـــــتم تصـــــنيف موجـــــودات البنـــــك /47
ــاة  وضــــــــــبط املوجــــــــــودات املقتنــــــــ
ــنيفها  ابلعمــــالت األجنبيــــة وتصــ
ــتعماهلا يف  ــا السـ ــاح عنهـ واإلفصـ

 قياس املخاطر السوقية.

 1 6 55 55 15 تك

3.583 0.782 
% 11.4 41.7 41.7 4.5 0.8 

يـــــــتم إجـــــــراء بعـــــــض االختبـــــــارات /48
وتوقــع للســيناريوهات الضــاغطة 

ــاض معـــــدالت ــدة  )كاخنفـــ الفائـــ
وتدهور أسـعار بعـض العمـالت 

 وقياس اخلسائر املتوقعة(.

 2 6 34 63 27 تك

3.811 0.866 
% 20.5 47.7 25.8 4.5 1.5 

يــــتم اســـــتعمال بعـــــض األســـــاليب /49
الكميــــة واإلحصــــائية مــــن أجــــل 
القيــــــــــــاس الــــــــــــدقيق للمخــــــــــــاطر 

 السوقية.

 1 7 37 58 29 تك

3.811 0.866 
% 22 43.9 28 5.3 0.8 



العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~142 ~  

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  حمايد  موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

يف  السوقية خاطر املإدراك وقياس توافر وسط  احلسايب العام واالحنراف املعياري العام لدرجة  املت
 0.575 3.724 البنوك اجلزائرية 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 

إدراك    بعـد   تـوافر  إىل إجاابت عينـة األفـراد املبحـوثني علـى العبـارات املتعلقـة بدرجـة (22-3ل )دو اجليشري 
تـوافر بعــد  علـى    يوافقــون  ويتضــح مـن خـالل هـذا اجلـدول أن املبحــوثني  ،يف البنـوك اجلزائريـة  املخـاطر السـوقيةوقيـاس  

( ابحنــراف  3.724يف البنــوك اجلزائريــة، حيــث بلــغ متوســط املوافقــة علــى هــذا البعــد )  املخــاطر الســوقيةوقيــاس    كإدرا
إدراك    بعـدتــوافر  (ممـا يـدل علـى  5.00إىل     3.68مـن  من الفئـة )(، ويدخل هذا املتوسط ضـ0.575معياري قدره )
وقــد مت ترتيــب العبــارات املندرجــة حتــت بعــد إدراك    ،وجهــة نظــر املبحــوثني  نمــ  مرتفعــةبدرجــة    الســيولةوقيــاس خمــاطر  

 :  املوافقة كاآليتيف البنوك اجلزائرية حسب درجة   السوقيةخاطر  املوقياس 

راء بعث االختبارات وتوقع للسيناريوهات الضاغطة )كاخنفاض معــدالت  يتم إج(: )48جاءت العبارة رقم )/1
ــائر املتوقعـــة( مـــن حيـــث درجـــة موافقـــة    األوىل( يف املرتبـــة  الفائـــدة وتـــدهور أســـعار بعـــث العمـــالت وقيـــاس اخلسـ

، ويعكــس هـذا أن البنــوك  (0.866( ابحنـراف معيــاري قـدره )3.811املبحـوثني، حيــث بلـغ متوســط درجـة املوافقــة )
جارية اجلزائرية هتتم كثريا إبجراء االختبارات وتوقـع للسـيناريوهات الضـاغطة )كاخنفـاض معـدالت الفائـدة وتـدهور  الت

 أسعار بعض العمالت وقياس اخلسائر املتوقعة(.

يـــتم اســـتعمال بعـــث األســـاليب الكميـــة واإلحصـــائية مـــن أجـــل القيـــاس الـــدقيق  (: )49جــاءت العبــارة رقــم )/2
(  3.811حيث بلغ متوسط درجـة املوافقـة )،  من حيث درجة موافقة املبحوثني الثانيةرتبة ( يف املللمخاطر السوقية

، ويعكـــــس هـــــذا أن البنـــــوك التجاريـــــة اجلزائريـــــة هتـــــتم إبجـــــراء األســـــاليب الكميـــــة  (0.866ابحنـــــراف معيـــــاري قـــــدره )
 واإلحصائية من أجل التنبؤ وقياس املخاطر السوقية، لكن هذا االهتمام ليس كبريا جدا.

تذبذب أسعار العمالت األجنبية )اليت مت تسعري بعــث أصــول والتزامــات   يؤدي(: )45جاءت العبارة رقم )/3
ــائر فادحـــة ــوقية تعـــرض البنـــك إىل خسـ ــك  ـــا( إىل خمـــاطر سـ ــة  البنـ ــة    الثالثـــة( يف املرتبـ ــة موافقـ مـــن حيـــث درجـ

أن  يـــدل علـــى  ، وهـــذا  (1.005( ابحنـــراف معيـــاري قـــدره )3.758املبحـــوثني، حيـــث بلـــغ متوســـط درجـــة املوافقـــة )
تســعري بعــض أصــول والتزامــات البنــك بعمــالت أجنبيــة يــؤدي أحيــاان إىل خمــاطر ســوقية لكــن غالبــا مــا يكــون هــذا  

 الوطنية.التجارية ويقل يف البنوك  العاملة يف اجلزائر    اخلاصة اخلطر يف البنوك التجارية األجنبية

ألســعار الفوائــد يف الســوق إىل خمــاطر ســوقية تعــرض  تــؤدي التحركــات املعاكســة  (: )46جاءت العبارة رقـم )/4
مـن حيــث درجـة موافقــة املبحــوثني، حيـث بلــغ متوسـط درجــة املوافقــة    الرابعــة( يف املرتبــة  البنــك إىل خســائر معتــربة

وهــذا يــدل علــى أن التحركــات املعاكســة ألســعار الفوائــد يف الســوق    (0.855( ابحنــراف معيــاري قــدره )3.735)
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جلزائريــة إىل خمــاطر سـوقية ولكــن بدرجــة أقــل مــن تذبــذب أســعار العمــالت  وقــوع البنــوك التجاريــة اتـؤدي أحيــاان إىل  
 األجنبية اليت مت تسعري بعض أصول والتزامات البنك هبا.

تنـــتج املخـــاطر الســـوقية عنـــد ارتفـــاع املســـتوى العـــام لألســـعار واخنفـــاض القـــوة  (: )44جــاءت العبـــارة رقــم )/5
ــة ــرائية للعملــ ــالشــ ــةة  ( يف املرتبــ مــــن حيــــث درجــــة موافقــــة املبحــــوثني، حيــــث بلــــغ متوســــط درجــــة املوافقــــة    اخلامســ

، وهذا يدل على أنه أيضا ميكن ان تنتج املخـاطر السـوقية عنـد ارتفـاع  (0.884( ابحنراف معياري قدره )3.644)
األجنبيـة الـيت  املستوى العام لألسعار واخنفاض القوة الشرائية للعملة لكن بدرجة أقل مـن تذبـذب أسـعار العمـالت  

 مت تسعري بعض أصول والتزامات البنك هبا ومن التحركات املعاكسة ألسعار الفوائد يف السوق.

يــتم تصــنيف موجــودات البنــك وضــبط املوجــودات املقتنــاة ابلعمــالت األجنبيــة  (: )47جــاءت العبــارة رقــم )/6
مــن حيـث درجـة موافقــة    السادســةبـة  ( يف املرتوتصــنيفها واإلفصــاح عنهــا الســتعماهلا يف قيــاس املخــاطر الســوقية

، وهـــذا يـــدل علـــى أن  (0.782( ابحنـــراف معيـــاري قـــدره )3.583املبحـــوثني، حيـــث بلـــغ متوســـط درجـــة املوافقـــة )
اإلجــــراء الــــذي مــــن شــــأنه قيــــام بعــــض البنــــوك التجاريــــة اجلزائريــــة ابالهتمــــام بتصــــنيف وضــــبط املوجــــودات املقتنــــاة  

يــيم املخــاطر الســوقية، وجيــدر التنويــه إىل أن عــدم وقــوع بعــض البنــوك  ابلعمــالت األجنبيــة يســهل عمليــة قيــاس وتق
التجارية الوطنية يف خماطر سوقية نظرا لعدم ارتباطها ابالقتصـادايت والعمـالت األجنبيـة جيعلهـا ال هتـتم كثـريا بتقيـيم  

 وقياس املخاطر السوقية.

 ك التجارية اجلزائرية رابعا: درجة توافر بعد إدراك وقياس املخاطر العملياتية يف البنو 
، 52،  51،  50يتكــون هــذا البعــد مــن ســتة عبــارات، والــيت يوافــق ترتيبهــا يف اســتمارة االســتبيان العبــارات )

(، ولغــرض حتليلهــا، ســنعمل علــى القيــام حبســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، وعــرض  55و 54، 53
 ة املبحوثني، واجلدول اآليت يوضح ذلك:درجات املوافقة وفقا آلراء أفراد عينة الدراس

لعبارات اليت تقيس درجات املوافقة، املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل:  (23-3اجلدول رقم )
 العملياتية خاطر  املإدراك وقياس  توافر بعد    درجة

 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  ايد حم موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

تعتــرب أخطــاء املــوظفني يف معاجلــة /50
العمليات املختلفة مـن بـني أهـم 

 أسباب املخاطر العملياتية

 1 14 22 55 40 تك

3.902 0.980 
% 30.3 41.7 16.7 10.6 0.8 

حـــــــدوث أخطـــــــاء أو أعطـــــــال يف /51
بــرامج املعلوماتيــة املســتعملة مــن 
طرف البنك يـؤدي إىل حـدوث 

 .اطر عملياتيةخم

 0 8 20 60 44 تك

4.061 0.854 
% 33.3 45.5 15.2 6.1 0 

ــل بعـــض املــــوظفني أو /52 ــؤدي حتايـ  0.801 4.212 1 4 13 62 52 تكيـ
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 العبارات 
 درجة املوافقة 

ط  
وس

املت
سايب 

احل
ف   

حنرا
اال

ري
ملعيا

ا
 

موافق 
غري  ايد حم موافق بشدة 

 موافق
غري 

موافق 
 بشدة 

ــواطئهم مـــــــن أجـــــــل اخـــــــتالس  تــــ
بعــــــــــــض األمــــــــــــوال إىل خمــــــــــــاطر 
ــائر   ــة تــــــــؤدي إىل خســــــ عملياتيــــــ

 كبرية.

% 39.4 47.0 9.8 3.0 0.8 

يثـة يتم استعمال أنظمة إنذار حد/53
للكشـــــــــــــــف عـــــــــــــــن عمليـــــــــــــــات 
االحتيال من طرف املوظفني أو 
القرصــــــــنة اخلارجيــــــــة حلســــــــاابت 

 العمالء.

 0 5 30 61 36 تك

3.970 0.810 
% 27.3 46.2 22.7 3.8 0 

يـــــــــــتم قيـــــــــــاس قـــــــــــدرة البنـــــــــــك يف /54
اســـــــــــتئناف العمـــــــــــل ومواصـــــــــــلة 
نشاطه يف حالـة تعرضـه ملخـاطر 
عملياتية كبرية )أخطاء، قرصنة، 

 اختالس....(

 0 11 29 59 33 تك

3.864 0.889 
% 25.0 44.7 22.0 8.3 0 

يــــــتم اســــــتعمال بعــــــض مؤشــــــرات /55
التحليـــل املـــايل مـــن أجـــل قيـــاس  
كفاءة ومردوديـة مـوظفي البنـك  
كصــــــــــــــورة أوليــــــــــــــة للمخــــــــــــــاطر 

 العملياتية.
 

 2 11 38 54 27 تك

3.705 0.939 

% 20.5 40.9 28.8 8.3 1.5 

العملياتية  خاطر املإدراك وقياس توافر ملعياري العام لدرجة  املتوسط  احلسايب العام واالحنراف ا
 0.585 3.952 يف البنوك اجلزائرية 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 

إدراك وقيــاس    تــوافر بعــد   إىل إجــاابت عينــة األفــراد املبحــوثني علــى العبــارات املتعلقــة بدرجــة(23-3)دول  اجلــيشــري  
  كتـوافر بعـد إدراعلـى    نيوافقــو   املبحـوثنيويتضـح مـن خـالل هـذا اجلـدول أن    ،ملياتية يف البنوك اجلزائريـةالعاملخاطر 
( ابحنـراف معيـاري  3.952العملياتية يف البنوك اجلزائرية، حيث بلغ متوسط املوافقة على هذا البعد )املخاطر وقياس 
إدراك وقيــاس  بعـد تــوافر  (ممـا يـدل علــى  5.00  إىل   3.68مــن  (، ويـدخل هـذا املتوســط ضـمن الفئـة )0.585قـدره )

وقد مت ترتيب العبارات املندرجة حتت بعـد إدراك وقيـاس    ،وجهة نظر املبحوثني نم مرتفعةبدرجة  العملياتيةخاطر امل
 كاآليت:    وافقةامليف البنوك اجلزائرية حسب درجة  العملياتيةخاطر  امل

فني أو تواطئهم من أجل اختالس بعــث األمــوال  يؤدي حتايل بعث املوظ(: )52جاءت العبارة رقم )/1
مــن حيـث درجــة موافقــة املبحــوثني، حيــث    األوىل( يف املرتبــة  إىل خمــاطر عملياتيــة تــؤدي إىل خســائر كبــرية

، ويعكس هـذا يـدل علـى أن أغلـب  (0.801( ابحنراف معياري قدره )4.212بلغ متوسط درجة املوافقة )
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أكــرب مســببات املخــاطر العملياتيــة االختالســات مــن خــالل التحايــل  األفــراد املبحــوثني يقــرون أبن مــن بــني  
 الذي يقوم به بعض املوظفني يف البنوك التجارية.

ــة املســتعملة مــن طــرف  (: )51جــاءت العبــارة رقــم )/2 ــرامج املعلوماتي حــدوث أخطــاء أو أعطــال يف ب
ــة ــؤدي إىل حــدوث خمــاطر عملياتي ــة( يف املرتبــة  البنــك ي ، وهــذا  فقــة املبحــوثنيمــن حيــث درجــة موا  الثاني

يــدل علــى أخطــأ وأعطــال بــرامج املعلوماتيــة املســتعملة مــن طــرف البنــك تــؤدي إىل خمــاطر عملياتيــة بدرجــة  
 اثنية.

يتم استعمال أنظمــة إنــذار حديثــة للكشــف عــن عمليــات االحتيــال مــن  (: )53جاءت العبارة رقم )/3
ــاابت العمـــالء(   ــنة اخلارجيـــة حلسـ مـــن حيـــث درجـــة موافقـــة    الثالثـــةرتبـــة  يف املطـــرف املـــوظفني أو القرصـ

وهذا يدل علـى    ،(0.810( ابحنراف معياري قدره )3.970املبحوثني، حيث بلغ متوسط درجة املوافقة )
ان أغلــب البنــوك التجاريــة اجلزائريــة تســـتعمل أنظمــة حديثــة للكشــف عـــن عمليــات االحتيــال مــن طـــرف  

 املوظفني أو القرصنة اخلارجية حلساابت العمالء.

عترب أخطاء املوظفني يف معاجلة العمليات املختلفة من بني أهم أســباب  ت(: )50العبارة رقم ) جاءت/4
من حيث درجة موافقة املبحوثني، حيث بلـغ متوسـط درجـة املوافقـة    الرابعة( يف املرتبة  املخاطر العملياتية

اجلـــة البيـــاانت  ، وهـــذا يـــدل علـــى ان أخطـــاء املـــوظفني يف مع(0.980( ابحنـــراف معيـــاري قـــدره )3.902)
تــــؤدي إىل خمــــاطر عملياتيــــة  يف البنــــوك التجاريــــة اجلزائريــــة ولكــــن بصــــورة أقــــل مــــن املخــــاطر الــــيت تســــببها  

 االخطاء واألعطال يف برامج املعلوماتية املستعملة من طرف البنك.

يــتم قيــاس قــدرة البنــك يف اســتئناف العمــل ومواصــلة نشــاطه يف حالــة  (: )54جــاءت العبــارة رقــم )/5
مــن حيــث درجــة    اخلامســة( يف املرتبــة  ملخــاطر عملياتيــة كبــرية )أخطــاء، قرصــنة، اخــتالس....(  تعرضــه

، وهــذا  (0.889( ابحنــراف معيــاري قــدره )3.864موافقــة املبحــوثني، حيــث بلــغ متوســط درجــة املوافقــة )
النشـاط يف  يدل على أنه أغلب البنوك التجاريـة اجلزائريـة تقـوم بقيـاس قـدرهتا يف اسـتئناف العمـل ومواصـلة  

 حال التعرض ملخاطر عملياتية كبرية.

يــتم اســـتعمال بعــث مؤشـــرات التحليـــل املــايل مـــن أجــل قيـــاس كفـــاءة  (: )55جــاءت العبــارة رقــم )/6
مـن حيـث درجـة موافقـة    السادسة( يف املرتبة  ومردودية موظفي البنك كصورة أولية للمخاطر العملياتية

، وهذا يدل علـى  (0.939( ابحنراف معياري قدره )3.705املبحوثني، حيث بلغ متوسط درجة املوافقة )
أن بعض البنوك التجارية تستعمل مؤشرات التحليل املايل مـن أجـل قيـاس كفـاءة ومردوديـة مـوظفي البنـك  

 كصورة أولية للمخاطر العملياتية.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها :  الثالث  املبحث
الدراسة   فرضيات  اختبار  سيتم  املبحث  هذا  خالل  املستقلة من  املتغريات  بني  التأثريية  ابلعالقة  املتعلقة 

واملتغري التابع وذلك عن طريق حماولة استكشاف وجود أو عدم وجود أثر ملقومات التدقيق البنكي بصفة مستقلة 
 وجمتمعة يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية. 

  األفــرادعينــة    آلراء  اإلحصــائية  الداللــة  ذات  فــروقابل  املتعلقــة  الفرضــية  بيــاانت  وحتليــل  عــرضهــذا إىل جانــب  
 .الدراسة متغريات  جتاه املبحوثني

ــار الفرضــية األوىل واملتعلقــة أ ــر  املطلــب األول: اختب ــوك  ث ــة يف البن ــيم املخــاطر البنكي ــداخلي يف تقي ــدقيق ال الت
 اجلزائرية

 ما يلي:  (H01)تضمنت الفرضية 
املخــاطر  يف تقيــيم    لتــدقيق الــداخليل  (α≤0.05ى معنويــة )"ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتو 

 ".البنكية يف البنوك اجلزائرية
، سنســتخدم حتليــل التبــاين لالحنــدار للتأكــد مــن صــالحية النمــوذج،  (H01)مـن أجــل اختبــار هــذه الفرضــية  

 .ية يف البنوك اجلزائريةيف تقييم املخاطر البنكالتدقيق الداخلي ابإلضافة إىل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  
التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر  :  (24-3)اجلدول رقم  

 الداخلي يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية 

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
ى  و 

 F الداللة
 0.000 22.351 4.008 1 4.008 االحندار 

 0.179 130 23.310 اخلطأ 
  131 27.318 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
ختبـار الفرضـية، حيـث يظهـر مـن خاللـه أن  نتـائج اختبـار صـحة النمـوذج اخلـاص اب (24-3)اجلدول  يبني

التــــدقيق الــــداخلي يف تقيــــيم  نتــــائج التحليــــل تشــــري إىل أن النمــــوذج دال إحصــــائيا يف تفســــري معادلــــة االحنــــدار ألثــــر  
ــة ــة يف البنـــوك اجلزائريـ ــاطر البنكيـ ــة  املخـ ــث بلغـــت قيمـ ــوبة )F، حيـ ــتوى  22.351احملسـ ــد مسـ ــة عنـ ــة  ( وهـــي دالـ معنويـ

(0.05≥α)  ،  نستنتج أن النموذج صاحل الختبار هذه الفرضية.وبناء  عليه 
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التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر البنكية يف ثر البسيط ألنتائج حتليل االحندار    :(25-3)اجلدول رقم  
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 سوبة احمل

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.383 0.147 

2.346 0.337 - 6.972 0.000 

 0.000 4.728 0.383 0.079 0.374 التدقيق الداخلي 

 تقييم املخاطر البنكية املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   ملصدر: ا
ــائية    (25-3)اجلـــدول    يبـــني ــر ذي داللـــة إحصـ ــود أثـ ــيط تشـــري إىل وجـ ــدار البسـ ــائج حتليـــل االحنـ ــد  أن نتـ عنـ

ويؤكـد معنويـة هـذا األثـر  ،  لتدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر البنكية يف البنـوك اجلزائريـةل(  α≤0.05مستوى معنوية )
 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 6.972حملسوبة واليت بلغت )ا Tقيمة  

ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.474)بلـ ــد    يف حـ ــدقيق    2R(0.147،)معامـــل التحديـ ــتنتج أن التـ وعليـــه، نسـ
 اجلزائرية.  يف البنوك  تقييم املخاطر البنكية( من التغريات يف يف املائة  14.7)  نسبتهما الداخلي يفسر 

الفرضـــية البديلـــة الـــيت تـــنص علـــى أنـــه    نقبـــل، و(H0)الفرضـــية الصـــفرية    نـــرفثالنتـــائج الســـابقة،  بنـــاء  علـــى  
املخــاطر البنكيــة يف  يف تقيــيم    لتــدقيق الــداخليل(  α≤0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )"

 ". البنوك اجلزائرية
ي يف أبعـاد تقيـيم املخـاطر البنكيـة يف البنـوك  نقـوم ابسـتعراض أثـر التـدقيق الـداخلبعـد اختبـار هـذه الفرضـية،  

 التجارية اجلزائرية كالتايل:
 تجارية اجلزائرية؛أثر التدقيق الداخلي يف تقييم خماطر القرض يف البنوك ال-

 تجارية اجلزائرية؛أثر التدقيق الداخلي يف تقييم خماطر السيولة يف البنوك ال-

 تجارية اجلزائرية؛قية يف البنوك الأثر التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر السو -

 تجارية اجلزائرية.أثر التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر العملياتية يف البنوك ال-
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 أوال: أثر التدقيق الداخلي يف تقييم خماطر القرض يف البنوك التجارية اجلزائرية 
 . يف البنوك اجلزائريةخماطر القرض  م  يف تقيي  التدقيق الداخليمن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر  :  (26-3)  اجلدول رقم
 يف البنوك اجلزائرية القرضالداخلي يف تقييم خماطر  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 24,424 5,933 1 5,933 االحندار 

 0,243 130 31,581 اخلطأ 
  131 37,514 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    أن نتــائج التحليــل تشــري إىل  (26-3)ل  اجلــدو   يبــني
( وهــي  24,424احملســوبة )F، حيــث بلغــت قيمــة  يف البنــوك اجلزائريــة  القــرضاطر  خمــالتــدقيق الــداخلي يف تقيــيم  ألثــر  

