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: ملخصاؿ
ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على أ٫تية كجود إدارة التدقيق الداخلي ضمن ىيكل البنوؾ التقليدية كاإلسبلمية، كمدل 

ارتباط التدقيق الداخلي بإدارة ا١تخاطر كٞتنة الدقيق، كمعرفة أىم ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تدقق أثناء قيامو بعملو، كربط ٥تاطر 
 .التدقيق بكل من أدلة اإلثبات كاأل٫تية النسبية للبيانات الواردة يف القوائم ا١تالية للبنوؾ اٞتزائرية
باعتباره أسلوب ال  (DEA)كلتحقيق أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياهتا اعتمدنا على أسلوب ٖتليل مغلف البيانات
لقياس ٥تاطر األعماؿ Sherrodمعلمي يقـو على بر٣تة خطية رياضية، كدرسنا العبلقة بُت نتائج ىذا األسلوب كنتائج ٪توذج 

يف البنوؾ عينة الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة على ٣تموعة من ا١تدخبلت كا١تخرجات ا١ترتبطة بعمليات البنوؾ ككذا عمليات 
 .التدقيق الداخلي

ارتباط ٥تاطر األعماؿ كقد توصلت الدراسة لتحديد مستويات خطر التدقيق على مستول أنشطة البنوؾ، ككذا ٖتدد مدل 
 .بعملية التدقيق

 البنوؾ التقليدية كاإلسبلمية، التدقيق الداخلي، ٖتليل مغلف البيانات، ٥تاطر األعماؿ، ٥تاطر :الكلمات المفتاحية
 .التدقيق

Abstract : 

The objective of this study is to identify the importance of the internal audit department 

within the structure of traditional and Islamic banks, the extent of internal audit relevance to 

risk management, and to know the most important risks to the auditor during his work in 

Algerian banks. 

In order to achieve the objectives of the study and test hypotheses, we relied on the 

method of data envelopment analysis (DEA) as a method of noparametric based on 

mathematical linear programming, and examined the relationship between the results of this 

method and the results of the Sherrod model to measure the business risk in banks sample 

study, the study relied on a set of inputs and outputs associated with operations Banks as well 

as internal audits. 

The study has identified the levels of audit risk at the level of banking activity, as well 

as the extent to which business risk correlates with the audit process. 

Keywords: the traditional and Islamic banks, the internal audit, data envelopment analysis 

(DEA), the business risk, the audit risk.



 

 

 

  

 مقدمة



  :مقدمة

  أ
 

 :تمهيد
تعد البنوؾ مشركعات رأٝتالية هتدؼ إُف ٖتقيق أكرب قدر ٦تكن من األرباح بأقل قدر ٦تكن من النفقات، 

كذلك بتقدًن خدماهتا ا١تصرفية أك خلقها نقود الودائع، حيث تعدد البنوؾ كتتنوع بقدر اتساع السوؽ النقدم، 
كالنشاط االقتصادم، كحجم ا١تدخرات، كما يًتتب على ذلك من تعدد عملياهتا كإدخاؿ عنصر ا١تنافسة، كيف 

 مهنة يتم ألهنا،  أيضاإُف حدكث تغَتات يف مهنة التدقيقذلك ل  اليت ٖتدث أد٫تةالتطورات اَفظل ىذه 
بواسطتها إبداء الرأم حوؿ عدالة القوائم ا١تالية كا١تعلومات اليت ٖتتويها كتعترب حلقة الوصل بُت ا١تبلؾ كإدارة 

 اكتشاؼ من إفبلس كربيات الشركات إُف ٫تة فرضتها ٣تريات األحداث اَفاعتباراتنظر لعدة كباؿ، ؤسساتاَف
خلق كاقع غَت مرغوب فيو نتيجتو كانت ظهور ضغوطات ترمي ،٦تا الفضائح ا١تالية على ا١تستويُت احمللي كالدكِف

ٚتيعها إُف تشخيص األسباب كا١تربرات اليت ٖتوؿ دكف أف يستشعر أك يكتشف مدقق اٟتسابات اإلخفاقات 
كؿ عن مراجعة القوائم ا١تالية للشركات هبدؼ إصدار تقرير يبُت فيو رأيو ئ الشخص ا١تس، باعتبارها١تشار إليها سابقا

فيما إذا كانت البيانات ا١تالية الواردة يف تلك التقارير ٘تثل بعدالة ا١تركز ا١تاِف ٢تا، كما ينظر إليو على أنو شخص 
 باالستقبلليةينتمي إُف مهنة ٢تا معايَتىا كيطلب منو بذؿ العناية ا١تهنية الكافية كا١تبلئمة عند أداء عملو، كعليو 

تاـ حىت ال يتأثر رأيو ٔتواقف اآلخرين كيكوف مستندا على حكمو ا١تهٍت،  كلكن من ناحية أخرل ىناؾ اؿياد اٌفك
العديد من القرارات اليت يتخذىا ا١تدقق تعتمد على حكمو الشخصي كبالتاِف فإنو من احملتمل أف يتضمن رأيو 

 األخطاء اكتشاؼ كذلك نتيجة الفشل يف ،طرات متفاكتة من اٍفحوؿ صحة كسبلمة البيانات ا١تالية درج
 .اٞتوىرية ا١توجودة يف ا١تعلومات ا١تالية اليت تعتمد يف القوائم ا١تالية

ٟتسابات كالرقابة الداخلية كعليو يًتتب على ٥تاطر التدقيق الكثَت من السلبية بالنسبة ١تهنة التدقيق كمدقق ا
كمستخدمي القوائم ا١تالية كاجملتمع ككل، فإبداء رأم خاطئ على القوائم ا١تالية يؤدم إُف ضعف الثقة يف مهنة 

 كمن ناحية أخرل ٦تا ينعكس سلبان على فعالية نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة،التدقيق كما تقدمو من خدمات، 
كتشاؼ األخطاء كعدـ التقرير عنها قد يعرضو ١تساءلة قانونية،كنظرا لطبيعة افإف عدـ قدرة مدقق اٟتسابات على 

 فبل ٯتكن ٕتاىل ا١تخاطر ، على اٟتكم الشخصيكاالعتمادما تنطوم عليو من عدـ التأكد كعملية التدقيق 
 كاليت تأثر على اإلجراءات اليت يستخدمها مدقق اٟتسابات عند القياـ بتخطيط كتنفيذ ،ذه األخَتةبوا١تتعلقة 

عملية التدقيق كما يًتتب على ىذه اإلجراءات من النتائج، كما تشكل ٥تاطر التدقيق عناصر ذات أ٫تية يف ٖتديد 
مفهـو جودة مهنة التدقيق حيث أف إمكانية الوصوؿ إُف مستول مرتفع من اٞتودة يف عملية التدقيق يتحدد ٔتدل 

ة ٥تاطر التدقيق إُف أدىن مستوياهتا،  كما أف قياس ٥تاطر التدقيق يساعد على مقدرة مدقق اٟتسابات على تدف
كزيادة  من جهة زيادة كفاءة ٗتطيط كتنفيذ عملية التدقيق ٔتا يؤدم إُف زيادة الكفاءة ا١تهنية للمدقق اٟتسابات

 .٦تا يؤثر على الفعالية اإل٬تابية لنظاـ الرقابة الداخلية يف ا١تؤسسةجودة خدمات عملية التدقيق 
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 تقييمكنظرا لكل تلك ا١تخاطر اليت تواجو مدقق اٟتسابات فإنو قد يبدك من العقبلنية الرجوع لؤلساليب اؿ
مغلف  عن إصدار األحكاـ الشخصية يف عملية التدقيق، كعلى إثر ىذا يظهر أسلوب ٖتليل كاالبتعادا١توضوعية 

 كذلك على أساس علمي مدركس ،ٗتاذ القرار من طرؼ مدقق اٟتساباتالبيانات كطريقة أك بديل لًتشيد عملية ا
لتطورات اٟتاصلة يف ىذه ا١تهنة كما يًتتب عليها من تعقيد ؿ كذلك نظرا ، القراراتاٗتاذبعيد عن العشوائية يف 

 القائم على منهج علمي كاضح يهدؼ لًتشيد  الرياضي٫تية ىذا األسلوبأٗتاذ القرار، ىنا تظهر اكصعوبات يف 
 . القراراتاٗتاذعملية 

حيث يستند أسلوب ٖتليل مغلف البيانات إُف استخداـ الرب٣تة ا٠تطية الرياضية لغرض قياس الكفاءة 
النسبية ١تخاطر التدقيق، كعبلقتو بأدلة اإلثبات كاأل٫تية النسبية، كقياس مدل تأثَتىا على فعالية نظاـ الرقابة 
الداخلية للمؤسسات ا١تصرفية، على اعتبار أف التدقيق يف ىذا النوع من ا١تؤسسات ينطوم على العديد من 

 كال ٯتكن التحديد ىذه ا١تخاطر إال من خبلؿ قياسها بشكل ا١تخاطر مثل ٥تاطر الرقابة ك٥تاطر االكتشاؼ،
 أم اختبار نظاـ الرقابة ؛على أساس أف ا١تدقق يقـو بالفحص من األسفل إُف األعلىمنها، لتقليل تقديرم ؿ

 خلوىا من لالداخلية كالنظاـ احملاسيب ليشكل رأم حوؿ جودة النظاـ احملاسيب كاكتماؿ السجبلت كمد
، التحقق من نظاـ الرقابة الداخلية كتقييمو كتسجيل النتائجتستند إُف عملية  كىذه الطريقة  ا١تمكنة،التحريفات

الختبارات ؿكضع برنامج ، مث  من النتائج األكلية لتقييم نظاـ الرقابة الداخلية للبدء باختبارات االلتزاـ بوكالتأكد
 .االلتزاـالتفصيلية بناء على اختبارات 

 :اإلشكالية
تعترب ٥تاطر التدقيق احتماؿ فضل ا١تدقق بدكف قصد يف تعديل رأيو يف قوائم مالية هبا ٖتريف جوىرم، كيف 

سبيل القياـ بعملية التدقيق ال بد للمدقق أف يستخدـ مدخل تدقيق مبلئم، ككما بُت ا١تعيار الدكِف للتدقيق 
ينبغي على ا١تدقق ٗتطيط كأداء التدقيق بواسطة التشكك ا١تهٍت، مدركان بأنو قد :"  أف15 يف فقرتو200رقم

؛ لذلك على ا١تدقق إتباع منهج سليم يقـو على تقسيم عملية ."تتواجد ظركؼ تسبب أخطاء جوىرية يف البيانات
سًتاتيجية تدقيق إالتدقيق إُف مراحل هبدؼ تقييم ا١تخاطر كاالستجابة ٢تا كاإلببلغ عنها، فالتخطيط ٭تتاج لتطوير 

شاملة تأخذ بعُت االعتبار ا١تخاطر اٞتوىرية على مستول البيانات ا١تالية كمستويات التأكيدات، باالستعانة بأدلة 
 :اإلثبات، على ضوء ما سبق ٯتكن صياغة إشكالية ىذه الدراسة من خبلؿ سؤاؿ جوىرم فحواه

 "ماىية آلية استخداـ أسلوب تحليل مغلف البيانات لقياس مخاطر التدقيق في البنوؾ الجزائرية؟"
: الفرعية اليت سنحاكؿ اإلجابة عنها كا١تتمثلة يف كتندرج ٖتت ىذه اإلشكالية ٣تموعة من األسئلة

 ؟البنكي ككيف ٯتكن قياسها ٥تاطر التدقيق  ىيما 
 ما أصل العبلقة بُت ٥تاطر التدقيق ككل من األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات؟ 
 ما مدل ارتباط ٥تاطر التدقيق ٔتخاطر األعماؿ يف البنوؾ اٞتزائرية؟ 
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 ؟لبياناتمغلف اأسلوب ٖتليل ب  ا١تقصودما 

 :فرضيات الدراسة
 :من خبلؿ اإلشكالية ككذا األسئلة ا١تطركحة ٯتكن التوصل لعدد من الفرضيات ىي

 .ىناؾ عبلقة عكسية بُت ٥تاطر التدقيق ككل من األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات - أ
 .ليس ىناؾ تقارب يف درجات ا١تخاطر اليت تواجو ا١تدققُت الداخليُت - ب
 .ليس ىناؾ تقارب يف درجات األ٫تية النسبية ألنشطة البنوؾ اٞتزائرية للعينة ا١تدركسة - ت
 .ىناؾ عبلقة طردية بُت ٥تاطر التدقيق ك٥تاطر األعماؿ - ث
 .اتساع مدل عملية التدقيق يقلل من عوامل ٥تاطر التدقيق - ج

 :أىداؼ الدراسة
 :، نوجزىا على النحو اآليت ىذا ا١توضوعدفعتنا الختيارىناؾ عدة أسباب 

 . لقياس ٥تاطره من خبلؿ تطبيق بر٣تيات رياضية كإحصائية؛ علم التدقيقاإلسهاـ يف ٖتسُت٤تاكلة  -
، من حيث تعقد أنواع ا١تخاطر كطرؽ أ٫تية ا١توضوع خصوصان يف الوقت الراىن الذم يهعرؼ بديناميكيتو -

 .قياسها
 . كالبحوثىذا النوع من الدراساتثل تشجيع الباحثُت على التوجو َف -
 .الدراساتالنوع من إثراء ا١تكتبة اٞتامعية ٔتثل ىذه ٤تاكلة  -

 :أىمية الدراسة
أ٫تيتها من عدة اعتبارات أك٢تا التغَتات يف اسًتاتيجيات كعمليات البنوؾ ٦تا ٮتلق الدراسة تستمد ىذه 

 اكتشاؼ الغش،  تكمن يف الداخليف مسؤكلية ا١تدققٚتلة من العوامل اليت تكوف منشأ للمخاطر، كثانيا فإ
إعطاء رأم فٍت ٤تايد فيما يتعلق بعدالة كصدؽ عرض القوائم ا١تالية،ألف ىناؾ أطراؼ عديدة تعتمد األخطاء ك

 أف يبحث ّتدية عن كل األخطاء كا١تخالفات  الداخليعلى ا١تدقق  كللوفاء هبذه ا١تسؤكلية فإف،على ىذه البيانات
كبَتان من حيث ٖتديد حجم ا١تخاطر كلما كانت درجة   ا١تدققالتزاـ كلما كاف ، إذا١توجودة يف بيانات العمبلء

، ٦تا يسهم يف التحكم يف ٥تاطر التدقيق كٖتقيق جودة يف عملية التدقيق، كالتأثَت إ٬تابان على فعالية ا١تصداقية أكرب
 .نظاـ الرقابة الداخلية للبنك

 :منهج الدراسة
 على ا١تنهج الوصفي يف ما يتعلق باٞتانب النظرم للموضوع من االعتمادشكالية الدراسة، سيتم إة عاًفَف

، كتقدًن رؤية مشولية (اإلسبلمية) باإلطار العلمي للبنوؾ التقليدية كالبنوؾ اٟتديثةخبلؿ مراجعة األدبيات متعلقة
كالبحث فيها من نظاـ الرقابة الداخلية، ك٥تاطر التدقيق كمدل ارتباطها ٥تاطر األعماؿ، ، الداخليالتدقيقحوؿ 
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، كاألمر نفسو بالنسبة للجانب النظرم ا٠تاص بالرب٣تة اخبلؿ الكتب كا١تنشورات العلمية ا١تختلفة اليت تعرضت لو
 كذلك لفهم مكونات ا١توضوع ، سيتم البحث يف الكتب كمنشورات اليت تتناكلو،(لبياناتمغلف اٖتليل )الرياضية 

 .كإخضاعو للدراسة الدقيقة كٖتليل جل أبعاده بشكل من التوضيح كالتفسَت
 حيث سنقـو بعد اٟتصوؿ على البيانات من مصادر ٥تتلفة للتعرؼ على أىم ا١تخاطر ؛ا١تنهج االستقرائي

 .اليت تستهدؼ عملية التدقيق

العبلقة بُت ٥تاطر التدقيق كاأل٫تية  ٖتليل  كالذم سيتناكؿ، يف الفصل التطبيقي ٖتليليا١تنهج اإلحصائي
النسبية كأدلة اإلثبات، كقياس خطر التدقيق باستخداـ أسلوب ٖتليل مغلف البيانات، مث تطرؽ لنموذج قياس 
٥تاطر األعماؿ مث ربطها ٔتخاطر التدقيق، كأخَتا كليس أخرا، ٖتديد مستويات ا١ترغوبة أك ا١تستهدفة لكل من 

 .األ٫تية النسبية ألنشطة البنك، كاٟتجم الساعي ا١تناسب لعمليات التدقيق 

 :حدود الدراسة
ا١تدققُت الداخليُت يف مفتشيات جهوية كمديريات التدقيق الداخلي لبعض البنوؾ اٞتزائرية : اٟتدكد ا١تكانية
 :كنذكرىا كاآليت

 (AGB )بنك ا٠تليج اٞتزائر -
 (.alSalam Bank )بنك السبلـ  -
 (.BEA)بنك اٞتزائر ا٠تارجي  -
 (.BNA)البنك الوطٍت اٞتزائرم  -
 (.BDL)بنك التنمية احمللية  -
 (.BADR)بنك الفبلحة كالتنمية الريفية  -

٘تت الدراسة التطبيقية ا٠تاصة هبذا البحث فيما يتعلق بتوزيع االستبياف يف الفًتة ا١تمتدة من بداية : اٟتدكد الزمانية
 باإلضافة إُف االستعانة ٔتيزانية كجدكؿ حساب النتائج لكل 2018 حىت هناية شهر جانفي2017شهر جويلية 

 . 2016 -2014بنك من بنوؾ العينة للفًتة ا١تمتدة ما بُت

 :الدراسات السابقة
1- Summers E. L.(1972)تحليل باستخداـ برمجة خطية:، مشكلة تعيين مدققي الحسابات: 

تسعى ىذه الدراسة لدراسة إشكالية تعيُت موظفُت ١تراجعة اٟتسابات كمدل إمكانية التوفيق بُت تعيُت 
ا١تدققُت يف عملهم كقيود عمل مكاتب التدقيق، كبذلك هبدؼ الوفاء باألىداؼ ا١تهنية كاالقتصادية؛ كما أف 

 كيف، مستحيل أمر لكل مدقق مناسب أك عشوائي بشكلدققُت اَف تعيُت أف ْتيث للغاية معقدة التدقيق عمليات
 على يتعُتلك لذ ، للمعلومات كالعملياتالكميحديد الت إُف بسهولةتدقيق اؿ مهارات حـتس ال نفسو، الوقت
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 ٗتصيص مهمة يف ثابتة كغَت ٤تددة غَت كعمليات تنوعية كتقييما مؤكدة غَت معلومات على االعتماداتب ا١تك
. ا١توارد

 ا١تهنية األىداؼ تصف خطية دالة فقط توفر ال اليتة خطية برمج ٪توذجة كٖتليل ناقش ـ،دراسةاؿ ىذهىدؼ 
 . ا١تناسبةلقراراتٗتاذ اال أخرل مفيدة معلومات توفر كلكنها ا١تراجعة، ١تكتب كاالقتصادية

 الرب٣تة من االستفادة تعظيم، حيث أنو يسعى ؿكبَتة ٤تتملة أفق لو من طرؼ الباحث ا١تقًتح النموذج
 كاٟتصوؿ اإلمكاف قدر اٞتمهور ٠تدمة بل الفواتَت أك األرباح تعظيم إُفكف يسع باعتبار أف ا١تدققُت ال ا٠تطية،

 . ٢تممرضو  تعويض على

2- Sherman, H. D.(1982)اختبار : ، تحليل مغلف البيانات كمنهج جديد للتدقيق اإلداري
 :وتقييم

 لتقييم ٘تامنا مناسبة تقنية عن عبارة يف دراستو إُف أف ٖتليل مغلف البيانات ىو  Shermanأشار
 كلكن صاٟتةت بيانا مغلف اؿٖتليل أف إُف دراستو نتائجت راش، حيث أاإلدارم التدقيق ٣تاؿ يف الكفاءة

 ىو بيانات مغلف اؿٖتليل، كما أشار إُف أف النتائج تفسَت عند االعتبار يف ٫تةبأخذ بعض التغيَتات اَف
 .مفيدة إدارية تدقيق أداة

 اٗتاذ كحدة موقعكما أظهر ٖتليل مغلف البيانات على أنو قادر على ٖتقيق عدة أىداؼ، تتمثل يف معرفة 
 عدة إلنتاج مدخبلت عدة تستخدـ اليت اٗتاذ القرار كحدات من ٣تموعة بُت نسبيان كفء اؿ غَت DMUالقرار

 لكن كا١تخرجات، ا١تدخبلت كقياس مبلحظة ٯتكن ٔتعٌت أنو معركفة، غَت الكفء اإلنتاج معادلة تكوف ك٥ترجات
؛ ىذا النوع من ا١تعلومات بسهولة ٖتديدىا ٯتكن أك معركفة غَت ٥ترج لكل البلزمة ا١تدخبلت منكفء اؿ الكمية

 .ٯتكن أف يكوف مفيدا حملتول التدقيق اإلدارم

 كحدات اٗتاذ القرار الغَت ٖتديد يقتصر على بيانات مغلف اؿٖتليل استخداـكتوصلت الدراسة إُف أف 
 .ؤة كحجمها الكف

3- Miltz D. et al(1991)،نموذج قائم على المخاطر: التخصيص األمثل لموارد التدقيق الداخلي : 

 إطارنا نظرينا كتقدـ دراسة حالة توضيحية لتخصيص موارد التدقيق الداخلي األمثل الدراسةتصف ىذه 
 يتم اشتقاؽ مؤشر ا١تخاطر حملفظة كحدة التدقيق ا٠تاصة بشركة معينة بناءن ،ا١تخاطرقائم على هنج ـباستخداـ 

تطوير اختبارات ،كاستخبلص كزف عوامل ا٠تطر، حيث يتم على ٪توذج مضاؼ كاستخداـ مقارنات ثنائية
بعد ذلك تطوير خوارزمية صحيحة توظف مؤشر ا١تخاطرة لتوجيو التخصيص ، ككللمقارناتم داخلاؿلبلتساؽ 

 كحدة بكل ا١ترتبطة التدقيق ٥تاطر تقدير ىي األكُف ١تهمة اتكوف ٢تذا، األمثل للموارد داخل إدارة التدقيق الداخلي
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 ا١تقدرة ا١تخاطر لتقليل ا١توارد ٗتصيص خوارزمية بناء يف ا١تتمثل التحدم الداخلي التدقيق يواجو، بعد ذلك، تدقيق
 .األمثل النحو على

 ك٢تذا فالنموذج يتكوف من جزئُت، األكؿ ىو ٖتديد مؤشرات ا٠تطر يف كحدات التدقيق باستخداـ طريقة 
، أما اٞتزء الثاين فهو ٗتفيض ا١تخاطر إُف اٟتد األقصى (Pairewise Comparisons )مقارنات ثنائية

 كقد ثبت أنو، يف ضوء تناقص اٟتد ا٢تامشي للمخاطر، ٯتكن حل مشكلة ٗتصيص لتتبلئم مع موارد التدقيق،
. ا١توارد باستخداـ ٖتليل ىامشي بسيط

4- Bradbury M. E.(2002)تطبيق تحليل مغلف البيانات في تقييم خطر التدقيق ، : 

بينت ىذه الدراسة أنو مع تطور االىتماـ بالتدقيق القائم على ا١تخاطر، فإنو من ضركرم لفت االنتباه 
 كيف ٯتكن استخداـ ٖتليل تغلف دراسةتوضح ىذه اؿلتحسُت كتطوير النماذج كمية لقياس ٥تاطر التدقيق؛ كما 

اليت ،1991عاـ  (Miltz et al) يتم استخداـ بيانات من دراسة، حيث٥تاطر التدقيق البيانات لتقييم
 أم طريقة التحليل ا١تقارنة بُت الطريقتُت، كعليو قاـ الباحث يف ىذه الدراسة ب عملية التحليل ا٢ترميتستخدـ

بالعديد من ا١تزايا، ٔتا يتميز  (DEA)  البياناتمغلف ٖتليل ا٢ترمي كطريقة ٖتليل مغلف البيانات،كقد كجد أف
،  يف عملية التدقيق حوؿ أ٫تية عامل خطر ٤تدد كمدققُتيف ذلك القدرة على استيعاب ٣تموعة من آراء ا٠ترباء

للمخاطر سواء كانت  لتوفَت تقييمات ٖتليل مغلف البياناتبدالن من استخداـ القيمة ا١تتوسطة ٯتكن استخداـ ك
 . الغَت كفؤة، كما توفر كحدات مراجعة قياسية ٯتكن من خبل٢تا تقييم الوحدات األخرلمرتفعة أك منخفضة

5- Kamyabi Y., Salahinejad M.(2014) استخذاو تحهيم يغهف انبياناث الختبار كفاءة ،

 : تذقيق انعًهياتي في انشركاث
 ىي مراجعة مستقلة ٔتا يف ذلك ٚتيع جوانب أم (التشغيلي)توضح ىذه الدراسة أف تدقيق العمليايت

تقييم جودة الضوابط الداخلية ٔتا يف ذلك فعالية ككفاءة العمليات كموثوقية كىو منظمة كلدل ا١تدقق ىدؼ عاـ 
دير أك ستخدـ اَفكيف ٯتكن أف م ٭تدد التدقيق التشغيلي ،التقارير ا١تالية كاالمتثاؿ للقوانُت كاللوائح ا١تعموؿ هبا

 ا٢تدؼ من البحث ىو دراسة ما إذا كاف تطبيق التدقيق القائم ،كفاءة لتحقيق نتائج أكثر فعاليةبا١توارد ا١تسؤكؿ 
 يف ىذا البحث، مت ،(التشغيلي)العمليايتعلى ا١تخاطر قد أدل إُف زيادة عملية كفاءة ا١تراجعة يف التدقيق 

استخداـ ٯتكننا حساب الكفاءة عن طريق ،حيث لقياس الكفاءة (DEA)  البيانات مغلفاستخداـ تقنية ٖتليل
 .بعض ا١تدخبلت ك ا١تخرجات

أك )ا١تعلميةاختبارات إحصائية، غَت ك، باستخداـ ٖتليل مغلف البيانات كفاءة التدقيق التشغيلي ٖتديديتم 
مقارنة لل LINGO ك SPSS ستخدـ برامج، حيث قامت ىذه الدراسة بااإلحصائية (خالية من التوزيع

 كتظهر أف متوسط الكفاءة ا١تستندة إُف ،الكفاءةات١تقارنة متوسط T مت تقسيم نتائج اختبار،كما لقياسكا
 ٪توذج التدقيق القائم على ا١تخاطرؽ  لذلك، خلصت إُف أف تطيب،ا١تخاطرة أكثر فائدة من اٟتالة غَت النموذجية

 . إُف زيادة كفاءة عمليات التدقيق التشغيليةيؤدم



  :مقدمة

  ز
 

6- Suleyman U., Esin Y.(2015)،تدقيقاؿىاـ ـ تخطيط في الخطية البرمجة استخداـ: 
تسعى ىذه الدراسة الختبار إمكانية استخداـ الرب٣تة ا٠تطية يف ٗتطيط عملية التدقيق، كيرل الباحث أنو 

مرحلة التخطيط تعد من بُت أىم ا١تراحل يف عملية التدقيق، كقد أجريت ىذه الدراسة على شركة 
ْتيث قاـ الباحث بتقسيم ا١تدققُت كل ْتسب مسؤكلياهتم يف اإلدارة من مدقق رئيسي إُف  (ABC)التدقيق

مبتدئ، كما قاـ بتقسيم نشاطات الشركة إُف عدة تسعة أنشطة، كذلك ليسهل عملية بناء ٪توذج خطي للعملية، 
كدالة ا٢تدؼ؛ كمن بُت نتائج الدراسة ىو أف التخطيط يف الوقت ا١تناسب يسهم يف الرفع من كفاءة عملية التدقيق 

كما يوجو جهد ا١تدققُت يف االٕتاه الصحيح كٗتفيض التكاليف، فخصائص شركة التدقيق كمهارات كخربات 
 . ا١توظفُت ا١تدققُت ٖتدد ا١توارد الضركرية لكل عملية تدقيق

أماني إبراىيم أحمد كالب، قياس خطر األعماؿ باستخداـ تحليل اإلستراتيجية بغرض رفع كفاءة  -7
 :2015،(دراسة على مكاتب التدقيق في قطاع غزة)وفعالية عملية التدقيق

سًتاتيجية إهتدؼ ىذه الدراسة بشكل رئيسي إُف التعرؼ على ٥تاطر األعماؿ باستخداـ مدخل ٖتليل 
كما تقـو الدراسة ٔتعرفة ا١تخاطر اليت تواجو ا١تدقق عند القياـ العميل هبدؼ رفع كفاءة كفعالية عملية التدقيق،

حيث تبُت من بعملية ا١تراجعة بغرض ٖتقيق أفضل قياس ٠تطر األعماؿ كمن مث رفع كفاءة كفاعلية ا١تراجعة، 
سًتاتيجية العميل قدرة ا١تدققُت على كشف ٥تاطر اإلسًتاتيجية الداخلية كا٠تارجية كبالتاِف العمل على إخبلؿ 

رفع كفاءة عملية التدقيق كتبليف األخطاء ا١تادية يف القوائم ا١تالية كزيادة قدرة ا١تدققُت على اكتشاؼ األخطاء 
. ٮتفض من ا٠تطر اٟتتمي

من بُت أىم النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة ىي أف تبليف أم أخطاء مادية يف القوائم ا١تالية كزيادة 
القدرة على اكتشاؼ األخطاء ا١تادية يعمل على خفض مستول ا٠تطر اٟتتمي، كما أف دقة ككضوح ا١تعلومات 

النإتة من النظاـ احملاسيب كدقة كمعقولية التقديرات احملاسبية يشَت إُف ٗتفيض خطر التشويو اٞتوىرم للقوائم 
 .ا١تالية

نسيم إبراىيم زقوت، استخداـ إشارات خطر المراجعة في تحسين فعالية المراجعة الخارجية في  -8
 :2016،(دراسة تطبيقية على مكاتب المراجعة بقطاع غزة)كشف االحتياؿ المالي

ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على مدل استخداـ إشارات خطر ا١تراجعة يف ٖتسُت فعالية ا١تراجعة 
ا٠تارجية يف كشف االحتياؿ ا١تاِف، كذلك من خبلؿ إشارات خطر ا١تراجعة ا١تتعلقة بالعاملُت، كإشارات خطر 

ا١تراجعة متعلق باإلدارة، ك إشارات خطر ا١تراجعة ا١تتعلقة بالتقارير ا١تالية ، ك إشارات خطر ا١تراجعة ا١تتعلقة بسوء 
استخداـ األصوؿ، كخلصت الدراسة إُف أف إشارات خطر ا١تراجعة ال ٕتـز بوجود االحتياؿ، كلكنها توفر عبلمة 

 .ٖتذيرية الحتماؿ كجود االحتياؿ، ليوليها ا١تراجع ا١تزيد من االىتماـ كالفحص كالتحليل
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كما سعت ىذه الدراسة إُف البحث عن مدل كفاءة مراجع اٟتسابات ا٠تارجي يف الكشف عن االحتياؿ 
 .ا١تاِف من خبلؿ دراسة كٖتليل مدل استخداـ إشارات خطر ا١تراجعة يف ٖتسُت فعالية ا١تراجعة يف قطاع غزة

كمن بُت نتائج الدراسة أف إشارات خطر ا١تراجعة ال ٕتـز بوجود االحتياؿ، كلكنها توفر عبلمة ٖتذيرية 
الحتماؿ كجود االحتياؿ، ليوليها ا١تراجع ا١تزيد من االىتماـ كالفحص كالتحليل؛ كما توصي بضركرة الرفع من 

 . الكفاءة ا١تهنية كالعلمية لتحسُت مستول األداء

سامر ىايل الصباغ، أثر القياس الكمي لمخاطر األخطاء الجوىرية في تحسين دقة تقييم خطر  -9
 :2016، (دراسة تطبيقية)التدقيق

ىدفت الدراسة إُف اختبار أثر القياس الكمي ١تخاطر األخطاء اٞتوىرية يف ٖتسُت دقة تقييم خطر التدقيق، 
باإلضافة إُف بياف معنوية االختبلفات يف مدل اإلجراءات اٞتوىرية الناٚتة عن طريقيت قياس ٥تاطر األخطاء 

، حيث اقًتحت ىذه الدراسة إطار للقياس الكمي ١تخاطر األخطاء اٞتوىرية، كالذم (النوعية/الكمية )اٞتوىرية
عوامل للمخاطر الكامنة،  (9)مؤشرا ١تخاطر االحتياؿ،  (67: )خطوة إجرائية موزعة كما يلي(238)٭توم على 

اختبارا ١تخاطر الرقابة، حيث يسهم ىذا اإلطار يف إثراء ا١تمارسة العملية ١تدققي اٟتسابات ا١تزاكلُت  (162)ك
 . للمهنة يف سورية

توصلت الدراسة إُف أف القياس الكمي ١تخاطر األخطاء اٞتوىرية يؤثر على ٖتسُت دقة تقييم خطر 
التدقيق، عرب ٖتديد اٟتجم ا١تبلئم ١تدل اإلجراءات اٞتوىرية الذم يعمل على ٖتقيق التوازف بُت كفاءة كفعالية 

 .عملية التدقيق
 

ما ٯتيز ىذه الدراسة عن سابقاهتا من الدراسات ىو دراسة قطاع البنوؾ التجارية كاإلسبلمية، ككذا دكر 
إدارة ا١تخاطر بالنسبة للبنوؾ العامة كا٠تاصة، كعبلقتها بالتدقيق الداخلي كاختبلفها عن التدقيق ا٠تارجي يف عدة 

نواحي، منها كيفية دراسة كٖتليل ا١تخاطر على مستول مراحل عملية التدقيق كتقييمها بالشكل الذم يدعم 
أىداؼ البنوؾ اليت هتدؼ لتحقيقها، كما تتطرؽ ىذه الدراسة إُف ٖتليل العبلقة بُت ٥تاطر التدقيق كأدلة اإلثبات، 
كاأل٫تية النسبية للبيانات ا١تتضمنة يف القوائم ا١تالية، إضافة إُف ىذا فإف الدراسة تقدـ ٪توذج لقياس ٥تاطر التدقيق 

 . يعتمد على برمج خطية تسمى ٖتليل مغلف البيانات
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 تمهيد 
لطا١تا اعترب كجود قطاع بنكي قوم ذك كفاءة على حفظ أمواؿ ا١تودعُت كا١تستثمرين مطلب رئيسي يسهم 

يف ٖتسُت االقتصاد الوطٍت، كلكن مع قدـك العو١تة كالتقدـ التكنولوجي أصحبت األعماؿ البنكية تتميز بشدة 
تعقيداهتا كتشعبها ٦تا خلق ٖتديا يف ٣تاؿ الرقابة عليها، كما ألقى ٔتسؤكلية كربل على عاتق متخذم القرار، كىذا 
ما أدخل القطاع البنكي يف دكامة ا١تخاطر اليت ٘تثل جانب من جوانب النشاط االقتصادم، فهذه ا١تخاطر تعترب 

عنصرا مبلـز للعمل البنكي، ألف ا١تخاطر بشىت أشكا٢تا تؤثر على أداء البنوؾ كنتائج أعما٢تا كحىت استمرارية 
كجودىا، كبسبب قلة القواعد كا١تبادئ ا١تسَتة لؤلعماؿ البنكية، كجدت البنوؾ نفسها أماـ سلسلة أزمات خلفت 
آثاران سلبية على اقتصاديات دكؿ العاَف، ككانت سبب رئيسي يف اٗتاذ خطوة ٨تو التفكَت يف إصدار معايَت تكوف 
ٔتثابة ا١توجو كالداعم للنظاـ البنكي لتقليل ا١تخاطر البنكية ا١تتعددة، كما ا٧تر عن ذلك توجو الكثَت من الباحثُت 
يف ٥تتلف التخصصات لدراسة االقتصاد اإلسبلمي كالبنوؾ اإلسبلمية بنظرياتو يف التعامل على أسس التشاركية 

 .بدؿ من النظاـ الفوائد
 كٝتحت بوضع مقررات هتدؼ إُف ضماف مستول معُت 1974كما تشكلت ٞتنة بازؿ يف سويسرا عاـ

من السبلمة كا١تنافسة ا١تتوازنة بُت البنوؾ، فقد أعطت اىتماما ْتجم كفاية رأس ا١تاؿ، كرفع درجة الشفافية 
 .للمخاطر اليت تتعرض ٢تا البنوؾ، كٖتسُت األساليب الفنية كتبادؿ ا١تعلومات

 :ك٢تذا سنتطرؽ يف ىذا الفصل إُف أىم النقاط، كىي
 ماىية البنوؾ التجارية كأسسها النظرية:ا١تبحث األكؿ -
 مدخل للبنوؾ اإلسبلمية كاعتبارات الشرعية اليت تقـو عليها:ا١تبحث الثاين -
 إدارة ا١تخاطر البنكية يف ظل مقررات ٞتنة بازؿ :ا١تبحث الثالث -
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ماىية البنوؾ التجارية :المبحث األوؿ
إف ٧تاح البنوؾ التجارية يف الوصوؿ إُف ا١تخرجات ا١تستهدفة إ٪تا يعتمد على الفهم الصحيح كبالتحليل 

ا١توضوعي ١تتطلبات األداء كظركفها الداخلية كا٠تارجية، كعلى اإلدراؾ الصحيح ٠تصائصها ك٦تيزات مواردىا 
ا١تتاحة، كمن مث اإلعداد كالتخطيط كالتنفيذ لعملياهتا كأنشطتها بشكل متوازف، كما أف فعالية البنوؾ التجارية يف 

 . سوؽ األعماؿ يعتمد على مدل تناسقها مع أىداؼ كاسًتاتيجيات القطاعات الناشطة على الساحة العملية
مفهـو و نشأة البنوؾ التجارية : المطلب األوؿ

 بدايات تطور النقود كوسيط للتعامل بُت األشخاص، كظهور البنوؾ كنشأهتا كوريث يتناكؿ ىذا ا١تطلب
حيث تبنت عدة أدكار أساسية يف االقتصاد بفضل خصائصها، مث نعرج على أبرز النظريات لكبار التجار سابقا، 

 .ا١تفسرة لنشاط البنوؾ التجارية
تطور النقود ونشأة البنوؾ التجارية :الفرع األوؿ

ترجع نشأة البنوؾ إُف العصور الوسطى نتيجة ازدىار التجارة ك تطور النقود ك ظهور الذىب كوسيلة 
للتداكؿ، فالنقود يف أكؿ األمر َف تكن كرقية أك قطع معدنية، كلكن كانت سلعة كإحدل السلع ا١تستهلكة أك 

اٍف، إال أف ىذه السلع كاجهت الكثَت من ا١تشاكل إذ ٯتكن فقدىا كما ...ا١تستخدمة يف اإلنتاج كاألرز ك القطن
يصعب حفظها كٕتزئتها، فإتو اإلنساف إُف استخداـ ا١تعادف كوسيط للتبادؿ باعتبارىا إحدل السلع اليت برأت 
من عيوب السلع األخرل، نظرا لسهولة ٛتلها، ككرب قيمتها رغم صغر حجمها، إضافة إُف ما تتمتع بو من مزايا 
كصفات كيماكية كطبيعية تقيها من التلف، كما أنو ٯتكن التحكم فيها عن طريق الصهر كالسبك، فاستخدـ يف 

 .بادئ األمر اٟتديد ك النحاس ك الربكنز يف شكل سبائك كأطواؽ
كيف مرحلة متقدمة ظهر ا١تعدناف الثميناف الذىب ك الفضة كوسيط للتبادؿ نظرا لتميز٫تا عن باقي ا١تعادف 

بشدة الطلب عليهم كارتفاع قيمتهما كمقاكمتهما للصدأ كالتآكل كقابليتهما للتجزئة، كالتشكيل كالصقل كالبصم، 
إضافة إُف سهولة اٟتمل كلعل األىم ىو ٘تتع ىذين ا١تعدنيُت بثبات القيمة نظرا لقلة ما يكتشف على مر السنُت، 

 1.فمحدكدية الوجود تعطي للكمية القليلة قيمة كبَتة طبقا لقانوف الندرة
كظهور البنوؾ يف صورهتا اٟتالية َف يكن دفعة كاحدة متكاملة كإ٪تا كاف كليد تطورات على مر الزمن توالت 

 :حىت ٘تكنت من التشكل على صيغتها اٟتديثة

                                       
، مذكرة ماجستير، العموم االقتصادية، جامعة -DEA-زينب عمراوي، قياس الكفاءة النسبية لمبنوك باستخدام تقنية التحميل التطويقي لمبيانات 1

 .03، ص2013، الجزائر، 3الجزائر
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 :كبار التجار 1-1
فالبنوؾ اٟتديثة ىي كريثة أكلئك التجار الذين كاف لشهرهتم موضع ثقة التجار احمليطُت هبم، ككانوا 

يساعدكف بأموا٢تم على تنشيط التجارة كمساعدة التجار، كمن ىنا ائتمنهم األفراد ك استودعوىم نقودىم، كمن 
ىنا أيضا بدأ التاجر يصبح كديعا تودع لديو نقود األفراد ك٭تصلوف يف مقابلها على شهادات إيداعها، كيف ىذه 

 1.ا١ترحلة كاف التاجر يتعهد ْتراسة النقود نظَت عمولة ٭تصلها
 :الصاغة 1-2

الصاغة كبصفتهم ٕتار للحلي كانوا يقرضوف من أموا٢تم ا٠تاصة، حيث بدأكا يدفعوف للمودعُت نسبة من 
الفوائد اليت ٭تصلوف عليها من القركض اليت ٯتنحوهنا، بعد أف كانوا يف أكؿ األمر يأخذكف من ا١تودعُت عمولة 

 .خدمة
كتطورت الفكرة كتقدمت خطوة إُف األماـ، كعلى الرغم من ذلك، فإف األمر َف يتوقف عند ذلك اٟتد، 

بل حدثت خطوة أخرل مفادىا أف أكلئك الصاغة كالصيارفة بعد أف اتسعت أعما٢تم، كبدأكا يتخصصوف يف 
عمليات تلقي الودائع، كمنح القركض أطلقوا على أنفسهم لقب ا١تصارؼ، كقاموا ٓتطوة جريئة اعتربت ثورة يف 

ا١تسألة النقدية كا١تصرفية، كىي منح قركض من كدائع ليس ٢تا كجود فعلي لديهم، بل حىت ٝتحوا لبعض عمبلئهم 
بسحب مبالغ تتجاكز أرصدهتم الدائنة، كىذا يعٍت أهنم بدأكا بالفعل ٮتلقوف الودائع ك يصنعوف السيولة النقدية 

كقد نتج عن توسع الصياغ ك الصيارفة يف السماح للمودعُت بتجاكز أرصدهتم الدائنة، حيث أفلس عدد من 
أكلئك الصياغ كالصيارفة، األمر الذم دفع عدد من ا١تفكرين يف الربع األخَت من القرف السادس عشر، إُف ا١تطالبة 

بإنشاء مصارؼ حكومية، تقـو ْتفظ كدائع األفراد، كالسهر على سبلمتها فأنشئ أكؿ بنك حكومي يف مدينة 
 2.ـ1609ـ، كيف أمسًتداـ عاـ 1587البندقية عاـ 

كىكذا تطورت البنوؾ كأصبحت عماد اٟتركة االقتصادية كا١تالية يف كل الدكؿ باشًتاكها يف إصدار العملة 
 كتعددت كظائف البنوؾ 3الورقية كتداكؿ األكراؽ التجارية، كقيامها بكل ما يتعلق بتجارة النقود كاألكراؽ ا١تالية،

التجارية كتنوعت، كقامت إُف جانبها بنوؾ أخرل عديدة يقدـ كل منها ائتمانا من نوع معُت، كبذلك أصبح 
للبنوؾ ٣تموعة من الوظائف تتلخص يف توفَت االئتماف كلكنها تتمثل يف كظيفتُت أساسيتُت إحدا٫تا نقدية 

كاألخرل ٘تويلية، أما الوظيفة األكُف فتتلخص يف تزكيد اٞتماعة بالنقود كتنظيم تداك٢تا فيها، كأما الوظيفة الثانية 

                                       
 .90، ص2006 أسامة كامل، عبد الغني حامد، النقود و البنوك، مؤسسة لورد العالمية لمشئون الجامعية لمنشر، البحرين، الطبعة غير مذكورة، 1
، 2013 حسين عمي بني ىاني، اقتصاديات النقود والبنوك، األسس والمبادئ، دار الكندي لمنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، 2

 .204ص
 . 53، ص2011أحمد عبد الرحيم، البنوك، مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، الطبعة األولى،  حسن 3
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فتختص بتوفَت رؤكس األمواؿ كتنظيم تداك٢تا، كىي تباشر زعمها ىذا مستهدية برغبتها يف ٖتقيق أرباح كمن خبلؿ 
 1.سعيها إُف الربح استطاعت ىذه البنوؾ أف تطور كظائفها كتنوعها

 تعريف البنوؾ التجارية : الفرع الثاني
كمعناىا مقعد أك مصطبة ككاف  (Banco)إُف كلمة إيطالية األصل كىي بانكو (Bank)ترجع كلمة بنك

يقصد با١تصطبة اليت ٬تلس عليها الصرافوف لتحويل العملة مث تطور فيما بعد لكي يقصد بالكلمة ا١تنضدة اليت يتم 
ر فيو ا١تتاجرة  فوقها عد كتبادؿ العمبلت مث أصبحت يف النهاية تعٍت ا١تكاف الذم يوجد فيو تلك ا١تنضدة ك ٕتي

أف ا١تصرؼ : بالنقود؛ كيقابل كلمة بنك يف اللغة العربية كلمة مصرؼ ك ٚتعها مصارؼ كجاء يف ا١تعجم الوسيط
ىو مكاف الصرؼ ك بو ٝتي البنك مصرفا، كالصرؼ عند الفقهاء ىو بيع األٙتاف بعضها ببعض، كبيع الذىب 

 2.بالذىب أك الذىب بالفضة
حيث أف تعريف البنوؾ التجارية كرد غالبا من خبلؿ التشريعات كالقوانُت ا١تنظمة للحياة االقتصادية كا١تالية 

يف البلداف ا١تختلفة، كقد اتفق ٚتيعها على أف البنك ىو مؤسسة أك كحدة اقتصادية تتعامل بالنقود، من خبلؿ 
قبو٢تا للودائع كا١تدخرات من مصادر ٥تتلفة، كإعادة استثمارىا يف شىت نواحي االستثمارات ا١تختلفة، ٔتا فيها منح 

 كما ٯتكن تعريفها على 3التسهيبلت ا١تصرفية لعمبلئها أك للغَت، كاٟتصوؿ على عوائد نتيجة قيامها هبذا النشاط،
مؤسسات ائتمانية غَت متخصصة، تقـو بتلقي كدائع األفراد القابلة للسحب لدل الطلب، أك بعد أجل : "أهنا

 : كعليو فأف للبنوؾ التجارية خاصيتاف أساسيتاف4قصَت كالتعامل بصفة أساسية يف االئتماف القصَت األجل،
 يكوف راعيا ألصوؿ الغَت، ٔتعٌت أنو يتحمل مسؤكلية رعاية األصوؿ بطريقة تضمن سبلمتها. 
 يكوف عمبل ٕتاريا منظما لتحقيق أرباح ١تالكيو. 

ذلك أف البنوؾ تعترب كصية على أمواؿ الغَت، فبل ٯتكنها فرض درجة عالية من ا١تخاطرة للقركض، كمن 
ناحية أخرل، يف نظاـ ا١تؤسسات اٟترة، يكوف الربح مكافأة على ا١تخاطرة، ٬تب أف يسَت ا١تصرفيوف على ا٠تيط 

 5.الرفيع الفاصل ما بُت ٖتقيق األرباح الكافية ك ا١تخاطرة ٓتسارة بعض األصوؿ ا١توكلة إليهم

                                       
 .92 أسامة كامل، عبد الغني حامد، مرجع سبق ذكره، ص1
 .75، ص2016 محمد الفاتح محمود بشير المغربي، نقود وبنوك، دار الجنان لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان األردن، 2
 .09، ص2015 لؤي عبد الرحمان وديان، العمميات المصرفية، دار البداية لمنشر و التوزيع، عمان األردن، الطبعة األولى، 3
 .206 حسين عمي بني ىاني، مرجع سبق ذكره، ص4
دارة المخاطر-البيئة المصرفية: وجدي حامد حجازي، القروض المصرفية5 أشكال مؤسسات األعمال، دار التعميم -أسباب االقتراض-تحميل وا 

 15، ص2014الجامعي، اإلسكندرية مصر، 
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كتأسيسا على ما تقدـ ٯتكن أف نضع تعريفا للبنك التجارم استنادا إُف كظائفو الرئيسية فيمكن القوؿ أنو 
ا١تنشأة اليت تتخذ من االٕتار يف النقود حرفة ٢تا، أك ىي كسيط بُت األمواؿ اليت تبحث عن االستثمار كبُت 

 1.االستثمار الذم يبحث عن التمويل البلـز
 2:كعليو فإف للبنوؾ التجارية عدة أدكار أساسية يف االقتصاد، نذكر منها

  تقدًن القركض بعد االقتناع من ا٢تدؼ كالغاية من القرض الذم يطلبو العميل، حيث يؤدم إُف ٖتقيق
 .مصلحة اقتصادية للعميل ك للمجتمع على حد سواء

 من خبلؿ قياـ البنوؾ يف ا١تشاركة يف تأسيس الشركات على اختبلؼ أنواعها ضمن القانوف. 
 تقدًن االستشارات ا١تالية للعمبلء كعمل دراسات جدكل اقتصادية. 
  (من خبلؿ تقدًن قركض على شكل اعتمادات مستندية)تشجيع التجارة احمللية الداخلية ك ا٠تارجية. 
  تساىم يف تنمية األسواؽ ك ا١تؤسسات ا١تالية، كما تلعب دكرا مهما يف التخفيف من مشكلة البطالة من

 .خبلؿ التوظيف ا١تباشر
  تقـو البنوؾ بتنفيذ السياسة االقتصادية، حيث تكوف األداة اليت من خبل٢تا تقـو اٟتكومات بتنفيذ

 3.سياساهتا االقتصادية كبشكل خاص النقدية منها، ٖتقيقا لؤلىداؼ االقتصادية العامة للحكومة
 4:كما تتميز البنوؾ بعدة خصائص تتمثل يف

  أف البنوؾ التجارية مشركعات رأٝتالية هتدؼ إُف ٖتقيق أكرب قدر ٦تكن من األرباح بأقل قدر ٦تكن من
النفقات، كذلك بتقدًن خدماهتا ا١تصرفية أك خلقها نقود الودائع، فالبنوؾ التجارية تأخذ عادة شكل شركات 

مسا٫تة سواء كانت ٦تلوكة لؤلفراد أك للمشركعات، كعادة ما تتدخل الدكلة خاصة يف الدكؿ النامية عن طريق 
 .مراقبتها
  تعدد البنوؾ التجارية كتتنوع بقدر اتساع السوؽ النقدم، كالنشاط االقتصادم، كحجم ا١تدخرات، كما

 .يًتتب على ذلك من تعدد عملياهتا كإدخاؿ عنصر ا١تنافسة بُت أعضائها
كقد يكوف التعدد رأسيا أك جغرافيا، كمع ذلك فاالٕتاه ٨تو الًتكز ىو الطابع الغالب يف االقتصاديات 

الرأٝتالية ا١تعاصرة، كىذا الًتكز يساىم يف خلق كحدات مصرفية ضخمة تقـو بدكر احتكارم أك شبو احتكارم، 
                                       

 .16، ص2003مدخل إداري ومحاسبي، مؤسسة الوراق لمنشر، عمان األردن، : حسين جميل البدري، البنوك1
 .91، ص2008 سامر بطرس جمدة، النقود و البنوك، دار البداية لمنشر و التوزيع، عمان األردن، الطبعة الثانية، 2
 .39، ص2017، المممكة العربية السعودية، KIE(www.Kie.university) عبد الحميم غربي، مبادئ األعمال المصرفية، مطبوعات3
 .213-211، ص2007 سوزي عدلي ناشد، مقدمة في االقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت لبنان، 4

http://www.kie.university/
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للسيطرة على أسواؽ النقد كا١تاؿ كالتحكم يف التمويل، كٖتقيق مزايا اإلنتاج الكبَت من توفَت النفقات كتنظيم 
ا٠تدمات بكفاءة كأسعار أقل، كزيادة ثقة األفراد يف ا١تعامبلت ا١تصرفية، كزيادة قدرة البنوؾ يف االقًتاض ك 

اإلقراض، باإلضافة إُف توزيع ا١تخاطر كتقليل احتماالت اإلفبلس كتقوية ا١تركز ا١تاِف للبنك كقدرتو على مواجهة 
 .األزمات الطارئة

كما يًتتب على ذلك من التخلص، كلو جزئيا من رقابة البنك ا١تركزم، كفرض أسعار ٤تددة ٠تدماهتا، 
 . كخاصة سعر الفائدة يف عمليات اإلقراض ك االقًتاض، بطريقة مشاهبة ١تا تفعلو ا١تشركعات شبو االحتكارية

  إف أىم ما ٗتتص بو البنوؾ التجارية ىو قدرهتا على خلق نقود الودائع، كىي متباينة كمتغايرة كليست
هنائية، أم ٯتكن ٖتويلها إُف نقود قانونية، كىي عادة ما ٗتتص بقطاع ا١تشركعات ك األعماؿ دكف غَته من 

 .القطاعات األخرل
حيث يتضمن ىذا النظريات المفسرة لنشاط البنوؾ التجارية وطبيعة عملها في الدوؿ النامية : الفرع الثالث

 .اٞتزء أبرز النظريات اليت ٖتدثت كبررت أ٪تاط كطبيعة عمل البنوؾ التجارية، كانعكاس ذلك على الدكؿ النامية
 :كمن بُت ىذه النظريات نذكر ما يليالنظريات المفسرة لنشاط البنوؾ التجارية : أوال

 : (classical theory)نظرية الكالسيكية  -1
، كتعترب ىذه النظرية تارٮتيا أكؿ نظرية (Commercial Loan Theory)ىي نظرية القرض التجارم 

تعرضت ٢تذا ا١توضوع، كقد نشأت من خبلؿ ٦تارسات البنوؾ التجارية اإل٧تليزية ا١تتأثرة بالفكر التقليدم، كيقوؿ 
مؤيدكىا بأف سيولة البنك تعترب جيدة ماداـ أف أموا٢تا يتم استغبل٢تا يف قركض قصَتة األجل، كحسب بعضهم 
فإف القركض القصَتة األجل ٬تب أال يتجاكز أجلها مدة سنة كأف تكوف موٝتية كمتكررة كمتناسقة مع تقلبات 

األعماؿ كأسعار الفائدة كال ٬تب أف تنصرؼ إُف تكوين رؤكس األمواؿ أك ا١تسا٫تة يف ا١تشركعات، أم أف تكوف 
الكمبيالة أك السند االذين : ٢تا طبيعتها التجارية كا١تتعلقة ْتركة تداكؿ البضاعة، كتنصرؼ إُف األكراؽ التجارية مثل

أك االعتمادات ا١تستندية، كلذلك تسمى قركضا ٕتارية؛ ككفقا للتيار التقليدم ٯتكن القوؿ بأف القركض اليت 
 1:يقدمها البنك التجارم ٬تب أف تتم ٓتاصيتُت أساسيتُت ٫تا

                                       
، مذكرة -دراسة حالة الجزائر-(DEA)عبد الكريم منصوري، محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات1

 .10، ص2010ماجستير، تخصص تحميل اقتصادي، كمية العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان الجزائر، 
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  خاصية التصفية الذاتية(Self-liquidation) :      إذ ٬تب توجيو ىذه القركض إُف سلع حقيقية-
تتحوؿ قبل تاريخ االستحقاؽ إُف نقود لسداد القرض، أم أف تسديد القركض يتحقق - كاحملاصيل الزراعية

 .من ا١توارد اليت يولدىا استعماؿ القرض يف اإلنتاج كالتسويق
  قروض آلية التعديل(Self-Regulation :) أم ال توجد مشكلة بشأهنا حيث أف قيمة بيع اإلنتاج

اٟتقيقي سوؼ تغطي قيمة القرض، كيشَت مؤيدك النظرية إُف أف ا١توارد ا١تالية للبنوؾ التجارية ىي من النوع 
الذم يستحق عند الطلب أك خبلؿ فًتة  قصَتة، كلذا فمن ا١تنطقي أف توجو ىذه ا١توارد إُف قركض قصَتة 

األجل ٔتا يتناسب مع طبيعة الودائع اليت لديها، كما أف الودائع ىي ملك الغَت فمن الواجب أف توجو 
 .استخداماهتا إُف ٘تويل سلع حقيقية ٦تا يضمن اسًتداد قيمة القركض

 1:إال أف ٢تذه النظرية معارضُت كثر، كمن أىم االنتقادات اليت كجهت ٢تا
  فشلها يف سد احتياجات التنمية االقتصادية خاصة يف البلداف النامية فالتقيد هبا ٯتنع البنوؾ التجارية من

٘تويل التوسعات يف ا١تصانع كزيادة خطوط اإلنتاج كشراء آالت جديدة كغَت ذلك من اجملاالت الضركرية 
 .لعملية التنمية االقتصادية

  ٖتتاج التنمية االقتصادية إُف قركض متوسطة كطويلة األجل ٦تا كضع البنوؾ التجارية يف موقف صعب
فإما أف ٗتتار التمسك بالقركض قصَتة األجل دكف غَتىا ٦تا يدفع ا١تقًتضُت إُف اللجوء إُف أسواؽ رأس ا١تاؿ 

لتغطية احتياجاهتم كىو ما يؤدم إُف نزع صفة الوساطة ا١تالية عن النظاـ االقتصادم 
(Disintermediation)  ٦تا يؤدم إُف تسرب الودائع من البنوؾ التجارية أك أف تقـو البنوؾ بتقدًن

 .قركض متوسطة كطويلة األجل إُف جانب القركض القصَتة األجل
  تعترب التصفية الذاتية للقركض البنكية ظاىرية فقط، كذلك بسبب كجود سلسلة االئتماف ا١تًتابط، كٖتويل

القركض من سلسلة إُف أخرل بدال من تصفيتها هنائيا، كما أف كجود الرقابة اٟتكومية كانتشار البنوؾ ا١تركزية 
اليت تضمن سبلمة إجراءات كقرارات اإلقراض، كتدخلها با١تساعدة إذا لـز األمر يوحي بالطمأنينة كبالتاِف 

 .يشجع على عدـ اقتصار البنوؾ التجارية على قركض تسدد نفسها
  َف تأخذ ىذه النظرية بعُت االعتبار الثبات النسيب للودائع ٔتختلف أنواعها ففي اٟتالة االعتيادية يكوف

إال يف )السحب كاإليداع يف البنك بشكل مستمر، كما أف الودائع اٞتارية ال يتم سحبها كلها يف كقت كاحد 
( ا١تتناسبة يف اٟتالة االعتيادية)، كبالنسبة لودائع التوفَت فإف كثرة عدد تلك اٟتسابات كطبيعتها (حالة أزمات

                                       
 .11عبد الكريم منصوري، نفس المرجع، ص1
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ٕتعلها تتمتع بصفة الثبات النسيب، أما بالنسبة للودائع فإف تواريخ استحقاقها معركفة للبنك التجارم، كال ٭تق 
 .لصاحبها السحب منها إال يف مواعيد استحقاقها

 (: Displacement Theory)نظرية التبديل -2
كىذه النظرية أكثر تطورا حيث ٘تثل صورة أكثر عمومية كهتتم بتوسيع قاعدة التوظيف أك األصوؿ كما تعرب 

عنو من عمليات، فهي ال ترل يف القركض التجارية أهنا غَت صاٟتة، كلكنها تريد أف تقصر عمليات البنوؾ 
التجارية على تلك األصوؿ كما ال تعتربىا األكثر مناسبة ١تركز البنك كنشاطو،فعندما يقـو البنك التجارم 

بعمليات عديدة من قركض قصَتة أك استثمارات يف السوؽ ا١تفتوحة أك تدعيم ٤تفظة أكراقو ا١تالية، مث يطالب 
أصحاب الودائع بسحب أموا٢تم، فإف مركز البنك التجارم لن يتأثر إذا كاف يتمتع ٔتركنة التبديل كالتحويل، 

كالقدرة على بيع األكراؽ أك إعادة خصم بعض األكراؽ ا٠تاصة أك ٖتويل بعض األصوؿ لسيولة للمحافظة على 
سيولتو كتدعيم مركزه ا١تاِف، كىذه ا١تركنة يف التحويل كالتبديل تتوقف على تنوع كتعدد حجم األصوؿ كالعمليات 

 1.اليت يقـو هبا البنك
 (: Expected income theory)نظرية الدخل المتوقع  -3

ىذه النظرية ٗتتلف عن نظرية القركض التجارية، من حيث تشجيعها للقركض طويلة األجل كالقركض 
االستثمارية كغَت ا١تتعلقة بالتمويل اٞتارم، كتبدأ تلك النظرية ٖتليلها بانتقاد القركض قصَتة األجل كخاصة فكرة 

استمرارية السيولة من خبلؿ إمكانية السداد، فليس ىناؾ أية ضمانة يف أف بعض القركض كخاصة ا١تتعلقة بتجارة 
السلع ٖتقق إمكانية السداد يف ا١تواعيد ا١تقررة كٖتافظ بالتاِف على مركز السيولة للبنك التجارم، فبل ٯتكن توافر 
ضماف مؤكد لبيع السلع، ناىيك عن ٥تاطر اإلفبلس كتقلبات األسعار ك٥تاطر التضخم كتغَتات مركنة الطلب 

كغَتىا من العوامل اليت قد تؤثر يف إمكانية السداد كاستَتاد قيمة القرض؛ كعليو فاألمر ا٢تاـ يف ىذه النظرية، ىو 
 2.أف منح االئتماف أك القرض يتوقف على دراسة البنك ١تدل جدية العملية، كمقدار الدخل ا١تتوقع

 (:Liability Management Theory)نظرية إدارة الخصـو  -4
كتعد من أحدث النظريات، كٗتتلف عن النظريات السابقة حيث أف ىذه األخَتة ركزت اىتمامها على 

جانب األصوؿ أك العمليات كىي تتعلق بإدارة السيولة يف البنك التجارم، كتقتضي ىذه النظرية بأف السيولة ال 
تتوقف فقط على فًتة استحقاؽ القركض أك على ما ٯتتلكو البنك من أكراؽ مالية سهلة التحويل إُف نقدية كما 

رأينا يف نظرية إمكانية التبديل، بل تعتمد أيضا على إمكانية البنك للحصوؿ على موارد مالية من مصادر 

                                       
 .120، ص2009 ميراندا زغمول رزق، النقود والبنوك، التعميم المفتوح، كمية التجارة، جامعة نبيا، مصر، 1
 .119 أسامة كامل، عبد الغني حامد، مرجع سبق ذكره، ص2
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كالودائع كرأس ا١تاؿ )خارجية، مثل إصدار السندات، فأساس ىذه النظرية ىو كوف مفردات ا٠تصـو 
٘تثل يف الواقع مصادر األمواؿ اليت يستخدمها  (كاالحتياطات كاألرباح احملتجزة كالقركض اليت ٭تصل عليها البنك

كهتدؼ إدارة ا٠تصـو إُف ٖتقيق زيادة  (ٔتا فيها القركض ا١تمنوحة)البنك يف ٘تويل استثماراتو، أم يف ٘تويل األصوؿ 
 1.يف موارد البنك ٘تكنو من االستجابة إُف ا١تزيد من طلبات االقًتاض

 (:Originate-To distribute)نظرية أو نموذج إبراـ القروض ثم توزيعها  -5
 حيث ٘تكنت البنوؾ من توريق ٥تتلف بنود أصوؿ ميزانيتها ا١تتمثلة يف 1970بدأ ىذا النموذج يتجلى منذ 

القركض االستهبلكية، القركض ا١توجهة للمؤسسات االقتصادية، ٤تفظة السندات، بطاقات االئتماف، القركض 
ا١توجهة للطلبة، القركض العقارية، كاٟتصوؿ يف اٟتاؿ على السيولة، كىذا يعٍت طريقة االئتماف يف اٟتاؿ على 
السيولة، كىذا يعٍت طريقة حديثة يف التمويل؛ ففي النظريات السابقة كانت البنوؾ تقدـ القركض من خبلؿ 

، كتنتظر آجاؿ التسديد كقد تتعرض ١تختلف األخطار، لكن بفضل ىذا  الودائع اليت ْتوزهتا ك٥تتلف بنود ا٠تصـو
، كيسمح  النموذج الذم يعتمد على التوريق فالبنك ينقل ٥تتلف األخطار إُف السوؽ كيتحصل على التمويل البلـز

ىذا النموذج للبنوؾ ببيع السندات جملموعة متنوعة من ا١تستثمرين، كما أثبت ىذا النموذج فعاليتو يف دعم النمو 
 2.كٖتقيق الرفاىية االقتصادية

 طبيعة عمل البنوؾ التجارية في الدوؿ النامية:ثانيا
ٯتكن تلخيص عمل البنوؾ التجارية يف الدكؿ النامية كا١تشاكل اليت تعاين منها الصَتفة التجارية يف ىذه 

 3:الدكؿ ٔتا يأيت
ىناؾ عدـ تطور يف العادات ا١تصرفية لدل اٞتمهور تطورا كافيا حيث أف معظم التعامبلت تتم على  - أ

 .أساس نقدم مباشر كليس ىناؾ استخداـ كاسع للصكوؾ
 يكاد أف يكوف دكر البنوؾ التجارية يف الدكؿ النامية ٤تصورا ٔتنح االئتماف دكف أف يكوف ٢تا دكر كاسع  - ب

 .يف الوساطة ا١تالية يف أسواؽ ا١تاؿ بسبب عدـ تطور ىذه األسواؽ من جهة كندرهتا من جهة أخرل
 ٖتتفظ البنوؾ التجارية يف الدكؿ النامية باحتياطات نقدية فائضة كبَتة بسبب عدـ كجود ٣تاالت  - ت

استثمارية مرْتة أك ٖتسبا لتعرض ىذه البنوؾ ١توجات سحب مفاجئة ال ٯتكن التنبؤ هبا ألسباب سياسية 
 .كاقتصادية ٥تتلفة

                                       
 .12عبد الكريم منصوري، مرجع سبق ذكره، ص1
، أطروحة دكتوراه، تخصص عموم -أ.م.في الو2008دراسة حالة أزمة الرىن العقاري-بوترية وىيبة،عالقة البنوك بالبورصة واألزمات المالية2

 .17، ص2016، 2اقتصادية، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة وىران
 .44، ص2014مصطفى كمال السيد طايل، الصناعة المصرفية والعولمة االقتصادية، الدار الجامعية لمنشر، الطبعة األولى، االسكندرية مصر، 3
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 كجود منافسة من قبل البنوؾ التجارية األجنبية للبنوؾ احمللية ٦تا انعكس سلبا على قدرة األخَتة على  - ث
 .٦تارسة عملها بشكل أفضل يف ظل ىذه ا١تنافسة غَت ا١تتكافئة

 ٤تدكدية استخداـ التكنولوجيا يف البلداف النامية أدت إُف ٗتلف العمل ا١تصريف كاستخدامو طرؽ ككسائل  - ج
 . تقليدية ال تسمح لو ٔتواكبة التطورات ا١تصرفية يف العاَف

 سنتطرؽ ىنا ألىداؼ البنوؾ  ودورىا في الوساطة المالية ووظائف البنوؾ التجاريةأىداؼ: المطلب الثاني
 .  التجارية ككظائفها اليت تسمح ٢تا بلعب دكر مهم كبارز للمتعاملُت من خبلؿ توفَت تدفقات للدخل القومي

 أىداؼ البنوؾ التجارية: الفرع األوؿ
للبنوؾ التجارية عدة أىداؼ تسعى لتحقيقها كىي الرْتية، السيولة، األماف كالضماف، كنتطرؽ إليها 

 :بالتفصيل كما يلي
كىي تعٍت سهولة ٖتويل األصوؿ إُف نقود سائلة دكف تعرض القيمة األصلية لؤلصل ألم : السيولة -1

خسارة، كأف األصل يعترب أكثر سيولة كلما أمكن ٖتويلو إُف نقد بأقل جهد كتكلفة كيف أسرع كقت ٦تكن، 
كيعترب األصل غَت كامل السيولة أم تقل درجة سيولتو كلما استغرؽ األصل كقتا كزادت تكلفة ٖتويلو إُف نقود 

سائلة، كمن األصوؿ الكاملة السيولة ٧تد النقود من العمبلت احمللية، كالنقود من العمبلت األجنبية، 
كالشيكات ا١تصرفية، أما األصوؿ األقل سيولة أك اٞتامدة فهي مثل العقارات كاألراضي، كبُت ىذا كذاؾ من 

 1.األصوؿ ذات درجة سيولة كسط مثل األكراؽ التجارية كاألكراؽ ا١تالية
فاألمر الذم ال شك فيو، أف ىدؼ ٖتقيق الربح كتعظيمو، ىو أكؿ ما هتتم بو البنوؾ التجارية، : الربحية -2

ألنو إذا تدىورت أحواؿ البنك التجارم كحقق خسائر، فإف ا١تسا٫تُت فيو عادة ما يهربوف عند أكؿ فرصة 
كذلك ببيع أسهمهم كرٔتا يتفق أكثر ا١تسا٫تُت ك يقوموف ببيع البنك إُف أم جهة تستطيع إدارتو بصورة 

 .أفضل
كيقصد باألماف أف ٕتعل البنوؾ التجارية نفسها يف مستول أماف مقبوؿ من ا١تخاطر : الضماف واألماف -3

كمخاطر التصفية اإلجبارية، ٥تاطر عدـ تسديد العمبلء للقركض اليت منحت ٢تم، ك٥تاطر السرقة 
 .اٍف، ألنو إذا حدث أم خلل، فإف ٚتهور ا١تودعُت يتأثركف كرٔتا يقوموف بسحب كدائعهم...كاالختبلس

ترل بعض القيادات العليا يف كثَت من البنوؾ التجارية، أنو البد من االنتشار : االنتشار الجغرافي -4
اٞتغرايف يف كل منطقة ٕتمع شركات، أك منطقة مدخرات مهما كانت الرْتية، كمهما كانت اٟتصة يف السوؽ 

                                       
 .80 محمد الفاتح محمود بشير المغربي، مرجع سبق ذكره، ص1
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ا١تصريف، ألف تلك القيادات تعترب أف التواجد يف كل مدينة، كيف كل قرية مسألة ضركرية، ٢تذا فإهنا تضع 
 أىداؼ االنتشار اٞتغرايف نصب عينها، حىت كلو كانت بعض الفركع ٖتقق خسائر؛

تعتمد البنوؾ التجارية يف ٖتقيق أىدافها على رأٝتا٢تا، كعلى الودائع اليت تستقطبها، ألف : نمو الموارد -5
 .حجم البنك يقاس عادة ْتجم الودائع اليت تستطيع جذهبا كاستقطاهبا

ال يكتفي البنك التجارم عادة بزيادة حجم الودائع اليت يتمكن من : الحصة في السوؽ المصرفي -6
استقطاهبا، بل يسعى ألف تكوف حصتو يف السوؽ ا١تصريف كبَتة، ألنو كلما كاف للبنك التجارم حصة كبَتة يف 

 .السوؽ، أعطى لو ذلك ٝتعة ك٘تيزا تنافسيا
ترل بعض البنوؾ التجارية أف الرْتية كالسيولة كاألماف كاٟتصة يف : كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري -7

السوؽ ا١تصريف، أمور غَت كافية، كلذلك فإهنا تضع أىدافا مرتبطة بكفاءة ا١تديرين كا١توظفُت كبالتطوير 
 .للمستقبل، كهتتم بدرجة التزاـ ا١توظفُت كانسجامهم

القيادات اإلدارية الكفء يف البنوؾ التجارية، البد كأف تضع أىداؼ االبتكار، : أىداؼ االبتكار -8
كأىداؼ االستعداد للمستقبل، باإلضافة إُف أىداؼ التشغيل اليومية، حىت تتمكن من منافسة البنوؾ األخرل 

 1.يف السوؽ ا١تصريف
 دورىا في الوساطة المالية: الفرع الثاني

للبنوؾ التجارية دكر يف تسوية العمليات التجارية بُت التجار، أعواف اقتصاديُت، أفراد عاديُت من خبلؿ 
قبو٢تا لدفع األكراؽ التجارية مثل الصك، الكمبيالة كاألمر بالدفع، ىذه العمليات تنفرد هبا البنوؾ التجارية كاليت 

 ٔتعٌت أف البنوؾ التجارية كمن خبلؿ الوساطة ا١تالية تسمح للمتعاملُت 2تسمى عمليات السحب كالدفع،
التجاريُت كا١تستثمرين من معرفة اٞتودة كا١تبلءة ا١تالية للمعامبلت دكف تكاليف زائدة فهي ٘تثل آلية مساعدة على 

 كلتوضيح دكر البنوؾ التجارية يف الوساطة ا١تالية نستعرض الشكل التاِف الذم يبُت دكرة تدفق 3التمويل ا١تباشر،
 :الدخل القومي

                                       
 .209-207 حسين عمي بني ىاني، مرجع سبق ذكره، ص1
 عبد القادر بحيح، الشامل لتقنيات أعمال البنوك دراسة تحميمية لتقنيات النظام المصرفي الجزائري مع اإلشارة إلى اقتصاد البنكي اإلسالمي كبديل 2

 .30، ص2013لنظام بنكي الكالسيكي، دار الخمدونية لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
3Benamghare mourad,la réglementation prudentielle des banques et des établissements financiéres en algérie 
et son degré d’adéquation aux standards de bale1et bale2,mémoire de magister,sciences 
economiques,universite de tizi-ouzou,algérie,2012,p16. 
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 1.يبين دورة تدفق الدخل القومي: (01)مخطط بياني رقم

 
 (العمل كرأس ا١تاؿ كاإلدارة كالتنظيم )يبُت ا١تخطط أعبله أف القطاع العائلي يبيع خدمات عوامل اإلنتاج 

إُف قطاع األعماؿ كمقابل ذلك يتدفق الدخل من قطاع األعماؿ إُف القطاع العائلي على شكل أجور كركاتب 
نظَت خدمة عوامل اإلنتاج، كقسم من الدخل ينفق لشراء السلع االستهبلكية من قبل القطاع العائلي، كالباقي 

يكوف على شكل مدخرات تتجو لئليداع لدل ا١تؤسسات ا١تالية الوسيطة فتخلق حقوؽ للقطاع العائلي على ىذه 
ا١تؤسسات، كلكن ىذه ا١تدخرات ال ٘تكث يف ا١تؤسسات ا١تالية الوسيطة كإ٪تا تتدفق على شكل قركض إُف قطاع 
األعماؿ تقدـ ٢تذا القطاع من قبل البنوؾ التجارية أك قيامو بإصدار أسهم كسندات كبيعها عن طريق ا١تؤسسات 
ا١تالية الوسيطة كمنها البنوؾ تتوسط بُت القطاع العائلي الذم ٯتثل جهة الفائض كبُت قطاع األعماؿ الذم ٯتثل 

 2.جهة العجز ا١تاِف
 وظائف البنوؾ التجارية:الفرع الثالث

 :نذكر منها (فرعية)كأخرل ثانوية (تقليدية)تقـو البنوؾ التجارية بعدة كظائف منها الرئيسية 
تقـو البنوؾ التجارية بالعديد من الوظائف ا١تهمة ك اليت تعد تقليدية : الوظائف األساسية 1-1

 :با١تقارنة مع الوظائف اٟتديثة، كمن بُت الوظائف التقليدية ٧تد

                                       
 .16،ص2015ىيل عجمي جميل الجنابي،إدارة البنوك التجارية واألعمال المصرفية،دار وائل لمنشر والتوزيع،الطبعة األولى،عمان األردن،1
 .17 ىيل عجمي جميل الجنابي، نفس المرجع، ص2

القطاع 
 العائلي

قطاع 
 األعماؿ

 ا١تؤسسات ا١تالية الوسيطة خلق حقوؽ

 ا١تدخرات القركض

 شراء السلع

 تدفق الدخل
 بيع خدمات عوامل اإلنتاج

 خلق حقوؽ
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 قبول انودائع : 

حيث أف البنوؾ التجارية تتلقى كدائع األفراد كا١تنشآت كمن مث تعمل على تعبئة ا١تدخرات باجملتمع،ك٘تثل 
 1:الودائع ا١تصدر األساسي ١توارد البنوؾ التجارية،كتأخذ الودائع لدل البنوؾ التجارية عدة صور أ٫تها

 كىي تلك الودائع اليت ترتفع درجة السحب منها كاإلضافة إليها،كتتداكؿ من خبلؿ :كدائع جارية
الشيكات كتعكس كظيفة النقود كوسيط للتبادؿ ألهنا ٘تثل جزء من العرض النقدم ٔتجتمع النقود ا١تصرفية،كال 

ؾ ألهنا تكوف ٖتت تصرؼ أصحاهبا يف أم تدفع البنوؾ التجارية عادة فوائد مقابل ىذا النوع من الودائع كذؿ
 .كقت، كىذا األمر ٭توؿ دكف إعطاء البنوؾ التجارية فرصة يف استخدامها كتقدًن قركض باالستناد إليها

 كىي تلك الودائع اليت ال يتم السحب منها إال بعد انقضاء فًتة معينة يكوف متفق عليها : كدائع ألجل
بُت البنك كالعميل، كلذا تدفع عنها البنوؾ التجارية فوائد كذلك مقابل التنازؿ من قبل أصحاهبا عن حق 

استخدامها يف أم كقت، حيث يعطي ىذا األمر للبنوؾ حرية استخدامها من خبلؿ تقدًن قركض للراغبُت يف 
 .ذلك، ككلما طاؿ أجل الوديعة ا١تتفق عليو بُت البنك كالعميل يرتفع معدؿ الفائدة عليها، كالعكس صحيح

 كىي تلك الودائع اليت ال يتم السحب منها إال يف حدكد معينة كيتم ذلك من خبلؿ قيود : كدائع ادخارية
دفًتية يف دفاتر البنك كذلك مثل كدائع دفاتر التوفَت، كتدفع عنها البنوؾ التجارية فوائد غَت أهنا تكوف أقل 

 . مقارنة بالفوائد على الودائع ألجل
 االتجار في االئتماف: 

 2:كتنقسم ىذه الوظيفة إُف جزئُت أساسيُت ٫تا
 (طبيعي أك معنوم)ككما مت اإلشارة إليها من قبل فالوديعة عبارة عن نقود يقـو شخص ما : قبوؿ الودائع - أ

بإيداعها لدل البنوؾ على أف يلتـز ىذا األخَت بردىا إليو لدل الطلب أك كفقا لشركط متفق عليها مضافا إليها 
 .الفوائد ْتسب االتفاؽ القائم بينهما

عندما يقـو البنك ٔتنح القركض للعمبلء سواء كانوا أفرادا أك منشآت، يعٍت إعطائهم :  منح القركض - ب
مبلغ من ا١تاؿ بضماف ما يقدمونو من ضمانات كبضائع أك أكراؽ مالية أك أكراؽ ٕتارية أك عقارات أك حىت 

                                       
عمي عبد الوىاب نجا وآخرون، اقتصاديات النقود والبنوك واألسواق المالية، مكتبة الوفاء القانونية لمنشر، االسكندرية مصر، الطبعة األولى، 1

 .158، ص2014
، دار التعميم الجامعي لمطباعة (البنوك االسالمية-نظرية التمويل االسالمي-النظام المصرفي)عصام عمر أحمد مندور، البنوك الوضعية والشرعية2

 .34، ص2013والنشر والتوزيع، مصر، 
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ضمانات شخصية على أف يقـو العمبلء بسداد ىذا ا١تبلغ زائد مبلغ إضايف كفائدة على أقساط أك على مرة 
 .   كاحدة بعد فًتة ما تسمى أجل القرض

 1:من بُت الوظائف الفرعية اليت تقـو هبا البنوؾ التجارية ٧تد أ٫تها: الوظائف الثانوية 1-2
كىو تعهد كتايب يصدر من البنك بناءا على طلب من العميل مبينا فيو اٝتو : إصدار خطابات الضماف - أ

كاسم ا١تستفيد من الضماف كمبلغ الضماف كالغرض منو كمدة صبلحية ىذا التعهد يقضي بأف يدفع البنك نيابة 
عن العميل إُف ا١تستفيد مبلغ الضماف إذا أخل العميل بشيء من التزاماتو ٨تو ا١تستفيد، كىذه ا٠تطابات ٢تا 

أ٫تية كبَتة يف عقود ا١تقاكالت كالتوريدات، كتوجد أنواع متعددة ٠تطابات الضماف منها ما يكوف ابتدائي كمنها 
ما يكوف مؤقتة كقد تكوف خطابات ضماف هنائية؛ كيقـو البنك التجارم بتقدًن ىذه ا٠تدمة بطريقتُت، األكُف 
إذا َف يكن لدل العميل مبلغ يغطي مبلغ خطاب الضماف، يقـو البنك بإصدار خطاب الضماف للعميل على 

أف يقـو العميل بتقدًن ضمانات تغطي مبلغ خطاب الضماف كمن مث يكوف مبلغ ا٠تطاب كقرض مقابل 
فائدة، كمن مث يًتتب على تلك ا٠تدمة عملية ائتماف؛ أما الثانية إذا كاف لدل العميل مبلغ يغطي خطاب 
الضماف، يقـو العميل بعمل كديعة مشركطة ٔتبلغ مساكم أك أكرب ١تبلغ خطاب الضماف ك١تدة مساكية ١تدة 
خطاب الضماف ْتيث ال يستطيع العميل سحبها إال بعد انتهاء مدة خطاب الضماف فيقـو البنك بإصدار 

خطاب الضماف للعميل مقابل ضماف ىذه الوديعة، كىذه العملية يًتتب عليها أيضا عملية ائتماف لكنها من 
 .قبل العميل للبنك، حيث أنو أعطى البنك كديعة مقابل فائدة

تقـو البنوؾ بفتح االعتمادات ا١تستندية هبدؼ تسهيل عملية االستَتاد من : فتح االعتمادات ا١تستندية - ب
حساب بعملة أجنبية بأحد البنوؾ يف دكلة ا١تصدر ليسدد  (ا١تستورد )ا٠تارج، أم يفتح البنك التجارم للعميل 

منو قيمة كارداتو كالشحن كالنقل كالتأمُت كخبلفو، حيث تعد ىذه ا٠تدمة من أىم ا٠تدمات ا١تصرفية اليت 
يف كافة أ٨تاء العاَف كاليت تنفذ من  (االستَتاد كالتصدير)تقدمها البنوؾ، ألهنا أساس اٟتركة التجارية الدكلية 

خبلؿ ا١تراسلُت، كٮتتلف نوع االعتماد ا١تستندم حسب رغبة ا١تصدر كىذا يتوقف على مدل ثقتو يف 
 . ا١تستورد

زيادة على الوظائف السابق ذكرىا ٧تد كظائف أخرل تقـو هبا البنوؾ : إضافة إلى ىذا ىناؾ وظائف أخرى
 2:التجارية حاليا منها

                                       
 .78 محمد الفاتح محمود بشير المغربي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .38عصام عمر أحمد مندور، مرجع سبق ذكره، ص2
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خصم األكراؽ التجارية كٖتصيلها يف ميعاد استحقاقها أك تسديد قيمة أكراؽ الدفع نيابة عن العمبلء،  -1
كيقصد ٓتصم األكراؽ التجارية أف يقـو صاحب الورقة بتقدٯتها للبنك لتحصيل قيمتها كذلك قبل ميعاد 

استحقاقها فيقـو البنك ٓتصم جزء من قيمة الورقة كإعطائو الباقي على أف يقـو البنك بتحصيل قيمتها كاملة 
 .من الشخص ا١تسحوبة عليو يف ميعاد استحقاقها

ٖتصيل الشيكات ا١تسحوبة على بنوؾ أخرل لصاٌف عمبلء البنك كدفع الشيكات ا١تسحوبة على فركع  -2
 .البنك ا١تختلفة

إصدار أسهم كسندات ٟتساب الشركات سواء يف عمليات االئتماف عند تأسيسها أك لزيادة رؤكس  -3
 .أموا٢تا

 .إعطاء بيانات اٟتالة ا١تالية للعميل إُف البنوؾ األخرل اليت يريد العميل االقًتاض منها -4
 .صرؼ مرتبات ا١تعاشات الدكرية ١تستحقيها -5
 .شراء كبيع األكراؽ ا١تالية كحفظها، كٖتصيل الكمبياالت نيابة عن العمبلء أك دفعها نيابة عن الشركات -6
 .شراء كبيع العمبلت األجنبية -7
كما تقـو البنوؾ التجارية با١تتاجرة بالذىب كالصكوؾ ا١تقومة بالذىب، باإلضافة إُف تأجَت األصوؿ،  -8

 1.كالتأمُت عن طريق شركات شقيقة
  بالتحوالت العالميةالبناء التنظيمي للبنوؾ التجارية وتأثر بيئتها الداخلية والخارجية:المطلب الثالث

ينظر للبنوؾ التجارية كأم نظاـ لو مدخبلت يتم معاٞتتها، ك٥ترجات يتم تقييمها، كيف ىذا ا١تطلب نبُت 
 .تقسيمات ا٢تيكل التنظيمي ٢تا كعبلقتها ببيئتها الداخلية كا٠تارجية

 الهيكل التنظيمي للبنوؾ التجارية: الفرع األوؿ
ال يوجد ٪توذج تنظيمي قياسي للبنوؾ، حيث أف ا٢تيكل التنظيمي يرتبط ْتجم البنك، كتارٮتو، كاألىداؼ 

 2:اليت ٖتددىا إدارة البنك، عموما يتم تنظيم البنوؾ غالبا طبقا جملموعة مؤلفة من ا١تعايَت التالية
 ينتج عن ذلك غالبا تقسيم ٢تيئة العمل ا١تصريف إُف ٣تموعة ٠تدمة الشركات : طبقا لنوعيات العمبلء

 .ك٣تموعة ٠تدمة األفراد، مع ٗتصص كل ٣تموعة يف ٚتيع الوظائف ا١تطلوبة ٠تدمة قاعدة عمبلئها
 يف ىذه اٟتالة يتم ٗتصيص ا١تهاـ ا١تصرفية جملموعات جغرافية ٤تددة، أك مناطق: طبقا لتقسيم اٞتغرايف. 
 يتعلق ذلك بالتقسيم طبقا جملاالت العمل احملددة، مثل خدمات القركض التجارية : طبقا جملاالت العمل

 .أك القركض االستهبلكية، أك إدارة النقدية

                                       
 .43عبد الرزاق حبيب، خديجة خالدي، مرجع سبق ذكره، ص1
 .24وجدي ماجد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص2
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 ىذا ا٢تيكل مشابو لنهج ٣تاالت العمل، حيث يتم تقسيم الوظائف مثل العمليات، : طبقا للوظيفة
 .كالتسويق، كا١توارد البشرية إُف أقساـ منفصلة

 :كعليو فإف الرسم البياين التاِف يتناكؿ ٣تموعة مؤلفة من هنج ٣تاالت العمل كالنهج الوظيفي
 1يوضح مجموعة مؤلفة من نهج مجاالت العمل والنهج الوظيفي: (02)مخطط بياني رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .25وجدي ماجد حجازي، نفس المرجع، ص1

 عمليات األفرع

 إدارة نقدية الشركات

االلتزامات/إدارة األصوؿ  

 أنشطة التشغيل

 شركات مستهلكُت

 ٣تلس اإلدارة

 الرئيس كرئيس ٣تلس اإلدارة

نائب مدير 
تنفيذم 
للموارد 
 البشرية

نائب مدير 
تنفيذم 
 للعمليات

نائب مدير 
تنفيذم 

لبلستثمار 
 ا١تصريف

نائب مدير 
تنفيذم 
 للتسويق

نائب مدير 
التنفيذم 
٠تدمات 
إدارة أمواؿ 
 العمبلء

نائب مدير 
التنفيذم 
إلقراض 
 ا١تستهلكُت

نائب مدير 
التنفيذم 
إلقراض 
 الشركات

 قركض ٕتارية كصناعية

 إقفاؿ القركض

 مراجعة القركض

 الصناعات التخصصية األخرل

 قركض عقارية
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 :يندرج ضمن ىذا ما يليعناصر البيئة الداخلية والخارجية للبنوؾ التجارية :الفرع الثاني
 :البيئة الداخلية للبنوؾ التجارية - أ

يواجو البنك ٣تموعة من التحديات يف أحد عناصر البيئة الداخلية كاليت تؤثر بصورة سلبية أك إ٬تابية على 
نشاط ا١تصرؼ يف ٖتقيق أىدافو ا١تتمثلة بتعبئة األمواؿ كاستثمارىا كتعظيم العائد على حقوؽ ا١تلكية، فالبيئة 

الداخلية ىي ٣تموعة من ا١تتغَتات ا١توجودة يف داخل ا١تصرؼ كا١تؤثرة على قدرة إدارة البنك يف التحكم بالنشاط 
 كما تعترب العناصر الداخلية عبارة عن نقاط قوة 1البنكي كاليت يستطيع التأثَت عليها خبلؿ فًتة زمنية معينة،

كضعف بالنسبة للبنك، فنقاط القوة ىي القدرات كا١تواقف الداخلية اإل٬تابية اليت ٘تكن البنك من امتبلؾ قدرة 
إسًتاتيجية يف ا٧تاز أىدافو، أما نقاط الضعف فهي قدرات داخلية ضعيفة يؤدم النقص يف أحد ٣تاالهتا إُف عدـ 

 2.إمكانية ٖتقيق األىداؼ
كتشمل عناصر البيئة الداخلية على ٣تموعتُت ٫تا ا١توارد البشرية كا١توارد ا١تادية كما ىو مبُت يف الشكل 

 :التاِف
 3يبين عناصر البيئة الداخلية: (03)مخطط بياني رقم

 
 كتتعلق ٔتدل كفرة العمالة ا١تصرفية بالعدد كا٠تربة باإلضافة إُف توافر العمالة : ٣تموعة العوامل البشرية

ا١تساعدة اليت تقدـ خدمة مساعدة للعمالة ا١تصرفية كاحملاسبُت كاالستشاريُت كالقانونيُت كا٠تدمات الفنية، 
كىذا يؤثر بصورة مباشرة على العمليات التقليدية للبنك كمستول كجودة ا٠تدامات ا١تصرفية، أما ا١تدراء 

                                       
 .37 ىيل عجمي جميل الجنابي، مرجع سبق ذكره، ص1
دراسة تطبيقية في القطاع المصرفي األردني، مجمة اإلدارة واالقتصاد، العراق، –محمود عمي الروسان، العالقة بين الميزة التنافسية والتحميل البيئي 2

 .147، ص2007، 63العدد
 .38 ىيل عجمي جميل الجنابي، مرجع سبق ذكره، ص3
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فاألمر يتعلق كذلك بعددىم كخربهتم باختبلؼ ا١تستويات، كما أف اعتقاد العاملُت يف البنك ٨تو ٕتديد 
ا٠تدمة ا١تصرفية كاالبتكار كالتنوع ٠تدمة العمبلء يؤثر على حجم العمليات ا١تصرفية ا١تقدمة من قبل 

ا١تصرؼ، كيؤثر كذلك أسلوب ا١تديرين يف قيادة البنك على دكافع كحوافز العاملُت يف أداء ا٠تدمات ا١تصرفية 
 .للعمبلء

 كتشتمل ىذه اجملموعة على اآليت: ٣تموعة العوامل ا١تادية: 
 .كفرة ا١توارد ا١تالية -
كفرة األجهزة ا١تصرفية كيرتبط ذلك بإمكانية البنك على شراء ىذه اآلالت اليت تساىم يف تقدًن ا٠تدمة  -

 .ا١تصرفية بسرعة كدقة
توافر نظم العمل ا١تصريف كيرتبط بوجود نظم العمل ا١تصريف كاستخداـ ىذه النظم كٖتديثها كتطبيقها يف  -

 .ٗتطيط الودائع كرأس ا١تاؿ كالقركض كإدارة احملفظة ا١تالية
ا٢تيكل التنظيمي للمصرؼ، كنعٍت بو ٖتديد ا١تستويات اإلدارية كالعبلقة بُت ىذه ا١تستويات ْتيث  -

 .ينعكس ذلك على ٖتديد سلطة اٗتاذ القرارات ا٠تاصة بالعمليات ا١تصرفية ا١تقدمة للجمهور
كتتعلق بقرب البنك من العمبلء كتنظيم بناية البنك من الداخل كموقع ا٠تدمات ا١تصرفية : موقع البنك -

 .ككل ذلك يًتؾ أثر على سرعة أداء ا٠تدمة للعميل كٖتقيق الراحة لو
 :البيئة الخارجية للبنوؾ التجارية - ب

يقصد بالبيئة ا٠تارجية ٣تموعة من ا١تتغَتات ا٠تارجية اليت تؤثر على العمليات ا١تصرفية ا١تقدمة للعمبلء، 
كىذه ا١تتغَتات ال يستطيع البنك التحكم هبا، كتعود إُف ٣تموعة من الفرص كالتهديدات اليت ٬تب على إدارة 

 فالفرصة ىي ٣تموعة من الظركؼ 1البنك أف تقـو بتحليلها بدقة لتقليل ٥تاطرىا كتعظيم الفرص الناٚتة عنها،
ا١تواتية للهدؼ بالوقت ا١تناسب كما ٘تثل إتاه بيئي يؤثر إ٬تابيا يف أرباح البنك، أما التهديدات فهي موقع غَت 
مناسب كغَت منسجم مع االٕتاىات العامة للبنك فتضطر للتعامل معها دكف دراية كافية حوؿ كيفية السيطرة 

 3: كمصادر الفرص كالتهديدات ا٠تارجية فتأيت من2عليها،
كتتضمن ٣تموعة من العوامل االقتصادية كا١تالية : الفرص كالتهديدات الناٚتة عن التغَتات االقتصادية - أ

 :كالنقدية اليت تؤثر بصورة إ٬تابية كسلبية كتشمل
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فا٩تفاض معدؿ التضخم يساىم يف رفع سعر الفائدة اٟتقيقي على الودائع كيشجع األفراد : التضخم -
كا١تشاريع ٨تو االدخار يف البنوؾ، كالعكس فارتفاع معدؿ التضخم يؤدم إُف ارتفاع أسعار السلع كا٠تدمات ٦تا 

 . يًتؾ أثر يف تراجع ا١تدخرات لدل البنوؾ
كىو يفرض من قبل البنك ا١تركزم لتنظيم االئتماف ك٤تاربة التضخم، كلكن ىذا : ٖتديد السقف االئتماين -

ٯتثل هتديدا للبنوؾ بعدـ قدرهتا على التوسع يف منح القركض كبنفس الوقت يؤدم الرتفاع كلفة الودائع 
 .كتكلفة القركض ٦تا ٭تد من الزيادة يف الطلب على القركض

بسبب كجود خلل يف ا٢تياكل ا١تالية للمشركعات : ضعف قدرة القطاع ا٠تاص كالعاـ على التسديد -
كارتفاع األسعار كعدـ استقرار القوانُت كالتغَت يف أسعار الصرؼ، ٦تا ٮتلق هتديدات تتمثل يف عدـ القدرة على 

التوسع يف العمليات ا١تصرفية كالًتدد يف منح القركض كارتفاع السيولة كزيادة ا١تخصصات ١تواجهة الديوف 
 .ا١تشكوؾ هبا

ٯتثل فرصة للبنوؾ لتوسيع عملياهتا االئتمانية كاالستثمار يف : العجز يف ا١توازنة كيف ميزاف ا١تدفوعات -
أذكنات ا٠تزينة، أما ا٩تفاض العجز يف ميزاف ا١تدفوعات يعطي فرصة الستثمار العمبلت األجنبية من قبل 

 .البنوؾ التجارية على شكل منح قركض الستثمارات جديدة
ا٩تفاض ديوف ا٠تارجية ٮتفض من الضغط على حصيلة النقد األجنيب لدل البنوؾ : حجم الدين ا٠تارجي -

 .التجارية، كيعطي فرصة يف زيادة استثمارات ا١تختلفة يف توظيفات جديدة، كالعكس صحيح
يؤدم إُف ا٩تفاض الودائع بالعمبلت األجنبية أك احمللية، كما يزيد : القيود ا١تفركضة على الصرؼ األجنيب -

من ىركب رؤكس األمواؿ من البنوؾ الوطنية ىو عدـ استقرار سعر العملة الوطنية كا٩تفاض سعر الفائدة على 
 .الودائع، ٦تا يقلل من حوافز األفراد ٨تو اإليداع

يزيد من ثقة ا١تودعُت بالبنوؾ كبالتاِف حجم الودائع فيها، حيث أف : تطبيق نظاـ التأمُت على الودائع -
ىذه العملية تتم من خبلؿ شركات التأمُت على الودائع، حيث تقـو البنوؾ بوضع نسبة معينة من الودائع لدل 

شركة التأمُت كقسط تأميٍت ١تواجهة ا١تخاطر، كالتوجو ٢تذه ا٠تطوة ٬تعل البنوؾ تتساىل يف طلب الضمانات 
 .مقابل القركض

 :كىي التشريعات كالقوانُت الصادرة عن البنك ا١تركزم كاٟتكومة، كمن أ٫تها: فرص كالتهديدات القانونية - ب
o يلـز البنك ا١تركزم البنوؾ التجارية باالحتفاظ ّتزء معُت من الودائع على شكل أرصدة : نسب السيولة

سائلة، كمن ىذه النسب ٧تد نسبة االحتياطي القانوين كا٢تدؼ منو ٛتاية أمواؿ ا١تودعُت من الضياع، كنسبة 
 .السيولة القانونية ك اليت ٖتدد ىي من خبلؿ مذكرة مرسلة من البنك ا١تركزم
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o كتتمثل يف: الضوابط االئتمانية: 
 .ضركرة اإليفاء ٔتعيار كفاية رأس ا١تاؿ ال يقل عن نسبة معينة من ا١توجودات ا١ترجحة با١تخاطر -
 .السماح بإنشاء مكاتب للصرافة كالذم يساعد البنوؾ على اٟتصوؿ على العمبلت األجنبية  -
 .مدل تطور السوؽ ا١تالية للمساعدة على استثمار ا١توارد من خبلؿ االكتتاب يف األكراؽ ا١تالية -
 ك٧تد من بُت ىذه التهديدات: التهديدات ا١ترتبطة با١تنافسة بُت البنوؾ - ح

 .ا١تنافسة الناٚتة عن اختبلؼ اٟتجم كالنشاط أك األىداؼ اليت تؤدم إُف تباين يف ا٠تدمات ا١تصرفية -
 .    زيادة عدد ا١تكاتب قد ال يقابلو ٕتديد يف ا٠تدمات ا١تصرفية أك ابتكار ٢تا -
 كتشمل: التهديدات الناٚتة عن التغَتات االجتماعية - خ

 .زيادة عدد السكاف ٔتعدؿ يفوؽ االدخار الوطٍت -
 .زيادة معدؿ البطالة -
 .ا٩تفاض الوعي ا١تصريف الذم يقاس ٔتدل استخداـ العمبلء للخدمات ا١تصرفية -

 أثر التحوالت العالمية في أداء القطاع البنكي:الفرع الثالث
للتطور االقتصادم أثر كاضح على التحوالت اليت تطرأ على القطاع البنكي خبلؿ العقدين ا١تاضيُت، على 

 ٨:1تو كاف لكل مرحلة ظركفها ا٠تاصة، كٯتكن اإلشارة إُف عدة أثار من خبلؿ
 حدث تغَت كبَت يف أعماؿ البنوؾ، كتوسعت مساحة كدائرة : إعادة ىيكلة صناعة الخدمات المصرفية

كنطاؽ أعما٢تا البنكية سواء على ا١تستول احمللي أك العا١تي؛ حيث أخذت البنوؾ تتجو إُف أداء خدمات 
مصرفية كمالية َف تكن تقـو هبا من قبل، كينعكس ذلك بوضوح على ىيكل ميزانيات البنوؾ، حيث تنوعت 
مصادر األمواؿ ك٣تاالت توظيفها فلم يعد ا١تصدر الرئيسي ألرباح البنوؾ يتحقق من االئتماف ا١تصريف؛ نتيجة 

لتزايد أعما٢تا يف األنشطة األخرل غَت اإلقراض، كامتد أثر العو١تة بشكل غَت مباشر إُف دخوؿ ا١تؤسسات 
 .ا١تالية غَت ا١تصرفية مثل شركات التأمُت كصناديق التقاعد كمنافس للبنوؾ يف ٣تاؿ ا٠تدمات التمويلية

 يف ظل العو١تة كإعادة ىيكلة صناعة ا٠تدمات البنكية؛ زاد ٖتوؿ البنوؾ إُف : تنويع النشاط المصرفي
ا١تصرفية الشاملة، كيشمل تنويع ا٠تدمات البنكية على مستول مصادر التمويل، كعلى مستول 

االستخدامات كالتوظيفات ا١تصرفية، من خبلؿ تنويع القركض ا١تمنوحة كاالٕتاه إُف التعامل يف ا١تشتقات 
ٖتويل ا١تديونيات ا١تصرفية إُف أكراؽ )، كإنشاء الشركات القابضة ا١تصرفية كالتوريق (العقود ا١تستقبلية)ا١تالية 
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، كما أف تزايد تأثر البنوؾ بإتاه تنويع األنشطة ا١تصرفية تغذيو سياسة التحرر من القيود اليت عليها أف (مالية
االٕتاه ٨تو سياسة تنويع ا٠تدمات ا١تصرفية لو عدة أىداؼ منها . أصبح النشاط ا١تصريف التقليدم غَت مربح

تقليل ٥تاطر االئتماف األصوؿ من خبلؿ توزيع ا١تخاطر ا١تالية على قاعدة عريضة من القطاعات ا١تختلفة، 
 1.كتنشيط السوؽ األكلية يف بعض القطاعات االقتصادية مثل العقارات كالسيارات كغَتىا

 مع تزايد العو١تة أصبح العمل ا١تصريف يتعرض للمخاطر ا١تصرفية :االلتزاـ بالمعايير المصرفية الدولية 
: سواء كانت خارجية أك داخلية، أصبح لزاما على البنوؾ أف تتحوط ضد ا١تخاطر بعدة كسائل من أ٫تها

تدعيم رأس ا١تاؿ كاالحتياطات، كقد اٗتذ معيار كفاية رأس ا١تاؿ أ٫تية متزايدة منذ أف أقرتو ٞتنة بازؿ للرقابة 
 .ا١تصرفية، كأصبحت البنوؾ ملزمة بو كمعيار عا١تي

 مع تزايد العو١تة ا١تالية ٖتررت التجارة الدكلية يف ا٠تدمات :اشتداد المنافسة في السوؽ المصرفية 
ا١تصرفية من القيود، كقد اٗتذ التحرير ا١تاِف كا١تصريف إطارا رٝتيا كتنظيميا يف إطار منظمة التجارة العا١تية؛ 

حيث جعلت االتفاقية العامة لتجارة ا٠تدمات ا١تنافسة تشتد يف السوؽ ا١تصرفية كخاصة يف ظل إزالة اٟتواجز 
اٞتغرافية كتلبية احتياجات العمبلء، كقد أدت ىذه ا١تنافسة إُف دخوؿ ا١تؤسسات ا١تالية ٓتبلؼ البنوؾ إُف 

السوؽ ا١تصرفية، كمن ا١تتوقع أف تزيد ىذه ا١تنافسة مع دخوؿ شركات التأمُت كشركات األكراؽ ا١تالية يف 
 .تقدًن ا٠تدمات ا١تالية اليت ترتبط بالنشاط ا١تصريف

 إف أحد اآلثار االقتصادية للعو١تة ىو ما حدث من موجة اندماجات مصرفية : االندماجات المصرفية
بُت البنوؾ الكبَتة كالصغَتة كفيما بُت البنوؾ الكبَتة، كعملية االندماج ا١تصريف من كثرهتا كسرعتها أصبحت 

ظاىرة عا١تية تأثرت هبا كل البنوؾ يف العاَف؛ كاالندماج ا١تصريف يكوف نتيجة معانات بنك من كضع ماِف 
صعب يقًتب من اإلفبلس لعدـ القدرة على ٣تاهبة األزمات ا١تالية كقصور منظومة ا٠تدامات ا١تقدمة كضعف 
ا١تسا٫تُت، كما لعملية الدمج عدة فوائد كتنويع مصادر التدفق النقدم كا١تداخيل ٞتعل البنوؾ أكثر استقرارا 

كتوفَت رؤكس أمواؿ إضافية للبنك ا١تدمج لزيادة األرباح كٖتسُت قيمة األسهم السوقية كارتفاع نسبة 
اإلنتاجية، كتنويع قاعدة الودائع كٖتديث ا٠تدامات لرفع تصنيف البنوؾ ا١تد٣تة، كبالتاِف مواجهة التطورات 

النقدية كا١تالية كاحمللية كالدكلية كافة ٔتا يف ذلك اٟتفاظ على السبلمة كالشفافية كترسيخ الثقة بُت كل أطراؼ 
 2.العمليات ا١تصرفية
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 تعترب البنوؾ من أكثر ا١تؤسسات استخداما لتكنولوجيا ا١تعلومات، : التوسع في الخدمات اإللكترونية
فقد استفادت من ىذه التكنولوجيا يف تطوير كتوسيع ا٠تدمات اليت تقدمها، كيف زيادة انتشار ا٠تدمات 

ا١تصرفية، كيف الرفع من كفاءة كفاعلية العمل ا١تصريف، كما يتميز القطاع ا١تصريف بسرعة تبنيو للتطورات التقنية 
ا١تتبلحقة كاالستفادة منها يف إعادة تعريف ا٠تدمات ا١تصرفية، كيف استحداث الكثَت من ا٠تدمات اٞتديدة 

اليت َف يكن ٦تكنا أف تتواجد لوال الثورة التكنولوجية كإفرازاهتا ا١تتبلحقة؛ إف التطورات التكنولوجية اٟتديثة يف 
٣تاؿ األجهزة كالرب٣تيات كاالتصاالت قد ساعدت البنوؾ على إعادة ىندسة عملياهتا اإلدارية كتنويع 

 .خدماهتا ا١تصرفية كتقدٯتها من خبلؿ شبكة اإلنًتنت لتضيف أبعادا غَت مسبوقة للعمل ا١تصريف
 إف من أىم اآلثار السلبية للعو١تة ا١تالية ىي تلك األزمات القوية اليت : تزايد حدوث األزمات المصرفية

يتعرض ٢تا القطاع ا١تصريف يف عدد من الدكؿ، كقد أثبتت العديد من الدراسات أف إتباع سياسات التحرير 
ا١تاِف يرفع من احتماؿ حدكث األزمات ا١تصرفية كا١تالية؛ حيث كاف ٢تذه األزمات تأثَت شديد على 

االقتصاديات الوطنية، كٔتا أف االهنيارات ا١تصرفية تؤدم إُف زعزعت االقتصاد، فإف السلطات النقدية تتجو 
: عادة ٨تو التنظيم ا١تصريف، هبدؼ ٖتقيق األماف ا١تصريف للبنوؾ، كقد مشلت ىذه اإلجراءات التنظيمية

 .التأمُت على الودائع، كاشًتاط حد أدىن لرأس ا١تاؿ، كتطبيق اٟتوكمة ا١تصرفية
 إف زيادة التحرير ا١تاِف الناتج عن العو١تة ا١تالية زاد من عملية غسيل : تزايد مخاطر أنشطة غسل األمواؿ

مليار دكالر سنويا، كىو ما يعادؿ  (500)األمواؿ القذرة حىت كصل حجم غسيل األمواؿ يف العاَف حواِف 
 من الناتج احمللي العا١تي، كتأيت ىذه األمواؿ من األنشطة غَت ا١تشركعة اليت ٘تارس من خبلؿ ما يسمى 2%

باالقتصاد ا٠تفي كأ٫تها ا١تخدرات كالرشاكل كاالختبلسات كالفساد اإلدارم كالسياسي كٕتارة األسلحة 
احملظورة كالقركض ا١تصرفية ا١تهربة، كيستعمل اٞتهاز البنكي كوسيط لعمليات غسيل األمواؿ، حيث ٘تر ىذه 

العملية بثبلث مراحل ىي مرحلة اإليداع النقدم، مث مرحلة التعتيم مث مرحلة التكامل، مع العلم إف عملية 
غسيل األمواؿ ٢تا آثار سلبية كاسعة على االقتصاد القومي، ٦تا دفع باٟتكومات ا١تختلفة كا١تنظمات العا١تية 

 ١.1تواجهة ىذه الظاىرة
 ٖتتل ا١تنتجات ا١تالية ا١تتوافقة مع الشريعة حيزا مهما يف : تنامي العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة

إطار تقدًن األنشطة التمويلية ا١تبتكرة، كىناؾ منافسة كبَتة من أجل اكتساب حصة معتربة يف سوؽ متنامية، 
 .كخاصة مع تزايد أعداد الذين يرغبوف يف ا١تعامبلت ا١تتوافقة مع الشريعة اإلسبلمية

                                       
، جامعة تكريت لمعموم (الجزائر حالة دراسية)عبد الرزاق حمد حسين، عمي خضير عباس، العولمة وآثارىا عمى الجياز المصرفي في البمدان النامية1

 .160، ص2012، 24، العدد7اإلدارية واالقتصادية، العراق، المجمد
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مدخل للبنوؾ اإلسالمية :لمبحث الثانيا
إف رسالة اإلسبلـ ىي دعوة كاضحة إُف بذؿ اٞتهد، كتعبئة ا١توارد اليت خلقها اهلل ككضعها يف خدمة 

اإلنساف، كاستكشاؼ الكوف كالتوسع ا١تستمر يف ا١تعرفة، كالتوجهات العا١تية للتنمية االقتصادية كا١تالية تتوافق مع 
النظرة اإلسبلمية للعاَف، شرط توفر ا١تبادئ كاألخبلؽ اإلسبلمية ككذا قواعد الشريعة، كىذا ما تقـو عليو البنوؾ 

 1.اإلسبلمية
األسس النظرية للبنوؾ اإلسالمية : المطلب األوؿ

سنحاكؿ بداية عرض ٚتلة من ا١تفاىيم حوؿ االقتصاد اإلسبلمي كنشأتو، مث تعريف البنوؾ اإلسبلمية 
 .باعتبارىا حديثة النشأة نوعا ما، كاأل٫تية اليت ٖتض هبا كأىم الركائز اليت تقـو عليها

 نشأة االقتصاد اإلسالمي:أوال
منذ ظهور اإلسبلـ منذ أربعة عشر قرنا، كبالذات من كجهة نظر االقتصاد يف العهد البدائي، فكاف من 

ا١تفركض أف يعرب مذىبو االقتصادم عن تلك ا١ترحلة التارٮتية، كلكن اإلسبلـ كتشريع اقتصادم إلػهي صاٌف لكل 
زماف كمكاف، ٕتاكز يف أصولو كمذىبو االقتصادم ىذه ا١ترحلة البدائية، كجاء منذ البداية مقررا ا١تساكاة الفعلية، 
كضماف حد الكفاية أك الغٌت لكل مواطن، كٖتقيق التوازف االقتصادم بُت أفراد اجملتمع، كمبدأ ا١تلكية ا١تزدكجة 

 2.ا٠تاصة كالعامة، كمبدأ اٟترية االقتصادية ا١تقيدة كتدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم
قبل أف نعرؼ االقتصاد اإلسبلمي ٭تسن بنا أف نعرؼ ا١تعٌت اللغوم لكلمة االقتصاد، حيث جاء يف لساف 

القصد استقامة الطريق، كالقصد العدؿ، كالقصد يف الشيء خبلؼ اإلفراط كىو ما بُت اإلسراؼ كالتقتَت، : العرب
 كعلم االقتصاد ىو علم لو أصولو كقواعده، كمقومات اعتباره، 3كالقصد يف ا١تعيشة أف ال يسرؼ كال يقًت،

كأسباب انتعاشو أك ركوده، فبل شك أف ا١تشاكل الدكلية يف اجملتمعات كبُت األفراد كالدكؿ، إ٪تا تنشأ يف الغالب 
 4.من اختبلؼ كجهات النظر يف شؤكنو

من الشريعة إظهار ا٠تضوع كإظهار الشريعة كالتزاـ ما أتى بو اهلل عز كجل كيقاؿ فبلف : أما اإلسبلـ فمعناه
 5.مسلم أم مستسلم ألمر اهلل، ك٥تلص هلل يف العبادة

                                       
1Ridha Saadallah, Finance Islamique et Développement, Les Cahiers de la Finance Islamique, Ecole de 

Management Strasbourg, Université de Stasbourg, No.03, p:04. 
 .24، ص1993 محمد شوقي الفنجري، ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأىمية اإلقتصاد اإلسالمي، دار النيضة العربية، القاىرة مصر، 2
عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقي، االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأىداف، مؤسسة الجريسي لمتوزيع واإلعالن، السعودية، الطبعة الحادية 3

 .18، ص2009عشرة، 
 .173، ص1996 عبد اهلل بن سميمان المنيع، بحوث في االقتصاد اإلسالمي، المكتب اإلسالمي، مكة المكرمة، السعودية، الطبعة األولى، 4
 .18عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقي، مرجع سبق ذكره، ص5
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كمنو ٯتكننا أف نعرؼ االقتصاد اإلسبلمي على أنو ٣تموعة من األصوؿ العامة االقتصادية اليت نستخرجها 
من القرآف كالسنة، كالبناء االقتصادم الذم نقيمو على أساس تلك األصوؿ ْتسب كل بيئة ككل عصر؛ أك ىو 
الذم يوجو النشاط االقتصادم، كينظمو كفقا ألصوؿ اإلسبلـ كسياستو االقتصادية، كما يقصد بو ذلك العلم 

 .ا١تنبثق عن األحكاـ الشرعية العملية
كما يعرؼ على أنو علم يبحث يف أكجو أنشطة األفراد كاٞتماعة ٔتا ٬تلب منفعة معتربة شرعا مع مراعاة 

اٟتفاظ على ا٠تط التوازين بُت مصلحة الفرد كمصلحة اٞتماعة ْتيث ال تطغى إحدل ا١تصلحتُت على األخرل ٔتا 
يعود على األخَتة بالضرر كالنقيصة، كمنو يتضح أف كل نشاط اقتصادم استهدؼ ا١تنفعة ا١تادية من خبلؿ 

ا١تساس بالعقيدة اإلسبلمية من نشر مبادئ مناىضة ٢تا سواء يف ذلك التأليف أك الًتكيج، بأم كسيلة من كسائل 
 1.النشر فهو اقتصاد مردكد كليس من االقتصاد اإلسبلمي يف شيء

يظن البعض أنو ىناؾ اتفاؽ عاـ حوؿ مفهـو االقتصاد اإلسبلمي على أنو علم يبحث يف أسباب ا١تشكلة 
االقتصادية ككيفية عبلجها يف إطار الشريعة اإلسبلمية، كيقـو ىذا ا١تفهـو على أمر كاحد فقط كىو االتفاؽ العاـ 

على التقيد بالشريعة اإلسبلمية عند ْتث أسباب ككيفية عبلج ا١تشكلة االقتصادية، كلكن إذا تطرقنا إُف 
تفصيبلت ١تاىية ا١تشكلة االقتصادية أك كيفية عبلجها فسوؼ ٧تد أنفسنا أماـ عديد من التعريفات لعلم 

االقتصاد اإلسبلمي تدؿ على اختبلؼ كجهات النظر ا٠تاصة، كال شك أف االختبلؼ من طبيعة البشر كقد 
اختلفت كجهات نظر أصحاب ا١تذاىب الفقهية الكربل حينما تطرقوا إُف التفصيل علما بالتزامهم ٚتيعا باألصوؿ 

 2.الثابتة للشريعة اإلسبلمية
كاالقتصاد اإلسبلمي كإف ارتبط منذ البداية ٔتبادئ كأصوؿ اقتصادية صاٟتة لكل زماف كمكاف، إال أنو يف 

 ليختار كل ٣تتمع إسبلمي األسلوب الذم ق٣تاؿ إعماؿ ىذه ا١تبادئ كاألصوؿ يفتح باب االجتهاد على مصراعي
يراه متفقا كصاٟتو حسب ظركفو ا١تتغَتة، كعليو فقد يتوسع أحد اجملتمعات اإلسبلمية يف ا١تلكية العامة على 

حساب ا١تلكية ا٠تاصة، كقد يضيق آخر من ا١تلكية العامة ٟتساب ا١تلكية ا٠تاصة، كلكن يظل االقتصاد يف كبل 
اجملتمعُت إسبلميا، طا١تا َف ٮترج عن ا١تبدأ االقتصادم اإلسبلمي من حيث اإلبقاء على ا١تلكيتُت ا٠تاصة كالعامة، 

ك٢تذا االقتصاد عدة نظم حيث أنو ال يلتـز بنظاـ معُت بل بالعكس ينبغي أف تتعدد التطبيقات االقتصادية 
اإلسبلمية ْتسب ظركؼ كل ٣تتمع، كذلك يف إطار ا١تبادئ كاألصوؿ االقتصادية اإلسبلمية، فلكل نظاـ 

                                       
 .175 عبد اهلل بن سميمان المنيع، مرجع سبق ذكره، ص1
مكانية التطبيق، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب، مكتبة الممك فيد 2 عبد الرحمن يسري احمد، االقتصاد اإلسالمي بين منياجية البحث وا 

 .18، ص2000الوطنية، جدة السعودية، الطبعة الثانية، 
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اقتصادم إسبلمي تطبيق ْتسب ظركؼ العصر الذم تكوف فيو، كلكن ا١تهم يف كل نظاـ ىو إ٬تاد الصيغة 
ا١تبلئمة لكل ٣تتمع بغية إعماؿ ا١تبادئ االقتصادية اإلسبلمية، كلكن برغم من تعدد التطبيقات االقتصادية 

اإلسبلمية فهو اختبلؼ يف الفركع كالتفاصيل ال يف ا١تبادئ كاألصوؿ، إذ كلها تستمد من مصدر كاحد أال كىو 
 ضف إُف ذلك أف إمكانات تطبيق فكر اقتصادم إسبلمي يتوقف 1نصوص القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة،

أكال على مدل االلتزاـ ٔتفهـو علمي صحيح لبلقتصاد اإلسبلمي، ففي حُت يعتقد البعض انو يكتب يف االقتصاد 
اإلسبلمي فهو يف الواقع يكتب يف قواعده الشرعية أك الفقهية، فإذا أتينا إُف ٣تاؿ التطبيق اكتشفنا أننا مازلنا 

ْتاجة ماسة إُف ترٚتة ىذه القواعد يف شكل فركض أساسية صاٟتة لئلحاطة ّتوانب ا١تشكلة اليت ٨تن بصددىا، 
أم أننا مازلنا يف بداية الطريق حيث إف عملية التحليل االقتصادم للمشكلة ال تبدأ إال بعد تكوين الفركض 
األساسية، كعلى ذلك ينبغي لنا أف نتعجب إذا كجدنا أنفسنا أماـ مشكلة حقيقية حينما يتصور البعض أف 

بإمكانو االعتماد على القواعد الشرعية مباشرة يف كضع سياسات اقتصادية تكوف يف غالب األحياف مرٕتلة كقد 
تنجح با١تصادفة احملضة كلكن احتماؿ فشلها سيكوف كبَتان، كىذه ىي األزمة اليت ٯتكن أف يقع فيها العمل 
االقتصادم اإلسبلمي حينما يتصور رجاؿ الفقو أك رجاؿ الدين اإلسبلمي أف بإمكاهنم القياـ بدكر رجاؿ 

 2.االقتصاد أيضا
 3:كيرجع إغفاؿ تطبيق االقتصاد اإلسبلمي يف البلداف اإلسبلمية، لعدة أسباب منها

 :فًتات االستعمار اليت عصفت بالدكؿ اإلسبلمية تاركة آثار سيئة على حياة ا١تسلمُت، باإلضافة إُف
  تشتيت الدراسات اإلسبلمية كإبعادىا عن مناىج التعليم ٦تا حـر األمة اإلسبلمية من إ٬تاد طبلب يلموف

 .باألحكاـ الشرعية حىت ال يتمكنوا من إ٬تاد اٟتلوؿ ١تا يستجد من قضايا حديثة
  منع الفقو اإلسبلمي من التطبيق داخل احملاكم، كاستبداؿ القوانُت الوضعية بو، كبالتاِف إبعاد القضاء

 .الشرعي من ا١تشاركة يف حل ما يستجد من تعامل الناس بعضهم مع بعض كفق شرع اهلل كىديو
 سن األنظمة، كالقوانُت اليت ٗتدـ االٕتاه االشًتاكي أك الرأٝتاِف. 

٦تا نتج عنو توسع التعامل االقتصادم ىو ظهور مسائل جديدة َف تكن موجودة يف كتب الفقو ٦تا دفع الناس 
. إُف التعامل هبا يف غياب الفقو اإلسبلمي

 
 

                                       
 .26 محمد شوقي الفنجري، مرجع سبق ذكره، ص1
 .39عبد الرحمن يسري احمد، مرجع سبق ذكره، ص2
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 مفهـو وأىمية البنوؾ اإلسالمية: ثانيا
كاف أكؿ ظهور لنظاـ البنوؾ اإلسبلمية يتمثل يف بيت ماؿ ا١تسلمُت، حيث كاف يتوُف شؤكف ا١تسلمُت 

كيعٍت باحتياجاهتم أفرادا كانوا أـ ٚتاعات، من منطلق قياـ بيت ماؿ ا١تسلمُت ٔتتطلبات التمويل البلـز للمجتمع، 
فاستقرضتو من بيت -رضي اهلل عنو–كما جاء يف تاريخ الطربم أف ىند بنت عتبة قامت إُف عمر بن ا٠تطاب 

ماؿ ا١تسلمُت أربعة آالؼ درىم، تتجر فيها كتضمنها، فأقرضها، فخرجت إُف ببلد كلب، فاشًتت كباعت، فلما 
 1".لو كاف ماِف لًتكتو ، لكنو ماؿ ا١تسلمُت"فقاؿ ٢تا عمر  (أم ا٠تسارة)أتت إُف ا١تدينة شكت الوضيعة 

أما يف العصر اٟتديث فبدأت أكؿ ٤تاكلة لتنفيذ فكرة البنوؾ اإلسبلمية، كٖتويلها إُف كاقع عملي مع بداية 
ـ متمثلة يف بنوؾ االدخار احمللية اليت أسست بناءان على نبذ التعامل بالفائدة، 1963الستينات ٔتصر، كذلك عاـ

مث البنك اإلسبلمي للتنمية  (1971-بنك ناصر االجتماعي)كأعقبها ٤تاكالت ٦تاثلة يف باكستاف مث يف مصر 
ـ، فبنك فيصل السعودم كبيت التمويل الكوييت كبنك 1975ـ مث بنك ديب اإلسبلمي عاـ1974بالسعودية عاـ

، مث تواُف ...ـ1978، كالبنك اإلسبلمي األردين للتمويل كاالستثمار عاـ1977فيصل اإلسبلمي ا١تصرم عاـ
إنشاء ىذه البنوؾ يف الدكؿ اإلسبلمية كالغربية بعد ذلك، ىذا ٓتبلؼ الكثَت من ا١تصارؼ اإلسبلمية حديثة 
النشأة ككذلك الفركع التابعة للمصارؼ غَت اإلسبلمية كاليت ترغب يف كسب شر٭تة تسويقية كاٟتفاظ على 

 2.عمبلئها من االنتقاؿ إُف ا١تصارؼ اإلسبلمية اٞتديدة
ا١تؤسسة : "كعليو ىناؾ العديد من ا١تفاىيم اليت تناكلت تعريف البنوؾ اإلسبلمية، حيث عرفت على أهنا

ا١تالية اليت تقـو با١تعامبلت ا١تصرفية كغَتىا من ا١تعامبلت ا١تالية كالتجارية كأعماؿ االستثمار كفقا ألحكاـ الشريعة 
اإلسبلمية فبل تتعامل بالربا أخذان كال عطاء سواء يف صورة فوائد أك أم صورة أخرل كذلك هبدؼ احملافظة على 
القيم كاألخبلؽ اإلسبلمية كتطهَت النشاط ا١تصريف من الفساد كٖتقيق أقصى عائد اقتصادم اجتماعي لتحقيق 

 أك ىي 3التنمية االقتصادية يف ٚتيع قطاعات االقتصاد الوطٍت ٦تا يؤدم إُف ٣تتمع قوم متكافل متعاكف،
ا١تؤسسات اليت تنشط يف إطار الوساطة ا١تالية كتعمل على ٖتقيق أرباح يف إطار احًتاـ الشريعة اإلسبلمية كذلك 

                                       
 .56، ص2014مصطفى كمال السيد طايل، الصناعة المصرفية والعولمة االقتصادية، الدار الجامعية لمنشر، االسكندرية مصر، الطبعة األولى، 1
عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب، مكتبة الممك فيد الوطنية، البنك 2

 .83، ص2004اإلسالمي لمتنمية، جدة السعودية، الطبعة األولى، 
 . ىجري310كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والمموك ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري ألفو عام *
، أطروحة دكتوراه، تخصص عموم -دراسة تجارب دول عربية-أمين قسول، متطمبات تفعيل خدمات التمويل المصغر في البنوك اإلسالمية3

 .65، ص2016اقتصادية، جامعة حسبية بن بوعمي، جامعة شمف، الجزائر، 
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استجابة ٟتاجة ا١تسلمُت للتعامبلت قائمة كفقا للقرآف الكرًن كالسنة كما للبنوؾ اإلسبلمية ميزة ٘تيزىا عن البنوؾ 
 1.التقليدية كىي ارتباط ىذه األخَتة ٔتخاطر مع عمبلئها

كما ينظر ٢تا على أهنا آلية لتطبيق العمل ا١تصريف على أسس تتبلءـ مع ا١تبادئ الشريعة اإلسبلمية 
السمحاء، ذلك أنو يبعد الفائدة عن تعامبلتو ٓتبلؼ البنوؾ التقليدية اليت تعتمد نظاـ القرض بفائدة كبالتاِف فإف 
العبلقة بُت البنوؾ اإلسبلمية كعمبلئها ىي عبلقة دائن كمدين، كما يعتمد على نظاـ ا١تشاركة يف الربح كا٠تسارة 

 2.لذا تعترب العبلقة بُت البنك كمودعيو ىي عبلقة شريك مع شريكو
حيث أف إتاه النظاـ ا١تصريف اإلسبلمي، فهو يدرس أرباحو ليس بلغة األرقاـ ا١تادية فحسب، بل يأخذ يف 

حسبانو ا١تكاسب العظيمة اليت ٭تققها بعملو بأشرؼ رساالت السماء إُف األرض، ك٬تب أف يعي ٚتيع أطراؼ 
ىذا النظاـ خاصة ا١تسا٫تُت كالعاملُت كالعمبلء أعباء التجربة كالتضحية ببعض األرباح يف األجل القصَت، كعلى 
البنوؾ اإلسبلمية االجتهاد لبحث البديل اإلسبلمي لكافة ا١تعامبلت ا١تصرفية كا١تالية لرفع اٟترج عن ا١تسلمُت، 
كالعمل على تثبيت القيم العقائدية كا٠تلق اٟتسن كالسلوؾ السوم لدل العاملُت كا١تتعاملُت معها لتطهَت ىذا 

 3.النشاط من الفساد
 4:كيتضمن مفهـو البنوؾ اإلسبلمية عناصر أساسية ىي

 .االلتزاـ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية من حيث عدـ التعامل بالربا كااللتزاـ باٟتبلؿ كاالبتعاد عن اٟتراـ -
 .حسن اختبار القائمُت على إدارة األمواؿ هبدؼ ضماف تنفيذ األحكاـ الشرعية يف ا١تعامبلت ا١تصرفية -
الصراحة كالصدؽ كالشفافية يف ا١تعامبلت حىت يتبُت لعمبلء البنك اإلسبلمي كيفية ٖتقيق الربح كمعدؿ  -

 .العائد على أموا٢تا ا١تستثمرة يف البنك
تنمية الوعي االدخارم كعدـ حبس ا١تاؿ كاكتنازه، كالبحث عن مشركعات ذات جدكل اقتصادية  -

 .لبلستثمار فيها
ٖتقيق التوازف يف ٣تاالت االستثمار ا١تختلفة كفقا لؤلكلويات اإلسبلمية، الضركريات فاٟتاجات  -

 .فالكماليات
 .أداء الزكاة شرعا على كافة أمواؿ كمعامبلت كنتائج أعماؿ البنك اإلسبلمي -

                                       
1Amine mokhefi, Les banques islamiques:Fondements theoriques,Journale Ouahate de la Recherche et 
études, algérie, Vol 12,2011,p02 . 

سميمان ناصر، تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر واقع واآلفاق من خالل دراسة تقييمية مختصرة، مجمة الباحث، جامعة ورقمة، الجزائر، 2
 .23، ص2006، 04العدد

 بوترشة أحمد، دور البنوك اإلسالمية في التنمية المستديمة دراسة حالة البنك اإلسالمي لمتنمية، مذكرة ماجستير، تخصص تحميل اقتصادي، 3
 .18، ص2011جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، الجزائر، 

 محمد محمود العجموني، البنوك اإلسالمية أحكاميا ومبادئيا وتطبيقاتيا المصرفية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان األردن، الطبعة الثانية، 4
 . 109، ص2010
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إف الظهور ا١تتنامي للصناعة ا١تصرفية اإلسبلمية كتطوره خبلؿ العقود الثبلثة ا١تاضية حركتو ٣تموعة من 
 1:العناصر األساسية اليت نستطيع إ٬تازىا فيما يلي

  مليار مسلم 1.3كجود جاليات إسبلمية كبَتة يف ٚتيع أ٨تاء العاَف كارتفاع عدد ا١تسلمُت إُف أكثر من
 .( من سكاف العاَف%20أم )
  زيادة حجم الفوائض ا١تالية يف الدكؿ اإلسبلمية سواء كاف ذلك على مستول األفراد أـ على مستول

 .ا١تؤسسات كاٟتكومات
  إف طبيعة عمل البنوؾ اإلسبلمية من حيث مشاركتها للمخاطر مع العمبلء كعدـ ٖتملها لوحدىا ٥تاطر

 .٬تعلها أقل عرضة للمخاطر الناٚتة عن األزمات االقتصادية كا١تالية (أم تقاسم ا١تخاطر)األعماؿ البنكية 
  القدرة ا١تتطورة للبنوؾ اإلسبلمية على تطوير األدكات كاآلليات كا١تنتجات ا١تالية اإلسبلمية، كتشَت التجربة

إُف أف صيغ التمويل اإلسبلمية تتميز ٔتركنة كبَتة ٦تا ٬تعل من ا١تمكن تطويرىا كابتكار صيغ أخرل مناسبة 
 .لكل حالة من حاالت التمويل

  ا١تقدرة العالية كا١تركنة الكبَتة للبنوؾ اإلسبلمية يف ٣تاؿ إدارة ا١تخاطر البنكية كذلك ألف منهجية العمل
 . البنكي اإلسبلمي تبٌت على أساس ا١تشاركة كليس اإلقراض كاالقًتاض

  الدكر ا١تتنامي للبنوؾ اإلسبلمية كأحد العوامل األساسية ا١تساعدة على تعزيز تعبئة ا١توارد لدعم التنمية
 .  االقتصادية كاالجتماعية كٗتفيف الفقر

 الفروؽ الجوىرية بين البنوؾ اإلسالمية والتقليدية: ثالثا
يف العديد من النواحي تتمثل يف، تقرير العمل  (الربوية)ٗتتلف البنوؾ اإلسبلمية عن البنوؾ التقليدية 

كمصدر للكسب بديبل عن اعتبار ا١تاؿ ا١تصدر الوحيد للكسب يف النشاط ا١تصريف، كتقرير مبدأ ا١تشاركة يف 
الغنم كالغـر ا١تتمثل يف ا١تضاربة كا١تشاركة اإلسبلمية بديبل عن مبدأ الغنم ا١تضموف يف سعر الفائدة الثابت، ككذا 
تصحيح كظيفة رأس ماؿ يف اجملتمع كخادـ ١تصاٟتو ال ككياف مستقل ينمو يف معزؿ عن اجملتمع كيف معزؿ عن 

 : كعليو سنحاكؿ التفصيل يف أركاف االختبلؼ السابقة الذكر كاآليت2مصاٟتو أك احتياجاتو الضركرية،
 (الربوية)أوجو التشابو بين البنوؾ اإلسالمية والبنوؾ التقليدية .1

 3:للبنوؾ اإلسبلمية ككذا التقليدية عدة نواحي تتشابو فيها، نوجزىا يف النقاط اآلتية
                                       

 .30، ص2016خالدي خديجة، بن حبيب عبد الرزاق، نماذج وعمميات البنك اإلسالمي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
عوف محمود الكفراوي، النقود والمصارف في النظام اإلسالمي، دار الجامعات المصرية لمنشر، االسكندرية مصر، الطبعة وسنة النشر غير 2

 .128مذكورة، ص
 .124 محمد محمود العجموني، مرجع سبق ذكره، ص3
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 .تتفق البنوؾ اإلسبلمية مع البنوؾ التقليدية من حيث االسم، فكبل٫تا بنوؾ -
تتفق البنوؾ اإلسبلمية مع البنوؾ التقليدية من حيث الوظيفة، إذ أف كبل منهما يعمل كوسيط ماِف بُت  -

 .ا١تدخرين كا١تستثمرين
ٖتويل األمواؿ كالصَتفة : تتفق البنوؾ اإلسبلمية كع البنوؾ التقليدية يف ٣تموعة من ا٠تدمات ا١تصرفية مثل -

كٖتصيل الديوف باإلنابة عن الدائن كتأجَت ا٠تزائن اٟتديدية كإصدار الشيكات السياحية كعمليات االكتتاب 
 .باألسهم

تتفق كبل من البنوؾ اإلسبلمية كالبنوؾ التقليدية يف الودائع اٞتارية ا١تبنية على أساس القرض بدكف فائدة،  -
حيث يتعهد البنك بردىا دكف زيادة أك نقصاف، مع ما يرافق ىذه السلعة من خدمات كإصدار الشيكات 

 .كاستخداـ آالت السحب النقدم كإصدار بطاقات االئتماف
 .كما تتفق كبل من البنوؾ التقليدية كالبنوؾ اإلسبلمية يف االستثمار بأسهم الشركات دكف السندات -
 .ٗتضع البنوؾ اإلسبلمية كالبنوؾ التقليدية إُف رقابة البنك ا١تركزم على حد سواء -
 (الربوية)أوجو االختالؼ بين البنوؾ اإلسالمية والبنوؾ التقليدية  .2

 1:كككل عبلقة بُت متغَتين، ككما يوجد نقاط تشابو يكوف ىناؾ نقاط اختبلؼ نستعرضها كاآليت
يتضمن اسم البنك اإلسبلمي عقيدتو بينما ال يشَت اسم البنك التقليدم إُف منهجو اشًتاكي أك رأٝتاِف  -
 .مثبل
يقـو مبدأ الوساطة ا١تالية على أساس الربح يف البنوؾ اإلسبلمية بينما يقـو على أساس االقًتاض بفائدة  -

 .لدل البنوؾ التقليدية
٭تتل االستثمار يف البنوؾ اإلسبلمية جزءا كبَتا من معامبلتو، كا١تراْتة كا١تشاركة كاإل٬تارة ا١تنتهية  -

 .بالتمليك، بينما ٯتثل اإلقراض األ٫تية القصول يف البنك التقليدم
ٗتضع البنوؾ اإلسبلمية إُف الرقابة الشرعية ١تراقبة مدل مطابقة أعماؿ البنك للشريعة اإلسبلمية، إضافة  -

للرقابة ا١تصرفية من قبل البنك ا١تركزم، بينما ال ٗتضع البنوؾ التقليدية إال للرقابة ا١تصرفية من قبل البنك 
 .ا١تركزم

تتطلب استثمارات البنك اإلسبلمي امتبلؾ األصوؿ الثابتة كا١تنقولة، بينما ٯتنع على البنوؾ التقليدية ىذا  -
 .التمليك خوفا من ٕتميد أموا٢تا
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تتطلب بعض األعماؿ ا١تصرفية للبنك اإلسبلمي ٦تارسة التجارة يف السلع، بينما ال يسمح للبنوؾ  -
 .التقليدية هبذه ا١تمارسات خوفا من االحتكار

ال يطلب البنك اإلسبلمي ضمانات من قبل ا١تستثمرين كوف التمويل مشارؾ بالربح كا٠تسارة، كيف غالب  -
األحواؿ تكوف ىذه الضمانات لغايات التعدم أك التقصَت يف إدارة ا١تشركعات، بينما تطلب البنوؾ التقليدية 

 .ضمانات على األصوؿ الثابتة كا١تنقولة من ا١تستثمرين كا١تقًتضُت
للبنوؾ اإلسبلمية مسؤكليات تنموية كاقتصادية كاجتماعية قد ال تكوف من أكلويات البنوؾ التقليدية اليت  -

 .ليس ٢تا ىدؼ سول ٖتقيق الربح
ينشأ عن أعماؿ البنوؾ اإلسبلمية كضع أمر اهلل بتحرًن الربا موضع التنفيذ كما ٭تققو ذلك من عدؿ  -

كإنصاؼ يف ا١تعامبلت كإبراز عنصر العمل البشرم يف األنشطة ا١تصرفية بوصفو مصدرا للدخل ٦تا يؤدم 
لسيادة معيار العمل كاإلنتاج، كالعمل على توفَت فرص العمل كتفجَت الطاقات، كيساعد االىتماـ بركن الزكاة 

 1.يف إشارة ركح احملبة كنزع اٟتقد من اجملتمع ٦تا يساعد على تقدًن العبلج لكثَت من مشكبلت اجملتمع
تركز البنوؾ اإلسبلمية على ٘تويل ا١تشركعات النافعة للمجتمع كْتسب أكلويات اٟتاجات اإلنسانية، بينما  -

 .ال هتتم البنوؾ التجارية سول بالضمانات كالقدرة على تسديد القركض
تقبل البنوؾ اإلسبلمية حسابات االستثمار ا٠تَتية كالتربعات من األفراد كا٢تيئات الذين قد يشًتطوا  -

 2:ٗتصيص عوائد ىباهتم لغرض معُت من األغراض اآلتية
 ،إجراء مسابقات لتحفيظ القرآف الكرًن 
 ،إرسالو داعية إسبلمي ١تراكز ٕتمعات األقليات اإلسبلمية با٠تارج 
 ،معاكنة كتشجيع أبناء ا١تسلمُت يف أفريقيا كجنوب آسيا للدراسة 
 ،رعاية األطفاؿ األيتاـ 
 ،رعاية الطبلب احملتاجُت باٞتامعات كالكليات كا١تدارس ا١تختلفة 
 العبلج كاألجهزة التعويضية للطبلب الفقراء  . 

إلظهار ٦تيزات البنوؾ اإلسبلمية عن  الخصائص وأسس المعامالت في البنوؾ اإلسالمية: المطلب الثاني
 .غَتىا من البنوؾ التقليدية حاكلنا توضيح خصائص البنوؾ اإلسبلمية كأساس معامبلهتا

 
 

                                       
عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، اإلدارة االستراتيجية في البنوك اإلسالمية، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي لمتنمية، جدة 1

 .98، ص2004السعودية، 
 .100عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، نفس المرجع، ص2
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 خصائص البنوؾ اإلسالمية ومسؤولياتو:الفرع أوؿ
للبنوؾ اإلسبلمية ٚتلة من ا٠تصائص اليت ٘تيزىا عن غَتىا من البنوؾ التقليدية، كا١تسؤكليات اليت تقع عليها 

 .يف ا١تقابل، نتطرؽ بالتفصيل إليها
 خصائص وأىداؼ البنوؾ اإلسالمية:أوال

البنوؾ اإلسبلمية كغَتىا من البنوؾ يعرب عنها بأهنا مؤسسة تقـو بصفة معتادة على قبوؿ الودائع كتقدًن 
القركض للغَت، كقد نشأت البنوؾ على ٦تارسة ىاتُت الوظيفتُت، كمن مث يعترب بنكا أم مؤسسة ٘تارسهما بصفة 

معتادة، حىت كلو َف ٖتمل اسم بنك، ذلك أهنا ٘تارس مهنة البنوؾ، كمن مث فبل تعدك الوظيفة الثالثة للبنوؾ، كىي 
٦تارسة كتقدًن ا٠تدمات ا١تصرفية كا١تالية، سول أف تكوف إضافة تطويرية كاف ا٢تدؼ من كرائها، كال يزاؿ، ىو 

 غَت أف 1خدمة الوظيفتُت األكليتُت، جذب اإليداعات كالًتكيج ٢تا، كجذب ا١تقًتضُت كا١تستخدمُت لؤلمواؿ،
 :ىناؾ بعض ا٠تصائص اليت ٘تيز البنوؾ اإلسبلمية عن غَتىا من البنوؾ التقليدية، كاليت تتمثل يف

إف أكؿ ما ٯتيز ا١تصرؼ اإلسبلمي عن غَته من ا١تصارؼ الربوية ىو استبعاد : استبعاد الفوائد الربوية -1
ا١تعامبلت غَت الشرعية من أعمالو كخاصة نظاـ الفوائد الربوية الذم ٯتثل خيط الركح بالنسبة للمصارؼ الربوية، 

 كبذلك ينسجم ا١تصرؼ اإلسبلمي مع البيئة السليمة للمجتمع اإلسبلمي كال يتناقض معها؛
يعتمد ا١تصرؼ اإلسبلمي يف توظيف أموالو على االستثمار ا١تباشر أك : االستثمار يف ا١تشاريع اٟتبلؿ -2

استثمار ا١تشاركة كفقا ١تبادئ الشريعة اإلسبلمية، كبذلك ٮتضع نشاطو لضوابط النشاط االقتصادم يف االقتصاد 
 2.اإلسبلمي

أصحبت أكثر مقدرة ككفاءة متميزة على ٕتميع األرصدة النقدية كاألمواؿ القابلة لبلستثمار ٔتا جعلها  -3
تطور النظاـ ا١تاِف اإلسبلمي بشكل َف يسبق لو مثيل كما أف ارتفاع أداء ا١تصارؼ اإلسبلمية كإمكاناهتا العالية يف 

إدارة األمواؿ كاستثمارىا كىذا إف دؿ على شيء فإ٪تا يدؿ على قيادة مسَتة التطوير كاالزدىار يف العمليات 
االقتصادية من خبلؿ ٖتقيقها فرص ٧تاح، كضخامة ا١تعامبلت ا١تالية اإلسبلمية يؤكد قدرهتا العالية على إدارة 
اإلصدارات ا١تالية الكربل كفسح اجملاؿ الواسع أماـ ا١تستثمرين كا١تشاريع االستثمارية لبلستفادة من أصحاب 

رؤكس األمواؿ اإلسبلمية اليت ٗتشى من التعامل مع ا١تصارؼ التقليدية كوهنا تليب حاجات ٚتيع العمبلء كترفع من 
 نوعية ىذه ا٠تدمات كا١تنتجات ا١تالية اليت تطرحها ا١تصارؼ كعندىا سيكوف العميل ىو ا١تستفيد األكؿ كاألخَت؛

                                       
 .47، ص1996الغريب ناصر، أصول المصرفية اإلسالمية وقضايا التشغيل، دار أبولمو لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة األولى، 1
 .29، ص2014قادري محمد الطاىر وآخرون، المصارف اإلسالمية بين الواقع والمأمول، مكتبة الحسن العصرية لمنشر، لبنان، الطبعة األولى، 2
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٢تذه الصناعة من اإلمكانيات كا١تقدرة العالية كا١تتميزة من خبلؿ الكفاءات ا١تتاحة كا١تتميزة يف إدارة  -4
األزمات ا١تالية اليت حدثت كٖتدث كا١تثاؿ على ذلك عندما حدثت أزمة جنوب شرؽ آسيا كاألزمة األخَتة يف 
بورصة ككؿ سًتيت َف تتأثر هبا ىذه ا١تصارؼ مثلما تأثرت هبا ا١تصارؼ التقليدية، أم أف ا١تصارؼ اإلسبلمية 

كانت أقل صدمة كتأثرا، كما أهنا حصلت على تقدير ا١تؤسسات ا١تالية كصندكؽ النقد الدكِف كالبنك الدكِف كمن 
خبلؿ إمكاناهتا فإهنا اخًتقت األسواؽ كتغلغلت هبا عن طريق إصدار الصكوؾ اإلسبلمية يف كثَت من البلداف 

 الغربية؛
إف الصناعة ا١تصرفية اإلسبلمية كخبلؿ عمرىا القليل ٧تحت بصورة فائقة يف تطوير منتجات كخدمات  -5

كآليات مصرفية تعمل كفقا ألحكاـ الشريعة كىذا ما جعلها تتميز بسرعة انتشارىا كتطورىا كتكيفها ١تنتجات 
 كاستطاعت أف تستحوذ على %20جديدة كأف تتغلغل يف السوؽ ا١تصرفية العا١تية، كأف ٖتقق ٪توا سنويا زاد بػ 

 من زبائن ا١تصارؼ التقليدية من خبلؿ %30 من ا١تدخبلت اإلسبلمية العا١تية كٖتوؿ ما يزيد عن 40-50%
 بليوف دكالر أمريكي 370انتقا٢تم إُف التعامل ٔتعامبلت ال تشوهبا شبهة الربا كأصبح حجم كدائعها يزيد عن 

 مصرفا كمؤسسة مالية، لكوهنا أكجدت ثقافة مصرفية جديدة على أساس التطور 400كبعدد مؤسسات زاد عن 
 دكلة 53كاالبتكار كبدأت تنافس ا١تصارؼ احمللية كاألجنبية يف تقدًن ا١تنتجات ا١تتوافقة مع حكم الشريعة كيف 

 موزعة على ٜتس قارات؛
٢تا ا١تقدرة كالكفاءة لدفع النشاط اإلنتاجي ٨تو النمو بأعلى معدالت ٦تكنة العتمادىا على النوايا  -6

الصادقة كاٟترص الواجب كباألخص من القائمُت عليها من خبلؿ ٘تسكها بأحكاـ الشريعة ٔتا جعلها أكثر مقدرة 
كمركنة يف إدارة ا١تخاطر ا١تصرفية كذلك من خبلؿ دخولو كمشارؾ أك مضارب ككذلك من خبلؿ صيغ ا١تراْتة 

كبيع السلم كاالستصناع كمقدرتو على دراسة ا١تشاريع ا١تستهدفة كذات النفع العاـ كاليت ٕتعلو بعيد كل البعد عن 
ا١تخاطر ا١تختلفة اليت تتعرض ٢تا ا١تؤسسات ا١تالية كالصَتفة التقليدية كما تتضمن بعدا اجتماعيا كإنسانيا 

كاقتصاديا للمعامبلت ا١تالية االستثمارية من خبلؿ الزكاة كالقرض اٟتسن كالعديد من أنظمة التكافل االجتماعي 
كاإلنساين، من خبلؿ إ٬تاد مؤسسات إسًتاتيجية داعمة ألنشطتها مثل ىيئة احملاسبة كا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية 

اإلسبلمية ك٣تلس ا٠تدمات ا١تالية اإلسبلمية يف ماليزيا كاجمللس العاـ للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية يف 
البحرين كىذه ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية كا١تصارؼ ٔتا ٭تقق دكرىا األساسي يف ٖتقيق التكامل ا١تصريف 

 اإلسبلمي؛
كما أف االنتشار الكبَت كالواسع ألعداد ا١تسلمُت يف ٚتيع أرجاء العاَف كالذين لديهم الرغبة الشديدة  -7

كا١تلحة على أف تكوف عوائدىم من طرؽ مشركعة كبعيدة كل البعد عن الشبهة، كااللتزاـ بتحقيق مقاصد الشريعة 
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يف الكسب اٟتبلؿ كعدـ تركز الثركة بأم فئة قليلة منعا الستغبلؿ اآلخرين، كٖتقيق الضركريات من ٚتيع 
 ا١تعامبلت كالتصرفات بعيدا عن شبهة أكل أمواؿ الناس بالباطل كبالتاِف ابتغاء أقصى كفاءة يف إدارة األعماؿ؛

ىناؾ ضغوط كثَتة كاجهتها الصناعة ا١تصرفية اإلسبلمية يف العاَف، ٦تا حفز القائمُت على ا١تصارؼ  -8
 اإلسبلمية، كالفقهاء من أف يطوركا كيكيفوا قوانُت خاصة با١تنتجات اإلسبلمية؛

التأكيد على العمولة باعتبارىا أجرة عمل كاالىتماـ الواسع كالكبَت بتوسع الدخوؿ اليت تدر عنها ككذلك  -9
ابتعادىا عن فائدة القرض أخذان كعطاء أك التعامل هبا بكل شكل باعتبارىا أجرة عن رأس ماؿ كنستخلص من 

كل ذلك بأف الشر٭تة األكرب من ا١تتعاملُت تزداد كعيا بالصَتفة اإلسبلمية من خبلؿ الصيغ كا١تنتجات اليت قدمتها 
 1.كتًتؾ التعامل مع ا١تصارؼ التقليدية

إف للماؿ كظيفة اجتماعية يف اإلسبلـ، لذلك كاف االىتماـ : ربط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية -10
بالنواحي االجتماعية أصبل من أصوؿ ىذا الدين كىذا ما ٯتيز ا١تصرؼ اإلسبلمي بالصفة االجتماعية، فباعتباره 

مؤسسة اقتصادية مالية مصرفية اجتماعية، يقـو بتعبئة مدخرات األفراد كاستثمارىا يف ٥تتلف أكجو النشاط 
االقتصادم خدمة ١تصاٌف اجملتمع، كمن ىنا يكوف ارتباط التنمية االقتصادية بالتنمية االجتماعية لذلك يهتم 

ا١تصرؼ اإلسبلمي بالعائد االجتماعي إُف جانب  العائد الفردم، كىذا أحد ا١تعايَت الرئيسية اليت ٖتتم الصلة 
 2.الوثيقة بُت العقيدة كالقيم كالتنظيم االقتصادم يف اإلسبلـ

خذ من أموا٢تم : "أداء الزكاة ا١تفركضة شرعا على كافة معامبلت البنك كنتائج األعماؿ، لقولو تعاُف -11
، فالبنك اإلسبلمي يقـو بتحصيل كتوزيع زكاة أموالو كأمواؿ (103اآلية)التوبة " صدقة تطهرىم كتزكيهم هبا 

: عمبلءه كمن يرغب من ا١تسلمُت، كما يقـو بإنفاقها يف مصارفها الشرعية اليت حددىا اهلل سبحانو كتعاُف يف قولو
إ٪تا الصدقات للفقراء كا١تساكُت كالعاملُت عليها كا١تؤلفة قلوهبم كيف الرقاب كالغارمُت كيف سبيل اهلل كابن السبيل "