 .(α≤0.05معنوية )دالة عند مستوى 

يف البنوك   القرضم خماطر  التدقيق الداخلي يف تقيي  رألثالبسيط  نتائج حتليل االحندار    :(27-3)اجلدول رقم  
 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.398 0.158 

2.169 0.392 - 5.539 0.000 

 0.000 4.942 0.398 0.092 0.455 التدقيق الداخلي 

 القرضتقييم خماطر  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
عنـــد  إحصـــائية  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة    (27-3)اجلـــدول    يبـــني

ويؤكــد معنويــة هــذا األثــر  ،  يف البنــوك اجلزائريــة  القــرض  اطرخمــلتــدقيق الــداخلي يف تقيــيم  ل(  α≤0.05مســتوى معنويــة )
 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 4.942احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
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ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.398)بلـ ــد    يف حـ ــ  2R(0.158،)معامـــل التحديـ ــدقيق  وعليـــه، نسـ تنتج أن التـ
 اجلزائرية.  القرض يف البنوكتقييم خماطر  ( من التغريات يف يف املائة  15.8)  نسبتهما الداخلي يفسر 

 اثنيا: أثر التدقيق الداخلي يف تقييم خماطر السيولة يف البنوك اجلزائرية 
 .يف البنوك اجلزائريةلة خماطر السيو تقييم   يف التدقيق الداخليمن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر  :  (28-3اجلدول رقم )
 يف البنوك اجلزائرية السيولةالداخلي يف تقييم خماطر  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 16,101 4.005 1 4.005 االحندار 

 0,249 130 32.336 اخلطأ 
  131 36.341 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

ذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار  أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــو   (28-3)اجلــدول    يبــني
( وهـي  16.101احملسـوبة )F، حيـث بلغـت قيمـة  يف البنـوك اجلزائريـة  السـيولةاطر  خمـالتدقيق الداخلي يف تقيـيم  ألثر 

 .(α≤0.05معنوية )دالة عند مستوى 

يف  السيولة  التدقيق الداخلي يف تقييم خماطر رألثالبسيط  : نتائج حتليل االحندار  (29-3اجلدول رقم )
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.332 0.110 

2.360 0.396 - 5.954 0.000 

 0.000 4.013 0.332 0.093 0.373 التدقيق الداخلي 

 السيولة تقييم خماطر  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
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ــ  (29-3)اجلـــدول    يبـــني ــر ذي داللـــة إحصـ ــود أثـ ــيط تشـــري إىل وجـ ــدار البسـ ــائج حتليـــل االحنـ ــد  ائية  أن نتـ عنـ
ويؤكـد معنويـة هـذا األثــر  ،  يف البنـوك اجلزائريــة  السـيولة  اطرخمـلتـدقيق الـداخلي يف تقيــيم  ل(  α≤0.05مسـتوى معنويـة )

 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 4.013احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.332)بلـ ــد    يف حـ ــت  2R(0.110،)معامـــل التحديـ ــدقيق  وعليـــه، نسـ نتج أن التـ

 اجلزائرية.  السيولة يف البنوكتقييم خماطر  ( من التغريات يف يف املائة  11.0)  نسبتهما  رالداخلي يفس
 اثلثا: أثر التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر السوقية يف البنوك اجلزائرية 

 .يف البنوك اجلزائريةسيولة خماطر اليف تقييم  التدقيق الداخلي من أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  
التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر    :(30-3)اجلدول رقم  

 يف البنوك اجلزائرية  السوقيةخاطر  امل الداخلي يف تقييم  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig*ست م
وى  
 F الداللة

 0.000 15,955 4.736 1 4.736 االحندار 

 0,297 130 38.588 اخلطأ 
  131 43.324 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار  أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن    (30-3)اجلــدول    يبــني

(  15.955احملســـوبة )F، حيـــث بلغـــت قيمـــة  يف البنـــوك اجلزائريـــة  الســـوقيةخـــاطر  املالتـــدقيق الـــداخلي يف تقيـــيم  ألثــر  
 .(α≤0.05معنوية )وهي دالة عند مستوى 
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يف   السوقية خاطر  امل ي يف تقييم  التدقيق الداخل ثر البسيط ألنتائج حتليل االحندار    :(31-3)  اجلدول رقم
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.331 0.109 

2.004 0.433 - 4.630 0.000 

 0.000 3.994 0.331 0.102 0.406 دقيق الداخلي الت

 السوقية خاطر  امل تقييم  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
عنـــد  جـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل و   (31-3)اجلـــدول    يبـــني

ويؤكد معنويـة هـذا األثـر  ،  يف البنوك اجلزائرية  السوقية  خاطرامللتدقيق الداخلي يف تقييم  ل(  α≤0.05مستوى معنوية )
 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 3.994احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  

ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.331)بلـ ــد   يف حـ ــدقيق    2R(0.109،)  معامـــل التحديـ ــتنتج أن التـ وعليـــه، نسـ
 اجلزائرية.  السوقية يف البنوكخاطر  املتقييم  ( من التغريات يف يف املائة  10.9)  نسبتهما  رالداخلي يفس

 رابعا: أثر التدقيق الداخلي يف تقييم املخاطر العملياتية يف البنوك اجلزائرية
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة في تقييم  ق الداخليالتدقيمن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر    :(32-3)  اجلدول رقم
 يف البنوك اجلزائرية  العملياتيةخاطر  امل الداخلي يف تقييم  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F سط املربعات متو 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.017 5.890 1.944 1 1.944 االحندار 

 0.330 130 42.918 اخلطأ 
  131 44.863 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
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ن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار  أ  (32-3)اجلــدول    يبــني
( وهـي  5.890احملسوبة )F، حيث بلغت قيمة  يف البنوك اجلزائرية  العملياتيةخاطر  املالتدقيق الداخلي يف تقييم  ألثر 

 .(α≤0.05معنوية )دالة عند مستوى 

يف   العملياتية خاطر  امل التدقيق الداخلي يف تقييم  ثر أل  ط البسينتائج حتليل االحندار    :(33-3)اجلدول رقم  
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.208 0.043 

2.851 0.457 - 6.243 0.000 

 0.017 2.427 0.208 0.107 0.260 التدقيق الداخلي 

 العملياتية خاطر  امل تقييم  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
عنـــد  االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    أن نتـــائج حتليـــل  (33-3)اجلـــدول    يبـــني

ويؤكــد معنويــة هــذا  ،  يف البنــوك اجلزائريــة  العملياتيــة  خــاطرامللتــدقيق الــداخلي يف تقيــيم  ل(  α≤0.05مســتوى معنويــة )
 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى  2.427احملسوبة واليت بلغت )  Tاألثر قيمة 

ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.208)بلـ ــد    يف حـ ــدقيق    2R(0.043،)معامـــل التحديـ ــتنتج أن التـ وعليـــه، نسـ
 اجلزائرية.  العملياتية يف البنوكخاطر  املتقييم  ( من التغريات يف يف املائة  4.3)  نسبتهما  رالداخلي يفس

ــة واملتعلقــة أ ــاين: اختبــار الفرضــية الثاني ــر  املطلــب الث ــيم املخــاطر البنث ــة يف البنــوك  التــدقيق اخلــارجي يف تقي كي
 اجلزائرية

 ما يلي:  (H02)تضمنت الفرضية 
املخـــاطر  يف تقيـــيم  اخلـــارجي  لتـــدقيق  ل(α≤0.05"ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصـــائية عنـــد مســتوى معنويـــة )

 ".البنكية يف البنوك اجلزائرية
ذج،  ، سنســتخدم حتليــل التبــاين لالحنــدار للتأكــد مــن صــالحية النمــو (H02)مـن أجــل اختبــار هــذه الفرضــية  

 .في تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائريةاخلارجيالتدقيق  ابإلضافة إىل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  
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التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر  :  (34-3)اجلدول رقم  
 رية يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائ  اخلارجي

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 35.409 5.848 1 5.848 االحندار 

 0.165 130 21.470 اخلطأ 
  131 27.318 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات اد الباحث ابالعتماد على من إعد :املصدر

نتائج اختبار صـحة النمـوذج اخلـاص ابختبـار الفرضـية، حيـث يظهـر مـن خاللـه أن   (34-3)اجلدول  يبني
يف تقيــــيم    اخلــــارجيالتــــدقيق  نتــــائج التحليــــل تشــــري إىل أن النمــــوذج دال إحصــــائيا يف تفســــري معادلــــة االحنــــدار ألثــــر  

ــة يف البنـــوك اجل ــاطر البنكيـ ــةاملخـ ــة  زائريـ ــث بلغـــت قيمـ ــوبة )F، حيـ ــتوى  35.409احملسـ ــد مسـ ــة عنـ ــة  ( وهـــي دالـ معنويـ
(0.05≥α)  ،.وبناء  عليه نستنتج أن النموذج صاحل الختبار هذه الفرضية 

يف تقييم املخاطر البنكية يف   اخلارجيالتدقيق   رألثالبسيط  : نتائج حتليل االحندار  (35-3)  اجلدول رقم
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.463 0.214 

2.365 0.265 - 8.928 0.000 

 0.000 5.951 0.463 0.065 0.388 التدقيق اخلارجي 

 تقييم املخاطر البنكية لتابع:  املتغري ا 
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات من إعداد الباحث ابالعتماد على  املصدر:

عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (35-3)اجلـــدول    يبـــني
ويؤكـد معنويـة هـذا األثـر  ،  يف تقييم املخاطر البنكية يف البنـوك اجلزائريـة اخلارجييق لتدقل(  α≤0.05مستوى معنوية )

 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 5.951احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(4630.)بلـ ــد    يف حـ ــدقيق    2R(0.214،)معامـــل التحديـ ــتنتج أن التـ وعليـــه، نسـ

 اجلزائرية.  يف البنوك  تقييم املخاطر البنكية( من التغريات يف يف املائة  21.4)  تهنسبما    راخلارجي يفس
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الفرضـــية البديلـــة الـــيت تـــنص علـــى أنـــه    نقبـــل، و(H0)الفرضـــية الصـــفرية    نـــرفثبنـــاء  علـــى النتـــائج الســـابقة،  
ــة يف    املخــاطريف تقيــيم  اخلــارجي    ق للتــدقي  (α≤0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )" البنكي

 ". البنوك اجلزائرية
نقــوم ابسـتعراض أثـر التـدقيق اخلـارجي يف أبعــاد تقيـيم املخـاطر البنكيـة يف البنــوك  بعـد اختبـار هـذه الفرضـية،  

 التجارية اجلزائرية كالتايل:
 تجارية اجلزائرية؛أثر التدقيق اخلارجي يف تقييم خماطر القرض يف البنوك ال-

 تجارية اجلزائرية؛يم خماطر السيولة يف البنوك الأثر التدقيق اخلارجي يف تقي-

 تجارية اجلزائرية؛أثر التدقيق اخلارجي يف تقييم املخاطر السوقية يف البنوك ال-

 تجارية اجلزائرية.أثر التدقيق اخلارجي يف تقييم املخاطر العملياتية يف البنوك ال-

 التجارية اجلزائرية   أوال: أثر التدقيق اخلارجي يف تقييم خماطر القرض يف البنوك
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر القرض يف تقييم  التدقيق اخلارجي من أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

رقم   أثر  :  (36-3)اجلدول  الختبار  النموذج  صالحية  من  للتأكد  لالحندار  التباين  حتليل  التدقيق نتائج 
 ئريةيف البنوك اجلزا القرضيف تقييم خماطر    اخلارجي

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 31.505 7.318 1 7.318 االحندار 

 0,232 130 30.196 اخلطأ 
  131 37,514 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  داد الباحث ابالعتماد على من إع  : املصدر

أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (36-3)اجلــدول    يبــني
( وهــي  31,505احملســوبة )F، حيــث بلغــت قيمــة  يف البنــوك اجلزائريــة  القــرضاطر  خمــيف تقيــيم    اخلــارجيالتــدقيق  ألثــر  

 .(α≤0.05معنوية )دالة عند مستوى 
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يف البنوك   القرضيف تقييم خماطر    اخلارجيالتدقيق   رألثالبسيط  : نتائج حتليل االحندار  (37-3)اجلدول رقم  
 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

أ  اخلط T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.442 0.195 

2.346 0.314 - 7.467 0.000 

 0.000 5.613 0.442 0.077 0.434 التدقيق اخلارجي 

 القرضتقييم خماطر  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24جات  خمر من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
ــائية    (37-3)اجلـــدول    يبـــني ــر ذي داللـــة إحصـ ــود أثـ ــيط تشـــري إىل وجـ ــدار البسـ ــائج حتليـــل االحنـ ــد  أن نتـ عنـ

ويؤكــد معنويــة هــذا األثــر  ،  يف البنــوك اجلزائريــة  القــرض  اطرخمــيف تقيــيم    اخلــارجيلتــدقيق  ل(  α≤0.05مســتوى معنويــة )
 (.α≤0.05معنوية )ى ( وهي دالة عند مستو 5.613احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  

ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.442)بلـ ــد    يف حـ ــدقيق    2R(0.195،)معامـــل التحديـ ــتنتج أن التـ وعليـــه، نسـ
 اجلزائرية.  القرض يف البنوكتقييم خماطر  ( من التغريات يف يف املائة  19.5)  نسبتهما  اخلارجي يفسر  

 ك اجلزائرية اثنيا: أثر التدقيق اخلارجي يف تقييم خماطر السيولة يف البنو 
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة  يف تقييم  التدقيق اخلارجي من أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر    :(38-3)  اجلدول رقم
 يف البنوك اجلزائرية السيولةيف تقييم خماطر    اخلارجي

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 22,470 5.356 1 5.356 االحندار 

 0,238 130 30.985 اخلطأ 
  131 36.341 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  الباحث ابالعتماد على من إعداد    : املصدر
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أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (38-3)اجلــدول    يبــني
( وهـي  22,470احملسـوبة )F، حيـث بلغـت قيمـة  يف البنـوك اجلزائريـة  السـيولةاطر  خمـيف تقيـيم  اخلارجيالتدقيق ألثر 

 .(α≤0.05معنوية )دالة عند مستوى 

يف البنوك  السيولةيف تقييم خماطر    اخلارجيالتدقيق   رألثالبسيط  حتليل االحندار    : نتائج (39-3اجلدول رقم )
 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta عياريامل

 )احلـد الثابت( 
0.384 0.147 

2.446 0.318 - 7.684 0.000 

 0.000 4.740 0.384 0.078 0.371 التدقيق اخلارجي 

 السيولة تقييم خماطر  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24  خمرجات من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
ــائية    (39-3)اجلـــدول    يبـــني ــر ذي داللـــة إحصـ ــود أثـ ــيط تشـــري إىل وجـ ــدار البسـ ــائج حتليـــل االحنـ ــد  أن نتـ عنـ

ويؤكـد معنويــة هـذا األثــر  ،  يف البنـوك اجلزائريــة  الســيولة  اطرخمـيف تقيــيم    اخلـارجيلتــدقيق  ل(  α≤0.05مسـتوى معنويـة )
 (.α≤0.05معنوية ) ( وهي دالة عند مستوى4.740احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  

ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.384)بلـ ــد    يف حـ ــدقيق    2R(0.147،)معامـــل التحديـ ــتنتج أن التـ وعليـــه، نسـ
 اجلزائرية.  السيولة يف البنوكتقييم خماطر  ( من التغريات يف يف املائة  14.7)  نسبتهما    راخلارجي يفس
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 قية يف البنوك اجلزائرية اثلثا: أثر التدقيق اخلارجي يف تقييم املخاطر السو 
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة  يف تقييم  التدقيق اخلارجي من أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

التدقيق نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر  : (40-3)اجلدول رقم  
 بنوك اجلزائرية يف ال السوقيةخاطر  امليف تقييم    اخلارجي

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 19,579 5.671 1 5.671 االحندار 

 0,290 130 37.653 اخلطأ 
  131 43.324 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات من إعداد الباحث ابالعتماد على  : صدرامل

أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (40-3)اجلــدول    يبــني
(  19.579احملســـوبة )F، حيـــث بلغـــت قيمـــة  يف البنـــوك اجلزائريـــة  الســـوقيةخـــاطر  امليف تقيـــيم    اخلـــارجيالتـــدقيق  ألثـــر  

 .(α≤0.05معنوية )مستوى وهي دالة عند 
يف   السوقية خاطر  امل يف تقييم    اخلارجيالتدقيق  ثر البسيط أل: نتائج حتليل االحندار  (41-3اجلدول رقم )

 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bةالدالل
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.362 0.131 

2.185 0.351 - 6.228 0.000 

 0.000 4.425 0.362 0.086 0.382 التدقيق اخلارجي 

 السوقية خاطر  امل تقييم  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  ابالعتماد على من إعداد الباحث    املصدر: 
عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (41-3)اجلـــدول    يبـــني

ويؤكد معنويـة هـذا األثـر  ،  يف البنوك اجلزائرية  السوقية  خاطرامليف تقييم   اخلارجيلتدقيق ل(  α≤0.05مستوى معنوية )
 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 4.425احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
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ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.362)بلـ ــد    يف حـ ــتنتج أن   2R(0.131،)معامـــل التحديـ ــدقيق    وعليـــه، نسـ التـ
 اجلزائرية.  السوقية يف البنوكخاطر  املتقييم  ( من التغريات يف يف املائة  13.1)  نسبتهما    راخلارجي يفس

 يم املخاطر العملياتية يف البنوك اجلزائرية رابعا: أثر التدقيق اخلارجي يف تقي
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة  يف تقييم   التدقيق اخلارجيمن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

التدقيق حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر    نتائج :  (42-3اجلدول رقم )
 يف البنوك اجلزائرية  العملياتيةخاطر  امليف تقييم    اخلارجي

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 16.907 5.163 1 5.163 االحندار 

 0.305 130 39.700 اخلطأ 
  131 44.863 الكلي  

 ى معنوية يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستو(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات من إعداد الباحث ابالعتماد على  :املصدر

أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (42-3)اجلــدول    يبــني
(  16.907ة )احملســوبF، حيــث بلغــت قيمــة  يف البنــوك اجلزائريــة  العملياتيــةخــاطر  امليف تقيــيم    اخلــارجيالتــدقيق  ألثــر  

 .(α≤0.05معنوية )وهي دالة عند مستوى 

يف   العملياتية خاطر  امل يف تقييم    اخلارجيالتدقيق   رألثالبسيط  : نتائج حتليل االحندار  (43-3اجلدول رقم )
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.339 0.115 

2.484 0.360 - 6.896 0.000 

 0.017 4.112 0.339 0.089 0.364 التدقيق اخلارجي 

 العملياتية خاطر  امل تقييم  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(050.≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
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عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (43-3)اجلـــدول    يبـــني
ويؤكــد معنويــة هــذا  ،  يف البنــوك اجلزائريــة  العملياتيــة  خــاطرامليف تقيــيم    اخلــارجيلتــدقيق  ل(  α≤0.05مســتوى معنويــة )

 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى  4.112احملسوبة واليت بلغت )  Tر قيمة األث
ــل االرتبـــاط   ــغ معامـ ــني،  R(0.339)بلـ ــد    يف حـ ــتنتج    2R(0.115،)معامـــل التحديـ   قأن التـــدقيوعليـــه، نسـ

 ة.اجلزائري  العملياتية يف البنوكخاطر  املتقييم  ( من التغريات يف يف املائة  11.5)  نسبتهما    راخلارجي يفس
ــية الثالثـــة واملتعلقـــة أ ــار الفرضـ ــيم املخـــاطر البنكيـــة يف البنـــوك    ثـــر جلـــان التـــدقيق املطلـــب الثالـــث: اختبـ يف تقيـ

 اجلزائرية
 ما يلي:  (H03)تضمنت الفرضية 

ــد أثــــر ذو داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى معنويــــة ) ــدقيق يفللجــــان    (α≤0.05"ال يوجـ املخــــاطر  تقيــــيم    التـ
 ".البنكية يف البنوك اجلزائرية

، سنســتخدم حتليــل التبــاين لالحنــدار للتأكــد مــن صــالحية النمــوذج،  (H02)مـن أجــل اختبــار هــذه الفرضــية  
 .يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائريةجلان التدقيق  ابإلضافة إىل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

 صالحية النموذج الختبار أثر جلان التدقيق  نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من:  (44-3)اجلدول رقم  
 يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية 

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 16.602 3.094 1 3.094 االحندار 

 0.186 130 24.225 اخلطأ 
  131 27.318 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

نتـائج اختبـار صـحة النمـوذج اخلـاص ابختبـار الفرضـية، حيـث يظهـر مـن خاللـه أن   (44-3)اجلدول  يبني
يف تقيــيم املخــاطر   تفســري معادلــة االحنــدار ألثــر جلــان التــدقيق  نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف

،  (α≤0.05معنويـة )( وهـي دالـة عنـد مسـتوى  16.602احملسـوبة )F، حيـث بلغـت قيمـة  البنكية يف البنوك اجلزائريـة
 وبناء  عليه نستنتج أن النموذج صاحل الختبار هذه الفرضية.
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خاطر البنكية يف البنوك يف تقييم امل البسيط ألثر جلان التدقيق: نتائج حتليل االحندار  (45-3م )اجلدول رق
 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.337 0.113 

2.782 0.284 - 9.814 0.000 

 0.000 4.075 0.337 0.075 0.307 جلان التدقيق

 تقييم املخاطر البنكية املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات من إعداد الباحث ابالعتماد على  املصدر:

عنـــد  ر البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدا  (45-3)اجلـــدول    يبـــني
ويؤكــد معنويــة هــذا األثــر  ،  يف تقيــيم املخــاطر البنكيــة يف البنــوك اجلزائريــة  للجــان التــدقيق(  α≤0.05مســتوى معنويــة )

 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 4.075احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
  وعليـه، نسـتنتج أنلجـان التـدقيق  2R(0.113،)معامل التحديد   حنييف ، R(3370.)بلغ معامل االرتباط 

 اجلزائرية.  يف البنوك  تقييم املخاطر البنكية( من التغريات يف يف املائة  11.3)  نسبتهما  تفسر  
الفرضـــية البديلـــة الـــيت تـــنص علـــى أنـــه    نقبـــل، و(H0)الفرضـــية الصـــفرية    نـــرفثبنـــاء  علـــى النتـــائج الســـابقة،  

ــة يف  يف تقيـــيم  للجـــان التـــدقيق  (  α≤0.05لـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )يوجـــد أثـــر ذو دال" املخـــاطر البنكيـ
 ". البنوك اجلزائرية

نقـــوم ابســـتعراض أثـــر جلـــان التـــدقيق يف أبعـــاد تقيـــيم املخـــاطر البنكيـــة يف البنـــوك  بعـــد اختبـــار هـــذه الفرضـــية،  
 التجارية اجلزائرية كالتايل:

 تجارية اجلزائرية؛لقرض يف البنوك اليف تقييم خماطر ا  جلان التدقيقأثر  -

 تجارية اجلزائرية؛يف تقييم خماطر السيولة يف البنوك ال  جلان التدقيقأثر  -

 تجارية اجلزائرية؛يف تقييم املخاطر السوقية يف البنوك ال  جلان التدقيقأثر  -

 تجارية اجلزائرية.يف تقييم املخاطر العملياتية يف البنوك ال  جلان التدقيقأثر  -
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 يف تقييم خماطر القرض يف البنوك التجارية اجلزائرية  جلان التدقيقأوال: أثر  
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر القرض  في تقييم  جلان التدقيقمن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  

 ن التدقيقجلانتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر  :  (46-3اجلدول رقم )
 يف البنوك اجلزائرية   القرض يف تقييم خماطر  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 12.942 3.397 1 3.397 االحندار 

 0,262 130 34.118 اخلطأ 
  131 37,514 الكلي  

حصائية عند مستوى معنوية يكون التأثري ذا داللة إ(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (46-3)اجلــدول    يبــني
( وهـي دالـة  12.942سـوبة )احملF، حيـث بلغـت قيمـة  يف البنـوك اجلزائريـة  القـرضاطر خمـيف تقيـيم  ألثر جلـان التـدقيق

 .(α≤0.05معنوية )عند مستوى 

يف البنوك   القرضيف تقييم خماطر  ثر جلان التدقيقالبسيط أل: نتائج حتليل االحندار  (47-3)اجلدول رقم  
 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 سوبة احمل

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.301 0.091 

2.894 0.336 - 8.600 0.000 

 0.000 3.598 0.301 0.089 0.321 جلان التدفيق

 القرضتقييم خماطر  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  إعداد الباحث ابالعتماد على   من   املصدر: 
عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (47-3)اجلـــدول    يبـــني

ويؤكــد معنويــة هــذا األثــر  ،  يف البنــوك اجلزائريــة  القــرض  اطرخمــيف تقيــيم    للجــان التــدقيق(  α≤0.05مســتوى معنويــة )
 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 3.598لغت )احملسوبة واليت ب Tقيمة  
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جلـــــان    وعليـــــه، نســـــتنتج أن   2R(0.091،)معامـــــل التحديـــــد    يف حـــــني،  R(0.301)بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط  
 اجلزائرية.  القرض يف البنوكتقييم خماطر  ( من التغريات يف يف املائة  9.1)  نسبتهما التدقيق تفسر 

 خماطر السيولة يف البنوك اجلزائريةاثنيا: أثر جلان التدقيق يف تقييم 
 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة  يف تقييم    من أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر جلان التدقيق

 نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر جلان التدقيق  :(48-3)اجلدول رقم  
 البنوك اجلزائرية يف   السيولةيف تقييم خماطر  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 9.457 2.464 1 2.464 االحندار 

 0,261 130 33.876 اخلطأ 
  131 36.341 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : صدرامل

يا يف تفســري معادلــة االحنــدار  أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائ  (48-3)اجلــدول    يبــني
( وهــي دالــة  9.457احملســوبة )F، حيــث بلغــت قيمـة  يف البنــوك اجلزائريـة  الســيولةاطر  خمــيف تقيـيم  جلــان التــدقيق  ألثـر  

 .(α≤0.05معنوية ) عند مستوى

يف البنوك  السيولةيف تقييم خماطر  جلان التدقيق رألثالبسيط  : نتائج حتليل االحندار  (49-3اجلدول رقم )
 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

خلطأ  ا T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.260 0.068 

2.919 0.335 - 8.705 0.000 

 0.000 3.075 0.260 0.089 0.274 جلان التدقيق 

 السيولة تقييم خماطر  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24رجات  خممن إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
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عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (49-3)  اجلـــدول  يبـــني
ويؤكـد معنويـة هـذا األثـر قيمـة  ،  يف البنوك اجلزائريـة  السيولة اطرخمجلان التدقيق يف تقييم (  α≤0.05مستوى معنوية )

T ( وهي دالة عند مستو 3.075احملسوبة واليت بلغت ) ى( 0.05معنوية≥α.) 
جلـان التـدقيق    وعليـه نسـتنتج أن   2R(0.068،)معامل التحديـد   يف حني، R(0.260)بلغ معامل االرتباط 

 اجلزائرية.  السيولة يف البنوكتقييم خماطر  ( من التغريات يف يف املائة  6.8)  نسبتهما  يفسر  
 زائرية يف تقييم املخاطر السوقية يف البنوك اجل التدقيق   نجلا  اثلثا: أثر

 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة  يف تقييم    جلان التدقيقمن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر  
 نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر جلان التدقيق  :(50-3م )اجلدول رق

 يف البنوك اجلزائرية  السوقية خاطر  امليف تقييم  

 SS  تباين مصدر ال
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.012 6.570 2.084 1 2.084 االحندار 

 0.317 130 41.240 اخلطأ 
  131 43.324 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  العتماد على من إعداد الباحث اب   : املصدر

أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (50-3)  اجلــدول  يبــني
( وهـي دالـة  6.570احملسـوبة )F، حيث بلغـت قيمـة  يف البنوك اجلزائرية  السوقيةخاطر  امليف تقييم    جلان التدقيقألثر 

 .(α≤0.05معنوية )عند مستوى 
يف البنوك  السوقية خاطر  املجلان التدقيق يف تقييم   رألثالبسيط  االحندار    : نتائج حتليل(51-3رقم )ول  اجلد

 اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.219 0.048 

2.784 0.370 - 7.525 0.000 

 0.012 2.563 0.219 0.098 0.252 جلان التدقيق

 السوقية خاطر  امل تقييم  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
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عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (51-3)ل  اجلـــدو   يبـــني
ويؤكـد معنويــة هـذا األثــر  ،  يف البنــوك اجلزائريـة  السـوقية  خــاطرامليف تقيـيم    للجــان التـدقيق(  α≤0.05مسـتوى معنويـة )

 (.α≤0.05معنوية )( وهي دالة عند مستوى 2.563احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
جلـــــان    وعليـــــه، نســـــتنتج أن   2R(0.048،)معامـــــل التحديـــــد    يف حـــــني،  R(0.219)بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط  

 اجلزائرية.  السوقية يف البنوكخاطر  املتقييم  ( من التغريات يف يف املائة  4.8)  نسبتهما يفسر   التدقيق
 رابعا: أثر جلان التدقيق يف تقييم املخاطر العملياتية يف البنوك اجلزائرية 

 .يف البنوك اجلزائريةخماطر السيولة في تقييم  ن أجل حتليل االحندار البسيط الختبار أثر جلان التدقيقم
 نتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار أثر جلان التدقيق:  (52-3اجلدول رقم )

 يف البنوك اجلزائرية العملياتيةخاطر  امليف تقييم  

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
 احملسوبة   F متوسط املربعات 

Sig* مست
وى  
 F الداللة

 0.000 15.386 4.748 1 4.748 االحندار 

 0.309 130 40.115 اخلطأ 
  131 44.863 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  د على من إعداد الباحث ابالعتما  : املصدر
أن نتــائج التحليــل تشــري إىل أن النمــوذج دال إحصــائيا يف تفســري معادلــة االحنــدار    (52-3)اجلــدول    يبــني

( وهـي  15.386احملسـوبة )F، حيـث بلغـت قيمـة  يف البنـوك اجلزائريـة  العملياتيـةخـاطر  املالتدقيق يف تقييم  ألثر جلان 
 .(α≤0.05معنوية )دالة عند مستوى 

يف   العملياتية خاطر  املالتدقيق يف تقييم  ثر جلان  البسيط ألنتائج حتليل االحندار    :(53-3رقم )  اجلدول
 البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 
0.325 0.106 

2.534 0.365 - 6.944 0.000 

 0.000 3.922 0.325 0.097 0.380 جلان التدقيق

 العملياتية خاطر  امل تقييم  املتغري التابع:  
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   املصدر: 
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عنـــد  أن نتـــائج حتليـــل االحنـــدار البســـيط تشـــري إىل وجـــود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية    (53-3)ل  اجلـــدو   بـــنيي
ويؤكـد معنويـة هـذا األثــر  ،  يف البنـوك اجلزائريــة  العملياتيـة  خـاطراملتـدقيق يف تقيــيم  جلـان ال(  α≤0.05مسـتوى معنويـة )

 (.α≤0.05)معنوية ( وهي دالة عند مستوى 3.922احملسوبة واليت بلغت ) Tقيمة  
جلـــــان    وعليـــــه، نســـــتنتج أن   2R(0.106،)معامـــــل التحديـــــد    يف حـــــني،  R(0.325)بلـــــغ معامـــــل االرتبـــــاط  

 اجلزائرية.  العملياتية يف البنوكخاطر  املتقييم  ( من التغريات يف يف املائة  10.6)  نسبتهما  رالتدقيق يفس

قيق البنكي جمتمعة يف تقيــيم املخــاطر البنكيــة يف  أبعاد التدثر  املطلب الرابع: اختبار الفرضية الرابعة واملتعلقة أ
 البنوك اجلزائرية

 ما يلي:(  H04)تضمنت الفرضية 
  جمتمعــة  ةبصــف  البنكــيالتــدقيق  ألبعــاد    (α≤0.05"ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )

 يف البنوك اجلزائرية".  تقييم املخاطر البنكيةيف 
جمتمعة يف تقييم املخاطر البنكيــة يف البنــوك    ةالبنكي بصفأبعاد التدقيق ألثر  ملتعددانتائج حتليل االحندار أوال: 

 اجلزائرية
قيــيم املخــاطر البنكيــة يف  يــؤثر يف ت  -عنــدما تكــون جمتمعــة–أبعــاد التــدقيق البنكــيمــن أجــل معرفــة أي مــن  

 املتعدد.اختبار االحندار  ، نقوم إبجراء  البنوك اجلزائرية
بعاد التدقيق أ  أثرنتائج حتليل التباين لالحندار للتأكد من صالحية النموذج الختبار  :  (54-3اجلدول رقم )

 البنكي جمتمعة يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية 

 SS  مصدر التباين 
 جمموع املربعات 

DF 
 درجات احلرية 

MS 
متوسط  
 املربعات 

F   
 احملسوبة 

Sig*  مستوى
 الداللة 

 0.000 14.014 2.251 3 6.754 االحندار 

 0.161 128 20.564 البواقي 
   27.318 الكلي  

 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 
 SPSS 24من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات    : املصدر

تمعــة يف  أبعــاد التــدقيق البنكــي جم  أثــرنتــائج اختبــار صــحة النمــوذج اخلــاص ابختبــار    (54-3)اجلــدول    يبــني
، حيـــث يظهـــر مـــن خاللـــه أن نتـــائج التحليـــل تشـــري إىل أن النمـــوذج دال  تقيـــيم املخـــاطر البنكيـــة يف البنـــوك اجلزائريـــة

ــة االحنـــدار، حيـــث بلغـــت قيمـــة   ــائيا يف تفســـري معادلـ ــوبة )Fإحصـ ــتوى  14.014احملسـ ــد مسـ ــة  ( وهـــي دالـــة عنـ معنويـ
(0.05≥α)  ،وبناء  عليه نستنتج أن النموذج صاحل لالختبار. 
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بعاد التدقيق البنكي جمتمعة يف تقييم أ  أثر  راملتعدد الختبانتائج حتليل االحندار    :(55-3)اجلدول رقم  
 املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية

 النمـوذج
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bةالدالل
 Beta املعياري

 )احلـد الثابت( 

0.497 0.247 

1.808 0.352 - 5.144 0.000 

 0.434 0.785 0.074 0.086 0.068 جلان التدقيق

 0.047 2.007 0.183 0.089 0.179 التدقيق الداخلي

 0.001 3.346 0.329 0.082 0.275 التدقيق اخلارجي

 اطر البنكيةاملتغري التابع: تقييم املخ
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24من إعداد الطالب ابالعتماد على خمرجات    املصدر: 
ــدول    يبـــني ــائية    (55-3)اجلـ ــة إحصـ ــر ذي داللـ ــود أثـ ــدد تشـــري إىل وجـ ــدار املتعـ ــل االحنـ ــائج حتليـ ــد  أن نتـ عنـ

يف تقيــيم املخــاطر  (  التــدقيق الــداخلي والتــدقيق اخلــارجي)  ينيلكــل مــن املقــومني التــال(  α≤0.05معنويــة )مســتوى  
  علـى التـوايل،  (3.346،  2.007)  احملسـوبة والـيت بلغـت  Tويؤكد معنوية هذا األثـر قيمـة  ، البنكية يف البنوك اجلزائرية

 (.α≤0.05معنوية )وهي دالة عند مستوى 
ــتنتج أمن  2R(70.24،)معامــــل التحديــــد    يف حــــني،  R(0.497)بلــــغ معامــــل االرتبــــاط   قومــــات  وعليــــه، نســ

 .تقييم املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية ( من التغريات يفيف املائة  24.7ما نسبته )تفسر    التدقيق البنكي جمتمعة
يف تقيـيم املخـاطر البنكيـة يف البنـوك  لـــلجان التــدقيق مل تظهر نتائج حتليل االحندار املتعـدد وجـود أثـر معنـوي  

 .اجلزائرية
تقيــيم    يفأبن التــدقيق اخلـارجي األكثــر أتثــريا    Betaالـــمقومات األكثـر أتثــريا، يالحــظ مـن معامــل    مـن حيــث

 .املخاطر البنكية يف البنوك اجلزائرية
  "الفرضــية البديلــة الــيت تــنص علــى أنــه  نقبــل، و(H04)الفرضــية الصــفرية    نــرفثبنــاء  علــى النتــائج الســابقة،  

تقيـــيم  يف    جمتمعـــة  ةبصـــف  البنكـــيالتـــدقيق  ألبعـــاد    (α≤0.05معنويـــة )  يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى
 .يف البنوك اجلزائرية "  املخاطر البنكية
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التدر ينتائج حتليل االحندار  اثنيا:   البنكية يف أألثر    املتعدد  البنكي جمتمعة يف تقييم املخاطر  التدقيق  بعاد 
 البنوك اجلزائرية

متغــريات املســتقلة ذات التــأثري الــدال إحصــائيا علــى املتغــري التــابع  مــن أجــل تضــمني منــوذج االحنــدار فقــط لل
 .سنستخدم حتليل االحندار املتعدد التدرجيي مرتبة حسب قوة التأثري

تقييم املخاطر البنكية يف البنوك املتعدد التدر ي للتنبؤ ب: نتائج حتليل االحندار  (56-3)اجلدول رقم  
 التدقيق البنكي من خالل    اجلزائرية

 لنمـوذجا
(R) 

معامل  
 االرتباط 

)2(R 
معامل  
 التحديد 

 املعامالت  املعامالت غري املعيارية 
   T املعيارية 

 احملسوبة 

Sig*  
مستوى  

اخلطأ   T Bالداللة
 Beta املعياري

1 

 )احلـد الثابت(

0.463 0.214 

2.365 0.265 - 8.928 0.000 

 0.000 5.951 0.463 0.065 0.388 التدقيق اخلارجي

2 

 )احلـد الثابت(

0.494 0.244 

0.338 1.883 - 5.575 0.000 

 0.000 4.066 0.361 0.074 0.303 التدقيق اخلارجي

 0.026 2.245 0.200 0.087 0.195 التدقيق الداخلي

 املتغري التابع: تقييم املخاطر البنكية
 يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية(0.05≥α ) 

 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   صدر: امل
أن التـدقيق اخلـارجي    ترتيـب دخـول املتغـريات املسـتقلة يف منـوذج االحنـدار، ويالحـظ (56-3)اجلـدول  يبني
يف    21.4"، حيـــث فســـر مـــا مقـــداره )األولاملســـتقلة الداخلـــة إىل معادلـــة االحنـــدار "النمـــوذج  املتغـــريات  كانـــت أول  

 ( يف البنوك التجارية اجلزائرية.تقييم املخاطر البنكيةيف املتغري التابع ) التغرياتيمة  ( من قاملائة
، حيـث أضـاف  "النمـوذج الثـاين"التدقيق الداخلي( اثنيا إىل النمـوذج مـع )التـدقيق اخلـارجي(  دخل متغري )  

تــدقيق الـداخلي مــع بعضـهما الــبعض  (. وتبلــغ القـوة التفســريية للتـدقيق اخلـارجي واليف املائـة  3قـوة تفسـريية مقــدارها )
 ( يف البنوك التجارية اجلزائرية.تقييم املخاطر البنكيةيف  التغريات( من قيمة  يف املائة24.4)
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ــة  بنــاء  علــى هــذه النتيجــة ميكــن كتابــة   لنمــوذج هــذه الدراســة وفــق الصــيغة الرايضــية    ةاالحنــدار املقــدر معادل
 اآلتية:

Y=0.338 + 0.303 X1 + 0.195 X2 + ei 

 حيث أن:
Y  :؛يف البنوك التجارية اجلزائرية  تقييم املخاطر البنكية 
1X؛: التدقيق اخلارجي 
2X  :التدقيق الداخلي؛ 
ie.اخلطأ العشوائي : 

غـري املرتبطـة ابلتـدقيق الـداخلي والتـدقيق    تقييم املخاطر البنكيـة  ( قيمة احلد الثابت وهي قيمة0.338ميثل )
 االحندارات. ( فتمثل معامالت0.195)و  (0.303أما ) (،X=0ملا  Yواخلارجي أي )قيمة  

إن هــذه النتيجــة تؤكـــد تصــور الدراســة وتـــدعم النمــوذج الفرضـــي، فالتــدقيق البنكــي يف البنـــوك التجاريــة مـــن  
اخلـارجي( يـؤثر بشـكل جزئـي يف تقيـيم املخـاطر البنكيـة وتبقـى املتغـريات  خالل مقومتيـه )التـدقيق الـداخلي، التـدقيق  

 مدروســة تــؤثر أيضــا يف تقيــيم املخــاطر البنكيــة مثــل جلــان املخــاطر، اهليئــات اخلاصــة ابإلشــراف علــى  األخــرى الغــري
   .ية، البنك املركزي(بنكاللجنة الالبنوك )

ــار الفرضــية اخلامســة واملتعلقــة ابل ــة اإلحصــائية يف آراء  املطلــب اخلــامس: اختب ــة  فــروق ذات الدالل األفــراد  عين
 راسة  املبحوثني جتاه متغريات الد
 ما يلي:(  H05)تضمنت الفرضية 

جتــاه    عينــة األفــراد املبحــوثني( يف آراءα≤0.05"ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )
( تعـــزى للمتغـــريات  التـــدقيق الـــداخلي، التـــدقيق اخلـــارجي، جلـــان التـــدقيق، تقيـــيم املخـــاطر البنكيـــةمتغـــريات الدراســـة )

 ."املؤسسة( الوظيفية )الوظيفة، اخلربة،
 وتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

(H05-1) ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى معنويـة≥α  يف آراء )تجـاه  عينـة األفـراد املبحوثين
( تعــزى  التــدقيق الــداخلي، التــدقيق اخلــارجي، جلــان التــدقيق، تقيــيم املخــاطر البنكيــةمتغــريات الدراســة )

 (؛الوظيفة)  ملتغري

(H05-2) ( 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية≥α  يف آراء )جتـاه    عينة األفراد املبحـوثني
( تعــزى  التــدقيق الــداخلي، التــدقيق اخلــارجي، جلــان التــدقيق، تقيــيم املخــاطر البنكيــةمتغــريات الدراســة )

 )اخلربة(؛  ملتغري



العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~169 ~  

(H05-3)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  ( 0.05مسـتوى معنويـة≥α  يف آراء )تجـاه  عينـة األفـراد املبحوثين
( تعــزى  التــدقيق الــداخلي، التــدقيق اخلــارجي، جلــان التــدقيق، تقيــيم املخــاطر البنكيــةمتغــريات الدراســة )

 )املؤسسة(.  ملتغري

 ابختالف الوظيفة عينة األفراد املبحوثنيأوال: الفروق يف آراء 

ــى الفـــروق يف ــل التعـــرف علـ ــراد املبحوثينآراء    مـــن أجـ ــة األفـ ــة )عينـ ــاه متغـــريات الدراسـ ــداخلي،  تجـ ــدقيق الـ التـ
اختبـــار حتليـــل التبـــاين  )الوظيفـــة(، نســـتعمل    ملتغـــري( تعـــزى  التـــدقيق اخلـــارجي، جلـــان التـــدقيق، تقيـــيم املخـــاطر البنكيـــة

 (.One-way ANOVAاألحادي )
 وثني جتاه متغريات الدراسة تبعا للوظيفة نتائج حتليل التباين األحادي فراء املبح  : (57-3اجلدول رقم )

 

جمموع   SS  مصدر التباين  البعد 
 املربعات 

DF 
درجات  

 احلرية 

MS 
متوسط  
 املربعات 

F   احملسوبة 

Sig* 
مستوى  
روق  الداللة 

الف
 

فعالية التدقيق  
 الداخلي 

 0.228 6 1.369 بني اجملموعات 

جد  0.401 1.043
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.219 125 27.339 اجملموعات

 - 131 28.709 الكلي 

فعالية التدقيق  
 اخلارجي 

 0.317 6 1.905 بني اجملموعات 

جد  0.383 1.072
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.296 125 37.014 اجملموعات

 - 131 38.919 الكلي 

فعالية جلان  
 التدقيق 

 0.482 6 2.894 بني اجملموعات 

جد  0.069 2.010
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.240 125 29.992 وعاتاجملم

 - 131 32.885 الكلي 



العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~170 ~  

جمموع   SS  مصدر التباين  البعد 
 املربعات 

DF 
درجات  

 احلرية 

MS 
متوسط  
 املربعات 

F   احملسوبة 

Sig* 
مستوى  
روق  الداللة 

الف
 

تقييم املخاطر  
 البنكية 

 0.300 6 1.798 بني اجملموعات 

جد  0.194 1.468
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.204 125 25.520 اجملموعات

 - 131 27.318 الكلي 

 ( 0.05عند مستوى معنوية≥α ) 
 SPSS 24جات  خمر من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

 ما يلي:  (56-3)يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
عـدم وجـود فـروق  جتاه متغري التدقيق الداخلي، وذلك ابلنظـر إىل    عينة األفراد املبحوثنيآراء  يف   ال يوجد اختالف-

عنــد    ( غـري دالـة1.043احملسـوبة، والــيت بلغـت )  Fذات داللـة إحصـائية تعـزى للوظيفـة، حيــث كانـت قيمـة  
 ؛(α≤0.05مستوى معنوية )

عـدم وجـود فـروق  جتاه متغري التدقيق اخلارجي، وذلك ابلنظـر إىل    عينة األفراد املبحوثنيآراء يف  ال يوجد اختالف-
( غـري دالـة عنــد  1.072احملسـوبة، والــيت بلغـت )  Fذات داللـة إحصـائية تعـزى للوظيفـة، حيــث كانـت قيمـة  

 ؛(α≤0.05مستوى معنوية )