، كلتحقيق التوازف بُت ٣تاالت التوظيف ا١تختلفة يتم ذلك بُت (60التوبة اآلية)" فريضة من اهلل كاهلل عليم حكيم
٣تاالت التوظيف قصَتة، طويل كمتوسط األجل، كمناطقو ا١تختلفة حيث يتحقق التوازف اٞتغرايف، كيف ٣تاؿ 

 3. كماليات– حاجات –التوظيف كفقا لؤلكلويات اإلسبلمية، ضركريات 

                                       
 .164، ص2014صادق راشد الشمري، الصناعة المصرفية اإلسالمية مداخل وتطبيقات، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان األردن، 1
 .29قادري محمد الطاىر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص2
األزمة المالية، دار الجامعة الجديدة، -األسواق المالية-السياسة النقدية-البنوك اإلسالمية-البنوك التجارية-خبابو عبد اهلل، االقتصاد المصرفي النقود3

 .236، ص2013االسكندرية مصر، 
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كما يهدؼ البنك اإلسبلمي إُف ٖتقيق الربح األمثل، كىو مفهـو إنساين يقـو على الكم كالكيف معا، 
 1:فا٢تدؼ ٖتقيق القيمة ا١تثلى للربح، كىذا ٔتراعاة مصلحة اآلخرين فضبل عن احملافظة على البيئة، باإلضافة إُف

 .هتدؼ البنوؾ اإلسبلمية إُف إدخاؿ التصور اإلسبلمي على النظاـ ا١تصريف العا١تي للتصرؼ يف ا١تاؿ -
جذب كٕتميع الفوائض ا١تالية كتعبئة ا١توارد ا١تتاحة يف الوطن اإلسبلمي كتنمية الوعي االدخارم لدل  -

 .األفراد
 .توظيف األمواؿ يف ا١تشاريع االستثمارية اليت تساعد على ٖتقيق أىداؼ التنمية يف الوطن اإلسبلمي -
القياـ باألعماؿ كا٠تدمات ا١تصرفية مع االلتزاـ ٔتبادئ الشريعة اإلسبلمية فيما ٮتص ٖترًن الربا كمنع  -

 .االستغبلؿ
 مسؤوليات البنوؾ اإلسالمية:ثانيا

البنك اإلسبلمي ليس ٣ترد شركة هتدؼ إُف الربح كاألماف كاالستمرارية، كلكنو مؤسسة من مؤسسات 
العمل اإلسبلمي ذات ا١تنطلقات الفكرية، كجزء من منظومة االقتصاد اإلسبلمي ذا األىداؼ السامية، كعليو، فبل 

تقتصر أىداؼ البنك على ما سبق، كإ٪تا ٘تتد إُف ٣تموعة من ا١تسؤكليات اليت ٬تب على البنك اإلسبلمي أف 
 2:يأخذىا بعُت االعتبار كيسعى إُف ٖتقيقها يف طريق ٖتقيقو ألىداؼ الرْتية، كمن ىذه ا١تسؤكليات

تتمثل يف تعميق مبادئ العمل اإلسبلمي كالنظاـ ا١تصريف اإلسبلمي لدل العاملُت يف : مسؤكلية عقائدية -1
 .البنك كا١تتعاملُت معو

كذلك من خبلؿ إ٬تاد ا١تناخ ا١تناسب ٞتذب رأس ا١تاؿ اإلسبلمي اٞتماعي، كإعادة : مسؤكلية تنموية -2
توظيف األرصدة اإلسبلمية داخل اجملتمعات اإلسبلمية، كالعمل على ٘تويل السلع كا٠تدمات األساسية 

كاإلسًتاتيجية، كتنمية اٟترفيُت كالصناعات اٟترفية كالصغَتة كوهنا األساس الفعاؿ لتطوير البيئة االقتصادية 
كالصناعية للمجتمعات اإلسبلمية، كالتوظيف الفعاؿ ا٢تادؼ إُف زيادة قاعدة العاملُت يف اجملتمع، كتأسيس 
 .كتركيج ا١تشركعات يف كافة القطاعات هبدؼ توسيع القاعدة االستثمارية كتنمية الطاقة كاألصوؿ اإلنتاجية

تشمل نشر كتنمية كتطوير الوعي االدخارم كمنع االكتناز كترشيد االستهبلؾ هبدؼ : مسؤكلية استثمارية -3
تعبئة ا١توارد كتوظيفها، كابتكار صيغ مصرفية كمالية جديدة تتوافق كالشريعة كتتناسب مع متغَتات الزماف 
كا١تكاف، كإ٪تاء كتنشيط االستثمار يف ٥تتلف األنشطة االقتصادية عن طريق االستثمار ا١تباشر كتأسيس 

 .الشركات اٞتديدة كا١تسا٫تة يف توسعة الشركات القائمة، كالعدالة يف توزيع االستثمارات كالتوظيفات

                                       
 .28قادري محمد الطاىر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص1
 .114 محمد محمود العجموني، مرجع سبق ذكره، ص2
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فهي االلتزاـ با١تسا٫تة يف التنمية ا١تستدامة من خبلؿ العمل مع موظفيها كاجملتمع : مسؤكلية اجتماعية -4
 كذلك من خبلؿ 1احمللي ككل لتحسُت مستول معيشة الناس بأسلوب ٮتدـ التجارة كالتنمية يف آف كاحد،

ا١توازنة بُت الرْتية ا١تالية كالعائد االجتماعي، باستخداـ كسائل ذات أىداؼ اجتماعية مثل اٟتث على الزكاة 
كإنشاء دكر العلم ذات الصيغة اإلسبلمية كا١تستشفيات اليت تقدـ خدماهتا للفقراء ٣تانا كلغَتىم بأسعار 

 .معتدلة
من خبلؿ نشر الكتب كاجملبلت كالدراسات يف الثقافة اإلسبلمية كا١تعرفة ا١تصرفية : مسؤكلية ثقافية -5

 .    اإلسبلمية كإحياء كبعث الًتاث يف ا١تعامبلت ا١تالية كالتجارية كا١تصرفية
 أسس معامالت البنوؾ اإلسالمية:الفرع الثاني

تقـو البنوؾ اإلسبلمية على ٣تموعة من قواعد ا١تصرفية كالشرعية، كعملها ٖتكمو أسس ٗتتلف عن ما ىو 
 2:متعارؼ عليو يف البنوؾ التقليدية، كعليو من بُت أىم األسس اليت تقـو عليها معامبلت ا١تصرفية اإلسبلمية ٧تد

 :كاليت نوجزىا يف النقاط التالية: القواعد الشرعية .1
ٔتعٌت أف اإلنساف الفرد مستخلف من قبل رب العا١تُت يف األرض، فا١تاؿ ماؿ اهلل، ٦تا : االستخبلؼ -

 .يستوجب استخداـ كافة الثركات طبقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية
 .أم مراعاة اٟتقوؽ كالواجبات كٗتفيف إٟتاؽ األذل كالضرر باآلخرين أك بأموا٢تم: ال ضىرر كال ًضرار -
 .أم ال يضمن الفرد لنفسو العائد، كيلقى ا٠تسارة على عاتق غَته: الغنم بالغـر -
أم أف كل قوؿ أك عمل إ٪تا ىو با١تقصد، كاألصل يف العقود أهنا صحيحة، أما إذا : األمور ٔتقاصدىا -

 .كاف القصد من إبرامها غَت مشركع أصبحت العقود باطلة
أم يتم اللجوء إُف العهرؼ حاؿ انعداـ مصدر يف الشريعة اإلسبلمية، كيشًتط أف ال : العادة ٤تهىكَّكمىةٌّة  -

 .ٮتالف العهرؼ الشىريعة أك اآلداب العامة
أم استحقاؽ صاحب ا١تاؿ الربح مقابل استخداـ أموالو يف ا١تضاربة، كاستحقاؽ : ا٠تراج بالضماف -

 .ا١تضارب الربح مقابل عملو
 :القواعد ا١تصرفية .2

كتعد ىذه القاعدة أحد الركائز ا١تميزة لنشاط ا١تصارؼ اإلسبلمية، حيث أهنا ال : عدـ التعامل بالفائدة -
 .تتعامل بالفائدة أيا كانت صورىا كأشكا٢تا أخدا أك عطاء

حيث تقـو ا١تصارؼ اإلسبلمية بتقدًن خدماهتا يف إطار الشريعة : االلتزاـ بقواعد الشريعة اإلسبلمية -
اإلسبلمية، إذ ال تقـو بتوجيو استثماراهتا إُف أنشطة تدخل يف دائرة التحرًن، كلذا يوجد بكل مصرؼ من 
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ا١تصارؼ اإلسبلمية ىيئة للرقابة الشرعية يكوف شاغلها األكؿ ىو التحقق من مدل التزاـ ا١تصرؼ بالشريعة 
 .اإلسبلمية يف ٚتيع أعمالو كنشاطاتو، خاصة عمليات التوظيف االستثمارم اإلسبلمي

كىو أساس العبلقة بُت العمبلء كا١تصارؼ اإلسبلمية، حيث : األخذ ٔتبدأ ا١تشاركة يف الربح كا٠تسارة -
تستقبل ا١تصارؼ اإلسبلمية أمواؿ ا١تستثمرين للمضاربة هبا، هبدؼ ٖتقيق الربح الذم يتم توزيعو بعد ٖتققو 

فعليا، بينها كبُت أصحاب حسابات االستثمار حسب االتفاؽ، كما يتحمل الطرفاف ا٠تسارة حاؿ عدـ 
 .كجود تقصَت من إحدل الطرفُت

حيث من ا١تفًتض أف تبذؿ ا١تصارؼ اإلسبلمية جهدا كاضحا : حهسن اختيار القائمُت على إدارة األمواؿ -
الختيار القائمُت بغدارة األمواؿ، يضمن حُت إدارهتا، كاٟتفاظ عليها من الضياع، مع اٟتفاظ التاـ على سرية 

 .معامبلت العمبلء
 عالقة البنك المركزي بالبنوؾ اإلسالمية: الفرع الثالث

البد من اإلشارة كالتأكيد على موضوع اإلشراؼ كالرقابة من قبل البنوؾ ا١تركزية على البنوؾ اإلسبلمية فقد 
أصبح أمرا ملحا كىاما يف الوقت اٟتاضر، كذلك لزيادة الشفافية يف ٦تارسة نشاطاهتا، كمن ىنا تنبع اٟتاجة لتطوير 
معايَت تنظم الصفقات اليت ٕتريها البنوؾ اإلسبلمية، فعلى الرغم من أف معظم البنوؾ اإلسبلمية أسست كشركات 

قانوف خاص يعرفها /٥تتلطة، إال أف مرجعيتها القانونية تنوعت، فبعضها مت تأسيسو ٔتوجب مرسـو/مسا٫تة خاصة
االستثناءات لطبيعتها /كينظم أعما٢تا، كأخرل تأسست كفق أحكاـ القوانُت ا١تصرفية السائدة مع بعض اإلعفاءات

ا٠تاصة، كثالثة تأسست كتعمل كفق أحكاـ قانوف خاص ينظم أعماؿ البنوؾ اإلسبلمية عموما، كالشك أف ٕتربة 
تركيا كالفلبُت ككذلك احملاكالت يف دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة، اٞتديرة باالىتماـ، كلعل ىذا االٕتاه األكثر قبوال 

 1.حاليا كسيجد لو متسع من العمل مستقببل
 2:كعليو ٖتدد العبلقة بُت البنوؾ اإلسبلمية ك البنك ا١تركزم يف ضوء اإلشارات التالية

إف البنوؾ ا١تركزية تلـز ا١تصارؼ ٚتيعها بإيداع نسبة معينة من ٣تموع كدائعها على شكل نقد لدل البنوؾ  -
ا١تركزية، للمحافظة على ا١تركز ا١تاِف للمصارؼ مع ٛتاية أمواؿ ا١تودعُت، علما أف ىذه النسبة تستخرج من 

 .الوعاء االستثمارم للمصارؼ
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تقـو البنوؾ ا١تركزية أحيانا بإصدار سندات دين كبفائدة سنوية لتمويل عجز معُت، كطا١تا أهنا بفائدة فإف  -
 .ا١تصارؼ اإلسبلمية ال تستطيع أف تتعامل هبا باعتبارىا بعيدة عن نشاطها على اعتبار أهنا فائدة

كىناؾ أداة أخرل أيضا باعتبار البنوؾ ا١تركزية كمبلذ أخَت من أجل إقراض ا١تصارؼ مقابل فائدة، تلجأ  -
إليها ا١تصارؼ عندما ٖتتاج إُف سيولة، لذلك فإف ا١تصارؼ اإلسبلمية ال تستطيع االستفادة منها لكوهنا 

مقابل فائدة تدفع للبنوؾ ا١تركزية، بإمكاف البنوؾ ا١تركزية أف تعُت ا١تصارؼ اإلسبلمية يف حالة حاجتها إُف 
 .سيولة مؤقتة أف ٘تو٢تا كبدكف فائدة

إف البنوؾ ا١تركزية كمن خبلؿ عملها يف احملافظة على أمواؿ ا١تودعُت كبالتاِف السيطرة على سياسات منح  -
االئتماف يف حاالت التضخم أك االنكماش فإهنا تقـو بتحديد سقوؼ ائتمانية للمصارؼ يف مدة معينة 

هبدؼ تقليل ا١تخاطر اليت قد تتعرض ٢تا ا١تصارؼ كٛتاية أمواؿ ا١تودعُت حيث ال ٘تيز بُت ا١تصرؼ 
اإلسبلمي كا١تصرؼ التقليدم علما أف ا١تصرؼ اإلسبلمي يتعامل بأنشطة ٘تويلية استثمارية كفقا ١تبدأ الربح 

 .كا٠تسارة كليس اإلقراض
تلـز البنوؾ ا١تركزية ا١تصارؼ كافة عن طريق ٖتديد نسبة كفاية رأس ا١تاؿ أم نسبة رأس ا١تاؿ إُف كافة  -

 حيث َف يتم التفريق بُت %12 حيث ألزمت ا١تصارؼ بنسبة 2الودائع كذلك حسب متطلبات بازؿ 
ا١تصرؼ اإلسبلمي كا١تصرؼ التقليدم يف حساب مدل تغطية رأس ا١تاؿ ا١تصرؼ للمخاطر االئتمانية 

باستثناء اٟتسابات اٞتارية بالنوعُت من ا١تصركفات حيث ال تعترب الودائع قرضا على ا١تصارؼ اإلسبلمية كإ٪تا 
أمواؿ مساندة كمعززة ٟتقوؽ ا١تلكية كتشًتؾ معها بالربح كا٠تسارة لذلك ينبغي أف تستثٌت ا١تصارؼ 

 .   اإلسبلمية من ىذا ا١تؤشر
حيث أهنا تسعى لتوفَت العديد من ا٠تدمات اليت تتبلئم مع رغبات خدمات البنوؾ اإلسالمي : المطلب الثالث

 .كاختيارات متعامليها
 نظرية التمويل اإلسالمي:الفرع األوؿ

تقدًن ثركة : "يعٍت التمويل التغطية ا١تالية ألم مشركع أك عملية اقتصادية، أما التمويل اإلسبلمي فنعٍت بو
عينية أك نقدية، بقصد االسًتباح، من مالكها إُف شخص آخر يديرىا كيتصرؼ فيها لقاء عائد كفق أحكاـ 

 كنعٍت بو ىو نوع أك أسلوب يف التمويل، يستند إُف قاعدة فقهية أساسية، كىي أف الربح 1الشريعة اإلسبلمية؛
يستحق يف الشريعة با١تلك أك بالعمل، أم أف التمويل االسًتباحي يرتبط ارتباطا كثيقا ٔتبدأ استحقاؽ الربح با١تلك 
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أك بالعمل، كىذا يعٍت أف عنصر العمل ٯتكن أف يدخل النشاط االقتصادم على أساس الربح، فالتاجر الذم لديو 
خربة العمل التجارم ٯتكن أف يدخل السوؽ بدكف ماؿ، كيعمل ٔتاؿ غَته على طريقة تقاسم الربح بنسبة يتفقاف 

 كٯتكن تقسيم التمويل إُف عدة تقسيمات ٥تتلفة من حيث اٟتجم أك الطبيعة أك ا١تصدر، لكن التقسيم 1عليها،
 2:ا١تستعمل كثَتا يف كاقعنا ا١تعاصر ىو الذم يكوف حسب ا١تدة أك األجل كعليو ٯتكن أف تقسم إُف

 كمدتو سنة كاحدة يف الغالب ك٬تب أال يتجاكز السنتُت كحد أقصى، كإف كاف : التمويل قصَت األجل
 .شهرا فقط، أما اٟتد األدىن فيمكن أف يصل إُف يـو كاحد (18)بعض االقتصاديُت ٬تعل ىذا اٟتد ىو

 كتًتاكح مدتو من سنتُت إُف ٜتس سنوات، كقد ٯتتد حده األقصى إُف سبع : التمويل متوسط األجل
 .سنوات
 كمدتو تزيد على ٜتس أك سبع سنوات، كليس لو حد أقصى، إذ ٯتكن أف يصل : التمويل طويل األجل

 . إُف عشرين سنة أك أكثر
اإلسبلـ قد كضح عدة صيغ للتمويل تكوف قائمة على تقاسم الربح صيغ التمويل اإلسالمي :الفرع الثاني

 :كا٠تسارة بُت الطرفُت، كمن بُت ىذه الصيغ نذكر اآليت
ىو بيع ٔتا قامت بو السلعة مع زيادة ربح، كبيع ا١تراْتة نوع من البيوع اٞتائزة ببل : صيغة المرابحة -1

البيع على ا١تكايسة كا١تماكسة أحب إُف "خبلؼ بُت الفقهاء، غَت أف بيع ا١تساكمة أكُف منو، فيقوؿ ابن الرشد
تعًتيو أمانة كاسًتساؿ من ا١تشًتم : "كذلك ألف بيع ا١تراْتة كما يقوؿ اإلماـ أٛتد"أىل العمل، كأحسن عندىم

ك٭تتاج إُف تبيُت اٟتاؿ على كجهو كال يؤمن فيو من ىول النفس يف نوع تأكيل أك غلط فيكوف على خطر 
كغرر، كٕتنب ذلك أسلم أكُف، كيشًتط يف البيع ا١تراْتة ما يشًتط يف البيع بصفة عامة، كإف اختصت بشركط 

 3:ىي
 أف يكوف الثمن األكؿ معلوما للمشًتم فإف َف يكن معلوما لو كاف العقد فاسدا. 
 أف يكوف الربح معلوما ألنو بعض الثمن. 
 أف يكوف رأس ا١تاؿ من ذكات األمثاؿ كىو شرط جواز ا١تراْتة على اإلطبلؽ كذلك كا١توزكنات. 
 أال يكوف الثمن يف العقد األكؿ مقاببل ّتنسو من أمواؿ الربا. 
 أف يكوف العقد األكؿ صحيحا، فلو كاف فاسدا َف ٕتز ا١تراْتة. 
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 1:ك٘تارس ا١تصارؼ اإلسبلمية التمويل با١تراْتة بطريقتُت رئيسيتُت
كىي اليت تتكوف من طرفُت ٫تا البائع كا١تشًتم، كٯتتهن فيها البائع التجارة فيشًتم : بيع المرابحة العادية - أ

السلع دكف اٟتاجة إُف االعتماد على كعد مسبق بشرائها، مث يعرضها بعد ذلك للبيع مراْتة بثمن كربح يتفق 
عليو، كتسمى كذلك با١تراْتة الفقهية، كنظرا ألف ىذه الصيغة ال تتبلءـ مع طبيعة نشاط البنك، عمل 

 .الباحثوف على إ٬تاد صيغة أخرل تتبلءـ كطبيعة نشاطو كاليت تتمثل يف بيع ا١تراْتة لؤلمر بالشراء
كىو من صور ا١تراْتة ا١تنتشرة يف كاقعنا ا١تعاصر، اليت : (المرابحة لآلمر بالشراء)المرابحة المصرفية - ب

يشًتم فيها البنك السلعة بناء على طلب ا١تشًتم كذلك على أساس كعد منو بشراء تلك السلعة مراْتة، 
كبيعها لو بزيادة معلومة مع بياف الثمن األساسي للسلعة كسداد الثمن على أقساط معينة كعلى ذلك يتكوف 

عقد ا١تراْتة لآلمر بالشراء من كعد بالشراء صادر من الطالب لشراء السلعة با١تراْتة من البائع األكؿ إذا 
ٖتققت األكصاؼ ا١تتفق عليها كالثمن كالربح، كعقد الشراء بُت البائع األكؿ كالبنك اإلسبلمي، كعقد الشراء 
بُت الواعد بالشراء كالبائع األكؿ للمراْتة، كقد أجاز ٣تمع الفقو اإلسبلمي الدكِف صورة ا١تراْتة لآلمر بالشراء 

إذا كقعت على سلعة بعد دخو٢تا يف ملك البنك اإلسبلمي، كحصوؿ القبض ا١تطلوب شرعا، طا١تا كانت تقع 
على البنك اإلسبلمي مسؤكلية التلف قبل التسليم، كتبعة الرد بالعيب ا٠تفي ك٨توه من موجبات الرد بعد 

التسليم، كتوافرت شركط البيع، فالبائع البد أف يكوف مالكا كحائزا للسلعة كمتحمبل ٥تاطرىا حىت ال يكوف 
 .  بائعا ١تا ليس عنده

كىو يشبو ا١تراْتة يف ٣تاؿ تطبيقو من طرؼ البنك اإلسبلمي، لكنو ٮتتلف عنها يف تقدًن : صيغة السََّلم -2
ٙتن السلعة عند طلبها من البنك على أف يتم التسليم الحقا، كقد شهرع أساسا يف ٣تاؿ الزراعة قدٯتا، لكنو 

أصبح حاليا يطبق صيغ ٘تويلية أخرل كا١تزارعة كا١تساقاة كا١تغارسة، إال أف تطبيقها من طرؼ البنوؾ اإلسبلمية 
 كٕتدر اإلشارة إُف أف النيب صلى اهلل عليو كسلم قد هنى أف يبيع 2يبقى ضعيفا با١تقارنة مع الصيغ األخرل،

اإلنساف ما ليس عنده، كرخَّكص يف السَّكلم استثناءن، ك٢تذا االستثناء حكمة كاضحة كأ٫تية عظيمة يف ا١تيزاف 
االقتصادم، حيث أف عنصرم ا١تاؿ كالعمل قد يفًتقاف يف كثَت من األحياف فيتعطبلف، فيتيح عقد السلم 

للمنتج احملتاج إُف رأس ا١تاؿ ٙتن ما سينتجو مسبقا لكي يتمكن من إنتاجو، كهبذا ٬تمع بُت عنصرم اإلنتاج 
 3:ا١تتفرقُت، كقد أقر الفقهاء شركطا لصحة عقد بيع السَّكلم كىي
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  أف يكوف رأس ا١تاؿ معلوما؛ -
 دفع رأس ا١تاؿ يف ٣تلس العقد، مع جواز تأخَته ليومُت أك ثبلثة عند ا١تالكية بشرط كبغَت شرط؛ -
 أف تكوف السلعة ٦تا ٬توز بيعو كٯتكن ضبط صفاتو كيثبت دينا يف الذمة؛ -
 أف تكوف السلعة معلومة علما يرفع اٞتهالة من حيث النوع كالكيف كا١تقدار؛ -
 معلومية أجل التسليم السلعة؛ -
 أف تكوف السلعة من النوع الذم يكوف متوفرا يف العادة يف الوقت اآلجل الذم يتم ٖتديده للتسليم؛ -
أال تشًتط السلعة مع رأس ا١تاؿ يف علة ربوية، كذلك بأف ال ٬تمع البدالف أحد كصفي علة ربا الفضل  -

 .حىت ال يتحقق يف سلم أحد٫تا باآلخر ربا النسيئة، فبل ٬توز إسبلـ التمر بالتمر مثبل
 1:كالبنك اإلسبلمي عنده عدة خيارات لتطبيق عقد السلم ىي

 كيف ىذه اٟتالة يدفع البنك اإلسبلمي ٙتن السلعة عاجبل للعميل، كبعد أف يتسلم : السلم البسيط
على تصريفها بنفسو، فيبيعها يف السوؽ مساكمة أك مراْتة،  (أم البنك)السلعة يف األجل ا١تتفق عليو يعمل

 .بثمن حاؿ أك مؤجل كليا أك بالتقسيط
 قد يقـو البنك بتوكيل البائع بالسلم بتصريف السلعة كبيعها للغَت نيابة عنو : السلم مع توكيل البائع

 .بالسوؽ كا١تتعاملُت فيو، كقد يكوف ىذا بأجر أك بدكنو حسب االتفاؽ بينهما (أم العميل)١تعرفتو األكسع
 كفق ىذه الطريقة يعمد البنك اإلسبلمي بعد إ٘تاـ عقد بيع السلم األكؿ إُف تنفيذ عقد : السلم الموازي

سلم موازم بكوف فيو ىو البائع كعميل آخر ىو ا١تشًتم، كسلعة تكوف ٔتواصفات السلعة يف عقد السلم 
األكؿ، كأجل التسليم يكوف بعد أجل السلم األكؿ حىت يتسٌت للبنك قبض بضاعة السلم األكؿ، كهبذا يكوف 

 .البنك قد كفر التمويل للعميل األكؿ كالسلعة للعميل الثاين
 قد ٭تصل البنك اإلسبلمي على كعد من طرؼ ثالث مستفيد يلتـز : السلم المقترف بالوعد بالشراء

 .   ٔتوجبو ببيعها إُف ىذا الطرؼ الثالث الواعد بالشراء
ىو عقد مع صانع على عمل شيء معُت يف الذمة، أم العقد على شراء ما سيصنعو : صيغة االستصناع -3

الصانع كتكوف العُت كالعمل من الصانع، فإف كانت العُت من ا١تستصنع ال من الصانع فإف العقد يكوف إجارة 

                                       
 .95أمين قسول، مرجع سبق ذكره، ص1
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ال استصناع، كبعض الفقهاء يقوؿ،إف ا١تعقود عليو ىو العمل فقط، ألف االستصناع طلب الصنع كىو 
 1.العمل

أك ىو شراء شيء ٤تدد ا١تواصفات، يكوف ٦تكن الصنع، يف موعد معلـو بثمن معلـو كالربح ىنا مفًتض 
إُف أف ٬ترم التسلم كالتسليم، كيتم بيع بضاعة الشيء ا١تصنوع بعد استبلمو،كقد ثبتت مشركعيتو يف السنة ا١تشرفة 

 كينعقد االستصناع باإل٬تاب كالقبوؿ من ا١تستصنع كالصانع، كيقاؿ 2كاإلٚتاع العملي كاٟتاجة تودعوا إليو،
كاتفاؽ شخصُت على صنع أحذية أك آنية أك مفركشات  (مصنوع)كللشيء (صانع)كللبائع (مستصنع)للمشًتم

ك٨توىا فهو ال يكوف إال فيما يتعامل فيو الناس، كىو عقد يشبو اإلجارة لكنو يفًتؽ عنها من حيث أف الصانع 
 4: كلو عدة شركط نذكر منها3يضع مادة الشيء ا١تصنوع من مالو،

 أف يكوف ا١تعقود عليو معلومان ببياف اٞتنس كالنوع كالقدر، كفق ا١تواصفات ا١تطلوبة كا١تتفق عليها، -
 أف يكوف االستصناع يف األشياء ا١تتعامل هبا، كال يتناىف مع الشريعة اإلسبلمية، -
 .ال يشًتط يف بيع االستصناع أف يكوف ا١تستصنع ىو الذم يقـو بنفسو فعبل بصناعة السلعة -
 . ال يلـز يف االستصناع دفع الثمن كقت التعاقد، إذ تعجيل دفع الثمن شرط يف السلم ال يف االستصناع -
 أحد٫تا مع العميل يكوف فيو : كتتم ىذه الصيغة من خبلؿ إبراـ عقدين منفصلُت: االستصناع الموازي

البنك اإلسبلمي صانعا، كاآلخر مع الصهٌناع أك ا١تقاكلُت يكوف فيو البنك مستصنعان، كيتحقق الربح عن طريق 
كالثاين  (كىو الذم مع الصهٌناع أك ا١تقاكلُت)اختبلؼ الثمن يف العقدين، كالغالب أف يكوف أحد٫تا حاال

، كعليو ٯتكن للبنك إبراـ عقد استصناع موازم بصفتو مستصنعان مع طرؼ (كىو الذم مع العميل)مؤجبل
آخر بنفس مواصفات ما اشًتاه ذلك أف ىذا العقد كعقد االستصناع األكؿ عبارة عن صفقيت استصناع ال 
يوجد ربط بينهما فبل يفضي إُف بيعتُت يف بيعة ا١تنهي عنو، كالذم ٯتنع كذلك من ٖتوؿ االستصناع ا١توازم 

 كيرجع ا٢تدؼ منو ىو تلبية حاجات كرغبات اٞتماعات كاألفراد، كاليت ال ٯتكن ٘تويلها 5إُف إقراض ربوم،
بعقود البيوع األخرل كذلك من خبلؿ تصنيع السلع كسداد الثمن مؤجبل أك على أقساط،كفقا لقدرات 

 6.ا١تستصنع كموافقة الصانع على ذلك

                                       
دراسة تطبيقية عمى البنوك -ياسر عبد طو الشرفا، أىمية دور البنوك اإلسالمية في إنماء قطاع الصناعة بصيغة االستصناع واالستصناع الموازي1

 .127، ص2013، مجمة جامعة فمسطين لألبحاث والدراسات، فمسطين، العدد الخامس، يوليو-اإلسالمية العاممة في فمسطين
 .64 أمل حسني عبد العزيز الحيمة، مرجع سبق ذكره، ص2
 .127 ياسر عبد طو الشرفا، مرجع سبق ذكره، ص3
 .64 أمل حسني عبد العزيز الحيمة، مرجع سبق ذكره، ص4
 .128 ياسر عبد طو الشرفا، مرجع سبق ذكره، ص5
 .219خالدي خديجة، بن حبيب عبد الرزاق، نماذج وعمميات البنك اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص6
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 1:كما لبلستصناع ا١توازم شركط حيث اشًتط أىل العلم
 أف يكوف عقد البنك مع ا١تستصنع منفصبل عن عقدىا مع الصانع؛ -
 أف ٯتتلك البنك السلعة امتبلكا حقيقيا، كتقبضها قبل بيعها على ا١تستصنع؛ -
أف يتحمل البنك نتيجة إبرامو عقد االستصناع بصفتو صانعا كل تبعات ا١تالك، كال ٭تق لو أف ٭تو٢تا إُف  -

 .    عميل آخر يف االستصناع ا١توازم
ىي عبارة عن ٘تلك ا١تنافع مقابل األجرة كىناؾ نوعاف من اإلجارة تشغيلية كإجارة منتهية : صيغة اإلجارة -4

بالتمليك، أما اإلجارة التشغيلية فهي اتفاؽ يتم ٔتقتضاه استئجار أصل معُت أك استخدامو بواسطة مستأجر 
، أما (ا١تؤجر)يف مقابل قياـ ىذا األخَت بسداد مبالغ دكرية لفًتة زمنية ٤تدكدة يف العقد إُف مالك األصل

اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك فهي شكل من عقود اإلجارة اليت تقدـ للمستأجر خيارا بامتبلؾ ا١توجود عند هناية 
فًتة اإلجارة أما بشراء ا١توجود مقابل ٙتن رمزم أك بدفع القيمة السوقية أك ٔتوجب عقد ىبة، أك دفع قسط 

اإلجارة خبلؿ فًتة اإلجارة شريطة أف يتم الوعد بشكل منفصل كمستقل عن عقد اإلدارة األساسي، أك يتم 
إبراـ عقد ىبة معلق على الوفاء ّتميع التزامات اإلجارة فتنقل ا١تلكية تلقائيا عند ٖتقق ذلك،كٯتكن توضيح 

 :آلية عقد اإلجارة بالشكل التاِف
 2يبين آلية عقد اإلجارة: (04)مخطط بياني رقم

 
كيتضح لنا من الشكل أعبله، أف البنك قيـو بشراء األصل من ا١تورد، مث يقـو بدكره بتأجَت األصل إُف 

العميل لقاء دفعات أقساط منتظمة حيث يبقى األصل باسم البنك، أما يف حالة اإلجارة ا١تنتهية بالتمليك فإف 
 3.األصل ٭توؿ باسم العميل أما بشكل تدر٬تي طيلة مدة العقد أك يف هناية انتهاء العقد

                                       
 .220خالدي خديجة، بن حبيب عبد الرزاق، نماذج وعمميات البنك اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص1
اإلطار المفاىيمي والتحديات، معيد الدراسات االقتصادية، صندوق النقد العربي، أبوظبي، اإلمارات العربية :إبراىيم الكراسنة، البنوك اإلسالمية2

 .12، ص2013، 24المتحدة، رقم
 .12 إبراىيم الكراسنة، نفس المرجع، ص3

 ٖتويل األصل باسم تأجَت األصل إُف العميل

 دفع أقساط اإل٬تار دفع قيمة األصل

مالك )ا١تؤجر
(األصل  

ستأجراَف بنك اإلسالمياؿ   
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ىي اتفاؽ بُت البنك اإلسبلمي كالعميل للمسا٫تة يف رأس ا١تاؿ بنسب متساكية أك : صيغة المشاركة -5
تفاكتة يف إنشاء مشركع جديد أك تطوير مشركع قائم أك ٘تلك عقار أك أصل منقوؿ سواء على أساس دائم أك 

متناقص ْتيث يشًتم العميل حصة البنك اإلسبلمي بشكل متزايد، كتتم ا١تشاركة يف األرباح اليت يدرىا 
ا١تشركع أك العقار أك األصل كفقا لشركط اتفاقية ا١تشاركة، بينما تتم ا١تشاركة يف ا٠تسائر كفقا لنصيب ا١تشارؾ 

 1.يف رأس ا١تاؿ
يتمثل ىذا األسلوب يف تقدًن ا١تشاركُت للماؿ بنسب متساكية أك متفاكتة، من أجل : المشاركة الدائمة - أ

إنشاء مشركع جديد أك ا١تسا٫تة يف مشركع قائم ْتيث يصبح كل مشارؾ ٦تتلكا حصة يف رأس ا١تاؿ بصفة 
دائمة، كمستحقا لنصيبو من األرباح، كتستمر ىذه ا١تشاركة يف األصل إُف حُت انتهاء الشركة كلكن ٯتكن 

لسبب أك آلخر أف يبيع أحد ا١تشاركُت حصتو يف رأس ا١تاؿ للخركج أك التخارج من ا١تشركع كتستخدـ 
ا١تصارؼ اإلسبلمية أسلوب ا١تشاركة يف العديد من ا١تشاريع الصغَتة كا١تتوسطة فهي تقـو بتمويل العمبلء ّتزء 
من رأس ا١تاؿ نظَت اقتساـ نتائج ا١تشركع حسبما يتفقاف، كما أهنا كثَتا ما تًتؾ مسؤكلية العمل كإدارة الشركة 

 2.على العميل الشريك مع احملافظة على حق اإلدارة كالرقابة كا١تتابعة
ىي ا١تشاركة اليت يتم فيها ٖتديد حصة كل طرؼ من البنك كالعميل يف رأس ماؿ : المشاركة المتناقصة - ب

ا١تشركع كعندما يبدأ ىذا ا١تشركع يف ٖتقيق األرباح يتنازؿ البنك تدر٬تيا عن حصتو يف رأس ا١تاؿ ببيعها إُف 
العميل إُف أف يصبح ىذا ا١تشركع بعد مدة زمنية يتفق عليها ٦تلوكا بكاملو من طرؼ العميل، كيأخذ ىذا 

 3:النوع من ا١تشاركة ثبلث صور ىي
يتفق البنك مع الشريك على ٖتديد حصة كل طرؼ يف رأس ماؿ ا١تشاركة كالشركط ا١ترتبطة بذلك مث  -

 يكوف بيع حصة البنك إُف العميل بعد ذلك بعقد مستقل، بعد انتهاء آجاؿ ا١تشاركة؛
يتفق البنك مع الشريك على ا١تشاركة يف ٘تويل كلي أك جزئي ١تشركع ذم دخل متوقع مقابل حصة من  -

 األرباح مع اقتطاع جزء من أرباح الشريك لتسديد حصة البنك من رأس ا١تاؿ؛
يتفق البنك مع الشريك على أف يكوف رأس ا١تاؿ ا١تشاركة يف شكل أسهم ٘تثل ٣تموع قيم ا١تشركع ا١تتفق  -

عليو، ك٭تصل كل منهما على نصيبو من اإليراد ا١تتحقق مع قياـ الشريك بشراء جزء من أسهم البنك سنويا 
 .إُف أف يصبح ا١تشركع بالكامل ملكا للشريك

 
 

                                       
 .31، ص2011شياب أحمد سعيد العزعزي، إدارة البنوك اإلسالمية، دار النفائس لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، 1
 .247عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي، أساسيات العمل المصرفي، مرجع سبق ذكره، ص2
 .90بوتريشة أحمد، مرجع سبق ذكره، ص3
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 1:كلتطبيق التمويل با١تشاركة أ٫تية تتمثل يف
  إعطاء فرص جديدة كمبلئمة لتمويل ا١تشركعات يف ا١تدل ا١تتوسط كالطويل للمستثمرين بعيدا عن

مشكبلت القركض كما يتبعها من مشاكل سعر الفائدة كالضمانات كتأخَت السداد كما تقـو بو البنوؾ 
 .التقليدية

  نقل ا٠تربات كاالستفادة منها بُت البنك كالشركاء، إضافة إُف ٖتقيق األرباح كتقوية القدرات ا١تالية لكل
 .منهما
 توزيع ا١تسؤكلية كا١تخاطر توزيعا عادال بُت البنك كالشركاء. 
كىي تقدًن ا١تاؿ من طرؼ كالعمل من طرؼ آخر على أف يتم االتفاؽ على كيفية : صيغة المضاربة -6

تقسيم الربح، كا٠تسارة على صاحب ا١تاؿ، كيتلقى البنك اإلسبلمي األمواؿ من ا١تودعُت بصفتو مضاربا بينما 
 أك ىي عقد شراكة يف الربح بُت طرفُت يقدـ أحد٫تا ماالن كيسمى 2يدفعها إُف ا١تستثمرين بصفتو ربا للماؿ،

رب ا١تاؿ إُف الطرؼ الذم يقـو بالعمل كيسمى ا١تضارب، كيتحدد اقتساـ الربح ا١تتحقق من ا١تضاربة بينهما 
ْتسب النسبة ا١تتفق عليها سلفا، أما ا٠تسارة غَت النإتة عن التعدم كالتقصَت فتكوف على رب ا١تاؿ كٮتسر 

ا١تضارب عملو، كتستخدـ ا١تصارؼ اإلسبلمية ىذه الصيغة لتمويل ٥تتلف القطاعات التجارية كالصناعية 
كالزراعية كبصفة خاصة الشركات كا١تؤسسات الكبَتة اليت تتميز با٠تربة كالسمعة اٞتيدة، إال أف ىذه الصيغة 

 3.تبدك قليلة االستعماؿ نظرا ٠تطورهتا، كعدـ كجود الثقة الكبَتة يف العمبلء
 4:كصيغة ا١تضاربة على نوعُت

 كىي ا١تضاربة اليت َف تقيد بزماف كال ٔتكاف كال عمل، كال ما يتجر فيو ا١تضارب، كال : المضاربة المطلقة
 .من يتعامل معو دكف أم قيد من القيود

 كإذا -كىي اليت قيدت بشيء من تلك القيود ك٨توىا، كتقييد ا١تضاربة بالشرط صحيح: المضاربة المقيدة
 -.خالف ا١تضارب ما قيد بو كاف ضامنا

٬تب أف تتوافر يف عقد ا١تضاربة بعض الشركط ا٢تامة، كقد حرص الباحث على :شروط صحة المضاربة -
 عرضها يف شكل مصنف ْتيث يسهل تفهمها أك الرجوع إليها، فتم تقسيمها إُف ثبلثة ٣تموعات بعضها                     

 

                                       
 .90بوتريشة أحمد، نفس المرجع، ص1
 .24سميمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص2
 .60شوقي برقبة، مرجع سبق ذكره، ص3
 .149الغريب الناصر، مرجع سبق ذكره، ص4
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 :1يتعلق برأس ا١تاؿ كبعضها يتعلق بالربح كالباقي ٮتتص ببعض الشركط التنفيذية،كفيما يلي أىم ىذه الشركط
  أف يكوف رأس ا١تاؿ دينا يف ذمة ا١تضارب كا١تقصود ىو أال يكوف ذلك عند ابتداء ا١تضاربة بأف يكوف

 .شخص مدينا آلخر ٔتبلغ من النقود فيقوؿ لو الدائن ضارب ٔتاِف عليك من دين
  ،أف يكوف رأس ا١تاؿ معلوما، فبل يصح على ٣تهوؿ القدر، كا١تقصود من ذلك ٖتديد ا١تاؿ ا١تضارب عليو

باعتبار ىذا ا١تاؿ ا١تدفوع سوؼ ٕترل إعادتو عند تصفية ا١تضاربة، فإذا َف يكن معلوما فإف ذلك يفضي إُف 
 .منازعة، كا١تعلومة تكوف يف القدر كاٞتنس كالصفة

 ٔتعٌت أف يكوف رأس ا١تاؿ ىو ما يستخدمو أىل البلد : أف يكوف رأس ا١تاؿ ٦تا يستخدمو أىل بلد معُت
 .كاعتيادىم التعامل بو كبالطبع أف يكوف معًتفا بو 

  ،أف تكوف حصة العامل يف الربح جزءا معلوما شائعا كيشًتط الفقهاء النص على حصة العامل يف الربح
 (ا١تضارب كرب ا١تاؿ)كَف يشًتطوا النص على حصة صاحب رأس ا١تاؿ،مع ضركرة أف يكوف الربح بينهما

معلوما بالنسبة كالنصف أك الثلث مثبل، كإف كاف البعض ال يشًتط يف ا١تعلومية البياف باللفظ الصريح بل 
 .يكتفي بالقرينة الدالة عليها

  بالنسبة ألجل ا١تضاربة فيجب أف يعلم كل منهما الوقت الذم تنتهي فيو ىذه العبلقة كاألجل ٬تب أف
 .يكوف معقوال فقد يكوف عاما أك أقل من ذلك

  الضماف يف ا١تضاربة حيث ٬توز لصاحب ا١تاؿ أف يشًتط على ا١تضارب من الشركط ما ٭تفظ لو مالو 
ىو عقد على الزرع ببعض ا٠تارج منو، : (المغارسة_المساقاة_المزارعة )صيغة التمويل الزراعي -7

فا١تزارعة عبارة عن دفع األرض ١تن يزرعها أك يعمل عليها كالزرع بينهما، كىي جائزة يف رأم الكثَت من 
الفقهاء، كتعترب ا١تزارعة عقد شركة ٔتاؿ من أحد الشريكُت كعمل من اآلخر فهي جائزة اعتبارا با١تضاربة، ك٢تذه 

 2:الصيغة عدة شركط كاجبة التنفيذ منها
 .أىلية ا١تتعاقدين -
 .صبلحية األرض للزراعة -
 .بياف ا١تدة بأف يقوؿ إُف سنة أك سنتُت -
 .أف يكوف الناتج بينهما مشاعا كبالنسبة اليت يتفق عليها -

                                       
 .150الغريب الناصر، نفس المرجع، ص1
 .179الغريب الناصر، نفس المرجع، ص2
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 .أف ٮتلى صاحب األرض بينهما كبُت العامل -
 .أف يكوف ما يزرع فيها معلـو -
 .(كالبذكر بينهما)أف تكوف األرض عند أحد٫تا كعلى اآلخر العمل -
بياف من يقدـ البذر منهما كمن َف بقدـ ألف ا١تعقود عليو ٮتتلف باختبلؼ البذر فإذا كاف ـ قبل  -

 .صاحب األرض كاف ا١تعقود عليو منفعة األرض، كإذا كاف من قبل العامل فا١تعقود عليو منفعة العمل
سواء بيديو أك )منفعة العامل: كا١تزارعة يف الواقع ىي مشاركة، ألف النماء اٟتادث قد مت من منفعة أصلُت ٫تا

، كمنفعة األرض قدمها صاحبها صاٟتة لزراعة،كا١تزارعة ليست إجارة أك مؤاجرة، لذلك (ْتيوانو أك بآالتو كأدكاتو
فإنو إذا َف تأت األرض ٔتحصوؿ كَف يكن للزارع ما يأخذه نظَت ما بذؿ يف األرض من عمل، فليس لو أف يطالب 

بأجره، كصاحب األرض قد خسر منفعة أرضو،ألف الزارع شريك لصاحب األرض؛ كما تقـو ا١تزارعة على أربعة 
 .األرض، البذكر، العمل، ا١تعدات أك اٟتيواف: عناصر ىي

 :كما للمزارعة الصحيحة صورتُت ٫تا
 (الزارع)أف تكوف األرض كالبذكر كا١تعدات من جانب صاحب األرض كالعمل من جانب العامل. 
 أف تكوف األرض من جانب صاحب األرض كالعمل كالبذكر كا١تعدات من جانب العامل . 
تقـو البنوؾ اإلسبلمية بتقدًن قركض بدكف فوائد يف بعض اٟتاالت كذلك كنوع من : القرض الحسن -8

ا١تساعدات االجتماعية ألفراد اجملتمع، كعادة ما يسًتد ا١تصرؼ اإلسبلمي أصل القرض بدكف أية زيادة، 
كيهفضل عادةن أال نستخدـ أمواؿ الزكاة عند تقدًن القركض اٟتسنة، لذلك تقـو البنوؾ اإلسبلمية باستثمار 

 1.نسب معينة من اٟتسابات اٞتارية بعد أخذ موافقة أصحاهبا يف ٘تويل القهرهكض اٟتىسىنة للمحتاجُت
 تحديات الصيرفية اإلسالمية: الفرع الثالث

بل الرغم من النجاحات اليت حققتها البنوؾ اإلسبلمية يف اآلكنة األخَتة إال أف ذلك اإل٧تاز التنموم 
ا١تتواضع تقف عدة ٖتديات يف طريقو ٨تو الوصوؿ إُف ا١تستول ا١تأموؿ كتقف حائل دكف ترٚتة اإلطار النظرم 

 2:الذم ٭تكم أعما٢تا على أرض الواقع، كمن بُت ىذه التحديات ٧تد
غياب النظاـ االقتصادم كا١تلي اإلسبلمي بشكلو ا١تتكامل ٬تعل البنوؾ اإلسبلمية تعمل يف ظركؼ صعبة  -1

 ٖتد من قدرهتا على العمل كتضعف من حجم إ٧تازىا، فالبنوؾ اإلسبلمية تشكل جزءا من النظاـ االقتصادم 

                                       
 .561، صwww.Kotobarabia.comأسامة عبد الخالق األنصاري، إدارة البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية، كمية التجارة، جامعة القاىرة، 1
العمميات،إدارة المخاطر،والعالقة ومع المصارف المركزية والتقميدية، إتحاد المصارف العربية، بيروت لبنان، -أحمد سفر، المصارف اإلسالمية2

 .247، ص2005
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كا١تاِف اإلسبلمي، حيث تعمل ىذه البنوؾ ٔتا ينسجم كمبادئ ىذا النظاـ كٔتا ٭تقق أىدافو، فعدـ اكتماؿ ىذا 
النظاـ  كضعف الدكر اٟتاِف الذم يلعبو يف تسيَت اٟتياة االقتصادية، كضآلة مسا٫تة البنوؾ اإلسبلمية يف 

 .التنمية االقتصادية كاالجتماعية
ضعف سوؽ رأس ا١تاؿ اإلسبلمي كأدكاتو، يعاين العمل ا١تصريف اإلسبلمي عدـ اكتماؿ سوؽ رأس ا١تاؿ  -2

اإلسبلمي، خاصة السوؽ الثانوم الذم تستطيع من خبللو البنوؾ اإلسبلمية استثمار سيولتها الفائضة، 
ككذلك اٟتصوؿ على حاجاهتا من السيولة عند اٟتاجة، كقد أدل الوضع إُف اضطرار البنوؾ اإلسبلمية إُف 

استثمار جزء كبَت من سيولتها يف االستثمار السلعي يف األسواؽ الدكلية على شكل مراْتة يف السلع الدكلية 
كتبذؿ حاليا جهود كبَتة من قبل رجاؿ ا١تصارؼ اإلسبلمية كاالقتصاديُت اإلسبلميُت باالشًتاؾ مع فقهاء 

ا١تسلمُت من أجل التوصل إُف أدكات استثمارية الستثمار فوائض األمواؿ، ْتيث تليب ىذه األدكات 
احتياجات السيولة كتنسجم أيضا مع أحكاـ الشريعة اإلسبلمية، ك٬ترم التفكَت اآلف بإ٬تاد أدكات استثمارية 

شرعية لسد الفجوات القائمة يف سوؽ رأس ا١تاؿ اإلسبلمي، كمن ىذه األدكات سندات ا١تقايضة كاألسهم 
غَت ا١تشاركة يف التصويت كسندات كأذكنات ا٠تزينة ا١تخصصة لبلستثمار اإلسبلمي، كاليت ٘تثل بديبل لسندات 

 .الدين ا١تستندة إُف سعر الفائدة
َف يتم حىت اآلف كضع إطار قانوين كتنظيمي موحد للنظاـ ا١تاِف اإلسبلمي كاللوائح ا١تصرفية ا١تطبقة يف  -3

البلداف اإلسبلمية تقـو على أساس النموذج ا١تصريف الغريب، كما أف ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية تواجو 
صعوبات عندما تعمل يف البلداف غَت اإلسبلمية بسبب عدـ كجود ىيئة تنظيمية تعمل كفقا للمبادئ 

اإلسبلمية، كمن شأف كضع إطار للتنظيم كاإلشراؼ يتناكؿ القضايا ا٠تاصة با١تؤسسات اإلسبلمية أف يؤدم 
 .1إُف تعزيز اندماج األسواؽ اإلسبلمية كاألسواؽ ا١تالية الدكلية

ال تزاؿ البنوؾ اإلسبلمية تعتمد يف تأىيل ا١توارد البشرية على جهود متفرقة : تأىيل ا١توارد البشرية -4
إلكساب منسوبيها مقدارا كافيا من ا١تعرفة ٓتصوصيتها، من خبلؿ ا١تعاىد ا١تصرفية العامة اليت بدأت منذ فًتة 

كجيزة بإدراج التدريب على ا١تصرفية اإلسبلمية يف اىتماماهتا يف البحرين كالكويت كاإلمارات كاألردف 
كالسوداف، كَف ٖتظ حىت اآلف ٔتا يتوافر للبنوؾ اإلسبلمية من كجود كليات متخصصة ٢تا، كترتب ىذا على 

اعتماد ا١تصارؼ اإلسبلمية على مؤىلُت ٓتربة مصرفية تقليدية كثَتا ما ال تنجح الدكرات التدريبية يف ٖتويلها 
 2.كتطويرىا ٔتا يتبلءـ مع احتياجات العمل ا١تصريف اإلسبلمي

                                       
، 2005، جامعة ابوبكر بمقايد تممسان، العدد األول، MECAS، بحث منشور ضمن دفاتر-نشاة،تطور،أفاق:خالدي خديجة، البنوك اإلسالمية1
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مازاؿ النشاط التسويقي ٢تذه ا١تؤسسات ٭تتاج إُف أساليب جديدة للًتكيج لفكرة االستثمار يف البنك  -5
اإلسبلمي، كتشجيع كتعريف رجاؿ األعماؿ بنظاـ عقود ا١تشاركة، ا١تضاربة كا١تراْتة باإلضافة إُف تسويق كافة 

 1.خدمات البنك اإلسبلمي
تأثَت أسعار الصرؼ كتغَتىا ا١تستمر على أنشطة كعمليات البنوؾ اإلسبلمية اليت تتم بالعمبلت  -6

 2.األجنبية
ٔتا أف البنوؾ اإلسبلمية ال تسعى إُف ٖتقيق األىداؼ االقتصادية فحسب بل تتسع لتشمل اٞتوانب االجتماعية 
٦تا يساىم يف ٖتقيق االستقرار كالرفاىية االجتماعية، كلكي تتمكن من أداء دكرىا على أحسن ما يراـ كتساىم 

 3:بفعالية يف ٖتقيق التنمية االقتصادية ا١تنشودة ال بد من توفَت ٚتلة من العوامل اليت تساعد على ذلك منها
  ضركرة قياـ البنوؾ ا١تركزية بتقدًن الرعاية كا١تساندة ٢تا كىذا إلعادة الثقة بالبنك اإلسبلمي لدل ٚتهور

 .ا١تتعاملُت
  ال بد على البنك ا١تركزم أيضا التفريق بُت اٟتسابات اٞتارية كاٟتسابات االستثمارية عند فرض

 .االحتياطي القانوين نظرا الختبلؼ فلسفة الضماف يف البنوؾ اإلسبلمية عنها يف البنوؾ التجارية
  ضركرة دخوؿ البنوؾ اإلسبلمية يف التجارة االلكًتكنية ألف ذلك من شأنو اختصار كثَت من ا٠تطوات يف

 .مباشرة عملياهتا
 ٤تاكلة توحيد الفتاكل ا١تعموؿ هبا يف البنوؾ اإلسبلمية قدر اإلمكاف. 
  مضاعفة اٞتهود من طرؼ السلطات ا١تعنية لتطوير التشريعات اليت تعيق حركة تطبيقات البنوؾ اإلسبلمية

 .لتمكينها من دعم خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية
المبحث الثالث إدارة المخاطر البنكية 

من الضركرم أف تقـو التقارير ا١تالية بتصوير مبلئم للحالة ا١تالية للبنوؾ كبا١توازات ضركرة إدارة ا١تخاطر 
 تنتج كل ا١تخاطر بالضركرة عن أخطاء اإلدارة، فهي قد تنشأ بفعل  الالكامنة يف تعامبلهتا، كمن ناحية أخرل، 

 

                                       
 .594أسامة عبد الخالق األنصاري، مرجع سبق ذكره، ص1
 .594أسامة عبد الخالق األنصاري، نفس المرجع، ص2
، مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاد كمي، جامعة -DEA-زينب عمراوي، قياس الكفاءة النسبية لمبنوك باستخدام تقنية التحميل التطويقي لمبيانات3
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، كبالتاِف على إدارة ا١تخاطر أف توضح نوع ظرؼ خارجي مفاجئ ٮترج عن نطاؽ سيطرة كٖتكم إدارة البنك
 .ا٠تطر ا١توجود فيما إذا كاف بسيط كيتبلشى بسرعة أـ أنو خطر يتطور ليتحوؿ إُف مشكلة ٢تا أبعاد أخرل

من ا١تهم ٔتا كاف أف نفهم معٌت ا٠تطر كأ٫تية ٖتليل بشكل علمي ك٨تدد  مفهـو الخطر و تطوره: المطلب األوؿ
 .مصدره

 تعريف الخطر وأىمية تحليلو:الفرع األوؿ
إف جوىر العمل التجارم كاالستثمارم ىو التعرض للمخاطر،فأم عملية ٕتارية أك استثمارية تنطوم على 

 كقد اختلف الكتاب كالعلماء يف إعطاء تعريف أك 1سلسلة من الوظائف ٢تا مستويات متخلفة من ا١تخاطر،
٥تاطر التجارة، كىو أف يشًتم سلعة بقصد أف : مفهـو للخطر، فنجد  ابن القيم الذم يرل أف ا١تخاطرة ٥تاطرتاف

ا١تيسر أكل الذم يتضمن أكل ا١تاؿ بالباطل، فهذا الذم : يبيعها كيربح كيتوكل على اهلل يف ذلك، كا٠تطر الثاين
 .حرمو اهلل تعاُف كرسولو

كا١تخاطرة تعٍت التعرض الحتماؿ ا٢تبلؾ أك التلف، أم كقوع ا٠تسارة، كىو ما عرب عنو ابن تيمية كابن القيم 
ٔتخاطرة التجارة؛ لكن الدخوؿ يف التجارة كا١تشاريع االستثمارية ال يعتمد النجاح فيها على اٟتظ، بل يكوف 
لئلنساف فيها رأم كتدبَت، كقد اكتسبت كلمة ا١تخاطرة معٌت جديدا يف لغة العرب ا١تعاصرة، إذ جاءت ترٚتة 

 اإل٧تليزية، كأصبحت مصطلحا جديدا يف علم ا١تالية، كلذلك ال يوجد يف كبلـ الفقهاء القدامى (Risk)لكلمة
، كال يعٍت ذلك أف ا١تعامبلت ا١تالية كالتجارية يف القدًن َف تكن تتضمن  ما ٯتكن اعتباره إشارة إُف ىذا ا١تفهـو
ا١تخاطر ا١تعركفة، ألف ا٠تطر موجود يف كل عقد يتضمن عمبل يتم يف ا١تستقبل، كال ريب أف ىذا كاف معركفا 

 2.عندىم
ا٠تسارة ا١تادية احملتملة نتيجة لوقوع حادث معُت، كيف ىذا التعريف بياف لنوع : عرفها آخركف على أهنا

 3.ا٠تسارة حيث حصرىا بأهنا خسارة مادية قابلة للقياس بشكل كمي
 4:كما كرد ٔتعاف متعددة كمقامرة كالغرر كالضماف

 .ا١تقامرة فؤلهنا تقع على أمر قد ٭تدث أك ال ٭تدث -
 .الغرر ألهنا ترتبط بعوامل تدفع إُف عدـ اليقُت، كاليت ٯتكن أف تتولد عن العبلقة التعاقدية -

                                       
بمعزوز بن عمي، إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية مدخل اليندسة المالية، ورقة بحثية مشاركة في ممتقى الخرطوم النسخة الرابعة 1

دارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية"لممنتجات المالية اإلسالمية تحت عنوان  .03، ص2012أبريل6-5، السودان، "التحوط وا 
 .60، ص2014عادل عبد الفضيل عيد، نظرية الخسارة في معامالت المصارف اإلسالمية، دار التعميم الجامعي، االسكندرية، مصر، 2
 .25، ص2016شقيري نوري موسى وآخرون، إدارة المخاطر، دار المسيرة لمنشر والتوزيع،الطبعة الثانية، عمان، األردن، 3
، أطروحة 2موسى عمر مبارك، مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتيا بمعيار كفاية رأس المال لممصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل4

 .17، ص2008دكتوراه، تخصص المصارف اإلسالمية، األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية، 
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 .الضماف على اعتبار أف الفقهاء يستخدموف الضماف ٔتعٌت ٖتمل تبعة ا٢تبلؾ اليت تعٍت ا١تخاطرة -
ففي االقتصاد اإلسبلمي كباعتبار ا١تخاطرة احتماؿ كقوع خسارة فإف ىذا غَت مرغوب بو، ألف تعريض 

ا١تاؿ للتلف كالضياع ينايف مقاصد الشريعة يف حفظ ا١تاؿ كتنميتو، كليس يف النصوص الشرعية ما يأمر بالتعرض 
للمخاطر، كإ٪تا فيها اشًتاط الضماف يف الربح كىو اشًتاط لتحمل ا١تسؤكلية الناشئة عن ا١تلكية كىو مدلوؿ 

الذم اتفق الفقهاء على قبولو كاألخذ بو، كعليو فا١تخاطر ا١تقبولة ىي " ا٠تراج بالضماف: "اٟتديث النبوم الشريف
تلك اليت تتبع النشاط االقتصادم الذم يولد الثركة ٓتبلؼ ا١تخاطرة اليت ال تولد الثركة فهي ضارة بالنشاط 

 1.االقتصادم، كىذا فرؽ جوىرم بُت ا١تخاطرة ا١تقبولة كتلك ا١تمنوعة يف االقتصاد اإلسبلمي
يعترب ا٠تطر من أىم ا١تشاكل اٟتيوية اليت تؤثر على ا١تشاريع تأثَتا فعاال كلذا ٬تب أف نفهم كنعرؼ معٌت كلمة 

ا٠تطر بشكل علمي ألف ازدياد ا٠تطر يتحوؿ إُف مشكلة، كحيث إف كل ا١تشاريع تتعرض للمخاطر فإنو ٯتكن من 
 2:خبلؿ الدراسة العملية أف نقنن أنواع ىذه ا١تخاطر أك ٨تددىا بشكل أكثر دقة على النحو التاِف

 .بعض ا١تخاطر تعترب بسيطة كتتبلشى كال تؤثر على سَت ا١تشركع -
 .بعض ا١تخاطر يتطور إُف مشكلة ٢تا أبعادىا ك٬تب كضع خطة إلصبلحها سريعا -
 .نسبة قليلة من ا١تخاطر تتحوؿ إُف أزمات قد تعصف با١تشركع بالكامل -

ٖتليل ا١تخاطر ىو القاسم ا١تشًتؾ األعظم لكل القرارات ا١تالية تقريبا كليس الغرض من ٖتليل ا١تخاطر ىو 
تفادم ا٠تطر ألف ذلك أمر مستحيل، كلكن الغرض ىو التعرؼ على كجود ا٠تطر كقياسو كالسيطرة عليو كإدارتو 

بطريقة ٘تكن من تقليل أثرىا السيئ على نتيجة القرار الذم نريد أف نتخذ كالتأكد أف متخذ القرار ٭تصل على 
التعويض ا١تناسب بقدر ذلك ا٠تطر؛ إف الباعث على طلب التعويض بقدر ا٠تطر ىو أف الناس بصفة عامة 

ينزعوف إُف ٕتنب ا١تخاطر أم أهنم يفضلوف دائما قدرا أقل على قدر أعلى من ا١تخاطر، فالناس مستعدكف لتحمل 
٥تاطر عالية يف استثماراهتم إذا قابلها احتماؿ ٖتقق عوائد ٣تزية، كىم يرضوف بعوائد متدنية إذا كانت ا١تخاطر 

متدنية كا١تستثمر يعتٍت بقياس ا٠تطر حىت ال يتحمل ٥تاطر عالية مقابل عوائد متدنية، إف ٖتليل القوة اليت ٯتكن 
 3.أف تؤدم إُف ا٨تراؼ األحداث عن مسارىا ا١تتوقع ىو بالضبط ما يشار إليو بدراسة إدارة ا١تخاطر
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 مسببات الخطر :الفرع الثاني
مسببات ا٠تطر ىي ٣تموعة الظواىر الطبيعية كالعامة اليت تؤثر تأثَتا مباشرا أك غَت مباشر يف نتيجة القرارات 

 1:اليت يتخذىا األشخاص، كتنقسم ا١تسببات من حيث النشأة إُف
 كىي العوامل الطبيعية ا١تادية اليت ليس لئلنساف دخل يف كجودىا :مسببات الخطر الطبيعية أو األساسية

أك ٖتققها مثل الوفاة الطبيعية، الزلزاؿ، اٟتريق الذم ٭تدث بالغابات أك نتيجة ارتفاع درجة اٟترارة، كىذه 
العوامل الطبيعية تؤثر على قرارات األفراد ا١تتعلقة با١تمتلكات اليت يؤدم ٖتقق ىذه الظواىر الطبيعية إُف 

 .حدكث خسارة كلية أك جزئية ٢تا
 على الرغم من أف األخطار يرجع سببها ا١تباشر إُف عوامل طبيعية ليس :مسببات الخطر المساعدة

لئلنساف دخل فيها إال أف ىناؾ ٣تموعة من العوامل ا١تساعدة اليت يكوف لئلنساف دخل فيها كتؤدم غلى 
زيادة فرص ٖتقق األخطار من ناحية أك إُف زيادة حجم ا٠تسائر النإتة عنها يف حالة حدكثها من ناحية 

 :أخرل؛ كتنقسم العوامل ا١تساعدة إُف نوعُت
كيقصد هبا مسببات ا٠تطر النإتة عن تغيَت اإلنساف لنوعية : مسببات الخطر المساعدة الموضوعية .1

كطبيعة األشياء كاليت تؤدم إُف زيادة احتماؿ حدكث اٟتوادث من ناحية كإُف زيادة حجم ا٠تسائر النإتة 
إنتاج سيارات ذات سرعات عالية كأثرىا على زيادة احتماؿ حدكث :عنها من ناحية أخرل، كمثاؿ على ذلك

اٟتوادث كإُف زيادة حجم ا٠تسارة النإتة عنها سواء بالنسبة ٠تطر حوادث  السيارات أك بالنسبة ٠تطر الوفاة 
 .ا١تبكرة

يقصد هبا ٣تموعة العوامل اليت تًتتب على تدخل اإلنساف يف :مسببات الخطر المساعدة الشخصية .2
زيادة فرص حدكثو أك زيادة حجم ا٠تسائر ا١تًتتبة عليها كلكن دكف أف تغَت يف طبيعة أك نوعية األشياء، 

 :كتنقسم مسببات ا٠تطر ا١تساعدة الشخصية إُف
ىي ٣تموعة العوامل ا١تساعدة اليت تؤدم إُف :مسببات الخطر المساعدة الشخصية الالإرادية .2.1

 .زيادة معدالت تكرار الظواىر الطبيعية كالنإتة عن تدخل العنصر البشرم كلكن بدكف عمد
ىي ٣تموعة العوامل ا١تساعدة اليت تؤدم إُف :مسببات الخطر المساعدة الشخصية اإلرادية .2.2

 .زيادة معدالت تكرار الظواىر الطبيعية كالنإتة عن تدخل العنصر البشرم عن عمد
 أنواع المخاطر التي تواجو البنوؾ:الفرع الثالث

حيث ٘تثل ا١تخاطر النظامية تلك اليت تنتج عن حوادث غَت : مخاطر نظامية ومخاطر غير نظامية .1
ا١تتوقعة أم أهنا ٯتكن أف ٖتدث بشكل متزامن أكثر من كوهنا مًتتبة على فرصة حقيقية، كبالتاِف ال ٯتكن 

التغلب على ىذا النوع من ا١تخاطر بتشكيل ٤تفظة ضخمة ال ارتباط بُت ٥تاطر مكوناتو، كيندرج ٖتت ىذا 
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النوع من ا١تخاطر ا٠تسائر ا١تتولدة عن الظركؼ االقتصادية العامة كاليت تصيب كل ا١تتعاملُت بالسوؽ يف ىذا 
الوقت،أما ا١تخاطر غَت ا١تنتظمة فهي تلك اليت تتولد عن سلسلة من األحداث كاليت يكوف حدكث أم منها 

أك ٤تدكدا /صدفة،كىذه ا١تخاطر ٖتدث كفقا لتوزيعات احتمالية ٥تتلفة،كيكوف ىذا النوع من ا١تخاطر ٤تددا ك
 1.بالنسبة لكل كحدة اقتصادية

فنجد ىناؾ خسائر تكوف متوقعة كخسائر أخر :مدى قدرة اإلدارة على توقع حدوث ىذه المخاطر .2
 2غَت متوقعة ككذا االستثنائية؛

 كىي ا٠تسائر ا٠تاصة ٔتخاطر االئتماف، كتتصف بأف قيمتها منخفضة كتكرارىا :الخسائر المتوقعة
مرتفع، كتتحوط ٢تا ا١تصارؼ من خبلؿ تكوين ا١تخصصات ا١تبلئمة كتستطيع األرباح السنوية استيعاب مثل 

 .ىذه ا٠تسائر
 كىي أعلى مستول ٥تاطرة ٯتكن أف تتحملو ا١تصارؼ، كتتصف بأف قيمتها : الخسائر الغير المتوقعة

مرتفعة كتكرارىا قليل، كيتم تغطية خسائرىا من خبلؿ حسابات رأس ا١تاؿ، كبالتاِف يتم التحوط ٢تا من خبلؿ 
 .رأس ا١تاؿ

 كتتصف بقلة حدكثها، كحجم ا٠تسائر كبَت جدا بشكل ٬تعل رأس ا١تاؿ ال يكفي :الخسائر االستثنائية
 .لتغطيتها ٦تا يؤدم إلفبلس ا١تصرؼ

 :مخاطر مالية وأخرى غير مالية .3
 مخاطر االئتماف - أ

كىي عدـ قدرة العميل أك التزامو برد أصل الدين أك فوائده أك االثنُت معا عند استحقاقو، كسبب ىذه 
ا١تخاطر يرجع إُف العميل ذاتو أك إُف نشاطو أك بسبب العملية اليت منح من أجلها أك نتيجة الظركؼ العامة اليت 

 :ٖتيط بالعميل كالبنك أك بسبب البنك الذم ٯتنح االئتماف، كىناؾ عدة صور للمخاطر االئتمانية ٨تدد منها
o كتنشأ بسبب السمعة االئتمانية للعميل المخاطر المتعلقة بالعميل وبالقطاع الذي ينتمي إليو ،

ككضعو ا١تاِف كبالقطاع الذم ينتمي إليو ألف لكل قطاع اقتصادم درجة من ا١تخاطر الختبلؼ أساليب 
 التشغيل كاإلنتاج لوحدات ىذا القطاع؛

o إف ىذا ا٠تطر مرتبط بالعملية ا١تراد ٘تويلها ككذا :المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تم تمويلو
 مدهتا، مبلغها كمدل توفر شركط ٧تاح إ٘تاـ مثل ىذه العملية مهما كانت طبيعتها؛
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o كٖتدث نتيجة الظركؼ االقتصادية كالتطورات السياسية :مخاطر المتعلقة بالظروؼ العامة
كاالجتماعية كغَتىا، كىذه ا١تخاطر من الصعب عادة التنبؤ هبا كالتحكم فيها كأخذ االحتياطات الكافية 

 ١تواجهتها؛
o كثَتا ما تقع البنوؾ ضحية أخطائها ىي كليست فقط :المخاطر المتصلة بأخطاء البنك

 أخطاء الغَت، كبالتاِف ٘تثل مشكلة الديوف ا١تتعثرة يف أحد جوانبها األساسية مشكلة البنك ذاتو؛
باإلضافة إُف صور ا١تخاطر االئتمانية السابقة كاليت ٛتلت يف معناىا أف البنك كا١تقًتض من نفس البلد فلو 

افًتضنا أف ا١تقًتض من بلد ٥تتلف عن بلد البنك فإف ىذا األخَت يتعرض ١تخاطر ٯتكن أف نطلق عليها خطر 
البلد كالذم يعٍت عدـ التزاـ ا١تدين أك ا١تقًتض األجنيب بتسديد القرض لعدـ قدرتو أك لوجود أزمات سياسية بُت 

 1.البلدين
  المخاطر التشغيلية - ب

كىي ا١تخاطر ا٠تاصة بالبنك نفسو كالناٚتة عن طبيعة العمل ا١تصريف، إذ تتوسع البنوؾ عادة يف توظيف 
األمواؿ ا١تتاحة لديها كتشكل أمواؿ ا١تودعُت نسبة عالية من ىذه األمواؿ، كتزداد إيرادات البنك كمن مث أرباحو 

نتيجة التوسع يف توظيف ىذه األمواؿ، إال أف زيادة التوظيف يقابلها يف العادة زيادة يف حجم ا١تخاطر اليت 
يتعرض ٢تا البنك، للعبلقة العكسية بُت توظيف األمواؿ كا١تخاطر كللعبلقة الطردية بُت العائد كا١تخاطر فكلما زاد 

التوظيف ارتفعت ا١تخاطر كزادت العوائد، كمن أىم أسباب التعثر ا١تصريف مث اإلفبلس يعود إُف عدـ ا١توازنة بُت 
الزيادة يف توظيف األمواؿ كزيادة ا١تخاطر، ك٥تاطر األعماؿ ا١تصرفية تتضمن ٚتيع ا١تخاطر ا١تتصلة بغدارة 

ا١توجودات كا١تطلوبات ا١تصرفية، كىذا النوع من ا١تخاطر يتطلب رقابة كإشرافا مستمرين من قبل إدارات البنوؾ 
كفقا لتوجو كحركة السوؽ كاألسعار كالعموالت كاألكضاع االقتصادية كالعبلقة باألطراؼ األخرل ذات العبلقة، 

 2.كٖتقق البنوؾ عن طريق أسلوب إدارة ىذه ا١تخاطر رْتا أك خسارة
 : مخاطر السيولة - ت

يقصد هبا ا١تخاطر اليت تواجهها منشآت األعماؿ عندما ال تتوافر لديها األمواؿ الكافية ١تقابلة االلتزامات 
ا١تالية يف األكقات احملدد ٢تا كتشمل ٥تاطر السيولة، ٥تاطر قصَتة األجل ك٥تاطر طويلة األجل علما بأف كل 

 .مؤسسات األعماؿ ْتاجة إُف إدارة ٥تاطر السيولة اليت تبقى يف مأمن من اإلفبلس
البد للمصرؼ من مواجهة الطلب على السيولة الناشئة عن رغبة العمبلء يف سحب جزء من كدائعها أك 

يف حصو٢تم على القركض، كيقـو النظاـ ا١تصريف ا١تعاصر على قاعدة االحتياطات اٞتزئية، حيث يستقطع جزء من 
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الودائع ا١تنسابة للمصرؼ ك٭تتفظ بو لدل ا١تصرؼ ا١تركزم كاحتياط قانوين نقدم ىذا باإلضافة إُف ما ٭تتفظ بو 
ا١تصرؼ لنفسو من احتياطي نقدم اختيارم، فإدارة ٥تاطر السيولة عملية معقدة، إذ أف أماـ ا١تصرؼ مصدراف 

ا١توجودات كا١تطلوبات، كإذا كاف ا١تصرؼ ٯتتلك استثمارات قابلة للبيع ١تواجهة الطلب على سيولة، : للسيولة ٫تا
فإف تلك ا١تخاطرة تنخفض غَت أف مسك استثمارات سائلة يؤدم إُف ٗتفيض ا١تردكد، ألف ا١تصرؼ يستطيع 

ٖتقيق مردكد أعلى من القركض كاالستثمارات طويلة األجل، أما ا١تصدر الثاين للسيولة فهو االقًتاض من الغَت، 
ىذا ما تفعلو ا١تصارؼ الكبَتة عندما تواجو الطلب ا١تتزايد على السيولة، كبالتاِف فهي توظف نسبا أعلى من 
موجوداهتا يف القركض ذات الرْتية األعلى،إذف ا١تصارؼ ال تستطيع تعظيم عوائدىا بسبب قيود السيولة على 
عملياهتا كالبد أف يكوف ا١تصرؼ ساىرا على سيولتو، فالسيولة ا١ترتفعة تعٍت التضحية بالعائد يف حُت السيولة 

 1.ا١تنخفضة ٕتربه على االقًتاض
 : مخاطر السوؽ - ث
التغَت يف صايف قيمة األصوؿ نتيجة للتغَتات يف العوامل االقتصادية "كن تعريف ٥تاطر السوؽ على أهناًن

ا١تخاطر اٟتالية أك "، أك ٔتعٌت أخر ىي"األساسية مثل أسعار الفائدة كأسعار الصرؼ، كاألسهم كأسعار السلع
ا١تستقبلية اليت ٯتكن أف تؤثر على إيرادات البنك كرأس مالو كالناٚتة عن التغَتات غَت ا١تتوقعة يف أسعار الفائدة 

 ":كأسعار الصرؼ كأسعار األكراؽ ا١تالية كالسلع
o كتنشأ ىذه ا١تخاطر عن تقلبات أسعار الفائدة ٦تا يؤدم إُف ٖتقيق خسائر ملموسة :مخاطر سعر الفائدة