عــدم وجــود فــروق  جتــاه متغــري جلــان التــدقيق، وذلــك ابلنظــر إىل    عينــة األفــراد املبحــوثنيآراء  يف    الفال توجــد اخــت-
( غـري دالـة عنــد  2.010احملسـوبة، والــيت بلغـت )  Fذات داللـة إحصـائية تعـزى للوظيفـة، حيــث كانـت قيمـة  

 (.α≤0.05مستوى معنوية )

عـدم وجـود  غـري تقيـيم املخـاطر البنكيـة، وذلـك ابلنظـر إىل  جتـاه مت  عينة األفراد املبحـوثنيآراء  يف    ال توجد اختالف-
( غـري دالـة  1.468احملسـوبة، والـيت بلغـت )  Fفروق ذات داللة إحصائية تعزى للوظيفة، حيث كانـت قيمـة  

 (.α≤0.05عند مستوى معنوية )
لـة إحصـائية  ال توجد فروق ذات دالاليت تنص على أنه "  (H05-1)الفرضية   نقبلبناء  على النتائج السابقة، 

جتـاه متغـريات الدراسـة )التـدقيق الـداخلي، التــدقيق    عينـة األفـراد املبحــوثني( يف آراء  α≤0.05عنـد مسـتوى معنويـة )
 ".(املنصب الوظيفي)  ملتغرياخلارجي، تقييم املخاطر البنكية( تعزى  
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 ابختالف اخلربة عينة األفراد املبحوثنياثنيا: الفروق يف آراء 
ــل التعـــرف علـــى   ــراد املبحوثينآراء  الفـــروق يف  مـــن أجـ ــة األفـ ــة )عينـ ــاه متغـــريات الدراسـ ــداخلي،  تجـ ــدقيق الـ التـ

ــاطر البنكيــــة ــيم املخـ ــان التــــدقيق، تقيـ ــارجي، جلـ ــدقيق اخلـ ــري( تعـــزى  التـ ــربة(، نســــتعمل    ملتغـ ــار حتليـــل التبــــاين  )اخلـ اختبـ
 (.One-way ANOVAاألحادي )

 اء املبحوثني جتاه متغريات الدراسة تبعا للخربة نتائج حتليل التباين األحادي فر   : (58-3اجلدول رقم )

جمموع   SS  مصدر التباين  البعد 
 املربعات 

DF 
درجا
ت  
 احلرية 

MS 
متوسط  
 املربعات 

F   
 احملسوبة 

Sig* مستو
روق  ى الداللة 

الف
 

فعالية التدقيق  
 الداخلي 

 0.233 3 0.698 بني اجملموعات 

جد  0.367 1.063
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.219 128 28.011 اجملموعات

 - 131 28.709 الكلي 

فعالية التدقيق  
 اخلارجي 

 0.800 3 2.400 بني اجملموعات 

جد   0.042 2.804
تو

وق 
فر

 

داخل  
 0.285 128 36.518 اجملموعات

 - 131 38.919 الكلي 

فعالية جلان  
 التدقيق 

 0.257 3 0.711 بني اجملموعات 

جد  0.384 1.025
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.251 128 32.114 موعاتاجمل

 - 131 32.885 الكلي 

تقييم املخاطر  
 البنكية 

 0.116 3 0.347 بني اجملموعات 

جد  0.650 0.549
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.211 128 26.971 اجملموعات

 - 131 27.318 الكلي 

 ( 0.05عند مستوى معنوية≥α ) 
 SPSS 24رجات  خممن إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر

 ما يلي:  (58-3)يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 



العاملة يف اجلزائر  التجارية  البنوك من  لعينة  ميدانية  دراسة....... .......................................:الثالث الفصل    

 

 ~172 ~  

عـدم وجـود فـروق  جتاه متغري التدقيق الداخلي، وذلك ابلنظـر إىل    عينة األفراد املبحوثنيآراء  يف   ال يوجد اختالف-
ة عنــد  ( غــري دالــ1.063احملســوبة، والــيت بلغــت )  Fذات داللــة إحصــائية تعــزى للخــربة، حيــث كانــت قيمــة  

 ؛(α≤0.05مستوى معنوية )

وجــود فــروق ذات  جتــاه متغــري التــدقيق اخلــارجي، وذلــك ابلنظــر إىل    عينــة األفــراد املبحــوثنيآراء  يف    يوجــد اخــتالف-
( دالـــة عنــد مســـتوى  2.804احملســـوبة، والــيت بلغــت )  Fحيــث كانـــت قيمــة    ،داللــة إحصــائية تعـــزى للخــربة

 ؛(α≤0.05معنوية )

عــدم وجــود فــروق  جتــاه متغــري جلــان التــدقيق، وذلــك ابلنظــر إىل    عينــة األفــراد املبحــوثني  آراءيف    ال يوجــد اخــتالف-
( غــري دالــة عنــد  1.025احملســوبة، والــيت بلغــت )  Fحيــث كانــت قيمــة    ،ذات داللــة إحصــائية تعــزى للخــربة

 (.α≤0.05مستوى معنوية )

عـدم وجـود  خـاطر البنكيـة، وذلـك ابلنظـر إىل  جتـاه متغـري تقيـيم امل  عينة األفراد املبحـوثنيآراء  يف    وجد اختالفيال -
( غـري دالــة  0.549احملسـوبة، والــيت بلغـت )  Fحيـث كانــت قيمـة    ،فـروق ذات داللـة إحصـائية تعــزى للخـربة

 (.α≤0.05عند مستوى معنوية )
ال توجـد فـروق  بصفة جزئيـة، وذلـك يف مـا يتعلـق أبنـه "  (H05-2)الفرضية    نقبلبناء  على النتائج السابقة،  

جتاه متغريات الدراسـة )التـدقيق    عينة األفراد املبحوثني( يف آراء  α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى معنوية ) ذات
يف اجلــزء الــذي يتعلــق بكــون أنــه    نرفضــها"، و(اخلــربة)  ملتغــريالــداخلي، جلــان التــدقيق، تقيــيم املخــاطر البنكيــة( تعــزى  

التـدقيق  جتـاه )  عينـة األفـراد املبحـوثني( يف آراء  α≤0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة"
 ".(اخلربة)  ملتغري( تعزى اخلارجي

 املؤسسة  فابختال املبحوثنيعينة األفراد اثلثا: الفروق يف آراء 
التـــدقيق الـــداخلي،  جتـــاه متغـــريات الدراســـة )  عينـــة األفـــراد املبحـــوثنيآراء  مـــن أجـــل التعـــرف علـــى الفـــروق يف  

اختبــار حتليـــل التبـــاين  )املؤسســة(، نســـتعمل    ملتغـــري( تعــزى  جي، جلــان التـــدقيق، تقيــيم املخـــاطر البنكيـــةالتــدقيق اخلـــار 
 (.One-way ANOVAاألحادي )
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 نتائج حتليل التباين األحادي فراء املبحوثني جتاه متغريات الدراسة تبعا املؤسسة   : (59-3اجلدول رقم )

 مصدر التباين  البعد 
 SS  جمموع
 بعات املر 

DF 
درجات  

 احلرية 

MS 
متوسط 
 املربعات 

F  
 احملسوبة 

Sig* مستو
روق  ى الداللة 

الف
 

فعالية التدقيق  
 الداخلي 

 0.274 19 5.213 بني اجملموعات 

جد  0.193 1.308
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.210 112 23.496 اجملموعات

 - 131 28.709 الكلي 

فعالية التدقيق  
 اخلارجي 

 0.383 19 7.274 بني اجملموعات 

جد  0.165 1.355
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.283 112 31.645 اجملموعات

 - 131 38.919 الكلي 

فعالية جلان  
 التدقيق 

 0.326 19 6.193 بني اجملموعات 

جد  0.158 1.368
 تو

ال
روق 

ف
 

داخل  
 0.238 112 26.693 اجملموعات

 - 131 32.885 الكلي 

تقييم املخاطر  
 البنكية 

 0.355 19 6.743 بني اجملموعات 

1.932 0.018 

ي
جد  

و
وق 

فر
 

داخل  
 0.184 112 20.575 اجملموعات

 - 131 27.318 الكلي 

 ( 0.05عند مستوى معنوية≥α ) 
 SPSS 24خمرجات  من إعداد الباحث ابالعتماد على   : املصدر
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 ما يلي:  (58-3)يتبني من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول 
عـدم وجـود فـروق  جتاه متغري التدقيق الداخلي، وذلك ابلنظـر إىل    عينة األفراد املبحوثنيآراء  يف   يوجد اختالفال -

( غـري دالـة عنـد  1.308احملسوبة، واليت بلغـت )  Fذات داللة إحصائية تعزى للمؤسسة، حيث كانت قيمة  
 ؛(α≤0.05مستوى معنوية )

وجـود فـروق ذات  جتاه متغري التدقيق اخلارجي، وذلك ابلنظر إىل    ثنيعينة األفراد املبحو آراء يف  ال يوجد اختالف-
( غـــري دالـــة عنـــد  1.355احملســـوبة، والـــيت بلغـــت )  Fحيـــث كانـــت قيمـــة    ،داللـــة إحصـــائية تعـــزى للمؤسســـة

 ؛(α≤0.05مستوى معنوية )

عــدم وجــود فــروق    جتــاه متغــري جلــان التــدقيق، وذلــك ابلنظــر إىل  عينــة األفــراد املبحــوثنيآراء  يف    ال يوجــد اخــتالف-
( غـري دالـة عنـد  1.368احملسوبة، واليت بلغـت )  Fذات داللة إحصائية تعزى للمؤسسة، حيث كانت قيمة  

 (.α≤0.05مستوى معنوية )

عــدم وجــود  جتــاه متغــري تقيــيم املخــاطر البنكيــة، وذلــك ابلنظــر إىل    عينــة األفــراد املبحــوثنيآراء  يف    يوجــد اخــتالف  -
( دالــة  1.932احملســوبة، والــيت بلغــت )  Fعــزى للمؤسســة، حيــث كانــت قيمــة  فــروق ذات داللــة إحصــائية ت

 (.α≤0.05عند مستوى معنوية )
ال توجـد فـروق  بصفة جزئيـة، وذلـك يف مـا يتعلـق أبنـه "  (H05-3)الفرضية    نقبلبناء  على النتائج السابقة،  

جتاه متغريات الدراسـة )التـدقيق    وثنيعينة األفراد املبح( يف آراء  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
ال  يف اجلـزء الـذي يتعلـق بكـون أنـه "  نرفضــها"، و(املؤسسـة)  ملتغـريالداخلي، التدقيق اخلارجي، جلان التـدقيق( تعـزى  

جتـــاه )تقيـــيم   عينـــة األفـــراد املبحـــوثني( يف آراء  α≤0.05توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )
 ".(املؤسسة) ملتغريزى املخاطر البنكية( تع
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 خالصة الفصل الثالث:
حاولنا من خالل هذا الفصل التطبيقي توضيح اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية اليت مت استخدامها من 
الدراسة وأهدافها واملتمثلة  الدراسة ومعاجلتها، ابلوجه الذي ميكن من حتقيق أغراض  بياانت  أجل احلصول على 

ية يف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وإشكاليتها، حيث مت عرض ومناقشة خمتلف البياانت امليدانية املتعلقة بصفة جوهر 
من  بكل  املتعلقة  النتائج  عرض  طريق  عن  الفرضيات  اختبار  جانب  إىل  الدراسة  ملتغريات  الوصفي  ابلتحليل 

 . الدراسة  متغريات  جتاه  املبحوثني  اداألفر   عينة  آراء  يفابلعالقات التأثريية بني متغريات الدراسة والفروق 
التدقيق   مقومات مت استخالص أن كل متغريات الدراسة واملتمثلة يف   البنكي )التدقيق الداخلي،  التدقيق 

أفراد    من وجهة نظرالبنوك التجارية اجلزائرية  يف    مرتفعة   ة بدرج  تتوافروكذلك كل أبعادها  اخلارجي، جلان التدقيق(،  
 ثني. عينة الدراسة املبحو 

إىل   التوصل  مت  الدراسة  فرضيات  اختبار  أثر ذيمن خالل  معنوية   وجود  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
(0.05≥αبصفة م )تقييم املخاطر البنكية  ستقلة يف( لكل من )التدقيق الداخلي، التدقيق اخلارجي، جلان التدقيق 

بصفة جمتمعة تدقيق الداخلي واخلارجي ( لكل من الα≤ 0.05)ر ذي داللة إحصائية عند مستوى معنوية ووجود أث
 يف تقييم املخاطر البنكية.

(  α≤0.05عند مستوى معنوية )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  أسفرت نتائج اختبار الفروق عموما عن  
آراء   املبحوثني يف  األفراد  )  عينة  الدراسة  متغريات  اخلارجي،  جتاه  التدقيق  الداخلي،  جلالتدقيق  التدقيق،  ان جلنة 

عينة األفراد التدقيق( تعزى للمتغريات الوظيفية )املنصب الوظيفي، اخلربة، املؤسسة( ابستثناء وجود فروق يف آراء  
 تقييم املخاطر البنكية تعزى للمؤسسة. جتاه متغري   املبحوثني



 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 ؛ نتائج الدراسة ➢

 ؛اقتراحات وتوصيات الدراسة ➢

 آفاق الدراسة.  ➢
خاتمـــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 خاتمـــــــــــــــــــــــــــة 
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التجارية    ملخاطرا  تنامي   ظل  يف ابلبنوك  ظل   خاصةاحملدقة   للمتغريات   ومواجهة  التكنولوجي   التطور  يف 
 مناخ  وخلق   معينة   كفاءة   ضمان   أجل   من  رقابية  آليات   إنشاء  إىل  احلاجة   ظهرت   ،مير هبا القطاع البنكي  اليت   والتطورات

  البنكي   التدقيقويعترب    مودعني أو مقرتضني،  بني البنوك التجارية وبني خمتلف األفراد سواء كانوا مسامهني أو    الثقة  من
 كفاءته وقدرته يف التغلب على هذه املخاطر.   زايدة  وابلتايل  إدارته  حتسني  إىل يسعى  بنك  ألي  مهمة خطوة

من أجل قياس املخاطر   اجلزائرية  يعترب التدقيق البنكي من أهم أنواع الرقابة الدورية اليت تقوم هبا البنوك التجارية
والتنبؤ هبا، فهو يعمل جنبا إىل جنب مع خمتلف األنواع األخرى من الوسائل الرقابية اليت تستعملها البنوك يف البنكية  

النظام   اليت جاء هبا  الدائمة  الرقابة  الو   08-11التحوط من هذه املخاطر، مثل  اللجنة  ية والبنك املركزي، بنكرقابة 
  . أعاله موضح  هو كماأجل ضمان بقائها واستقرارها  ولقد أضحى لزاما على هذه البنوك االهتمام به من 

ت البنكي واملخاطر ا  من  لكلمتكامل    نظري  إطار   قدمي حاولنا يف دراستنا هذه من خالل الفصل األول  لتدقيق 
وعمليات تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية، ث   التدقيق البنكيمقومات    وتشخيص  صف البنكية، كما قمنا بو 

لوقوف على واقع التدقيق الفصل األخري بدراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية العاملة يف اجلزائر وحاولنا اقمنا يف  
 البنكية فيها.  التدقيق البنكي يف تقييم املخاطر   أثركي فيها، كما قمنا بقياس  البن

 

 نتائج الدراسة:.1
 املؤدية للمخاطر البنكية.  املدققني الداخليني للبنك وإطاراته وعي خبصوص األسباب  لدى  -

املوكلة إليهم السيما   مبهامهم  القيام  عند  الكافية  املهنية  املدققون الداخليون للبنوك عينة الدراسة يبذلون العناية  -
 إجراءات حتليل وقياس املخاطر والتنبؤ هبا.

 من 100 املادة على ءبنا حساابت( 02) حمافظيإن إلزام املشرع اجلزائري البنوك بتدقيق حساابهتا من طرف   -
 . اخلارجي  التدقيق  فعالية   من   يزيد  والقرض ابلنقد   املتعلق   11-03  األمر

للتدقيق   - البنكي للمدققني اخلارجيني وذلك ابلنسبة  التدقيق  التجارية اجلزائرية تشرتط اخلربة املسبقة يف  البنوك 
اجلزائرية التجارية  البنوك  تدقيق  يفسر  ما  والتعاقدي، وهذا  من حمافظي   القانوين  واقتصارها على عدد معني 

احلساابت ال يتجاوز الثالثني مدققا خالل عقد من الزمن، وهذا ما أتكد منه الباحث من خالل االطالع 
ذو  هو سالح  اإلجراء  وهذا  السنوات،  ملختلف  اجلزائرية  التجارية  للبنوك  السنوية  التقارير  من  العديد  على 

ل زايدة جودة التدقيق ومن جهة أخرى له أثر سليب متمثل يف عدم حدين، من جهة له أثر اجيايب من خال
استفادة مدققني آخرين مل يسبق هلم تدقيق بنوك من حظ تدقيق بنك واكتساب اخلربة املهنية الالزمة يف هذا 

 اجملال.

ب  - أو أي خد اإلجراء الذي فرضه املشرع اجلزائري واملتعلق  مة من عدم استفادة املدقق اخلارجي من أي قرض 
من خالل رأي عينة   يزيد يف استقالليته  11-03من األمر    102البنك الذي يقوم بتدقيقه بناء على املادة  

 الدراسة.
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إرسال نسخة من تقاريرهم املوجهة للجمعية العامة إىل حمافظ البنك املشرع اجلزائري املدققان اخلارجيان  إن إلزام  -
الن ذلك وذلك  ،  كثريا  يزيد من فعالية التدقيق اخلارجي   11-03من األمر    101املركزي بناء على املادة  

املشرفة  يساعد يف إطالع   اهليئة  املركزي بصفته  للبنك ويف البنك  احلقيقية  الوضعية  البنوك حول  على عمل 
 اتاذ االجراءات الالزمة محاية للمودعني واملستثمرين.  الوقت املناسب من أجل 

اخلارجي يف جلان    - املدقق  التدقيق ومن عدم وجود  فعالية عمل جلان  بنوك جتارية حيد كثريا من  التدقيق لعدة 
  فاعلية التدقيق اخلارجي. 

يقوم املدقق اخلارجي حبفص نظام الرقابة الداخلية للبنك ويبدي رأيه حول الرقابة الدائمة اليت يطبقها البنك   -
يبدي رأيه   حول الرقابة الدورية واليت أهم أنواعها من خالل املفتشني وحمللي االئتمان وجلان املخاطر، كما 

 التدقيق الداخلي. 

التجارية    - البنوك  اجلزائري  املشرع  إلزام  السب إن عدم  العامة كان  التدقيق على مستوى مديرايهتا  إنشاء جلان 
طرف البنوك املوجودة فيها الرئيسي يف عدم إنشائها يف بعض البنوك خاصة الوطنية، وعدم تفعيل عملها من  

التدقيق البنكي كله )التدقيق الداخلي، التدقيق    وهذا ما فسر عدم وجود أثر هلا عندما تكون ضمن توليفة 
 اخلارجي، جلان التدقيق(.

وجود أعضاء يف جلان التدقيق ليس هلم أي خربة يف االمور احملاسبية واملالية يف عدة بنوك جتارية من شأنه أن   -
(، وهو ماصرح به العديد من املستجوبني من   05)ال بتجاوز    يعيق عملها خاصة يف ظل قلة عدد أعضائها

مع  جمتمعة  تكون  عندما  التدقيق  للجنة  احصائيا  دال  أثر  وجود  عدم  إىل  أدى  ما  وهو  اجوبتهم،  خالل 
 التدقيق الداخلي واخلارجي. 

بني عمل   عدد اجتماعات جلان التدقيق مهم جدا من أجل مناقشة األمور املهمة خاصة فيما تعلق ابلتنسيق  -
عملية إدارة   تعرقل  قيود  أية  وجود   عدم  املدققني الداخليني واخلارجيني ومعاجلة القضااي احلساسة، والتأكد من

إىل   ابالضاقة  البنوك،  يف  من   استجابة  مدى  من  التأكد املخاطر  املسجلة  التوصيات  ملختلف  البنك  إدارة 
  .والداخليني  اخلارجيني   طرف املدققني 

اال  - أنواعهم مفعلة جيدا عملية حتليل  االئتمان مبختلف  بدقة لطاليب  املالية  الوضعيات  تقييم  ئتمان من خالل 
ومتوافرة يف البنوك التجارية حسب عينة الدراسة، وهي من أهم األسباب املستعملة من طرف البنوك التجارية 

 من أجل تاليف خماطر القرض. 

ال  - مؤشرات  تستعمل  التجارية  البنوك  من  معتربا  لطاليب عددا  املالية  الوضعيات  حتليل  يف  احلديثة  املايل  فشل 
 االئتمان خاصة يف البنوك األجنبية واخلاصة.

لاللتزامات(  - قصرية  أجال  وقبول  للتسهيالت  طويلة  آجال  )كمنح  السيولة  أهم ضعف تطيط  بني  من  كان 
 األسباب اليت تعرض البنك للوقوع يف خماطر السيولة من وجهة نظر اجمليبني.
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تعمال مؤشرات التحليل املايل للسيولة من أهم الطرق املستعملة من طرف البنوك التجارية يف قياس وتقييم اس  -
 خماطر السيولة البنكية حسب إجاابت عينة الدراسة. 