للمصرؼ يف حالة عدـ اتساؽ آجاؿ إعادة تسعَت كل من االلتزامات كاألصوؿ، كتتصاعد ىذه ا١تخاطر يف 
 حالة عدـ توافر نظاـ معلومات يتيح ا١تعلومات ا١تطلوبة لتحديد ىذه ا١تخاطر،

o كىي ا١تخاطر النإتة عن التعامل بالعمبلت األجنبية، كحدكث تذبذب يف أسعار :مخاطر أسعار الصرؼ
 2.العمبلت، األمر الذم يقتضي إ١تاما كامبل كدراسات كافية عن أسباب تقلبات األسعار

o ىي ٥تاطر احتمالية تعرض ا١تصرؼ ٠تسائر بسبب التقلبات يف األسعار :مخاطر أسعار األوراؽ المالية
السوقية للسندات كاألسهم كالسلع، كيعترب قياس ٥تاطر األسعار يف غاية األ٫تية من أجل إدراؾ ا٠تسائر 

 3.احملتملة كالتأكد من أف ىذه ا٠تسائر ال تؤثر بشكل كبَت على رأس ا١تاؿ

                                       
، "دراسة تطبيقية عمى البنوك التجارية العاممة في قطاع غزة"نصر رمضان احالسو، دور المعمومات المحاسبية والمالية في إدارة مخاطر السيولة1

 .57، ص2013مذكرة ماجستير، المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
 .73ميرفت عمي أبو كمال، مرجع سبق ذكره، ص2
، مذكرة "دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة"رنده محمد سعيد ابو شعبان، دور التدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية3

 .41، ص2016ماجستير، محاسبة وتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
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إضافة إُف ىذه ا١تخاطر ٧تد ٥تاطر التضخم فبالرغم من عدـ ذكرىا ضمن ٥تاطر السوؽ إال أنو ال ٯتكن 
إنكار كجودىا، حيث أف التضخم ينعكس يف سعر الصرؼ، فارتفاع معدؿ التضخم يف دكلة ما مع ثبات العوامل 

األخرل على حا٢تا، البد أف يؤدم إُف ا٩تفاض سعر صرؼ عملتها، أم ا٩تفاض قوهتا الشرائية؛ أما تأثَت 
التضخم على أسعار السلع، فليس يف حاجة إُف توضيح، أما تأثَت التضخم على أسعار األسهم العادية 

كا١تؤشرات أم حقوؽ ا١تلكية، كالذم يأيت نتيجة لكوف التضخم يؤثر على معدؿ ا٠تصم أم معدؿ العائد ا١تطلوب 
 1.على االستثمار، كمن مث يؤثر عكسيا على أسعار األكراؽ ا١تالية ا١تتداكلة

 :المخاطر القانونية - ج
تظهر ىذه ا١تخاطر بسبب التزاـ البنك نتيجة للقوانُت كالتشريعات السيادية اٟتكومية، كزيادة النسبة 

القانونية من االحتياطي اإللزامي إُف رأس ا١تاؿ أك فرض شركط تؤدم إُف ٗتفيض قيمة ا١توجودات ا١تصرفية بسبب 
التشريعات، كإلزاـ البنك با١تسا٫تة يف التكافل االجتماعي، ك٥تاطر قانونية أخرل ترتبط بتوثيق العقود غَت القابلة 

 2.للتنفيذ، ٦تا يؤدم إُف أف تظهر األصوؿ بأقل من قيمتها أك تظهر االلتزامات أكرب ٦تا ىو متوقع
 : مخاطر السمعة - ح

حدث نتيجة فقداف الشهرة كالعبلمة التجارية بسبب انطباع سليب عن الوحدة االقتصادية تؤدم إُف 
حدكث خسائر يف مصادر التمويل أك ٖتوؿ العمبلء إُف شركات منافسة، كقد تكوف نإتة عن سلوكيات غَت 

 3.أخبلقية كغَت قانونية ك٦تارسات غَت مقبولة من قبل العاملُت أك اإلدارة
 :المخاطر االلكترونية - خ

جاءت ىذه ا١تخاطر بسبب التوسع يف استخداـ األجهزة االلكًتكنية كالوسائل االلكًتكنية يف التعامل 
، كل ىذه العناصر زادت من أخطار (أجهزة الصراؼ اآلِف، بطاقة االئتماف، تبادؿ ا١تعلومات كالبيانات)ا١تصريف

العمل ا١تصريف كعمليات االحتياؿ كالنصب أك كشف أسرار العمبلء كتسرب بعض ا١تعلومات عن حساباهتم إُف 
آخره من ا١تخاطر ا١ترتبطة بالتوسع يف استخداـ أجهزة اٟتاسوب كالرب٣تيات، كتعترب ىذه اٞترائم من أكثر اٞترائم 

 4:شيوعا كتتمثل يف ٣تاالت الرئيسية التالية
 .أجهزة الصراؼ اآلِف -
 .بطاقات االئتماف -

                                       
التوريق، سمسمة الفكر الحديث في :الجزء األول-منير إبراىيم ىندي، الفكر الحديث في إدارة المخاطر اليندسة المالية باستخدام التوريق والمشتقات1

 . 06اإلدارة المالية، القاىرة، مصر، ص
 .243دريد كامل آل شبيب،مرجع سبق ذكره،ص2
دراسة تطبيقية عمى القطاعات الحكومية في –COSOىيا مروان ابراىيم لظن،مدى فاعمية دور التدقيق الداخمي في إدارة المخاطر وفق إطار 3

 .46،ص2016قطاع غزة،مذكرة ماجستير،المحاسبة والتمويل،الجامعة اإلسالمية،غزة،فمسطين،
 .243دريد كامل آل شبيب،المرجع سبق ذكره،ص4
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 .نقاط البيع -
 .عمليات االختبلس بسبب التعامل االلكًتكين -
 .تبادؿ البيانات آليا -
 .عمليات االختبلس ا٠تارجي بالوسائل االلكًتكنية -
 .عمليات التجزئة اآللية -

 :مخاطر تختص بها البنوؾ اإلسالمية .4
مبدئيا فإف ما ينبغي أخذه بعُت االعتبار عند دراسة ا١تخاطر اليت تواجو ا١تؤسسات ا١تالية اإلسبلمية ىو 

، حيث ٧تد نوعُت (ميزانية ا١تؤسسة ا١تالية)طبيعة ىذه ا١تؤسسات يف ذاهتا، كالضبط ما تعلق هبيكل ا١توجودات
 ٫:1تا

ا١تؤسسات ا١تالية أك البنوؾ اإلسبلمية اليت تعمل على أساس ا١تضاربة يف جانب األصوؿ كيف جانب  -
، كتكوف صيغة ا١تشاركة يف الربح ىي اليت ٖتل ٤تل التمويل التقليدم، ككفقا ٢تذا النموذج، فإف ٚتيع  ا٠تصـو

 .األصوؿ يأيت ٘تويلها من خبلؿ أمواؿ استهقطبت على أساس ا١تشاركة يف الربح
 .٪توذج ا١تضاربة من طرؼ كاحد جانب ا٠تصـو مع استخداـ صيغ ٘تويل متعددة يف جانب األصوؿ -

 2:كعموما ٧تد ٣تموعة من ا١تخاطر يف الصيغ التمويلية للبنوؾ اإلسبلمية
تعترب صيغة ا١تراْتة أكثر صيغ التمويل استخداما يف ا١تصارؼ اإلسبلمية، :مخاطر التمويل بالمرابحة -

 من ٣تموع صيغ التمويل يف جل ا١تصارؼ اإلسبلمية كذلك 85حيث كصلت نسبة االستخداـ إُف حدكد 
بسبب قلة ا١تخاطر االئتمانية يف ىذه الصيغة، حيث تأيت ا١تخاطرة يف ا١تراْتة من خبلؿ تأخر الزبوف يف سداد 

ما عليو يف اآلجاؿ احملددة، كما أف ا١تصارؼ اإلسبلمية ال تأخذ ٔتعيار الزيادة يف سعر البيع يف حالة التأخر 
 .عن السداد كال ٬توز ٢تا أف تفرض غرامات التأخَت ألنو عُت الربا

يتمثل التمويل بالسلم يف عقد يرـب بُت ا١تصرؼ اإلسبلمي كطالب :مخاطر التمويل بالسلم واالستصناع -
التمويل حيث يتم ٔتوجبو تقدًن ا١تصرؼ مبلغ من ا١تاؿ بشكل عاجل الستبلـ سلعة متفق عليها ٔتواصفات 

٤تددة يف كقت ٤تدد بشكل آجل، كعلى ىذا األساس تتضح أف ا١تخاطر تتمثل يف عدـ تسليم اآلخر السلعة 
يف الوقت احملدد األمر الذم يؤدم رٔتا إُف ا٩تفاض سعر السلعة يف السوؽ، أك تسليم نوعية ٥تتلفة عما اتفق 

عليو يف عقد السلم،كما أف عقود السلم كاالستصناع ال يتم تداك٢تا يف األسواؽ ا١تنظمة، فهي اتفاؽ بُت 
 .طرفُت ينتهي بتسليم سلعة عينية كٖتويل ملكيتها، ٦تا يؤدم إُف احتماؿ ٖتمل ٥تاطر أسعار الصرؼ

                                       
 .05بمعزوز بن عمي، إدارة المخاطر بالصناعة المالية اإلسالمية مدخل اليندسة المالية، مرجع سبق ذكره، ص1
بوعظم كمال، شوقي بورقبة، تطوير نظام إدارة المخاطر االئتمانية في المصارف اإلسالمية ضرورة حتمية في ظل األزمة المالية العالمية، مداخمة 2

، معيد العموم االقتصادية وعموم "النظام المصرفي اإلسالمي نموذجا-األزمة المالية الراىنة والبدائل المالية والمصرفية"مقدمة بالممتقى الدولي الثاني
 . 05، ص2009ماي 05/06التسيير، المركز الجامعي خميس مميانة، الجزائر، يومي
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تعترب ا١تشاركة يف الربح كا٠تسارة من أقل صيغ التمويل استخداما :مخاطر التمويل بالمشاركة والمضاربة -
يف ا١تصارؼ اإلسبلمية، رغم أف ىذه الصيغ كانت األساس النظرم لقياـ ىذا النوع من ا١تصارؼ، كنظرا 

 :للمخاطر االئتمانية العالية ا١ترتبطة هبذه الصيغ حالت دكف تطبيق صيغ ا١تشاركة كذلك بسبب
 عدـ كجود ضمانات كافية خاصة الضمانات األخبلقية للزبائن. 
 ضعف كفاءة ا١تصارؼ اإلسبلمية يف تقييم ا١تشاريع االستثمارية ا١تراد ٘تويلها. 
  طبيعة مصادر األمواؿ يف البنوؾ اإلسبلمية اليت يغلب عليها طابع اٟتسابات اٞتارية قصَتة األجل يفرض

عليها استخداما قصَت األجل من خبلؿ ا١تراْتة كاإلجارة كيف حالة استخداـ ىذه األمواؿ يف شكل مشاركة 
 .   أك مضاربة ألجاؿ طويلة فإف البنك سيتعرض لنوع من ٥تاطر عدـ التوازف ا١تاِف

 :مخاطر القدرة الكفائية -
 1:كىي هتدؼ لتقييم قدرة الشركة على مواجهة ا٠تسائر بتوفَت األمواؿ البلزمة لتغطية ا٠تسارة من خبلؿ

 يشًتط عند تكوين رأس ماؿ ا١تؤسسة من الشركاء أف يكوف حاضرا ألف الربح يستحق :حجم رأس الماؿ
ٔتقابل اٟتجم ا١تاؿ ا١تشارؾ بالنسبة للمشاركُت برأس ا١تاؿ كما ٗتضع السيولة النقدية كرأس ا١تاؿ ا١تؤسسة للزكاة 

كا٠تسارة توزع على قدر ا١تشاركة يف رأس ا١تاؿ كالضماف يتحملو ا١تقصر كا١تعتدم فقط إذا حدث التقصَت 
 .كالتعدم

 فإنو ال ربح دكف سبلمة رأس ا١تاؿ فإذا اتفق على تصفية االستثمارات جزئيا فإنو ٬توز توزيع :االحتياطات
االحتياطات لكن يف حاؿ كانت ا١تؤسسة ا١تضاربة فإنو ال ٬توز توزيع االحتياطات أك ا١تصركفات ا٠تاصة بعمل 

ا١تضارب مث توزيع األرباح ألهنا ٘تثل جزء من ربح رب ا١تاؿ كلكن ٬توز االتفاؽ على نسبة الربح بزيادهتا 
لتناسب عمل ا١تؤسسة كجهدا اإلدارم، كىي تتفق مع توفَت احتياجات ا١تؤسسة للسيولة يف كقتها ا١تناسب 

كبالكميات ا١تناسبة كبالعمبلت ا١تناسبة خاصة بالنسبة للمصارؼ، إضافة إلدارة االستثمارات أم ا١توجودات 
من خبلؿ رأس ا١تاؿ كالتعامل باالئتماف كليس الفائدة سواء بالشراء بالتقسيط أك األجل كىي ٘تثل إدارة 

 . االلتزامات
 

 

                                       
عبد اهلل ابراىيم نزال، محمود حسين الوادي، الخدمات في المصارف اإلسالمية، دار صفاء لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 1

 .248، ص2010
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رقابة عليها  اؿالمقومات األساسية إلدارة المخاطر و: المطلب الثاني
بعد أف مت ٖتديد ا١تخاطر كمصادرىا ٨تتاج إُف جدكؿ عمل لكيفية التحكم؛ فبل يكفي أف ٖتدد أنواع 

ا١تخاطر اليت قد تتعرض ٢تا البنوؾ كإ٪تا كجوب معرفة كيفية التعامل معها يف حالة حدكثها بشكل ال يؤثر على 
 . سَت العمل

 تعريفها ومبادئها:إدارة المخاطر:الفرع األوؿ
 تعريف إدارة المخاطر :أوال

إف التعرؼ على ا١تخاطر ا١تصرفية لو أ٫تية كبَتة للحفاظ على استقرار القطاع ا١تصريف ك٬تب التعرؼ على 
 كتعترب إدارة ا١تخاطر جزء 1ا١تخاطر على الرغم من اختبلؼ ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا مصرؼ عن مصرؼ آخر،

النظاـ الذم يتم من خبللو توجيو أنشطة ا١تنظمة كمراقبتها "أساس من التحكم ا١تؤسسي كاليت ٯتكن تعريفها بأهنا 
 2".من أعلى مستول من أجل ٖتقيق أىدافها كالوفاء با١تعايَت البلزمة للمسؤكلية كالنزاىة كالشفافية

عرفتها ٞتنة التنظيم ا١تصريف كإدارة ا١تخاطر ا١تنبثقة عن ىيئة قطاع ا١تصارؼ يف الواليات ا١تتحدة 
تلك العملية اليت يتم من خبل٢تا رصد ا١تخاطر،  "(-Financial Services Roundtable-FSR)األمريكية

كٖتديدىا، كقياسها، كمراقبتها، كالرقابة عليها، كذلك هبدؼ ضماف فهم كامل ٢تا كاالطمئناف بأهنا ضمن اٟتدكد 
 4: كذلك لتأكد من أف3،"ا١تقبولة، كاإلطار ا١توافق عليو من قبل ٣تلس إدارة ا١تصرؼ للمخاطر

األشخاص الذين يقوموف بإدارة ا١تخاطر يتمتعوف بفهم كامل للمخاطر اليت تواجو ا١تصرؼ، كأهنا تهدار  -
 .بأسلوب فعاؿ ككفء، كذلك للحيلولة دكف كقوع ا٠تسائر احملتملة

 .قرارات الدخوؿ يف ا١تخاطر يتوافق مع إسًتاتيجية كأىداؼ ٣تلس اإلدارة -
 .تعرض ا١تؤسسة ا١تصرفة للمخاطر يتم كفق اٟتدكد ا١تعتمدة من ٣تلس اإلدارة -
 .العوائد من األنشطة ا١تصرفية تفوؽ ا١تخاطر اليت قد تتعرض ٢تا -
 .  كفاية رأس ا١تاؿ ١تقابلة ا١تخاطر ا١تصرفية  -

 
                                       

 .38رنده محمد سعيد ابو شعبان، مرجع سبق ذكره، ص1
إيياب ديب مصطفى رضوان، أثر التدقيق الداخمي عمى إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الدولية، مذكرة ماجستير، المحاسبة والتمويل، 2

 .31، ص2012الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
 .19موسى عمر مبارك، مرجع سبق ذكره، ص3
دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في " 2بازل"ميرفت عمي أبو كمال، اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقا لممعايير الدولية4

 .68، ص2007فمسطين، مذكرة ماجستير، إدارة أعمال، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
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 مبادئ إدارة المخاطر :ثانيا
 :1إلدارة ا١تخاطر عدة مبادئ الواجبة التطبيق بصورة سليمة، كىي كالتاِف

 :مسؤوليات مجلس اإلدارة (1
فمجلس اإلدارة يعترب ىو اٞتهة ا١تسئولة عن كضع األىداؼ الكلية، كالسياسات كاإلجراءات ا٠تاصة بإدارة 
٥تاطر، كما ٭ترص على قدرة كالتزاـ اإلدارة التنفيذية بإدارة األنشطة يف ا١تصرؼ ضمن إسًتاتيجية كسياسات إدارة 

ا١تخاطر ا١توافق عليها من قبل اجمللس، كأهنا تتخذ اإلجراءات البلزمة لتحديد ىذه ا١تخاطر كقياسها كمراقبتها 
كالسيطرة عليها؛ كيكوف ألعضاء ٣تلس اإلدارة دكر حيوم يف مراقبة العمليات من خبلؿ ا١تراجعة الداخلية 

ا١تستقلة لنظاـ إدارة ا١تخاطر، كما تتم مراجعة النتائج ا١تالية بصورة دكرية، كبناء عليها يتم ٖتديد التغَتات البلزمة 
يف اإلسًتاتيجية، ضف إُف ذلك كجوب مراقبة كفاية رأس ا١تاؿ ١تواجهة ا١تخاطر احملتملة،كبناء إسًتاتيجية تتواءـ 

 2.كالتقلبات االقتصادية كالتغَتات يف العمليات ا١تصرفية
 :إطار إلدارة المخاطر (2

٬تب أف يكوف لدل ا١تصرؼ إطار إلدارة ا١تخاطر، يتصف بالشمولية، حيث يغطي ٚتيع ا١تخاطر اليت قد 
يتعرض ٢تا ا١تصرؼ، حيث يتم خبللو ٖتديد أنظمة إدارة ا١تخاطر كإجراءاهتا، كما ٬تب أف يتصف با١تركنة حىت 

 :يتوافق مع التغَتات يف بيئة األعماؿ كيكوف إطارا فاعبل إلدارة ىذه ا١تخاطر، حيث ٬تب أف يشتمل على
 .ٖتديد كاضح لسياسات إدارة ا١تخاطر كأساليب قياسها كمتابعتها كالسيطرة عليها - أ

ىيكل تنظيمي ٭تدد بوضوح كبصورة خاصة مسؤكليات األشخاص اليت تبٍت قرارات أعما٢تا على  - ب
ا١تخاطر، كعملية إدارة ا١تخاطر البلزمة،كباإلضافة إُف ذلك، كما أف األشخاص القائمُت بوظيفة مراجعة 

ا١تخاطر كالتدقيق الداخلي، ٬تب أف يتمتعوا باالستقبللية عن األشخاص الذين يتخذكف القرارات اليت قد يتولد 
 .عنها ا١تخاطر، كترفع التقارير مباشرة جمللس اإلدارة

كجود نظاـ معلومات إدارية فاعل، يضمن تدفق ا١تعلومات من ا١تستويات التشغيلية إُف أعلى ا١تستويات  - ت
 .اإلدارية

٬تب أف ٮتضع إطار إدارة ا١تخاطر للمراجعة ا١تستمرة، من حيث مراجعة سياسات إدارة ا١تخاطر  - ث
 .كإجراءاهتا،حىت تتوافق مع التغَتات الداخلية كا٠تارجية

 :كٯتكن تلخيص عناصر إطار إدارة ا١تخاطر يف ا١تخطط البياين التاِف

                                       
بيية مصباح محمود صباح، العوامل المؤثرة عمى درجة أمان البنوك التجارية العاممة في فمسطين دراسة تحميمية، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة 1

 .62، ص2008األعمال، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
 .83ميرفت عمي أبو كمال،مرجع سبق ذكره،ص2
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يبين إطار إدارة المخاطر: (05)مخطط بياني رقم

 
 :تكامل إدارة المخاطر (3

٬تب أف ال يتم مراجعة كتقييم ا١تخاطر ا١تصرفية بصورة منعزلة عن بعضها بعضا، كلكن بصورة متكاملة، نظرا 
 .ألنو يوجد تداخل بُت ا١تخاطر، كيتأثر كل منها باآلخر

 :محاسبة خطوط األعماؿ (4
إف أنشطة ا١تصرؼ ٯتكن أف تقسم إُف خطوط أعماؿ مثل أنشطة التجزئة كنشاط الشركات، كعليو فإف كل 

 .خط من خطوط األعماؿ ٬تب أف يكوف مسئوال عن إدارة ا١تخاطر ا١تصاحبة لو
 :تقييم وقياس المخاطر (5

ٚتيع ا١تخاطر ٬تب أف تقيم بطريقة كصفية كبصورة منتظمة، كحيثما أمكن يتم التقييم بطريقة كمية، ك٬تب أف 
 .يأخذ تقييم ا١تخاطر يف اٟتسباف تأثَت األحداث ا١تتوقعة كغَت ا١تتوقعة

 :المراجعة المستقلة (6
أحد أىم ما ٯتيز إدارة ا١تخاطر، أف يتم الفصل بُت مهاـ األشخاص اليت تتخذ قرارات الدخوؿ يف ٥تاطر، 

كمهاـ األشخاص اليت تقـو بقياس كمتابعة كتقييم ا١تخاطر يف ا١تصرؼ، كىذا يعٍت أف تقييم ا١تخاطر ٬تب أف 
يتم من قبل جهة مستقلة، يتوافر ٢تا السلطة كا٠تربة الكافية لتقييم ا١تخاطر، كاختبار فاعلية أنشطة إدارة 

 .ا١تخاطر، كتقدًن تقاريرىم لئلدارة العليا ك٣تلس اإلدارة
 :التخطيط للطوارئ (7

٬تب أف تكوف ىناؾ سياسات كخطط إلدارة ا١تخاطر يف حالة األزمات الطارئة كغَت العادية، ك٬تب مراجعة 
 . ىذه ا٠تطط بصورة دكرية، للتأكد من تغطيتها لؤلزمات احملتملة اٟتدكث، اليت قد تؤثر على ا١تصرؼ

تحديد 
واضح 
للسياسات

نظام 
معلومات 
إداري فعال

المراجعة 
المستمرة

هيكل 
تنظيمي 
واضح
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 مهاـ إدارة المخاطر وأىدافها:الفرع الثاني
يعترب ٣تلس اإلدارة ا١تسئوؿ بصفة أساسية عن إدارة ا١تخاطر كٖتميل ىذا الدكر على ا١تدراء اآلخرين لتسيَت 

ا١تخاطر كل حسب نشاطو، كما ٯتكن أف تكوف كظيفة مستقلة يف ا١تؤسسة متمثلة يف قسم إدارة ا١تخاطر كاليت 
يًتأسها مدير ا١تخاطر باإلضافة إُف مساعدين يف ذلك ٯتلكوف مؤىبلت كمهارات، كٯتكن إبراز مهاـ إدارة 

 1:ا١تخاطر فيما يلي
كضع سياسة كإسًتاتيجية إدارة ا١تخاطر مع إعداد سياسة كىيكل للمخاطر داخليا لوحدات العمل،  .1

 .كالعمل على إنشاء بيئة مبلئمة
 .التعاكف على ا١تستول االسًتاتيجي كالتشغيلي فيما ٮتص إدارة ا١تخاطر .2
بناء الوعي الثقايف داخل ا١تؤسسة، كيشمل التعليم ا١تبلئم مع التنسيق مع ٥تتلف الوظائف فيما ٮتص  .3

 .إدارة ا١تخاطر مع تطوير عمليات مواجهة ا٠تطر
 .إعداد التقارير عن ا١تخاطر كتقدٯتها جمللس اإلدارة كأصحاب ا١تصاٌف .4
 .اكتشاؼ ا١تخاطر ا٠تاصة بكل نشاط اقتصادم .5
 .ٖتليل كل خطر من ا١تخاطر اليت مت اكتشافها كمعرفة طبيعتو كمسبباتو كعبلقتو باألخطار األخرل .6
 .قياس درجة ا٠تطورة كاحتماؿ حدكثها كتقدير حجم ا٠تسارة .7

كاختيار أنسب كسيلة إلدارة كل من األخطار ا١توجودة لدل الفرد أك ا١تؤسسة حسب درجات األماف 
 . كالتكلفة البلزمة

 2:من خبلؿ ىذه ا١تهاـ تتضح لنا ٚتلة من األىداؼ اليت تسعى إدارة ا١تخاطر يف البنوؾ لتحقيقها كمنها
  احملافظة على أصو٢تا كٛتايتها من ا٠تسائر اليت قد تتعرض ٢تا من خبلؿ تقدًن خدماهتا لعمبلئها هبدؼ

 . استمرارية البنك كسبلمة كجوده
 حيث تساىم إدارة ا١تخاطر يف خفض التباينات يف الدخل الناتج عن :استقرار األرباح أك ا١تكاسب

ا٠تسائر ا١ترتبطة با١تخاطر البحتة إُف أقل مستول ٦تكن، باإلضافة إُف ذلك فإف خفض التباين يف الدخل ٯتكن 
 .أف يساعد يف تعظيم االستقطاعات الضريبية عن ا٠تسائر كتقليل الضرائب على األرباح

                                       
، مذكرة ماجستير، (دراسة تطبيقية)إبراىيم رباح إبراىيم المدىون، دور المدقق الداخمي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاممة في قطاع غزة1

 .37، ص2011المحاسبة والتمويل، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
 . 39ابراىيم رباح ابراىيم المدىوم، مرجع سبق ذكره، ص2



 

- 63 - 
 

  استمرارية النمو، عندما يكوف النمو ىدفا تنظيميا ىاما تصبح الوقاية من التهديدات اليت تواجو النمو
أحد أىم أىداؼ إدارة ا١تخاطر، كما تعتمد إسًتاتيجية إدارة ا١تخاطر على اإلعداد لتسهيل استمرارية النمو يف 

 .حالة حدكث خسارة هتدد النمو االقتصادم يف البنك
 تساىم قرارات إدارة ا١تخاطر يف تعظيم القيمة السوقية للبنك، فتعظيم القيمة ىو :تعظيم قيمة البنك

 .  ا٢تدؼ النهائي للمنظمة كىو معيار معقوؿ لتقييم القرارات ا١تؤسسية
 مراحل إدارة المخاطر وأساليبها:الفرع الثالث

 مراحل عملية إدارة المخاطر:أوال
يسعى متخذم القرار يف البنوؾ عادة لوضع برنامج إلدارة ا١تخاطر كذلك لتوضيح ا٠تطوط العريضة ٢تذه 

العملية، بدء من اإلطار الزمٍت إُف ٖتديد ا١تخاطر األساسية اليت ٯتكن إدارهتا من خبلؿ ٖتليلها كتقييمها، ٔتا 
يقًتحو فريق إدارة ا١تخاطر كيصادؽ عليو ٣تلس إدارة البنك، كيكوف ىذا الربنامج حجر أساس ألم نظاـ إلدارهتا، 
كىذه العملية تتضمن مراحل رئيسية تتضمن تعريف ك ٖتديد ا١تخاطر، كمراقبتها، كما أف ىذه العملية تبدأ بصفة 
عامة من الشيء ا١تادم مث تنتقل إُف القضايا اإلسًتاتيجية، كٖتديد نقطة أك كحدة البدء بالعملية يكوف من طرؼ 

 2: كمراحل عملية إدارة ا١تخاطر نذكرىا كاآليت1اإلدارة العليا،
 :تحديد الخطر (1

يف تفكَت عن مفهـو ٖتديد ا٠تطر ٬تب أف نتذكر األخذ بوجهة نظر أكثر مشولية، فليس ا١توضوع القلق 
كيف تتعرض :ٓتصوص ما يستوجب التأمُت عنو أك ما ٬تب السيطرة عليو، كعلينا أف نبدأ بالسؤاؿ البسيط

األصوؿ أك القدرة اإليرادية إُف ا٠تطر؟، كبدءا من ىذا ا١تركز نبحث عن نوع ا٠تطر الذم يعيق من الوصوؿ 
لؤلىداؼ ا١تسطرة، من خبلؿ رؤية تفاعل كل قسم من األقساـ، نقاط ا٠تبلؼ ا١تمكنة كمواطن الًتكيز يف 

العمليات كفيما إذا كاف ىناؾ نوع من االعتمادية، كيف ذات الوقت الذم يتم دراسة ما يدكر داخل البنك ٬تب 
دراسة العوامل ا٠تارجية، فهذا ٯتكن البنك من ٖتديد كافة أشكاؿ ا١تخاطر كليست ا١تخاطر ا١تؤمن عليها فقط أك 

 .  ا١تخاطر اليت مت معرفتها من ا١تاضي

                                       
األزمة "عصماني عبد القادر، أىمية بناء أنظمة إلدارة المخاطر لمواجية األزمات في المؤسسات المالية، مداخمة مقدمة في الممتقى العممي الدولي1

، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، "المالية واالقتصادية الدولية والحوكمة العالمية
 .12، ص2009أكتوبر21و20يومي

 .13، ص2009خالد وىيب الراوي، إدارة المخاطر المالية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، 2
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إُف جانب تعيُت الشخص ا١تسئوؿ عن ٖتديد ا١تخاطر،٬تب توفَت أداة ٖتديد ا٠تطر للشخص ا١تسئوؿ 
كا١تناط بو كظيفة ٖتديد ا١تخاطر كاليت يقصد هبا الطريقة ا١تناسبة لتحديد ا٠تطر، كاليت ٯتكن إظهارىا يف الشكل 

 :اآليت
 1يبين وسائل تحديد المخاطر: (06)مخطط بياني رقم

 
ككل طريقة من ىذه الطرؽ ٢تا دكر تعلبو يف تعريف كٖتديد ا١تخاطر كتسليط الضوء على مواطن ا٠تطر 

 .كبتاِف سلسلة األحداث اليت تؤدم إُف ا٠تسائر
 : تحليل المخاطر (2

بعد ٖتديد كتشخيص ا٠تطر فا٠تطوة التالية ىي قياس تأثَت ا٠تطر بالضرر الذم من ا١تمكن حدكثو على 
البنك، كمن احملتمل أف يتبع ذلك بتحليل كمي للمخاطر، تسعى ىذه ا١ترحلة إُف قياس مدل أ٫تية ا٠تطر من 

 2:كجهة نظر مالية، كباالعتماد على خربات ا١تسئولُت يتم تصور ثبلثة نقاط اليت من ا١تمكن حدكثها كىي
  أف تفاصيل ما حدث يف ا١تاضي تعترب بداية جيدة للبدء بالتحليل من نقطة معينة ١تا يتوقع

 .حصولو يف ا١تستقبل، ذلك أف ا٠تربة تشكل معلومات مفيدة على إتاه كنوع ا٠تطر
  ٬تب النظر إُف ا٠تسائر على أساس تأثَتىا على البنك ككل، بصورة أساسية فإنو ٯتكن ٖتديد

٤تصلة ا٠تسائر، كاليت تكوف إما ٤تصلة دنيا تتصف بًتددىا العاِف كا٩تفاض شدهتا، كإما ٤تصلة عليا 
ٖتمل بُت طياهتا خسائر ذات شدة عالية كلكن بتكرار منخفض، كالتعبَت عن ىذه ا٠تسائر من حيث 

 .ا١تتحصبلت تساعد يف فهم تأثَت ا٠تسائر

                                       
 .13خالد وىيب الراوي، نفس المرجع، ص1
 .17خالد وىيب الراوي، نفس المرجع، ص2

 كسائل ٖتديد ا١تخاطر
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كعليو فإف نظاـ إدارة ا١تخاطر يلجأ إُف ٖتجيم ا١تخاطر سواء ذات ا٠تسائر ا١تنخفضة أك ا١ترتفعة كاليت ٯتكن 
 :تلخيصها يف ا١تخطط البياين التاِف

 1يبين تحجيم المخاطر المنخفضة والمرتفعة: (07)مخطط بياني رقم

 
  النقطة األخَتة ىي أف ٖتليل ا٠تسائر قد يكوف جاىزا من قبل جهة أخرل يف نفس البنك بصورة تقرير مت

إعداده يعرب عن ا٠تسائر احملتملة كتأثَتىا، بطريقة يسهل فهمها من قبل اآلخرين، شرط ٗتصص ىذه اٞتهة يف 
ٖتليلها ٢تذه ا١تخاطر، كعليو كجوب القدرة على التفاىم بُت ا١تدراء كا١تسئولُت لتسهيل ٖتليل ا١تخاطر بشكل 

 .ا١تناسب كا١تفهـو
 أساليب إدارة المخاطر:ثانيا

بتعدد أنواع ا٠تطر كمواصفاتو كالظركؼ اليت ٖتيط بو، يصعب كضع سياسة إلدارة خطر بعينو ٯتكن 
تطبيقها يف ٚتيع اٟتاالت دكف استثناء، فهناؾ من عوامل البيئة احمليطة با٠تطر كمتخذ القرار كالقائم على إدارة 

 كهبذا الصدد نشَت إُف األساليب ا١تعركفة يف 2ا٠تطر ما يستدعي تعدد األساليب اليت تستعمل يف إدارة ا٠تطر،
 :إدارة ا١تخاطر كىي

 :أسلوب تجنب المخاطر - أ
يرفض الفرد أك ا١تؤسسة أحيانا قبوؿ خطر معُت، كينشأ ذلك نتيجة عدـ الرغبة يف مواجهة خسارة 

معينة،مثل ذلك ٕتنب االستثمار يف كعاء ادخارم معُت كتفضيل كعاء ادخارم أخر أقل خطورة، كعدـ شراء  
 

                                       
 .58، ص2009محمد أحمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، دار زمزم لنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1
 .53، ص1974سالمة عبد اهلل، الخطر والتأمين األصول العممية والعممية، دار النيضة العربية لمنشر، الطبعة الرابعة، القاىرة، مصر، 2

             1                                       2  
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              3                                     4  
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سيارة لتجنب حوادث السيارات، كمن أمثلة ذلك يف ا١تؤسسات امتناع البنك عن منح القركض مرتفعة ا١تخاطر 
 .كذلك لتجنب ا١تخاطر االئتمانية، أك عدـ االستثمار يف األكراؽ ا١تالية طويلة األجل لتجنب ٥تاطر أسعار الفائدة

كرغم أف ٕتنب ا٠تطر يقلل من احتماؿ كقوع ا٠تطر إُف الصفر، إال أنو قد ٭تـر اجملتمع من إنتاج سلع أك خدمات 
معينة لتجنب ا١تسؤكلية ا١تهنية أك ا٠توؼ من ا٠تسارة، ىذا باإلضافة إُف صعوبة ٕتنب بعض األخطار مثل تفضيل 
السَت على األقداـ ١تسافات كبَتة لتجنب أخطار الطَتاف، كرغم أف ٕتنب ا٠تطر ىو أحد أساليب مواجهة ا٠تطر، 
إال أنو يعد أسلوبا سلبيا كليس إ٬تابيا يف التعامل مع األخطار، كألف التقدـ الشخصي كالتقدـ االقتصادم كبل٫تا 
يتطلب التعامل مع األخطار بطريقة إ٬تابية، فإف ىذا األسلوب يعد أسلوبا غَت مناسب يف التعامل مع كثَت من 

 1.األخطار
 : أسلوب تقليل المخاطر - ب

إف تقليل ا١تخاطر يكمن يف ٚتيع التقنيات اليت مت تصميمها للحد من ا٠تسارة أك الشدة احملتملة لتلك 
ا٠تسارة اليت ٖتدث، كمن الشائع التمييز بُت تلك اٞتهود الرامية إُف منع ا٠تسائر من اٟتدكث كتلك اليت هتدؼ 
إُف التقليل من شدة ا٠تسارة يف حالة حدكثها، فتقليل كقوع ا٠تسارة يكوف مثبل بوضع تدابَت رامية إُف خفض 

عدد إصابات ا١توظفُت عن طريق تركيب أجهزة كقائية كىذا يهدؼ إُف اٟتد من كتَتة ا٠تسارة كالتقليل من شدة 
ا٠تسائر اليت ٖتدث يف الواقع، كما يشتمل ىذا األسلوب على طرؽ أخرل للتقليل من حجم ا٠تسائر تتمثل يف 
فصل األصوؿ كإبعادىا عن بعضها فهذا يقلل من عدد اٟترائق اليت قد ٖتدث كبالتاِف تقليل تكاليف النإتة عن 

مثل ىكذا ٥تاطر، كطريقة تصنيف تدابَت اٟتد من ا١تخاطر يعتمد بالدرجة األكُف على توقيت تطبيقها، فقد يكوف 
قبل كقوع ا٠تسارة كتدريب السائقُت مثبل، كقد يكوف أثناء كقوع اٟتادث كتصميم أكياس ىوائية لتخفيف من 

 2.كمية الضرر، كقد يكوف بعد كقوع ا٠تسارة كالتفاكض مع ا١تتضررين كالتسوية خارج احملكمة
 أسلوب تحويل المخاطر - ت

ينشأ عن بعض العقود القانونية أف يتم نقل أك ٖتويل ا١تخاطر من طرؼ إُف طرؼ آخر مقابل سداد تكلفة نقل 
 :كٖتمل ىذه األخطار، كفيما يلي بياف ألىم العقود القانونية

ىو نظاـ يقلل من ظاىرة عدـ التأكد ا١توجودة لدل صاحب ا٠تطر كذلك عن : عقد تأمُت ا١تخاطر -
طريق نقل عبء أخطار معينة إُف ا٢تيئة اليت تتعهد بتعويضو عن كل أك جزء من ا٠تسارة اليت يتكبدىا 

أصحاب ا٠تطر، كىذه ا٢تيئة تكوف منفصلة عن األفراد كا١تشركعات يطلق عليها ىيئة التأمُت يكوف شغلها 

                                       
 .335، ص2010-2009، 07بمعزوز بن عمي، استراتيجيات إدارة المخاطر في المعامالت المالية، مجمة الباحث، العدد1

2Emmett J.vaughan, Therese M.vaughan, Fundamentals of risk and insurance, John wiley &sons, inc., USA, 
Tenth edition, 2007, p18. 
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الشاغل ىو ٕتميع األخطار كفرزىا كتنويعها كنقل عبء ا٠تطر إليها يف نظَت أف يتحمل كل كاحد من 
أصحاب األخطار تكلفة ا٠تطر الذم يدفعو مقدما يف معظم األحواؿ، ٔتعٌت أف التعويض الذم تدفعو ا٢تيئة 

ا٠تاصة بالتأمُت لصاحب ا٠تطر يتجمع من األمواؿ اليت يدفعها أصحاب ا٠تطر ٢تا نظَت عملية التجميع 
 1.ىذه
ٔتوجب ىذا العقد يتحمل الناقل مسئولية كصوؿ البضائع سليمة يف مقابل زيادة يف أجر : عقد النقل -

 2.النقل األساسي أك األصلي كىذه الزيادة ٘تثل تكلفة نقل ا٠تطر من صاحب البضاعة إُف الناقل
ٔتقتضاه ٯتكن لصاحب البناء أف ٭تمل مقاكؿ البناء األخطار ا١تختلفة أثناء عملية : عقد التشييد أك البناء -

البناء أك التشييد كأخطار السرقة ١تواد البناء أك حريق، يف مقابل زيادة يف أجر عقد ا١تقاكلة كىذه الزيادة ٘تثل 
 3.تكلفة نقل ا٠تطر

ينص يف بعض اٟتاالت على ٖتمل ا١تستأجر للخسائر ا١تًتتبة على تعرض ا١تبٌت للتهدـ أك : عقد اإل٬تار -
تصدع ٔتا يف ذلك ا١تسؤكلية ا١تدنية قبل الغَت،حيث أف ا١تالك يكوف مسئوال أصبل عن ىذه ا٠تسائر فإنو يتم 

االتفاؽ على ٖتمل ا١تالك لتكلفة ٖتويل ا٠تطر إُف ا١تستأجر كتتمثل ىذه التكلفة يف ٗتفيض عقد اإل٬تار 
كأيضا يستطيع ا١تستأجر أف ٭توؿ إُف ا١تالك ا٠تسائر اليت تنتج عن تعرض ا١تبٌت ٟتادث حريق كاف من 

 4.ا١تفركض أف يتحملها ىو، كتتم عملية التحويل مقابل زيادة يف إ٬تار ا١تبٌت عن اإل٬تار العادم
أما بالنسبة للبنوؾ اإلسبلمية فهي ٗتتلف عن البنوؾ التقليدية يف بعض اٞتوانب، ذلك أهنا تتبع ٣تموعة من 

الطرؽ كاألساليب للتقليل من حدة ا١تخاطر اليت ٯتكن أف تواجهها، كمن أىم األساليب الفعالة يف عملية إدارة 
 5:ا١تخاطر ٧تد

 الرأم الراجح بُت الفقهاء ىو جواز إلزامية الوعد، ألف فيو مصلحة، كأف ذلك يعفي : االلتزاـ بالوعد
أطراؼ العملية التمويلية من ا٠تسارة كإٟتاؽ الضرر، كيزيد الثقة يف ا١تعامبلت، ك٬توز لدائرة إدارة ا١تخاطر أف 

 .تطبق مسألة إلزامية الوعد يف العقود ا١تختلفة
 كا٢تدؼ منها مراعاة عدة أمور أ٫تها:التصكيك كصناديق االستثمار: 

 .تقليل ٥تاطر االستثمار بتوزيعها من خبلؿ تعدد منافذ االستثمار -
 .التخلص من الًتكيز الشديد يف التمويل قصَت األجل ا١تسيطر على أعماؿ البنوؾ اإلسبلمية -

                                       
 .71سالمة عبد اهلل، مرجع سبق ذكره، ص1
 .38، ص1998شوقي سيف النصر سيد، األصول العممية والعممية لمخطر والتأمين، دار النشر غير مذكورة، الطبعة الثالثة،مصر، 2
 .39شوقي سيف النصر سيد، نفس المرجع، ص3
 .185ممدوح حمزة أحمد، ناىد عبد الحميد، مرجع سبق ذكره، ص4
، 19طيراوي أسماء، حبيب عبد الرزاق، إدارة المخاطر في الصيرفة اإلسالمية في ظل معايير بازل، مجمة دراسات اقتصادية إسالمية، المجمد 5

 .60، ص2013، 1العدد
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 لتخفيف من حدة ا١تخاطر على البنوؾ اإلسبلمية القياـ بتنويع ٤تفظتها :تنويع كتوزيع االستثمار
 .االستثمارية توزيع استثماراهتا على عدة قطاعات كمناطق جغرافية كفئات ٥تتلفة من الزبائن

 أم تغرًن ا١تدين ا١تماطل على الدفع بقدر ٗتلفو عن السداد يف األجل، كىي كسيلة ردع :غرامات التأخَت
 .٘تنع ا١تماطلة كال تقع يف الربا احملـر

  تطوير كسائل تسيَت األخطار كنقلها كالتأمينات التكافلية، كتوريق حقوؽ ملكية األسهم، كاللجوء إُف
 .(..عقود السلم كاالستصناع،

 كذلك ١تواجهة اٟتاالت ا٠تاصة مع مراعاة أحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف ىذا :أخذ ضمانات حقيقية
 .اٞتانب

 (. 3ك2، 1)االلتزاـ ٔتعايَت الرقابة الدكلية كا١تتمثلة يف معايَت بازؿ 
منهج عمل إدارة المخاطر وفقا لمتطلبات لجنة بازؿ : المطلب الثالث

 ٞتنة بازؿ بالغة األ٫تية لتفعيل إدارة ا١تخاطر يف البنوؾ، حيث أهنا ٘تثل دعامة تقـو عليها العديد من عتربت
القواعد ا١تنظمة لعمليات البنوؾ، كما أهنا تلفت عناية اإلدارة ١تستويات اٟتيطة الواجب اٗتاذىا، كعليو فإف ا١تنهج 

 .  الذم تقـو عليو إدارة ا١تخاطر يف إطار ٞتنة بازؿ يعترب عامل أساسي لتقييم أداء البنوؾ
 مفهـو لجنة بازؿ وأىدافها:الفرع األوؿ

 نشأة لجنة بازؿ:أوال
يعتقد البعض أف االىتماـ ٔتوضوع كفاية رأس ا١تاؿ يعود إُف أزمة الديوف العا١تية يف بداية الثمانينات من 

، كالواقع أف "1بازؿ"القرف ا١تاضي، حيث يعترب السبب اٟتقيقي الوحيد لصدكر مقررات بازؿ ا١تعركفة باسم
االىتماـ بكفاية رأس ا١تاؿ يعود إُف فًتة طويلة قبل ذلك، ففي منتصف القرف التاسع عشر، صدر قانوف لبنوؾ 
الواليات ا١تتحدة األمريكية ٭تدد اٟتد األدىن لرأس ماؿ كل بنك كفقا لعدد السكاف يف ا١تنطقة اليت يعمل فيها، 
كيف منتصف القرف العشرين زاد اىتماـ السلطات الرقابية عن طريق كضع نسب مالية تقليدية مثل حجم الودائع 
إُف رأس ا١تاؿ كحجم رأس ا١تاؿ إُف إٚتاِف األصوؿ، كلكن ىذه الطرؽ فشلت يف إثبات جدكاىا خاصة يف ظل 
إتاه البنوؾ ٨تو زيادة عملياهتا ا٠تارجية، كعلى كجو التحديد البنوؾ األمريكية كاليابانية، كىو ما دفع ّتمعيات 

ـ إُف البحث عن أسلوب مناسب لتقدير كفاية 1952بصفة خاصة سنة" نيويورؾ كإلينوم"ا١تصرفيُت يف كالييت 
 1.رأس ا١تاؿ عن طريق قياس حجم األصوؿ ا٠تطرة كنسبتها إُف رأس ا١تاؿ

                                       
، مذكرة ماجستير، تخصص "دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في فمسطين" وتحدياتيا 2 ميساء محي الدين كالب، دوافع تطبيق دعائم بازل1

 .26، ص2007إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
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ـ من اهنيار لبعض البنوؾ، ظهرت ٥تاطر جديدة َف تكن معركفة يف 1974كنتيجة التطورات اليت حدثت بعد عاـ
السابق مثل ٥تاطر التسوية ك٥تاطرة اإلحبلؿ لذلك تشكلت ٞتنة بازؿ للرقابة ا١تصرفية من ٣تموعة الدكؿ الصناعية 

ـ ٖتت إشراؼ بنك التسويات الدكلية ٔتدينة بازؿ السويسرية، كقد أقرت ٞتنة بازؿ 1974العشر يف هناية
 معيارا موحد لكفاية رأس ا١تاؿ ليكوف ملزما لكافة البنوؾ العاملة يف النشاط ا١تصريف،كمعيار دكِف أك 1988عاـ

 تقدمت ٞتنة بازؿ ٔتقًتحات أكثر ٖتديدا كتفصيبل حوؿ اإلطار اٞتديد ١تعدؿ ا١تبلئمة 2001عا١تي، كيف عاـ 
 2.1 كٝتيت باتفاقية بازؿ2005ا١تصرفية، ككضعت مهلة التطبيق حىت عاـ

 أىداؼ لجنة بازؿ:ثانيا
 2:نذكر1من بُت األىداؼ اليت ترمي إليها اتفاؽ بازؿ

ا١تساعدة على تقوية النظاـ ا١تصريف الدكِف، كخاصة بعد تفاقم أزمة ا١تديونية ا٠تارجية لدكؿ العاَف الثالث،  -
 .فقد توسعت ا١تصارؼ كثَتا يف تقدًن قركضها لدكؿ العاَف الثالث، ٦تا أضعف مراكزىا ا١تالية إُف حد كبَت

إزالة مصدر مهم للمنافسة غَت العادلة بُت ا١تصارؼ كالناشئة من الفركقات يف ا١تتطلبات الرقابية الوطنية  -
 .بشأف رأس ا١تاؿ ا١تصريف

ٖتسُت األساليب الفنية على أعماؿ ا١تصارؼ كتسهيل تبادؿ ا١تعلومات حوؿ تلك األساليب بُت  -
 .السلطات النقدية

العمل على إ٬تاد آليات للتكيف مع التغَتات ا١تصرفية العا١تية كاليت تنبع من التحرر ا١تاِف كٖترير األسواؽ  -
النقدية من ا١تصارؼ، ٔتا يف ذلك التشريعات كاللوائح كا١تعوقات اليت ٖتد من اتساع كتعميق النشاط ا١تصريف 

 . للمصارؼ عرب أ٨تاء العاَف يف ظل الثورة التكنولوجية كا١تعرفية
 3: كا١تتعلقة بإدارة ا١تخاطر2من بُت األىداؼ اليت ترمي إليها اتفاؽ بازؿ 

 .كضع طرائق قياس منظورة إلدارة ا١تخاطر ا١تصرفية -
 .التقريب ألكرب درجة ٦تكنة بُت حجم رأس ا١تاؿ ا١تطلوب كحجم ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تصرؼ -
إ٬تاد مدخل للتفاىم بُت مسئوِف البنك كالسلطات الرقابية فيما يتعلق بقياس إدارة ا١تخاطر كالعبلقة بُت  -

 .حجم رأس ا١تاؿ كا١تخاطر

                                       
 دراسة تطبيقية، مجمة كمية المأمون الجامعة، 2ىيثم عبد القادر الجنابي، قياس مدى تطبيق المصارف العراقية الحكومية لمقررات لجنة بازل1

 .76، ص2011العراق، العدد الثامن عشر، 
 في المخاطر 2و1زىراء ناجي عبيد المالكي، أحمد محمد فيمي سعيد، دور معايير كفاية رأس المال المصرفي عمى وفق مقررات بازل 2

 .227، ص2013، 3، الفصل 8، مجمد24دراسة حالة، مجمة دراسات محاسبية ومالية، العدد:االئتمانية
دارة مخاطر السيولة المصرفية دراسة تحميمية عمى المصارف العاممة في قطاع 2وفيق حميمي األغا، نسيم حسن أبو جامع، توافق معايير بازل 3  وا 

 .146، ص2011، 33، مجمد105غزة، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، مجمة تنمية الرافدين، العراق، العدد
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رفع درجة الشفافية للمخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تصرؼ بأف تتاح ا١تعلومات الكافية كيف الوقت ا١تناسب  -
 .للزبائن الذين يتعاملوف مع ا١تصرؼ، حيث أهنم يشاركوف يف ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تصرؼ

 :حيث مت كضع ثبلثة مقررات ٘تثل ثبلثة دعامات إلدارة ا١تخاطرمقررات لجنة بازؿ :الفرع الثاني
 1مقررات لجنة بازؿ:أوال

يقصد ٔتفهـو كفاية رأس ا١تاؿ مقدار رأس ا١تاؿ ا١تناسب للهيكل ا١تاِف للمصرؼ، كمن ا١تفًتض أف رأس 
ا١تاؿ ا١تمتلك ٮتدـ أغراضا معينة، كمستول رأس ا١تاؿ قد يصبح غَت كايف إُف ا١تدل الذم ال ٮتدـ ىذه األغراض، 

 على تقسيم رأس ا١تاؿ على شر٭تتُت، كذلك لتحقيق أىداؼ 1كقد جرل االتفاؽ يف إطار مباحثات ٞتنة بازؿ
 :رقابية
 ك٘تثل رأس ا١تاؿ األساسي، كتشمل رأس ا١تاؿ ا١تدفوع ا١تتمثل باألسهم العادية، : الشر٭تة األكُف

 كاالحتياطات ا١تعلنة
 كٯتثل رأس ا١تاؿ ا١تساند أك التكميلي، كيشمل احتياطات تقييم ا١توجودات ك٥تصصات : الشر٭تة الثانية

 1.االحتياطات العامة، ٠تسائر القركض، كالقركض طويلة األجل من الدرجة الثانية
كفقا للمعايَت اليت حددهتا ٞتنة بازؿ للرقابة ا١تصرفية، ينبغي أف تكوف نسبة كفاية رأس ماؿ ا١تصارؼ 

 كعلى الرغم من صعوبة ٖتديد كفاية رأس ا١تاؿ ١تصرؼ 2 على أقل تقدير،%8احملسوبة على أساس عنصر ا١تخاطر
ما بسبب صعوبة التنبؤ بسلوؾ ا١تودعُت كا١تقًتضُت يف ا١تستقبل ٘تكن ا٠ترباء من كضع عدة مؤشرات الحتساب 

 3:مدل كفاية رأس ا١تاؿ لعل أ٫تها
 .كتقيس ىذه النسبة قدرة ا١تصرؼ على رد الودائع من رأٝتا٢تا: نسبة حق ا١تلكية إُف إٚتاِف الودائع .1
كتوضح ىذه النسبة ا١تدل الذم ٯتكن أف يذىب إليو ا١تصرؼ : نسبة حق ا١تلكية إُف إٚتاِف ا١توجودات .2

يف االعتماد على حق ا١تلكية يف ٘تويل ا١توجودات، كزيادة ىذه النسبة ٖتقق اٟتماية األفضل للمودعُت، كىو ما 
هتدؼ إليو إدارة البنك، إال أف ىذه النسبة ال ٘تثل مقياسا دقيقا لكفاية رأس ا١تاؿ ألهنا ال ٘تيز بُت موجودات 

 .ا١تصرؼ تبعا لدرجة ا١تخاطرة
كتعد ىذه النسبة منطقية إُف حد ما، ألف حق : نسبة حق ا١تلكية إُف ٣تموع ا١توجودات ذات ا١تخاطرة .3

ا١تلكية ىو اٟتارس األخَت ضد ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تصرؼ يف موجوداتو كليس يف كدائعو، فالودائع يف حد 

                                       
، 67مصطفى كامل رشيد، مدى إمكانية استجابة المصارف العربية لمتطمبات لجنة بازل مع إشارة إلى العراق، مجمة اإلدارة واالقتصاد، العدد1

 .238، ص2007
قضايا مطروحة بشأن قواعد التنظيم االحترازي والمراقبة، ورقة صندوق النقد الدولي، مجمة :لوقا إريكو، ميترا فرح بخش، النظام المصرفي اإلسالمي2

 .45، ص2001، 13االقتصاد اإلسالمي، مجمد:جامعة الممك عبد العزيز
 حول كفاية رأس المال دراسة لبعض المصارف العربية، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصل، مجمة 2وبازل1سجى فتحي محمد، متطمبات بازل3

 .264، ص2008، 30، المجمد91تنمية الرافدين، العدد
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ذاهتا ال ٖتوم خطورة إال إذا استخدمت يف القركض كاالستثمارات، كتشَت ىذه النسبة إُف استبعاد ا١توجودات 
اليت ال تشمل على ٥تاطر ائتمانية مثل األرصدة لدل البنك ا١تركزم كا١تصارؼ التجارية كأذكنات ا٠تزانة 

كالسندات اٟتكومية، كيستدؿ من ىذا ا١تعيار قدرة حق ا١تلكية على مواجهة ٥تاطر عدـ التسديد الناٚتة عن 
ا١توجودات ذات ا١تخاطرة اليت ٘تثل كل موجودات ا١تصرؼ باستثناء القركض ا١تضمونة من قبل اٟتكومة، فضبل 

عن ا١توجودات غَت ا٠تطرة، إذ ٗتتلف درجة ا١تخاطرة باختبلؼ طبيعة ا١توجودات اليت يتم ٘تويلها بالودائع، 
كعليو فإف حجم رأس ا١تاؿ ا١تبلئم للمصرؼ يتوقف على حجم ا١توجودات ا١تعرضة للمخاطر كدرجة ا١تخاطرة 
يف كل من ىذه ا١توجودات، كمن خبلؿ اٞتدكؿ التاِف يتضحأكزاف ا١تخاطر حسب أصناؼ ا١توجودات كالذم 

 :1كرد حسب بازؿ
 1يبين أوزاف المخاطر حسب أصناؼ الموجودات: (01)جدوؿ رقم

درجة 
 ا١تخاطرة

 الػػػفػػػقػػػرات

؛ كا١تطلوبات من اٟتكومات كا١تصارؼ OECDا١توجودات النقدية كا١تطلوبات ا١تعززة بضمانات يف دكؿ 0%
 .ا١تركزية

 ككذا OECDا١تطلوبات من التنمية الدكلية، ا١تطلوبات ا١تعززة بضمانات كأخرل ١تصارؼ مسجلة يف 20%
؛ ا١تطلوبات ١تؤسسات (ألجل أقل من سنة) OECDالقركض ا١تضمونة من قبل مصارؼ مسجلة خارج

  . OECDعامة غَت مسجلة يف
القركض ا١تضمونة بالكامل ٔترىونات على العقارات السكنية ا١تشغولة أك اليت سوؼ تشغل من قبل  50%

 .ا١تقًتض أك تلك اليت تؤجر
؛ كا١تطلوبات على OECDا١تطلوبات من القطاع ا٠تاص؛ كا١تطلوبات من ا١تصارؼ ا١تسجلة خارج 100%

؛ ا١تباين كاآلالت كا١تعدات كغَتىا من ا١توجودات الثابتة؛ العقارات OECDاٟتكومات ا١تركزية خارج
 . كاالستثمارات األخرل؛ أدكات رأس ا١تاؿ الصادر من قبل مصارؼ أخرل

رأس ا١تاؿ األساسي الذم ٯتثل اٟتسابات الدائمة : كعليو أصبح رأس ا١تاؿ يتكوف من ركيزتُت، أك٢تما
ٟتقوؽ ا١تسا٫تُت، كاليت ٘تثل أمانا حقيقيا ٟتقوؽ ا١تودعُت من رأس ا١تاؿ األساسي، الذم يتضمن األسهم العادية 

كا١تمتازة كاالحتياطات ا١تعلنة، مثل االحتياطي القانوين كاالختيارم كاألرباح ا١تدكرة، ك٬تب أف ال يقل رأس ا١تاؿ 
رأس ا١تاؿ ا١تساند الذم ٯتثل االحتياطات غَت ا١تعلنة، اليت : ، كثانيهما(%4)األساسي إُف ٣تموع ا١توجودات عن

تتكوف من األرباح غَت ا١تفصح عنها كاليت ال يًتتب عليها أية التزاـ، كإعادة تقييم ا١تصرؼ ١توجوداتو الثابتة، 

                                       
، 20وانعكاساتيا عمى المصارف العربية، جامعة البصرة، كمية اإلدارة واالقتصاد، مجمة العموم االقتصادية، العدد2إخالص باقر النجار، اتفاقية بازل1

 .29، ص2008
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كا١تخصصات ا١ترصودة لدرء ٥تاطر متوقعة، ك٬تب أف ال يزيد رأس ا١تاؿ ا١تساند إُف ٣تموع ا١توجودات 
 1.من رأس ا١تاؿ األساسي، كبذلك تصبح الركيزتُت قابلة للشموؿ يف قاعدة رأس ا١تاؿ (%100)عن

 . إٚتاِف ا١توجودات ا١ترجح/ (رأس ا١تاؿ ا١تساند+رأس ا١تاؿ األساسي)= قاعدة رأس ا١تاؿ
، قد ساعد على تقوية سبلمة كاستقرار النظاـ ا١تصريف 1995 كبعد تعديلو عاـ1بالرغم من أف إطار بازؿ

العا١تي، كما عزز ا١تساكاة التنافسية بُت ا١تصارؼ الناشطة عا١تيا، كقد تطور النظاـ ا١تاِف كالصناعة ا١تصريف بشكل 
 مؤشرا غَت كاؼ لقياس الصحة ا١تالية للمؤسسة ا١تصرفية، كإف تثقيل 1كبَت كمتواصل، األمر الذم جعل بازؿ

القدًن ١تخاطر ا١توجودات يساىم يف توفَت مقياس للمخاطرة االقتصادية، نظرا ألف درجات التعرض ١تخاطر 
 .التسليف تعد غَت كافية من أجل التمييز بشكل مناسب بُت ٥تاطر عدـ سداد ا١تقًتضُت ا١تتنوعة

كىناؾ نقطة ضعف أخرل تتعلق بقدرة ا١تصارؼ على مراجحة متطلبات رأس ا١تاؿ من قبل سلطاهتا 
 ال يوفر اٟتوافز ا١تناسبة لتقنيات إدارة 1الرقابية، كاستغبلؿ الفركقات بُت ا١تخاطر االقتصادية اٟتقيقية، كما أف بازؿ

ا١تخاطر التسليفية، كأنو يضخ متطلبات رأس ماؿ دنيا بالنسبة للمصارؼ الناشطة عا١تيا؛ ْتيث يتضمن كشوؼ 
بنود خارج ا١تيزانية كنظاما لتشغيل ا١تخاطر، ْتيث هتدؼ جزئيا إُف التأكيد على أف ا١تصارؼ َف تعرقل من ٛتل 

لديوف حكومات  (%0)أصوؿ ذات ٥تاطر متدنية، كما أف التصنيف ا٢تش لديوف ا١تصارؼ، حيث ٭تدد
( %100)للمرىونات العقارية ك (%50)للتسليفات بُت مصارؼ ىذه الدكؿ، ك (%20) كOECDدكؿ

لباقي االلتزامات، كإف ىذا التصنيف يبتعد عن الواقعية، إذ أف ىذا التصنيف يطبق بغض النظر عن كضعية الدين 
، كالذم يتميز بتصنيف ائتماين متدف ىو OECDالفعلية للطرؼ ا١تدين، حيث أف اٟتكومة اليت تنتمي إُف دكؿ

( %8)أرخص لتمويلو من دين موجو إُف مقًتض ٕتارم، حيث يفًتض يف حالة ىذا ا١تقًتض االلتزاـ بنسبة
لكفاية رأس ا١تاؿ أكزاف ا١تخاطرة حسب أصناؼ ا١توجودات، ضف إُف ذلك قدرة ا١تصارؼ على التبلعب 

ٔتتطلبات رأس ا١تاؿ من خبلؿ منتجات مالية ابتكارية كا١تشتقات، قد طرحت مشكبلت إضافية عند التطبيق 
فمن خبلؿ مراجحة رأس ا١تاؿ الرقابية ا١تتطورة، استطاعت بعض ا١تصارؼ ٕتنب متطلبات رأس ا١تاؿ احملددة كفق 

 .  كتتضمن تقنيات توريق الديوف كا١تشتقات كا١تنتجات كاألدكات ا١تالية ا١تماثلة1بازؿ
 2مقررات لجنة بازؿ:ثانيا

شهدت الساحة ا١تصرفية يف السنوات األخَتة جهودا حثيثة من قبل ٞتنة بازؿ لوضع صيغة جديدة ١تقررات 
 لتدعيم ا١تبلءمة ا١تالية  1988 اليت كضعت عاـ1 مكملة التفاقية بازؿ2كفاية رأس ا١تاؿ ا١تعركفة ببازؿ

 

                                       
 .23إخالص باقر النجار، نفس المرجع، ص1
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 لتتبلىف األخطاء 2 كقد جاءت مقررات ٞتنة بازؿ1للمصارؼ، ٦تا شكل ٖتديا مهما أماـ الصناعة ا١تصرفية،
، كإف األ٫تية اليت انبثقت منها إجراء التعديل لصاٟتها، حيث جاءت مقررات 1اٟتاصلة يف مقررات ٞتنة بازؿ

 2: ٔتا يلي2بازؿ
كتتمتع السلطة الرقابية بصبلحية فرض  (%8)بدال من  (%12)زيادة كفاية رأس ا١تاؿ ا١تصريف لتصبح  -1

أك حدكد على ٚتيع ٥تاطر الكبَتة، إذا اقتضى األمر، ٔتا يف ذلك بالنسبة للمخاطر /زيادة على رأس ا١تاؿ، ك
اليت ال ترل السلطة الرقابية أنو مت التحوط ٢تا بشكل كاؼ من خبلؿ العمليات اليت أبرمها ا١تصرؼ، كتدرج 

 كما تعكس 3ا١تخاطر سواء يف ميزانية أك خارج ا١تيزانية يف عملية احتساب متطلبات رأس ا١تاؿ ا١تقرر،
متطلبات رأس ا١تاؿ احملددة، حجم ا١تخاطر كأ٫تية ا١تصارؼ يف النظاـ ا١تصريف، يف إطار األسواؽ كظركؼ 

االقتصادية الكلية اليت تعمل فيها ا١تصارؼ كتقيد تراكم الرفع ا١تاِف يف ا١تصارؼ كالقطاع ا١تصريف، كقد تنص 
 4.القوانُت كاألنظمة يف دكلة ما على معايَت أعلى لكفاية رأس ا١تاؿ الكلي من ا١تتطلبات اٟتالية

استخداـ التصنيف الداخلي للقركض كأحد أسس احتساب درجة كأكزاف ا١تخاطر؛ كٔتوجب التصنيف  -2
 5:الداخلي على البنوؾ تقسيم ٥تاطر اإلقراض لديها ٖتت البنود التالية

 .شركات كبَتة كمتوسطة اٟتجم - أ
 .بنوؾ - ب
 .اٟتكومات - ت
 .قركض التجزئة، قركض االستهبلؾ، كالقركض العقارية - ث
 .٘تويل ا١تشاريع، كباألخص ا١تشاريع الفردية كالقركض العقارية التجارية - ج
 .استثمارات رأس ا١تاؿ ا١تبادر: ا١تلكية - ح

 .قياس ا١تخاطر االئتمانية ك٥تاطر السوؽ كا١تخاطر التشغيلية ٔتعناىا الواسع -3
 .زيادة مستول الشفافية كاإلفصاح -4
 :األسس العلمية ا٠تاصة بقواعد ا١تبلءمة ا١تالية للمصارؼ فإف ٯتكن إ٬تازىا باآليت -5

 نظاـ إدارة ا١تخاطر ا١تصرفية ا٠تاص بكل مصرؼ كا١تراجحة ا١تفركضة عليو من البنك ا١تركزم. 
 نظاـ التصنيف الداخلي للمقًتضُت كالقركض كالتسهيبلت. 
 السماح باستخداـ أدكات التحوط ككيفية مراقبتها كيف اإلطار الذم ٭تدده البنك ا١تركزم. 

                                       
 .268سجى فتحي محمد، مرجع سبق ذكره، ص1
 .254مصطغى كامل رشيد، مرجع سبق ذكره، ص2
 .81، ص2014، صندوق النقد العربي، (مبادئ بازل األساسية)المجنة العربية لمرقابة المصرفية، المبادئ األساسية لمرقابة المصرفية الفعالة 3
 .82المجنة العربية لمرقابة المصرفية، نفس المرجع، ص4
 .274شقيري نوري موسى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص5
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  زيادة مستول اإلفصاح يف ميزانيات ا١تصارؼ، كالسيما فيما يتعلق ْتجم ا١تخاطر الثبلث سالفة الذكر
 .كحجم ا١تخصصات الواجب ٕتنب كل منها

  نوعية الربامج التكنولوجية اليت تستخدـ يف ٖتديد ىذه ا١تخاطر كقياسها كإصدار اإلحصائيات ا١تختلفة
 .ا١تتعلقة هبا

 أف تكوف كفاءة السلطات الرقابية على أعلى مستول لضماف رقابة فاعلة. 
 كضع أساس الكمي لقياس ٥تاطر العمليات. 