يتم استعمال بعض األساليب االحصائية والكمية من أجل قياس والتنبؤ ابملخاطر السوقية يف البنوك التجارية، -
 عينة الدراسة فهي متوافرة خصوصا يف البنوك األجنبية واخلاصة أكثر من البنوك الوطنية. وحسب إجاابت  

 من بني أهم أسباب املخاطر العملياتية يف البنوك التجارية اجلزائرية حسب إجاابت أفراد عينة الدراسة حتايل  -

، ويف واقع احلال فإن بريةك  خسائر إىل ؤديمما قد ي األموال بعض اختالس أجل من  تواطئ بعض املوظفني أو
 أو   املوظفني  طرف  من   االحتيال  عمليات  عن   لكشفمثل هذه احلوادث اندرة الوقوع بسبب تطور أنظمة ا

 . العمالء  حلساابت  اخلارجية  القرصنة

املخــاطر البنكيــة يف  يف تقيــيم    لتــدقيق الــداخليل(  α≤0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )-
 .ائريةالبنوك اجلز 

يف    قـــرضال  خمـــاطريف تقيـــيم    لتـــدقيق الـــداخليل(  α≤0.05يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    الســـيولة  خمـــاطريف تقيـــيم    لتـــدقيق الـــداخليل(  α≤0.05يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    الســوقية  املخــاطريف تقيــيم    لتــدقيق الــداخليل(  α≤0.05نــد مســتوى معنويــة )يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية ع-
 .البنوك اجلزائرية

يف    العملياتيـةاملخـاطر  يف تقيـيم    لتـدقيق الـداخليل(  α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مسـتوى معنويـة )-
 .البنوك اجلزائرية

املخــاطر البنكيــة يف  يف تقيــيم    اخلــارجيلتــدقيق  ل(  α≤0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    قـــرضال  خمـــاطريف تقيـــيم    اخلـــارجيلتـــدقيق  ل(  α≤0.05يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    لســـيولةا  خمـــاطريف تقيـــيم    اخلـــارجيلتـــدقيق  ل(  α≤0.05يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    الســوقية  املخــاطريف تقيــيم    اخلــارجيلتــدقيق  ل(  α≤0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    العملياتيـةاملخـاطر  يف تقيـيم    اخلـارجيلتـدقيق  ل(  α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى معنويـة )-
 .ةالبنوك اجلزائري
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يف البنـوك    قـرضال  لجـان التـدقيق يف تقيـيم خمـاطرل(  α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )-
 .اجلزائرية

يف البنـوك    قـرضال  خمـاطريف تقيـيم    جـان التـدقيقلل(  α≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )-
 .اجلزائرية

يف البنـوك    السـيولة  خمـاطريف تقيـيم    جان التدقيقلل(  α≤0.05عنوية )يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى م-
 .اجلزائرية

يف    الســـوقية  املخـــاطريف تقيـــيم    التـــدقيق  للجـــان (  α≤0.05يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )-
 .البنوك اجلزائرية

يف    العملياتيــةاملخــاطر  يــيم  يف تق  للجــان التــدقيق(  α≤0.05يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى معنويــة )-
 .البنوك اجلزائرية

الـــداخلي والتـــدقيق اخلـــارجي بصـــفة    للتـــدقيق(  α≤0.05يوجـــد أثـــر ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى معنويـــة )
وتبلــغ القــوة التفســريية للتــدقيق اخلــارجي والتــدقيق الــداخلي مــع  ،  يف البنــوك اجلزائريــة  العملياتيــةاملخــاطر  يف تقيــيم  جمتمعــة  

يف البنــوك التجاريــة اجلزائريــة، وهــي نســبة    تقيــيم املخــاطر البنكيــةيف    التغــريات( مــن قيمــة  يف املائــة24.4لــبعض )بعضــهما ا
تؤكــد تصــور الدراســة وتــدعم النمــوذج الفرضــي، فالتــدقيق البنكــي يف البنــوك التجاريــة مــن خــالل مقومتيــه    ضــعيفة نســبيا،

ــارجي( يـــؤثر بشـــكل جزئـــي  )التـــدقيق الـــداخلي، التـــدقيق   ــيم املخـــاطر البنكيـــة وتبقـــى املتغـــريات األخـــرى الغـــري  اخلـ يف تقيـ
اللجنـــة  مدروســـة تـــؤثر أيضـــا يف تقيـــيم املخـــاطر البنكيـــة مثـــل جلـــان املخـــاطر، اهليئـــات اخلاصـــة ابإلشـــراف علـــى البنـــوك )

  .ية، البنك املركزي(بنكال
  تقييم املخاطر البنكية:  يف  ال يؤثر بشكل كبري جدامن بني أهم األسباب اليت أدت إىل أن التدقيق البنكي  

عمليـة تقيـيم املخـاطر يف البنـوك اجلزائريـة، تعـىن هبـا أكثـر أدوات الرقابـة الدائمـة مثـل جلـان تقيـيم املخـاطر وليســت    -
 الرقابة الدورية املتمثلة يف التدقيق الداخلي مثال ابعتباره أحد أبعاد ومقومات التدقيق البنكي.

الطــالع فقــط علــى عمــل اهليئــات اخلاصــة بتقيــيم وإدارة املخــاطر البنكيــة، وال  املــدقق اخلــارجي عــادة مــا يكتفــي اب  -
 يقوم هو ابلتأكد منها، أي أنه فقط يراقب اإلجراءات واملراحل اليت مت من خالهلا ذلك.

عــدم اهتمــام التشــريعات )األنظمــة والقــوانني( البنكيــة يف اجلزائــر ابلتــدقيق البنكــي عمومــا والتــدقيق اخلــارجي علــى    -
 خلصوص.ا

 عدم إجبار هذه القوانني البنوك التجارية يف اجلزائر بتفعيل جلان التدقيق فيها، وتركها اختياراي فقط. -

عــــدم وجــــود مــــدققني خــــارجيني يف متخصصــــني يف التــــدقيق البنكــــي، يــــؤدي إىل ضــــعف أثــــره يف تقيــــيم املخــــاطر    -
 البنكية.

 لية اليت تعىن ابلتدقيق البنكي واملخاطر البنكية.عدم مسايرة املعايري اجلزائرية للتدقيق املعايري الدو  -
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 : اقتاحات وتوصيات الدراسة.2
من خالل جمموعة النتائج اليت خرجت هبا الدراسة ميكن طرح مجلة من االقرتاحات والتوصيات من شأهنا أن 

 تسهم يف تعزيز فعالية التدقيق البنكي يف تقييم املخاطر البنكية:
البنوك اجل - التزام  البنكية وإصدار   03زائرية مبتطلبات ابزل  ضرورة  املخاطر  الوقوع يف  التحوط من  من أجل 

 أنظمة وقرارات تلزم البنوك بذلك.
 ابملخاطر البنكية.   الدولية للتدقيق خاصة اليت تعىن ضرورة التزام املدققني اخلارجيني ابملعايري  -
 الداخليني.   على البنوك التجارية أن تراعي شرط اخلربة عند توظيف املدققني -
عند توظيف املدققني الداخليني خصص يف جمال احملاسبة والتدقيق،  البنوك التجارية أن تراعي شرط التعلى   -

)وجود بعض املدققني الداخليني على مستوى البنوك متحصلني على شهادة الليسانس يف العلوم القانونية وال 
 عالقة هلم ابحملاسبة والتدقيق. 

 ارية تنظيم دورات تكوينية يف مقررات جلنة ابزل لفائدة املدققني الداخليني.ينبغي على البنوك التج -
 البنوك التجارية.ضرورة إشراك املدققني اخلارجيني يف عمليات التنبؤ والقياس اخلاصة ابملخاطر البنكية يف   -

 اجلزائرية.
التدقيق   - يف  لديهم خربة  ليس  الذين  احلساابت  حمافظي  اجياد صيغة إلشراك  يتم حماولة  للبنوك كأن  البنكي 

اشرتاط اخلربة يف حمافظ حساابت واحد فقط واعتباره هو املدقق الرئيسي وعدم اشرتاطها يف احملافظ الثاين، 
واعتباره مدقق اثنوي، وذلك من أجل تكوين عدد معترب من املدققني اخلارجيني يف قابل األايم وعدم ابقائها 

 حكرا على كهول هذه املهنة. 
اد صيغة لتعيني حمافظي احلساابت من طرف البنك املركزي مباشرة عن طريق اعالنه عن استشارات حماولة اجي -

وطنية لتدقيق البنوك التجارية اجلزائرية، بدل البنوك التجارية بنفسها ومنح صالحية جتديد العقد أيضا للجنة 
 لتجارية. املصرفية وذلك من أجل منح استقاللية كبرية للتدقيق اخلارجي يف البنوك ا

 : آفاق الدراسة.3
إن معاجلة موضوع التدقيق البنكي وأثره يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية، يثري عدة مواضيع على 

 درجة كبرية من األمهية تشكل يف جمملها آفاقا حبثية جديرة ابالهتمام، وكمواضيع حبثية نقرتح ما يلي: 
 ؛ وأثرها يف تقييم خماطر السيولة يف البنوك  1006و  0041متطلبات معيار املراجعة رقم  :  أوال
 وأثره يف تقييم املخاطر البنكية؛  اإلفصاح عن القوائم املالية للبنوك التجارية  :اثنيا
 . دور آليات احلوكمة يف تقييم املخاطر البنكية يف البنوك التجارية:  اثلثا
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 أوال : املراجع ابللغة العربية 
I. كتبال:  

 .1988، دار الفكر،  02، ط01ج   القاموس الفقهي لغة واصطالحا، أبو جيب سعدي،   .1
 . 2016، عمان، 01للنشر والتوزيع، ط، دار غيداء  إدارة البنوك التجاريةإمساعيل إبراهيم عبد الباقي،   .2
 . 2016، ، عمان 01للنشر والتوزيع، ط، دار غيداء  إدارة البنوك التجاريةإمساعيل إبراهيم عبد الباقي،   .3
عبد هللا، .4 أمني  الطراد،    خالد  إبراهيم  والدوليةإمساعيل  احمللية  البنكية  العمليات  طإدارة  وائل  01،  دار   ،

 . 2006للنشر،  
 . 2010، القاهرة،  02بية املتحدة، ط، الشركة العر إدارة خماطر االئتمانزايد رمضان، حمفوظ جودة،   .5
 . ، دار وائل للنشر، عمان 03ط  إدارة البنوك،االجتاهات املعاصرة يف  زايد رمضان، حمفوظ جودة،   .6
 .1994ر النهضة العربية، القاهرة، ، دا03، طاالقتصاد النقدي والبنكيسعيد اخلضري،   .7
 . 1992   اجلزائر، ،  02ط اجلامعية، املطبوعات ديوان  ،البنوك اقتصاد يف حماضرات القزويين، شاكر .8
 والتوزيع، للنشر صفاء دار ،01، ط.العملية ات والتطبيق الواقع  "املصارف دارةإ،  صادق راشد الشمري .9

 . 2009 ،عمان 
 . العلم للنشر والتوزيع، الفيوم  ، دار2005أساسيات يف النقود والبنوك،  عزت قناوي،   .10
املؤمن،   .11 عبد  معمر  واملناهج مناهج  علي  األساسيات  يف  )الوجيز  االجتماعية  العلوم  يف  البحث 

 . 2008،  لتنمية، القاهرة، مصر ، اجملموعة العربية للتدريب واوالتقنيات(
، فصل كتاب الكرتوين، معهد االقتصاد إدارة املخاطر يف املصارف اإلسالميةفضل عبد الكرمي حممد،   .12

 . الرابط: 2008، جامعة امللك عبد العزيز،  اإلسالمي
858551-et/ar/detail/BIMhttps://search.emarefa.n     

 . 2018الكتاب األكادميي، عمان،    ، مركز االقتصاد النقدي والبنكيحممد األفندي،   .13
 . 2007، اإلسكندرية،  01، دار الوفاء، طإدارة املصارفحممد الصرييف،   .14
 .  1982،  العربية النهضة دار ،والبنوك النقود يف  مقدمة الشافعي، زكي حممد  .15
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II.   سائل اجلامعيةوالر املذكرات : 
دراسة مقارنة بني بنك ديب اإلسالمي ومصرف   –إدارة املخاطر يف البنوك االسالمية  عمارية خبيت،   .16

التسيري،  السالم اجلزائر والعلوم ختصص ، أطروحة دكتوراه يف علوم  االقتصادية  العلوم  إدارة مصرفية، كلية   :
 .2018/2019، 03ري، جامعة اجلزائر  التجارية وعلوم التسي

، أطروحة دكتوراه يف -احمللية التنمية بنك حالة دراسة -اجلزائر يف البنكية املخاطر إدارةقبايلي حورية،  .17
فرع  االقتصادية،  العلوم  قسم  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  االقتصادية، كلية  العلوم 

 . 2014-2013،  3ويق، جامعة اجلزائر  تس
صابرينة،   .18 ابنية  االصطناعيتقدير  الذكاء  طرق  ابستخدام  االئتمانية  القرض -جلدارة  حالة  دراسة 

اجلزائري   التجارية -CPAالشعيب  والعلوم  االقتصادية  العلوم  التجارية، كلية  العلوم  أطروحة دكتوراه يف   ،
 . 2015-2014،  -تيارت–وعلوم التسيري، قسم العلوم التجارية، جامعة ابن خلدون  

دراسة حالة لبنك التوفري   -رف يف بيع منتجات التأمني املصريف يف اجلزائردور املصابوعسلة بشرى،   .19
دكتوراه يف  CNEPواالحتياط   أطروحة  التسيري،  وعلوم علوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  ، كلية 
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ال علوم  قسم  التسيري،  وعلوم  التجارية  املعلو والعلوم  ونظم  حماسبة  تصص:  الوادي، تسيري،  جامعة  مات، 
2010-2011 . 

املدهون،   .23 إبراهيم  رابح  يف إبراهيم  العاملة  املصارف  يف  املخاطر  إدارة  تفعيل  يف  الداخلي  املدقق  دور 
غزة   تطبيقية-قطاع  اجلامعة دراسة  التجارة،  والتمويل، كلية  احملاسبة  يف  منشورة  غري  ماجستري  مذكرة   ،

 . 2011ية، غزة، اإلسالم



 ............................................... ................... ........................ .. ............. : قائمة املراجع

 

 ~185 ~  

الداخلي على إدارة املخاطر يف ضوء معايري ضوء معايري ايهاب ديب مصطفى رضوان،   .24 التدقيق  أثر 
الدولية   الفلسطينية يف قطاع غزة  –التدقيق  للبنوك  والتمويل دراسة حالة  احملاسبة  ، مذكرة ماجستري يف 

 . 2012نشورة(، جامعة غزة، فلسطني،  )غري م
أثر التدقيق الداخلي على إدارة املخاطر يف ضوء معايري التدقيق الدولية ، إيهاب ديب مصطفى رضوان  .25

، رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، اجلامعة اإلسالمية، )دراسة حالة البنوك الفلسطينية يف قطاع غزة(
 . 2012غزة، 

-حلوكمة املصرفية  دور تطبيق اإلجراءات االحتازية إلدارة املخاطر البنكية يف حتسني ابركات سارة،   .26
يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية   دكتوراه، أطروحة  -دراسة حالة بنك سوسييت جنرال اجلزائر

واألسواق  البنوك  النقود،  اقتصادايت  تصص:  االقتصادية،  العلوم  قسم  التسيري،  وعلوم  التجارية  والعلوم 
 . 2015-2014،  -بسكرة–املالية، جامعة حممد خيضر  

القياس واإلفصاح احملاسيب يف القوائم املالية للبنوك التجارية ودورمها يف ترشيد قرارات رميان بن عياد، ان .27
اجلزائري-االستثمار الوطين  والبنك  اجلزائر  اخلليج  بنك  حالة  العلوم -دراسة  يف  دكتوراه  أطروحة   ،

قسم العلوم االقتصادية، تصص: نقود   االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،
 . 2018-2017مالية وبنوك، جامعة عمار ثليجي ابألغواط،  

III. اجملالت : 
احلليم .28 عبد  حممود  حامد  أمحد  غايل،  حممد  أمحد   للمراجعة احلديث الدور انعكاسات أثر:  أشرف 

إدارة تعزيز على الداخلية "دراسة مراحل  العلميةوميدانية" نظرية املخاطر  اجمللة  التجارية   ،  للدراسات 
 . 2016، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، اإلمساعيلية،  04، العدد  07والبيئية، اجمللد  

أثر انعكاسات الدور احلديث للتدقيق الداخلي  أشرف أمحد حممد غايل، أمحد حامد حممود عبد احلليم، .29
لمية للدراسات التجارية والبيئية، اجمللد ، اجمللة الععلى تعزيز مراحل إدارة املخاطر: دراسة نظرية وميدانية

 . 36، جامعة قناة السويس، كلية التجارة ابإلمساعيلية، مصر، 2016السابع، العدد الرابع،  
يف دورفتحي،   سهري الطنملي .30 التدقيق  جملةالبنكي ابجلهاز الشركات حوكمة تفعيل جلان   املال ، 

 . لقاهرةا،  2007، مارس   455التجارة، العدد   والتجارة، اندي
إسهامات نظام الرقابة الداخلية يف دعم مراقبة التسيري البنكي يف الطيب سايح وعز الدين بن تركي،   .31

اجلزائري البنكي  التشريع  حالة:  دراسة  البنكية  املؤسسة  لدى  التشغيلية  املخاطر  العلوم ،  قيادة  جملة 
 ينة.، قسنط2015، جامعة منتوري قسنطينة،  43، اجمللد ب، العدد اإلنسانية
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أمحد،   .32 شهاب  عمار  احلمدوين،  خضري  القياس إلياس  منهج  ابستخدام  التشغيلية  األخطاء  تقدير 
الرافدين، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة   تطبيق على عينة من املصارف السعودية، -الداخلي تنمية  جملة 

 . 2013، 111،ع35املوصل، املوصل، مج
جملة الدراسات املالية والبنكية، األكادميية العربية   ن البنكي"، إدارة  خماطر االئتماأنس حممد سايت حممد، " .33

 . 2015،  04، عدد 23ية، جملد  للعلوم املالية والبنكية، مركز البحوث املالية والبنك
وآخرون،   .34 حممد  لدغم  مؤسسة: بن  حالة  )دراسة  ابملؤسسة  املخاطر  إدارة  يف  الداخلي  التدقيق  دور 

SEROR) 2017، نوفمرب  04، العدد 01القتصادية، اجمللد  ، جملة املؤشر للدراسات ا. 
دراسة استطالعية لعينة من املدققني -واقع تطبيق معايري التدقيق يف اجلزائربن حيي علي، لعمور رميلة،  .35

لسنة   اجمللد  2018اخلارجيني  اقتصادية،  دفاتر  جملة  العدد  11،  عاشور 2019  ، 02،  زاين  جامعة   ،
  . ابجللفة

 ، املخاطر البنكية: مفهومها وقياسها وإدارهتا لدى املصارف اإلسالميةد العتييب،  بندر بن شارع بن خال .36
 . ر العلوم حبامعة املنيا، القاهرة، كلية دا23جملة الدراسة العربية، العدد

بلقاسم،    .37 الغايل، دواح  ادارة املخاطر املصرفية  بوخروبة  الداخلي يف  التدقيق  دراسة عينة من   -دور 
مست لوالية  اجمللد  غامنالبنوك  إفريقيا،  اقتصادايت مشال  اقتصادايت مشال  جملة  العدد  15،  جامعة 20،   ،

 . 2019حسيبة بن بو علي ابلشلف، خمرب العوملة واقتصادايت مشال إفريقيا، الشلف،  
 البنوك من  عينة دراسة- البنكية املخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق  دور بلقاسم، الغايل، دواح بوخروبة .38

، 2019السنة   ،  20 ، العدد15إفريقيا، اجمللد   مشال اقتصادايت مشال اقتصادايت ، جملةستغامنم لوالية
 جامعة حسيبة بن بوعلي ابلشلف.

عليش،   .39 فطيمة  يوسف،  ابزلبوعيشاوي  ملتطلبات  وفقا  البنكية  املخاطر  جملة 03،  02،  01إدارة   ،
 . 2019خلدمات التعليمية، اجلزائر،  ت وا، مركز البصرية للبحوث واالستشارا30دراسات اقتصادية، العدد  

املناعي،   .40 هلاجاسم  الرأمسالية  املتطلبات  احتساب  وكيفية  التشغيلية  املخاطر  مقدمة إدارة  حبثية  ورقة   ،
دور : نقال عن حديدي آدم،  2004اإلمارات العربية املتحدة،    للجنة العربية البنكية، صندوق النقد العريب،

من  احلد  يف  الداخلي  اجلزائرية  التدقيق  التجارية  البنوك  يف  التشغيلية  ميدانية-املخاطر  جملة -دراسة   ،
 . 2016،  12،ع07دفاتر اقتصادية، مج

أبو بكر الصديق قيدوان، عمر عبو،   .41  املخاطر إدارة يف الداخلي التدقيق  مسامهةحاج قويدر قورين، 
 للبنوك ميدانية دراسة-   املهين السلوك وقواعد الداخلي للتدقيق  الدولية املعايري ظل يف البنكية

 . ، جامعة قاصدي مرابح بورقلة0192،  01، العدد  19، جملة الباحث، اجمللد اجلزائرية
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أكرمي   محزة .42 حممود  نظم ،  حممد  خماطر  من  احلد  يف  املصريف  ابلقطاع  الداخلي  املراجع  دور  تطوير 
، عدد 10سات التجارية والبيئية، اجمللد  ، اجمللة العلمية للدرااملعلومات احملاسبية االلكتونية: دراسة ميدانية

 .2019، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، اإلمساعيلية،  01
حلسن،   .43 املؤسسات استمرارية يف االئتمانية املخاطر إدارة دوردردوري  العلوم البنكية وجناح  جملة   ،

 . 2015، جامعة بسكرة، بسكرة، 38د، ـ، العد 39اإلنسانية، اجمللد  
عكاشة،  .44 فاطمة،  رزين  معايري   بورقعة  حسب  الشركات  حوكمة  لتفعيل  االجتماعي  التدقيق  أمهية 

 . 21، ص 2020، جانفي  04، العدد  03، جملة اقتصاد املال واألعمال، اجمللد  املؤسسات الدولية
، وزارة العدل 46، العدد  18، جملة العدل، اجمللد املخاطر البنكية وكيفية إدارهتارشاد خضر وحيد الداين،   .45

 .عراقية، بغدادال
، وزارة العدل 46، العدد  18، جملة العدل، اجمللد املخاطر البنكية وكيفية إدارهتارشاد خضر وحيد الداين،   .46

 .العراقية، بغداد
 ، 13  اجمللد  االنسانية،  العلوم   جملة  ،العاملي  البنكي  النظام  ملتطلبات   كاستجابة   3  ابزل   اتفاقية   عياش،   زبري .47

 . بسكرة  جامعة   ، 03 العدد
دراسة مدى أتثري كفاية اإلفصاح عن املخاطر املصرفية على إمكانية الرقابة يل الشيخ، عالء عنقه،  سه .48

 ، بغداد. 2012، جامعة املوصل، كلية اإلدارة واالقتصاد،  106، العدد  23، اجمللد على هذه املخاطر
 وفق   تكييفه   اءات وإجر   اجلزائري  واملصريف   املايل   النظام  إصالح   الزهراء،  فاطمة   رقايقية  ماجد،   صيد  .49

 العلوم  كلية   ،01  العدد   ، 05  اجمللد  االقتصادية،  البشائر  جملة   ،03  ابزل   للجنة   واالشراف   الرقابة   متطلبات 
 . بشار  جامعة  التسيري،  وعلوم والتجارية  االقتصادية

 النظام  يف   حتقيقها  وإجراء   03  لبازل  االشرافية   الرقابة  متطلبات   الزهراء،  فاطمة  رقايقية   ماجد،   صيد  .50
 . 2017  األغواط،  جامعة  ،50  العدد  دراسات،  جملة  ،اجلزائري  ملصريفا
تفعيل دور الرقابة الداخلية يف األنشطة املصرفية يف ظل نظم املعلومات احملاسبية طارق خمتار حممد،   .51

 ، جامعة عني مشس، كلية التجارة،01، اجمللة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد  اإللكتونية )دراسة ميدانية(
 . 2011القاهرة، 

 متطلبات ظل البنكية يف املخاطر  إدارة املدقق اخلارجي يف لدور حتليلية دراسة  اهليلع، خليفة طالل .52
العدد  ،  -حتليلية دراسة-احلوكمة   والتجارية،  املالية  البحوث  بورسعيد، كلية 2201،  01جملة  جامعة   ،

 .التجارة
خلارجي يف إدارة املخاطر املصرفية يف ظل متطلبات دراسة حتليلية لدور املراجع اطالل خليفة اهليلع،   .53

حتليلية دراسة  اجمللد  احلوكمة:  والتجارية،  املالية  البحوث  جملة  العدد01،  سعيد، كلية   01،  بور  جامعة 
 . 2012التجارة، بور سعيد، 
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 لبنكيا  النظام  لدى  الرقابة  لتعزيز  كآلية03  ابزل   جلنة  مبقررات  االلتزام  حنو  حممد،  بويهي  وسام،  عباي .54
 التسيري،  وعلوم   والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  ، 01  العدد   ، 06  اجمللد  االقتصادية،  البشائر   جملة   ،اجلزائري

 . بشار  جامعة
دراسة حتليلية للعوامل املؤثرة على فاعلية إدارة املراجعة الداخلية يف احلد من عمر السر احلسن حممد،   .55

، 20، العدد 07، جملة أماراابك، اجمللد صارف التجارية السودانيةخماطر التشغيل املصريف: دراسة حالة امل 
 . 2016األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الوالايت املتحدة األمريكية،  

مزميش،   .56 أمساء  شريفي،  اخلارجيعمر  التدقيق  مهنة  ممارسة  على  االلكتونية  التجارة  خماطر  جملة أثر   ،
 .محه خلضر ابلوادي  ، جامعة الشهيد 2020، جوان 01، العدد03جمللداملنهل االقتصادي، ا

، جملة تقييم فاعلية جلان املراجعة يف املصارف العراقية األهليةفاطمة جاسم حممد، اثمر عادل الصقر،   .57
 . 2012، جامعة البصرة، كلية اإلدارة واالقتصاد، البصرة، 40، العدد  08العلوم االقتصادية، اجمللد 

مىن،  .58 خدجية،    كشاط  ابملؤسسات التدقيق  أقسام ممارسات مواءمة مدىحجار   اجلزائرية الداخلي 
، جملة دراسات سطيف بوالية املؤسسات من  جمموعة  حالة دراسة-املهنة   ملمارسة احلديثة للمتطلبات

 . 2019، أوت  38صادية، العدداقت
وآخرون،   .59 ابتسام  اجل قارة  اخلارجية  التجارة  يف  املالية  املخاطر  بنك -زائريةإدارة  حالة  دراسة 

NATAXIS  غليزان املعمقة، -وكالة  االقتصادية  للدراسات  املستقبل  جملة  العدد02اجمللد    ،   ،04 ،
2019 . 