 يهدؼ إُف رفع األماف كا١تتانة يف اٞتهاز ا١تاِف كإُف زيادة ا١تنافسة 2من اٞتدير بالذكر أف معيار بازؿ
النوعية، كيسهم ا١تعيار اٞتديد يف إ٬تاد مدخل شامل للتعامل مع ا١تخاطر، كيركز على البنوؾ النشطة دكِف كاليت 

 . حيث ٝتحت ىذه االتفاقية بتغطية كبَتة للمخاطر البنكية1لديها مستويات ٥تتلفة من التعقيد،
كٔتا أف معيار كفاية رأس ا١تاؿ ا١تعدؿ جاء ليعكس التغَتات يف ىيكل ك٦تارسات األسواؽ ا١تالية كالبنوؾ، فقد كاف 

للبنوؾ اإلسبلمية نصيب يف ىذا،كذلك بالتنسيق بُت ٣تلس ا٠تدمات اإلسبلمية كٞتنة بازؿ بإصدار عيار كفاية 
 مت 2005اليت تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية، كيف  (عدا مؤسسات التأمُت)رأس ا١تاؿ للمؤسسات

 2:إصدار كثيقة تتضمن معادلة نسبة كفاية رأس ا١تاؿ
  [٥تاطر التشغيل+٥تاطر السوؽ+٥تاطر االئتماف)إٚتاِف ا١توجودات ا١ترجحة حسب أكزاف ٥تاطرىا]

ناقصا 
 (٥تاطر السوؽ+٥تاطر االئتماف)إٚتاِف ا١توجودات ا١ترجحة حسب أكزاف ٥تاطرىا ا١تملوكة من حسابات االستثمار ا١تقيدة

ناقصا 
(1-α)[٥تاطر السوؽ+٥تاطر االئتماف)أكزاف ا١توجودات ا١ترجحة حسب أكزاف ٥تاطرىا ا١تمولة من حسابات االستثمار ا١تطلقة ])

ناقصا 
α[ ا١توجودات ا١ترجحة حسب أكزاف ٥تاطرىا ا١تمولة من احتياطي معدؿ األرباح كاحتياطي ٥تاطر االستثمار التابعة ٟتسابات

 [(٥تاطر السوؽ+٥تاطر االئتماف)االستثمار ا١تطلقة
اليت  (عدا ا١تؤسسات التأمينية)كيف نفس العاـ مت إصدار ا١تبادئ اإلرشادية إلدارة ا١تخاطر للمؤسسات

تقتصر على تقدًن خدمات مالية إسبلمية، كحدد من خبل٢تا أنواع كأصناؼ ا١تخاطر اليت تتعرض ٢تا ا١تصارؼ 
اإلسبلمية، كذلك من خبلؿ توزيعها على ستة أنواع تتمثل يف ٥تاطر االئتماف، كالسوؽ، كالتشغيل، كالسيولة، 

كمعدؿ العائد، باإلضافة إُف ٥تاطر االستثمار يف رؤكس األمواؿ، كحدد اإلجراءات ا١تتعلقة بإدارة ا١تخاطر كاليت 

                                       
 .272شقيري نوري موسى وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص1
 .60موسى عمر مبارك أبو محيميد، مرجع سبق ذكره، ص2
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 أف توفر نظاـ 2 كما بينت بازؿ1يتوجب على ا١تصارؼ اإلسبلمية اتبعها ١تواجهة كل نوع من أنواع ىذه ا١تخاطر،
جديد للتقييم الداخلي كا١تراقبة اٞتيدة ٠تطر األصوؿ من شانو أف يطور ثقافة إدارة ا١تخاطر يف البنوؾ اإلسبلمية، 

 2.كما يسهل تطبيق ا١تعايَت الدكلية للتنظيم شريطة أف تأخذ اٞتانب اإلسبلمي بعُت االعتبار
 3مقررات لجنة بازؿ:ثالثا

، أعادت صياغة كل ـ "3بازؿ" إُف عقد اتفاقية جديدة ٝتيت بػػػ2010توصلت ٞتنة بازؿ يف بداية يوليو
مفهـو رأس ا١تاؿ كالسيولة، كقد تضمنت ا١تعايَت اٞتديدة اليت كضعتها اللجنة الزيادة يف اٟتد األدىن لرأس ا١تاؿ 
ا١تطبق على البنوؾ من أجل تعزيز صبلبة اٞتهاز ا١تصريف ضد األزمات، كتعد االتفاقية اٞتديدة عنصرا مهما يف 

هبدؼ تأسيس نظاـ ماِف قوم كمرف أماـ فًتات الضغط،  (CSF)برنامج خاص كضعو ٣تلس االستقرار ا١تاِف
جاءت نتيجة ١تا خلفتو األزمة ا١تالية العا١تية اليت كشفت عن كجود عدة نقائص على مستول البنوؾ يف إدارة 

إٍف، كما أكدت األزمة على ضركرة تواجد نظاـ رقايب ....ا١تخاطر، كيف اإلجراءات ا١تتبعة من أجل ا١تراقبة كا١تراجعة
فعاؿ كقادر على ضماف التنفيذ الكامل لقوانُت اٟتيطة كاٟتذر لتجنب مشكلة ا١تخاطر ا١تعنوية اليت تتواجد يف 

البنوؾ الكربل كتشجيع التطبيق الصاـر إلدارة ا١تخاطر كاٟتصوؿ على ا١تعلومات اٞتيدة كالصحيحة ا٠تاصة 
 . كالشكل التاِف يلخص أىم معاَف االتفاقية اٞتديدة3بالعمبلء،

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 .32محمد عبد الحميد عبد الحي، مرجع سبق ذكره،ص1
 .73طيراوي اسماء، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص2
 .70طيراوي اسماء، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص3
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 31يبين أىم ركائز اتفاقية بازؿ: (08)مخطط بياني رقم

 
 2: تأثَت  على األعماؿ ا١تصرفية ألهنا3كمن خبلؿ الشكل يتضح لنا أف ٘تلك اتفاقية بازؿ

إذ إف ٖتسُت نوعية رأس ا١تاؿ يؤدم إُف ٖتسُت : ٖتسن من نوعية كبنية كشفافية قاعدة رأس ماؿ ا١تصرؼ -
 .القدرة على استيعاب ا٠تسائر كبالتاِف متانة كصبلبة البنوؾ يف كجو األزمات

إذ يعد من أىم ا١تعايَت ا١تعتمدة لقياس متانة ا١تؤسسات ا١تصرفية من : ترفع نسبة كفاية رأس ماؿ البنوؾ -
، ككذا بالنسبة (%4,5)إُف (%2)الناحية ا١تالية، حيث يتوجب من جهة الرفع يف اٟتد األدىن لرأس ا١تاؿ من

، كمن جهة أخرل ٬تب على البنوؾ أف ٘تتلك (%6)إُف (%4)لرأس ا١تاؿ األساسي يتوجب رفعها من
من أسهمها ا١تشًتكة، ألنو يف حالة عدـ توفر  (%2,5)صندكقا الحتياطي رأس ا١تاؿ اإلضايف الذم يقدر بػػػػ

ىذا االحتياطي سيكوف ىناؾ تأثَتات مباشرة، فكلما كانت رؤكس األمواؿ تقًتب من متطلبات اٟتد األدىن 
كانت البنوؾ أكثر ٤تدكدية يف توزيع األرباح، كىذا االحتياطي سيسمح للبنك دعم عملياتو يف فًتات 

كاف من أجل استيعاب  (على مستول العا١تي)الضغط، كبالتاِف فإف الزيادة يف اٟتد األدىن لرأس ا١تاؿ يف البنوؾ

                                       
 .103ذىبي ريمة، مرجع سبق ذكره، ص1
 .81طيراوي اسماء، بن حبيب عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، ص2

 3بازؿ

 التحكم يف الرفع ا١تاِف

تدعيم شبكة األماف من خبلؿ كسادة 
حفظ األمواؿ ا٠تاصة كالوسادة العازلة 

 ١تواجهة التقلبات الدكرية

النظر يف ٖتميل ا١تؤسسات ذات األ٫تية 
 النظامية رسـو إضافية

تعزيز متطلبات رأس ا١تاؿ من أجل 
 التعرضات ا١تشًتكة بُت ا١تؤسسات ا١تالية

نسبة السيولة للمدل الطويل 
(NSFR )

 مواجهة إٚتاِف ا١تخاطر

التحفيز على استعماؿ غرؼ مقاصة من 
 أجل ا١تعامبلت با١تشتقات ا١تالية

نسبة السيولة للمدل القصَت 
(LCR )

تعزيز نوعية كمستول األمواؿ ا٠تاصة 
 األساسية

 رأس ا١تاؿ السيولة ا٠تطر النظامي
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يف فًتة األزمات دكف النزاؿ ٖتت اٟتد األدىن، حيث مت الرفع من معدؿ ا١تبلءمة  (امتصاص ا٠تسائر)ا٠تسائر
 .، كىذا يعٍت أف على البنوؾ االلتزاـ هبذا البند كتوفَت رؤكس أمواؿ إضافية%10,5إُف %8لرأس ا١تاؿ من 

التعديل الذم مشل رأس ا١تاؿ يهدؼ من جانب آخر إُف مواجهة ا٠تطر : ٗتفيض من ا١تخاطر النظامية -
الذم ٯتس النظاـ برمتو، أم ا٠تطر الذم يسبب اضطرابات يف النظاـ ا١تاِف كمن مث زعزعة االستقرار لبلقتصاد 
الكلي، كبالتاِف فإف تعزيز متطلبات اٟتيطة يف القطاع ا١تاِف على النحو ا١تقًتح من طرؼ ٞتنة بازؿ سيكوف لو 
تأثَت كبَت على ٘تويل االقتصاد كخاصة ا١تؤسسات، كقد تطرقت االتفاقية إُف عنصر مهم يتمثل يف متطلبات 

اٟتد األدىن للسيولة، كمن الواضح أف ٞتنة بازؿ ترغب يف بلورة معيار عا١تي للسيولة، فهي تقًتح اعتماد 
 .نسبتُت

، كىو 2015، كمت تنفيذه يف (LCR)كيعرؼ بنسبة تغطية السيولة : معيار السيولة على ا١تدل القصَت -
 .يهدؼ إُف جعل ا١تصرؼ يليب ذاتيا احتياجات السيولة يف حاؿ طرأت أزمة

كيهدؼ إُف أف يتوفر للمصرؼ مصادر ٘تويل مستقرة  (NSFR)معيار السيولة على ا١تدل الطويل  -
 .ألنشطتو

 ضرورات االلتزاـ بمتطلبات لجنة بازؿ بالنسبة للدوؿ العربية :الفرع الثالث
يف ظل التحديات ا١تنافسة كحتمية التكيف مع تطورات العا١تية الرامية لتوحيد ا١تعايَت يف شىت اجملاالت، كاف 

 1:ىناؾ أيضا ضركرة لبللتزاـ ٔتتطلبات ٞتنة بازؿ، كىي تتحدد من خبلؿ أربعة ضركرات
أف البنوؾ العربية َف تكن يوما ما منغلقة على ذاهتا أك إطارا دك٢تا أك كطنها العريب فقط، بل على  .1

العكس من ذلك فقد باتت منفتحة كبشكل كاسع على األسواؽ العا١تية،كما يؤشر على ىذا التوجو ا١تصريف 
العريب با٠تارج كاألجنيب يف الدكؿ العربية، كالتزايد ا١تطرد ٟتجم ا١تعامبلت كالذم ٯتكن أف يعرب عنو ْتجم 

 إُف 2004 مليار دكالر لتصل يف هناية 150 ما يزيد عن 2002ا١توجودات كا١تطلوبات كاليت بلغت عاـ
 .مليار دكالر173

َف تغب الدكؿ العربية ٦تثلة يف أنظمتها ا١تصرفية ا١تركزية كسلطاهتا النقدية عن االجتماعات العا١تية اليت  .2
 كقررت ٤تدداتو كمتطلباتو، كلقد جاء التمثيل العريب لؤلنظمة ا١تصرفية العربية يف 2مهدت التفاؽ ٞتنة بازؿ

 .إطار ٞتنتُت على تواصل التنسيق مع ٞتنة بازؿ
اٗتذت ا١تصارؼ العربية كمنذ تسعينات القرف ا١تاضي سياسات كاضحة تقضي بالتواجد ا١تصريف العريب  .3

على الساحة الدكلية كذلك من خبلؿ التزامها باعتماد القواعد كا١تعايَت اليت جاء هبا االتفاؽ األكؿ كاليت 

                                       
، مجمة اقتصاديات -حالة دول شمال إفريقيا-حبار عبد الرزاق، االلتزام بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي1

 .88شمال إفريقيا، العدد السابع، ص
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عملت ٔتوجبها الصناعة ا١تصرفية العربية كقتذاؾ، فضبل عن أخذىا بالتوجو العا١تي يف العديد من اجملاالت 
 .اٍف... يف ٣تاؿ غسيل األمواؿFATFالدكلية على غرار مبادئ كقواعد احملاسبة ا١تالية، مبادئ كتوصيات الػػػػػػ

 .كما تشكل الصعوبات كالتحديات اليت تواجو القطاع ا١تصريف العريب الدافع القوم لؤلخذ بأحكاـ ٞتنة بازؿ
:  الفصلخاتمة

حاكلنا من خبلؿ ىذا الفصل التطرؽ كل اٞتوانب ا١تتعلقة بالبنوؾ التقليدية ككذا البنوؾ اإلسبلمية، كالدكر 
الذم تلعبو يف كافة ٣تاالت اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية يف البلداف، كمدل أ٫تيتها يف الدكؿ النامية خاصة 

، بل أيضا على (ا١تسا٫تُت)باعتبارىا عامل من عوامل التنمية االقتصادية، للبنوؾ تأثَت كبَت ليس فقط على ا١تبلؾ 
ا١تقًتضُت يف حالة تعثرىا فذلك يؤدم إُف ضياع حقوؽ ا١تودعُت كقد ٯتتد تأثَته على البنوؾ األخرل كالقطاع 

االقتصادم يف البلد، ٢تذه األسباب فإهنا ٗتضع للرقابة من عدة جهات اليت يكوف ىدفها ىو تعزيز أنظمة الضبط 
كالرقابة الداخلية كخطوط الدفاع للحد من حاالت االحتياؿ كغسيل األمواؿ كارتكاب األخطاء، كمن بُت ا٢تيئات 
الرقابية نذكر إدارة ا١تخاطر، اليت تسهم يف كشف، تقييم كٖتليل ا١تخاطر اليت تواجو البنوؾ، باإلضافة إُف التدقيق 

 .الداخلي الذم سنتطرؽ إليو بالتفصيل يف الفصل ا١تواِف
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاينالفصل اؿ

 نظرة يف مضموف التدقيق الداخلي كآلية عملو



 

- 80 - 
 

 تمهيد
بالرغم من أف الكثَت من ا١تؤسسات ال توِف أ٫تية كبَتة لدكر التدقيق ضمن عملياهتا، إال أنو يعد صماـ 

األماف بالنسبة ٢تا، كذلك ١تا يوفره من مزايا تكسب ا١تؤسسات كفاءة كفاعلية يف أداء عملياهتا، كيف تعاملها مع 
احمليط سواء الداخلي أك ا٠تارجي، فهو يكشف الفرص الواجب انتهازىا، كا١تخاطر الواجب التحوط منها، كما 

يبُت نقاط الضعف يف ا١تؤسسة ككذا نقاط القوة؛ كٔتا أف عمل ا١تدقق الداخلي ىو التأكد من عرض صادؽ 
ألرصدة القوائم ا١تالية، فعليو أف يوجو جيل اىتمامو لنظاـ الرقابة الداخلية، ذلك أف ىذا األخَت مرتبط بباقي 
خطوات عملية التدقيق؛ بوجو عاـ، ىدؼ نظاـ الرقابة الداخلية، ليس فقط التوفيق بُت تصرفات كسلوكيات 

ا١توظفُت بأىداؼ ا١تؤسسة اليت تسعى لتحقيقها، كإ٪تا يوجو عنايتو أيضا ألساليب الرقابة احملاسبية كاإلدارية، كعلى 
 .ا١تدقق الداخلي مراعاة مدل االلتزاـ بذلك كالتحقق من عدـ كقوع أم ٥تالفات أك ا٨ترافات

 :ك٢تذا فإننا سنتطرؽ لعدة نقاط يف ىذا الفصل، كىي كالتاِف
 .اإلطار ا١تفاىيمي للتدقيق الداخلي: ا١تبحث األكؿ -
 .أخبلقيات ا١تدقق الداخلي كعبلقتو باألطراؼ األخرل:ا١تبحث الثاين -
 .نظاـ الرقابة الداخلية:ا١تبحث الثالث -
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اإلطار المفاىيمي للتدقيق الداخلي :المبحث األوؿ
يف ىذا ا١تبحث ارتأينا البدء من بدايات ظهور التدقيق حىت كقتنا اٟتاِف، كالتطرؽ ألنواع التدقيق من حيث 

الشخص القائم بالعملية ككذا كمن حيث نطاؽ العملية ا١تراد القياـ هبا، كما عرجنا على أ٫تية كظيفة التدقيق 
الداخلي ضمن ىيكل التنظيمي للبنوؾ، كأىم عمليات التدقيق الداخلي بداية ٔتتابعة تنفيذ ا٠تطط كالسياسات 

 . ا١ترسومة كتقييمها، ككصوال إُف مراعاة التزاـ ا١توظفُت هبا، كأيضا معايَت التدقيق الداخلي ا١تنظمة لعمل ا١تدقق
مفهـو التدقيق الداخلي وأىميتو :المطلب األوؿ

 اٞتزء نشأة التدقيق، مفهومو، أنواعو، كتعريف التدقيق الداخلي، خصائصو، ككضعيتو ضمن ا٢تيكل يتناكؿ
 .التنظيمي للمؤسسات

 نشأة التدقيق ومفهومو:الفرع األوؿ
يرجع أصل التدقيق إُف العصور الوسطى كالتدقيق يف ا١تعٌت اٟتديث يعود إُف عصر دخوؿ الشركات الصناعية 

الكربل إُف حيز الوجود كتطور التدقيق مع تطور تلك الصناعة كيعود التدقيق يف شكلو البسيط إُف التطور يف 
الٌنظاـ احملاسيب بشكل أساسي حيث أصبح من الضركرم أف يعهد إُف شخص يقـو بالتحقق من حسن استغبلؿ 
ا١توارد ا١تتاحة لدل شخص أخر، حيث أف قدامى ا١تصريُت كانوا يقوموا بتعيُت شخصُت لتسجيل األمور اليت ترد، 

 بعد ذلك ٖتسنت عمليات 1كيقـو شخص أخر بعملية التدقيق ١تا قاما بو ىؤالء األشخاص من تسجيل؛
التسجيل كالتدقيق بعد تنظيم اٟتسابات على أساس الطريقة ا١تزدكجة اليت اكتشفها العاَف اإليطاِف لوكا 

كنشرىا يف كتابو الذم ظهر يف مدينة البندقية يف القرف ا٠تامس عشر  (LucaPaciolo)باشيلو
كيسجل التاريخ أف ا١تدقق اليوناين كاف يستمع إُف القيـو ا١تثبتة بالدفاتر كالسجبلت للوقوؼ على 2؛1494عاـ

 .كتعٍت يستمع (Audiure)صحتها كسبلمتها فكلمة تدقيق مشتقة من كلمة التينية 
ككنتيجة للثورة الصٌناعية كاالخًتاعات كازدىار التجارة يف أكركبا أدل إُف ظهور ا١تشركعات الكبَتة كاتساع 

نشاطها كزيادة رأٝتا٢تا كذلك ما يعترب من أىم العوامل اليت ساعدت على تطوير مهنة احملاسبة كتدقيق اٟتسابات 
كزيادة الطلب على خدمات احملاسبُت، فقد ظهرت الشركات ذات ا١تسؤكلية احملدكدة كشركات ا١تسا٫تة، ٦تا ساىم 

يف انفصاؿ ا١تلكية عن اإلدارة ٦تا أدل إُف زيادة رغبة ا١تبلؾ ا١تسا٫تُت إُف خدمات احملاسبُت كا١تدققُت ٟتماية 
مصاٟتهم كحقوقهم كحسن تصرؼ اإلدارة، كهبدؼ تنظيم ىذه ا١تهنة كتوجيو العناية ا١تهنية ظهرت حركة التنظيم 

مث يف   1854ا١تهٍت ١تهنة احملاسبة كالتدقيق، فأنشئت أكؿ منظمة مهنية يف بريطانيا يف ٚتعية احملاسبة بادنربه سنة

                                       
 . 13، ص2009، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، األردن، تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظريةغسان فالح المطارنة، 1
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، األردن، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا لممعايير الدولية لمتدقيقاحمد حممي جمعة، 2

 .24، ص2015
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 1904كاسًتاليا سنة 1896كأ١تانيا سنة 1882كالواليات ا١تتحدة سنة 1881كيف فرنسا سنة 1880كندا سنة
، كما أدل تزايد الطلب على خدمات احملاسبُت كا١تدققُت إُف ظهور معاىد كٚتعيات مهنية 1911كفنلندا سنة

لتنظيم ا١تهنة كرعاية مصاٌف أعضائها يف اجملتمعات العريقة يف احملاسبة كأىم ذلك ا١توجودة يف بريطانيا كالواليات 
 1909.1ا١تتحدة، أما يف العاَف العريب فكاف السبق ١تصر يف مزاكلة مهنة التدقيق دكف تنظيم من سنة

كال شك يف أف ا١تدقق باعتباره مواطنا مسؤكال كشخصا مهنيا، على قدر عاؿ من التأىيل العلمي كالعملي 
يدرؾ ٘تاـ اإلدراؾ أ٫تية الدكر الذم يلعبو يف تطور مهنة تدقيق اٟتسابات كمفهومها، فقد نشرت ٞتنة ا١تفاىيم 

تدقيق اٟتسابات عبارة عن عملية منظمة ٞتمع :" تعريف علمي للتدقيق كما يلي1972األساسية للتدقيق عاـ
، بوقائع كأحداث اقتصادية بطريقة موضوعية، كذلك ١تعرفة مدل (افًتاضات)كتقييم أدلة كقرائن اإلثبات عن 

مستخدمي )، كمدل ٘تاشيها مع ا١تعايَت احملددة، كإيصاؿ نتيجة ذلك إُف األطراؼ ا١تعنية(االفًتاضات)صحة ىذه
، كيعٍت ىذا التعريف أف التقارير احملاسبية اليت ٖتتوم على معلومات عن كقائع كأحداث اقتصادية يتم "(ا١تعلومات

تدقيقها بواسطة ا١تدقق، كتظل ىذه الوقائع كاألحداث بالنسبة للمدقق افًتاضات، إُف أف يتأكد من صحتها، 
كيبدأ ّتمع أدلة كقرائن اإلثبات عن البيانات األساسية ٢تذه العمليات، للتأكد من أهنا ٘تت فعبل، كأف تلك 

العملية كاف إعدادىا على أساس سليم، مث يفحص النتيجة النهائية لكل ذلك كىي التقارير احملاسبية، ليتحقق من 
أهنا تعكس الصورة السليمة اٟتقيقية، كمن مث يوضح نتائج عملو يف شكل تقرير يعرب عن رأيو احملايد، ك٭تكم 

 2.ا١تدقق يف ىذه ا٠تطوات ٣تموعة من ا١تعايَت

اٞتديد الصادر عن ٣تلس معايَت التدقيق كالتأكيد  (عملية التأكيد ا١تعقوؿ)بينما إذا عدنا إُف مفهـو التدقيق
عملية يبدم فيها ا١تمارس استنتاجا :"الدكِف كفقا لئلطار الدكِف لعمليات التأكيد فإنو يشَت إُف أف التدقيق

مصمما لرفع درجة ثقة ا١تستخدمُت ا١تقصودين باستثناء اٞتهة ا١تسئولة بشأف تقييم أك قياس موضوع مقابل 
ا١تقاييس، كنتيجة تقييم أك قياس ا١توضوع ىي ا١تعلومات اليت تنجم عن تطبيق ا١تقاييس هبدؼ ٗتفيض ٥تاطر 

 كالشكل 3؛"العملية إُف مستول مقبوؿ يف ظل الظركؼ كأساس لشكل إ٬تايب من التعبَت عن استنتاج ا١تمارس
 :ا١تواِف يوضح مفهـو التدقيق كدكره يف ا١تؤسسة

                                       
 .18-17، ص ص2010، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة األولى، عمان، األردن، (1)تدقيق الحساباتسامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان، 1
، دار الكنوز المعرفة لمنشر والتوزيع، الطبعة غير مذكورة، عمان، دراسة متعمقة في تدقيق الحساباتمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، 2

 .16، ص2008األردن، 
 .25، صمرجع سبق ذكرهاحمد حممي جمعة، 3
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 1يبين مفهـو التدقيق ودوره في المؤسسة: (09)مخطط بياني رقم

 
: كمهما تعددت التنظَتات حوؿ موضوع التدقيق، فجميعها أٚتعت على أنو يركز على ثبلثة نقاط ىي

الفحص، التحقيق، كالتقرير؛ كما يعترب التدقيق أحد آليات حوكمة ا١تؤسسات كلو دكر كبَت يف تفعيلها من خبلؿ 
توسيع نطاقو ليشتمل على ا٠تدمات االستشارية ّتانب خدمات التأكيد كالفحص كالتقييم، فمدقق اٟتسابات 

ا٠تارجي يعترب ككيل عن ا١تسا٫تُت لسد ٚتيع أكجو االختبلسات، كبالتاِف ٯتكن أف يؤدم إُف تطبيق اٞتيد ١تبادئ 
حوكمة ا١تؤسسات، من جانب أخر فإف التدقيق ينظر لو على أنو معيار ٞتودة ا١تعلومات ا١تالية فهو يلعب دكران يف 

 2.تعزيز كالنهوض با٠تصائص النوعية للمعلومات ا١تالية
 :كينقسم التدقيق إُف

 3:كتقسم إُف تدقيق كامل كتدقيق جزئي:من حيث حدكد أك ٣تاؿ التدقيق - أ
كىو تدقيق ٮتوؿ للمدقق أف يراجع كيدقق أم بيانات أك عمليات دكف استثناء، : (الشامل)التدقيق الكامل -

كدكف قيود أك شركط ٤تددة لو، حيث يتناكؿ التدقيق يف ىذه اٟتالة القيود ا٠تاصة باألحداث ا١تالية اليت ٘تت 

                                       
 .31، ص1989، دار المريخ لمنشر والتوزيع، المممكة العربية السعودية، المراجعة بين النظرية التطبيقوليم توماس، امرسون ىنكي، 1
، 1، المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، العددمساىمة التدقيق في رفع جودة المعمومات المالية في ظل حوكمة الشركاتفاطمة الزىراء رقايقية، 2

 .55، ص2014ديسمبر
 .28، صمرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، 3

 االتصاؿ الثانوم

 االتصاؿ الثانوم

 مزاعم

 أدلة اإلثبات

 أدلة اإلثبات

 ا١تدقق

مستخدمي 
 ا١تعلومات

ا١تصادر الرئيسية للبيانات 
 أك معد التقارير

رأيو  )تقرير ا١تدقق 
(الفٍت احملايد  

 تقارير ا١تؤسسة

 موضوع االىتماـ
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فعبل، كتدقيق ا١تراكز ا١تالية ٞتميع اٟتسابات،فحص كتقييم ٚتيع عناصر القوائم ا١تالية ا٠تتامية اليت يتم 
 .إعدادىا ٔتعرفة ا١تؤسسة ٤تل التدقيق،كىذا يعٍت أف ا١تدقق مسؤكؿ عن تدقيق اٟتسابات كاملة

كيقصد هبا تدقيق اٟتسابات اليت تقتصر على بعض العمليات أك جزء ٤تدد من النشاط : التدقيق اٞتزئي -
داخل ا١تؤسسة لغرض معُت، يتحدد حدكده ك٣تالو بدقة، مثل تكليف ا١تدقق بدراسة درجة السيولة أك تدقيق 
ا١تخزكف أك النقدية، كال يكوف فيها ا١تدقق مطالب بتقدًن تقرير فٍت ٤تايد، يوضح مدل داللة كعدالة القوائم 

 .ا١تالية كنتائج األعماؿ ٔتعناىا اٞتزئي، كٖتدد فقط يف إطار ما كلف بو كاتفق عليو
 1:كىناؾ نوعاف من التدقيق، التدقيق ا٠تارجي كالتدقيق الداخلي:  من حيث ا٢تيئة القائمة بالتدقيق - ب
٬تد أصحاب ا١تؤسسة من األفضل ٢تم االعتماد على مراجع مستقل عنهم كمن خارج : التدقيق ا٠تارجي -

جهاز ا١تؤسسة لكي يفحص ٢تم أكضاعها ا١تالية بغية زيادة التأكد من أف أمورىا ىذه تسَت سَتا صحيحا 
كعلى ما يراـ كما يبتغيو أصحاهبا كمؤسسوىا سواء أكاف ا١تؤسسوف أشخاصان طبيعيُت أـ اعتباريُت 

مثل ىذه ا١تراجعة ضركرية جدا للذين يتعاملوف مع ا١تؤسسة من دائنُت . كاٟتكومات كا١تؤسسات العامة
كمدينُت كمؤسسات حكومية، إذ أف تقارير ا١تدققُت ا٠تارجيُت ما ىي إال دالئل على مدل كفاءة اإلدارة 
حيث تعطي ىذه التقارير ١تن يستعملوهنا ك١تن يهمهم االطبلع عليها فائدة يف التوصل إُف قرارات معينة 

 .حوؿ مدل ككيفية التعاكف مع تلك اإلدارة
كىي فعالية تقييميو مستقلة ضمن مؤسسة ما عملها فحص العمليات كأساس ٠تدمة : التدقيق الداخلي -

 .اإلدارة، كما توكل ٢تا العديد من ا١تهمات، نتطرؽ إليها بالتفصيل يف الفرع ا١تواِف
كالفرؽ بُت التدقيق ا٠تارجي كالتدقيق الداخلي ىو أف التدقيق ا٠تارجي يعترب رقابة الغَت على ا١تؤسسة 

بالدرجة األكُف، أما التدقيق الداخلي فهي رقابة ا١تؤسسة على نفسها كمراجعتها الذاتية ألعما٢تا ٦تا يؤدم إُف 
كمن ا١تبلحظ أف ىذين . االستفادة من األخطاء اليت حصلت كمعرفة نقاط الضعف اإلجرائية كالعمل على تبلفيها

النوعُت يكمبلف بعضهما فكلما اكتشف ا١تدقق الداخلي نقاط ا٠تلل ك٘تكن من اإلشارة إليها  كمت تبلفيها كلما 
ساعد ذلك ا١تدقق ا٠تارجي كزاد يف ثقتو كاعتماده على بيانات ا١تؤسسة ٦تا ٮتفف عنو كعن ا١تؤسسة كثَتا من 

: الوقت كاٞتهد، كاٞتدكؿ التاِف يبُت أىم نقاط االختبلؼ

 

 

                                       
 .11، سنة النشر غير مذكورة، ص23، اتحاد المصارف العربية، البحوث المصرفية، الورقة رقمالتدقيق المصرفي من الناحية العمميةماىر واكد، 1
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 1يبين نقاط االختالؼ بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي: (02)جدوؿ رقم
 التدقيق الداخلي التدقيق ا٠تارجي البياف 

 .كفاءة اإلدارة يف استغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة لديها- ا٢تدؼ من التدقيق/1
 .اكتشاؼ التبلعب كاألخطاء كالغش-
 . إبداء الرأم يف صحة كسبلمة القوائم ا١تالية-

خدمة اإلدارة عن طريق التحقق من سبلمة - 
 .البيانات ا١تقدمة يف النظاـ احملاسيب

 .اكتشاؼ كمنع األخطاء كالغش كالتبلعب
الشخص الذم /2

 يقـو بالتدقيق
موظف من داخل ا١تؤسسة يعُت من قبل إدارة  .شخص مهٍت مستقل من خارج ا١تؤسسة

 .ا١تؤسسة
 .يتم التدقيق ١ترة كاحدة يف هناية السنة ا١تالية- توقيت أداء التدقيق/3

قد يكوف على فًتات متقطعة خبلؿ السنة -
 .(مستمر)

يتم التدقيق بصورة مستمرة على مدار السنة 
 .ا١تالية

يتحدد نطاؽ عمل ا١تدقق عن طريق العقد معو  نطاؽ التدقيق/4
 .كالعرؼ السائد،كما تنص عليو التشريعات كا١تعايَت

يتحدد نطاؽ عملو عن طريق اإلدارة كفقا 
 .للصبلحيات كا١تسؤكليات ا١تعطاة لو

يتمتع ا١تدقق استقبللية تامة،ألنو شخص ٤تايد كمن  االستقبللية/5
 .خارج ا١تؤسسة

يوجد لديو استقبلؿ جزئي حيث أنو ٮتدـ 
 .اإلدارة كيعُت من قبل اإلدارة

يعُت من قبل ا١تبلؾ لذلك فهو مسئوؿ أماـ ا١تبلؾ  من يقـو بتعيينو/6
 .ليقدـ التقرير النهائي ٢تم

يعُت من قبل إدارة ا١تؤسسة كيقدـ تقريره بعد 
 .عملية التدقيق لئلدارة

كرغم كجود نقاط خبلؼ بُت التدقيق الداخلي كالتدقيق ا٠تارجي إال أنو ىناؾ نقاط تشابو تتمثل يف أف 
ىدؼ كل مدقق ىو ضماف كجود نظاـ رقابة داخلية فعاؿ ٭تد من حدكث األخطاء التبلعب، كيقـو بتوفَت 

 .ا١تعلومات البلزمة كاليت تساعد يف إعداد القوائم ا١تالية يعتمد عليها من قبل األطراؼ ا١تعنية

 تعريف التدقيق الداخلي:الفرع الثاني
٣تموعة من أنظمة أك أكجو نشاط مستقل داخل ا١تشركع تنشئو اإلدارة : "ينظر إُف التدقيق الداخلي على أنو

للقياـ ٓتدمتها يف تدقيق العمليات كالقيود بشكل مستمر لضماف دقة البيانات احملاسبية كاإلحصائية، كالتأكد من 
كفاية االحتياطات ا١تتخذة ٟتماية أصوؿ ك٦تتلكات ا١تشركع كالتحقق من إتباع موظفي ا١تشركع للسياسات 

كا٠تطط كاإلجراءات اإلدارية ا١ترسومة ٢تم، كقياس صبلحية تلك ا٠تطط كاإلجراءات كالسياسات كٚتيع كسائل 
الرقابة األخرل، كاقًتاح التحسينات اليت يلـز إدخا٢تا حىت يصل ا١تشركع إُف درجة الكفاءة اإلنتاجية القصول يف 

 2".ضوء القدرات ا١تتاحة

                                       
 .26، صمرجع سبق ذكرهغسان فالح مطارنة، 1
، مكتب المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، الطبعة مفاىيم حديثة في الرقابة المالية والداخمية في القطاع العام والخاصخالد راغب الخطيب، 2

 .130، ص2010األولى، عمان، األردن، 
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أف مفهـو التدقيق الداخلي قد شهد ٖتوؿ يف السنوات األخَتة فيما  (IIA)كضح معهد التدقيق الداخلي
يتعلق بدكره ككيفية عملو، حيث أنو يف ا١تاضي كاف ينظر للتدقيق الداخلي على أنو كظيفة دعم إدارية تركز بشكل 

عاـ على األمور ا١تالية كاحملاسبية، أما حاليا فهو يشتمل على إدارة ا١تخاطر، كاليت تعد جزءا ال يتجزأ من عملية 
حوكمة ا١تؤسسات، فالتدقيق الداخلي اٟتديث َف يعد يقتصر على ا١تراجعة التقليدية اليت تعٌت بتحديد ما إذا 

كانت أنظمة التحكم فعالة أـ ال، كلكن امتدا اليـو ١ترحلة ٖتديد ا١تخاطر احملتملة اليت قد تأثر سلبا على التنظيم 
ككذا تقييم آليات الرقابة اليت من شأهنا أف تقلل من ا١تخاطر، كعبلكة على ىذا فغن أنشطة التدقيق الداخلي َف 

تعد تقتصر على مهاـ ا١تراجعة، بل توسع دكرىا يف تقدًن االستشارات اإلدارية للمؤسسات، كبالتاِف عندما ٭تدد 
ا١تدققُت الداخليُت ٣تاالت التحسُت يف سياؽ أعماؿ التدقيق ا١تعتادة، سيقًتحوف أيضنا توصيات حوؿ كيفية قياـ 

 1.ا١تؤسسة بتحسُت عملياهتا
كقد كثر اٟتديث عن مهنة التدقيق الداخلي كعن موقع التدقيق الداخلي يف ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة 
ككيفية اٟتصوؿ على خدمة التدقيق الداخلي من أجل ٖتسُت ىذه ا٠تدمة كتفعيل استقبللية ا١تدقق الداخلي 

كٖتريره من أية ضغوطات تؤثر على موضوعيتو، كموقع التدقيق الداخلي عادة ما يًتاكح بُت تبعية للمدير أك جمللس 
 3: كلتحديد الوضع التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي من خبلؿ عدد من اجملاالت التالية2اإلدارة أك ٞتنة التدقيق،

يكوف مدير دائرة التدقيق الداخلي مسئوال أماـ شخص يف ا١تؤسسة يتمتع بصبلحيات كافية تسمح  -
 .باستقبللية التدقيق الداخلي، كبضماف التغطية الواسعة لعملية التدقيق، كتقدًن تقارير التدقيق كالتوصيات لو

يكوف مدير دائرة التدقيق على اتصاؿ مباشر مع ٣تلس اإلدارة، فاالتصاؿ ا١تنظم مع اجمللس يساعد على  -
 .على اتصاؿ كمعرفة ما ٬ترم (اإلدارة العليا)تأكيد استقبللية ا١تدقق كإبقاء الطرؼ اآلخر

تعزيز استقبللية التدقيق عندما يكوف ٣تلس اإلدارة متفقا على تعيُت أف إهناء خدمات مدير دائرة التدقيق  -
 .الداخلي

أف تكوف أىداؼ كصبلحيات كمسؤكليات دائرة التدقيق مبينة يف كثيقة رٝتية مكتوبة، كما يًتتب على مدير  -
دائرة التدقيق الداخلي إعبلـ اإلدارة العليا بنطاؽ عمل التدقيق الداخلي، كأم قيود فرضت على عملية 

 .التدقيق الداخلي
 :كعلى العمـو فإف ا٢تيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي للبنك ٯتكن أف يتضمن ما يلي

                                       
1Henning Kagermann et al, Internal Audit Handbook-Management with the SAP-Audit roadmap, Springer, 

Verlag Berlin Heidelberg, 2008, p:04. 
، 2، العدد35، دراسات العموم اإلدارية، المجمدمدى تأثير موقع التدقيق الداخمي في الييكل التنظيمي في تحقيق الشفافية الماليةعمي ذنيبات، 2

 .285، ص2008
، رسالة ماجستير، دراسة ميدانية:دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخمي في شركات التأمين األردنيةنبيو توفيق المرعي، 3

 . 50، ص2009تخصص محاسبة، كمية الدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية، جامعة جدارا لمدراسات العميا، األردن، 
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 1يبين الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي: (10)مخطط بياني رقم

 

 أىمية التدقيق الداخلي وخصائصو:الفرع الثالث
تتمثل أ٫تية التدقيق الداخلي يف مدل قدرة ىذه الوظيفة على إضافة القيمة، حيث نص التعريف الذم 
كضعو معهد ا١تدققُت الداخليُت بوضوح على أف قياـ التدقيق الداخلي بدكره االستشارم كالتأميٍت إ٪تا يهدؼ 

باألساس إُف إضافة القيمة للمؤسسة ككضعو كهدؼ هنائي كاسًتاتيجي لوظيفة التدقيق الداخلي، كأشار ا١تعهد إُف 
أف إضافة القيمة  تتممن خبلؿ ٖتسُت كزيادة فرص إ٧تاز أىداؼ ا١تنظمة كٖتسُت اإلجراءات كالعمليات كٗتفيض 

ا١تخاطر إُف مستويات مقبولة؛ لذلك فإف إضافة القيمة للمؤسسة تتحقق من خبلؿ قيامها بواجبها التقوٯتي 
كالبنائي، كتتحقق إضافة القيمة من خبلؿ دعم قدرة إدارة التنظيم على ٖتقيق أىداؼ التنظيم االسًتاتيجي كٔتا 

يتسق مع توقعات أصحاب ا١تصلحة بأداء خليط من األنشطة التأكيدية كالتأمينية كاالستشارية يف إطار من 
 2.االستقبلؿ كا١توضوعية

 3:كمن بُت األسباب اليت زادت من أ٫تية التدقيق الداخلي
   التغلب على الصعوبات اليت تًتتب على الظركؼ االقتصادية، كذلك عن طريق تسليط األضواء على  . أ

الطريقة اليت يتم هبا إ٧تاز األنشطة كالعمليات داخل ا١تنشأة فإهنا تصبح أداة رقابية ىامة تساعد اإلدارة العليا 
 .على مواجهة الظركؼ االقتصادية ا١تعقدة

                                       
 .154ص، 2012، دار وائل لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، التدقيق والرقابة في البنوكخالد أمين عبد اهلل،1
تقييم دور المدقق الداخمي في تحسين نظام الرقابة الداخمية لنظم المعمومات المحاسبية في شركات التأمين العاممة محمد عمي محمد الجابري، 2

 .14، ص2014، رسالة ماجستير، قسم المحاسبة، األكاديمية العربية لمعموم المالية والمصرفية، صنعاء، اليمن، في اليمن
، رسالة ماجستير، قسم عموم المراجعة الداخمية في ظل المعايير الدولية لممراجعة الداخمية في البنوك التجارية األردنيةأحمد محمد مخموف، 3

 . 77، ص2007التسيير، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر، 

 مدير دائرة التدقيق

(رئيس ا١تدققُت)رئيس الدائرة  

فرعيمساعد رئيس الدائرة للتدقيق اؿ  

ين رئيسيينمدقق عناصر مساعدة عناصر مساعدة مدققُت رئيسيُت  

 مساعد رئيس الدائرة للتدقيق ا١تركزم
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كرب حجم ا١تؤسسة كانتشارىا جغرافيا، ككذا تعدد منتجاهتا كتشابك معا١تها كحاجة عمبلئها إُف بيانات  . ب
آمنة كموثوؽ فيها حيث أف مصاٟتهم ال تسمح ٢تم بانتظار حىت تدقيق القيود من قبل مدقق اٟتسابات 
ا٠تارجي لذا ٖتتاج تلك ا١تؤسسات إُف أعماؿ التدقيق الداخلي للػتأكد من صحة بياناهتا ا١تالية كاحملاسبية 

 .بطريقة آنية
ٖتوؿ التدقيق ا٠تارجي إُف أسلوب التدقيق االختيارم، حيث يعتمد حجم العينة اليت يتم اختيارىا يف  . ت

الغالب على مدل كفاية نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة كمن ا١تكونات الرئيسية لتنظيم الرقابة الداخلية تكوف 
 .مطمئنة أكثر بوجود مدقق داخلي

توفَت بيانات كمعلومات ٯتكن االعتماد عليها، تزداد اٟتاجة إُف بيانات موثوؽ هبا عندما تستخدـ ىذه  . ث
البيانات الٗتاذ القرارات اإلدارية السيما القرارات ا١تتعلقة باستخداـ ا١توارد ا١تتاحة كيف الغالب فإف اإلدارة 

أك٢تا معلومات من اإلدارات التنفيذية، كثانيا معلومات كاردة يف : العليا ٖتصل على ا١تعلومات من مصدرين
 .تقارير مدققي اٟتسابات ا٠تارجيُت

 1:كقد اكتسب للتدقيق الداخلي عدة خصائص نوجزىا يف ما يلي

التدقيق الداخلي كظيفة مستقلة عن بقية األنشطة كالعمليات اليت ٗتضع لفحص كتقييم ا١تدقق الداخلي،  - أ
كىذا االستقبلؿ يعد حجر الزاكية يف موضوعية نتائج ا١تدقق الداخلي كمدل قبو٢تا كاالعتماد عليها، فدكف 

 .ىذه االستقبللية تكوف نتائج كتوصيات ا١تدقق الداخلي بعيدة عن ا١توضوعية كمتحيزة
 .ٗتتص كظيفة التدقيق الداخلي ٔتهمة فحص كتقييم كتدقيق ٚتيع األنشطة يف ا١تنشأة - ب
اتسعت مهاـ كمسؤكليات التدقيق الداخلي لتتعدل كوهنا خدمة لئلدارة العليا كحدىا، كما أشارت قائمة  - ت

 من قبل ا١تعهد األمريكي للمدققُت الداخليُت، أم أف 1994مسؤكليات ا١تدقق الداخلي الصادرة عاـ
التدقيق الداخلي كجد كخدمة ألىداؼ ا١تؤسسة ككل كبالتاِف فإنو يقدـ ا٠تدمة ٞتميع أعضاء التنظيم 

ٔتختلف مستوياهتم لتساعدىم يف إ٧تاز أعما٢تم، كىذا من شأنو أف يزيد ا١تنافع على ذكم ا١تصاٌف ا١تختلفة 
 . يف ا١تنشأة ككل

أىداؼ التدقيق الداخلي وأنواعو :المطلب الثاني
ا١تطلب أىداؼ التدقيق الداخلي ك٣تاالت تطبيقو، ككذا أنواع التدقيق الداخلي ا١تطبق يف  يتناكؿ

 .ا١تؤسسات، كصوال ألبرز العمليات اليت يقـو هبا ا١تدقق الداخلي

                                       
 .130،صمرجع سبق ذكرهخالد راغب الخطيب،1
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 أىداؼ التدقيق الداخلي ومجاالتو:الفرع األوؿ
قدٯتا كانت عملية التدقيق ٣ترد كسيلة الكتشاؼ ما قد يوجد يف الدفاتر كالسجبلت من أخطاء أك غش 

 أف اكتشاؼ 1897كتبلعب كتزكير، كلكن ىذه النظرة لعملية التدقيق تغَتت عندما قرر قاضي ا٧تليزم عاـ
الغش كا٠تطأ ليس ىدفا رئيسا من أىداؼ عملية التدقيق كأنو ليس مفركضا يف ا١تدقق أف يكوف جاسوسا ك٬تب 

 كلكن مع تطور عملية التدقيق عرب العصور، انعكس 1أف ال يبدأ عملو كىو يشك فيما يقدـ إليو من بيانات،
 3: كٖتددت أىداؼ تقليدية يف النقاط التالية2على أىدافها فانتقلت من أىداؼ تقليدية إُف أىداؼ حديثة،

 .التحقق من مدل صحة كدقة كصدؽ البيانات احملاسبية ا١تثبتة بالدفاتر كمدل االعتماد عليها -
 .إبداء رأم فٍت ٤تايد يستند على أدلة قوية عن مدل مطابقة القوائم ا١تالية للمركز ا١تاِف -
اكتشاؼ ما قد يوجد بالدفاتر كالسجبلت من أخطاء أك غش أك تبلعب يف اٟتسابات، تقليل فرص  -

 .ارتكاب األخطاء كالغش بوضع ضوابط كإجراءات ٖتوؿ دكف ذلك
 .اعتماد اإلدارة على تقرير مدقق اٟتسابات كرسم السياسات اإلدارية كاٗتاذ القرارات حاضرا كمستقببل -
 .طمأنة مستخدمي القوائم ا١تالية ك٘تكينهم من اٗتاذ قرارات مناسبة الستثماراهتم -
 .تقدًن التقارير ا١تختلفة كملء االستمارات للهيئات اٟتكومية ٔتساعدة ا١تدقق -

 4:كلكن تعدت ىذه األىداؼ إُف أىداؼ جديدة لعملية التدقيق الداخلي ىي
اشتماؿ أىداؼ التدقيق على تدقيق األىداؼ ا١تخططة، كالقرارات ا١تتخذة لتحقيق ىذه األىداؼ،  -

 .كأيضا ا١تعلومات اليت اٗتذت على أساسها القرارات
تدقيق كافة األحداث كالوقائع ا١تالية كغَت ا١تالية، أم للنظاـ احملاسيب بشقيو ا١تاِف كاإلدارم باعتبار أف  -

 .ا١تنشأة تعمل داخل ا٢تيكل احمللي
 .تقييم أدلة كقرائن اإلثبات كاختيار ا١توضوعي منها، للتأكد كالتحقق من عدالة القوائم ا١تالية -
ٖتوؿ أسلوب التدقيق من تدقيق اٟتسابات حوؿ اٟتاسب، إُف تدقيق اٟتسابات من خبلؿ اٟتاسب  -

 .اإللكًتكين
 .تقييم أدلة كقرائن اإلثبات كاختيار ا١توضوعي منها، للتأكد كالتحقق من عدالة القوائم ا١تالية -

                                       
دراسة ميدانية في )دور التدقيق الداخمي وفقا لممفاىيم واالتجاىات الحديثة في الرقابة عمى تكاليف الجودة ومؤشراتياناظم حسن عبد السيد، 1

 .155، ص2010، 26، العدد07، العموم االقتصادية، المجمد(معمل اسمنت طاسموجة
، المجمة الجزائرية لالقتصاد والمالية، لجنة التدقيق كمدخل لتفعيل الحوكمة ورفع جودة التدقيق في المؤسسةبوفاسة سميمان، سعيداني الرشيد، 2

 .19، ص2015، 03المدية، الجزائر، العدد
 .23، صمرجع سبق ذكرهسامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان، 3
 .21، صمرجع سبق ذكرهمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، 4
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ٖتقيق أقصى قدر ٦تكن من الكفاية اإلنتاجية، عن طريق ٤تو اإلسراؼ كذلك من خبلؿ تطبيق تدقيق  -
 .اٟتسابات باستخداـ معايَت اٞتودة العا١تية

كلكن يبقى ا٢تدؼ ا١تعلن للتدقيق ىو خدمة ا١تؤسسة أك ا١تشركع ا١تعٍت، كليس إدارة تلك ا١تؤسسة فقط، أك 
٣تموعة ٤تددة داخلها، فا١تدققُت الداخليُت، كىم يقوموف بعملهم ٮتدموف ا١تؤسسة ككل بدءا بأصغر موظف 

 1:كانتهاء ٔتجلس إدارهتا، أما ا٠تدمات اليت يقدموهنا فهي
 .تدقيق القوائم أك التقارير ا١تالية كنظم الرقابة احملاسبية -
مراجعة نظم الرقابة للتأكد من ٘تاشيها كمسايرهتا لسياسات ا١تؤسسة كخططها كإجراءات عملها كالقوانُت  -

 .كالتعليمات اليت ٖتكمها
 .تقييم كفاءة كاقتصادية أداء العمليات -
 . مراجعة الفعالية يف ٖتقيق أىداؼ الربنامج با١تقارنة مع األىداؼ ا١ترسومة سلفا -

ينقسم التدقيق الداخلي لعدة أنواع من بينها التدقيق ا١تاِف، التدقيق : أنواع التدقيق الداخلي:الفرع الثاني
 :التشغيلي، كتدقيق االلتزاـ، حيث نتطرؽ إليهم بالتفصيل كاآليت

 : التدقيق المالي -1
٘تتاز احملاسبة عن تقنيات التسيَت اٟتديثة األخرل بتطبيقها منذ القدـ، إذ كانت ا١تؤسسات تقدـ أساسا 

معلومات مالية، يف شكل قوائم، حوؿ نشاطها، يصادؽ عليها من طرؼ ٥تتص مستقل باعتماده على أدلة 
كقرائن يدعم هبا رأيو، فعمل ا١تدقق يقتصر على فحص اٟتسابات كيدِف برأيو حوؿ نوعية القوائم ا١تالية، ككاف 

يطلع يف عملو ىذا على جل ا١تستندات ا١تربرة إف َف نقل كلها،يف حُت أثبتت التجربة أف تدقيق كل الوثائق 
كا١تراجعة الكاملة يستحيل اليـو القياـ بو يف عاَف تعقد النشاطات كتنوعها ككرب حجم ا١تؤسسات، فباإلضافة إُف 
اإلرىاؽ كا١تلل فإف مراجعة كل ما يقدـ للمراجع قد ٮتفي أمورا مهمة للغاية، كعليو ينبغي استعماؿ تقنيات السرب 

كاختبار عينات ٦تثلة لدراستها دراسة دقيقة، كما ينبغي االعتماد على نظاـ الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع 
الدراسة، الذم ىو ٣تموعة الضمانات اليت تساىم يف التحكم يف ا١تؤسسة، كأنو بتقييمو ٢تذا النظاـ ٯتكنو الوقوؼ 
على مدل سبلمتو كبالتاِف سبلمة النظاـ احملاسيب كاٟتكم على ٣تموعة العمليات ا١تسجلة رغم أنو اكتفى بدراسة 

كما أف التدقيق ا١تاِف من الناحية التارٮتية قدًن العهد كيعود إُف القرف الثالث قبل ا١تيبلد، . مفردات العينات فقط
إذ كاف من عادات اٟتكومات الركمانية تعيُت مراقبُت يتنقلوف كيتولوف مراقبة حسابات ا١تقاطعات كيقدموف بعد 

عودهتم النتائج أماـ ٚتعية متكونة من مراجعُت، كتبع الركماف يف ذلك يف قركف الحقة ملوؾ آخركف، إذ كاف 
( Edouard)ا١تلك بفرنسا يعُت ٤تافظُت سامُت يراقبوف إداريي ا١تقاطعات، كما أصدر الرب١تاف اإل٧تليزم يف عهد

                                       
 .146، صمرجع سبق ذكرهخالد أمين عبد اهلل، 1
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األكؿ مرسوما يسمح للباركنات بتعيُت مراجعُت لفحص اٟتسابات، يقدموف تقارير حوؿ حقيقتها مع كثيقة ٖتمل 
 : كيوضح الشكل التاِف خطوات التدقيق ا١تاِف للقوائم ا١تالية1،(probatur)عبارة

 2يبين خطوات التدقيق المالي للقوائم المالية: (11)مخطط بياني رقم

 
 : تدقيق التشغيلي -2

الفحص الشامل للوحدة التشغيلية أك ا١تنشأة ككل لتقييم أنظمتها ا١تختلفة كرقابتها اإلدارية "يعرؼ على أنو
كأدائها التشغيلي كفقا لطريقة القياس احملددة ضمن األىداؼ اإلدارية، كذلك للتحقق من كفاءة كفعالية كاقتصادية 

الفحص كالتقوًن الشامل لعمليات ا١تختلفة قد نفذت طبقا للسياسات "، كما مت تعريفو بأنو "العمليات التشغيلية
ا١توضوعة اليت تتعلق مباشرة بأىداؼ اإلدارة كيشمل تقوًن كفاءة استخداـ ا١توارد ا١تادية كالبشرية، كتقوًن 

اإلجراءات ا١تتبعة يف ٥تتلف العمليات، كتقدًن التوصيات البلزمة ١تعاٞتة ا١تشاكل كاقًتاح الطرؽ الكفيلة بزيادة 
الكفاءة كالرْتية، كيبلحظ من التعريفُت السابقُت أف التدقيق الداخلي التشغيلي قد مثل تطورا ىاما يف نطاؽ 

كطبيعة أنشطة التدقيق الداخلي، حيث يهدؼ إُف اكتشاؼ ما الذم ٯتكن أف يكوف خطأ كيستهدؼ من كراء 
ذلك كشف أسباب حدكث ا٠تطأ كما الذم ٯتكن القياـ بو لتصحيح الوضع مستقببل، كهبذا فإف التدقيق 

التشغيلي قد انتقل بالتدقيق الداخلي إُف مستول ا١تستشار األمُت لئلدارة، كيعترب التدقيق التشغيلي أداة فاعلة من 
أدكات الرقابة اإلدارية، كأف ا١تدققُت التشغيليُت باإلضافة إُف سعيهم لبلطمئناف على أف اٟتسابات تعكس 

اٟتقائق، فإهنم أيضا يقيموف السياسات كاإلجراءات كاستخداـ السلطة، كجودة األداء اإلدارم، كفعالية الطرؽ 
ا١تستخدمة، كما يقيموف ا١تشاكل ا٠تاصة كٚتيع اٞتوانب األخرل للعمليات، كيطلق على التدقيق التشغيلي 

                                       
 .06، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة النشر غير مذكورة، صالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظري إلى التطبيقيمحمد بوتين، 1
 .11، الناشر كمية التجارة، جامعة مصر، سنة النشر غير مذكورة، صمقدمة في مبادئ وبرامج المراجعةعماد سعيد الزمروآخرون، 2

  الناتج

 ا١تعايَت احملددة

 ا١تعلومات كالتأكيدات

كفء/٤تايد  

 ا١تدقق تقرير التدقيق

 القوائم ا١تالية

فحص السجبلت 
 كا١تستندات كالنظم

ا١تعايَت احملاسبية 
 ا١تتعارؼ عليها

 ٖتديد درجة التطابق
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مصطلحات مرادفة مثل التدقيق اإلدارم كتدقيق األداء كالتدقيق الوظيفي، كغَتىا، كٚتيع ىذه ا١تصطلحات هتدؼ 
 كيوضح 1إُف كصف عملية التدقيق اليت ىدفها تقوًن فعالية ككفاءة العمليات التشغيلية لوظيفة أك نشاط منشاة ما،

 :الشكل التاِف كصفا ١تفهـو التدقيق التشغيلي كنوع من أنواع التدقيق الداخلي

 2يبين آلية التدقيق التشغيلي: (12)مخطط بياني رقم

 
كاإلضافة لعملية تدقيق اآلثار ا١تالية ألنشطة اإلدارة، ٬تب أف يأخذ التدقيق الداخلي بعُت االعتبار كيفية 

تأثَت إجراءات اإلدارة على دكافع ا١توظفُت كسلوكهم كتتمثل إحدل النقاط الرئيسية ١تراجعة اإلدارة يف ضماف عدـ 
 3.تنفيذ أنشطة اإلدارة على النحو الواجب فحسب، بل تؤدم إُف النتائج ا١ترجوة كبالتاِف تصبح قابلة للقياس

يهدؼ تدقيق االلتزاـ إُف ٖتديد مدل التزاـ ا١تؤسسة موضع التدقيق بالسياسات اإلدارية : تدقيق االلتزاـ -3
احملددة أك القوانُت ا١تعموؿ هبا، كا١تعيار ا١تستخدـ لقياس ىذا االلتزاـ قد يكوف السياسات ا١تختلفة اليت 

تتبناىا اإلدارة، أك قانوف ما كما يرتبط بو من لوائح تنفيذية مثل قانوف الضرائب، قانوف العمل؛ كتعد 
مراجعة إقرارات ضريبة الدخل مثاال كاضحا لتدقيق االلتزاـ حيث ٔتقتضاىا ٖتدد مصلحة الضرائب مدل 

                                       
، المجمة مدى تطبيق معايير التدقيق الداخمي المتعارف عمييا في البنوك التجارية اليمنيةأحمد محمد العمري، فضل عبد الفتاح عبد المغني، 1

 . 348، ص2006، 3، العدد2األردنية في إدارة األعمال، المجمد
 .157، صمرجع سبق ذكرهناظم حسن عبد السيد، 2

3Henning Kagermann et al,op cit, p:120. 

ترتبط بقياس ٖتقيق 
اإلنتاجية من ا١تواد 
 ا١تستخدمة للوحدة

 التشغيل

 ا١تدخبلت من ا١تواد ا١تخرجات من السلع أك ا٠تدمات

 تدقيق الفاعلية تدقيق الكفاءة

 التدقيق التشغيلي

ترتبط بأداء الوظائف 
 لتخفيض تكاليف الوحدة

 فاعلية كفاءة
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االلتزاـ ا١تؤسسة بقوانُت الضرائب، كما ينظر إُف أف تدقيق االلتزاـ كالتدقيق التشغيلي ىو نفسو يف حُت 
 :أف كل نوع منها يصب يف جانب معُت كٯتكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل اآليت

 1يبين أنواع التدقيق الداخلي: (13)مخطط بياني رقم

 
 عمليات التدقيق الداخلي:الفرع الثالث

 2:تنحصر عمليات التدقيق الداخلي يف عدة نقاط تربز أ٫تية كجود التدقيق يف ا١تؤسسات ا١تصرفية اآليت
كذلك من أجل اكتشاؼ نقاط الضعف أك : متابعة تنفيذ الخطط والسياسات المرسومة وتقييمها -1

النقص يف الٌنظم أك اإلجراءات ا١تستعملة بقصد التعديل كالتحسُت البلزمُت، كعلى سبيل ا١تثاؿ ٬تب أف 
يتعدل التدقيق الداخلي رؤية كضع األشخاص األمناء على ا٠تزينة إُف مراقبة طريقة التعامل بالنقدية، 

كاإلجراءات ا١تتبعة يف القبض كالصرؼ، كيف ٚتيع اٟتاالت، على ا١تدقق الداخلي إطبلع إدارة ا١تشركع على 
 .مدل مسايرة التطبيق العملي للخطط كالسياسات ا١ترسومة لتحقيق األىداؼ ا١ترجوة

كذلك من أجل ٛتاية أمواؿ ا١تشركع، كىذا النشاط : التحقق من قيم األصوؿ ومطابقتها مع الدفاتر -2
الوقائي يتطلب ضركرة إحكاـ الرقابة على العمليات النقدية كعمليات ا١تخازف، كضركرة التأكد من كجود 

التأمُت البلـز كبالقيمة الكافية، كتفادم ا٠تسائر الناشئة عن اإل٫تاؿ أك عدـ الكفاية، كمن األمثلة على ذلك 

                                       
 .24-23، ص ص مرجع سبق ذكرهعوض لبيب فتح اهلل الديب، شحاتو السيد شحاتو، 1
 .152، صمرجع سبق ذكرهخالد أمين عبد اهلل، 2

 أنواع التدقيق الداخلي

 تدقيق العمليات تدقيق االلتزاـ

فحص تصرفات 
 ا١تؤسسة أك األفراد

ا١تعايَت ا١تستخدمة ىي 
سياسات كالقوانُت كاللوائحاؿ  

التقرير عن مدل االلتزاـ 
 بالسياسات كاللوائح

إصدار تقرير بالتوصيات البلزمة 
 لتطوير كٖتسُت  األداء

ا١تعايَت ا١تستخدمة ىي 
 األىداؼ احملددة يف ا١تؤسسة

فحص كل أك جزء 
 من أنشطة ا١تؤسسة
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خسائر التخزين غَت السليم للمواد أك البضائع ٦تا يعرضها للتلف، كتداكؿ ا١تواد يف ا١تصانع دكف أخذ 
االحتياطات البلزمة للمحافظة عليها من االختبلس كسوء االستعماؿ، كعدـ مراعاة االستفادة من ا٠تصم 

 .إٍف...ا١تكتسب بالرغم من توفر النقدية،
كيتطلب ىذا األمر من ا١تدقق الداخلي القياـ : التحقق من صحة ودقة البيانات المحاسبية وتحليلها -3

بعملية تدقيق مستمر مستنديان كحسابيان كما شابو، للتحقق من صحة البيانات كاألرقاـ كمبلءمتها لؤلغراض 
اليت ستستخدـ فيها، كذلك على ا١تدقق الداخلي أف يقـو بتحليل تلك البيانات بالربط كا١تقارنة كما شابو 

 .الستنتاج عبلقات معينة بُت تلك البيانات ٯتكن االستفادة منها يف توجيو ا١تشركع
ال : رفع الكفاية عن طريق التدريب مع مراعاة التزاـ الموظفين بالسياسات واإلجراءات المرسومة -4

شك يف إف إدارة التدقيق الداخلي ْتكم إ١تامها التاـ ّتميع أكجو نشاط ا١تشركع كعملياتو، أقدر من غَتىا 
من الدكائر كاألقساـ على ا١تسا٫تة الفعالة يف الربامج التدريبية من حيث اقًتاح البلـز منها، كرٔتا صياغة بعض 

مواده، كذلك فإف ا١تدقق الداخلي ىو الشخص الذم يعمل على توحيد التفسَتات كالتطبيق ٞتميع 
اإلجراءات ا١ترسومة بواسطة اإلدارة، كعليو مراعاة مدل ٘تشي ا١توظفُت مع ركح تلك السياسات كعدـ 

 .اإلخبلؿ هبا يف أم مرحلة
معايير التدقيق الداخلي :المطلب الثالث

إف معايَت التدقيق ىي مقاييس نوعية لتقييم كفاءة ا١تدقق كنوعية العمل الذم يقـو بو من خبلؿ ٣تموعة من 
السياسات كالطرؽ ا١توحدة، كاليت يتعُت على ا١تدقق االلتزاـ هبا خبلؿ مباشرتو لعملية تدقيق اٟتسابات؛ كتكمن 
أ٫تية ىذه ا١تعايَت يف توفَت إطار موحد ٭تكم عمل ا١تدقق، كبالتاِف فإف كجود مثل تلك ا١تعايَت ٯتثل أحد الركائز 

 2: كما أف التدقيق الداخلي يقدـ عدة خدمات تتمثل يف1األساسية لتنظيم مهنة احملاسبة كالتدقيق،
 .تدقيق القوائم أك التقارير ا١تالية كنظم الرقابة احملاسبية - أ
مراجعة نظم الرقابة للتأكد من ٘تاشيها كمسايرهتا لسياسات ا١تؤسسة كخططها كإجراءات عملها كالقوانُت  - ب

 .كالتعليمات اليت ٖتكمها
 .تقييم كفاءة كاقتصادية أداء العمليات - ت
 . مراجعة الفعالية يف ٖتقيق أىداؼ الربنامج با١تقارنة مع األىداؼ ا١ترسومة سلفا - ث

                                       
اعتماد المراجع عمى تقديره الشخصي في تحقيق عدد من متطمبات معايير العمل الميداني وآثاره عيد عمي زعيتر، حسام عبد المحسن العنقري، 1

، مجمة جامعة الممك عبد دراسة ميدانية:عمى جودة األداء الميني من وجية نظر ممارسي مينة المراجعة في المممكة العربية السعودية
 .103، ص2011، 01، العدد25االقتصاد واإلدارة، المجمد:العزيز

 .146، صمرجع سبق ذكرهخالد أمين عبد اهلل، 2
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 أىمية معايير التدقيق الداخلي:الفرع األوؿ
 ١:1تعايَت التدقيق عدة أسباب كانت كراء كجودىا كنذكر منها على سبيل ا١تثاؿ

 .اٟتاجة للحكم على عمل ا١تدقق كجودتو -
 .ٖتديد اإلطار العاـ لعملية التدقيق أثناء تأدية ا١تهمة -
اٟتاجة أف يكوف ىناؾ نظرية للتدقيق تضم ضمن إطارىا ٣تموعة من ا١تعايَت ا١تشتقة من فركض كمفاىيم  -

 .التدقيق كٖتدد يف ضوئها األىداؼ كاإلجراءات ا٠تاصة بعملية التدقيق
رغبة ا١تنظمات ا١تهنية تقليل التفاكت يف األحكاـ الشخصية لكل مدقق كاليت تعد جزءا كبَتا من  -

إجراءات التدقيق، حيث أف سبب تفاكت تلك األحكاـ يرجع إُف التباين يف القدرات العلمية كالتدريبية 
كا١تعرفية كا١تنطلقات األخبلقية، كعليو فإف تبٍت عدد من ا١تعايَت ستكوف األساس الذم يعتمد عليو 

 .ا١تدققُت عند أداء مهامهم
تعد معايَت التدقيق كسيلة لتقييم األداء ا١تهٍت للمدققُت كوهنا اإلطار احملدد لبعض ا١تسؤكليات اليت يتحملها 
ا١تدقق كعليو كٯتكن القوؿ أف درجة االلتزاـ بتلك ا١تعايَت تتناسب طرديا مع جودة األداء، فكلما زاد التزاـ ا١تدقق 

 .هبذه ا١تعايَت زادت جودة تدقيقو كالعكس صحيح

 المعايير الشخصية:الفرع الثاني
هتتم ا١تعايَت العامة بالتأىيل كالصفات الشخصية للمدقق كعبلقتها ّتودة كنوعية األداء ا١تطلوب، كمن مث فغنو 
٬تب على ا١تدقق قبل التعاقد على مهمة التدقيق أف يقرر ما إذا كانت ىذه ا١تعايَت ٯتكن ٖتقيقها، كاستيفائها عند 

 :أداء ىذه ا١تهمة، على أية حاؿ فقد تبٌت ٣تمع احملاسبُت القانونيُت األمريكي معايَت عامة ثبلثة ىي
٬تب أف يتم الفحص بواسطة شخص أك أشخاص لديهم قدرا كافيا من التأىيل العملي كالعلمي  -

 .كمراجعُت
٬تب أف يكوف لدل ا١تدقق إتاه فكرم كعقلي ٤تايد كمستقل يف كل األمور ا١تتعلقة بعملية الفحص  -

 .كالتدقيق
 .٬تب أف يبذؿ ا١تدقق العناية ا١تهنية الواجبة كا١تعقولة عند أداءه ١تهمة الفحص كإعداد التقرير -
 :التأىيل العلمي والعملي .1

لكي يتم الفحص كالتدقيق بدرجة مقبولة كمبلئمة فإف ا١تدقق ٬تب أف يتوافر لديو كل من التعليم كا٠تربة، 
كيناؿ ا١تدقق تعليمو من خبلؿ برامج جيدة ٘تثل ا١تعيار الذم يطبقو كيستخدمو ا١تدقق يف تقرير ما إذا كانت  

                                       
، مجمة أداء "إطار مقترح"في ظل معايير التدقيق المتعارف عمييا (حوكمة الشركات)تدقيق التحكم المؤسسيعمر اقبال توفيق المشيداني، 1

 .229، ص2012، 02المؤسسات الجزائرية، العدد
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القوائم ا١تالية للعميل قد عرضت بشكل صادؽ كعادؿ، فإنو ال ٯتكن أف يكوف ىذا الشخص مدققا ماىرا كبارعا 
قبل أف يكوف ٤تاسبا ماىرا كبارعا، أكثر من ىذا فإنو لكوف ا١تعرفة يف ٣تاؿ احملاسبة كالتدقيق دائمة التطور كالتغَت، 
فإنو يكوف من الضركرم ٖتديث برامج التعليم الرٝتية للمراجعُت دكريا من خبلؿ ما يعرؼ بربامج كمقررات التعليم 

ا١تهٍت ا١تستمر، ك٢تذا السبب فإف كثَت من شركات التدقيق القانونية بالواليات ا١تتحدة األمريكية تتبع سياسة 
كإجراءات معينة تتعلق أك هتدؼ إُف التطوير ا١تهٍت للعاملُت هبا من ٤تاسبُت قانونيُت، ك٦تا الشك فيو إف كافة 

إجراءات التدقيق تتطلب قدرا من اٟتكم الشخصي، كمن مث فإنو بغض النظر عن قدر التعلم الرٝتي الذم حصل 
عليو ا١تدقق، فإنو لن يكوف كافيا كحده كأساس إلبداء رأيو، ك٢تذا فإف ىذا التعليم الرٝتي كا١تنهجي ٬تب أف 

يدعمو خربة كافية، كذلك بالشكل الذم ٯتكن ا١تدقق من إجراء ما يلـز من تقديرات حكمية كشخصية عند أداء 
مهمة التدقيق، كمن مث فإف ا١تدققُت عند كافة ا١تستويات ٬تب أف ينالوا قدرا من التدريب كافيا كمناسبا للمستول 

الذم يعملوف عنده، كْتيث يزيد ىذا التدريب كلما زاد ىذا ا١تستول، كبالطبع فإف ىذه الضركرة ا١تلحة للتعليم 
، فضبل عن مسؤكلية ا١تدقق ٕتاه اجملتمع كالعميل، كمن مث فلو َف "فرض التزامات ا١تهنة"كالتدريب إ٪تا تعتمد على 

يتوفر لدل ا١تدقق فإنو ٬تب عليو، أكال اٟتصوؿ على ا٠تربة كا١تهارة البلزمة إذا ما كاف الوقت يسمح، ثانيا إحالة 
 1.ا١تهمة إُف مدقق أكثر خربة كدراية، كثالثا يرفض ا١تهمة

 :االستقاللية والحياد .2
ٔتعٌت أف ا١تدقق جيب أف ٭تافظ على استقبلليتو يف ٚتيع األمور ا١تتعلقة بعملية التدقيق، كطبقا ٢تذا ا١تعيار 

فإنو ٬تب على ا١تدقق أال يعرب عن رأيا يف القوائم ا١تالية ١تشركع ما إال إذا كاف ىذا ا١تدقق مستقبل عن ىذا 
 كاستقبلؿ ا١تدققُت ٬تب أف استقبلال يف اٟتقيقة كا١تظهر، أم أنو ٬تب أف يكوف مستقبل شكبل 2ا١تشركع،

كموضوعا، كاالستقبلؿ يف اٟتقيقة ىي األمانة الفكرم أك العقلية، كىنا ٧تد أف ا١تدقق قد يكوف متحررا من أية 
التزامات أك مصاٌف مع العميل أك إدارتو أك مبلؾ ا١تنشأة، فعلى سبيل ا١تثاؿ ٧تد أنو على الرغم من أف ا١تدقق قد 
يكوف غَت متحيز ذىنيا كفكريا يف عبلقتو بالعميل، كمن ىنا فإف االستقبلؿ يكوف من األ٫تية ٔتكاف لبلحتفاظ 

بثقة اٞتمهور يف مهنة التدقيق، ك٢تذا فقد تضمنو دليل ا١تمارسة ا١تهنية الصادر عن ٣تمع احملاسبُت القانونيُت 
 فاالستقبلؿ يعترب أىم صفة ٬تب أف يتحلى هبا ا١تدقق، كاالستقبلؿ ىو الذم يدفع قارئ القوائم 3األمريكي،

ا١تالية إُف االعتماد على تقرير ا١تدقق الذم ينطوم على تأكيد أك شهادة بعدالة القوائم ا١تالية، كلذلك فليس من 

                                       
 .54، ص1989، دار المريخ لمنشر، الرياض، المممكة العربية السعودية، المراجعة بين النظرية والتطبيقوليم توماس، أمرسون ىنكي، 1
تخطيط المراجعة وتوثيق -مخاطر المراجعة-أصول المراجعة الخارجية مسؤوليات المراجععوض لبيب فتح اهلل الديب، شحاتة السيد شحاتو، 2

 . 41، ص2013، دار التعميم الجامعي، االسكندرية، مصر، تقرير مراقب الحسابات-مراجعة النفقات والمدفوعات-أعماليا
 .56، صمرجع سبق ذكرهوليم توماس، أمرسون ىنكي، 3
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الغريب أف يعترب االستقبلؿ الذىٍت للمدقق من ضمن معايَت التدقيق ا١تتعارؼ عليها ككذلك من ضمن قواعد 
 1.السلوؾ ا١تهٍت

كلذا كجب على ا١تدقق أف ٭تافظ على مبدأ اٟتياد ٛتاية ١تهنتو كذلك ألنو إذا أذعن إُف رغبات ا١تؤسسة اليت 
يقـو بتدقيق حساباهتا فإنو سوؼ يتحمل مسئولية ما قد يوافق على إجرائو كبالتاِف سوؼ يفقد ٝتعتو ٦تا يؤدم 

إُف عدـ الثقة يف اٟتسابات ا١تصدقة من قبلو كا١تقدمة إُف ا١تؤسسات ا١تالية نظرا ألنو مشكوؾ يف حياده 
كاستقبلليتو، فحياد ا١تدقق يف اٟتياة العملية أمر صعب فكثَتا ما يتعرض إُف ضغط من قبل ا١تديرين يف ا١تؤسسة 

كىذا الضغط يتمثل يف حذؼ أك ٖتوير ٖتفظات كي ال تظهر يف تقريره أك إجراءات ٬تب أف تتبع من قبل ا١تدقق 
يطلب منو عدـ إجرائها كغَتىا من األمور؛ كعليو فا١تطلوب من ا١تدقق ىو إجراء موازنة يقرر من خبل٢تا درجة 

اٟتياد كاالستقبللية فلديو من الوسائل إلقناع ا١تديرين يف ا١تؤسسة ك٬تب عليو أف يتفهم جيدا ما ىو مطلوب منو 
كما ىو أثر ذلك على البيانات ا٠تتامية اليت يصادؽ عليها غَت أف ىذا ال يعٍت أف يتساىل كيرضخ لطلبات 

ا١تديرين يف ا١تؤسسة كيف الوقت نفسو ال يوجد داع لتمسكو بأمور ال تؤثر تأثَتا ماديا على الوضع ا١تاِف أك نتيجة 
 2.أعماؿ ا١تؤسسة

 : بذؿ العناية المهنية الالزمة .3
كىي أف ا١تدقق عملو بالعناية ا١تهنية الواجبة يف عملية التخطيط كأداء عملية التدقيق، كيتطلب ىذا ا١تعيار 
أف يتأكد ا١تدقق من تطبيق معايَت األداء كإعداد التقرير، كيشمل ذلك التأكد من اكتماؿ أكراؽ التدقيق، كمدل 

 4: كيندرج ٖتت ىذا ا١تعيار ا١تعايَت الفرعية التالية3كفاية أدلة اإلثبات، كمبلئمة تقرير التدقيق،
 : ٬تب أف تتوخى إدارة التدقيق الداخلي األمور التالية عند تنفيذ ا١تهاـ، كىي: إدارة التدقيق الداخلي - أ

ينبغي على إدارة التدقيق الداخلي أف تتأكد من أف ا١تدققُت الداخليُت الذين يوظفوف يف دائرة التدقيق  -
 . الداخلي ىم من الكفاءة كا١تهنية كا٠تلفية التعليمية ا١تناسبة لطبيعة التدقيق الذم يقوموف بو

ينبغي أف يتوافر يف إدارة التدقيق الداخلي ا١تعلومات كا١تهارات :  ا١تعلومات كا١تهارات كالتخصصات -
 .                                               كالتخصصات البلزمة لقيامها ٔتهاـ عملها بطريقة سليمة

 :يتطلب توافر بعض الصفات يف ا١تدقق الداخلي حىت يكوف ناجحا كىي: المدقق الداخلي - ب
كيتمثل يف قدرة ا١تدقق الداخلي على التفكَت كمدير يستطيع أف ٭تدد احتياجاتو ك٭تاكؿ : الوعي اإلدارم -

 .من خبلؿ ا١تعلومات اليت توفرىا عملية التدقيق الداخلي

                                       
 .116، ص2007، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، مصر، أساسيات المراجعة مدخل معاصرحاتم محمد الشيشيني، 1
 .33، ص1999، دار النشر غير مذكورة، الموصل، العراق، أصول التدقيق والرقابة الداخميةعبد الرزاق محمد عثمان، 2
 .79ص، مرجع سبق ذكرهحاتم محمد الشيشيني، 3
 .53، صمرجع سبق ذكرهنبيو توفيق المرعي، 4
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 .كذلك من خبلؿ تطلعات ا١تدقق الداخلي كرغباتو يف ٖتسُت نوعية عملو: الدافع الشخصي -
٬تب أف ٯتتلك ا١تدقق الداخلي القدرات ا١تناسبة على توصيل ا١تعلومات إُف ا١تستويات : القدرة االتصالية -

 .اإلدارية ا١تناسبة
٬تب على ا١تدقق الداخلي أف يكوف دائم البحث عن أحسن الطرؽ اليت تستخدـ إل٧تاز عملو : االبتكار -

 .ككذلك تلك اليت يستخدمها باقي موظفي ا١تنشأة ألداء أعما٢تم
يستطيع ا١تدقق الداخلي من خبلؿ ىذه الصفة أف يصل إُف ا١تعلومات كيوصلها دكف أف يسبب : اللباقة -

 .أم سوء تفاىم مع اٞتهات ا٠تاضعة لعملية التدقيق كا١تستفيدة منها
 تضمن معايَت األداء عدة نقاط أساسية ٬تب على ا١تدقق الداخلي أخذىا بعُت :معايير األداء:الفرع الثالث

 :االعتبار، كأ٫تها
٬تب أف يشمل نطاؽ عملية التدقيق الداخلي فحص كتقييم مدل مبلئمة كفعالية نظاـ : نطاؽ العمل .1

 1:الرقابة الداخلية يف ا١تؤسسة، كنوعية األداء يف القياـ با١تسؤكليات ا١تنوطة بالنظاـ
على ا١تدققُت الداخليُت القياـ ٔتراجعة درجة ثقة تكامل ا١تعلومات ا١تالية كالوسائل : الثقة في المعلومات . أ

 .ا١تستخدمة يف ٖتديد، كقياس، كتصنيف، كرفع التقارير ٔتثل ىذه ا١تعلومات
على ا١تدققُت الداخليُت مراجعة : االلتزاـ بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين والتعليمات . ب

الٌنظم اليت تكفل االلتزاـ هبذه السياسات كا٠تطط كاإلجراءات كالقوانُت كالتعليمات اليت ٢تا تأثَت ىاـ على 
 .أعماؿ ا١تؤسسة كالتقارير الصادرة عنو، كما ٬تب عليهم بياف مدل االلتزاـ أك عدمو

على ا١تدققُت الداخليُت مراجعة الوسائل ا١تستخدمة ٟتماية أصوؿ : (الموجودات)حماية األصوؿ . ت
 .ا١تؤسسة، كالتثبت من الوجود الفعلي ٢تذه األصوؿ

 .على ا١تدققُت الداخليُت تقييم كفاءة استخداـ موارد ا١تؤسسة: االستخداـ االقتصادي الكفء للموارد . ث
على ا١تدققُت الداخليُت مراجعة عمليات ا١تؤسسة أك : تحقيق أىداؼ وغايات العمليات أو البرامج . ج

برنا٣تها للتثبت ما إذا كانت النتائج متمشية مع األىداؼ ا١تعلنة، كما إذا كانت ا٠تطط كالربامج تنفذ 
 .كما ىو مرسـو ٢تا

يقصد بالتخطيط إ٬تاد إسًتاتيجية لنطاؽ عملية الفحص ككيفية القياـ هبا، كمن : التخطيط واإلشراؼ .2
 :األمور اليت تتطلب من ا١تدقق إ١تاـ تاـ ىناؾ

 .نوع الصناعة أك النشاط الذم تزاكلو ا١تؤسسة -

                                       
 .149، صمرجع سبق ذكرهخالد أمين عبد اهلل، 1
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 .مدل تأثر النشاط باألحواؿ االقتصادية العامة -
 .ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة -
 .ىيكل رأس ماؿ ا١تؤسسة -
 .ىيكل رأس ماؿ ا١تستثمر -
 .طرؽ اإلنتاج كالتوزيع -
 .ا١تبادئ احملاسبية ا١تطبقة يف الدفاتر -

كلكي ٭تصل ا١تدقق على ا١تعلومات ا١تطلوبة، فإنو يستخدـ خرباتو السابقة با١تؤسسة أك الصناعة، كما ٯتكن 
 .اإلطبلع على أكراؽ التدقيق ا٠تاصة بسنوات سابقة

ك٬تب على ا١تدقق اإلشراؼ على مساعديو حىت يساعدىم على فهم أىداؼ عملية التدقيق كاإلجراءات 
الضركرية كتحقيق ىذه األىداؼ كما ٬تب إطبلع ا١تساعدين على أكراؽ التدقيق للوصوؿ إُف معلومات 

مطلوبة،كٔتا أف معظم العمل يتم بواسطة ا١تساعدين فإف على ا١تشرؼ عليهم أف يتابع أعما٢تم باستمرار كأف 
 فا١تدقق يعترب 1يتعرؼ على ما يواجههم من مشاكل كيبحث عن حلوؿ ٢تا، كأف يدرج ذلك ضمن أكراؽ التدقيق؛

مسئوال عن تقسيم العمل كاإلشراؼ على ا١تساعدين كتوجيو جهودىم لتحقيق أىداؼ الفحص، كتقييم أدائهم 
بناء على مدل ٖتقيق ىذه األىداؼ كيعتمد مدل اإلشراؼ ا١تبلئم يف كل حالة، على عدة عوامل منها درجة 