، جملة دور التدقيق الداخلي يف تفعيل نظام الرقابة الداخليةلويزة هبار، حورية عجيلة، صفية مصطفى،   .60
 . ، املركز اجلامعي أبفلو2019، 02، العدد  01لد  (، اجملJAEASأراء للدراسات االقتصادية واإلدارية )

القضاة،   .61 أكرم  ) ليث  مقررات جلنة  الداخلية وفق  الرقابة  على حتليل خماطر  COSOأثر  االئتمان ( 
اجمللد    5C'Sوفق منهج   األعمال،  إدارة  األردنية يف  اجمللة  األردنية،  التجارية  البنوك  ، 04العدد    ،13يف 

 ، األردن. 2017بحث العلمي،  اجلامعة األردنية، عمادة ال
آمال،   .62 فياش  املالك،  عبد  اجلزائرمباين  يف  البنكية  املخاطر  إدارة  وآليات  بنك -أنظمة  حالة  دراسة 

اجمللد   ، جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي،-اإلسكان للتجارة والتمويل/اجلزائر
 . 2018،  26، العدد 13

اجلندي  حممد  .63 حممد  حمددات ،  رضا  تفعيل  يف  الداخلي  للمراجع  االستاتيجي  للدور  حتليلية  دراسة 
التجارية البنوك  االئتمانية: ابلتطبيق على  اجمللد  اجلدارة  والبيئية،  التجارية  للدراسات  العلمية  اجمللة   ،06 ،

 . 2015، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، اإلمساعيلية،  03ملحق العدد  
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دور املراجعة اخلارجية يف تقييم اختبارات حتمل الضغوط والتقرير عنها:   ،مصطفى زكي حسني متويل .64
القطاع املصريف اجمللد  دراسة ميدانية على  والبيئية،  التجارية  للدراسات  العلمية  اجمللة  ، عدد خاص، 07، 

 . 2016جامعة قناة السويس، كلية التجارة، اإلمساعيلية،  
 استطالع احملاسبية، املعلومات جودة حتسني يف ساابتاحل تدقيق  مسامهةيوسف، أقاسم عمر،    مومين .65

اجملابجلزائر والتدقيق  احملاسبة جمال يف املهنيني واألكادمييني من  عينة آراء االقتصادية،  البشائر  لد ، جملة 
 . ، جامعة بشار01اخلامس، العدد

اهلواري،   .66 يسري  حممد  املصرفيةانهد  املخاطر  ضبط  يف  احلوكمة  آليات  ادور  اجمللة  لالقتصاد ،  لعلمية 
 . 2016جامعة عني مشس، كلية التجارة، القاهرة،    01، العدد01والتجارة، اجمللد  

وإدارة خماطر السيولة املصرفية دراسة   IIتوافق معايري ابزل  وفيق حلمي األغا، نسيم حسن أبو جامع،   .67
غزة قطاع  يف  العاملة  املصارف  على  الرافدين ،  حتليلية  تنمية  اجمللد  جملة  ا33،  جامعة 105لعدد  ،   ،

 ، بغداد. 2011املوصل، كلية اإلدارة واالقتصاد،  
 ، اجمللة-ميدانية دراسة -احلوكمة مبادئ تفعيل يف الداخلي التدقيق  دوريزيد صاحلي، عبد هللا مايو،   .68

 . 2016 ، جوان 04عدد االقتصادية، للتنمية اجلزائرية
اجمللة   اطر البنكية يف السودان )دراسة حتليلية(،واقع تطبيقات إدارة املخمدثر أمحد أبو القاسم إبراهيم،   .69

 . 124، ص 2016، جامعة الزعيم األزهري، اخلرطوم، 17العلمية، العدد
، جملة املنهل االقتصادي، أعمال دائرة التدقيق الداخلي ابملؤسسات البنكيةمركان حممد البشري وآخرون،  

 . ر ابلواديالشهيد محه خلض، جامعة  2020، جوان 01، العدد  03اجمللد  
IV.  :القوانني والتنظيمات 

الدمي .70 اجلزائرية  " و اجلمهورية  الشعبية،  رقم  قراطية  والقرض   01-10قانون  ابلنقد  العدد  يتعلق   ،"16 ،
1990 . 

 . حيدد قواعد احلذر يف تسيري املصارف واملؤسسات املالية"  03-02نظام  رقم  حمافظ بنك اجلزائر، " .71
البنوك واملؤسسات املالية ي  01-04نظام  رقم  "حمافظ بنك اجلزائر،   .72 تعلق ابحلد األدىن  لرأس مال 

 .العاملة يف اجلزائر
 . تعريف وقياس وتسيري ورقابة خطر السيولةيتضمن    04-11نظام  رقم  "حمافظ بنك اجلزائر،   .73
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 .العاملة يف اجلزائر
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https://www.arabbank.dz/fr/la-navigation/menu/votre-banque/notre-profil
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 جامعة غرداية

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
 قسم العلوم املالية واحملاسبة 

 

 املوضوع: طلب حتكيم استمارة استبيان
  وبركاته: األستاذ )ة( الفاضل )ة( السالم عليكم ورحة هللا

البياانت امليدانية الالزمة إلمتام  يسرين أن أضع بني أيديكم استمارة االستبيان هذه، واليت هتدف إىل مجع 
البحث الذي نقوم إبجنازه، استكماال  ملتطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف علوم املالية واحملاسبة، واملوسومة  

 بـ: 

 خاطر البنكية يف البنوك التجارية أثر التدقيق البنكي يف تقييم امل 
 دراسة ميدانية 

 : بوخاري عبد احلميدإشراف األستاذ الدكتور: لباز عبد القادر،  إعداد الباحث

 نعلمكم أنه متا اعتماد اإلطار املنهجي التايل يف الدراسة:

 إشكالية الدراسة:   -1
 نكية يف البنوك التجارية اجلزائرية من وجهة نظر األفراد املبحوثني؟ البنكي يف تقييم املخاطر الب  إىل أي مدى ميكن أن يؤثر التدقيق

 األسئلة الفرعية:
ما    تثري هذه الدراسة جمموعة من األسئلة من شأهنا أن تساهم يف تقدمي إجابة لإلشكالية املطروحة أعاله، وتتمثل هذه األسئلة يف 

  :يلي

من وجهة نظر املخاطر البنكية  يف تقييمللتدقيق الداخلي ( α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )/1
 ؟األفراد املبحوثني

 خطاب حتكيم استمارة االستبيان األولية املوجه للسادة األساتذة اخلرباء (: 01ملحق رقم ) 
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من   املخاطر البنكية   يف للتدقيق اخلارجي  (  α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )/2
 ؟ وجهة نظر األفراد املبحوثني

للجنة التدقيق يف تقييم املخاطر البنكية   (α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )/3
 ؟من وجهة نظر األفراد املبحوثني

بصفة جمتمعة يف لتدقيق البنكي  ا  ألبعاد (  α≤0.05هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية )/4
 ؟ من وجهة نظر األفراد املبحوثنياملخاطر البنكية    تقييم

اجتاه    املبحوثنيعينة األفراد  ( يف آراء  α≤0.05ى معنوية )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو   /5
 متغريات الدراسة تعزى للمتغريات الوظيفية؟

 فرضيات الدراسة:-2
  الفرضيات الصفرية اآلتية:  صياغة   ميكن  الفرعية  وأسئلتها  الدراسة،  إلشكالية  السابق   العرض  ضوءعلى  

1/(H01:)معن مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  )ال  الداخلي  (  α≤0.05وية  تقييم للتدقيق   يف 
 . من وجهة نظر األفراد املبحوثنياملخاطر البنكية  

2/(H02:)( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  اخلارجي  (  α≤0.05ال  تقييمللتدقيق   يف 
 . من وجهة نظر األفراد املبحوثني  املخاطر البنكية 

3/(H03:)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند  ( 0.05مستوى معنوية≥α  ) املخاطر    يف تقييم  للجنة التدقيق
 . من وجهة نظر األفراد املبحوثنيالبنكية  

4/(H04  :)( معنوية أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجد  البنكي ا  ألبعاد  (α≤0.05ال  بصفة   لتدقيق 
 من وجهة نظر األفراد املبحوثني.املخاطر البنكية   جمتمعة يف تقييم

5/  (H05  :)  ال( معنوية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  آراء  α≤0.05توجد  يف  األفراد (  عينة 
 جتاه  متغريات الدراسة تعزى للمتغريات الوظيفية. املبحوثني 
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 منوذج الدراسة:-3
 منوذج الدراسة ومتغرياهتا

 ميكن توضيح النموذج الفرضي للدراسة كما يلي: 

 النمـوذج الفرضي للدراسة 

 
 من إعداد الباحث : املصدر

 جمتمع وعينة الدراسة: -4
الدراسة   وإطاراتتستهدف  احملاسبيني  واخلرباء  احلساابت  هلا   حمافظي  الداخليني  واملدققني  البنوك 

والبالغ عددها   اجلزائر  العاملة يف  التجارية  للبنوك  العامة(   13خمتلط،    01عمومية،    06بنك )  20)املديرايت 
إىل  أجنيب ابإلضافة  األكادمييني (،  الفئات   املختصني   الباحثني  هذه  اختيار  مت  ولقد  والتدقيق  احملاسبة  جمال  يف 

 ابلنظر إىل إهنا مجيعها تستطيع االستجابة حملاور الدراسة. 
 : أقسام وحماور استمارة االستبيان  -6

 البياانت الشخصية والوظيفية  القسم األول:
 الدراسة، من خالل احملاور اآلتية:  : قياس متغريات القسم الثاين

 التدقيق البنكي  مقومات   احملور األول:
 تقييم املخاطر البنكيةاحملور الثاين: -

 

 مستقلال متغيرال

 التدقيق البنكي 

 التابع متغيرال

 تقييم المخاطر البنكية 
 

 

إدراك وقياس المخاطر  

 االئتمانية 

 من خالل: 

 

 

 

 التدقيق  فعالية لجان 

 

 

 

 فعالية التدقيق الخارجي 

 

 

 

 فعالية التدقيق الداخلي

 

 

 

 

إدراك وقياس مخاطر  

 السيولة

إدراك وقياس المخاطر   

 السيوقية 

إدراك وقياس المخاطر   

 العملياتية 

 

(H01, H02, H03 H04) 
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ونظرا ملا تتمتعون به من كفاءة علمية وخربة ميدانية يف هذا اجملال، ف ن الباحث يضع بني  
سعادتك  من  أنمل  لذا  بتحكيمها،  للتكرم  هذه  االستبيان  استمارة  عليها،  أيديكم  االطالع  م 

 وإبراز رأيكم فيها حول األمور التالية: 
 حتديد مدى وضوح العبارة؛ ✓
 حتديد مدى مالئمة ومناسبة العبارة للمحور؛  ✓
 حتديد مدى أمهية العبارة للمحور؛ ✓
اقتاحات   ✓ من  مناسبا  ترونه  ما  تدوين 

 وتعديالت، أو حذف
 عبارات مع اإلشارة إليها. وتغيري بعث ال                                        

 

 

 حنيطكم علما  كذلك أنه مت استخدام مقياس ليكرت اخلماسي ابلشكل التايل:
 

 غري موافق متاما   غري موافق حمايد موافق موافق متاما  
 

نرجو منكم سيدي الفاضل مأل استمارة املعلومات اخلاصة بكم، ألمهية ذلك عند  
 رة االستبيان إضافتكم اىل قائمة احملكمني الستما

.. كما أقدم لكم الشكر مسبقا  على روح .أرجو التفضل بقبول خالص حتيايت وامتناين 
 تعاونكم وحسن توجياهاتكم. 
 الباحث: عبد القادر لباز 

 طالب دكتوراه )علوم مالية وحماسبية( جامعة غرداية )اجلزائر(
 43 85 14 658 00213اهلاتف: 

 az.2013@gmail.comabdelkaderlebbالربيد االلكرتوين: 
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 معلومات خاصة ابملُحكّةم 
  اإلسم الكامل 
  الدرجة العلمية 
  مؤسسة العمل 

 الرأي النهائي للمحكم يف استمارة االستبيان 
................................................................................ ...... 

 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 

........................................................................... ........... 
 ...................................................................................... 
 ...................................................................................... 

 ...................................................................... ................ 
 ...................................................................................... 

 القسم األول: البياانت الشخصية والوظيفية 
 الســـــــــــــــــن

  سنة 40 -31  بني  سنةوأقل  30 
  سنة وأكثر  51   سنة  50 -41  بني

حك ِّم
ُ
 ................................................................................................................:.......... مالحظة امل

.......................................................................................................................................... 

 ستوى التعليمـــيامل

  ( PGSدراسات عليا متخصصة )   ( DEUAتقين سامي أو دراسات جامعية تطبيقية ) 
  دكتوراه   ليسانس 
  أخرى  ماسرت 

حك ِّم
ُ
 ...:.......................................................................................................................مالحظة امل

.......................................................................................................................................... 
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 الوظيفة 

 رئيس قسم أو مصلحة حتليل املخاطر   مدقق خارجي 
 ة التدقيق الداخلي رئيس قسم أو مصلح   مدقق، مراقب داخلي، موظف بدائرة التدقيق 

 يبنكحملل ائتمان، مكلف ابلدراسة،   مراقب مايل، مراقب تسيري، مفتش
 أخرى   حملل خماطر 

حك ِّم
ُ
 :..........................................................................................................................مالحظة امل

.......................................................................................................................................... 

 
 القسم الثاين: قياس متغريات الدراسة

 (يف اخلانة اليت تعرب عن وجهة نظركم، إىل جانب تدوين مالحظتكم إن وجدتXتفضلوا بوضع عالمة )
 التدقيق البنكي   مقومات   األول:  احملور

 العبــــــــــــــــــــارة 
مدى 
وضوح 
 العبارة

مدى 
مالئمة 
 العبارة

مدى 
أمهية 
 العبارة

 املالحظات 

خلي 
لدا

ي ا
بنك

ق ال
دقي

 الت
الية

فع
 

     يشرتط يف اختيار املدققني الداخلني الكفاءة العلمية واملهنية. 1

     ني اخلربة املهنية الالزمة.يشرتط يف اختيار املدققني الداخلي 2

3 
التــــــدريب املســــــتمر والــــــدورات املتخصصــــــة ضــــــرورية مــــــن أجــــــل ممارســــــة 

 املدققني الداخلني عملهم على أكمل وجه ممكن.
    

     يتبع قسم التدقيق الداخلي مباشرة املدير العام. 3

5 
ــتقاللية  ــداخلي جمللــــــــس اإلدارة  االســــــ ــم التــــــــدقيق الــــــ ــيس قســــــ يؤكــــــــد رئــــــ

 ظيمية لنشاط التدقيق الداخلي يف تقريره.التن
    

     يلتزم موظفو قسم التدقيق الداخلي احلياد عند أداء مهامهم. 6

7 
يبــــــذل موظفــــــو قســــــم التــــــدقيق الــــــداخلي العنايــــــة املهنيــــــة الكافيــــــة عنــــــد 

 القيام مبهامهم.
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8 
ــد  ــرانمج لتأكيــــ ــع بــــ ــى وضــــ ــداخلي علــــ ــدقيق الــــ ــم التــــ ــيس قســــ ــهر رئــــ يســــ

 ة التدقيق الداخلي.وحتسني جود
    

9 
يقـــــوم رئـــــيس قســـــم التــــــدقيق الـــــداخلي بوضـــــع خطــــــة مـــــن أجـــــل تقيــــــيم 

 موثق للمخاطر مرة واحدة يف السنة على األقل.
    

10 
لـــــدى مـــــوظفي قســـــم التـــــدقيق الـــــداخلي معرفـــــة وافيـــــه لتقنيـــــات التـــــدقيق 

 املعتمِّدة على التكنولوجيا املتوفرة من أجل اجناز أعماهلم.
    

11 
ــة ي ــيم أنظمــــة الرقابــــة الداخليــ قــــوم قســــم التــــدقيق الــــداخلي بفحــــص وتقيــ

 للبنك.
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12 
( 02( أو خبـــــــــــــــريان حماســـــــــــــــبيان )02يقـــــــــــــــوم حمافظـــــــــــــــا حســـــــــــــــاابت )
 ابلتدقيق اخلارجي القانوين للبنك.

    

     يشرتط يف املدقق اخلارجي الكفاءة العلمية واملهنية. 13

     ط يف املدقق اخلارجي اخلربة املهنية الالزمة.يشرت  14

15 
يــــــــتم احتســــــــاب الــــــــدورات التكوينيــــــــة والرتبصــــــــات يف دفــــــــاتر الشــــــــروط 

 للتدقيق اخلارجي القانوين.
    

16 
يــــــــتم احتســــــــاب الــــــــدورات التكوينيــــــــة والرتبصــــــــات يف دفــــــــاتر الشــــــــروط 

 للتدقيق اخلارجي التعاقدي.
    

17 
ــتفيد املــــــد ــة ال ميكــــــن أن يســــ ــارجي مــــــن أي قــــــرض أو أي خدمــــ قق اخلــــ

 أخرى لدى البنك الذي يقوم بتدقيقه.
    

18 
علــــــــى املــــــــدقق اخلــــــــارجي بــــــــذل العنايــــــــة املهنيــــــــة الكافيــــــــة عنــــــــد القيــــــــام 

 مبهامه.
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     يضع املدقق اخلارجي خمطط واف وشامل لعملية التدقيق. 19

     قني الداخليني.يتأكد املدقق اخلارجي من اخللفية التعليمية للمدق 20

21 
ــوظفي  ــوين ملــــــ ــات التــــــــدريب والتكــــــ ــارجي سياســــــ يفحــــــــص املــــــــدقق اخلــــــ

 قسم التدقيق الداخلي.
    

22 
يطلــــــع املــــــدقق اخلــــــارجي علــــــى اهليكــــــل التنظيمــــــي للبنــــــك للتأكــــــد مــــــن 

 استقاللية قسم التدقيق الداخلي.
    

23 

ــة للبنــــك وي ــة الداخليــ ــام الرقابــ ــارجي بفحــــص نظــ ــدقق اخلــ ــوم املــ ــدي يقــ بــ
 رأيه حول ذلك يف تقريره.
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24 
تنشــأ لــدى البنــك جلنــة تــدقيق تنبثــق مــن األعضــاء غــري التنفيــذين جمللــس 

 اإلدارة.
    

25 
ينبغــــــي أن تكــــــون ألعضــــــاء جلنــــــة التــــــدقيق معــــــارف وخــــــربات كافيــــــة يف 

 جمال احملاسبة واملالية والتدقيق.
    

26 
عـــــــدد اجتماعـــــــات جلنـــــــة التـــــــدقيق كافيـــــــا مـــــــن أجـــــــل جيـــــــب أن يكـــــــون 

 مناقشة القضااي املهمة واجياد احللول املناسبة.
    

27 
يتمتـــــــــــع أعضـــــــــــاء جلـــــــــــان التـــــــــــدقيق ابالســـــــــــتقاللية التامـــــــــــة يف ممارســـــــــــة 

 مهامهم.
    

     تقوم جلنة التدقيق ابملشاركة يف اختيار املدققني الداخليني. 28

29 
اركة يف اعــــــــداد دفــــــــاتر الشــــــــروط الختيــــــــار تقــــــــوم جلنــــــــة التــــــــدقيق ابملشــــــــ

 املدققني اخلارجيني.
    



 ........................... ................... .............................................................: املالحق

 ~203 ~  

 العبــــــــــــــــــــارة 
مدى 
وضوح 
 العبارة

مدى 
مالئمة 
 العبارة

مدى 
أمهية 
 العبارة

 املالحظات 

30 
تقـــــوم جلنـــــة التـــــدقيق ابلتنســـــيق بـــــني قســـــم التـــــدقيق الـــــداخلي واملـــــدققني 

 اخلارجيني.
    

31 
ــيات  ــة التــــــدقيق ابلتأكــــــد مــــــن مــــــدى اســــــتجابة اإلدارة لتوصــــ تقــــــوم جلنــــ

 املدققني اخلارجيني والداخليني.
    