تعقد كصعوبة مهمة الفحص، كمؤىبلت األفراد القائمُت بو، كيقع على عاتق ا١تدقق مسئولية تعريف ا١تساعدين 
ٔتسؤكلياهتم كأىداؼ إجراءات التدقيق اليت سيقوموف بتنفيذىا، كٖتديد ا١تشرفُت ا١تسئولُت عن اإلجابة على أم 

استفسار أك تساؤؿ ىاـ قد يظهر أثناء الفحص، ككضع نظاـ ٟتل االختبلفات يف كجهات النظر فيما بينهم، ىذا 
 2.باإلضافة إُف فحص كتدقيق أعماؿ ا١تساعدين

 الذم يقضي بأنو ٬تب على A .2120كىذا جاء بو معيار رقم: تقييم نظاـ الرقابة وإدارة المخاطر .3
 :التدقيق الداخلي أف يهتم بتقييم ا١تخاطر ا١ترتبطة بعمليات ا١تؤسسة كذلك من خبلؿ

 .صحة كمصداقية كدقة ا١تعلومات ا١تالية كالعملياتية أيضا -
 .فعالية كفاعلية العمليات -
 .ٛتاية األصوؿ -
 .احًتاـ القوانُت كالتشريعات كالعقود -

                                       
 .64ص، 1998، مركز جامعة القاىرة لمتعميم المفتوح، مصر، أساسيات المراجعةمحمد أبو العال الطحان، محمد ىشام الحموي، 1
 .46، صمرجع سبق ذكرهعوض لبيب فتح اهلل الديب، شحاتة السيد شحاتو، 2
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حيث أف نشاط التدقيق الداخلي يلعب دكران ىامان من خبلؿ تقدًن النصح لئلدارة حوؿ ا٠تيار األنسب 
، حيث يقـو التدقيق الداخلي باختبار (قبوؿ ا٠تطر، ٕتنبو، التخفيف منو)١تعاٞتة ا١تخاطر مقارنة مع تكلفة ا٠تيار

فعالية عملية االستجابة للمخاطر من خبلؿ اختبار فعالية نظم الرقابة كدكرىا يف التخفيف أك اٟتد من ا١تخاطر 
احملتملة، كما يقـو التدقيق الداخلي بتحليل كتقييم ا١تخاطر اليت ٖتققت فعبل، كمدل فعالية ا٠تيار الذم اتبع 

للتعامل معها، ىذا ك٬تب على التدقيق الداخلي الػتأكد من فعالية ككفاءة نظاـ التقارير ا١تتبع يف توصيل ا١تعلومات 
 1.ا١تبلئمة كالكافية حوؿ عملية إدارة ا١تخاطر إُف ٣تلس اإلدارة كيف الوقت ا١تناسب

 فإنو ٬تب على التدقيق الداخلي أف يقيم دقة كفعالية نظاـ A1.2130كحسب ما جاء يف معيار األداء رقم
، باإلضافة إُف ىذه A1.2120الرقابة ا١تتبع من طرؼ ا١تؤسسة بغرض مواجهة ا١تخاطر ا١تنصوص عليها يف معيار

 ىناؾ معايَت تنفيذ كىي ذات عبلقة ا٠تدمات االستشارية للتدقيق الداخلي، تقضي بأنو ٬تب أف تتناكؿ ا١تعايَت
أىداؼ ا١تهمة االستشارية عمليات اٟتوكمة كإدارة ا١تخاطر كالرقابة، كذلك يف حدكد النطاؽ ا١تتفق عليو مع 

 الذم يقضي بأنو أثناء تنفيذ ا١تهاـ االستشارية قد يتم ٖتديد قضايا C2.2440العميل ا١تعٍت بتلك ا١تهمة؛ كا١تعيار
معينة متعلقة اٟتوكمة كإدارة ا١تخاطر كالرقابة، كمىت كانت تلك القضايا مهمة للمؤسسة، ٬تب إببلغها إُف اإلدارة 

 2.العليا ك٣تلس اإلدارة

لئلشارة فإف ىذه ا١تعايَت تنطبق على ا٠تدمات اليت تقدمها كظيفة التدقيق بشكل عاـ كا١تتمثلة يف ا٠تدمات 
التأكيدية أك ما يسمى بأعماؿ التوكيد، كما يتم تطبيقها يف حاالت خاصة كىي خدمات االستشارة اليت قد يلجأ 

ا١تدقق إُف تقدٯتها لفائدة اإلدارة العليا عند الطلب، كبغرض التفريق بُت خدمات التوكيد كخدمات االستشارة 
 يف Aعمد ا١تعهد الدكِف للتدقيق الداخلي إُف االستعانة بأسلوب الًتميز حيث أعطى للخدمات التأكيدية الرمز

، كتعود أسباب إصرار ا١تعهد الدكِف للتدقيق الداخلي على إصدار معايَت Cحُت أعطى ٠تدمات االستشارة الرمز
تنظم ىذه ا١تهنة إقتداء ٔتنظمات مهنية أخرل أقدمت على مثل ىذا األمر حيث تبُت أ٫تيتها، كلقد أقدمت 

الكثَت من ا١تنظمات ا١تهنية يف كثَت من دكؿ العاَف على كضع معايَتىا، كمن أىم ىذه ا١تنظمات يف ىذا اجملاؿ 
٣تمع احملاسبُت القانونيُت يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، ك٣تلس معايَت احملاسبة ا١تالية؛ كنتيجة ٢تا جاءت ا١تعايَت 

 كصوال إُف شهر 1978الدكلية ١تمارسة مهنة التدقيق الداخلي يف ٜتس ٣تموعات من ا١تعايَت بداية عاـ
                                       

، مجمة الباحث االقتصادي، العدد (دراسة عينة من البنوك لوالية سكيكدة)دور التدقيق الداخمي في تفعيل إدارة المخاطر البنكيةقواسمية ىيبة، 1
 .112، ص2017السابع، 

، دور التدقيق الداخمي في الممارسة السميمة لحوكمة الشركات عمى ضوء المعايير الدولية لممارسة مينة التدقيق الداخميالعايب عبد الرحمان، 2
 .72، ص2016، 16مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير، العدد
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 حيث جاء التغيَت األخَت نتيجة مواكبة ما حدث من تغَتات مست بعض اٞتوانب االقتصادية 2010أكتوبر
 1.كاإلدارية ا٠تاصة ٔتنظمات األعماؿ

تقضي معايَت التدقيق الداخلي بضركرة أف يدير مدير دائرة التدقيق : إدارة دائرة التدقيق الداخلي .4
الداخلي دائرتو بطريقة مناسبة كسليمة، كيكوف ا١تدير مسئوال عن ٣تموعة من األعماؿ ْتيث ٭تقق ما 

 2:يلي
ٖتقيق أعماؿ التدقيق الداخلي لؤلغراض العامة كا١تسؤكليات اليت اعتمدهتا اإلدارة العليا كقبلها ٣تلس  -

 .اإلدارة
 .استخداـ ا١توارد ا١تتاحة لقسم التدقيق الداخلي بصورة فعالة -
أف تتماشى ٚتيع أعماؿ كمهاـ التدقيق مع معايَت األداء ا١تهٍت للتدقيق الداخلي ا١تتعارؼ عليها اليت  -

تساعد مدير دائرة التدقيق الداخلي يف إ٧تاز ا١تهاـ كاألىداؼ ا١تطلوبة، كٯتكن توضيح تلك النقاط  
 :النحو التاِف

٬تب على مسئوؿ دائرة التدقيق الداخلي أف ٭تتفظ : أىداؼ سلطة كمسؤكلية دائرة التدقيق الداخلي . أ
 .بوثيقة مكتوبة توضح أىداؼ كسلطات كمسؤكلية إدارتو

على مدير دائرة التدقيق الداخلي كضع ا٠تطط اليت تكفل تنفيذ مسؤكلية الدائرة كٖتقيق : التخطيط . ب
 .أىدافها بكفاءة

٬تب على مدير دائرة التدقيق الداخلي توفَت تعليمات مكتوبة توضح : السياسات كاإلجراءات . ت
 .السياسات كاإلجراءات إلرشاد ا١تدققُت الداخليُت

 أخالقيات المدقق الداخلي وعالقتو باألطراؼ األخرى:المبحث الثاني
إف تعدد النظريات كاالفًتاضات اليت ٖتاكؿ أف تفسر أفضل األساليب كالوسائل للمدقق الداخلي فإف ىذا 

يوثر على طبيعة ا١تواضيع اليت يركز عليها، كمن بينها موضوع األخبلؽ، فهي لديها تأثَت كبَت على عمل ا١تدقق 
الداخلي، حيث أف تعاليم كتوجهات األخبلقية لو تأثر على بيئة العمل كما تًتؾ أثر على مدل ككيفية الوصوؿ 
لتحقيق األىداؼ، كعليو فإنو ٬تب على ا١تدقق الداخلي التحلي باألخبلؽ كذلك ألجل ٖتمل ا١تسؤكلية ا١تلقات 

 . على عاتقو

                                       
 .70، صمرجع سبق ذكرهالعايب عبد الرحمان، 1
 .177، صمرجع سبق ذكرهخالد راغب الخطيب، 2
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 أخالقيات المهنية للمدقق الداخلي : وؿالمطلب األ
تعترب األخبلؽ ا١تهنية الواجب األخذ كالتمسك هبا ٣تموعة من القواعد كاألسس اليت ٬تب على ا١تهٍت 

التمسك  هبا كالعمل ٔتقتضاىا، ليكوف ناجحا يف تعاملو مع الناس، كناجحا يف مهنتو، كقادرا على كسب ثقة 
 كتربز أ٫تية األخبلؽ ا١تهنية 1عمبلئو كزمبلئو كرؤسائو، كما ٖتدد ىذه القواعد السلوؾ ا١تهٍت ا١تقبوؿ كالغَت مقبوؿ،

للمدقق الداخلي يف أهنا تقدـ معلومات موثوقة تساعد األطراؼ الداخلية يف ٖتسُت أسلوب ٦تارستها لعملها،كما 
أف التزاـ ا١تنتمُت ١تهنة التدقيق بقواعد سلوؾ كآداب ا١تهنة يعترب اعًتافا منهم ٔتسؤكلية مهنة احملاسبة كالتدقيق ككل 

ٕتاه اجملتمع كالعمبلء كزمبلئهم يف ا١تهنة، كىذه ا١تبادئ كالقواعد ليست ابتكارا جديدا بل قد سبق اإلسبلـ يف 
تأصيل تلك ا١تبادئ منذ ظهور ىذا الدين اٟتنيف، فمبادئ الشهادة الصادقة كاجتناب شهادة الزكر، كعدـ كتماف 
اٟتق كاالستقامة كالصدؽ كاألمانة كالتمسك باٟتق كالعدؿ كالتحكم يف األىواء كعدـ ا٠تيانة، كاإلخبلص يف أداء 

 2.العمل تعد من مكاـر األخبلؽ اليت جاء هبا اإلسبلـ ليتمها
 3:كٯتكن كضع إطار ٭تدد األنواع ا١تختلفة لقواعد السلوؾ ا١تهٍت كفقا للزاكية اليت ينظر منها، كتنقسم إُف

 :من حيث اٞتهة أك السلطة اليت كضعتها .1
كيقصد هبا تلك القواعد اليت يضعها ا١تشرع كاألحكاـ اليت تنص عليها القوانُت ا١تنظمة : قواعد قانونية - أ

ال ٬توز للمدقق أف ٭تاكؿ اٟتصوؿ : للمهنة أك اليت ٖتكم الرقابة على حسابات ا١تؤسسات، كمن أمثلتها
بل بكرامة ا١تهنة  .على عمل من األعماؿ ا١تتعلقة ٔتهنتو عن طريق اإلعبلف أك بأم طريقة يعترب ٥تي

كيقصد هبا تلك القواعد اليت تصدر من ا١تنظمات ا١تهنية ٟتث احملاسبُت كا١تدققُت على :  قواعد تنظيمية - ب
 .االلتزاـ بآداب ا١تهنة كسلوكها

كىنا ٯتكن أف ٧تد نوعُت من القواعد ا٠تاصة بآداب كسلوؾ : من حيث شكل صدكرىا ككسيلة إثباهتا .2
 :ا١تهنة

كىي اليت دكنت كتابة يف كثيقة مكتوبة سواء يف قانوف يصدر عن سلطة تشريعية أك قرار من : قواعد مكتوبة - أ
 .السلطة التنفيذية أك توصيات يف ا١تنظمات ا١تهنية

                                       
، مجمة جامعة الممك عبد مدى التزام مراجعي الحسابات في األردن بقواعد السموك المينيوليد زكريا صيام، محمود فؤاد فارس أبوأحميد، 1

 .205، ص2006، 02، العدد20االقتصاد واإلدارة، المجمد:العزيز
، مجمة جامعة الممك عبد انييار شركة إنرون والدروس المستفادة:أخالقيات مينة المراجعة،والمتعاممين معياإحسان صالح المعتاز،2

 .256، ص2008، 1، العدد22االقتصاد واإلدارة، مجمد:العزيز
 .37، صمرجع سبق ذكره عبد الرزاق محمد عثمان، 3
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كنعٍت هبا تلك القواعد كا١تبادئ اليت ال تضمها كثيقة مكتوبة كإ٪تا يتعارؼ احملاسبُت كا١تدققُت : قواعد عرفية - ب
على إتباعها كينظركف إليها على أهنا دستور جامع ك٣تموعة من اآلداب كالتقاليد اليت يعمل على توفَتىا 

 .الوعي ا١تهٍت بُت ا١تزاكلُت للمهنة
 االستقامة والنزاىة والموضوعية: الفرع األوؿ

ضركرة التزاـ ا١تدققُت الداخليُت بقواعد كآداب السلوؾ ا١تهٍت، كأك٢تا التحلي باالستقامة كالتزاـ بالنزاىة 
كا١توضوعية كاللباقة يف أدائهم لعملهم كقيامهم ٔتسؤكلياهتم، ككذا اإلخبلص التاـ ١تؤسساهتم كأال يكونوا طرفا يف 

أم نشاط غَت مشركع أك غَت مبلئم، ككذا اإلحجاـ عن دخوؿ أم نشاط يتعارض كمصلحة مؤسستهم، أك ٭توؿ 
دكف ٦تارستهم لعملهم بنزاىة؛ كما عليهم أف ٭تافظوا على القانوف كيتوقعوا اكتشاؼ أية أفعاؿ بواسطة القانوف أك 
ا١تهنة، ك٬تب عليهم أف ٭تًتموا كيسا٫توا يف ٖتقيق األىداؼ الشرعية كاألخبلقية للمؤسسة اليت يعملوف هبا؛ كأف ال 
يشاركوا يف أية أنشطة أك عبلقات رٔتا تضعف أك من ا١تفًتض أف تضعف تقييم غَت متحيز، أك قبوؿ أية شيء رٔتا 

يضعف أك من ا١تفًتض أف يضعف حكمهم ا١تهٍت، باإلضافة إُف اإلفصاح عن كل اٟتقائق اليت عرفوىا أثناء 
 1.قيامهم بواجباهتم كاليت َف يفصحوا عنها رٔتا تؤدم إُف تشويو تقاريرىم عن األنشطة اليت يدققوهنا

 :كمن خبلؿ ىذا مفهـو تتضح لنا عدة نقاط تدخل ضمن دائرة اإلخبلؿ بالسلوؾ ا١تهٍت، كمن بينها
 .إذا فاكض كٞتأ للمؤسسة ٤تل التدقيق بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة يف اٟتصوؿ على عمل يقـو بو زميلو -
 .إذا قاـ بالتأثَت على زميل لو يف العمل لًتؾ مهمتو لو -
 .إذا َف يراعى القانوف الداخلي ا١تعموؿ بو يف ا١تؤسسة أك أخل ٔتادة من ا١تواد ا١تنصوص عليها -
 .إذا ٝتح باقًتاف اٝتو مع تقديرات أك نتائج ا١تتوصل إليها دكف ا١تشاركة يف أداء العمل -
 .قأف ال يسعى للتحسُت ا١تستمر لكفاءة أدائو ٦تا يضعف مردكديت -

 2:كيشتمل ىذا ا١تعيار على
كيعٍت ذلك أف على ا١تدقق أال يقبل تدقيق حسابات ا١تؤسسة كىو يشعر أنو لن يستطيع إكماؿ : القدرة -

 .عمليات التدقيق كإبداء الرأم بالكفاءة ا١تهنية ا١تناسبة

                                       
 .54، ص2009، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، االتجاىات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الحديث أحمد حممي جمعة، 1
، 2002، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر، األسس العممية والعممية لمراجعة الحساباتمحمد سمير الصبان، عبد اهلل عبد العظيم ىالل، 2

 .147ص
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كيعٍت ذلك أنو يتعُت على ا١تدقق أال يسمح بتجاكز معايَت التدقيق ا١تتعارؼ عليها أثناء إ٧تاز : معايَت التدقيق -
القوائم ا١تالية من طرؼ اإلدارة، كأم ٥تالفة ٢تا ٬تب أف ٮتضع مرتبها للمساءلة، نفس الشيء بالنسبة 

 .للمبادئ حملاسبية اليت تعتمد خبلؿ إعداد تلك القوائم
 المحافظة على أسرار العميل: الفرع الثاني

أثناء عملية التدقيق يتعرؼ ا١تدقق على قدر كبَت من ا١تعلومات السرية مثل مرتبات ا١تديرين، كتسعَت 
ا١تنتجات، كبرنامج الدعاية كاإلعبلنات، كتكلفة ا١تنتجات، كإذا أفصح ا١تدقق عن تلك ا١تعلومات ألم طرؼ 

خارجي قد يؤدم ذلك إُف التأثَت على العميل، فمثبل قد يتجو ا١تنافسوف لتسعَت منتجاهتم بسعر أقل من ا١تؤسسة 
٦تا يًتتب عليو ا٩تفاض ا١تبيعات كاألرباح كقد تواجو ا١تؤسسة مشاكل مالية صعبة، لذلك ٬تب أف ٭تتفظ ا١تدقق 

 كمن كاجب ا١تدقق اٟتفاظ على أسرار عمبلئو كعدـ البوح بأم معلومات إال 1بسرية ا١تعلومات كال يفصح عنها،
بإذف العميل، كذلك استنادا إُف أف العميل ال ٭تصل أثناء عملية التدقيق على الكثَت من ا١تستندات كالوثائق اليت 

تتصف بالسرية ْتسب طبيعة عملو، مثل قياـ ا١تؤسسة بوضع مشركع إلنتاج منتج جديد، أك عقد صفقة مهمة أك 
 2.تغَتات إدارية مهمة كغَتىا، كقد يسعى ا١تدقق إُف الكسب ا١تادم يف حالة إفشاء مثل ىذه ا١تعلومات

كىناؾ بعض االستثناءات من ىذه القاعدة تتمثل يف ظركؼ ٯتكن للمدقق أف يفصح عن بعض ا١تعلومات 
 3:كمن أمثلتها

عندما يكوف ىناؾ تصريح باإلفصاح عن بعض ا١تعلومات من قبل العميل نفسو مع مراعاة مصاٌف ٚتيع  - أ
 .األطراؼ اليت ٯتكن أف تتأثر باإلفصاح

إذا علم ا١تدقق أحداث ىامة بعد صدكر تقريره فإف عليو أف يصدر تقريرا جديدا يتضمن تلك األحداث  - ب
 .كيرجع السبب يف ذلك أف االلتزاـ بتطبيق معايَت التدقيق يفوؽ أ٫تية االحتفاظ بسرية البيانات

 .ٯتكن للمدقق أف يفصح عن بعض ا١تعلومات إذا طلبت منو احملكمة الشهادة يف قضية مرفوعة ضد العميل - ت
عند قياـ مكتب تدقيق بتدقيق رقابة اٞتودة يف مكتب تدقيق زميل، فمن ا١تعتاد أف يقـو بفحص عدة  - ث

ملفات تدقيق كيطلع بالطبع على بعض ا١تعلومات، ك٬تب أف يبلحظ أف ا١تعلومات اليت يطلع عليها زميل 
 .التدقيق ٬تب أف ٭تافظ عليها كال يفصح عنها للغَت

                                       
 .128ص، مرجع سبق ذكره حاتم محمد الشيشيني، 1
 .64، صمرجع سبق ذكره غسان فالح المطارنة، 2
 .128ص، مرجع سبق ذكره حاتم محمد الشيشيني، 3
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قد يفصح ا١تدقق عن ا١تخالفات اليت ترتكبها مؤسسة العميل إلخبلء مسئوليتو كال يعترب ذلك إفشاء  - ج
 . ١تعلومات العميل

 مسؤوليات التدقيق الداخلي:الفرع الثالث
تنتج ا١تسؤكلية للمدقق عن أضرار ٟتقت ٔتؤسسة ٤تل التدقيق أك امتناع ا١تدقق عن تنفيذ العقد أك التعمد 

إلٟتاؽ الضرر أك عدـ الوفاء بالتزاـ نشأ عن سياسات اجتماعية أك سياسية كاجتماعية كشركط العقد معا، كذلك 
 فمدير إدارة التدقيق الداخلي ٯتلك صبلحيات كسلطات ٘تكنو من 1يعترب ا١تدقق مسئوال عن الغش كاإل٫تاؿ،

تنفيذ مهاـ التدقيق الداخلي كعليو فهو يعترب مسئوال أما ا١تدير العاـ كرئيس ٣تلس اإلدارة عن نشاط جهازه كقيامو 
ّتميع الوظائف ا١تناطة بو، فهو مسئوؿ عن كضع دليل التدقيق الداخلي كا١تنهاج السنوم للتدقيق الدكرم يف 

مطلع كل سنة كعرضو على ا١تدير العاـ ٣تلس اإلدارة إلقراره ليعم على تنفيذه كيضع ا٠تطط التنفيذية لكل عملية 
تدقيق، كيتابع تنفيذىا، كيدرس التقارير ا١تقدمة إليو، كيدخل التعديبلت عليها، كيرفعها إُف ٣تلس اإلدارة أك ا١تدير 

العاـ مقركنة ٔتقًتحاتو كتوصياتو، كيتابع تنفيذ القرارات ا١تتخذة بشأهنا كخصوصا ا١تخالفات ا٢تامة اليت يبلحظها 
جهاز التدقيق، باإلضافة إُف ذلك فإف مدير الدائرة يشارؾ يف معظم اللجاف ا١تختصة يف البنك، كيكلف جهازه 
بتدقيق كمتابعة التوصيات الصادرة عنها كاليت تنظم السياسات العامة اليت تتناكؿ كافة عمليات البنك ا١تصرفية 

كغَت ا١تصرفية منها، كعلى مدير التدقيق أف يضع التقرير السنوم عن صحة عمليات البنك من كاقع ا١تبلحظات 
اليت ٕتمعت لديو خبلؿ العاـ، كأف يرفعها جمللس اإلدارة أك ا١تدير العاـ باإلضافة إُف قيامو بإعداد تقرير سنوم عن 

 فمجلس اإلدارة يعترب تقرير ا١تدقق 2نشاط دائرتو كمقًتحاتو لتطوير اٞتهاز كٖتسُت العمل يف ٥تتلف دكائر البنك،
الداخلي ٔتثابة شهادة معتمدة بكفاءة كفعالية أداء البنك كإشراؼ اإلدارة عن مهامها ا١توكلة إليها، كدليل للجنة 
التدقيق بأف اإلدارة مارست مسؤكلياهتا بطريقة سليمة كدقيقة بإعداد القوائم ا١تالية كفقا ١تبادئ احملاسبة ا١تتعارؼ 

 3.عليها
أما رئيس الدائرة أك رئيس ا١تدققُت فيساعد مدير الدائرة با٧تاز مهامو كمسؤكلياتو ك٭تل ٤تلو أثناء غيابو، أما 

 4:مساعد رئيس الدائرة للتدقيق ا١تركزم فإف من مهامو
اٟتفاظ على موجودات البنك كسيولتو كمبلئمتو كتطور موارده كتوظيفاتو من كاقع التقارير اليت ترد يوميا عن  -

 .الدكائر ا١تختلفة

                                       
 .99، ص2009، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، عمان، األردن، تدقيق الحسابات المعاصر غسان فالح المطارنة، 1
 .155، صمرجع سبق ذكره خالد أمين عبد اهلل، 2
 .25، صمرجع سبق ذكرهسامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان، 3
 .156، صمرجع سبق ذكره خالد أمين عبد اهلل، 4



 

- 106 - 
 

متابعة مراعاة البنك ألحكاـ القوانُت كاألنظمة النافذة كخاصة تعليمات البنك ا١تركزم كتوجيهاتو من كاقع  -
 .البيانات كاإلحصائيات اليومية

متابعة مراعاة البنك للسياسة كا٠تطط احملددة من قبل ٣تلس اإلدارة كا١تدير العاـ من كاقع ا١تعلومات كالتقارير  -
 .اليت ترد من ٥تتلف الفركع

دراسة مشاريع التقارير ا١توضوعة من قبل مساعد رئيس الدائرة للتدقيق ا١تيداين كتقييمها كالتأكد من مراعاهتا  -
لقواعد كمبادئ كخطط التدقيق ا١تيداين، كرفعها مشمولة ٔتبلحظاتو لرئيس الدائرة الذم يرفعها بدكره ١تدير 

 .الدائرة
 .متابعة تنفيذ القرارات ا١تتخذة يف ضوء تقارير التدقيق ا١ترفوعة جمللس اإلدارة أك ا١تدير العاـ -
رفع تقرير يومي إُف مدير الدائرة بالتحليبلت كا١تعلومات كاإلحصاءات كا١تبلحظات كا١تقًتحات من كاقع  -

 .دراستو كتقييمو ١تختلف األكراؽ كالتقارير كا١تستندات اليت ترد من ٥تتلف فركع البنك
تدقيق ا١تيزانية السنوية للبنك كحساب األرباح كا٠تسائر مع ٥تتلف اإلحصائيات كا١تستندات العائدة ٢تا  -

كتنظيم تقرير سنوم يؤكد فيو جمللس اإلدارة كاٞتمعية العمومية للمسا٫تُت أك من يقـو مقامهم، ألف 
 . اٟتسابات تعرب عن الوضع اٟتقيقي للبنك

كنتيجة لتحمل ا١تدققُت الداخليُت للمسؤكليات حوؿ تصرفاهتم فإف ىذا يساعد على ٖتقيق عدد من ٦تيزات 
 ١:1تهنة التدقيق، كمن بينها

االرتقاء ٔتهنة التدقيق الداخلي مهنيا كفكريا ككذا تفعيل دكرىا يف دعم قيم اجملتمع يف إطار ا٠تربة  .1
 .كاالستقبللية ا١تهنية

 .ترسيخ مبادئ مهنة التدقيق الداخلي كٖتقيق أىدافها داخليا كخارجيا كمواكبتها لتطورات الدكلية .2
 .كضع ضوابط تكوف ركيزة للمحافظة على أخبلقيات ا١تهنة .3
كجود معايَت كقواعد كبرامج تعليم مستمرة كمراقبة جودة األداء ا١تهٍت، كغَتىا من متطلبات النظامية، يعترب  .4

 . أساسا مهما لكسب ثقة اجملتمع ٔتهنة التدقيق عامة
 
  

                                       
، دراسة ميدانية: في المممكة العربية السعودية3تسوق رأي المراجعة"أسباب وآثار وجود ظاىرة مي ناصر الثنيان، حسام عبد المحسن العنقري، 1

 .53، ص2010، 02، العدد24االقتصاد واإلدارة، مجمد:مجمة جامعة الممك عبد العزيز
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 طبيعة العالقة بين المدقق الداخلي ولجنة التدقيق :نيالمطلب الثا
ٔتا أف لوظيفة التدقيق الداخلي مكانة ضمن ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسات ا١تصرفية فإف ذلك يعٍت كجود 

عبلقة تربطو ٔتختلف األقساـ، كمن بُت األقساـ ا١توجودة يف ا١تؤسسات ا١تصرفية ٧تد ٞتنة التدقيق، كعليو سنحاكؿ 
 .ٖتديد طبيعة العبلقة اليت تربط ا١تدقق الداخلي كٞتنة التدقيق

 نشأة لجنة التدقيق :الفرع األوؿ
تعترب ٞتنة التدقيق من ا١تفاىيم اٟتديثة اليت ٖتظى باىتماـ العديد من الدكؿ، كما توصي العديد من 

ا١تنظمات ا١تهنية بتكوينها نظرا للدكر الذم تقـو بو يف مراقبة عملية إعداد التقارير ا١تالية كاإلفصاح ٟتملة األسهم 
 كقد طرحت فكرة إنشاء كتكوين ٞتاف 1كالتأكد من مصداقيتها، ككذلك يف دعم استقبللية عملية التدقيق،

التدقيق بغرض زيادة مصداقية كموثوقية القوائم ا١تالية اليت تعدىا اإلدارة للمسا٫تُت كا١تستثمرين، ككذلك ١تساندة 
اإلدارة العليا للقياـ ٔتهامها ا١تنوط القياـ هبا بكفاءة كفعالية، كٛتاية حيادية ا١تدقق، فضبل عن ٖتسُت جودة أداء 

 2.نظاـ الرقابة الداخلية، كما يتبعو من رفع كفاءة أداء عملية التدقيق
حيث أف أكؿ ظهور للجاف التدقيق يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، كذلك منذ أزمة الكساد االقتصادم 

، حيث كاف لضعف استقبللية مدققي اٟتسابات كاحملاسبُت من ضمن األسباب 1929ك 1928الكبَت عاـ
( AICPA)ـ أكصت اللجنة التنفيذية ١تعهد احملاسبُت األمريكيُت 1967الرئيسية لظهور ٞتاف التدقيق، كيف عاـ

بوجوب تشكيل ٞتاف تدقيق يف الشركات ا١تسا٫تة العامة مكونة من أعضاء ٣تلس اإلدارة ا٠تارجيُت، كيكوف من 
مهامها حل ا١تشاكل اليت تنشأ بُت ا١تدقق ا٠تارجي كإدارة الشركة كخاصة يف النواحي احملاسبية كطريقة اإلفصاح 

ـ اىتماـ ىيئة األكراؽ 1972عن ا١تعلومات احملاسبية يف القوائم ا١تالية، كأيضا حظي تشكيل ٞتاف التدقيق عاـ
ا١تالية األمريكية ٔتطالبة الشركات بتشكيل ٞتاف تدقيق كاإلفصاح عنها، كذلك لضماف التحكم كمساعدة إدارة 

 3.الشركة

 ٖتت اسم اتصاالت (SASN090)أما حديثا فقد قاـ ٣تلس معايَت التدقيق بإصدار نشرة التدقيق رقم 
، كنشرة التدقيق رقم "االتصاؿ مع ٞتاف التدقيق "(SASN61)ٞتاف التدقيق لتعديل نشرة التدقيق 

(SASNO71) ،"فإنو على مدقق اٟتسابات ا٠تارجي (90)، فبموجب ا١تعيار رقم "ا١تعلومات ا١تالية ا١ترحلية 
للشركات ا١تسا٫تة العامة أف يناقش مع كل من اإلدارة كٞتنة التدقيق تقديراتو حوؿ نوعية ا١تبادئ احملاسبية 

                                       
، 30، العدد08، العموم االقتصادية، المجمدتقييم فاعمية لجان المراجعة في المصارف العراقية األىمية فاطمة جاسم محمد، ثامر عادل الصقر، 1

 .190، ص2012
دراسة تطبيقية عمى الشركات :خصائص لجان التدقيق وأثرىا عمى فترة إصدار تقرير المدقق محمد فوزي أبو الييجاء، أحمد فيصل خالد الحايك، 2

 .444، ص2012، 02، العدد20، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية، المجمدالمساىمة العامة األردنية
 .194، صمرجع سبق ذكره فاطمة جاسم محمد، ثامر عادل الصقر، 3
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ا١تستخدمة من قبل الشركة كا١تنعكسة يف القوائم، إذ ال يكفي أف تكوف ىذه ا١تبادئ مقبولة فقط، كقد أصبح ىذا 
 The)كما لعب معهد ا١تدققُت الداخليُت األمريكي . 2000ا١تعيار سارم ا١تفعوؿ مع بداية السنة ا١تالية للعاـ

Institute ofInternal Auditors(IIA)أكصى من خبللو الشركات 1985 دكرا يتمثل بإصدار بياف عاـ 
 1.ا١تسا٫تة العامة بتشكيل ٞتاف تدقيق من ٣تلس اإلدارة

 2:من خبلؿ ىذه التعاريف ٯتكن استنتاج أف للجنة عدة خصائص، نذكر منها
 ٞتنة مكونة من عدد من أعضاء ٣تلس اإلدارة غَت التنفيذيُت؛ 
 يتوافر لدل أعضائها معارؼ كخربة جيدة يف ٣تاؿ احملاسبة كا١تالية كالتدقيق؛ 
 تتجلى مهامها بتدقيق عمليات إعداد التقارير ا١تالية كفحص عمليات التدقيق الداخلية كا٠تارجية؛ 
 أداة ١تراقبة أداء ا١تؤسسة كتسيَت نشاطها؛ 
 أداة للرقابة بيد ا١تسا٫تُت على اإلدارة. 

 ضوابط لجنة التدقيق ومهامها في البنوؾ:الفرع الثاني
تعد ٞتنة التدقيق من أىم اللجاف ا١تنبثقة عن ٣تلس اإلدارة، فهي مكونة من عدد من أعضاء ٣تلس اإلدارة 

، ككلما كانت ٞتنة التدقيق ا١تشكلة مكونة من أعضاء مستقلُت كانت فاعلة كآلية لدعم (مستقلُت)الغَت تنفيذيُت
كظيفة التدقيق الداخلي يف إجراءات التقارير ا١تالية، كتكوف أكثر استقبللية، كعملية اختيار أعضاء اللجنة من أىم 

لتؤدم  (ا١تعايَت)القضايا اليت تواجو ٣تلس اإلدارة، ك٬تب أف ٗتضع عملية اختيار أعضاء إُف ٣تموعة من الضوابط 
عملها بكفاءة كفاعلية، كاآليت أىم الضوابط اليت ٬تب توافرىا بأعضاء اللجنة اليت أستقر رأم معظم الكتاب على 

 كٯتكن 3ضركرة توافرىا عند تشكيل ٞتنة التدقيق يف أم مؤسسة حىت تؤدم ىذه اللجنة أعما٢تا بكفاءة كفاعلية،
 4:بلورة تلك الضوابط على النحو اآليت

ينبغي ٖتديد سلطات كمسؤكليات ٞتنة التدقيق بصورة : التحديد الواضح لسلطات كمسؤكليات اللجنة - أ
تفصيلية ككاضحة ككتابية، حىت ٯتكن ٢تذه اللجنة أف تقـو بأعما٢تا بكفاءة، حىت ال ٭تدث تداخل أك 

 .تعارض بُت اللجنة كبُت بعض األجهزة التنفيذية بالبنك
 

                                       
 .22، صمرجع سبق ذكره نبيو توفيق المرعي، 1
 .21، صمرجع سبق ذكره بوفاسة سميمان، سعيداني الرشيد، 2
:  تقييم مدى التزام الشركات األردنية المساىمة بضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عمميا لتعزيز حوكمة الشركاتمحمد عبد اهلل المومني،3

 .250، ص2010، العدد األول، 26، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، المجمددراسة ميدانية
، 2007، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، االسكندرية،  مصر، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات عبد الوىاب نصر عمي، شحاتو السيد شحاتو، 4

 .319ص
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من األمور ا١تتفق عليها أف أعضاء ٞتنة التدقيق ٬تب : توافر كتكامل ا٠تربة كا١تهارة يف أعضاء ٞتنة التدقيق - ب
أف يكونوا من غَت التنفيذيُت كالذين يتمتعوف با٠تربة كا١تهارة كالقدرة على متابعة كتقييم أنظمة الرقابة 

الداخلية، كمدل االلتزاـ بإجراءات ىذه النظم كمن ناحية أخرل ٬تب أف يتوافر يف أعضاء ٞتنة التدقيق 
القدرة على فهم بعض أمور احملاسبة كالتدقيق كاإلدارة ا١تالية كاليت تعرض عليهم، ك٬تب أف يكونوا على 
دراية ببعض ا١تفاىيم البسيطة لعملية إعداد التقارير كالقوائم ا١تالية، باإلضافة إُف ذلك ٬تب أف يكوف 

 .أعضاء ٞتنة التدقيق على دراية بطبيعة نشاط البنك
حيث ينبغي ٕتهيز ٞتنة التدقيق بالشكل الذم ٯتكنها من الوفاء بالتزاماهتا كيتضمن ىذا :الكفاءة التطوير - ت

عملية االختيار كالتدريب كتنمية ا١تهارات كالسماح بالدخوؿ على ا١تعلومات كثيقة الصلة، كعلى البنك 
ٖتديد ٣تموعة من الكفاءات كا١تؤىبلت اليت تطبق على كل عضو من ٞتنة التدقيق؛ كما ٬تب أف تضع 

ٞتنة التدقيق معايَت كاضحة لتطوير أدائها يعدىا خبَت، كتعتمد من ٣تلس اإلدارة، حينئذ ٬تب على اللجنة 
أف تعد تقريرا سنويا عن مدل كفائها با١تعايَت ا١توضوعة لتقييم أدائها كأف يشمل تقريرىا على ٣تلس اإلدارة 

 1.النتائج أيضا
من الضركرم ٖتديد عدد أعضاء ٞتنة التدقيق ْتيث يكفي ىذا : ٖتديد العدد ا١تبلئم ألعضاء ٞتنة التدقيق - ث

العدد لتحقيق مزيج من ا٠تربات كالقدرات اليت ٘تكن اللجنة من ٖتقيق أىدافها، مع مراعاة عدـ زيادة عدد 
أعضاء اللجنة بصورة قد ٘تنع من اٗتاذ القرارات بصورة سريعة كفعالة، كعدـ ا٩تفاض عدد أعضاء اللجنة 

 .بصورة ٖتد من أداء اللجنة التدقيق يًتاكح بُت ثبلثة كٜتسة أعضاء
تعترب ٞتنة التدقيق ٔتثابة إحدل اللجاف اليت يشكلها ٣تلها ٣تلس اإلدارة : استقبلؿ ٞتنة التدقيق تنظيميا - ج

كتقدـ تقاريرىا كنتائج أعما٢تا جمللس اإلدارة، كىي عبارة عن حلقة الصلة بُت اإلدارة التنفيذية ك٣تلس 
اإلدارة يف األمور اليت تدخل يف اختصاصها، كقد استقر الرأم على ضركرة عدـ قياـ أعضاء ٞتنة التدقيق 

 .بأم عمل من أعماؿ اإلدارة التنفيذية كذلك لتحقيق ا١توضوعية كاالستقبلؿ يف أعما٢تا
يتعُت على أعضاء ٞتنة التدقيق أف تدرؾ جيدا دكرىا : إدراؾ ٞتنة التدقيق لدكرىا يف حوكمة الشركات - ح

 :اإل٬تايب يف حوكمة البنوؾ من خبلؿ ما يلي
 تدعيم دكر اإلفصاح احملاسيب كغَت احملاسيب يف مساعدة أصحاب ا١تصلحة يف البنك على مراقبة اإلدارة. 
 تدعيم دكر تدقيق اٟتسابات يف زيادة درجة الثقة يف القوائم ا١تالية للبنوؾ. 

                                       
، 2005سبتمبر 26-24، مداخمة في المؤتمر العربي األول ،القاىرة، مصر، أيام التدقيق الداخمي في إطار حوكمة الشركاتأشرف حنا ميخائيل، 1

 .15ص
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  تدعيم دكر الرقابة الداخلية يف صدؽ القوائم ا١تالية من جهة كضماف االلتزاـ إدارة البنك بالقوانُت كاللوائح
 .ذات الصلة

 :كيبُت الشكل التاِف العبلقة بُت ٞتنة التدقيق كا١تستويات اإلدارية ا١تختلفة يف البنك
 

 1يبين العالقة بين لجنة التدقيق والمستويات اإلدارية المختلفة في البنك: (15)مخطط بياني رقم

 
٘تارس ٞتنة التدقيق أنشطتها كفقا للظركؼ احمليطة، كٯتكن ٖتديد األنشطة الرئيسية للجنة التدقيق على ضوء 

 2:النقاط التالية
التوصية بتعيُت كتغيَت مدير إدارة التدقيق الداخلي، كتذليل ا١تشاكل كالصعاب اليت تواجو عمل ا١تدققُت  . أ

 .الداخليُت خاصة مع إدارة البنك، كالتأكد من عدـ كجود أم قيود أك ضغوط عليهم
تنسيق االتصاؿ بُت ٣تلس اإلدارة ككل من ا١تدققُت الداخليُت كا١تدققُت ا٠تارجيُت، كٖتقيق التكامل بُت  . ب

 .عملية التدقيق الداخلية كالتدقيق ا٠تارجي
دراسة مبلحظات كتوصيات ا١تدققُت الداخليُت كا٠تارجيُت ٓتصوص مواطن الضعف يف نظاـ الرقابة  . ت

 .الداخلية
 .فحص خطة التدقيق الداخلي، كالتأكد من جودة عمل ا١تدققُت الداخليُت . ث

                                       
 .83، ص2002، دار الجامعة الجديدة، مصر، االتجاىات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخميةفتحي رزق السوافري وآخرون، 1
دور لجان المراجعة في دعم كفاءة وفاعمية وظيفة المراجعة الداخمية في الشركات الصناعية  صالح ميمود خالط، عبد الحكيم محمد مصمي، 2

 .161، ص2014، 16، العدد01، المجمة الجامعة، المجمدالميبية

 مسئولية إدارية

لية مسئو
إعداد 
 التقارير

 ٞتنة التدقيق ٣تلس اإلدارة

 التدقيق الداخلي

 اإلدارة العليا

 اإلدارة الوسطى

 اإلدارة التنفيذية
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مناقشة مدل كفاية الرقابة الداخلية مع ا١تدقق الداخلي؛ ضماف أف التدقيق الداخلي يعمل كفقا للمعايَت  . ج
 1.ا١تهنية ا١تعموؿ هبا

دراسة القوائم ا١تالية كالتقارير ا١تالية بصفة دكرية كفحص كتقييم النظاـ احملاسيب كالسياسات كا١تمارسات  . ح
 .احملاسبية ا١تتبعة

 .دراسة سياسات البنك كمدل التزامها بالقوانُت كاللوائح ا١تنظمة لنشاطها . خ
إعداد تقارير دكرية جمللس اإلدارة عن أكضاع البنك ا١تالية، كا١تشاكل اليت تواجو البنك، كاالقًتاحات اليت  . د

 .تؤدم إُف عبلجها
تقدًن تقرير سنوم للجهات ا١تعنية ٔتسؤكليات كأنشطة ٞتنة التدقيق خبلؿ السنة مرفقا بالتقارير كالقوائم  . ذ

 . ا١تالية السنوية
 دور لجنة التدقيق تجاه المدقق الداخلي:الفرع الثالث

ٞتنة التدقيق تلعب دكرا مهما كحاٝتا يف عملية التقرير ا١تاِف، كذلك من خبلؿ مساعدة ا١تؤسسات يف 
ٗتفيض فًتة إصدار تقرير التدقيق كمن مث تقدًن القوائم ا١تالية ا١تدققة يف التوقيت ا١تناسب، كخلق الثقة لدل 

 كالتدقيق الداخلي يقدـ فوائد عديدة ك٦تيزة للمؤسسة 2مستخدمي القوائم ا١تالية حوؿ استقامة التقارير ا١تالية،
السيما جمللس اإلدارة كللجنة التدقيق كٚتيعها تركز على األبعاد ا١تختلفة لتقدير ا١تخاطر كالرقابة، كٯتكن توضيح 

 :ا١تطالب ا١تنافسة حوؿ كظيفة التدقيق الداخلي لكل من ٣تلس اإلدارة كٞتنة التدقيق من خبلؿ الشكل التاِف
 

 

 

 

 
 

                                       
 . 12، صمرجع سبق ذكره أشرف حنا ميخائيل، 1
 .444، صمرجع سبق ذكره محمد فوزي أبو الييجاء، أحمد فيصل خالد الحايك، 2
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 1يبين مطالب كل من لجنة التدقيق واإلدارة حوؿ التدقيق الداخلي: (16)مخطط بياني رقم

 
 ا١تخطط يتجلى دكر كظيفة التدقيق الداخلي بالنسبة للجنة التدقيق كالذم يًتكز حوؿ تزكيدىا كمن خبلؿ

بالتأكيدات على أف ا١تخاطر قد كضعت كضع حرج، ككذا الضوابط الرقابية للمؤسسة كتدقيق مدل االلتزاـ 
 2.بالسياسات كاإلجراءات كالقوانُت، كالعمل ا١تشًتؾ مع اإلدارة

حيث أف العنصر األساسي لنجاح التدقيق الداخلي ىو منحو صبلحيات ٗتولو القياـ ٔتهامو، حيث أف 
 3:الوصوؿ لنظاـ تدقيق داخلي فعاؿ البد أف يشتمل على صبلحيات ٖتتوم كحد أدىن على ما يلي

ٖتديد الصبلحيات اليت ٗتوؿ للمدقق الداخلي القياـ بتأدية عمليات ا١تراقبة أك التدقيق على العمليات  .1
 .ا١تختلفة لبياف مدل ٘تاشيها مع القوانُت كاألنظمة

إعطاء ا١تدقق الداخلي اٟتق باٟتصوؿ على أية معلومات يراىا ضركرية ألغراض تدقيق السجبلت ا١تالية  .2
 .كا١تستندات ا٠تاصة هبا

                                       
، "دراسة استطالعية في عينة من المصارف والشركات العراقية"الدور التكاممي لمتدقيق الداخمي في فاعمية التحكم المؤسسيبان توفيق نجم، 1

 .21، ص2013، 24مجمة االقتصادي الخميجي، العدد
 .21، صمرجع سبق ذكرهبان توفيق نجم، 2
 .167، صمرجع سبق ذكرهخالد راغب الخطيب، 3

داخلي حوؿ كظيفة التدقيق اؿٞتنة التدقيقمطالب   

 كظيفة التدقيق الداخلي 

داخليمطالب اإلدارة حوؿ كظيفة التدقيق اؿ  

تقييم مستقل للضوابط الرقابية-  
ا١تساعدة يف إعداد التقارير حوؿ الضوابط الرقابية-  

تقييم كفاءة العمليات-  
ا١تساعدة يف تصميم الضوابط الرقابية-  

ٖتليل ا١تخاطر-  
تسهيل عملية التقرير الذايت للمخاطر كالضوابط الرقابية-  

.التأكيدات حوؿ الضوابط الرقابية،كتقييم مستقل لئلدارة العليا-  
.التقييم ا١تستقل للممارسات كالعمليات احملاسبية ٔتا يف ذلك اإلببلغ ا١تاِف-  

.ٖتليل ا١تخاطر اليت تركز أساسا على الضوابط الرقابية كاحملاسبية كاإلببلغ ا١تاِف-  
  ا٠تاصةاتٖتليل الغش كاالحتياؿ كاالستقصاء-
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 .ٖتديد نطاؽ عمل ا١تدقق الداخلي البلـز لتأدية ا١تهاـ السابقة الذكر .3
 .ٖتديد أية قيود أك ٤تددات تؤثر على ا١تدقق الداخلي خبلؿ تأديتو لعملو .4
 . ٖتديد مبادئ كمعايَت التدقيق الداخلي ا١تعموؿ هبا كااللتزاـ هبا من قبل ا١تدققُت الداخليُت .5

 إجراءات التدقيق الداخلي وصعوباتها:لثالمطلب الثا
تضمنت ا١تعايَت الدكلية للممارسة ا١تهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد ا١تدققُت الداخليُت العديد من 
اإلجراءات ا١ترتبطة بربنامج العمل، كأىم ا١تبادئ األساسية يف إعداد التقارير، كلكن يف مقابل ىناؾ عدة معوقات 

 .ٖتد من فعالية التدقيق؛ كىذا ما سنتطرؽ إليو
 برنامج العمل:الفرع األوؿ

إف ا٢تدؼ اٟتقيقي من كضع برنامج للتدقيق ىو منع االختبلس كالتبلعب يف البنك كذلك عن طريق تطويق 
العمليات ا١تصرفية بإجراءات كمعايَت كأنظمة من شأهنا أف ٖتد من الفرصة ا١تتاحة ألم كاف بارتكاب أم من 

أعماؿ سوء األمانة أك من شأهنا أف ٕتعل ىذا العمل من الصعوبة ْتيث أف عامل ا١تخاطرة فيو أكرب من عامل 
االنتفاع من نتائجو، كبرنامج ا١تراجعة دقيق ك٤تكم ٟتماية الضعفاء من اإلغراء كاألقوياء من انتهاز الفرص كاألبرياء 

من االهتاـ، كعند كضع برنامج التدقيق ٬تب أف يبقى راسخا يف األذىاف كباستمرار أف منع حدكث اٞترٯتة أىم 
بكثَت من معاقبتها، كما كأف ٕتنب ا٠تسارة أنفع من استعادة ا٠تسارة؛ كال ٬تب أبدا ينظر إُف ا١تدقق كأنو من 
رجاؿ الشرطة، بل على العكس فإف النظرة إليو ٬تب أف تكوف على أساس كونو شخصا يقدـ خدماتو كىدفو 

كما على ا١تدقق . األساسي ٛتاية اآلخرين من اإلغراءات اليت قد يتعرضوف ٢تا الرتكاب أعماؿ سوء األمانة
الداخلي أف ٭ترص على الوصوؿ إُف ىدؼ التدقيق الذم يقـو بو، كأف يتحلى بالصرب البلـز كاللباقة كا١تعاملة 

 .اٟتسنة عند ٦تارسة عملو يف البنك
إضافة إُف ىذا فمن ا١تستحسن أف يستعُت ا١تدقق ٔتعلومات مستمرة حوؿ قضايا االختبلس كالسرقة كسوء 

 1.األمانة كي يكوف على دراية كافية ككافية عن طبيعة اٟتاالت كأسباهبا

قبل مباشرة إجراءات عملية التدقيق ٬تب على ا١تدقق الداخلي أف يأخذ بعُت االعتبار طبيعة نشاط 
ا١تؤسسة ٤تل التدقيق كىو البنك، كمن بُت األمور اليت تدرس من طرؼ ا١تدقق الداخلي كا٠تاصة بنشاط البنوؾ 

 2:نذكر

                                       
 .16، صمرجع سبق ذكره ماىر واكد، 1
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، األردن، تطور معايير التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات المينة أحمد حممي جمعة، 2

 . 14، ص2009



 

- 114 - 
 

يف عهدة البنوؾ أعداد كبَتة من البنوؾ النقدية، ٔتا يف ذلك أدكات السيولة كالقابلة للتداكؿ اليت ٬تب  .1
ٛتاية أمنها الفعلي خبلؿ النقل كأثناء التخزين كيف عهدهتا أيضا كتسيطر على األدكات القابلة للتداكؿ 

كاألصوؿ األخرل القابلة للتحويل فورا إلكًتكنيا، كٕتعل خصائص السيولة لتلك البنوؾ عرضة لسوء 
االستخداـ كاالحتياؿ، كلذا فإهنا ٖتتاج إُف تأسيس إجراءات تشغيل مناسبة كقيود ٤تددة كاضحة 

 .لبلختيارات الفردية كأنظمة رقابة داخلية صارمة
غالبا ما تشارؾ يف عمليات ٕتارية تبدأ يف منطقة قضائية معينة، كتسجل يف منطقة قضائية ٥تتلفة كمع  .2

 .ذلك يتم إدارهتا يف منطقة قضائية أخرل
، ٦تا يزيد من تعرضها (ٔتعٌت أف نسبة رأس ا١تاؿ إُف ٣تموع األصوؿ منخفض)تعمل بفاعلية عالية  .3

 .لؤلحداث االقتصادية ا١تعاكسة كيزيد من ٥تاطر اإلخفاؽ
لديها أصوؿ تستطيع أف تتغَت قيمتها بسرعة كيكوف من الصعب ٖتديد قيمتها غالبا، كتبعا لذلك فقد  .4

يكوف ال٩تفاض بسيط نسبيا يف قيم األصوؿ تأثَتا ملحوظ على رأٝتا٢تا العامل كٯتكن أيضا على 
 .مبلئمتها التنظيمية

، (سواء كانت مؤمنة أك غَت مؤمنة)غالبا ما تشتق مقدارا ملحوظا من دخلها من الودائع القصَتة األجل .5
 .كيسفر عن فقداف ثقة ا١تودعُت يف مبلءمة البنك سريعا أزمة سيولة

لديها كاجبات ائتمانية فيما ٮتص األصوؿ اليت ٖتتفظ هبا كتعود ألشخاص آخرين، كقد يزيد ذلك من  .6
االلتزامات بسبب خرؽ الثقة، كلذا فإهنا ٖتتاج إُف تأسيس إجراءات تشغيل كضوابط رقابة داخلية 
مصممة للتأكد من أهنا تتعامل مع مثل تلك األصوؿ كفقا للشركط اليت يتم هبا ٖتويل األصوؿ إُف 

 .البنك
تشارؾ بعمليات ٕتارية ذات أحجاـ كبَتة كمتنوعة كرٔتا تكوف قيمتها ذات أ٫تية، كىذا يتطلب بالعادة  .7

 .نظاـ ٤تاسيب كأنظمة رقابة داخلية معقدة كانتشار كاسع الستخداـ تكنولوجيا ا١تعلومات
تعمل عادة من خبلؿ شبكات للفركع كاألقساـ تنتشر جغرافيا، كىذا يتضمن بالضركرة المركزية أكرب يف  .8

السلطة كمهاـ ٤تاسبية كرقابية متنوعة كصعوبات يف احملافظة على ٦تارسات تشغيل كأنظمة ٤تاسبية 
 .موحدة تبعا لذلك، كبالذات عندما تتعدل شبكة الفركع اٟتدكد الوطنية

غالبا ما ٯتكن البدء بالعمليات التجارية كإ٘تامها بواسطة العميل دكف أم تدخل ـ قبل موظفي البنك،  .9
 .على سبيل ا١تثاؿ عرب اإلنًتنت أك من خبلؿ عمليات السحب اآلِف
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غالبا ما تفًتض التزامات ذات أ٫تية دكف أم ٖتويل مبدئي لؤلمواؿ فيما عدا، يف بعض اٟتاالت، دفع  .10
، كقد تتضمن ىذه االلتزامات مذكرات مداخيل ٤تاسبية فقط، كٯتكن أف يكوف من الصعب  الرسـو

 .اكتشاؼ كجودىا تبعا لذلك
يتم تنظيمها من قبل السلطات اٟتكومية اليت غالبا ما تؤثر متطلباهتا التنظيمية على ا١تبادئ احملاسبية اليت  .11

تتبعها البنوؾ، كقد يكوف لعدـ االمتثاؿ للمتطلبات التنظيمية، مثل متطلبات كفاية رأس ا١تاؿ،مؤشراتو 
 .على البيانات ا١تالية للبنك كافصاحاتو

ٯتكن أف تؤثر عبلقات العميل اليت توجد بُت ا١تدقق أك ا١تساعدين مع البنك على استقبللية ا١تدقق  .12
 .بطريقة ال تؤثر هبا عبلقات ذلك العميل مع مؤسسات أخرل

لديها عموما دخل حصرم للمقاصة كأنظمة تسوية الشيكات كٖتوالت األمواؿ كعمليات تديل العمبلت  .13
 .األجنبية كإُف غَت ذلك

تشكل جزءا متمما من، أك تتصل بأنظمة التسويات الوطنية كالدكلية كتبعا لذلك فقد تفرض ٥تاطر  .14
 .نظامية يف البلداف اليت تعمل هبا

ٯتكن أف تصدر أك تتاجر باألدكات ا١تالية ا١تعقدة كاليت يلـز أف يتم تسجيل بعضها بقيم عادلة يف  .15
البيانات ا١تالية، لذا فإهنا ٖتتاج إُف تأسيس إجراءات إدارة تقييم ك٥تاطر مناسبة، كتعتمد فاعلية ىذه 

 :اإلجراءات على اآليت
 .مدل مبلئمة منهجيات كالنماذج الرياضية اليت مت اختيارىا - أ

 .الوصوؿ إُف معلومات السوؽ اٟتالية كالسابقة اليت ٯتكن الوثوؽ هبا - ب
 .احملافظة على نزاىة البيانات - ت

 :لذلك تنشأ اعتبارات تدقيق خاصة عند تدقيق البنوؾ بسبب األمور التالية
 .الطبيعة ا٠تاصة للمخاطر ا١ترتبطة بالعمليات التجارية اليت تتوالىا البنوؾ . أ

 .نطاؽ العمليات ا١تصرفية كنتيجة ا١تخاطرة ا٢تامة اليت ٯتكن أف تنشأ يف فًتة منية قصَتة . ب
 .االعتماد الواسع على تقنية ا١تعلومات إلجراء العمليات التجارية . ت
 .تأثَت التنظيمات يف ا١تناطق القضائية ا١تختلفة اليت تعمل هبا ا١تصارؼ . ث
التطور ا١تستمر ١تنتجات جديدة كللممارسات ا١تصرفية اليت ال ٯتكن مقارنتها بتطور ا١تبادئ احملاسبية أك  . ج

 .أنظمة الرقابة الداخلية ا١توجودة
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كل ىذه األنشطة من الضركرم كا١تهم أف يكوف للمدقق الداخلي دراية هبا من خبلؿ دراستها كاإل١تاـ هبا، 
 :كشكل ا١تواِف يوضح بالتفصيل أىم ا٠تطوات قبل كأثناء كبعد القياـ بعملية التدقيق

 1يبين أىم خطوات القياـ بعملية التدقيق: (17)مخطط بياني رقم 

 
 أىداؼ التقرير ومبادئو األساسية:الفرع الثاني

يعترب تقرير التدقيق هناية نظاـ ا١تعلومات احملاسيب يف البنك،حيث يتم إعداد التقرير بعد انتهاء ا١تدقق من ٚتع 
أدلة التدقيق كفقا لربنامج التدقيق،كعليو يصل ا١تدقق إُف االستنتاج النهائي عن ما إذا كانت البيانات تعرب عن 

كاقع عمليات البنك،حيث أف تقرير التدقيق ال ينحصر فقط يف تقييم أداء البنك يف ا١تاضي،بل ينبغي أف يؤكد  

                                       
1Yvon Mougin,Les Nouvelles Pratiques de L’audit de Management QSEDD,AFNOR,France,2008,p90.  

  كانتهاء منٖتقيق
 عملية التدقيق

 خا٘تة التدقيق

تغذية الراجعة للعمليةاؿ  

 احًتاـ نطاؽ التدقيق

  يف التنظيمةتطور اٞتوانب ـفهم

ةطوراٞتوانب ا١تتٗتصيص   

 مراجعة خطة العمل

 مراجعة فعالية األعماؿ

 كضع تقرير التدقيق

التحضَت لعملية 
 التدقيق

 مراجعة الوثائق

 مراجعة عملية كضع ا٠تطط كالتنظيمات

 كضع قائمة بالنقاط الواجب تدقيقها

ىرىاجع،ا١تدققُت،العمليات ذات الصلة
 ا١ت

 مراجعة سياسات كأىداؼ،كمتطلبات العمبلء

  خطة تدقيقكضع

 ٗتطيط التدقيق
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على أف كافة التنبؤات ا١تستقبلية قد أعدت كفقا لقواعد موضعية كافًتاضات منطقية اليت تعد على أساسها 
كعليو ينبغي على ا١تدقق الداخلي إعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص 1التقديرات كالتنبؤات ا٠تاصة بأداء البنك،

كالتقوًن، فقد يعد ا١تدقق الداخلي تقارير مؤقتة خبلؿ عملية التدقيق عندما تستوجب بعض اٟتاالت كاكتشاؼ 
٥تالفات أك أخطاء مؤثرة ينبغي معاٞتتها بسرعة لتبليف أخطاء أخرل، كيف ٚتيع األحواؿ ينبغي أف يكوف التقرير 
موقعا من قبل ا١تدقق الداخلي، كعلى ا١تدقق مناقشة النتائج كالتوصيات اليت توصل إليها مع ا١تستويات اإلدارية 

قبل إصدار تقريره النهائي،كذلك ينبغي أف تكوف التقارير موضوعية ككاضحة ك٤تددة كبناءة كتعد يف الوقت 
 لذلك ٬تب أف تتوفر يف 2ا١تناسب، فضبل عن كجود رأم ا١تدقق الداخلي حوؿ عملية التدقيق بصورة كاضحة؛

 3:تقرير ا١تدقق الداخلي ٚتلة من ا١تبادئ األساسية
 .٬تب أف ٭تمل التقرير تاريخ ٤تدد ىو تاريخ بداية كهناية مهمة التدقيق .1
٬تب أف يوجو التقرير إُف ٣تلس اإلدارة أك ا١تدير العاـ أك ٞتنة التدقيق كنسخة منو إُف مدير الفرع موضوع  .2

 .التدقيق، ك٬تب أف يتصف التقرير بالسرية ْتيث ال يطلع عليو الغَت إال ٔتوافقة ٣تلس اإلدارة
٬تب أف يشَت التقرير إُف أف التدقيق قد مت باالستناد إُف السجبلت كا١تستندات كالكتب كالوثائق كاألكضاع  .3

اليت اطلع عليها ا١تدققوف، كأهنا ٦تسوكة حسب األصوؿ كتتفق مع القوانُت كاألنظمة اليت ٗتضع ٢تا ٦تارسة 
 .ا١تهنة ا١تصرفية، كما أهنا تتفق مع أنظمة البنك كاألعراؼ ا١تعموؿ هبا يف التعامل ا١تصريف

٬تب أف يشَت التقرير إُف ا١تخالفات اليت الحظها ا١تدققوف أك عثركا عليها خبلؿ تنفيذىم مهمتهم، كأف  .4
ىذه ا١تخالفات ٘تت تسويتها خبلؿ كجودىم، كيف حاؿ العكس بياف األسباب اليت حالت دكف إجراء 

 .التسويات
٬تب أف يذكر يف التقرير ا١تقًتحات كالتوصيات ١تنع تكرار األخطاء كا١تخالفات لتحسُت األداء كرفع  .5

 .اإلنتاجية
٬تب أف يشَت التقرير إُف مدل تقيد الفرع ٔتضموف التدقيق السابق كالتوصيات الواردة فيو كا١تقرة من قبل  .6

 .اإلدارة كبياف األسباب اليت حالت دكف تنفيذىا
٬تب أف يعرب التقرير عن رأم ا١تدققُت الشخصي ٔتجمل أكضاع الفرع كفعالية الرقابة فيو كصحة كسبلمة  .7

 .موجوداتو دكف أف يستند ذلك إُف رأم ا١تسئولُت يف الفرع
                                       

 .452، صمرجع سبق ذكره، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا لممعايير الدولية لمتدقيق أحمد حممي جمعة، 1
، مجمة اإلدارة واالقتصاد، العدد الرابع والخمسون، دور لجان التدقيق في تعزيز أداء واستقاللية المدقق الداخميصفاء أحمد محمد العاني، 2

 .77، ص2005
 .161، صمرجع سبق ذكره خالد أمين عبد اهلل، 3
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٬تب أف يوقع التقرير من قبل ا١تدققُت ٚتيعهم، باإلضافة إُف توقيع ا١تسئولُت كٛتلة ا١تفاتيح على ٤تاضر  .8
 .جرد الغرؼ احملصنة كالصناديق

 معوقات أداء مهمة التدقيق الداخلي :الفرع الثالث
إف الظركؼ اليت يعمل فيها ا١تدققوف تؤدم إُف نشوء هتديدات ٤تددة لبللتزاـ با١تعايَت كا١تبادئ األساسية 

 1:ككذلك القواعد، كٯتكن تقسيم ىذه التهديدات إُف
اليت ٯتكن أف ٖتدث نتيجة ا١تصاٌف ا١تالية أك مصاٌف أخرل للمدقق ا١تهٍت : هتديدات ا١تصلحة الشخصية . أ

 .أك أحد أفراد عائلتو أك ا١تقربُت
اليت ٯتكن أف ٖتدث عندما يكوف ىناؾ رأم سابق ٭تتاج إلعادة تقييم من قبل : هتديدات ا١تراجعة الذاتية . ب

 .ا١تدقق الذم أقر هبذا الرأم
 .كىي اليت ٖتدث يف حالة تعاطف ا١تدقق ٕتاه مصاٌف اآلخرين بسبب عبلقة كثيقة: هتديدات التآلف . ت
اليت ٯتكن أف ٖتدث عندما ٯتنع ا١تدقق من العمل ٔتوضوعية بسبب هتديدات فعلية أك : هتديدات ا١تضايقة . ث

 . متوقعة
كعلى خلفية ىذه التهديدات تنتج بعض الصعوبات أثناء تأدية ا١تدقق الداخلي لعملو كٯتكن إٚتاؿ ىذه 

 2:الصعوبات على النحو التاِف
عدـ فهم بعض ا١توظفُت دكر ا١تدقق الداخلي يف تطوير ٖتسُت أساليب العمل كأف دكره ال يقتصر على  . أ

إبراز ا١تبلحظات كبياف مقدار اال٨ترافات، بل ٯتتد إُف إ٬تاد اٟتلوؿ كتقدًن التوصيات كاالقًتاحات ٔتا 
 .يعود بالفائدة على البنك كعلى العاملُت فيو

٤تاكلة بعض ا١توظفُت تربير األخطاء كاال٨ترافات السلبية بصورة خاطئة ٦تا يؤدم إُف تضليل ا١تدقق  . ب
الداخلي حوؿ تفسَت اال٨ترافات، أك يؤدم يف بعض األحياف إُف اكتشاؼ بعض األخطاء بصورة 

 .متأخرة ٦تا يصعب من معاٞتتها
عدـ إطبلع بعض ا١توظفُت على التعليمات الداخلية بالقسم الذم يعمل بو، ٦تا يؤدم إُف كجود بعض  . ت

 .األخطاء اليت تؤثر على أداء العمل
استمرار ارتكاب األخطاء اليت كردت يف التقارير السابقة على الرغم من التأكيد بالرد على تبليف تلك  . ث

 .األخطاء مستقببل
 

                                       
 .79، صمرجع سبق ذكره، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا لممعايير الدولية لمتدقيقأحمد حممي جمعة، 1
 .168، صمرجع سبق ذكرهخالد راغب الخطيب، 2
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 .إجابات ا١تبهمة من طرؼ ا١توظفُت فيما ٮتص ا١تبلحظات الواردة يف التقارير، أك عدـ اإلجابة عنها . ج
حصر عمل ا١تدقق الداخلي يف األمور ا١تالية ك٤تاسبية من طرؼ ٣تلس اإلدارة بسبب عدـ اعًتافهم  . ح

 .بأ٫تية نشاطو
أما اإلجراءات الوقائية اليت ٯتكن أف تزيل أك تقلص من التهديدات كا١تعوقات اليت ٖتد من فعالية كظيفة 

 1:التدقيق الداخلي يف ا١تؤسسة، فهي تضم فئتُت
 اإلجراءات الوقائية اليت تنشأ نتيجة ا١تهنة أك التشريعات أك األنظمة: أكُف. 
 اإلجراءات الوقائية اليت تنشأ يف بيئة العمل كىي تتعلق بسلوؾ ا١تهٍت للمدقق: ثانيا. 