 يم املخاطر البنكية تقياحملور الثاين:  

 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة 

مدى 
وضوح 
 العبارة

مدى 
مالئمة 
 العبارة

مدى 
أمهية 
 العبارة

 املالحظات 
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32 
تنـــــــتج املخـــــــاطر االئتمانيـــــــة عـــــــن عـــــــدم ســـــــداد املـــــــدينني ألصـــــــول ديـــــــنهم 

 يف حال تعامل البنك ابلفائدة(.ابإلضافة إىل الفوائد املرتتبة عنهم )
    

33 
ــدينني ألصـــــــول ديـــــــنهم  ــر ســـــــداد املــــ ــة عـــــــن أتخــــ ــتج املخـــــــاطر االئتمانيــــ تنــــ

 ابإلضافة إىل الفوائد املرتتبة عنهم )يف حال تعامل البنك ابلفائدة(.
    

34 
تتـــــــــــــأثر املخـــــــــــــاطر االئتمانيـــــــــــــة ابألوضـــــــــــــاع االقتصـــــــــــــادية واالجتماعيـــــــــــــة 

 والسياسية للبالد.
    

35 
ــاطر  ــاس املخــــ ــة لقيــــ ــداخلي كآليــــ ــاين الــــ ــنيف االئتمــــ ــام التصــــ ــتعم ل نظــــ يُســــ

 االئتمانية.
    

36 
يـــــــــتم حتليـــــــــل الوضـــــــــعية املاليـــــــــة ملتعـــــــــاملي البنـــــــــك ابســـــــــتعمال مؤشـــــــــرات 

 التحليل املايل.
    

37 
يـــــتم اســـــتعمال مؤشـــــرات الفشـــــل املـــــايل احلديثـــــة لتحليـــــل الوضـــــعية املاليـــــة 

 للعمالء.
    

راك
إد
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وقي

سيول  ر  خماط  
ال     تنــــــتج خمــــــاطر الســــــيولة مــــــن عــــــدم قــــــدرة البنــــــك علــــــى ســــــداد االلتزامــــــات  38 ة 
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 املالية املرتتبة عليه عند تواريخ استحقاقها.

39 

إن ســـــداد االلتزامـــــات املاليـــــة املرتتبـــــة علـــــى البنـــــك بتكلفـــــة  أعلـــــى نتيجـــــة 
عـــــدم القــــــدرة علــــــى تســــــييل بعـــــض االســــــتثمارات، يــــــؤدي لوقــــــوع البنــــــك 

 .يف خطر سيولة

    

40 
يعـــــــرض ضـــــــعف تطـــــــيط الســـــــيولة )كمـــــــنح آجـــــــال طويلـــــــة للتســـــــهيالت 

 وقبول أجال قصرية لاللتزامات( البنك ملخاطر سيولة.
    

41 
ــاح عنهـــــــــا  ــال ويـــــــــتم اإلفصـــــــ ــنَّف التزامـــــــــات البنـــــــــك حســـــــــب اآلجـــــــ ُتصـــــــ

 الستعماهلا يف مؤشرات قياس السيولة املصرفية.
    

42 

ال ودرجـــــــات ســـــــيولتها يـــــــتم تصـــــــنيف موجـــــــودات البنـــــــك حســـــــب اآلجـــــــ
واإلفصــــــــاح عنهــــــــا مــــــــن أجــــــــل اســــــــتعماهلا يف مؤشــــــــرات قيــــــــاس الســــــــيولة 

 املصرفية.

    

43 
يــــــــتم اســــــــتعمال مؤشــــــــرات التحليــــــــل املــــــــايل للســــــــيولة مــــــــن أجــــــــل قيــــــــاس 

 خماطرها والوقوف على نقاط القوة والضعف.
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44 
ــا  ــوقية عنــــــــد االرتفـــــ ــتج املخــــــــاطر الســـــ ــعار واخنفــــــــاض تنـــــ ع العــــــــام يف األســـــ

 القوة الشرائية للعملة.
    

45 

يــــــــؤدي تذبــــــــذب أســــــــعار العمــــــــالت األجنبيــــــــة )الــــــــيت مت تســــــــعري بعــــــــض 
ــوقية تعـــــــرض البنـــــــك إىل  ــا( إىل خمـــــــاطر ســـــ أصـــــــول والتزامـــــــات البنـــــــك هبـــــ

 خسائر فادحة.

    

46 
تــــــــؤدي التحركــــــــات املعاكســــــــة ألســــــــعار الفوائــــــــد يف الســــــــوق إىل خمــــــــاطر 

 رض البنك إىل خسائر معترية.سوقية تع
    

47 

ــاة ابلعمـــــالت  ــنيف موجـــــودات البنـــــك وضـــــبط املوجـــــودات املقتنـــ يـــــتم تصـــ
ــتعماهلا يف قيــــــــاس املخــــــــاطر  ــاح عنهــــــــا الســـــ ــة وتصــــــــنيفها واإلفصـــــ األجنبيـــــ

 السوقية.
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48 

يـــــــــــتم إجـــــــــــراء بعـــــــــــض االختبـــــــــــارات وتوقـــــــــــع للســـــــــــيناريوهات الضـــــــــــاغطة 
ار بعــــــــــض العمــــــــــالت )كاخنفــــــــــاض معــــــــــدالت الفائــــــــــدة وتــــــــــدهور أســــــــــع

 وقياس اخلسائر املتوقعة(.

    

49 
ــاس  ــل القيــ ــن أجــ ــائية مــ ــة واإلحصــ ــاليب الكميــ ــتعمال بعــــض األســ ــتم اســ يــ

 الدقيق للمخاطر السوقية.
    

راك
إد

 
اس 

وقي
 

اتية 
ملي

 الع
طر

ملخا
ا

 

50 
تنـــــتج املخـــــاطر التشـــــغيلية نتيجـــــة أخطـــــاء املـــــوظفني يف معاجلـــــة العمليـــــات 

 املختلفة.
    

51 
املخــــــــــــاطر التشـــــــــــغيلية نتيجــــــــــــة أخطـــــــــــاء أو أعطــــــــــــال يف بــــــــــــرامج تنـــــــــــتج 

 املعلوماتية املستعملة من طرف البنك.
    

52 
يــــــؤدي حتايــــــل بعــــــض املــــــوظفني أو تــــــواطئهم مــــــن أجــــــل اخــــــتالس بعــــــض 

 األموال إىل خماطر تشغيلية تؤدي إىل خسائر كبرية.
    

53 
ــا ــة إنـــــذار حديثـــــة للكشـــــف عـــــن عمليـــــات االحتيـــ ل يـــــتم اســـــتعمال أنظمـــ

 من طرف املوظفني أو القرصنة اخلارجية حلساابت العمالء.
    

54 
يــــتم قيــــاس قـــــدرة البنــــك يف اســـــتئناف العمــــل ومواصـــــلة نشــــاطه يف حالـــــة 

 تعرضه ملخاطر عملياتية كبرية )أخطاء، قرصنة، اختالس....(
    

55 
يـــــتم اســـــتعمال بعـــــض مؤشـــــرات التحليـــــل املـــــايل مـــــن أجـــــل قيـــــاس كفـــــاءة 

 ي البنك كصورة أولية للمخاطر العملياتية.ومردودية موظف
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 (  ة)  احملتم(  ة)  السيد

   وبركاته  هللا   ورحة  عليكم  السالم
 إلمتام   الالزمة  امليدانية  البياانت   مجع  إىل  هتدف  واليت  هذه،  االستبيان  استمارة  أيديكم  بني  أضع  أن  يسرين

 واحملاسبة،   املالية  علوم  يف   الدكتوراه  شهادة  على  ل احلصو   ملتطلبات  استكماال    إبجنازه،  نقوم  الذي  البحث
 . ميدانية دراسة  التجارية  البنوك  يف   ية بنكال  املخاطر  تقييم   يف   البنكي  التدقيق  أثر:  بـ  واملوسومة

 . الدراسة  ملوضوع  أفضل   تقييم  يف  سيساهم  وموضوعية  بدقة   الكافية  املعلومات   إعطاء  على   حرصكم   إن
 . فقط  العلمي   البحث   ألغراض   استخدامها  سيتم   تقدموهنا  اليت  املعلومات   أن  علما وحنيطكم

 القسم األول: البياانت الشخصية والوظيفية 
 الســـــــــــــــــن

  سنة 40 -31  بني  وأقل  سنة  30 
  سنة وأكثر  51   سنة  50 -41  بني

 املستوى التعليمـــي

  ماست    بكالوراي
  ليا متخصصة دراسات ع  تقين سامي أو دراسات تطبيقية 

  دراسات عليا متخصصة    ليسانس
  أخري 

 الوظيفة 

 رئيس قسم أو مصلحة التدقيق الداخلي   (  مدقق، مراقب داخلي )موظف بدائرة التدقيق
 حملل ائتمان، مكلف ابلدراسة، مصريف  مراقب مايل، مراقب تسيري، مفتش

 مدقق خارجي   حملل خماطر 
 أخرى   ل، املخاطر رئيس قسم أو مصلحة مراقبة، حتلي

 
 
 
 
 

 استبمارة االستبيان النهائية ابللغة العربية (: 02ملحق رقم ) 
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 االسئلة اخلاصة ابالستبيان :  الثاينالقسم  

 العبــــــــــــــــــــارة
موافق 
 متاما 

 حمايد موافق
غ 

 موافق 

غ 
موافق 

 متاما

ــة  1 ــاءة العلميـــــــــ ــار املـــــــــــدققني الـــــــــــداخلني الكفـــــــــ يشـــــــــــرتط يف اختيـــــــــ
 واملهنية.

     

      نية الالزمة.يشرتط يف اختيار املدققني الداخليني اخلربة امله 2

التدقيق الداخلي يعترب من أهم أنواع الرقابة الدورية اليت نص عليها   3
 08-11النظام 

     

3 
ــة  يســــــــــتفيد املــــــــــدققون الــــــــــداخليني للبنــــــــــك مــــــــــن دورات تكوينيــــــــ

 وتربصات يف التدقيق البنكي ومبادئ ومقررات جلنة ابزل.
     

5 
ارة  يؤكـــــــــــــــد رئـــــــــــــــيس قســـــــــــــــم التـــــــــــــــدقيق الـــــــــــــــداخلي جمللـــــــــــــــس اإلد

 االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي يف تقريره.
     

6 
ــاد عنـــــــــــد أداء  ــداخلي احليــــــــ ــم التـــــــــــدقيق الــــــــ ــو قســــــــ ــزم موظفــــــــ يلتــــــــ

 مهامهم.
     

العنايــــــة املهنيــــــة الكافيــــــة يبــــــذل موظفــــــو قســــــم التــــــدقيق الــــــداخلي  7
 .معند القيام مبهامه

     

مج يســــــــهر رئــــــــيس قســــــــم التــــــــدقيق الــــــــداخلي علــــــــى وضــــــــع بــــــــران 8
 لتأكيد وحتسني جودة التدقيق الداخلي.

     

يقــــــوم رئــــــيس قســــــم التــــــدقيق الــــــداخلي بوضــــــع خطــــــة مــــــن أجــــــل  9
 تقييم موثق للمخاطر مرة واحدة يف السنة على األقل.

     

ــمل نشــــــــــــاط التــــــــــــدقيق الــــــــــــداخلي تقيــــــــــــيم إدارة املخــــــــــــاطر  10 يشــــــــــ
 واإلسهام يف حتسينها.

     

11 
ــدقيق الــــــداخل ــم التــــ ــوظفي قســــ ــات لــــــدى مــــ ــه لتقنيــــ ــة وافيــــ ي معرفــــ

ــ ــى التكنولوجيــــ دة علــــ ــِّ ــدقيق املعتمــــ ــاز  االتــــ ــل اجنــــ ــن أجــــ ــوفرة مــــ املتــــ
 أعماهلم.

     

ــة  12 ــة الرقابــــ ــيم أنظمــــ يقــــــوم قســــــم التــــــدقيق الــــــداخلي بفحــــــص وتقيــــ
 الداخلية للبنك )الرقابة الدائمة والدورية(
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13 
( حســـــاابت بنـــــاء علـــــى 02تـــــدقيق البنـــــك مـــــن طـــــرف حمـــــافظي )

املتعلــــــــق ابلنقـــــــــد والقـــــــــرض  11-03مـــــــــن األمـــــــــر  100املــــــــادة 
 يزيد من فعالية التدقيق اخلارجي.

     

14 
ــربة يف تــــــــدقيق  ــة وخـــــ ــارجي للبنــــــــك معرفـــــ ــدقق اخلـــــ يشـــــــرتط يف املـــــ
البنـــــــــــوك، ويـــــــــــتم تثمـــــــــــني ذلـــــــــــك يف دفـــــــــــاتر الشـــــــــــروط حملافظـــــــــــة 

 احلساابت.

     

15 
ــزي عـــــن أي 15 ــافظ البنـــــك املركـــ ــان حمـــ ــدققان اخلارجيـــ ــغ املـــ /تبليـــ

مــــــــن األمــــــــر  101برتكبهــــــــا البنــــــــك بنــــــــاء علــــــــى املــــــــادة خمالفــــــــة 
 يزيد من فعالية التدقيق اخلارجي. 03-11

     

16 
ــة  ــن أي قــــــرض أو أي خدمــــ ــارجي مــــ ــدقق اخلــــ ــتفادة املــــ عــــــدم اســــ

مــــــن  102مــــــن البنــــــك الــــــذي يقــــــوم بتدقيقــــــه بنــــــاء علــــــى املــــــادة 
 يزيد يف استقالليته. 11-03األمر 

     

      وشامل لعملية التدقيق. يضع املدقق اخلارجي خمطط واف 17

18 
يقــــــدم املــــــدققان اخلارجيــــــان تقريــــــرا خاصــــــا عــــــن الرقابــــــة يف أجــــــل 

أشـــــهر مــــــن اتريـــــخ إقفـــــال الســــــنة املاليـــــة بنـــــاء علــــــى  04أقصـــــاه 
 .11-03من األمر  101املادة 

     

19 

ــن تقــــــــاريرهم املوجهــــــــة  ــان نســــــــخة مــــــ ــال املــــــــدققان اخلارجيــــــ إرســــــ
ــافظ البنــــــك ا ــة إىل حمــــ ــة العامــــ ــادة للجمعيــــ ــى املــــ ــاء علــــ ــزي بنــــ ملركــــ

يزيــــــــــــد مــــــــــــن فعاليــــــــــــة التـــــــــــــدقيق  11-03مــــــــــــن األمــــــــــــر  101
 اخلارجي.

     

      . غالبا ما يكون املدقق اخلارجي عضوا يف جلنة التدقيق  20

يطلـــــع املـــــدقق اخلـــــارجي علـــــى اهليكـــــل التنظيمـــــي للبنـــــك للتأكـــــد  21
 من استقاللية قسم التدقيق الداخلي

     

22 
رجي بفحـــــص نظـــــام الرقابـــــة الداخليـــــة للبنـــــك يقـــــوم املـــــدقق اخلـــــا

 ويبدي رأيه حول ذلك يف تقريره.
 

     

تنشــأ لــدى البنــك جلنــة تــدقيق تنبثــق مــن األعضــاء غــري التنفيــذين  23
 08-11من النظام  02جمللس اإلدارة بناء على املادة 

     

      جلنة التدقيق مفعلة  يف أغلب البنوك التجارية اجلزائرية 24

25 
ــدقيقغ ــا يكــــون ألعضــــاء جلنــــة التــ معــــارف وخــــربات كافيــــة يف  البــ

 جمال احملاسبة واملالية
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عــــــــدد اجتماعـــــــــات جلنــــــــة التـــــــــدقيق كــــــــايف مـــــــــن أجــــــــل مناقشـــــــــة  26
 احللول املناسبة. وإجيادالقضااي املهمة 

     

تقـــــوم جلنـــــة التـــــدقيق ابلتأكـــــد مـــــن عـــــدم وجـــــود أيـــــة قيـــــود تعرقـــــل  27
 تؤثر يف استقالليتهم.من عمل املدققني الداخلني و 

     

      تقوم جلنة التدقيق ابملشاركة يف اختيار املدققني الداخليني. 28

ــاتر الشــــــــــروط  29 ــاركة يف اعــــــــــداد دفــــــــ ــة التــــــــــدقيق ابملشــــــــ تقــــــــــوم جلنــــــــ
 الختيار املدققني اخلارجيني.

     

تقــــــــوم جلنــــــــة التــــــــدقيق ابلتنســــــــيق بــــــــني قســــــــم التــــــــدقيق الــــــــداخلي  30
 واملدققني اخلارجيني.

     

تقـــــــــوم جلنـــــــــة التـــــــــدقيق ابلتأكــــــــــد مـــــــــن مـــــــــدى اســــــــــتجابة اإلدارة  31
 لتوصيات املدققني اخلارجيني والداخليني.

     

32 
تنـــــتج خمـــــاطر القـــــرض عـــــن عـــــدم ســـــداد املـــــدينني ألصـــــول ديـــــنهم 
ابإلضـــــــافة إىل الفوائـــــــد املرتتبـــــــة عـــــــنهم )يف حـــــــال تعامـــــــل البنـــــــك 

 ابلفائدة(.

     

33 
ــن أتخــــر  ــاطر القــــرض عــ ــتج خمــ ــول ديــــنهم تنــ ــداد املــــدينني ألصــ ســ

ابإلضـــــــافة إىل الفوائـــــــد املرتتبـــــــة عـــــــنهم )يف حـــــــال تعامـــــــل البنـــــــك 
 ابلفائدة(.

     

34 
تتــــــــــأثر خمــــــــــاطر القــــــــــرض ابألوضــــــــــاع االقتصــــــــــادية واالجتماعيــــــــــة 

 والسياسية للبالد.
     

35 
ــاس  ــة لقيـــــ ــاين الـــــــداخلي كآليـــــ ــنيف االئتمـــــ ــام التصـــــ ــتعم ل نظـــــ يُســـــ

 املخاطر االئتمانية.
     

36 
ــرات  ــعية املاليــــة ملتعــــاملي البنــــك ابســــتعمال مؤشــ يــــتم حتليــــل الوضــ

 التحليل املايل.
     

37 
يــــتم اســــتعمال مؤشــــرات الفشــــل املــــايل احلديثــــة لتحليــــل الوضــــعية 

 املالية للعمالء.
     

38 
تنــــــــتج خمــــــــاطر الســــــــيولة مــــــــن عــــــــدم قــــــــدرة البنــــــــك علــــــــى ســــــــداد 

 استحقاقها.االلتزامات املالية املرتتبة عليه عند تواريخ 
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39 
ــى  ــة  أعلــ ــى البنــــك بتكلفــ ــة علــ ــة املرتتبــ ــات املاليــ ــداد االلتزامــ إن ســ
ــؤدي  ــتثمارات، يـــ ــييل بعـــــض االســـ ــة عـــــدم القـــــدرة علـــــى تســـ نتيجـــ

 لوقوع البنك يف خطر سيولة.

     

40 
ــة  ــال طويلــــــــ ــيولة )كمــــــــــنح آجــــــــ ــعف تطــــــــــيط الســــــــ يعــــــــــرض ضــــــــ
ــاطر  ــات( البنـــــك ملخـــ ــال قصـــــرية لاللتزامـــ ــول أجـــ للتســـــهيالت وقبـــ

 يولة.س

     

41 
ُتصــــنَّف التزامـــــات البنــــك حســـــب اآلجــــال ويـــــتم اإلفصــــاح عنهـــــا 

 الستعماهلا يف مؤشرات قياس السيولة البنكية.
     

42 
يــــــــتم تصــــــــنيف موجــــــــودات البنــــــــك حســــــــب اآلجــــــــال ودرجــــــــات 
ــرات  ــا مـــــــن أجـــــــل اســـــــتعماهلا يف مؤشـــــ ــيولتها واإلفصـــــــاح عنهـــــ ســـــ

 قياس السيولة البنكية.

     

43 
ــتعمال مؤشـــــــ ــتم اســـــ ــل يـــــ ــن أجـــــ ــيولة مـــــ ــايل للســـــ ــل املـــــ رات التحليـــــ

 قياس خماطرها والوقوف على نقاط القوة والضعف.
     

44 
ــتج املخـــــــــاطر الســـــــــوقية عنـــــــــد االرتفـــــــــاع العـــــــــام يف األســـــــــعار  تنـــــــ

 واخنفاض القوة الشرائية للعملة.
     

45 
يــــــــؤدي تذبــــــــذب أســــــــعار العمــــــــالت األجنبيــــــــة )الــــــــيت مت تســــــــعري 

إىل خمـــــاطر ســـــوقية تعـــــرض  بعـــــض أصـــــول والتزامـــــات البنـــــك هبـــــا(
 البنك إىل خسائر فادحة.

     

46 
تــــــــؤدي التحركــــــــات املعاكســــــــة ألســــــــعار الفوائــــــــد يف الســــــــوق إىل 

 خماطر سوقية تعرض البنك إىل خسائر معترية.
     

47 
ــبط املوجــــــــودات املقتنــــــــاة  ــودات البنــــــــك وضـــــ ــتم تصــــــــنيف موجـــــ يـــــ
ابلعمــــــــالت األجنبيــــــــة وتصــــــــنيفها واإلفصــــــــاح عنهــــــــا الســــــــتعماهلا 

  قياس املخاطر السوقية.يف

     

48 
ــاغطة  ــيناريوهات الضـــ ــارات وتوقـــــع للســـ ــراء بعـــــض االختبـــ ــتم إجـــ يـــ
)كاخنفــــــــــــاض معـــــــــــــدالت الفائـــــــــــــدة وتــــــــــــدهور أســـــــــــــعار بعـــــــــــــض 

 العمالت وقياس اخلسائر املتوقعة(.
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49 
ــن أجــــل  ــة واإلحصــــائية مــ ــتم اســــتعمال بعــــض األســــاليب الكميــ يــ

 القياس الدقيق للمخاطر السوقية.
     

50 
ــة  ــوظفني يف معاجلــــ ــاء املــــ ــة أخطــــ ــة نتيجــــ ــاطر العملياتيــــ ــتج املخــــ تنــــ

 العمليات املختلفة.
     

51 
ــرامج  تنــــــتج املخــــــاطر العملياتيــــــة نتيجــــــة أخطــــــاء أو أعطــــــال يف بــــ

 املعلوماتية املستعملة من طرف البنك.
     

52 
ــتالس  ــن أجـــــل اخـــ ــواطئهم مـــ ــل بعـــــض املـــــوظفني أو تـــ يـــــؤدي حتايـــ

 ملياتية تؤدي إىل خسائر كبرية.بعض األموال إىل خماطر ع
     

53 
ــات  ــن عمليــــ ــة للكشــــــف عــــ ــذار حديثــــ ــة إنــــ ــتعمال أنظمــــ ــتم اســــ يــــ
االحتيـــــال مـــــن طـــــرف املـــــوظفني أو القرصـــــنة اخلارجيـــــة حلســـــاابت 

 العمالء.