 :كتتضمن اإلجراءات الوقائية اليت تنشأ نتيجة ا١تهنة أك التشريعات أك األنظمة نذكر منها
 .متطلبات التعليم كالتدريب كا٠تربة لدخوؿ ا١تهنة -
 .متطلبات التطوير ا١تهٍت ا١تستمر -
 .يف ا١تؤسسات ( اٟتاكمية–اٟتوكمة )أنظمة التحكم  -
 .ا١تعايَت ا١تهنية -
 .إجراءات ا١تراقبة كالتأديب ا١تهنية أك التنظيمية -
 .ا١تراجعة ا٠تارجية من قبل طرؼ ثالث ٥توؿ قانونا للتقارير أك القوائم أك الببلغات أك ا١تعلومات ا١تعدة -

كقد تزيد بعض اإلجراءات الوقائية من احتمالية ٖتديد أك منع السلوؾ غَت األخبلقي، كتشمل ىذه 
 :اإلجراءات الوقائية اليت ٯتكن أف تنشأ نتيجة مهنة احملاسبة أك التشريعات أك أنظمتها

 .أنظمة شكاكل فعالة كمعلن عنها جيدا تدار من قبل مسئولُت أك جهة تنظيمية -
 .كاجب اإلببلغ عن انتهاكات للمتطلبات األخبلقية -

 نظاـ الرقابة الداخلية:المبحث الثالث
لقد ناؿ نظاـ الرقابة الداخلي قسط كاسع من دراسات كاألْتاث كذلك أل٫تيتو الكبَتة حيث أنو يعد خط 
الدفاع األكؿ جملاهبة االختبلالت ا١توجودة على الساحة العملية، كإذا توفر للمؤسسات ا١تصرفية نظاـ رقابة داخلي 
ٯتكنها من ٖتسُت أداءىا كجودة ٥ترجاهتا، فهذا سيمكن إدارة التدقيق الداخلي من متابعة مهامها كتوفَت خدمات 

.  ذات قيمة مضافة للمؤسسات ا١تصرفية
 

                                       
 .80، صنفس المرجع، المدخل إلى التدقيق والتأكيد وفقا لممعايير الدولية لمتدقيقأحمد حممي جمعة، 1
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 طبيعة نظاـ الرقابة الداخلي في البنوؾ وخصائصو:المطلب األوؿ
من خبلؿ ىذا ا١تطلب نسعى لتوضيح اإلطار النظرم لطبيعة الرقابة الداخلية كمراحل تطورىا، أسباب 

 .  كجودىا
 مفهـو نظاـ الرقابة الداخلية:الفرع األوؿ

 . يف ىذه ا١ترحلة سنتطرؽ إُف نشأة الرقابة الداخلية كمفهـو نظاـ الرقابة الداخلي كأنواعو
 نشأة الرقابة الداخلية:أوال

حدثت العديد من التطورات يف مفهـو الرقابة الداخلية نتيجة لعدة أسباب لعل من أ٫تها التطور الكبَت يف 
حجم ا١تشركعات االقتصادية، كانفصاؿ ا١تلكية عن اإلدارة أك زيادة االىتماـ بالرقابة الداخلية لضماف ٖتقيقو 

االستغبلؿ األمثل للموارد االقتصادية ا١تتاحة، كمن ناحية أخرل أدل التوسع يف استخداـ اٟتسابات اآللية إُف 
زيادة االىتماـ بالرقابة الداخلية حيث ٗتلق أنظمة التشغيل اإللكًتكين للبيانات بيئة قد تساعد على ارتكاب 

العديد من ا١تخالفات كانتشار فَتكسات اٟتاسبات، كإمكانية سرقة ا١تعلومات احملاسبية أك تغيَتىا دكف ترؾ أثر ٦تا 
يتطلب ضركرة كجود نظاـ جيد للرقابة الداخلية، حيث أنو يف بادئ األمر كانت ال توجد أ٫تية كبَتة بأنظمة 

الرقابة الداخلية نظرا لعدـ كجود فصل بُت ا١تلكية كاإلدارة، حيث كانت ىناؾ رقابة ا١تالك أك ما يعرؼ بالرقابة 
الشخصية، حيث كاف ا١تالك يقـو بنفسو بالرقابة على أنشطة ا١تشركع، كبعد ذلك كاف ىناؾ مفهـو الرقابة الذم 

يستخدـ كمرادؼ للضبط الداخلي كالذم يعٍت توزيع ا١تسؤكليات كالسلطات بطريقة ٖتقق الضبط التلقائي 
للعمليات اليومية كذلك عن طريق قياـ شخص آخر بصورة تلقائية ٔتراجعة العمل الذم يقـو بو شخص آخر، أك 

 1.عن طريق تقسيم العمل بُت أكثر من شخص يف ا١تشركع بطريقة سليمة
 2:كقد حدد الباحثوف يف العصر اٟتديث مراحل تطور الرقابة، كىي تتخلص يف ثبلث مراحل نذكرىا

 حيث جرل الًتكيز يف ىذه ا١ترحلة على إ٬تاد ٣تموعة من األسس : (مرحلة القواعد)ا١ترحلة األكُف
 .كالقواعد كا١تعايَت ١تراقبة تصرفات أكلئك ا١تسئولُت عن ٚتع كجباية األمواؿ كحفظها كطرؽ إنفاقها

 كىي الفًتة مابُت اٟتركب العا١تية األكُف كالثانية، حيث جرل الًتكيز : (مرحلة ركح القانوف)ا١ترحلة الثانية
على ركح القانوف كالنظاـ، بدال من االلتزاـ الصاـر بو، كذلك لضركرة تسهيل إجراءات اإلنفاؽ لتمويل 

 .ىذه اٟتركب، فيما عرؼ ٔتقتضيات ا١تصلحة العليا للشعوب

                                       
، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات وتكنولوجيا المعموماتعبد الوىاب نصر عمي، شحاتو السيد شحاتو، 1

 .78، ص2003مصر، 
، مدى التزام مدققي الحسابات الخارجيين بدراسة وتقويم نظام الرقابة الداخمية في البنوك التجارية العاممة في فمسطينفارس محمود ابو معمر، 2

 .35، ص2004رسالة ماجستير، تخصص إدارة األعمال، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين، 
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 كىذه الفًتة اقتصرت على اإلصبلحات اٟتديثة يف منتصف القرف : (مرحلة اٟتساب)ا١ترحلة الثالثة
العشرين، حيث تركز االىتماـ حوؿ الرقابة على مدل توفر األمواؿ العامة، كمدل ٖتقيق األىداؼ، 

 .كالغايات اليت كجدت من أجلها الربامج اٟتكومية ا١تختلفة
 ٘تثل يف إطار ٞتنة بازؿ، حيث أف دكر الرقابة َف يعد يقتصر : (مرحلة نظاـ الرقابة العا١تي)ا١ترحلة الرابعة

على التأكد من أف اإلدارة يف البنوؾ تسيطر على ٚتيع ا١تخاطر، بل امتد إُف تنمية كتطوير الوسائل 
كالنظم ا٢تادفة إُف ٛتاية البنك من ىذه ا١تخاطر، إضافة إُف التأكد من قدرة البنك على ٦تارسة ٚتيع 
أكجو النشاط بصورة مناسبة، كذلك من خبلؿ متابعة ا١تراقبُت الدكرم ١تدل مناسبة األساليب كالنظم 

 .   القائمة للتطورات اٟتادثة يف بيئة العمل البنكي
 تعريف نظاـ الرقابة الداخلية:ثانيا

الرقابة يف أم مشركع "الرقابة لغة كيقصد هبا الرقيب كاٟتارس كاٟتافظ كرقيب النفس؛ أما اصطبلحا فتعٍت
تشمل الكشف عما إذا كاف كل شيء يتم كفقا للخطط ا١توضوعة كالتعليمات الصادرة كا١تبادئ السارية، كىي 
هتدؼ إُف الوقوؼ على نواحي الضعف كاألخطاء كمن مث العمل على عبلجها كمنع تكرارىا، كىي تكوف على 

 فالرقابة ىي عبارة عن كسيلة الكتشاؼ ا٠تلل بُت األداء 1كل شيء سواء أعماؿ أك أشياء أك أفراد أك مواقع،
كظيفة إدارية، كعملية مستمرة متجددة، يتم ٔتقتضاىا :" أك ٯتكن تعريفها على أهنا2الفعلي، كما كاف ٥تطط لو؛

التحقق من أف األداء يتم على النحو الذم حددتو األىداؼ كا١تعايَت ا١توضوعة، كذلك بقياس درجة ٧تاح األداء 
، كما تعٍت التأكد من أف النتائج اليت ٖتققت أك "الفعلي يف ٖتقيق األىداؼ كا١تعايَت بغرض التقوًن كالتصحيح
 3.تتحقق مطابقة لؤلىداؼ اليت تقررت أك اليت احتوهتا ا٠تطة

٣تموعة من العناصر ا١تًتابطة ا١تتناسقة اليت تعمل مع بعضها بعضان ضمن :"أما النظاـ فينظر لو على أنو
عبلقات ٤تددة كقنوات اتصاؿ ٥تصصة، من أجل ٖتقيق ىدؼ ٤تدد من خبلؿ استقباؿ ا١تدخبلت كمعاٞتتها 

٣تموعة من العناصر أك األجزاء ا١تًتابطة اليت تعمل " ، أك ىو"كإجراء بعض العمليات عليها إلنتاج ٥ترجات مفيدة
بتنسيق تاـ كتفاعل، ٖتكمها عبلقات كآلية عمل معينة يف نطاؽ ٤تدد،لتحقيق غايات مشًتكة كىدؼ عاـ، 

                                       
 .19، ص2011، دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الرقابة اإلداريةحسين أحمد الطراونة، توفيق صالح عبد اليادي، 1
 .29، صمرجع سبق ذكرهأحالم بوعبدلي، 2
 .35، ص2009، دار زمزم لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الرقابة المصرفيةمحمد أحمد عبدالنبي، 3
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بواسطة قبوؿ ا١تدخبلت كمعاٞتتها من خبلؿ إجراء ٖتويلي منظم للمدخبلت هبدؼ إنتاج ا١تخرجات مع التغذية 
 1".الراجعة كالرقابة

كيعترب نظاـ الرقابة الداخلية يف أم مؤسسة ٔتثابة خط الدفاع األكؿ الذم ٭تمي مصاٌف ا١تسا٫تُت بصفة 
خاصة ككافة األطراؼ ذات الصلة با١تؤسسة، فهو نظاـ يوفر اٟتماية لعملية إنتاج ا١تعلومات ا١تالية اليت ٯتكن 

 كما أكردت منظمة ا٠ترباء احملاسبُت ا١تعتمدين 2االعتماد عليها يف اٗتاذ القرارات االستثمارية السليمة،
 تعريفا لنظاـ الرقابة الداخلية كاعتربتو ٔتثابة ٣تموعة الضمانات اليت تساعد على التحكم يف (OECCE)الفرنسية

ا١تؤسسة من أجل ٖتقيق ا٢تدؼ ا١تتعلق بضماف اٟتماية، كاإلبقاء على األصوؿ كنوعية ا١تعلومات، كتطبيق 
تعليمات اإلدارة كٖتسُت األداء، كيتم ذلك من خبلؿ التنظيم كتطبيق طرؽ كإجراءات نشاطات ا١تؤسسة من أجل 

السياسات، العمليات، " فنظاـ الرقابة الداخلية ىوTurnbull كحسب مفهـو3اإلبقاء على سبلمة تلك العناصر،
 4:ا١تهاـ، السلوكيات، ا١تنتظمة لتحقيق

 كفاءة كفعالية العمليات؛ -
 مواجهة ا١تخاطر التجارية، التشغيلية، ا١تالية، ككل أنواع ا١تخاطر األخرل؛ -
جودة التقارير الداخلية كا٠تارجية اليت تستلـز تسجيل للبيانات كإجراءات مناسبة تنشأ تدفق معلومات  -

 صحيحة متأتية من داخل كخارج ا١تنظمة؛
 .التطابق مع القوانُت كالسياسات الداخلية -

من خبلؿ كل ىذه ا١تفاىيم اليت تناكلت نظاـ الرقابة الداخلية فإنو ٯتكن تلخصها من خبلؿ اٞتدكؿ ا١تواِف 
 :الذم ٭تتوم على مراحل تطور مفهـو الرقابة الداخلية

 5يبين تطور مفهـو الرقابة الداخلية: (03)جدوؿ رقم
 مفهـو الرقابة الداخلية كصف الرقابة ا١تراحل
٣تموعة من الوسائل اليت تكفل اٟتفاظ على النقدية كاألصوؿ، كا١تخزكف من السرقة أك  رقابة شخصيةا١ترحلة 

                                       
، مجمة دراسات نظام الرقابة الداخمية في الييئة العامة لمضرائب ودوره في زيادة الحصيمة الضريبيةحسام حميد سمطان، عبد الصاحب نجم عبد، 1

 .05، ص2015، الفصل الثاني، 31، العدد10محاسبية ومالية، المجمد
، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات مدى تأثير نظام الرقابة الداخمية الفعال في الحد من ممارسات إدارة األرباحإبراىيم العدي، رنا صقور، 2

 .395، ص2014، 03، العدد36العممية، سمسمة العموم االقتصادية والقانونية، المجمد
دراسة تطبيقية عمى القطاعات الحكومية )COSOمدى فاعمية دور التدقيق الداخمي في تقويم إدارة المخاطر وفق إطار ىيا مروان إبراىيم لظن، 3

 .27، ص2016، رسالة ماجستير، تخصص المحاسبة والتمويل، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة، (في قطاع غزة
إسيامات نظام الرقابة الداخمية في دعم مراقبة التسيير البنكي في قيادة المخاطر التشغيمية لدى المؤسسة الطيب سايح، عز الدين بن تركي، 4

 .286، ص2015، 43، مجمة العموم اإلنسانية، المجمد ب، العددالتشريع البنكي الجزائري:البنكية دراسة حالة
دور الرقابة الداخمية في ظل نظام المعمومات المحاسبي االلكتروني دراسة تطبيقية آالن عجيب مصطفى ىمدني، ثائر صبري محمود الغبان، 5

 .7، ص2010، 45، مجمة عموم إنسانية، العددالعراق-عمى عينة من المصارف في إقميم كردستان
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 . االختبلس األكُف
ا١ترحلة 
 الثانية

٣تموعة من الوسائل اليت تتبناىا ا١تؤسسة ٟتماية أصو٢تا ككذا ضماف الدقة اٟتسابية  الضبط الداخلي
 .كالعمليات ا١تثبتة يف الدفاتر

ا١ترحلة 
 الثالثة

ا٠تطة التنفيذية كٚتيع الطرؽ كاإلجراءات اليت تضعها ا١تؤسسة ٟتماية أصو٢تا،كفحص صحة  الكفاءة اإلنتاجية
البيانات كدرجة االعتماد عليها بالكفاءة اإلنتاجية كتشجيع االلتزاـ ٔتا تقتضي بو السياسات 

 .اإلدارية ا١ترسومة
ا١ترحلة 
 الرابعة

ىيكل لتحقيق 
 أىداؼ ا١تؤسسة 

٣تموعة من السياسات كاإلجراءات ا١توضوعة اليت توفر تأكيدا منطقيا مقبوال بأف األىداؼ 
 .اليت ٗتص ا١تؤسسة سوؼ يتم إ٧تازىا

ا١ترحلة 
 ا٠تامسة

عمليات لتحقيق 
 أىداؼ معينة

عملية تتأثر بإدارة ا١تؤسسة كاألىداؼ كيتم من خبلؿ تلك العملية اٟتصوؿ على تأكيد 
مناسب غَت مطلق ٔتدل االلتزاـ بالقوانُت كاللوائح ا١تالية، كفعالية ككفاءة ا١تعلومات، كالثقة يف 

 .التقارير ا١تالية

كلذلك فالرقابة الفعالة عادة ما تصاحب األداء الفعلي الكتشاؼ أم ا٨ترافات عن ا١تعايَت ا١توضوعة 
مقدما، بل كتوقع ىذه اال٨ترافات يكوف عن طريق التنبؤ بسلوؾ أك نتائج معينة، كالسلوؾ ا١تتوقع أك النتائج ا١تتوقعة 

 1:عادة ما ال تتحقق عمليا كذلك لعدة أسباب تعكس أ٫تية الرقابة
فقد ٮتطئ الفرد أك ا١تنظمة يف ٖتديد أىداؼ ا٠تطة أك يف ترٚتة ىذه األىداؼ إُف : خطأ يف إعداد ا٠تطة (1

معايَت كاضحة ك٤تددة أك يف اختيار أنسب الطرؽ الواجب إتباعها لتحقيق األىداؼ، فعند القياـ بالرقابة قد 
يتضح للقائمُت هبا أف معايَت ا٠تطة ال تتماشى مع كاقع التنفيذ، األمر الذم يستدعي معو تعديل ىذه 

ا١تعايَت، ك٭تدث ذلك عادة لسبب بسيط كىو أف الظركؼ اليت مت كضع ا٠تطة فيها على أساسها أك الظركؼ 
ا١تتوقعة قد ال ٖتدث عمليا، كيتضح من ذلك مدل أ٫تية الفهم لطبيعة ا٠تطة كالظركؼ اليت مت كضع ا١تعايَت 

 .على أساسها للقائمُت بعملية الرقابة
يعمل القائموف بالتخطيط على كضع خطة متكاملة ٖتقق األىداؼ ا١ترجوة منها، كبفرض : خطأ يف التنفيذ (2

أنو قد مت كضع ىذه ا٠تطة بدكف أية أخطاء، فهناؾ دائما احتماالت للخطأ عند تنفيذ ا٠تطة، فقط ٮتطئ 
القائموف بالتنفيذ نظرا لعدـ فهمهم للخطة كمعايَتىا، كقد ٭تدث ا٠تطأ نتيجة ال٩تفاض مستول األداء 

الفعلي للعاملُت عن ا١تستول ا١تتوقع يف ا٠تطة، كىناؾ سبب آخر يؤدم إُف حدكث أخطاء، كىي أف توضع 
ا٠تطة بشكل جامد ال ٭تقق ا١تركنة الكافية للقائمُت بالتنفيذ، ٔتعٌت آخر قد يؤدم ٚتود ا٠تطة كعدـ مركنتها 

                                       
، 2011، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، االسكندرية، مصر، الرقابة عمى األداء من الناحية العممية والعمميةعبده ناجي، 1

 .20ص
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إُف تقييد قدرة ا٠تلق كاالبتكار كالتطوير لدل األفراد، األمر الذم يؤدم إُف عدـ استخدامهم ١تهاراهتم 
ككفاءاهتم إُف أقصى درجة فتحدث األخطاء، ك٢تذا ٬تب مراعاة ا١تركنة الكافية عند التخطيط فمهما تبلغ 

 . بأم حاؿ من األحواؿ%100القدرة على التنبؤ بظركؼ التنفيذ فلن تصل إُف درجة 
إذا مت كضع ا٠تطة بشكل سليم كسارت عمليات التنفيذ بالصورة ا١تتوقعة : تغَت الظركؼ ا٠تارجية للمشركع (3

بدكف أية أخطاء، فهناؾ دائما خطر ثالث كىو احتماؿ تغَت الظركؼ ا٠تارجية احمليطة با١تشركع كاليت تؤثر 
على درجة تنفيذ ا٠تطط، فا١تنافسة، كاٟتالة االقتصادية العامة للببلد، كالتدخل اٟتكومي، تعترب أمثلة للعوامل 
ا٠تارجية الذم يؤدم تغَتىا بشكل غَت متوقع إُف حدكث أخطاء، كتتضح أ٫تية الرقابة ىنا يف كتقع حدكث 

اال٨ترافات عن ا٠تطة نتيجة للتغَت يف الظركؼ ا٠تارجية، كيف التوصل إُف أنسب القرارات العبلجية أك 
 .التصحيحية الواجب اٗتاذىا ١تعاٞتة ا١توقف كالقضاء على خطورة ا١تتوقعة أك التقليل من آثارىا
 :كما تتنوع الرقابة إُف عدة أنواع حسب ا١تعايَت، كحسب موقعها يف األداء، ككفقا ١تصادرىا

 1:كتتضمن رقابة على أساس اإلجراءات كرقابة على أساس النتائج: الرقابة حسب ا١تعايَت - أ
كتقـو الرقابة على أساس القواعد كاإلجراءات بقياس التصرفات اليت : الرقابة على أساس اإلجراءات .1

تصدر عن ا١تنظمات العاـ، كمطابقتها ٔتجموعة القوانُت كالقواعد كالضوابط كالطرؽ كاإلجراءات، كيركز 
ىذا النوع من الرقابة على التصرفات اليت تصدر من كحدات اإلدارة العامة كمن العاملُت فيها، كليس 

 .على ما ٖتققو ىذه التصرفات من نتائج هنائية
تقـو الرقابة على أساس النتائج بقياس النتائج النهائية اليت ٖتققها ا١تنظمات : الرقابة على أساس النتائج .2

عامة، كفق معايَت ٯتكن قياسها موضوعيا، فهذا النوع من الرقابة ال يتابع أك يقـو على التصرفات 
 .كالنشاطات اليت تقـو هبا ا١تنظمات العامة، كإ٪تا يركز فقط على النتائج اليت ٖتققها ىذه ا١تنظمات

ٔتعٌت أف كظيفة الرقابة ال تقتصر فقط على مرحلة تنفيذ أك ما بعد :  الرقابة من حيث الوقت الذم تتم فيو - ب
 2:التنفيذ كإ٪تا ٘تتد إُف ثبلثة مراحل

ىناؾ من يسميها بالرقابة التنبؤية، كاليت ىدفها خدمة ا٠تطط ا١تستقبلية اليت تسعى : مرحلة التخطيط .1
ا١تؤسسة من خبل٢تا إُف ٖتقيق أقصى عائد، مع تقليل اال٨ترافات أك األخطاء، كذلك بالكشف عنها قبل 

كضع العوامل اليت ٖتكمت يف التنفيذ يف الفًتات السابقة، : حدكثها، كهتدؼ الرقابة يف ىذه ا١ترحلة إُف
 .كالقياـ بدراسات عملية ١تا ٬تب أف يكوف عليو األداء خبلؿ الفًتة القادمة

                                       
 .38، صمرجع سبق ذكرهمحمد أحمد عبدالنبي، 1
 .30، صمرجع سبق ذكرهأحالم بوعبدلي، 2
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كيتحقق فيها الرقابة على التنفيذ لتبليف تراكم األضرار، أك فوات فرصة لرفع الكفاية : مرحلة التنفيذ .2
 .كتطويرىا، فالرقابة تتم أثناء فًتة العمل، كىدفها اكتشاؼ ا٠تطأ كقت حدكثو

حيث هتدؼ الرقابة إُف تصحيح األكضاع اليت أظهرهتا النتائج : (الرقابة البلحقة)مرحلة ما بعد التنفيذ  .3
 .  النهائية، كبدراسة أسباهبا ك تنمية اإل٬تايب منها، كاٗتاذ ما يلـز للقضاء على األسباب السلبية

 1:تنقسم الرقابة ىنا إُف نوعُت ٫تا: الرقابة حسب طبيعتها - ت
 كىدفها التأكد من صحة التصرفات ا١تالية، كمن أهنا ٘تت كفقا للقوانُت كالتعليمات؛: رقابة ٤تاسبية .1
 .كىدفها التأكد من كفاءة التنفيذ كآثاره على مستول النشاط االقتصادم: رقابة اقتصادية .2
 2:ك٧تد نوعُت ٫تا الرقابة الداخلية كأخر خارجية: الرقابة كفقا ١تصادرىا - ث

يقصد بالرقابة الداخلية أنواع الرقابة اليت ٘تارسها كل مؤسسة بنفسها على أكجو النشاطات : الرقابة الداخلية .1
 .كالعمليات اليت تؤديها كاليت ٘تتد خبلؿ مستويات التنظيم ا١تختلفة

تعترب الرقابة ا٠تارجية عمبل متمما للرقابة الداخلية، ذلك ألنو إذا كانت الرقابة الداخلية : الرقابة ا٠تارجية .2
على درجة عالية من اإلتقاف ٔتا يكفل حسن األداء، فإنو ليس ٙتة داع عندئذ إُف رقابة أخرل خارجية، 

لذلك فإف الرقابة ا٠تارجية يف العادة تكوف شاملة أم غَت تفصيلية، كما أهنا ٘تارس بواسطة أجهزة مستقلة 
متخصصة، كما يكفل االطمئناف إُف أف اٞتهاز اإلدارم للمنظمة أك ا١تؤسسة ال ٮتالف القواعد 

كاإلجراءات، كعادة ما يتبع أجهزة الرقابة اإلدارة العليا، كىذا يعطيها مكانة مرموقة كقوة دفع عالية 
كاستقبلال ٯتكنها من حرية العمل كبهعدىا عن تدخل األجهزة التنفيذية يف أعما٢تا أك ٤تاكلة التأثَت يف 

 .  إتاىاهتا
 خصائص نظاـ الرقابة الداخلية:الفرع الثاني

 3:ىناؾ نقاط رئيسية لنجاح نظاـ الرقابة منها
االعتماد على مبدأ الفصل ا١ترف بُت الوظائف اإلدارية كاٟتسابية يف األجهزة العامة، كذلك الفصل بُت  .1

الصبلحيات اإلدارية ا١تتمثلة بالتوجيو باألمر كالصرؼ كاإلقرار من جهة كبُت الصبلحيات ا١تالية ا١تختصة 
 بالعمليات اٟتسابية التنفيذية،

 .٬تب تطور مفهـو الرقابة ا١تالية كفقا لتطور ا١تفاىيم ا١تالية كأدكاهتا الرئيسية مثل ا١توازنة العامة .2
 

                                       
 .30، صنفس المرجعأحالم بوعبدلي، 1
 .38، صمرجع سبق ذكرهمحمد أحمد عبدالنبي، 2
 .102، ص2009، دار الراية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، الرقابة عمى األعمال اإلداريةزاىر عبد الرحيم عاطف، 3
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الدقة كالوضوح كا١تركنة يف معايَت كأساليب الرقابة كسرعة اكتشاؼ األخطاء كاال٨ترافات ككجود ا١تعاٞتات  .3
 .فورا ٢تا

 .توفر كتنظيم كٖتليل ا١تعلومات ا١تالية من خبلؿ نظاـ متكامل للمعلومات .4
 .استقبللية أجهزة الرقابة ا١تالية من أجل نظاـ فعاؿ متكامل للمعلومات .5
توازف النظاـ الرقايب على شكل خط موازم لكافة مراحل ا١توازنة كبشكل متابعة آنية مستمرة لكافة  .6

 .التصرفات ا١تالية كتصحيح اال٨ترافات حاؿ ظهورىا كقبل استفحا٢تا كمعاٞتتها يف الوقت ا١تناسب
 .تعزيز الثقة ا١تتبادلة كالتكامل كالتعاكف كالتنسيق بُت أجهزة الرقابة ا١تالية كاٞتهات التنفيذية كاإلدارية .7
 .االقتصاد كالكفاية ْتيث تكوف تكاليف نظاـ الرقابة يف اٟتدكد ا١تقبولة .8
قياـ الرقابة على مبدأ ا١تشاركة بُت الرؤساء كا١ترؤكسُت يف ٥تتلف ا١تسائل ا٢تامة كالتخطيط كٖتديد األىداؼ  .9

 .بدقة
 بناء نظاـ رقابة فعاؿ كالتطلع لؤلماـ أك التغذية األمامية للمعلومات كمعرفة ا١تشكبلت قبل كقوعها  .10

 .كمعاٞتتها
 . انسجاـ نظاـ الرقابة مع ا١تناخ التنظيمي كطبيعة ا١تنظمة كأكضاعها اإلدارية كا١تالية كالتنافسية كالبيئية .11

 أىمية نظاـ الرقابة الداخلية ومبادئو:الفرع الثالث
يعترب نظاـ الرقابة الداخلية الركيزة األساسية لئلدارة كاليت من خبل٢تا تستطيع ا١تؤسسات ٖتقيق األىداؼ 

ا١ترغوبة فيها، كنتيجة التطور يف حجم ا١تشركعات كاتساع نطاؽ أنشطتها كأعما٢تا كتداخبلهتا يف كافة اجملاالت 
االقتصادية كاالجتماعية، باإلضافة إُف التأكيد على اإلصبلحات كالتحسينات اليت توصي هبا اٞتهات ا١تهنية 

كا١تؤسسات اليت ٢تا عبلقة بعمل النظاـ الرقايب هبدؼ تطوير نظاـ الرقابة الداخلية ٔتا يتبلءـ مع حجم التطورات 
 كما أف نظاـ الرقابة الداخلية يساعد على إ٬تاد 1اٟتالية، كأخذ دكره يف ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة من كرائو،

 كمن 2الوسائل الكفيلة ٔتنع أك تقليل فرص التبلعب كالسرقة، باإلضافة إُف ضماف إدارة فعالة كناجحة للمؤسسة،
 3:خبلؿ األ٫تية اليت يرمي إليها نظاـ الرقابة الداخلي نستنتج عدد من ا١تبادئ اليت يتأسس عليها

 يتبلءـ مع حجم البنك كطبيعة نشاطو. 
 يغطي كافة نشاطات البنك كعملياتو. 
 

                                       
دراسة ميدانية عمى الشركات  (واقع ومعوقات)دور نظام الرقابة الداخمية في تشخيص حاالت الفساد الماليأسعد جاسم خضير الكروي، 1

 . 15، ص2015، رسالة ماجستير، تخصص محاسبة، كمية األعمال، جامعة الشرق األوسط، الصناعية المدرجة في بورصة عمان
، مجمة العموم االقتصادية إجراءات الرقابة الداخمية والضبط الداخمي في ىيئة التعميم التقنيعباس حميد يحيى، نصيف جاسم محمد عمي، 2

 .438، ص71، العدد19واإلدارية، المجمد
 .124، صمرجع سبق ذكرهزاىر عبد الرحيم عاطف، 3
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 ،يشمل على معايَت مناسبة ١تنع كقوع األخطاء 
 يشمل على آليات مناسبة ٘تكن من ضبط ٖتليل كإدارة ا١تخاطر الناٚتة عن نشاطات البنك. 
 يكوف مدعما بأنظمة معلومات كاتصاالت تكفل تدقيق ا١تعلومات بدقة. 
 يتبلءـ مع اإلطار ا١تؤسسي للبنك هبدؼ ضماف التوافق مع أحكاـ القانوف الذم ٭تكم عمليات البنك. 
 يكوف مفصبل كموثقا بشكل كاؼ. 
 ٭تدد بوضوح اإلجراءات التصحيحية عند اٟتاجة. 

 أىداؼ ومكونات نظاـ الرقابة الداخلي: المطلب الثاني
لنظاـ الرقابة الداخلي عدة أىداؼ يسعى لتحقيقها تصب يف صاٌف األىداؼ العامة للمؤسسة، كذلك 

 .باالستعانة ٔتجموعة من العناصر أك ا١تكونات اليت ٘تثل نظاـ رقايب داخلي فاعل كذك كفاءة
 :يتجلى دكر نظاـ الرقابة الداخلية يف ٖتقيق ٚتلة من األىداؼأىداؼ نظاـ الرقابة الداخلية : الفرع األوؿ

صحة كنزاىة ا١تعلومات كالبيانات البلزمة الٗتاذ القرارات من قبل اإلدارة كتشمل ا١تعلومات ا١تالية  -
كا١تعلومات التشغيلية سواء كانت يدكية أك مستخرجة من أجهزة اٟتاسب اآلِف، كىذه ا١تعلومات مفيدة 

 لئلدارة كتعترب أساسا للقرارات ا١تتخذة من قبل اإلدارة؛
االلتزاـ بالسياسات، كا٠تطط، كاإلجراءات، كالقوانُت كاألنظمة، فاإلدارة مسئولة عن كضع ىذه األنظمة  -

كالتعليمات كاللوائح كدائرة التدقيق مسئولة عن فحص كتقييم كقياس مدل االلتزاـ باألنظمة ا١توضوعة 
كالتأكد دائما من مدل االلتزاـ بتلك السياسات كا٠تطط كاإلجراءات كالقوانُت ذات التأثَت ا٢تاـ على 

 أعماؿ ا١تؤسسة كالتقرير عن ما إذا كانت األنظمة سارية كفعالة كإف االلتزاـ يتحقق؛
ٛتاية ا١تؤسسة من االختبلس كالتبلعب للمحافظة على حقوؽ الغَت حيث أف أىم أىداؼ نظاـ الرقابة ىو  -

ٛتاية أصوؿ ا١تؤسسة من خبلؿ فرض ٛتاية مادية كٛتاية ٤تاسبية ٞتميع عناصر األصوؿ كاليت ٘تكن 
ا١تؤسسة من البقاء كاحملافظة على أصو٢تا من كل األخطار ا١تمكنة ككذلك دفع عجلتها اإلنتاجية ٔتسا٫تة 

 1.األصوؿ ا١توجودة لتمكينها من ٖتقيق األىداؼ ا١ترسومة
نظرا لتزايد حاالت إعداد التقارير ا١تالية االحتيالية كاالدعاء بفشل التدقيق، فإف ىناؾ اىتماـ متزايد  -

لئلفصاح عن مدل فعالية نظاـ الرقابة الداخلية كذلك من خبلؿ تقرير خاص تصدره إدارة الشركة عن 
 فعالية نظاـ الرقابة الداخلية حيث أنو من ا١تتوقع أف يؤدم ذلك إُف تقليل التبلعب كاالحتياؿ يف القوائم 

                                       
 .28ص، مرجع سبق ذكرهىيا مروان إبراىيم لظن، 1
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ا١تالية، كمن اٞتهود الدكلية ٓتصوص التأكيد على أ٫تية اإلفصاح عن فعالية نظم الرقابة الداخلية توصيات 
 بأف تتضمن التقارير السنوية للشركات ا١تسا٫تة 1987 يف تقريرىا الذم أصدرتو عاـTreadwayٞتنة 

 1(.Sarbanes-oxley)العامة تقرير اإلدارة عن فعالية الرقابة الداخلية، كمن مث جاء القانوف 
 مكونات نظاـ الرقابة الداخلية:الفرع الثاني

تناكلت العديد من ا١تنظمات كا٢تيئات الداعمة ١تكانة الرقابة كالتدقيق يف ىيكل ا١تؤسسات إُف ضركرة 
تطبيق عدة كسائل تكوف كخطوط دفاع للمؤسسة ضد ا١تخاطر احملدقة هبا، كعليو نتطرؽ لذكر أىم األنظمة 

 :ا١تطبقة يف جل مؤسسات العاَف
 (:COSO)مكونات نظاـ الرقابة وفقا لػػػػ- أوال

 عصفت با١تؤسسات األمريكية العديد من الفضائح ا١تالية، ٦تا أدل 2000 كبداية سنوات1990يف سنوات
على كبل من ا١تدير العاـ كا١تدير :" منو404، الذم تنص ا١تادة2002عاـ (Sarbanes-oxly)إُف تنيب قانوف 

ا١تاِف إعبلف مسؤكليتهم على تطبيق نظاـ رقابة داخلية احملاسيب كا١تاِف داخل مؤسستهم، كا١تباشرة يف تقييم كفاءتو 
 أم أف ىذه 2،"انطبلقا من أحد ٪تاذج الرقابة الداخلية ا١تعركفة، كعلى ا١تدققُت ا٠تارجيُت إبداء رأيهم حوؿ فعاليتو

ا١تادة ركزت على أمور ىامة تتمثل يف توقيع شهادة قسم من قبل ا١تدراء التنفيذيُت كا١تاليُت للشركات كل ثبلثة 
أشهر مع ا١تراكز ا١تالية ربع السنوية يشهدكف فيها بعدـ علمهم بوجود أخطاء أك غش يف القوائم ا١تالية باإلضافة 
إُف مدل فعالية نظاـ الرقابة الداخلية يف اكتشافها، كالعمل على رفع مستول اإلفصاح كالشفافية لكل األحداث 

ا١تالية ا١تؤثرة على عناصر القوائم ا١تالية سواء أكاف داخل القوائم ا١تالية أـ خارجها باإلضافة إُف اإلفصاح عن مدل 
 Securities and Exchange)، طالبا بشدة كبل من 404 كتنفيذا ٢تذه ا١تادة3فعالية نظاـ الرقابة الداخلية؛

Commission) ك(Public Company Oversight Board)  ا١تؤسسات األمريكية كاألجنبية ا١تؤشرة يف
 internal control-integrated"، بعنواف1992بورصة نيويورؾ، باٗتاذ الوثيقة األمريكية ا١تنشورة سنة

framework " كا١تسماة بنموذجCOSO كمرجعية يستند عليها يف تطبيق نظاـ الرقابة الداخلية، كعلى ىذا ،
األكثر انتشارا كتطبيقا يف الواليات ا١تتحدة األمريكية، كيف العديد من التوصيات COSOاألساس أصبح النموذج

من قبل جهات أخرل غَت أمريكية،  (SEC)ك (PCAOB)حوؿ الرقابة الداخلية اليت تتماشى كشركط كبل من
، كمعهد ا٠ترباء احملاسبُت يف بريطانيا كيف ببلد (COCO٪توذج)على غرار ا١تعهد الكندم للمحاسبُت ا١تعتمدين

، إال أف عدد كبَت من ا١تؤسسات اال٧تليزية كالكندية، اختارت تبٍت ٪توذج  (Turnbull٪توذج)الغاؿ 

                                       
 .396، صمرجع سبق ذكرهإبراىيم العدي،رنا صقور، 1
 .286، صمرجع سبق ذكرهالطيب سايح،عز الدين بن تركي، 2
 .396، صمرجع سبق ذكره إبراىيم العدي،رنا صقر، 3
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COSO،أسلوب التشغيل، مسؤكليات كسلطة اإلدارة، : ألف ىذا األخَت يغطي العديد من العوامل مثل1كمرجعية
كفاءة ا١توظفُت، القيم األخبلقية، التوجيهات ا١تقدمة من طرؼ ٣تلس اإلدارة، كيف إطار تقييم ا١تخاطر، فيهدؼ 

١تعاٞتة خطر الفشل يف ٖتقيق أىداؼ التقارير ا١تالية، كعدـ الوفاء أك االلتزاـ با١تعايَت، ككذا فشل coso ٪توذج
   كلكي يكوف نظاـ 2العمليات التشغيلية، فقد اقًتح التعريف با١تخاطر الداخلية كا٠تارجية ألنشطة ا١تؤسسة؛

 3الرقابة الداخلية ذا فعالية يف ٖتقيق األىداؼ البد من توفر ٣تموعة من ا١تكونات األساسية لتحقيق ىذه الفاعلية،
 : حدد ٜتسة مكونات ٘تثل إطار متكامل للرقابة الداخلية يوضحها ا١تخطط ا١تواِفcosoك٪توذج 

 4يبين مكونات الرقابة الداخلية كإطار متكامل: (18)مخطط بياني رقم

 
                                       

 .286، صمرجع سبق ذكرهالطيب سايح، عز الدين بن تركي، 1
2Michael P.cangemi,Tommie Singleton :Managing the Audit Function :Procedures Guide, John Wiley & 

Son, Third edition,New Jersey,2003,p:72. 
، مجمة العموم االقتصادية واإلدارية، cosoتحسين فاعمية نظام الرقابة الداخمية وفق أنموذجعمي حسين الدوغجي،إيمان مؤيد الخيرو، 3

 . 410، ص70، العدد19المجمد
4Michael P.cangemi,Tommie Singleton ,op.cit,p:73.  
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 (: ERM)نظاـ الرقابة الداخلية وفق نموذج تقييم إدارة المخاطر- ثانيا
إدارة ا١تخاطر كنظاـ الرقابة الداخلية السليم ٢تما دكر أساسي كمهم يف ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة كيسهماف يف 

اٟتفاظ على استثمارات ا١تسا٫تُت كموجودات ا١تؤسسة، إدارة ا١تخاطر كنظاـ الرقابة الداخلية ٫تا جزءان ال يتجزأ 
على نظاـ الرقابة الداخلية الذم ٭تتوم مفهـو كأداة لئلدارة أكثر قوة، فهي ERM، كيشمل ٪توذج ERMعن 

ٗتلق القيمة للمؤسسة كٖتافظ عليها كتكوف أكثر فعالية عندما يتم بناءىا يف البنية التحتية للمؤسسة كجزء من 
يركز بشكل أكسع ERM جوىرىا، إف إدارة ٥تاطر ا١تؤسسة ليس بديبل عن كال ٭تل ٤تل الرقابة الداخلية، إطار 

على إدارة ا١تخاطر كىو يشمل إطار الرقابة الداخلية فضبل عن التوسع بعنصر تقييم ا١تخاطر ليشمل أربع عناصر 
 1.(كضع األىداؼ، ٖتديد األحداث، تقييم ا١تخاطر، معاٞتة ا١تخاطر)

كمن خبلؿ ا١تخطط ا١تواِف، يتضح لنا أف ىذا النموذج يركز أكال على تقييم ا١تخاطر ا١تتأصلة ككجوب تقييمها 
يف إطار كرشة عمل لضماف ضوابط البلزمة، كثانيا على حوكمة الشركات اليت تشتمل على دكر كمسؤكليات 

 :٣تلس اإلدارة كٞتنة التدقيق، كثالثا الرقابة بنوعيها الرقابة القبلية كالرقابة البعدية
 2يبين نموذج تقييم إدارة المخاطر: (19)مخطط بياني رقم

 
                                       

بحث تطبيقي في الشركة العامة لصناعة -توظيف األطر والمعايير الحديثة في تقويم نظام الرقابة الداخميةعبير خالد أحمد، نزار فميح حسن، 1
 103، ص2016، الفصل الثاني، 35، العدد11، مجمة دراسات محاسبية ومالية، المجمد الزيوت النباتية

2K.H.Spencer Pickett , The Internal Audit Handbook, John wiley & Sons, Second edition, USA, 2003, P:208 
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 (:COCO)مكونات نظاـ الرقابة الداخلية وفقا لػػػ : ثالثا
 يهدؼ لوضع معايَت للرقابة تضمن COCOإف مكونات نظاـ الرقابة الداخلية اليت يقـو عليها ٪توذج

ديناميكية التعلم للفرؽ كلؤلفراد الفاعلُت يف ا١تؤسسة، كقد مت تطوير ىذا النموذج من قبل ا١تعهد الكندم 
ككذا معايَته العا١تية، حيث أف ىذا ا١تعهد قد كفر قاعدة تضمن الفهم اٞتيد  (CICA)للمحاسبُت القانونيُت

الداعمة  (ا١توارد،األنظمة،العمليات،الثقافة،ا٢تياكل،ا١تهاـ)للمعايَت ا١توضوعة؛فالرقابة تتكوف من ٣تموعة من العناصر
لؤلىداؼ ا١تراد ٖتقيقها من طرؼ ا١تؤسسة،ٔتعٌت أف الرقابة ٕتمع بُت القيم األخبلقية كا١تسلمات كبُت ا١تعايَت 

كميكانيزمات االمتثاؿ،كما ٬تب على الرقابة تقليل كٗتفيف من ا١تخاطر اليت تعيق ٖتقيق األىداؼ،كعليو ٯتكن 
 :COCOفهم مكونات نظاـ الرقابة الداخلي من خبلؿ ٪توذج

COCOيبين يكوناث نظاو انرقابت انذاخهي ين خالل نًورج : (20)يخطط بياني رقى 
1

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (:08-11)مكونات نظاـ الرقابة الداخلية وفقا للتنظيم:رابعا
 ا١توافق لػػ ٤1433تـر3 ا١تؤرخ يف 08-11النظاـ رقم)سعت اٞتزائر من خبلؿ كضع قوانُت كأنظمة

 :لرقابة الداخلية للبنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية من أجل ٖتقيق كضماف (2011نوفمرب 28
 التحكم يف النشاطات؛ -
 السَت اٞتيد للعمليات الداخلية؛ -
 األخذ بعُت االعتبار بشكل مبلئم ٚتيع ا١تخاطر ٔتا فيها ا١تخاطر العملياتية؛ -
 احًتاـ اإلجراءات الداخلية ؛ -

 

                                       
1 K.H.Spencer Pickett, ibid, pp:200-201. 
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 الشفافية كمتابعة العمليات ا١تصرفية؛ -
 موثوقية ا١تعلومات ا١تالية؛ -
 اٟتفاظ على األصوؿ؛ -
 .االستعماؿ الفعاؿ للموارد -

 مكونات جهاز الرقابة الداخلية الذم ينبغي على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية 04كما تضمن ىذا النظاـ يف ا١تادة
 :كضعو،كىي

 نظاـ رقابة العمليات كاإلجراءات الداخلية؛ 
 ىيئة احملاسبة كمعاٞتة ا١تعلومات؛ 
 أنظمة قياس ا١تخاطر كالنتائج؛ 
 نظاـ حفظ الوثائق كاألرشيف؛ 

مع ضركرة تكييفها مع طبيعة كحجم نشاطاهتا كأ٫تيتها كموقعها، كمع ٥تتلف ا١تخاطر اليت قد تتعرض ٢تا، 
كتطبق على ٣تموع ا٢تياكل كالنشاطات ككذا على ٣تموع ا١تؤسسات ا٠تاضعة لرقابتها بصفة حصرية أك 

 11/08مشًتكة، كمنو ٯتكن فالشكل التاِف يبُت مكونات نظاـ الرقابة الداخلية الذم تضمنو نظاـ
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عداد إمن )يبين مكونات نظاـ الرقابة الداخلية في البنوؾ والمؤسسات المالية(: 21)مخطط بياني رقم
 COCOونموذج C0S0ونموذج11/08 باالعتماد على نظاـةالباحث

 
 إجراءات نظاـ الرقابة الداخلية:الفرع الثالث

لتضمن ا١تؤسسة ٖتقيق أىدافها تلجأ لوضع إجراءات صارمة كاجبة التنفيذ، كمن بُت ىذه اإلجراءات ىناؾ 
إجراءات تتعلق باٞتانب التنظيمي كاإلدارم، كجانب آخر متعلق بالنظاـ احملاسيب ا١توضوع، حيث ٧تد يف كل 

 :منها
تتكوف ىذه اإلجراءات من عدة عناصر ضركرية على ا١تستول اإلدارية كالتنظيمي، :إجراءات تنظيمية كإدارية -1

 1:كنذكرىا كاآليت
ٖتديد اختصاصات اإلدارات كاألقساـ ا١تختلفة بشكل غَت متداخل ْتيث ال ٭تدث ازدكاج يف التنسيق  . أ

 .فيما بينهما لتتم األعماؿ بطريقة سليمة كبأقل تكلفة

                                       
 .140، صمرجع سبق ذكرهحسين أحمد الطراونة، 1

مؤسسة )البنك
(مالية  

 نظاـ رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية
 

نظاـ حفظ 
الوثائق 
 واألرشيف

 أنظمة قياس المخاطر والنتائج

 

ىيئة 
المحاسبة 
ومعالجة 
 المعلومات

 

طبيعة كحجم 
 ا١تؤسسة 

 كح

 أنواع ا١تخاطر

 موقع ا١تؤسسة أ٫تية ا١تؤسسة

 عوامل خارجية

 عوامل داخلية

إطار 
 الرقابة
 داخلية
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توزيع الواجبات بُت ا١توظفُت كٖتديد مسؤكلياهتم بقدر ىذه الواجبات ْتيث ال ينفرد أحدىم بعمل ما  . ب
 .من بدايتو حىت هنايتو كْتيث يقع كل موظف ٖتت رقابة موظف آخر

أف يتم توزيع ا١تسؤكليات بشكل يؤدم إُف اكتشاؼ األخطاء أك الغش كيؤدم إُف ٖتديد ا١تسؤكلُت عنها  . ت
 .ضمانا لعدـ شيوع ا١تسؤكلية كالتهرب منها

 .تقسيم العمل بُت اإلدارات كا١توظفُت ْتيث يتم الفصل بُت الوظائف . ث
تقسيم األقساـ ْتيث ٬تمع ا١توظفُت الذم يقوموف بعمل كاحد يف خانة كاحدة كذلك لضماف سهولة  . ج

 .االتصاؿ كتسهيل األعماؿ
كضع توجيهات دقيقة ككاضحة كمفهومة الستيعاهبا من قبل ا١توظفُت لعدـ اللجوء إُف اٟتكم أك التقدير  . ح

 .الشخصي، ٦تا يسهم يف رسم خطوط السلطة كا١تسؤكلية
أف يتم توقيع ا١تستندات دكف ا١تغاالة يف ذلك ْتيث ترسل نسخة ا١تستند لؤلقساـ ذات العبلقة بدال من  . خ

 .أف ٯتر ا١تستند عليها ٚتيعا كبذلك يوفر الرقابة على العملية الواحدة من جهات متعددة
 .إجراء حركة تنقبلت بُت ا١توظفُت من حُت آلخر ْتيث ال يتعارض ذلك مع حسن سَت العمل . د
ضركرة قياـ كل موظف بإجازتو السنوية دفعة كاحدة كذلك إل٬تاد الفرصة ١تن يقـو بعملو أثناء غيابو  . ذ

 . الكتشاؼ أم تبلعب يف ذلك العمل
 1:كتضم ىذه اإلجراءات النواحي التالية:إجراءات النظاـ احملاسيب -2
إصدار تعليمات بوجوب إثبات العمليات بالدفاتر فور حدكثها ألف ىذا يقلل من فرص الغش كاالحتياؿ  . أ

 .كيساعد إدارة ا١تشركع على اٟتصوؿ على ما تريده من عمليات يف الوقت ا١تناسب
 .استخداـ كسائل التوازف احملاسيب الدكرم مثل موازين ا١تراجعة العامة كحسابات ا١تراقبة اإلٚتالية . ب
 .القياـ ّترد مفاجئ دكريا للنقدية كاالستثمارات كمطابقة ذلك مع األرصدة الدفًتية . ت
إصدار تعليمات بعدـ إثبات أم مستند ما َف يكن معتمدا من ا١توظفُت ا١تسؤكلُت كمرفقة بو الوثائق ا١تؤيدة  . ث

 .األخرل
استعماؿ اآلالت احملاسبية ٦تا يشمل الضبط اٟتسايب كيقلل من احتماالت ا٠تطأ كيؤدم إُف سرعة إ٧تاز  . ج

 .العمل
 .إجراء مطابقات دكرية بُت الكشوؼ الواردة من ا٠تارج كاألرصدة يف الدفاتر كالسجبلت . ح
 

                                       
، مجمة دراسات محاسبية ومالية، تقويم نظام الرقابة الداخمية في الشركة العامة لصناعة البطارياتابتسام أحمد فتاح، رجاء جاسم محمد، 1

 .242، ص2012، الفصل الثالث، 20، العدد07المجمد
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 1:باإلضافة إُف اإلجراءات السابقة الذكر توجد إجراءات أخرل:إجراءات عامة -3
 .التأمُت على ا١تمتلكات ضد ٚتيع األخطار اليت قد تتعرض ٢تا حسب طبيعتها . أ

 .التأمُت على ا١توظفُت الذين يف حوزهتم عهد نقدية أك أكراؽ مالية أك ٕتارية ضد خيانة األمانة . ب
اعتماد نظاـ الرقابة اٟتدية كالذم يتمثل يف ٖتديد سلطات الصرؼ حسب ا١تستويات اإلدارية ْتيث تزداد  . ت

 .ا١تبالغ ا١تسموح بصرفها بارتفاع ا١تستول اإلدارم للشخص ا١تسئوؿ
استخداـ النظاـ ١تراقبة ا١تزدكجة فيما يتعلق بالعمليات ا١تهمة كذلك لعدـ اقتصار القياـ ٔتثل ىذه العمليات  . ث

على شخص كاحد قبل التوقيع على الشيكات حيث تتطلب بعض ا١تنشآت توقيع شخصُت فأكثر على 
 .الشيك ككذلك ا٠تزائن اٟتديدية اليت ال تفتح إال ٔتفتاحُت منفصلُت كْتوزة شخصُت ٥تتلفُت يف الوظيفة

استخداـ نظاـ التفتيش ٔتعرفة قسم خاص با١تؤسسة يف اٟتاالت اليت تستدعيها طبيعة األصوؿ ْتيث تكوف  . ج
 .  عرضة للتبلعب كاالختبلس كغالبا ما تناط السلطة لقسم التدقيق الداخلية

كنظرا أل٫تية البنية التحتية ألمن ا١تؤسسة، فإهنا تلعب دكرا ىاما يف ضماف تكامل ا١تعلومات ا١تنتجة،كإف 
ا١تدقق البد أف يأخذ يف االعتبار ىذه البنية قبل فحص أنظمة الرقابة العامة كالتطبيقية كبشكل عاـ تتطلب الرقابة 
الداخلية يف بيئة قاعدة بيانات أنظمة رقابة فعالة على قاعدة البيانات كنظاـ إلدارة قاعدة البيانات كالتطبيقات، 
كتعتمد فاعلية ىذه األنظمة بشكل كبَت على طبيعة إدارة البيانات كأعماؿ إدارة قاعدة البيانات كإجراءاهتا، كمن 

 2:ىذه اإلجراءات

يتم كضع أنظمة رقابة لضماف دقة كاكتماؿ كاتساؽ عناصر البيانات يف قاعدة البيانات ألهنا أنظمة معقدة،  -
كقد ال يوفر دائما تصميم األنشطة للمستخدمُت أنظمة الرقابة اليت تثبت اكتماؿ كدقة البيانات كقد تتزايد 

 .٥تاطرة عدـ ٖتديد نظاـ إدارة قاعدة البيانات دائما عدـ صحة البيانات أك الفهرس
 .إتباع إجراءات إعادة ىيكلة البيانات عند القياـ بتغيَتات منطقية كفعلية كإجرائية -
إذ من ا١تمكن تقييم كصوؿ ا١تستخدـ إُف قاعدة البيانات من خبلؿ أنظمة :الوصوؿ إُف قاعدة البيانات -

الرقابة على الوصوؿ كتنطبق ىذه القيود على األفراد كاألجهزة الطرفية كالربامج كحىت تكوف كلمات السر 
فعالة تطلب إجراءات مناسبة لتغيَت كلمات السر كاحملافظة على سرية ىذه الكلمات كتدقيق ٤تاكالت 

                                       
 .142، صمرجع سبق ذكرهحسين أحمد الطراونة، 1
، 12، مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية، المجمدأثر استخدام الحاسب االلكتروني عمى أنظمة الرقابة الداخميةثامر محمد ميدي، 2

 .186، ص2004، 04العدد
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اخًتاؽ اٟتماية كالتحقق فيها يساعد ربط كلمات السر باألجهزة الطرفية ١تعرفة الربامج ا١تخولة فقط، كٯتكن 
 .أف تدخل أك تعدؿ أف ٖتذؼ البيانات 

 المدقق الداخلي تحسين نظاـ الرقابة الداخليدور :المطلب الثالث
يعترب ضعف نظاـ الرقابة الداخلي موضوع يؤرؽ ا١تؤسسات يف كافة القطاعات ١تا يًتتب عنو من آثار 

سلبية سواء خسائر مالية أك تأثَته على أداء ا١توظفُت، كعليو يتساءؿ الكثَتكف عن دكر التدقيق الداخلي يف تقييم 
 .كضع نظاـ الرقابة الداخلي، كما طبيعة اإلجراءات اليت ينتهجها لتقييم مدل تعقد ا١تسائل ا١ترتبطة هبذا النظاـ

 :تقييم نظاـ الرقابة الداخلية:الفرع األوؿ
يقـو ا١تدقق دراسة كتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بقصد العمل على ٖتسينها كإحكامها، فقد نصت معايَت 

ا١تمارسة ا١تهنية للتدقيق الداخلي الصادرة على ضركرة تقوًن كفاية كفعالية أنظمة الرقابة الداخلية يف ا١تؤسسة 
كاٟتكم على متانتها، ككذا يشَت الباحثوف إُف أف مهنة التدقيق الداخلي تعد أحد أبرز عناصر منظومة الرقابة 

الداخلية الفعالة بأنواعها ا١تختلفة، لذا فإف كظيفة التدقيق الداخلي ليست فقط جزء من نظاـ الرقابة الداخلية 
كلكنها ٘تثل بؤرة الًتكيز بالنسبة لو كصماـ األماف خصوصا بعد ٖتويلها إُف مهنة معًتؼ هبا دكليا، كدكر ا١تدقق 

الداخلي ينحصر يف ىذا اجملاؿ يف اختبار مدل االلتزاـ باإلجراءات الرقابية ككذلك تقييم ىذه اإلجراءات كمراقبة 
مدل توافر مقومات نظاـ الرقابة الداخلية، كالشكل ا١تواِف يوضح موقع التدقيق الداخلي ضمن ىيكل نظاـ الرقابة 

 :الداخلية ألم مؤسسة
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 1يبين موقع التدقيق الداخلي ضمن ىيكل نظاـ الرقابة الداخلية: (22)مخطط بياني رقم

 
كعليو فإف النتائج اليت يصل إليها ا١تدقق الداخلي عن تقييم نظاـ الرقابة الداخلية تكوف أساس لتصميم 

برنامج اختبارات العينات، كقد حدد ا١تعهد األمريكي للمحاسبُت أسس تقييم الرقابة الداخلية ضمن معيار العمل 
 2:ا١تيداين

٬تب أف تكوف ىناؾ دراسة سليمة كتقييم صحيح ألنظمة الرقابة الداخلية حىت ٯتكن االعتماد عليها كمن 
 :الوسائل اليت يستخدمها ا١تدققوف للنظاـ ا١تطبق يف ا١تؤسسة كتقييم مدل كفاية

 .دراسة ا٠ترائط التنظيمية/ التقرير الوصفي؛ د/ ا١تخلص التذكَتم؛ ج/ االستبياف؛ ب/ أ

 :كىناؾ ٣تموعة من العناصر ا١تعتمدة يف تقييم نظاـ الرقابة الداخلية
٬تب أف يتميز نظاـ الرقابة الداخلية باإلشراؼ الدقيق على إدارة كاستخداـ موارد : عنصر اإلشراؼ . أ

ا١تنشأة من خبلؿ تضمنو إجراءات كطرؽ مبلئمة ككافية لتحقيق ىذا العنصر كاليت منها تقسيم العمل بُت 
 .العاملُت

                                       
تقييم دور المدقق الداخمي في تحسين نظام الرقابة الداخمية لنظم المعمومات المحاسبية في شركات التأمين العاممة محمد عمي محمد الجابري، 1

 .33، ص2014، رسالة ماجستير، قسم المحاسبة، العموم المالية والمصرفية، صنعاء، اليمن، في اليمن دراسة ميدانية
-تقييم أنظمة الرقابة الداخمية في وحدات قطاع التعميم العالي دراسة تطبيقية في قسم الرقابة والتدقيق الداخميقاسم محمد عبد اهلل البعاج، 2

 .78، ص2011، 4، العدد13، مجمة القادسية لمعموم اإلدارية واالقتصادية، المجمدجامعة القادسية

 الرقابة الداخلية

رقابة داخلية 
 إدارية

تدقيق داخلي 
 ٤تاسيب

تدقيق داخلي 
 إدارم

رقابة داخلية 
 الضبط الداخلي ٤تاسبية

 التدقيق الداخلي
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كجود ٣تموعة سبل للتحقق من اإلجراءات ا٠تاصة بكل عملية من العمليات ككذلك : عنصر التحقق . ب
 .كشف اال٨ترافات كا١تخالفات

إف من ا١تهم أف يتوفر يف نظاـ الرقابة الداخلية أف تكوف ىناؾ إجراءات كقائية تتضمن : عنصر الوقاية . ت
ٛتاية ا١توجودات من سوء التصرؼ أك الضياع كيتم ىذا باالعتماد على نظاـ ٤تاسيب سليم كمبلئم 

 .ك٣تموعة سجبلت ككشوفات منتظمة كإتباع أسلوب اٞترد ا١تستمر
يعد التدقيق الداخلي من أىم أركاف نظاـ الرقابة الداخلية كقد يكوف التدقيق الداخلي : عنصر التدقيق . ث

سابق لوقوع العملية كذلك بغرض منع كقوع األخطاء، كقد يكوف بعد كقوع العملية كىذا هبدؼ 
 .اكتشاؼ األخطاء ا١توجودة يف الوقت ا١تناسب

 أثر تقييم نظاـ الرقابة الداخلية على برنامج التدقيق:الفرع الثاني
إف نتائج تقييم نظاـ الرقابة الداخلية تؤثر على تصميم برنامج التدقيق كبالتاِف على حجم عينة التدقيق 

ا٠تاضعة لبلختبارات كاإلجراءات اليت ينوم القياـ كذلك للتحقق من ا١تبالغ الواردة بالقوائم ا١تالية، فعندما يكوف 
 1:نظاـ الرقابة الداخلية قوم كفعاؿ كٯتكن االعتماد عليو كمطبق فإف ا١تدقق يقـو ٔتا يلي

اٟتد من االختبارات اليت سيجريها على الدفاتر كالسجبلت كذلك باستخداـ أسلوب العينة اإلحصائية إذ  -1
مراجعة العمليات ا١تالية بالكامل أمر ال داعي لو داـ نظاـ الرقابة ٯتكن االعتماد عليو،فأسلوب العينة 

اإلحصائية مستمد من نظرية االحتماالت يف الرياضيات، فإذا اخًتنا عينة من ٣تموعة من العمليات ا١تالية 
بطريقة عشوائية فإننا سوؼ ٨تصل على نتائج جيدة عن العمليات ا١تالية اليت اختَتت منها ىذه العينة؛ 

كلكن ٬تب على ا١تدقق أف يراعي عدـ التحيز عند اختيار العينة، كيعٍت عدـ التحيز أف تعطي كل مفردة 
 .من العمليات ا١تالية نفس الفرصة كاٟتظ ألف تكوف من ضمن مفردات العينة

، كأف %95كيف ىذا اجملاؿ يقـو ا١تدقق بتحديد درجة الثقة ا١تطلوبة لنجاح العينة كأف ٭تدد نسبة - ج
 ال ٯتكن أف ٭تدث يف %100 كحد أعلى للخطأ،حيث أف الوصوؿ نتيجة التدقيق إُف%5يًتؾ نسبة

 .عملية التدقيق إف َف يكن مستحيبل
 بعد اٟتد من االختبارات يتوسع ا١تدقق يف اإلجراءات للتحقق من ٚتيع بنود قائمة الدخل كقائمة ا١تركز  -2

 :ا١تالية نذكر منها
 .التأكد من كجود األصوؿ عن طريق اٞترد سواء بالعد أك القياس أك ا١تشاىدة -

                                       
 .276، ص2001، مطابع الشمس، عمان، األردن، المبادئ األساسية لمتدقيقالمجمع العربي لممحاسبين القانونيين، 1
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التأكد من ملكية ا١تؤسسة ٢تذه ا١توجودات عن طريق سندات ا١تلكية أك استئجار لؤلراضي كا١تباين أك  -
 .رخص السيارات أك قوائم شراء ا١توجودات

 .التأكد من صحة تقوًن األصوؿ يف ا١تيزانية -
 .التأكد من الدقة اٟتسابية للمبالغ الواردة يف القوائم ا١تالية كالسجبلت -
 .القياـ با١تراجعة ا١تستندية كاالنتقادية -
 .التحقق من اإلفصاح الكامل عن اٟتقائق ا١تالية كالعرض السليم للبيانات يف القوائم ا١تالية -

كإذا ما تضح للمدقق أف نظاـ الرقابة الداخلية غَت فعاؿ كغَت قوم ال ٯتكن االعتماد عليو يزداد الشك ا١تهٍت 
لدل ا١تدقق كعدـ االطمئناف إُف سبلمة اإلجراءات كالعمليات يف ا١تؤسسة لذلك يقرر ا١تدقق استخداـ األسلوب 
غَت اإلحصائي يف عملية التدقيق أم استخداـ خربتو كحكمو الشخصي بدال من أسلوب العينة اإلحصائية مثل 

تدقيق شهرين متتاليُت أك ثبلثة أشهر غَت متتالية أك التدقيق حسب قيمة العمليات ا١تالية فتزداد نسبة التدقيق 
 .بزيادة قيمة العملية ا١تالية كبالعكس تقل نسبة التدقيق بنقصاف قيمة العملية ا١تالية

 محددات فاعلية نظاـ الرقابة الداخلية:الفرع الثالث
ىناؾ العديد من احملددات اليت تؤثر على فاعلية نظاـ الرقابة الداخلية كٖتوؿ دكف أف ٭تقق أىدافو ا١ترغوب 

فيها، ٦تا ٕتعلو دكف ا١تستويات ا١تطلوبة، كقد ٗتتلف ىذه احملددات من حيث مكاهنا كزماهنا كطبيعة الظركؼ 
 1:السائدة كمن أ٫تها

  التكلفة مقابل ا١تنفعة، ٬تب إحداث توازف بُت التكلفة كا١تنفعة، كلذلك فإف ارتفاع التكلفة ا٠تاصة
 .بتصميم النظاـ الرقابة الداخلي كتطبيقو مقارنة با١تنافع ا١تتوقعة منو تعترب من احملددات ٢تذا النظاـ

  التواطؤ الذم ٭تدث من قبل ا١توظفُت، بسبب الضغوطات أك العبلقات االجتماعية اليت تؤدم إُف ٗتطي
 .بعض اإلجراءات الرقابية يف النظاـ الرقابة الداخلية ٦تا يضعف فعاليتو كنظاـ رقايب

  التحيز كعدـ ا١توضوعية عند كضع األنظمة كالتعليمات ا٠تاصة بنظاـ الرقابة الداخلية ٦تا ٬تعل من النظاـ
 .ال يفي بالغرض الذم جاء من أجلو

  ٕتاكز بعض السياسات كالقوانُت ا١تعموؿ هبا من قبل إدارة الوحدة االقتصادية هبدؼ ٖتقيق مصلحة
 .خاصة مثل تضخيم ا١تصاريف بطرؽ غَت مشركعة هبدؼ التهرب الضرييب

                                       
 .23، صمرجع سبق ذكرهأسعد جاسم خضير الكروي، 1
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كما يرجع بعض الباحثُت الضعف يف نظاـ الرقابة الداخلية إُف عدـ اعتماد ا١تؤسسات أك ا١تنشآت بشكل 
كاؼ على كظيفة الرقابة الداخلية كعدـ إعطائها األ٫تية لدكر ىذه الوظيفة كأداة تسعى ضمن ما تسعى إليو 

لتفعيل النظم الرقابية، كيعد اكتشاؼ التضليل كاإلببلغ عنو من ا١توضوعات القدٯتة اٟتديثة يف الدراسات 
احملاسبية، ففي بداية ٦تارسات الرقابة الداخلية يف أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين كانت مهنة 
ا١تراقبة تعًتؼ بأف اكتشاؼ التضليل ىم ىدفها األساسي، كىناؾ عدد من ا١تؤشرات اليت تبُت الضعف يف 

 1:إجراءات الرقابة الداخلية كىي
  ال توجد خطة مكتوبة لعمل كنشاطات قسم الرقابة الداخلية ٔتا يضمن تقييم كفاءة أداة القسم كتغطية

 .كافة نشاطات ا١تؤسسة، فضبل عن عدـ كجود برنامج متكامل للتدقيق يشكل كافة نشاطات ا١تؤسسة
 ضعف إجراءات الرقابة كالتدقيق الداخلي للمؤسسة ٦تا يسهم يف تفشي حاالت ا٠تطأ كالغش. 
  غياب اٞتدية يف عمليات اٞترد السنوم للموجودات، إذ أف معظم عمليات اٞترد شكلية كغَت فعلية ألهنا

 .تعتمد على قوائم اٞترد للسنوات السابقة مع إضافة بعض العمليات خبلؿ السنة
  عدـ االىتماـ من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة لتوجيهات كمبلحظات الرقابة الداخلية، كإعطاء األ٫تية

 .البلزمة للتقارير اليت تعدىا، إذ أهنا تعد قسم الرقابة الداخلية غَت مهم كتعدىا حلقة زائدة مقيدة للعمل
أف ، من طرؼ اإلدارة ك٣تلس اإلدارة١تهنتو كدكرىا للوصوؿ إُف فهم أفضل ، ك ا١تدقق الداخليكعليو فإف على

فاالٕتاه اٟتديث للتدقيق الداخلي أصبح 2،تكوف لديو القدرة على التواصل اٞتيد مع ٚتيع مستويات اإلدارة
يهدؼ ليس فقط للتطبيق السليم للقواعد كاإلجراءات كإ٪تا نوعية ىذه اإلجراءات ا١تطبقة ىل ىي ضركرية كذات 

جدكل؟،كىل ىي شاملة كغَت معقدة؟،ىذه التساؤالت أضحت تفرض على ا١تدقق الداخلي كطرؼ فاعل يف 
كىذا من أىم العوامل اليت أدت إُف تطور إجراءات التدقيق 3،البنك تعميق ٖتليلو أثناء عملية التدقيق ك التأكيد

فقد ٖتولت من عملية التدقيق من كامل تفصيلي إُف اختيارية جزئية تعتمد على أخذ عينات إحصائية،ذلك 
األسلوب الذم يعتمد يف تقرير حجمو ككمية اختياره على درجة متانة نظاـ الرقابة الداخلية يف ا١تؤسسات عامة 

 كبالتاِف على ا١تدقق الداخلي فهم نظاـ الرقابة الداخلي من حيث تصميمو ككيفية تطبيقو كذلك ؛ كالبنوؾ خاصة

 

                                       
، مجمة العموم االقتصادية تيسير محمد جمعو،تقويم نظام الرقابة الداخمية عمى وفق المعمومات المحاسبية المضممةصفوان قصي عبد الحميم، 1

 .514، ص93، العدد22واإلدارية، المجمد
2Osita Aguolu, les nouvelles approches de l’audit interne, Association of Accountany Bodies in West 

Africa, Vol.01 ,No.02, 2009,p:49. 
3Jasques Renard,Théorie et pratique de l’audit interne( préface de louis 

gallois),7édition,Eyrolles,Paris,2010,p:49. 
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فالرقابة الداخلية ٕتد شرعيتها من خبلؿ العمل كآلية 1؛ليقـو بعملية تقدير أكلية للمخاطر ا١ترتبطة بو كٖتديد ٣تا٢تا
بدءا من التعليمات كاإلجراءات ا١تطبقة اليت تأخذ 2،للتأثَت كتوجيو سلوؾ األطراؼ الفاعلة على ٥تتلف مستويات

الطابع الرٝتي كذلك لضماف تنفيذىا من طرؼ موظفي البنك إُف جانب الفصل يف الواجبات كا١تسؤكليات يف كل 
كظيفة من الوظائف كىذا لتسهيل الرقابة على تدفق ا١تعلومات داخل ا٢تيكل التنظيمي؛كفعالية نظاـ الرقابة 

الداخلية تعتمد على كيفية تفاعل عناصره مع بعضها البعض ككيفية تأثَت ذلك على عمليات البنك كليضمن 
٣تلس اإلدارة ٖتقيق الفعالية يف الرقابة الداخلية كجب عليو ضماف االستقبللية للمدقق الداخلي،ذلك أف كجود 

الداخلي ضمن ىيكل التنظيمي للمنظمة ٮتلق نوع من حالة صراع لدل ا١تدقق الداخلي بُت موقع  قسم التدقيق
 3.كظيفتو كبُت كاجبو يف القياـ ٔتهامو ا١توكلة إليو

 : خاتمة الفصل

تناكؿ ىذا الفصل التدقيق كالتدقيق الداخلي ككذا الفرؽ بينو كبُت التدقيق ا٠تارجي، كبُت أ٫تية كجود 
التدقيق الداخلي ضمن ا٢تيكل التنظيمي ألم مؤسسة، كيف نفس االٕتاه، تطرقنا إُف ضركرة ٖتلي ا١تدقق الداخلي 
ّتملة من ا١تبادئ ك القيم اليت تعد ركيزة أساسية لعملو، باإلضافة إُف بذؿ العناية ا١تهنية ك التمتع با١تعرفة الكافية 

ك ا٠تربة كذلك إل٧تاز عمليات التدقيق باحًتافية كأمانة، كما كتعمقنا يف عبلقة التدقيق الداخلي كٞتنة 
التدقيق،ْتيث أف ىذه األخَتة ٖتدد إطار عمل إدارة التدقيق الداخلي يف البنوؾ من خبلؿ رسم اسًتاتيجية 
أىداؼ البنك، كما على ا١تدقق الداخلي االنتباه لكل األخطاء العشوائية ك الغَت العشوائية اليت ٖتدث يف 

 .العمليات، كتقييم احتماؿ حدكث ٥تاطر تأثر سلبا على كيفية إدارة البنوؾ

 

 

 

 

                                       
،مجمة أثر تقييم مكونات الرقابة الداخمية عمى تقدير خطرىا في الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق الماليةرشا بشير الجرد،1

 .228،ص2013،المجمد الثالث،15الجامعة،العدد 
2
Valérie Pallas,Le contrôle interne bancaire est-il toujours pertinent,finance contrôle stratégie,Vol. 09,No. 