     

54 
ــل ومواصـــــلة نشـــــاطه  ــدرة البنـــــك يف اســـــتئناف العمـــ ــتم قيـــــاس قـــ يـــ

ــنة ــاطر عملياتيـــــــة كبـــــــرية )أخطـــــــاء، قرصـــــ ، يف حالـــــــة تعرضـــــــه ملخـــــ
 اختالس....(

     

55 
ــل قيــــاس   ــن أجــ ــل املــــايل مــ ــرات التحليــ ــتعمال بعــــض مؤشــ ــتم اســ يــ
ــة للمخــــــــاطر  ــة مــــــــوظفي البنــــــــك كصــــــــورة أوليــــــ ــاءة ومردوديــــــ كفــــــ

 العملياتية.
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Chère Madame, chèr Monsieur  
Essaalam alaikom 

J'ai le plaisir de vous remettre ce questionnaire, qui vise à collecter les 
données de terrain nécessaires pour compléter les recherches que nous 
menons, afin de compléter les conditions d'obtention d'un doctorat en 
finance et comptabilité, sous titre: L'impact de l'audit bancaire sur 
l'évaluation des risques bancaires dans les banques commerciales algériennes, 
une étude de terrain. 
Votre empressement à donner suffisamment d'informations avec précision et 
objectivité contribuera à une meilleure évaluation du sujet de l'étude . 
Nous vous informons que les informations que vous fournissez seront 
utilisées uniquement  à des fins de recherche scientifique . 

Section 02 :Les informations personnelles et professionnelles  
Age 

Entre 41 et 50 ans  Inférieur ou égal à 30 ans  
Plus de 50 ans  Entre 31 et 40 ans  

Qualification scientifique 

Master   Bachelier  
poste graduation spécialisé PGS  technicien supérieur ou DEUA  

doctorat  Licence  
Autre  

La fonction 

Analyste de crédit, chargé 
d'étude, banquier 

 Auditeur interne, employé du service d'audit 

Comptable  Contrôle financier, contrôle de gestion, 
inspecteur 

Chef de service, directeur 
l'audit interne  Analyste Risque 

 ستمارة االستبيان ابللغة الفرنسية ا(: 03ملحق رقم ) 
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Autre   Chef de service, chef du département Contrôle, 
Analyse des Risques , 

Auditeur Externe 

Section 02: les expressions du questionnaire 

L’expression  Absolume
nt d’accord 

D’acco
rd 

Neutre Pas 
d’accord 

Absolum
ent pas 

d’accord 

1 
Les compétences professionnelles 
et scientifiques sont requises pour 
la sélection des auditeurs internes. 

     

2 
L'expérience professionnelle est 
requise pour la sélection des 
auditeurs internes. 

     

3 

L'audit interne est considéré 
comme l'un des types les plus 
importants de contrôle périodique 
stipulé dans le Règlement 08-11 . 

     

3 

Les auditeurs internes bénéficient 
d'une formation à l'audit bancaire 
et aux principes et décisions du 
Comité de Bâle. 

     

5 

Le chef de la direction de l'audit 
interne confirme au conseil 
d'administration l'indépendance 
organisationnelle de l'activité 
d'audit interne dans son rapport . 

     

6 

Les auditeurs internes s'engagent à 
faire preuve d'impartialité lorsqu'ils 
exécutent les tâches qui leur sont 
confiées. 
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7 
Les auditeurs internes apportent un 
soin professionnel adéquat dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

     

8 

Le responsable du service d'audit 
interne veille de mettre en place un 
programme de confirmation et 
d'amélioration de la qualité de 
l'audit interne. 

     

9 

Le responsable de l'audit interne 
élabore un plan d'évaluation des 
risques documenté au moins une 
fois par an. 

     

10 

L'activité d'audit interne comprend 
l'évaluation de la gestion des risques 
et la contribution à son 
amélioration.  

     

11 

Les auditeurs internes ont une 
connaissance approfondie des 
techniques d'audit technologique 
disponibles qui sont essentielles 
pour bien faire leur travail . 

     

12 

Le service d'audit interne examine 
et évalue les dispositifs de contrôle 
interne de la banque (contrôle 
permanent et périodique).  
 

     

13 

L'audit bancaire par (02) 
commissaires aux comptes selon 
l'article 100 de l'ordonnance 03-11 
relative à la monnaie et au crédit 
augmente l'efficacité de l'audit 
externe.  
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14 

L’auditeur externe de la banque a 
besoin de connaissances et 
d’expérience d’audit des banques, 
et la banque prenait cela en 
considération dans les cahiers de 
charges de commissariat aux 
comptes.  

     

15 

Les deux auditeurs externes 
informent le Gouverneur de la 
Banque Centrale de toute 
infraction commise par la banque 
selon l'article 101 de l'ordonnance 
03-11. 

     

16 

La procédure qui conduit l'auditeur 
externe à ne bénéficier d'aucun 
prêt ni d'aucun service dans la 
banque qu'il audite selon l'article 
102 de l'ordonnance 03-11 
renforce son indépendance.  

     

17 
L'auditeur externe élabore un plan 
complet et Approprié pour le 
processus d'audit.  

     

18 

Les auditeurs externes soumettent 
un rapport de contrôle dans un 
délai maximum de 04 mois à 
compter de la date de clôture de 
l'exercice conformément à l'article 
101 de l'ordonnance 03-11.  
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19 

L'envoi des auditeurs externes une 
copie de leurs rapports adressés à 
l'Assemblée générale au 
Gouverneur de la Banque centrale 
conformément à l'article 101 de 
l'ordonnance 03-11 augmente 
l'efficacité de l'audit externe.  

     

20 
L'auditeur externe est souvent 
membre du comité d'audit 

     

21 

L'auditeur externe examine la 
structure organisationnelle de la 
banque pour garantir 
l'indépendance du service d'audit 
interne. 

     

22 

L'auditeur externe examine le 
système de contrôle interne de la 
banque et exprime son opinion à 
ce sujet dans son rapport.   

     

23 

Un comité d'audit est établi au sein 
de la banque émaner des membres 
non exécutifs du conseil 
d'administration conformément à 
l'article 02 du règlement 08-11  

     

24 
Le comité d'audit a été activé dans 
la plupart des banques 
commerciales 

     

25 

Souvent, les membres du comité 
d'audit ont des connaissances et 
une expérience suffisantes dans le 
domaine de la comptabilité et des 
finances 
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26 

Les membres du comité d'audit ont 
toujours des connaissances et une 
expérience suffisantes en 
comptabilité, finance et audit.  

     

27 

Le nombre de réunions du comité 
d'audit est suffisant pour discuter 
des questions importantes et 
trouver des solutions appropriées.  

     

28 Le comité d'audit participe à la 
sélection des auditeurs internes . 

     

29 
Le comité d'audit participe à 
l'élaboration du mandat de 
sélection des auditeurs externes. 

     

30 

Le comité d'audit assure la 
coordination entre le service 
d'audit interne et les auditeurs 
externes. * 
 

     

31 

Le comité d'audit s'assure que la 
direction répond aux 
recommandations des auditeurs 
externes et internes.  

     

32 

Le risque de crédit résulte du non-
paiement par les débiteurs de leurs 
actifs de la dette en plus des intérêts 
courus (Si la banque utilise 
l'intérêt)  . 

     

33 

Le risque de crédit résulte du retard 
de paiement par les débiteurs de 
leurs actifs de la dette en plus des 
intérêts courus (Si la banque 
fonctionne par intérêts)  
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34 
Le risque de crédit est affecté par 
les conditions économiques, 
sociales et politiques du pays.  

     

35 
Le système de notation interne de 
credit est utilisé comme mécanisme 
de mesure du risque de crédit.  

     

36 

La situation financière des clients 
de la banque est analysée à l’aide 
d’indicateurs d’analyse financière 
avant de se prononcer sur la 
décision d’octroyer un crédit.  

     

37 

Les indicateurs modernes de 
défaillance financière sont utilisés 
pour analyser la situation financière 
des clients.  

     

38 
Le risque de liquidité découle de 
l'incapacité de la banque à payer ses 
passifs financiers à leur échéance.  

     

39 

Payer les obligations financières de 
la banque à un coût plus élevé en 
raison de l’incapacité de liquider 
certains investissements, conduisant 
la banque à tomber dans un risque 
de liquidité.  

     

40 

Une mauvaise planification de la 
liquidité (comme l'octroi de 
facilités à long terme et 
l'acceptation d'engagements à court 
terme) expose la banque à un 
risque de liquidité.  
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41 

Les passifs bancaires sont classés par 
échéance et sont divulgués pour 
être utilisés dans les indicateurs de 
mesure de la liquidité bancaire.  

     

42 

Les actifs bancaires sont classés par 
échéance et par les degrés de 
liquidité, et sont divulgués pour 
être utilisés dans les indicateurs de 
mesure de la liquidité bancaire.  

     

43 

Des indicateurs d'analyse financière 
de liquidité sont utilisés pour 
mesurer ses risques identifier les 
points forts et les points faibles  . 

     

44 

Les risques de marché surviennent 
lorsque le niveau général des prix 
augmente et que le pouvoir d'achat 
d'une devise diminue.  

     

45 

La fluctuation des taux de change 
(par lesquels les actifs et les passifs 
de la banque sont évalués) conduit 
à des risques de marché qui 
exposent la banque à des 
considérables pertes.  

     

46 

Les fluctuations opposées des taux 
d'intérêt du marché engendrent des 
risques de marché qui exposent la 
banque à des pertes considérables.  

     

47 

Les actifs de la banque sont classés 
et les actifs achetés en devises sont 
identifiés, classés et divulgués pour 
être utilisés pour mesurer les 
risques de marché.  
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48 

Certains tests sont effectués et des 
scénarios stressants sont anticipés 
(comme la baisse des taux d'intérêt, 
la détérioration des prix de 
certaines devises et une mesure des 
pertes attendues).  

     

49 

Certaines méthodes quantitatives et 
statistiques sont utilisées pour 
mesurer avec précision les risques 
de marché.  

     

50 

Les erreurs du personnel dans la 
gestion de diverses opérations sont 
parmi les causes les plus 
importantes de risque opérationnel. 

     

51 

Toutes erreurs ou 
dysfonctionnement liés à 
l'utilisation des programmes 
mènent à de importants risques 
opérationnels .  

     

52 

La fraude ou la collusion de 
certains employés en vue de 
détournements de certains fonds 
entraîne des risques opérationnels 
qui entraînent des pertes 
importantes.  

     

53 

Les systèmes d'alarme modernes 
sont utilisés pour détecter la fraude 
par les employés ou le piratage 
externe des comptes des clients.  

     



 ........................... ................... .............................................................: املالحق

 ~221 ~  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

La capacité de la banque à 
reprendre le travail et à poursuivre 
son activité se mesure au cas où elle 
serait exposée à des risques 
opérationnels majeurs (erreurs, 
piratage, détournement de fonds 
...) . 

     

55 

Certains indicateurs d'analyse 
financière sont utilisés pour 
mesurer l'efficience et la rentabilité 
des employés de la banque comme 
une image préliminaire des risques 
opérationnels.  
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 قائمة أمساء احملكمني الستمارة االستبيان 

 مكان العمل  والدرجة العلمية  االسم الكامل

 اجلزائر  -جامعة ورقلة عبد  هللا  مايوالدكتور  األستاذ  

 اجلزائر  -جامعة غرداية األستاذ  الدكتور حممد عجيلة 

 اجلزائر  -جامعة غرداية الدكتور بوحفص رواين 

 اجلزائر  -عة اجللفةجام الدكتور حديدي آدم 

 اجلزائر  -جامعة اجللفة بد الكرمي ع  خرييالدكتور  

 اجلزائر  -جامعة اجللفة الدكتور قمان عمر 

 اجلزائر  -جامعة املسيلـة الدكتور سبيت امساعيل 

 اجلزائر   -جامعة جيجـل  الدكتور كبيش حممود 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة األساتذة اخلرباء احملكمني الستمارة االستبيان (: 04ملحق رقم ) 
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 RELIABILITY 

  /VARIABLES=  7الفقرة 6الفقرة 5الفقرة 4الفقرة 3الفقرة 2الفقرة 1الفقرة

10الفقرة 9الفقرة 8الفقرة  

12الفقرة 11الفقرة      

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,802 12 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=   19الفقرة 18الفقرة 17الفقرة 16الفقرة 15الفقرة 14الفقرة 13الفقرة

21الفقرة 20الفقرة  

22الفقرة      

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,817 10 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=   29الفقرة 28الفقرة 27الفقرة 26الفقرة 25الفقرة 24الفقرة 23الفقرة

31الفقرة 30الفقرة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,711 9 

  

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES= 37الفقرة 36الفقرة 35الفقرة 34الفقرة 33الفقرة 32الفقرة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,719 6 

 

 معامالت الثبات ألداة قياس الدراسة )ألفا كرونباخ((: 05ملحق رقم ) 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES= 43الفقرة 42الفقرة 41الفقرة 40الفقرة 39الفقرة 38الفقرة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,763 6 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES= 49الفقرة 48الفقرة 47الفقرة 46الفقرة 45الفقرة 44الفقرة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,733 6 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES= 55الفقرة 54الفقرة 53الفقرة 52الفقرة 51الفقرة 50الفقرة  

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,747 6 

 
RELIABILITY 

  /VARIABLES=  7الفقرة 6الفقرة 5الفقرة 4الفقرة 3الفقرة 2الفقرة 1الفقرة

10الفقرة 9الفقرة 8الفقرة  

  18الفقرة 17الفقرة 16الفقرة 15الفقرة 14الفقرة 13الفقرة 12الفقرة 11الفقرة    

21الفقرة 20الفقرة 19الفقرة  

  29الفقرة 28الفقرة 27الفقرة 26الفقرة 25الفقرة 24الفقرة 23الفقرة 22الفقرة    

32الفقرة 31الفقرة 30الفقرة  

  40الفقرة 39الفقرة 83الفقرة 37الفقرة 36الفقرة 35الفقرة 34الفقرة 33الفقرة    

43الفقرة 42الفقرة 41الفقرة  

  51الفقرة 50الفقرة 49الفقرة 48الفقرة 47الفقرة 46الفقرة 45الفقرة 44الفقرة    

54الفقرة 53الفقرة 52الفقرة  

55الفقرة      

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 132 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 132 100,0 

 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

,919 55 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 092, 132 983, 063, 132 075, تقييم_المخاطر_البنكية

 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Normality Testاختبار التوزيع الطبيعي ) (: 06ملحق رقم ) 
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CORRELATIONS 

  /VARIABLES=  لجان_التدقيق التدقيق_الخارجي _الداخليالتدقيق

 تقييم_المخاطر_البنكية

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

 
Correlations 

 تقييم_المخاطر_البنكية لجان_التدقيق  التدقيق_الخارجي  التدقيق_الداخلي  

 **Pearson Correlation 1 ,508** ,442** ,383 التدقيق_الداخلي 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 132 132 132 132 

 **Pearson Correlation ,508** 1 ,552** ,463 التدقيق_الخارجي 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 132 132 132 132 

 **Pearson Correlation ,442** ,552** 1 ,337 لجان_التدقيق 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 132 132 132 132 

 Pearson Correlation ,383** ,463** ,337** 1 تقييم_المخاطر_البنكية

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  
N 132 132 132 132 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,808 ,352  5,144 ,000   

 1,420 704, 047, 2,007 183, 089, 179, الداخلي _التدقيق

 1,641 609, 001, 3,346 329, 082, 275, الخارجي _التدقيق

_لجان لتدقيق ا  ,068 ,086 ,074 ,785 ,434 ,660 1,515 

 

a. Dependent Variable: تقييم_المخاطر_البنكية 

 ات املستقلة واملتغري التابع وبني املتغريات املستقلة مع بعضهااالرتباط بني املتغري (: 07ملحق رقم ) 

 اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح للمتغريات املستقلة (: 08ملحق رقم ) 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3,3160 4,3948 3,9274 ,22707 132 

Std. Predicted Value -2,693 2,058 ,000 1,000 132 

Standard Error of Predicted 

Value 

,035 ,134 ,067 ,020 132 

Adjusted Predicted Value 3,2538 4,3693 3,9251 ,22782 132 

Residual -1,11840 ,83543 ,00000 ,39620 132 

Std. Residual -2,790 2,084 ,000 ,988 132 

Stud. Residual -2,817 2,096 ,003 1,004 132 

Deleted Residual -1,14029 ,84485 ,00226 ,40887 132 

Stud. Deleted Residual -2,898 2,125 ,001 1,012 132 

Mahal. Distance ,029 13,673 2,977 2,580 132 

Cook's Distance ,000 ,064 ,008 ,012 132 

Centered Leverage Value ,000 ,104 ,023 ,020 132 

a. Dependent Variable:  تقييم_البنكية_المخاطر 

 

 

 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT تقييم_المخاطر_البنكية 

  /METHOD=ENTER التدقيق_الخارجي.  

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

 b . Enterالتدقيق_الخارجي 1

 

a. Dependent Variable: تقييم_المخاطر_البنكية 

b. All requested variables entered. 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,463a ,214 ,208 ,40639 

 

a. Predictors: (Constant),  التدقيق_الخارجي 

 ( Cook's distance( و ) Mahalanobisنتائج اختبار )(: 09ملحق رقم ) 

 املخاطر البنكية يف تقييم  الداخليالتدقيق يط الختبار أثر حتليل التباين لالحندار واالحندار البس(: 10ملحق رقم ) 
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ANOVAa 

 

 

 

 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,848 1 5,848 35,409 ,000b 

Residual 21,470 130 ,165   

Total 27,318 131    

a. Dependent Variable: تقييم_المخاطر_البنكية 

b. Predictors: (Constant),  التدقيق_الخارجي 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,365 ,265  8,928 ,000 

 000, 5,951 463, 065, 388, التدقيق_الخارجي 

 
 

  

 
 REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

  /METHOD=ENTER التدقيق_الخارجي التدقيق_الداخلي جان_التدقيقل.  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,497a ,247 ,230 ,40082 

 

a. Predictors: (Constant), التدقيق_الخارجي, التدقيق_الداخلي, لجان_التدقيق 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,754 3 2,251 14,014 ,000b 

Residual 20,564 128 ,161   

Total 27,318 131    

 

a. Dependent Variable: يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

 التدقيق البنكي يف تقييم املخاطر البنكيةالختبار أثر  دداملتعحتليل التباين لالحندار واالحندار (: 10ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 العملياتية   خاطرامليف تقييم  
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b. Predictors: (Constant), التدقيق_الخارجي, التدقيق_الداخلي, لجان_التدقيق 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,808 ,352  5,144 ,000 

 434, 785, 074, 086, 068, لجان_التدقيق 

 047, 2,007 183, 089, 179, التدقيق_الداخلي 

 001, 3,346 329, 082, 275, التدقيق_الخارجي 

 

a. Dependent Variable: يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

 
 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

  /METHOD=STEPWISE التدقيق_الخارجي _الداخليالتدقيق لجان_التدقيق.  

 

a. Dependent Variable: يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,463a ,214 ,208 ,40639 

2 ,494b ,244 ,232 ,40022 

 

a. Predictors: (Constant),  التدقيق_الخارجي 

b. Predictors: (Constant), التدقيق_الخارجي, التدقيق_الداخلي 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,848 1 5,848 35,409 ,000b 

Residual 21,470 130 ,165   

Total 27,318 131    

2 Regression 6,655 2 3,328 20,775 ,000c 

Residual 20,663 129 ,160   

Total 27,318 131    

 

a. Dependent Variable: يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

b. Predictors: (Constant),  التدقيق_الخارجي 

c. Predictors: (Constant), التدقيق_الخارجي, التدقيق_الداخلي 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,365 ,265  8,928 ,000 

 000, 5,951 463, 065, 388, التدقيق_الخارجي 

2 (Constant) 1,883 ,338  5,575 ,000 

 000, 4,066 361, 074, 303, التدقيق_الخارجي 

 026, 2,245 200, 087, 195, التدقيق_الداخلي 

a. Dependent Variable: يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance 

 117b 1,256 ,211 ,110 ,696, لجان_التدقيق  1

 200b 2,245 ,026 ,194 ,742, التدقيق_الداخلي 

 074c ,785 ,434 ,069 ,660, لجان_التدقيق  2

 

a. Dependent Variable: يةبنكتقييم_المخاطر_ال  

b. Predictors in the Model: (Constant),  التدقيق_الخارجي 

b. Predictors in the Model: (Constant),  التدقيق_الخارجي, التدقيق_الداخلي 
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ONEWAY تقييم التدقيق_لجان الخارجي_التدقيق الداخلي_التدقيق_ مخاطرال  المصرفية_

BY الوظيفة 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 1,369 6 ,228 1,043 ,401 الداخلي _التدقيق

Within Groups 27,339 125 ,219   

Total 28,709 131    

 Between Groups 1,905 6 ,317 1,072 ,383 الخارجي _التدقيق

Within Groups 37,014 125 ,296   

Total 38,919 131    

 Between Groups 2,894 6 ,482 2,010 ,069 التدقيق _لجان

Within Groups 29,992 125 ,240   

Total 32,885 131    

 Between Groups 1,798 6 ,300 1,468 ,194 المصرفية_المخاطر _تقييم

Within Groups 25,520 125 ,204   

Total 27,318 131    

 
 

 

ONEWAY المصرفية_المخاطر_تقييم التدقيق_لجان الخارجي_التدقيق الداخلي_التدقيق 

BY الخبرة 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

يقالتدق  Between Groups ,698 3 ,233 1,063 ,367 الداخلي _

Within Groups 28,011 128 ,219   

Total 28,709 131    

 Between Groups 2,400 3 ,800 2,804 ,042 الخارجي _التدقيق

Within Groups 36,518 128 ,285   

Total 38,919 131    

 Between Groups ,771 3 ,257 1,025 ,384 التدقيق _لجان

Within Groups 32,114 128 ,251   

Total 32,885 131    

 Between Groups ,347 3 ,116 ,549 ,650 المصرفية_المخاطر _تقييم

Within Groups 26,971 128 ,211   

Total 27,318 131    

 

 )اختبار الفروق( نتائج حتليل التباين األحادي فراء املبحوثني جتاه متغريات الدراسة تبعا للوظيفة(: 26ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملياتية   خاطرامليف تقييم  
 )اختبار الفروق( واملؤسسةائج حتليل التباين األحادي فراء املبحوثني جتاه متغريات الدراسة تبعا للخربة  نت(: 27ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العملياتية   خاطرامليف تقييم  
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 ONEWAY التدقيق_لجان الخارجي_التدقيق الداخلي_التدقيق 

_المخاطر_تقييم لمصرفيةا  BY المؤسسة 

  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 Between Groups 5,213 19 ,274 1,308 ,193 الداخلي _التدقيق

Within Groups 23,496 112 ,210   

Total 28,709 131    

 Between Groups 7,274 19 ,383 1,355 ,165 الخارجي _التدقيق

Within Groups 31,645 112 ,283   

Total 38,919 131    

 Between Groups 6,193 19 ,326 1,368 ,158 التدقيق _لجان

Within Groups 26,693 112 ,238   

Total 32,885 131    

 Between Groups 6,743 19 ,355 1,932 ,018 المصرفية_المخاطر _تقييم

Within Groups 20,575 112 ,184   

Total 27,318 131    
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