03,2006,p:139. 
3Sonda Chtourou,Sana Ben hasine,Impact de la mise en places des comités d’audit dans les banques 

tunisiennes , Association Francophone de Comptabilité, Tunis 2006, p:06. 
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 ٖتليل كقياس ٥تاطر التدقيق يف البنوؾ
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 تمهيد
يسعى ا١تدقق الداخلي لفهم كتقييم البيئة الرقابية كمراجعة عمليات ا١تؤسسات ا١تصرفية للوصوؿ لتحديد األخطاء 
كا١تخالفات اٞتوىرية يف السجبلت احملاسبية، كأيضا ٥تاطر احتماؿ عدـ كفاية اختبارات التدقيق الكتشاؼ تلك 
األخطاء كا١تخالفات، كعليو فا١تطلوب من ا١تدقق الداخلي بذؿ العناية ا١تهنية البلزمة كتركيز على اٞتوانب ا١تهمة 
اليت تتضمن ٥تاطر مرتفعة، ككذا البحث عن أدلة إثبات تعزز ما مت التوصل إليو، فا١تعلـو أف ا١تدقق الداخلي كمن 
خبلؿ ٗتطيطو لعملية التدقيق فإنو البد أف يقيم ٥تاطر النشاط كتوضيح أىم العوامل اليت تؤدم ٠تلق مثل تلك 
ا١تخاطر، كذلك باالستعانة بأساليب إحصائية كٖتليل ماِف للحسابات، كما يأخذ بعُت االعتبار ٥تاطر أعماؿ 

ا١تؤسسات كدرجة ارتباطها بوجود ٥تاطر التدقيق، كذلك لتكوف عملية التدقيق ىادفة كتتبلئم مع مسار اٟتوكمة 
 . كإدارة ا١تخاطر ككذا الرقابة

 :كمن خبلؿ ما سبق فإننا نسعى يف إطار ىذا الفصل لدراسة نقاط مهمة تتمثل يف
 .ماىية ٥تاطر التدقيق:ا١تبحث األكؿ -
 .دكر األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات يف عملية التدقيق:ا١تبحث الثاين -
 .أسس قياس ٥تاطر التدقيق باستخداـ أسلوب ٖتليل مغلف البيانات:ا١تبحث الثالث -
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 ماىية مخاطر التدقيق: المبحث األوؿ
تعد مرحلة تقييم ٥تاطر التدقيق من بُت أىم ا١تراحل يف عملية التدقيق، ك٢تذا، كمن خبلؿ ىذا ا١تبحث 
نبُت أبرز مراحل التطور التارٮتي ١تخاطر التدقيق، كتأثَتىا على نشاط ا١تدقق الداخلي، مث نوضح أنواع ٥تاطر 

 .التدقيق ا١توجودة، باإلضافة لنموذج ٥تاطر التدقيق

 :يتناكؿ ىذا ا١تطلب عدة نقاط أ٫تهامفهـو مخاطر التدقيق وأنواعو : المطلب األوؿ

 التطور التاريخي للمخاطر التدقيق:أوال
نشأ مصطلح خطر التدقيق تدر٬تيا يف ٣تاؿ مزاكلة مهنة التدقيق خبلؿ مراحل تطورىا ا١تختلفة،كيعترب أحد 
التحديات اليت تواجو ا١تدققُت عند قيامهم بأعماؿ التدقيق ا١تكلفُت هبا، كىناؾ العديد من األفكار ا٠تاصة هبذا 

ا١تفهـو قد تتسبب يف إرباؾ ا١تدقق، كلكن مع التمحيص كإمعاف النظر، فإف ا١تدقق يف األفكار ا٠تاصة ٓتطر 
 .التدقيق عموما ٬تد أهنا قد كجدت لكي تكوف متسقة مع بعضها البعض

كٕتدر اإلشارة إُف أنو بالرغم من مشاكل تنفيذ كاستخداـ مفهـو خطر التدقيق يف ا١تمارسة العملية إال أنو 
 .يعد عامبل مفيدا كمساعدا للمدقق يف أداء عملو كارتباطو خاصة ٔتزاكلة مهنتو

كإذا ما انتقلنا إُف مرحلة التعرؼ على خطر التدقيق ٧تد أف معظم األفكار اليت كردت يف ىذا الصدد قد 
 .تناكلت خطر التدقيق من ناحية تعريف ا١تصطلح فقط كأثره على مستول القوائم ا١تالية ككل

كلقد نشأت فكرة خطر التدقيق من خبلؿ تطبيقات العينة اإلحصائية، كٯتكن القوؿ بأف األْتاث السابقة 
اليت تناكلت ىذا ا١توضوع نادرا ما كانت تستخدـ مصطلح خطر التدقيق، كلكنها كانت تستخدـ مصطلحات 

 .Probability، كاالحتماؿ Reliability (االعتمادية)، كجدير باالعتماد Confidenceأخرل مثل الثقة 
حيث أشار أحد الكتاب إُف أف كثَتا من العوامل يف استخداـ ا١تعاينة اإلحصائية ٖتتاج إُف حكم ا١تدقق، 

 . ا١تتمم ٠تطر العينةConfidence Level" مستول الثقة" كأحد تلك العوامل ىو
 بصفة متكررة، Probabilityمت استخداـ مصطلح االحتماؿ " فلسفة ا١تراجعة" كيف دراسة ىامة بعنواف

كذكر كتاهبا أف أفضل مثاؿ لوجود نظرية االحتماالت يف أعماؿ التدقيق ككل ىو استخداـ مصطلح الرأم 
Opinion كما أف نظرية االحتماالت تستخدـ أيضا على نطاؽ ا١تراجعة الفردية أك اٞتزئية، حيث أهنا تستخدـ ،

 1.يف أجزاء االختبارات كاختيار العينات

                                       
، المجمة المصرية لمدراسات التجارية، كمية أبعاد خطر المراجعة وانعكاساتو في تخطيط وتقييم أعمال المراجعة ابراىيم طو عبد الوىاب سالم، 1

 .60ص،1989، العدد الخامس،13التجارة، جامعة المنصورة، مصر، المجمد 
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كبالرغم من تركيز الكتاب يف الدراسة ا١تشار إليها على االحتماالت بصفة أساسية، إال أهنم ناقشوا 
باختصار مفهـو ا٠تطر كأشاركا إُف خربة ا١تدقق مع ا١توكل قد توحي بأف ىناؾ خطرا إضافيا يتعلق بنوع معُت من 
ا١تعامبلت أك األصوؿ، أك يرتبط ٔتوظف معُت أك قسم ما، كيف مثل ىذه اٟتالة ينبغي على ا١تدقق ٦تارسة أعماؿ 

 .التدقيق يف ا١تهمة ا١توكلة إليو بعناية شديدة، كإعطاء ا١تزيد من االىتماـ كاالنتباه لذلك اٞتزء من أعماؿ التدقيق
 كقد كانت مقتصرة على ا١تخاطر ا١تالية 1980مت ذكر كلمة خطر ضمن مصطلحات تعريف التدقيق يف عاـ

 فقط مت دمج مفهـو ا٠تطر أكثر يف عملية التدقيق، كما تظهر الدراسات اليت 1990ك٥تاطر االمتثاؿ، كمنذ عاـ
 1.تركز على االٕتاىات اٟتالية ١تهنة التدقيق الداخلي أف ىناؾ دعما متزايدا لبلٕتاه ٨تو التدقيق الفعاؿ كالكفء

 تعريف مخاطر التدقيق:ثانيا
يعٍت ا٠تطر يف التدقيق أف على ا١تدقق قبوؿ مستول ما من عدـ التأكد عند تنفيذ التدقيق، حيث يعلم 

صبلحية األدلة، فعالية الرقابة الداخلية لدل العميل، كما إذا كانت :ا١تدقق مثبل، أف ىناؾ عدـ تأكد ٓتصوص
 كعندما يقرر ا١تدقق ٥تاطر التدقيق عند أقل مستول مقبوؿ للخطر، 2القوائم ا١تالية اليت مت تدقيقها تتسم بالعدالة،

فهذا يعٍت أف ا١تدقق يقـو بعمل إجراءات تدقيق أكثر تفصيبل، كيًتتب على ذلك أف التأكد الكامل عندما يكوف 
 فهذه تكوف حالة عدـ التأكد الكامل، كال شك أف حالة %100ا٠تطر صفرا، يف حُت أنو عندما يكوف ا٠تطر 

لدقة كصحة القوائم ا١تالية عندما تكوف القوائم خالية ٘تاما من  (Complete Assurance)التأكد الكامل 
 فا١تدقق اٞتيد يعلم أف ا٠تطر موجود كأف عليو أف يتعامل معو على ٨تو مبلئم، 3األخطاء كالتحريفات اٞتوىرية،

كيصعب قياس معظم ا١تخاطر اليت يواجهها ا١تدققُت كيتطلب ذلك توافر فكر جيد لبلستجابة ٢تا على ٨تو مبلئم، 
كعلى سبيل ا١تثاؿ، بفرض أف ا١تدقق علم أف النشاط الذم يعمل فيو ٭تدث بو تغَتات تكنولوجية كبَتة ستؤثر 

على كل من العميل ٤تل التدقيق كا١تستهلكُت، فيمكن أف يؤثر ىذا التغيَت على تقادـ ا١تخزكف، إمكانية التحصيل 
من ا١تدينُت، كرٔتا على قدرة العميل على االستمرار، كيعد التعامل مع ىذه ا١تخاطر بشكل مبلئم أمرا حيويا 

 4.لتحقيق تدقيق ذك اٞتودة
تأثير مخاطر التدقيق على عملية التدقيق  : ثالثا

 5:تتأثر إسًتاتيجية التدقيق الشاملة ٔتدل تقدير ا١تدقق ١تخاطر التدقيق كما يلي

                                       
1  P. Coetzee, D. Lubbe, The use of risk management principles in planning an internal audit 
engagement, P118. 

 .332، صمرجع سبق ذكره ألفين أرينز، جيمس لوبك، 2
، رسالة ماجستير، المحاسبة، أثر منيج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال عمى جودة التدقيق الخارجي عالء الدين صالح محمود عودة، 3

 .25، ص2011جامعة الشرق األوسط، 
 .332، صمرجع سبق ذكره ألفين أرينز، جيمس لوبك، 4
، دار وائل لمنشر والتوزيع، عمان، (اإلطار النظري)تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدوليةرزق ابو زيد الشحنة، 5

 .153،ص2013األردن،
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عند تقدير ٥تاطر التدقيق يف مستول مرتفع ٬تب على ا١تدقق كضع إسًتاتيجية للتدقيق تعتمد على زيادة  -1
حجم عينات التدقيق كإجراء اختبارات تفصيلية كٖتليلية مكثفة خبلؿ العاـ كيف هناية السنة، كيف ىذه اٟتالة ال 

 .يعتمد ا١تدقق على نظاـ الرقابة الداخلية
عند تقدير ٥تاطر التدقيق يف مستول متوسط ٬تب على ا١تدقق كضع إسًتاتيجية للتدقيق تعتمد على  -2

ٗتفيض حجم عينات التدقيق كأداء اختبارات تفصيلية كٖتليلية خبلؿ العاـ مع االعتماد على نظاـ الرقابة 
 .الداخلية كتقييمو

عند تقدير ٥تاطر التدقيق يف مستول منخفض ٬تب على ا١تدقق كضع إسًتاتيجية للتدقيق تعتمد على  -3
أداء اختبارات تفصيلية خبلؿ العاـ لعينات تدقيق أقل، كقد تقتصر على البنود الكبَتة غَت االعتيادية، مع أداء 

 . إجراءات تدقيق ٖتليلية عامة كاختبارات معقولية ْتيث يتم االعتماد على نظاـ الرقابة الداخلية كتقييمو
قدرة ا١تدقق على اكتشاؼ "كما أف مفهـو اٞتودة يف التدقيق مرتبط بنشوء التدقيق اإللزامي، كمعناه

، كما أف "ا١تخالفات ا١تالية يف تطبيق النظاـ احملاسيب للعميل كا١تقدرة على تسجيل تلك ا١تخالفات يف التقرير
 1.عملية التدقيق ىي عملية مستمرة

يتضمن خطر التدقيق عدة عناصر تكوف جوىرية، ٥تاطر الرقابة أك ٥تاطر عناصر خطر التدقيق : نيالمطلب الثا
 :االكتشاؼ

ىناؾ العديد من البيانات اٞتوىرية اليت تأثر على ٗتطيط عملية التدقيق كمداىا : مخاطر األخطاء الجوىرية:أوال
كتوقيتها، كٖتديد االختبلفات كاال٨ترافات، كعلى تقرير ا١تدقق أف يتضمن ىذه األخَتة كيقرر ما إذا كانت 

 حيث أشارت عدة دراسات إُف أف ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية تتأثر بعدة عوامل أ٫تها، 2البيانات جوىرية أـ ال،
  كما ٯتكن تصنيفها 3.تدفق األصوؿ؛ طريقةالتقييماحملددةكفقنالبلفًتاضاحملاسيب؛الوضعاالقتصاديالعاـ؛كالتطويرالفٍت

 :على مستويُت ٫تا
 :مخاطر األخطاء الجوىرية عند مستوى البيانات المالية (1

تتمثل كظيفة التدقيق يف ضماف سبلمة ا١تعلومات اليت تقدمها إدارة الشركة، كعلى كجو التحديد البيانات 
 حيث تعد ىذه األخَتة جزء من عملية التقرير ا١تاِف، كىي تشتمل على ٣تموعة من البيانات ا١تالية ا١تتمثلة 4ا١تالية،

يف ا١تيزانية كبياف التدفقات النقدية كتغَتات يف ا١تركز ا١تاِف، إضافة إُف اإليضاحات كاالفصاحات كا١تواد التفسَتية 
                                       

، دراسة ميدانية من وجية نظر مدققي الحسابات الخارجيين في األردن: العوامل المؤثرة عمى جودة تدقيق الحسابات محمد إبراىيم النوايسة، 1
 .391، ص2006، 03، العدد02المجمة األردنية في إدارة األعمال، المجمد

2Julia Baldauf et al, The Influence of Audit Risk and Materiality Guidelines on Auditor’s Planning 
Materiality Assessment, Accounting and Finance Research, Vol.04, No.04, 2015, p98. 
3She-I Chang et al, The development of audit detection risk assessment system: Using the fuzzy theory 
and audit risk model, Expert Systems with Applications, Vol.35, 2008, p:1054. 
4Julia Baldauf et al,op cit, p:97. 
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اليت ٘تثل جزءا مكمبل للبيانات ا١تالية، كتعد كتقدـ مثل ىذه البيانات على األقل سنويا، كعليو ٬تب إعداد كعرض 
ىذه البيانات ا١تالية يف ضوء احتياجات ا١تستخدمُت، غَت أف ٣تلس معايَت احملاسبة الدكلية يشَت إُف أف البيانات 

ا١تالية ا١تعدة تليب االحتياجات ا١تشًتكة لغالبية ا١تستخدمُت كلكن البيانات ا١تالية على كل حاؿ ال توفر كافة 
ا١تعلومات اليت ٯتكن أف ٭تتاجها ا١تستخدمُت لصنع القرارات االقتصادية، ألف ىذه البيانات كإُف حد كبَت تعكس 

 كحىت يتمكن ا١تدقق من إبداء رأيو حوؿ 1اآلثار ا١تالية لؤلحداث السابقة كال توفر بالضركرة معلومات غَت مالية؛
البيانات ا١تالية عليو بدراسة كتقييم ٥تاطر عدـ ٘تثيل البيانات ا١تالية للمركز ا١تاِف للمنشأة كنتيجة أعما٢تا كالتغَتات 

 .يف مركزىا ا١تاِف
كتشَت ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية عند مستول البيانات ا١تالية إُف ا١تخاطر اليت تتعلق بشكل كبَت بالبيانات 
ا١تالية ككل كمن احملتمل أف تؤثر على العديد من اإلثباتات، حيث أف ٥تاطر من ىذا النوع ليست بالضركرة أف 
تكوف ٥تاطر قابلة للتحديد يف إثباتات معينة عند مستول فئات ا١تعامبلت كأرصدة اٟتسابات كاإلفصاح، كبدال 
من ذلك، فإهنا ٘تثل الظركؼ اليت قد تزيد من ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية عند مستول اإلثبات، على سبيل ا١تثاؿ 

ٕتاكز اإلدارة للرقابة الداخلية، كقد تكوف ا١تخاطر عند مستول البيانات ا١تالية على كجو ا٠تصوص مناسبة العتبار 
 .ا١تدقق ١تخاطر األخطاء اٞتوىرية الناٚتة عن الغش

على الرغم من أف )كما قد تنتج ا١تخاطر عند مستول البيانات ا١تالية بشكل خاص من بيئة رقابة ضعيفة 
، على سبيل ا١تثاؿ فإف كجود (ىذه ا١تخاطر قد تتعلق أيضا بعوامل أخرل مثل الظركؼ االقتصادية ا١تتدىورة

نواحي ضعف مثل نقص الكفاءة يف اإلدارة ذا أثر أكثر انتشارا على البيانات ا١تالية كقد يتطلب استجابة شاملة 
من قبل ا١تدقق؛كما يثَت فهم ا١تدقق للرقابة الداخلية شكوكا حوؿ قابلية تدقيق البيانات ا١تالية ١تنشأة، فعلى سبيل 

 2:ا١تثاؿ
  قد تكوف االىتمامات بشأف نزاىة إدارة ا١تنشأة جادة إُف اٟتد الذم ٬تعل ا١تدقق يستنتج أف ٥تاطرة

 .إعطاء معلومات غَت صحيحة يف البيانات ا١تالية ىو بالشكل الذم ال ٯتكن معو إجراء تدقيق
  قد تسبب االىتمامات بشاف ظركؼ كموثوقية سجبلت ا١تنشأة إُف أف يستنتج ا١تدقق أنو من غَت احملتمل

 .   أف تتوفر أدلة تدقيق كافية كمناسبة لدعم رأم غَت متحفظ حوؿ البيانات ا١تالية
 :مخاطر األخطاء الجوىرية عند مستوى اإلثبات (2

يتم تقييم ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية عند مستول اإلثبات من أجل ٖتديد طبيعة كتوقيت كمدل إجراءات 
التدقيق اإلضافية البلزمة للحصوؿ على دليل تدقيق كايف كمناسب، ْتيث ٯتٌكن ىذا الدليل ا١تدقق من التعبَت عن 

الرأم حوؿ البيانات ا١تالية عند مستول منخفض مقبوؿ من ٥تاطر التدقيق؛ لذلك يستخدـ ا١تدقق أساليب 

                                       
 .82-80، ص2011، دار صفاء لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، الريادة في المحاسبة والتدقيق أحمد حممي جمعة، 1
 .218، صمرجع سبق ذكره، المدخل إلى التدقيق والتأكيد أحمد حممي جمعة، 2
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متنوعة لتحقيق ا٢تدؼ من تقييم ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية، فعلى سبيل ا١تثاؿ قد ينتفع ا١تدقق من ٪توذج يعرب عن 
العبلقة العامة ١تكونات ٥تاطر التدقيق باستخداـ تعابَت رياضية للوصوؿ إُف مستول مقبوؿ من ٥تاطر االكتشاؼ، 
كما يرل بعض ا١تدققُت أف مثل ىذا النموذج مفيد عند ٗتطيط إجراءات التدقيق، كلتوضيح أكثر فالشكل ا١تواِف 

 :يبُت كيفية ٖتديد ما إذا كانت بيانات ا١تنشاة خالية من األخطاء اٞتوىرية
 1يحدد ما إذا كانت بيانات المنشأة خالية من األخطاء الجوىرية: (23)المخطط بياني رقم

 

عند مستول اإلثبات تتألف من  (٥تاطر ا١تنشأة )كمن خبلؿ ا١تخطط أعبله فإف ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية
 2:مكوناف يظهراف بشكل مستقل عن عملية تدقيق البيانات ا١تالية ٫تا

 (المتأصل)الخطر المالـز - أ
كيقصد هبا قابلية رصيد حساب ما لوجود ٖتريف مادم ناتج عن طبيعة البند ا١تعٍت، كذلك قبل أخذ 
الرقابة الداخلية يف االعتبار، فمثبل تعرض النقدية للسرقة أكثر احتماال من تعرض ا١تخزكف السلعي للسرقة، 

كاألخَت بدكره أكثر احتماال من تعرض اآلالت للسرقة كىكذا، كيطلق عليها ا١تخاطر ا١تتأصلة كالذاتية كالضمنية 
 .أيضا

                                       
مرجع ، "المفاىيم األساسية"دليل استخدام معايير التدقيق الدولية لمتدقيق عمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجماإلتحاد الدولي لممحاسبين،1

 .41، صسبق ذكره
 .149، صمرجع سبق ذكره أحمد حممي جمعة، 2
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إف نسبة حدكث ا١تخاطر ا١تبلزمة أعلى يف بعض التأكيدات كفئات ا١تعامبلت كأرصدة اٟتسابات 
كاالفصاحات ذات العبلقة من غَتىا من التأكيدات، فعلى سبيل ا١تثاؿ، قد تكوف نسبة حدكثها أعلى يف 

العمليات اٟتسابية ا١تعقدة أك اٟتسابات اليت تتألف من مبالغ مشتقة من تقديرات ٤تاسبية ٗتضع لشكوؾ ىامة يف 
التقدير، كما قد تؤثر الظركؼ ا٠تارجية اليت تؤدم إُف حدكث ٥تاطر يف األعماؿ على ا١تخاطرة ا١تبلزمة، فمثبل قد 

كما قد تؤثر العوامل يف . تعجل التطورات التكنولوجية من منتج معُت قدٯتا، كبالتاِف ٕتعل ا١تخزكف عرضة للمبالغة
ا١تنشأة كبيئتها ا١تتعلقة بعدة أك كافة فئات ا١تعامبلت أك أرصدة اٟتسابات اإلفصاحات على ا١تخاطرة ا١تبلزمة 

كقد تتضمن مثل ىذه العوامل مثبل االفتقار إُف رأس ماؿ عامل كاؼ الستمرار العمليات . ا١تتعلقة بإثبات معُت
 1.أك كجود قطاع متدىور يتصف بعدد كبَت من حاالت الفشل

كلتقدير ا١تخاطر ا١تتأصلة على ا١تدقق استخداـ قدراتو ا١تهنية لتقدًن العديد من العوامل من أ٫تها؛ أمانة 
اإلدارة، خربة كمعرفة اإلدارة، طبيعة عمل ا١تنشأة مثل احتماالت كوف منتجات أك خدمات ا١تنشأة ذات تقنية 

قدٯتة، كتعقيد ىيكلية رأس ا١تاؿ، كحساب البيانات ا١تالية احملتمل أف تكوف قابلة للتحريف، مثل طبيعة اٟتسابات 
 2.اليت تتطلب إجراء تسويات أك اليت تتضمن درجة عالية من التخمُت

 خطر الرقابة - ب
كيعرؼ تقييم خطر الرقابة بأنو توقع ا١تدقق ١تدل قدرة الرقابة الداخلية على منع التحريفات اٞتوىرية من 

كفهم الرقابة الداخلية . اٟتدكث أصبل، أك قدرهتا على اكتشاؼ تلك التحريفات كتصويبها يف حاؿ حدكثها
 3:كتقدير خطر الرقابة ٯتر با١تراحل التالية

 .فهم الرقابة الداخلية من حيث التصميم كالتطبيق - أ
 .(مرتفع، متوسط، منخفض)تقدير خطر الرقابة يف كل عملية من العمليات ا٢تدؼ حيث يكوف - ب
التخطيط كمن مث إجراء اختبارات الرقابة كتقييم النتائج، كيتم ٖتديد حجمها كفق مستول ا٠تطر ا١تقدر،  - ت

 .كمراجعة مدل مبلئمة مستول خطر الرقابة ا١تقدر
تقدير خطر االكتشاؼ كتنفيذ اإلجراءات اٞتوىرية مع األخذ باالعتبار ٠تطر الرقابة ا١تقدر كعناصر ا٠تطر  - ث

 .األخرل
كتقدير ا١تخاطر ٭تتاج للقياـ بتحديد كٖتليل ا١تخاطر ا١تتعلقة بتحقيق أىداؼ ا١تنشأة كإعداد البيانات ا١تالية 
كفقا للمبادئ احملاسبية، كتتطلب عملية تقدير ا١تخاطر ٖتليل العوامل ا١تسببة ٢تا، كٖتديد احتمالية حدكثها كاٗتاذ 

                                       
، ص 2013، المجمع الدولي العربي لممحاسبين القانونيين، االردن،(IACPA)منياج محاسب دولي عربي قانوني معتمد  جمال الطرايرة، 1

 .46-45ص
 .26، صمرجع سبق ذكرهعالء الدين صالح محمود عودة، 2
، المجمة الجامعة،  أثر تقييم مكونات الرقابة الداخمية عمى تقدير خطرىا في الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية رشا بشير الجرد،3

 .227، ص2013، 15، العدد03المجمد
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اإلجراءات الضركرية للتحكم فيها كإدارهتا لتخفيض حدة تأثَت حدكثها إُف مستويات مقبولة، كاٞتدير بالذكر أف 
ىدؼ اإلدارة من تقدير ا١تخاطر ىنا ٮتتلف عن ىدؼ مدقق اٟتسابات، إذ تسعى اإلدارة من كراء تقدير كٖتليل 

٥تاطر الرقابة إُف التعرؼ على تلك ا١تخاطر كاحتمالية حدكث األخطاء كالغش كالعمل على اٗتاذ كل ما من شأنو 
ٗتفيضها، أما ىدؼ مدقق اٟتسابات من تقدير ٥تاطر فهو ٖتديد مستواىا ١تساعدتو يف ٖتديد مدل كطبيعة 

 1.اإلثباتات ا١تطلوبة يف عملية التدقيق
كيقصد بو احتماؿ أف ٕتاكزان ماديا سوؼ ٬تتاز ىيكل الرقابة الداخلية، دكف أف تستطيع األنظمة الرقابية 

ا١تستخدمة منع حدكثو أك اكتشافهن كيكوف على ا١تدقق أف يقدر ىذا ا٠تطر عن طريق تقييم مدل كفاءة 
السياسات كاإلجراءات ا١تستخدمة يف البيئة الرقابية كالنظاـ احملاسيب كاإلجراءات الرقابية اليت كضعت لكي ٘تنع 

 2.حدكث ىذه التجاكزات ا١تادية، أك تكتشف ما يكوف قد حدث منها بالفعل
 قد أضاؼ مطلبا جديدا 55كتقدير خطر الرقابة ليس با١تطلب اٞتديد، حيث أف تقرير معايَت ا١تراجعة رقم

 31 القوائم ا١تالية الواردة بتقرير معايَت ا١تراجعة رقمAssertionsيتمثل يف تقدير خطر الرقابة يف عبلقتو بإثباتات 
 :كاليت ٯتكن تقسيمها طبقا للمعايَت اآلتية

كل شيء مسجل كمفصح عنو يف البيانات : Existence or Occurrenceالوجود أك اٟتدكث  -1
ا١تالية موجود يف التاريخ ا١تناسب كينبغي تضمينو، كاف ٚتيع األصوؿ كااللتزامات كا١تعامبلت ا١تسجلة كا١تسائل 

 .األخرل ا١تتضمنة يف مبلحظات البياف ا١تاِف موجودة، كحدثت بالفعل كتتعلق با١تنشأة
كل ما ينبغي تسجيلو أك اإلفصاح عنو يف البيانات ا١تالية قد مت تضمينو، :Completenessاالكتماؿ -2

كال توجد أم أصوؿ أك التزامات أك معامبلت أك أحداث غَت مسجلة أك مفصح عنها، كما ال يوجد أم 
 .نقصاف أك عدـ اكتماؿ يف مبلحظات البياف ا١تاِف

 Rights and Obligationsاٟتقوؽ كالواجبات  -3
 Evaluation or Allocationالتقييم أك التخصيص  -4
يتم تزكيد متخذم القرارات با١تعلومات : Presentation and Disclosureالعرض كاإلفصاح  -5

ا١تبلئمة ا١تؤثرة على ٖتديد الربح، كا١تركز ا١تاِف، كتعترب القوائم ا١تالية األساسية، العمود الفقرم لئلفصاح، حيث 
يراعى يف إعدادىا ا١تبادئ احملاسبية ا١تقبولة، كالتبويب، كالتوحيد، كاألرقاـ ا١تقارنة عن سنتُت، ككذلك ا١تذكرات 

اليت تشتمل على بيانات مالية غَت كاردة يف القوائم ا١تالية، كتكوف منشورة أسفل القوائم ا١تالية، كطرؽ تقوًن 

                                       
، المجمة "دراسة استكشافية لعينة من مراقبي الحسابات بالعراق"تحميل أىمية عناصر الرقابة الداخمية لمراقبي الحسابات  طالل الججاوي، 1

 .10، ص2006العربية لإلدارة، 
تقدير خطر الرقابة في ضوء المسؤوليات الجديدة لممراجع عن نظام الرقابة الداخمية، المجمة المصرية لمدراسات  عباس أحمد رضوان، 2

 .130، ص1989، 02، العدد13، المجمدالتجارية
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ا١تخزكف، كمعاٞتة مصركفات الصيانة، كاإلصبلح، كٖتويبلت العمبلت األجنبية، كطرؽ االىتبلؾ، كأحداث 
 1.كقعت بعد إعداد ا١تيزانية، ككذلك التغَتات يف السياسة احملاسبية؛ كىذا كلو يزيد من ثقة ا١تستفيدين

 خطر االكتشاؼ:ثانيا
تعد ٥تاطر االكتشاؼ دالة إلجراءات ا١تدققة كتطبيقها بواسطة ا١تدقق، كينتج ىذا ا٠تطر جزئيا من حالة 

عدـ التأكد اليت تسود العملية ا١تدققة عندما ال يقـو ا١تدقق بالفحص الشامل للعمليات، كما أف مثل ىذا ا٠تطر 
قد يوجد حىت لو قاـ ا١تدقق بالفحص الشامل، فقد تكوف حاالت عدـ التأكد نإتة من استخداـ ا١تدقق 

إلجراءات غَت مبلئمة أك بسبب عدـ تطبيق اإلجراءات بطريقة سليمة أك التفسَت ا٠تاطئ لنتائج ا١تدققة، مع 
مبلحظة أف ظركؼ عدـ التأكد األخرل ٯتكن ٗتفيضها إُف مستول ٯتكن التغاضي عنو من خبلؿ التخطيط 

كاإلشراؼ الكايف كالقياـ بإ٧تاز عملية ا١تدققة كفقا ١تعايَت رقابة جودة األداء ا١تناسبة، كتتضمن ٥تاطر االكتشاؼ 
 2:عنصرين ٫تا

ا١تخاطر ا١تتعلقة بفشل إجراءات ا١تدققة التحليلية يف اكتشاؼ األخطاء اليت ال يتم منعها أك اكتشافها عن  - أ
 ".٥تاطر ا١تدققة التحليلية"طريق إجراءات الرقابة الداخلية، كيسمى

ا١تخاطر ا١تتعلقة بالقبوؿ غَت الصحيح لنتائج االختبارات التفصيلية يف الوقت الذم يكوف ىناؾ خطأ  - ب
جوىرم يوجب الرفض كَف يتم اكتشافو عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية كإجراءات ا١تدققة التحليلية 

 ". ٥تاطر ا١تدققة التفصيلية" كغَتىا من االختبارات ا١تبلئمة كيسمى
 تعترب القوائم ا١تالية ٤تتوية على غش أك أخطاء مهمة 3:القوائم ا١تالية اليت ٖتتوم على غش أك أخطاء مهمة

إذا كاف األثر ا١تًتتب على ىذا الغش أك األخطاء ٔتفردىا أك يف ٣تموعها من األ٫تية ْتيث ٬تعل ىذه القوائم 
 .مضللة كال تعرض بعدؿ ا١تركز ا١تاِف كنتائج األعماؿ كالتدفقات النقدية كفقا ١تعايَت احملاسبة ا١تتعارؼ عليها

كاألخطاء ىي البيانات غَت صحيحة كغَت متعمدة يف القوائم ا١تالية، أك حذؼ مبالغ، أك عدـ اإلفصاح 
 :عن معلومات يف القوائم ا١تالية دكف قصد، كقد تتضمن األخطاء مايلي

 أخطاء يف ٚتع أك معاٞتة البيانات اليت على أساسها القوائم ا١تالية. 
 تقديرات ٤تاسبية غَت منطقية ناشئة من اإل٫تاؿ غَت ا١تتعمد أك سوء تفسَت اٟتقائق. 
 أخطاء يف تطبيق معايَت احملاسبة تتعلق با١تبالغ أك التبويب، أك طريقة العرض، أك اإلفصاح. 

أما الغش فهو بيانات كاذبة يف القوائم ا١تالية متعمدة أك تعمد إغفاؿ تضمُت القوائم ا١تالية معلومات 
مهمة، كىناؾ نوعاف من البيانات الكاذبة اليت ٬تب على ا١تراجع أف يأخذىا يف االعتبار عند مراجعتو لقوائم مالية 

                                       
 .53، ص2007، دار الحامد لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة حيدر محمد عمى بني عطا، 1
، رسالة ماجستير، تخصص محاسبة، جامعة الشرق أثر مخاطر الرقابة عمى إجراءات التدقيق الخارجي دراسة تطبيقية نبيل حكمت نبيل بميبمو، 2

 .38، ص2015االوسط، 
 .722، ص2000، أبريلSOCPAمعيار مخاطر المراجعة واألىمية النسبية، الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين  لجنة معايير المراجعة، 3
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٫تا البيانات الكاذبة الناشئة من التحريف كالتبلعب يف التقارير ا١تالية، كالبيانات الكاذبة الناشئة من اختبلس 
 .األصوؿ

كالعامل األساسي يف التفرقة بُت الغش كاألخطاء ىو ما إذا كاف التصرؼ الذم تسبب يف احتواء القوائم 
 . ا١تالية على بيانات كاذبة متعمدا أك غَت متعمد

 كيعترب ا١تدقق مسئوال عن اكتشاؼ تلك األخطاء كالغش اليت يظهرىا التدقيق العامي للدفاتر كالسجبلت 
شريطة أف يكوف ا١تدقق قد مارس حذره ا١تهٍت كأختار عينات عشوائيا، أما ما ٖتتويو الدفاتر من غش ٤تكم 

األطراؼ َف تكشفو عملية التدقيق ىذه فبل يعترب ا١تدقق مسئوال عنو، كلكن من كاجب ا١تدقق أف يزيد من حجم 
 .العينة كنطاؽ االختبارات حىت يزيل شكو باليقُت كالقناعة بعدـ كجود خطأ أك غش ما

كالوسيلة األساسية كالطريق القوًن ١تنع الغش كا٠تطأ أك العمل على التقليل منهما، إ٪تا يتم بإتباع أنظمة 
سليمة للرقابة الداخلية، ككاجب ا١تدقق ىنا أف يسدم النصح كيقدـ ما يراه من مقًتحات لتدعيم الرقابة الداخلية، 

كلتبليف الثغرات كنقاط الضعف ا١توجودة يف النظاـ ا١تطبق با١تشركع ٖتت التدقيق، كىكذا إذا ما قاـ ا١تدقق بأداء 
كاجباتو كفق األصوؿ ا١تهنية، كَف يهمل أم ناحية من نواحي عملو، كمع ذلك ظهر أف ىناؾ تبلعبا أك اختبلسا 

قد كقع يف ا١تشركع كَف يكتشفو ا١تدقق فإنو ال يٌعد مسئوال عنو، كيود اٟتكم على مدل التزاـ ا١تدقق أك عدـ التزامو 
بواجباتو ا١تهنية بالعودة إُف معايَت التدقيق ا١تتعارؼ عليها من مراعاة ظركؼ اٟتاؿ ا٠تاصة با١تشركع ا١تهٍت، 

 1.كلنصوص العقد ا١ترـب بُت ا١تدقق كالعميل كذلك عندما ال تكوف ا١تراجعة إلزامية
 :كىو ٭تتوم علىنموذج خطر التدقيق : ثالثا

 ىي ا١تخاطر النإتة عن احتماؿ كجود خطأ أك ٖتريف مادم يف القوائم ا١تالية، :خطر التدقيق ا١تقبوؿ -1
كعدـ ٘تكن ا١تدقق من اكتشافو على الرغم من بذلو العناية ا١تهنية ا١تعقولة، أك ىي ا١تخاطر ا١تقبولة لدل ا١تدقق 
بأف يقـو باستنتاج نتيجة غَت سليمة بعد االنتهاء من إجراءات التدقيق، كيقـو ا١تدقق بتحديد ٥تاطر التدقيق 

 كمعدؿ %5ا١تقبولة حسب اٟتكم ا١تهٍت كدرجة االستعداد لتحمل ا١تخاطرة، كعادة يستخدـ ا١تدققُت نسبة 
 2:للمخاطر ا١تمكن قبو٢تا كيعتمد ا١تدققُت يف ٖتديد كقبوؿ ىذه النسبة على ٣تموعة من العوامل ا١تؤثرة ىي

  درجة اعتماد ا١تستخدمُت ا٠تارجيُت على القوائم ا١تالية، حيث كلما توقع ا١تدقق إعطاء ا١تستخدمُت
 .ا٠تارجيُت اىتماما كبَتا للقوائم ا١تالية للعميل، فإنو من ا١تبلئم أف تكوف ٥تاطر التدقيق ا١تقبولة منخفضة

  مدل مواجهة العميل لصعوبات مالية بعد إصدار القوائم ا١تالية، حيث أف ىناؾ ميل طبيعي من قبل الذين
 .يتعرضوف لئلفبلس بأف يقوموا ٔتقاضاة ا١تدقق

                                       
 .72، صالتدقيق والرقابة في البنوك، مرجع سبق ذكره خالد امين عبد اهلل، 1
 .146، صمرجع سبق ذكره رزق ابو زيد الشحنة، 2
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  تقييم نزاىة كاستقامة اإلدارة، فإذا كانت اإلدارة مشكوؾ يف نزاىتها، فإف ا١تدقق قد يقـو بتقييم ا١تخاطر
 . ا١تمكن قبو٢تا بشكل منخفض كالعكس

 ىو ا٠تطر الذم يرجع إُف طبيعة أعماؿ ا١تؤسسة، كطبيعة العنصر ٤تل التدقيق، حيث :خطر التدقيق اٟتتمي -2
ينشا ىذا النوع من ا٠تطر نتيجة ٟتساسية رصيد حساب ما، أك نوع ا١تعامبلت، كذلك بافًتاض عدـ كجود 

 1:إجراءات رقابة داخلية ذات عبلقة؛ ك٦تا قد يؤثر على تقدير ا٠تطر اٟتتمي عناصر عدة من أ٫تها
 ٮتتلف ا٠تطر اٟتتمي من مؤسسة ألخرل، مثل االختبلؼ يف األصوؿ كا١تعدات :  طبيعة أعماؿ العميل

 .كا١تمتلكات، كبالتاِف فإنو سيؤثر على النقدية، كأكراؽ الدفع كغَتىا
 يؤدم التعرؼ على بيانات كاذبة يف عمليات التدقيق السابقة إُف تكوين فكرة : نتائج عمليات التدقيق السابقة

 .عما قد تكوف عليو البيانات اٟتالية، خاصة إذا كانت متعمدة كمكررة يف السنوات السابقة
 يف حالة التعامل ألكؿ مرة مع : التعامل األكؿ مع ا١تؤسسة العميل مقارنة بتكرار التعامل مع مدقق ٤تدد

 .مؤسسة العميل فإنو يرتفع مستول ا١تخاطر، نظرا لعدـ كجود خلفية مسبقة عن ا١تؤسسة
 من خبلؿ عدـ اإلفصاح عن ا١تعامبلت مع األطراؼ األخرل أك عدـ : التعامل مع األطراؼ ذات العبلقة

 .كفايتو، كالتحقق من ىذه ا١تعامبلت بشكل دقيق
 كىي تتعلق ٔتعامبلت استثنائية كغَت عادية، كاليت من ا١تمكن أف يكوف مت تسجيلها : ا١تعامبلت غَت الركتينية

 .بشكل غَت صحيح، مثل خسائر اٟتريق
 توجد العديد من اٟتسابات قد ٖتتاج لقدر كبَت من اٟتكمة، كالتقدير، كمنها: التقديرات ا١تطلوبة للحسابات: 

 .الديوف ا١تعدكمة -
 .ا١تخزكف ا١تتقادـ -

 أثر مخاطر األعماؿ على التدقيق ومدى استجابة المدقق لها :المطلب الثالث
 مدى ارتباط التدقيق بمخاطر األعماؿ: أوال

يف التسعينات عمد جل ا١تدققُت كشركات التدقيق إُف تطوير مناىج جديدة للتدقيق كا١تراجعة انطبلقا من 
 كذلك نتيجة لزيادة حجم 2الفهم العميق لبيئة أعماؿ العمبلء، ككضع خطط تتماشى مع ٥تاطر أعماؿ العمبلء؛

أعماؿ ا١تؤسسات كزيادة ا١تنافسة بينها أدل ذلك لزيادة ا١تخاطر اليت تتعرض إليها ا١تؤسسات، كىو األمر الذم 
أدل إُف ضركرة إدراؾ ا١تدقق كفهمو لعمل ا١تؤسسات كذلك يف إطار أكسع من ا١توضوعات التقليدية ا١تتضمنة يف 

معايَت التدقيق ا١تستخدمة ٔتعٌت أنو على ا١تدقق أف يقـو بعمليات ٖتليل كتقييم طبيعة العمليات التشغيلية 
                                       

دراسة تطبيقية عمى ) استخدام غشارات خطر المراجعة في تحسين فعالية المراجعة الخارجية في كشف االحتيال المالي نسيم ابراىيم زقوت،1
 .46، ص2015، رسالة ماجستير، تخصص المحاسبة والتمويل، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية غزة، فمسطين، (مكاتب المراجعة في قطاع غزة

2Lasse Niemi et all, Responsiveness of auditors to the audit risk standards: Unique Evidence from Big 4 
audit firms, Accounting in Europe, DOI:10.1080/17449480.2018.1431398, 2018, p03. 
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للمؤسسة قيد التدقيق للوصوؿ إُف االستنتاجات اليت تتعلق بفعالية كاستمرارية ىذه العمليات التشغيلية كذلك من 
 1.خبلؿ استخداـ العديد من األساليب كالتقنيات

مت إجراء دراسة تقييمية ٕتريبية كاسعة النطاؽ للتغَتات يف عمليات التدقيق مع مركر الزمن، ككانت الدراسة 
يف الواليات ا١تتحدة األمريكية كقد ْتثت تأثَت ٥تاطر األعماؿ على عملية التدقيق اليت مت تطويرىا منذ التسعينات، 
كتبُت نتائج الدراسة اليت توصلوا إليها أنو على الرغم من أف مصاريف كساعات التدقيق كانت عموما أقل يف عاـ 

،فقد كاف أداء ا١تدققُت أعلى بشكل عاـ خاصة بالنسبة للعمبلء ذكم ا١تخاطر 1992 ٦تا كانت عليو عاـ2002
 2.العالية

كتتمثل إحدل السمات ا٢تامة يف التدقيق النموذجي ىو التسلسل يف مهاـ العملية التدقيقية ا١تًتابطة اليت 
يقـو هبا ا١تدقق مثل تقييم الرقابة الداخلية كاالختبارات اٞتوىرية،حيث أنو كخبلؿ العقود ا١تاضية تناكلت عدة 

دراسات عدة ٦تارسات كأساليب هبدؼ ٖتديد اٞتدكؿ الزمٍت مرف كمناسب لكل عملية تدقيق ٔتا يتناسب مع 
التكاليف اليت سيتحملها العميل كٖتليل العوامل اليت تؤدم إُف التغَتات يف اٞتداكؿ الزمنية للمدققُت خبلؿ 

 3.قيامهم بعملية التدقيق
ٯتكن للعديد من ا١تخاطر ا١تتأصلة أف تؤدم إُف كل من ٥تاطريت األعماؿ التجارية كاالحتياؿ، كقد ٮتلق 

، كلكن قد يوفر أيضا الفرصة لشخص ما للتبلعب يف النتائج ا١تالية أك (ٕتارية)نظاـ ٤تاسيب جديد أخطاء ٤تتملة
 .(٥تاطر االحتياؿ)إساءة استخداـ األصوؿ 

كلذلك عند ٖتديد ٥تاطر أعماؿ ما ٬تب التمعن دائما يف ما إذا كانت ٗتلق أيضا ٥تاطرة احتياؿ، فإذا 
كانت تفعل ذلك، البد من تسجيل كتقييم ٥تاطر االحتياؿ منفصلة عن عوامل ا١تخاطر التجارية، كإال فإنو من 

ا١تمكن أف تشَت استجابة التدقيق فقط ١تكوف ٥تاطرة ٕتارم كليس ١تخاطر االحتياؿ؛ كما يتم ٖتديد االحتياؿ 
 :غالبا من خبلؿ اختبارات

  األ٪تاط غَت االعتيادية، أك االستثناءات كالوقائع الغريبة يف ا١تعامبلت كاألحداث؛ 
 األشخاص دكم الدافع كالفرصة كالتربير ا١تنطقي الرتكاب عملية االحتياؿ؛ 

لذلك من ضركرم إذا مت مبلحظة من ىكذا مسائل خبلؿ أم مرحلة من مراحل التدقيق، أف تسجل كتقيم 
كمخاطر احتياؿ حىت كإف كانت تبدكا يف الظاىر غَت جوىرية،كيساعد تسجيل ىذه ا١تخاطر يف ضماف أهنا 

 4.تؤخذ بنظر االعتبار بشكل مبلئم عند تطوير استجابة التدقيق
 

                                       
 .41، صمرجع سبق ذكرهنبيل حكمت نبيل بميبمو، 1

2Lasse Niemi et al,obit cit, p03. 
3  C. Janie, A Decision Support System for Audit Staff Scheduling of multiple and Large-Scaled 
Engagements, The Review of Business Information Systems, VOL.06, NO.01, 2011, P28. 

، المجمد "المفاىيم االساسية"دليل استخدام معايير التدقيق الدولية لمتدقيق عمى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم اإلتحاد الدولي لممحاسبين، 4
 .39، ص2011األول، الطبعة الثالثة،جمعية المجمع العربي لممحاسبين القانونيين، األردن،
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 قدرة المدقق على تحديد مخاطر غش اإلدارة: ثانيا
حىت أكائل الستينات من القرف ا١تاضي كاف يسود االعتقاد بأف ا١تدقق مسئوؿ عن توفَت تأكيد مطلق بأف 

القوائم ا١تالية خالية من الغش اٞتوىرم،  كألجل تلك التوقعات، كلتخفيض احتماؿ تعرضهم للمقاضاة، كاف 
ا١تدققُت يقوموف بإجراء مراجعة شاملة ٞتميع العمليات ا١تالية، األمر الذم كاف يؤدم إُف ٖتمل ا١تؤسسة لتكاليف 
تدقيق مرتفعة تفوؽ حدكد التوقعات ا١تعقولة للفائدة ا١تستمدة من عملية التدقيق، كما جعل القياـ بعملية التدقيق 

 .غَت ٣تدية اقتصاديا للمدققُت
كنتيجة لذلك، حاكلت مهنة احملاسبة كا١تراجعة إقناع مستخدمي القوائم ا١تالية ٔتسؤكلية ا١تدقق احملدكدة ٕتاه 
اكتشاؼ األخطاء كالغش، من خبلؿ إصدار عدت معايَت القت العديد من االنتقادات بسبب كجود أكجو قصور 

 أصدر ٣تلس معايَت ا١تراجعة معيارا جديدا موجها بشكل خاص ٨تو 1997تغفل عنها تلك ا١تعايَت؛ ففي عاـ 
 ، استهدؼ ا١تعيار بشكل أساسي جعل ا١تدققُت أكثر إدراكا ١تسؤكليتهم ٕتاه SAS No.82الغش، ىو ا١تعيار 

اكتشاؼ الغش، حيث كضح ا١تعيار بأنو على ا١تدققُت مسئولية ٗتطيط كأداء عملية التدقيق للحصوؿ على تأكيد 
معقوؿ بأف القوائم ا١تالية خالية من الغش اٞتوىرم، غَت أنو َف يضيق فجوة التوقعات دائمة اٟتضور، ٦تا دفع 

 كالذم اعًتؼ كبشكل كاضح للمرة األكُف ٔتسؤكلية SAS No.99ٔتجلس معايَت ا١تراجعة إلصدار معيار رقم
ا١تدقق ٕتاه اكتشاؼ غش اإلدارة، من خبلؿ النص يف الفقرة األكُف منو بأنو ٬تب على ا١تدققُت مسؤكلية ٗتطيط 

 1.كأداء عملية التدقيق للحصوؿ على تأكيد معقوؿ حوؿ ما إذا كانت القوائم ا١تالية خالية من الغش اٞتوىرم
  اليت تسبب ٖتريفا ماديا ذك أ٫تية نسبية Fraudlentيهتم ا١تدققُت عادة بربط الغش بالتصرفات االحتيالية

( 1:يف القوائم ا١تالية، كىناؾ نوعُت من التحريفات يعترب مبلئمُت الىتماـ ا١تدقق عند أداء عملية التدقيق ٫تا
التحريفات النإتة من اختبلس األصوؿ  (2التحريفات الناشئة من إعداد التقارير ا١تالية ا١تضللة،

Misappropriation of Assets كٮتتلف كبل النوعُت عن بعضهما يف أف النوع األكؿ يتم ارتكابو عادة عن ،
طريق اإلدارة بغرض خداع كتضليل مستخدمي ا١تعلومات ا١تالية، يف حُت أف النوع الثاين يتم ارتكابو ضد ا١تؤسسة 
كيف غالبية األحواؿ عن طريق ا١توظفُت، كيتم تقسيم الغش إُف ثبلثة أنواع أك٢تما يتعلق باختبلس أصوؿ ا١تؤسسة، 

كثانيهما يتعلق بالعرض ا١تزيف للمعلومات احملاسبية أما ثالثهما فَتتبط ٓتداع الطرؼ الثالث عن طريق عرض 
 .معلومات مزيفة على سبيل ا١تثاؿ قياس اإلدارة بعرض معلومات غَت أمينة بغرض تدنية االلتزاـ الضرييب للمؤسسة
كعلى الرغم من أف الغش كالذم يشار إليو عادة بالتقرير ا١تاِف االحتياِف يهدؼ غلى جعل القوائم ا١تالية 

 Managingتعطي انطباع مضلل عن ا١تواقف ا١تالية للمؤسسة، كقد يتم ذلك عن طريق ما يعرؼ بإدارة األرباح 

Earning عن طريق التأثَت على مدارؾ ا١تستخدمُت ٓتصوص أداء ا١تؤسسة، يتم عادة ارتكابو بشكل متعمد يف 

                                       
، أطروحة دكتوراه، تقييم مخاطر غش اإلدارة كمدخل ألداء أعمال المراجعة الخارجية في الجميورية اليمنية أكرم محمد عمي أحمد الوشمي، 1

 .63، ص2008محاسبة، كمية التجارة، جامعة أسيوط، اليمن، تخصص 
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ا٠تفاء، إال أف كجود عبلمات كمؤشرات ٖتذيرية ١تخاطر الغش قد تنبو ا١تدققُت إُف حدكثو احملتمل، كقد يكوف 
ذلك قائما يف مرحلة أداء اإلجراءات ا١ترتبطة بقبوؿ العمبلء أك االستمرار معهم، أك أثناء ٗتطيط عملية التدقيق أك 
عند اٟتصوؿ على على فهم هبيكل الرقابة الداخلية أك عند أداء العمل ا١تيداين، من ىنا فإف تقييم ٥تاطر التحريف 

 1.اٞتوىرم الناتج من الغش تعترب عملية تراكمية تتضمن دراسة عوامل ا١تخاطر سواء بشكل فردم أك ٚتاعي
 :2كعليو ا٨تصرت مسؤكلية ا١تدقق عن اكتشاؼ الغش كالتقرير عنو يف عدة متطلبات أ٫تها

إف ا١تتطلب األساسي للمعيار ىو حتمية قياـ ا١تدقق بتخطيط كأداء عملية التدقيق هبدؼ اٟتصوؿ على ضماف  -
 .معقوؿ عما إذا كانت القوائم ا١تالية خالية من أم ٖتريف جوىرم سواء نشأ عن طريق األخطاء أك الغش

تقييم ٥تاطر التحريف اٞتوىرم الناشئة من الغش، كيف ضوء ذلك ٬تب أف يقـو بتصميم إجراء التدقيق اليت  -
 . يتعُت أدائها

 .٬تب أف يستجيب ا١تدقق إُف نتائج تقييم ٥تاطر غش اإلدارة -
٬تب أف يقـو ا١تدقق بدراسة ما إذا كانت النتائج ا١تتجمعة إلجراءات التدقيق كا١تشاىدات األخرل تؤثر على  -

 .تقييم ٥تاطر التحريف اٞتوىرم بسبب الغش عند ٗتطيط عملية التدقيق
 .توثيق كل من تقييم ا١تدقق ١تخاطر غش اإلدارة باإلضافة إُف ردكد أفعالو كاستجابتو ا١ترتبطة بذلك -
 . توصيل نتائج التوثيق إُف اإلدارة كٞتاف التدقيق كاألطراؼ األخرل -
 :ضرورة اعتماد المدقق على الشك المهني: ثالثا

إف ٦تارسة الشك ا١تهٍت من طرؼ ا١تدقق ال يفًتض بالضركرة أف اإلدارة غَت أمينة ككذلك يتعُت عليو أال 
يفًتض أف األمانة غَت ٤تل تساؤؿ، كيف ا١تمارسة الواقعية فإف اٟتفاظ على إتاه اٟتياد ٯتكن أف يكوف أمرا طبيعيا 

 99، يضع معيار ا١تدققُت رقم...حيث أنو على الرغم من كجود ذلك اإلدعاء أك الزعم يف بعض اٟتاالت اٟتديثة
تأكيدا اكرب على مراعاة ا١تدقق لقابلية تعرض العميل للغش بغض النظر عن معتقدات ا١تدقق عن احتماؿ الغش 

كأمانة كنزاىة اإلدارة، كعلى كجو التحديد فإف ا١تعيار يتطلب أنو أثناء ٗتطيط عملية التدقيق فإف فريق االرتباط يف 
أم ما يسمى  (قائمة على الشك)كل مهمة تدقيق ٬تب أف يناقش اٟتاجة ٨تو اٟتفاظ علىعقلية شكاكة

(questioning mind) خبلؿ عملية التدقيق عند ٖتديد ٥تاطر الغش كتقييم أدلة اإلثبات بشكل حرج. 
لبلحتفاظ بعقلية شكاكة ٬تب أف يضع ا١تدققُت جانبا أم معتقدات سابقة عن نزاىة كأمانة اإلدارة، كيف 

 .ذلك ا٠تصوص فإف ا١تناقشة ٬تب أف تتضمن دراسة احتماؿ مدل ٗتطي اإلدارة لضوابط الرقابة الداخلية
 فإف ا١تدقق ٮتطط كيؤدم عملية التدقيق بإتاه 200ككما ىو مطلوب كفقا ١تعيار ا١تراجعة الدكِف رقم

الشك ا١تهٍت السليم بأف ىناؾ ظركؼ قد توجد كٕتعل القوائم ا١تالية ٤ترفة ماديا كبسبب خصائص الغش فإف إتاه 

                                       
 .287، ص2013، الدار الجامعية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، مصر، تطمعات حديثة في المراجعة أمين السيد أحمد لطفي، 1
 .294، صنفس المرجع أمين السيد أحمد لطفي، 2
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أف .ا١تدقق للشك ا١تهٍت يعترب ىاما على كجو ا٠تصوص عند دراسة ٥تاطر التحريف ا١تادم الناشئ عن الغش
 Criticalالشك ا١تهٍت ٯتثل االٕتاه الذم يتضمن ذىن شكاؾ استفسارم كإجراءات تقييم حرج 

Assessmentيتطلب الشك ا١تهٍت االستفسار ا١تستمر كا١تتصل .  لدليل إثبات التدقيقCongaing 

Questioning عما إذا كانت ا١تعلومات كدليل إثبات التدقيق الذم مت اٟتصوؿ عليو يشَت إُف كجود احتماؿ 
 .التحريف ا١تادم بسبب الغش

كاالعًتاؼ باالحتماؿ ا٠تاص . ٬تب أف ٭تافظ ا١تدقق على إتاه من الشك ا١تهٍت خبلؿ عملية التدقيق
بإمكانية كجود ٖتريف مادم ناشئ عن الغش، كبغض النظر عن ا٠تربة السابقة للمدقق مع ا١تنشاة ٓتصوص أمانة 

 .كنزاىة اإلدارة كىؤالء ا١تسئولُت عن حوكمة ا١تنشأة
 فإف ا٠تربة السابقة للمدقق مع ا١تنشأة تساىم يف فهم 315ككما مت مناقشة معيار التدقيق الدكِف رقم

ا١تنشاة، كمع ذلك على الرغم من أف ا١تدقق ال ٯتكنو أف يتوقع أف تنفصل خربتو السابقة مع ا١تنشأة عن أمانة 
كنزاىة اإلدارة كىؤالء ا١تسئولُت عن حوكمتها، فإف اٟتفاظ على إتاه معُت من الشك ا١تهٍت يعترب ىاما حيث قد 

يكوف ىناؾ تغَتات يف الظركؼ احمليطة، كعند القياـ باستفسارات كأداء إجراءات أخرل للتدقيق فإف ا١تدقق ٯتارس 
الشك ا١تهٍت كال يقتنع بدليل إثبات أقل إقناعا بناء على االعتقاد بأف اإلدارة كىؤالء ا١تسئولُت عن اٟتوكمة لديهم 

 .ذات أمانة كنزاىة

كٓتصوص ىؤالء ا١تسئولُت عن حوكمة ا١تنشأة فإف اٟتفاظ على إتاه من الشك ا١تهٍت يعٍت أف ا١تدقق 
يدرس بعناية معقولية االستجابات إُف االستفسارات إُف ىؤالء ا١تسئولُت عن اٟتوكمة كا١تعلومات األخرل اليت مت 
اٟتصوؿ عليها منهم يف ضوء كافة أدلة اإلثبات األخرل اليت مت اٟتصوؿ عليها منهم يف ضوء كافة أدلة اإلثبات 

 .األخرل اليت مت اٟتصوؿ عليها أثناء عملية التدقيق

كنادرا ما تتضمن عملية التدقيق ا١تؤداه طبقا ١تعايَت التدقيق الدكلية التحقق من الصحة القانونية من شرعية 
ا١تستندات حيث ال يكوف ا١تدقق مدربا أك يتوقع أف يكوف خبَتا يف مثل ذلك التحقق القانوين، عبلكة على ذلك 
فإف ا١تدقق قد ال يكتشف كجود تعديل على ا١تصطلحات ا١تتضمنة يف ا١تستندات على سبيل ا١تثاؿ كجود اتفاقية 

ذات جانب كاحد َف تقم اإلدارة أك أم طرؼ ثالث باإلفصاح عنها للمدقق، كأثناء عملية التدقيق يقـو ا١تدقق 
بدراسة إمكانية االعتماد على ا١تعلومات اليت يتم استخدمها كدليل إثبات تدقيق متضمنا دراسة ضوابط الرقابة 

الداخلية على إعدادىا كاٟتفاظ عليها عندما يكوف ذلك مبلئما، كإذا َف يكن لدل ا١تدقق سبب لبلعتقاد 
بالعكس فإف ا١تدقق يقبل عادة السجبلت كا١تستندات على أهنا صحيحة كحقيقية كصادقة، كمع ذلك فإذا 

جعلت ظركؼ ٤تددة أثناء عملية التدقيق ا١تدقق يعتقد أف ا١تستند قد ال يكوف صحيحا أك أف ا١تصطلحات يف 
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أحد تلك ا١تستندات قد مت تعديلها فإف على ا١تدقق أف يستمر يف إجراء فحص إضايف على سبيل ا١تثاؿ ا١تصادقة 
 1.بشكل مباشر مع طرؼ ثالث كدراسة استخداـ عمل ا٠ترباء لتقييم الصحة القانونية كالشرعية للمستند

إف التقدير الشخصي للمدقق يعد أساسا الختيار إجراءات مبلئمة للحصوؿ على أدلة كقرائن كافية يف ظل 
إشراؼ كاؼ على ا١تساعدين ٦تن تتوفر لديهم خربة كمهارات مناسبة كاالقتناع بتلبية متطلبات ا١تعايَت كاألنظمة 
ا١تهنية، حيث َف يتضمن ا١تعيار تعريفا للصورة الكافية، كاإلجراءات ا١تبلئمة، كاألدلة الكافية، كاإلشراؼ الكاؼ 

 2كا٠تربة كا١تهارة كا١تناسبة؛
كما أف أ٫تية اٟتكم الشخصي الرشيد للمدقق يظهر نتيجة اٟتاجة إُف كجود قواعد تعمل على ترشيده، 
كيرل أحد الباحثُت أنو من الضركرم لتحقيق الكفاءة كالفعالية عند تطبيق معايَت احملاسبة كالتدقيق بصورة سليمة 
" أف يكوف ٦تارس ا١تهنة على دراية باألبعاد ا١تختلفة للحكم الشخصي؛ كقد عرؼ اٟتكم الشخصي للمدقق بأنو

اجتهاد من جانب ا١تدقق اعتمادا على معرفتو كخربتو، كيف حالة غياب النصوص ا١تهنية هبدؼ اٗتاذ قرارات 
 4: كتتمثل خصائص اٟتكم الشخصي يف العناصر التالية3تساعد يف تكوين رأم ٤تايد؛

 اجتهاد ا١تدقق كبذؿ ما يف كسعو عند إصدار اٟتكم الشخصي. 
  يقـو اٟتكم الشخصي للمدقق على أساس من ا١تعرفة العلمية كا٠تربة العملية، كلعل ىذه ا٠تاصية تتفق مع

 .مستول التأىيل العلمي كالعملي للمدقق
 تنشأ اٟتاجة إُف اٟتكم الشخصي للمدقق يف حالة عدـ كجود قاعدة أك توصية مهنية تبلئم موقف التدقيق. 
  يهدؼ اٟتكم الشخصي إُف مساعدة ا١تدقق يف اٗتاذ قرارات أكثر مبلءمة ١توقف التدقيق كاليت تسهم يف

 .   تكوين الرأم ا١تهٍت
 دور األىمية النسبية وأدلة اإلثبات في عملية التدقيق: المبحث الثاني

من الضركرم على ا١تدقق الداخلي أثناء ٗتطيط التدقيق أف يأخذ بعُت االعتبار عنصرين مهمُت يف عملية 
التدقيق ٫تا األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات، اللذاف يكفبلف كجود تأكيد معقوؿ بأف ٥تاطر ا١تؤسسة تدار بفعالية كأف 

ٖتليبلت ا١تدقق تقـو على ا١توضوعية كما ٭تسن إدارة ا١تخاطر، كبالتاِف فإف كضع برنامج عمل قائم على ٖتديد 
كل من األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات كعبلقتها ٔتخاطر التدقيق يوفر للمدقق قاعدة منهجية متناسقة تسهم يف 

 .   معاٞتة سليمة للمخاطر
                                       

 .568ص، 2008، دار النيضة العربية، القاىرة، مصر، Sarbanes – Oxleyالمراجعة وخدمات التأكد بعد قانون  أمين السيد أحمد لطفي، 1
اعتماد المراجع عمى تقديره الشخصي في تحقيق عدد من متطمبات معايير العمل الميداني وآثاره  عيد عمي زعيتر، حسام عبد المحسن العنقري، 2

: ، مجمة جامعة الممك عبد العزيزدراسة ميدانية: عمى جودة األداء الميني من وجية نظر ممارسي مينة المراجعة في المممكة العربية السعودية
 .106، ص2011، 01، العدد25االقتصاد واإلدارة، المجمد

دراسة تطبيقية عمى المراجعين العاممين " في ترشيد التقدير الميني لممراجع (ICPA)دور المعايير المينية الصادرة عن  أحمد كمال مرتجى، 3
 .45، ص2013، رسالة ماجستير، االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة األزىر، غزة، فمسطين، في مكاتب المراجعة بقطاع غزة

 .53، صنفس المرجع أحمد كمال مرتجى، 4
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انطبلقا من تعريف األ٫تية النسبية كمركرا بكيفية ٖتديدىا، أثر األىمية النسبية على التدقيق :المطلب األوؿ
 كعبلقتها بتحديد ٥تاطر التدقيق

 تعريف األىمية النسبية:أوال
من ا١تعركؼ أف التدقيق يتم على أسس اختبارية، ٔتعٌت أف ا١تدقق ال يفحص ٚتيع العمليات ا١تالية اليت 

أثرت على القوائم ا١تالية، كلكن يقـو بفحص عينة فقط من تلك العمليات، لذا ٬تب أف يكوف ا١تدقق مستعدا 
 ك٢تذا فإف مفهـو األ٫تية النسبية يتعلق بالعمليات كاألحداث اليت تتصف بأهنا ذات 1لقبوؿ قدر معُت من ا٠تطأ،

 كال يتوقف على 2أ٫تية مادية، كاليت تؤثر على اٟتكم الشخصي ١تدقق القوائم ا١تالية كتعاًف على أساس ثابت،
اٟتجم فهو يشمل أحكاما نوعية ككمية، فقد يكوف العنصر غَت مهم من الناحية الكمية كلكن طبيعتو قد ٕتعلو 

كذلك ٦تا يتطلب قياـ ا١تدقق با١تزيد من البحث ١تعرفة مدل انتشار ا١تشكلة كٖتديد مدل فاعلية اإلجراءات 
الرقابية عليو، ك٬تب أف يتم تقدير مستويات األ٫تية النسبية يف مراحل التخطيط لعملية التدقيق كتنفيذىا كتقوًن 

 حيث أف تعريف 3نتائجها، كىنا فإف عملية التقدير تعتمد على اٟتكم الشخصي كا٠تربة العلمية كالعملية للمدقق،
FASB ،لؤل٫تية النسبية يعترب ذا أ٫تية بالغة ذلك ألنو تعريف شائع االستخداـ يف العديد من الدراسات 

كيكشف ٖتليل ٥تتلف التعريفات عن عدد كاؼ من العناصر ا١تشًتكة اليت ٖتدد األ٫تية النسبية يف سياؽ تدقيق 
القوائم ا١تالية، كٯتكن استخداـ ىذا ا١تفهـو كأساس لشرح كيفية ٖتديد األ٫تية النسبية خبلؿ تدقيق بيانات 

 4.ا١تؤسسات
يوضح ىذا التعريف أف ا١تعلومات ذات األ٫تية النسبية ىي تلك اليت تؤثر يف قرارات ا١تدقق فيما ٮتتص 
بعدالة تلك القوائم، كتتحدد األ٫تية النسبية يف ضوء كل عملية تدقيق على حدة، ألف القيمة اليت تعترب ىامة 

بالنسبة للقوائم ا١تالية إلحدل ا١تؤسسات قد ال تكوف ىامة بالنسبة للقوائم ا١تالية ١تؤسسات أخرل ذات حجم 
كنشاط كظركؼ كطبيعة ٥تتلفة، كاأل٫تية النسبية أحد االعتبارات األساسية اليت ٬تب أف يأخذىا ا١تدقق يف 

 5.اٟتسباف عند ٗتطيط عملية التدقيق كتقييم األدلة اليت ٕتمعت لديو بعد تنفيذ عملية التدقيق
 كيفية تحديد األىمية النسبية:ثانيا

: يعتمد ا١تدقق على ٣تموعة من األسس ا١تتعارؼ عليها عند تقدير األ٫تية إذا اكتشف ا٠تطأ هبا، مثل
صايف الدخل قبل الضرائب، ١تا لو من أ٫تية لدل ا١تستثمركف كتأثَته على قراراهتم، صايف رأس ا١تاؿ العامل، ١تا لو 

                                       
 .38، صمرجع سبق ذكره عوض لبيب فتح اهلل الديب، شحاتو السيد شحاتو، 1
 .54، ص مرجع سبق ذكره حيدر محمد عمى بني عطا،2
دراسة ميدانية في شركات ) دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوىرية في البيانات المالية لمعمالء عصام قريط، أحمد زريكمي،3

 .429، ص2016، 03، العدد38، مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية، المجمد(ومكاتب التدقيق العاممة في سوريا
4Julia Baldauf et al, The Influence of Audit Risk and Materiality Guidelines on Auditor’s planning 
materiality Assessment, Accounting and Finance Research, VOL.04, NO.04, 2015, p98. 

 .39، صمرجع سبق ذكره عوض لبيب فتح اهلل الديب، شحاتو السيد شحاتو، 5
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من تأثَت على قرارات ا١تستثمرين كا١تقرضُت، إٚتاِف األصوؿ، كخاصة إذا كاف ا٢تدؼ من التدقيق ىو بيع ا١تنشأة 
 1.أك د٣تها يف شركة أخرل

 :كتشمل عملية تطبيق األ٫تية النسبية من حيث ٖتديد ا١تستول أك اٟتكم على النتائج ٜتسة خطوات ىي
 .ٖتديد اٟتكم األكِف لؤل٫تية النسبية - أ
 .ٗتصيص اٟتكم األكِف إُف ٣تموعات فرعية - ب
 .تقدير اال٨تراؼ إلٚتاِف يف كل ٣تموعة - ت
 .تقدير األثر ا١تشًتؾ للتحريف يف كافة اجملموعات - ث
 .مقارنة األثر ا١تشًتؾ مع اٟتكم األكِف من أجل اٗتاذ القرار - ج

نظرا أل٫تية مفهـو األ٫تية النسبية بذلت ٤تاكالت عديدة لقياس األ٫تية، غَت أهنا َف يتيسر ٢تا بعد كضع 
معايَت موضوعية أك مستويات ٤تددة متعارؼ عليها ٯتكن تطبيقها لقياس األ٫تية النسبية نظرا ألف ا١تتغَتات 

كالظركؼ احمليطة ٗتتلف من حالة إُف أخرل، كاٞتدير بالذكر أنو توجد مؤشرات رئيسية تستخدـ لقياس األ٫تية 
 2:النسبية نذكر منها

تقاس األ٫تية النسبية كفقا ٢تذا ا١تؤشر على أساس حجمو ا١تطلق، كٕتدر يف ىذا ا٠تصوص أف : حجم البند -1
ىذا ا١تؤشر كحده غَت سليم كال يتبلءـ مع كثَت من اٟتاالت، ألنو يثَت مشكلة ٖتديد اٟتد الفاصل للحجم 

 .ا١تطلق ككيف يتم حسابو، كبالتاِف ٬تب أف يستعاف معو ٔتؤشر آخر
كفقا ٢تذا ا١تؤشر يعترب البند ذك أ٫تية، أم يكوف ماديا أك : مدل تأثَت البند على ٖتديد األرباح أك ا٠تسائر -2

جوىريا إذا كاف من شأنو أف ٭توؿ أرباح ا١تنشأة إُف خسائر أك يقلل منها بشكل كبَت، أك العكس، أم ٭توؿ 
 .خسائر ا١تنشأة إُف أرباح أك يقلل منها بشكل كبَت

يعترب ىذا ا١تؤشر أكثر ا١تؤشرات استخداما يف سبيل قياس األ٫تية النسبية للعنصر أك : استخداـ النسب ا١تئوية -3
البند، كيتم ذلك عن طريق إ٬تاد العبلقة بُت البند ا٠تاضع للقياس كأساس ثابت آخر مثل صايف الربح، كٯتكن 

 :توضيح بعض النسب ا١تئوية اليت ٯتكن استخدامها على النحو التاِف
كيف ىذه اٟتالة إذا كانت النسبة ا١تئوية لبند معُت إُف صايف الربح أعلى من : النسبة ا١تئوية للبند إُف صايف الربح - أ

النسبة ا١تئوية لبند آخر، فهذا يعٍت أف البند األكؿ أكثر أ٫تية نسبيا من البند الثاين، كبالتاِف ٭تتاج إُف معاٞتة 
كلكن ٬تب مبلحظة أنو يف حالة عدـ استقرار صايف الربح من . خاصة كاٟتصوؿ على أدلة إثبات أقول كأكثر

اختبلؼ  سنة ألخرل، فإف ذلك يًتتب عليو ترتيب أك تصنيف بنود متشاهبة ترتيبا ٥تتلفا من سنة إُف أخرل جملرد
 .صايف الربح فقط،كللتغلب على خاصية عدـ استقرار صايف الربح استخدمت طريقة متوسط صايف الربح

                                       
، مجمة العوامل المؤثرة في تحديد األىمية النسبية في التدقيق دراسة تحميمية انتقادية بالتطبيق عمى الوضع في ليبيا نور الدين عبد اهلل حمودة، 2 .143، صمرجع سبق ذكرهرزق ابو زيد الشحنة، 1

 .61، ص2013، 02الدراسات المالية والمصرفية، العدد
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كيف ىذا ا١تؤشر يتم استخداـ متوسط صايف الربح للمنشأة لعدد : النسبة ا١تئوية للبند إُف متوسط صايف الربح - ب
 .من السنوات بدال من استخداـ صايف الربح عن سنة كاحدة للتغلب على ا١تشكلة السابقة

إف اٗتاذ ٣تمل الربح كأساس ثابت للبند ا١تراد قياس أ٫تيتو النسبية أكثر : النسبة ا١تئوية للبند إُف ٣تمل الربح - ت
سهولة كضمانا من صايف الربح، ألنو يتأثر بالتقلبات يف نتائج األعماؿ بدرجة أقل من تأثر صايف الربح، كلكن 

 .  ينبغي أف يراعي ما تتميز بو ا١تشركعات الصناعية عن التجارية
 عالقة األىمية النسبية بمخاطر التدقيق:ثالثا

يعترب مفهـو األ٫تية النسبية أمرا أساسيا لعملية تدقيق البيانات ا١تالية السنوية للمؤسسة، كىذا ا١تبدأ أصبح 
مهم خاصة منذ اعتماد منهج التدقيق القائم على ا١تخاطر، حيث تؤثر األ٫تية النسبية على عملية التخطيط ككذا 
طبيعة كمدل عملية التدقيق كتساعد أيضا على ٖتديد أم اختبلفات أك ا٨ترافات كعلى ا١تدقق معرفة أم عنصر 

 حيث يقـو ا١تدقق قبل البدء بعملية تدقيق اٟتسابات ا١تكلف هبا بتحديد 1يعد ذا أ٫تية مقارنة بالعناصر األخرل؛
عبلقة ٥تاطر التدقيق بالتحديد األكِف ٟتدكد األ٫تية النسبية، كالبد من ٖتديد العبلقات ا٠تاصة ٔتخاطر التدقيق 

 :2كالواجب مراعاهتا لتقدير األ٫تية النسبية كا١تتمثلة باآليت
كجود عبلقة عكسية بُت قيم البنود أك العناصر اليت يعدىا ا١تدقق ىامة يف القوائم ا١تالية كمقدار إكماؿ  -

 .الفحص البلـز إليصاؿ الرأم حوؿ عدالة القوائم ا١تالية كمصداقيتها
 .ىناؾ عبلقة عكسية بُت ٥تاطر االكتشاؼ كا١تخاطر اٞتوىرية كالرقابية -

يف ىذه ا١تسألة يعتمد ا١تدقق على حكمو الشخصي كا٠تربة العلمية كالعملية لؤل٫تية النسبية،كما أكد بعض 
الباحثُت على ٖتديد حدكد األ٫تية النسبية اليت توضع نتيجة التجارب يف اٟتياة العملية ٯتكن للمدقق اعتمادىا يف 

حُت أكضح آخركف أف ىذه النسب تعد جزافية كمقًتحة بالنسبة للمدققُت كال يعنيهم عدـ ا٠تركج عنها، ألهنا 
 .معدة على كفق معلومات ٤تددة كظركؼ خاصة

كعلى ا١تدقق أف يأخذ معايَت التدقيق ا١تتعارؼ عليها بنظر االعتبار كعبلكة على ٥تاطر التدقيق مستول اال٨ترافات 
يف البيانات ا١تالية، كاأل٫تية النسبية عرفت بأهنا اٟتذؼ أك اال٨ترافات يف ا١تعلومات ا١تادية  (األ٫تية النسبية)ا١تادية 

كاليت تؤثر على حكم الشخص ا١تعقوؿ يف حالة معرفتو هبا، كا١تادية مبلغا أك نوعيا، كعلى سبيل ا١تثاؿ كجود 
حذؼ أك ا٨تراؼ مبلغو ألف دينار من شركة مبيعاهتا ٜتسة آالؼ دينار، رٔتا يعترب ماديا، أما ىذا اٟتذؼ أك 

 ال يعترب ماديا، ألهنا ال تؤثر على قرار الشخص ا١تعقوؿ، ك٢تذا مت كضع BMW أك IMBاال٨تراؼ لشركة مثل 
مستويات أكلية حوؿ األ٫تية النسبية كذلك من أجل مساعدة ا١تدقق للتخطيط حوؿ ٚتيع أدلة التدقيق ا١تناسبة، 

 3:كيتم كضع مستول األ٫تية النسبية عند التخطيط األكِف على ا١تستويُت التاليُت
                                       

1Julia Baldauf et al, obit cit, p98. 2،87، تنمية الرافدين، المجمد استخدام األىمية النسبية في العمل التدقيقي وفقا لمعايير التدقيق الدوليةمنيل مجيد أحمد العمي، تغريد سالم الميمة ،
 .69، ص2007، 29العدد

 .54، ص2006، دار وائل لمنشر، الطبعة الثالثة، األردن، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعمميةىادي التميمي، 3
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مستول البيانات ا١تالية مأخوذة ككل، أم رٔتا يضع ا١تدقق مستول األ٫تية النسبية ٟتساب األرباح كا٠تسائر  -
 ألف دينار، كمن مث يتم توزيع ىذا ا١تبلغ على مفردات ىذا اٟتساب، كمن جهة أخرل، رٔتا يضع 150ٔتبلغ 

 ألف دينار، كيف حالة كجود ا٨ترافات مًتاكمة تصل إُف 200ا١تدقق األ٫تية النسبية للميزانية العامة مبلغ 
ا١تستول الذم حدده ا١تدقق ا١تقبوؿ لديو فإنو مازاؿ يعطي رأيا نظيفا حوؿ البيانات ا١تالية، كٕتب اإلشارة ىنا 

من أنو يف حالة كصوؿ اال٨تراؼ ا١تًتاكم إُف ا١تستول الذم حدده ا١تدقق عليو أف يأخذ بنظر االعتبار 
اال٨ترافات، اليت رٔتا تكوف موجودة يف العمليات أك األنشطة اليت َف يقم بتدقيقها، كيف اٟتالة على ا١تدقق 

الطلب من الشركة عمل تعديبلت يف اال٨ترافات اليت كجدىا، ألجل أف يكوف لو ىامش أماف أكثر، كيف حالة 
 .عدـ موافقة اإلدارة على التعديبلت اليت طلبها كعليو توسيع إجراءات التدقيق

مستول األرصدة، ألف ا١تدقق يرغب يف التأكد بصورة معقولة من األرصدة، ألجل الوصوؿ إُف الصورة  -
 .    اإلٚتالية للبيانات احملاسبية ككل

فمن الضركرم ٖتديد حجم أدلة اإلثبات، كتقييم ما إذا مكانة أدلة اإلثبات في عملية التدقيق : المطلب الثاني
 . كانت مناسبة لدعم تأكيدات ا١تدقق الداخلي، كدرجة مبلئمتها كمصداقيتها

 تعريف أدلة اإلثبات وخصائصها:أوال
ٯتكن تعريف األدلة على أهنا ٘تثل ٚتيع اٟتقائق اليت تقدـ لعقل اإلنساف لتمكينو من اٗتاذ قرار معُت يف 

 كمن بُت نظم اإلثبات ٧تد ما يسمى باإلثبات اٟتر كىو حُت يكوف ا١تدقق ٤تايدا يبدم رأيو يف 1موضوع جدِف،
 2:القوائم ا١تالية بصرؼ النظر عن مصلحة أم طرؼ من األطراؼ، كمن مظاىر ىذا اإلثبات نذكر

أف ال يكتفي ا١تدقق بأكراؽ القبض، كأدلة قيود بعض ا١تبيعات اآلجلة، كصور إيصاالت السداد من العمبلء  - أ
 .كدليل على أرصدهتم، كإ٪تا ٬تب أف يتصل هبد للحصوؿ على مصادقات بقيم أرصدة ديوهنم

ال يقتنع ا١تدقق باٞترد الذم يتم عن طريق موظفي ا١تؤسسة، كإ٪تا يباشر بنفسو عملية اٞترد كيقـو ببعض  - ب
 .االختبارات عن طريق العد أك اإلحصاء، ككذلك بالنسبة ٞترد ا٠تزينة

 .يلجأ ا١تدقق للحصوؿ على مصادقات من الدائنُت إذا كجد ما يستوجب ذلك - ت
يصمم ا١تدقق برنامج التدقيق كٮتتار اإلجراءات العملية ا١تعقولة ك٭تدد نطاؽ ككقت استخدامها ٔتا يفي  - ث

 .بالغرض يف ضوء الظركؼ ا١تختلفة للمؤسسة أك الشركة
ٮتتار ا١تدقق بُت مدخلُت للقياـ بعملية التدقيق، أحد٫تا فحص أرصدة حسابات األستاذ بالرجوع إُف  - ج

ا١تستندات كالعمليات اليومية، كالثاين ٖتقيق ىذه األرصدة مباشرة عن طريق مطابقة قيمها بالواقع العملي مثل 
عد النقدية، أك إجراء مقارنات، أك غَت ذلك من كسائل التحقيق، ك٦تا يؤكد حرية اإلثبات يف التدقيق النص 
الذم كرد با١تعيار الثالث من معايَت العمل ا١تيداين كالصادر  من معهد احملاسبُت القانونيُت األمريكي حيث 

                                       
 .88، صمرجع سبق ذكره منصور حامد محمود وآخرون، 2 .165، ص2002، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، مصر،  األسس العممية العممية لمراجعة الحسابات محمد سمير الصبان، عبد اهلل ىالل،1
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٬تب اٟتصوؿ على أدلة كافية كمقنعة عن طريق الفحص، كا١تبلحظة، كاالستفسارات، " أشار النص إُف
 ؛"كا١تصادقات ْتيث تكوف أساسا معقوال لرأم ا١تدقق الذم يبديو عن القوائم ا١تالية

كحرية اإلثبات يف التدقيق ليست حقا خالصا للمدقق إف شاء استعملو كإف شاء امتنع عنو كإ٪تا ىي سلطة 
مرتبطة با١تسئولية ا١تلقاة على عاتقو كىي مسئولية إبداء رأم فٍت ٤تايد عن القوائم ا١تالية لذلك فإنو ال يستطيع 

االمتناع عن القياـ باإلثبات لكل الوسائل ا١تمكنة كا١تتعارؼ عليها، كيًتتب على ذلك أم يكوف للمدقق سلطة 
كضع برنامج ٤تدد لئلثبات يتقيد فيو بأىداؼ الصدؽ، كيستقل فيو بتحديد الوسائل كاإلجراءات ا١تناسبة، كترتيب 

 . استخدامها يف النطاؽ الذم ٭تدده، كٖتديد األدلة ا١تمكنة كتقديرىا كقبوؿ أكثرىا فعالية يف اإلثبات

كتعد أدلة اإلثبات أداة ا١تدقق للحكم على صحة كجدية القوائم ا١تالية، ا١تقدمة لو، حيث هتيئ لو مدل 
القناعة اليت ٘تكنو من إبداء رأيو الفٍت احملايد، بعبارة أخرل فإف أدلة اإلثبات ىي كل ما من شأنو أف يؤثر على 
حكم كتقدير ا١تدقق فيما يتعلق ٔتطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقة االقتصادية، فأدلة اإلثبات توفر 

 .األساس ا١تنطقي كالرشيد ألحكاـ كتقديرات ا١تدقق حوؿ عدالة كصدؽ عرض ا١تعلومات ا١تالية

 :1كما حددت نشرة معايَت التدقيق خصائص أدلة اإلثبات، حيث ٬تب أف تتصف ٔتا يلي

ا١تقصود هبا أف تكوف كمية األدلة ا١تعقولة متاحة لتدعيم : Sufficiency of Evidenceالكفاية  - أ
كتأكيد رأم ا١تدقق، كحيث أف أساليب العينات تستخدـ غالبا لتحديد كٚتع األدلة، فإف العينة ٬تب 

 .أف تكوف كبَتة بدرجة تكفي لتقييم أساس معقوؿ للتكوين رأم ا١تدقق
معايَت التدقيق َف ٖتدد إرشادات قاطعة ك٤تددة للحكم على كفاية أدلة اإلثبات، كإ٪تا على العكس فإف 

 .قرار ٖتديد حجم العينة يعتمد ٟتد كبَت على تقدير ا١تدقق يف ضوء دراستو لظركؼ كاٟتقائق بعملية التدقيق

ك٬تب مبلحظة أف مفهـو التحقق كالتأكيد ا١تعقوؿ نص على أف تكاليف عملية التدقيق ٬تب أال تتجاكز 
ا١تنافع ا١تتوقعة منها، فمثبل لو أف عينة التدقيق كانت كبَتة أكثر من البلـز فإف ىذا يعٍت أف ا١تدقق سيمارس تدقيق 

 كمن مث فإف تكاليف التدقيق ستكوف كبَتة نسبيا، كبالطبع فإف ذلك Over-auditingبشكل أكرب من البلـز
سيؤدم إُف ٖتميل العميل بتكلفة تدقيق أكثر من البلـز ستجعلو غَت راض عن خدمات ا١تدقق األمر الذم قد 

٬تعلو يبحث عن مدقق أخر ىذا من ناحية، كمن ناحية أخرل فإف كوف حجم العينة أصغر من أف يكفي لتدعيم 
كتأكيد رأم ا١تدقق لو أيضا ٥تاطره ٦تثلة يف احتماؿ إبداء رأم غَت صحيح أك مربر، ٦تا ٭تملو تكاليف تقاضي 

 .٤تتملة نتيجة إ٫تالو كاف يف غٌت عنها

تأسيسا على ذلك فإف كفاية األدلة تعٍت اٟتصوؿ على حجم أدلة ٭تقق تدعيم كاؼ كمبلئم لرأم ا١تدقق دكف 
 .   إسراؼ يف التكاليف أك تعرض ١تشاكل قانونية

                                       
 .78ص، http://www.askzad.com/ ،2001، أساليب المراجعة لمراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين أمين السيد أحمد لطفي، 1

http://www.askzad.com/
http://www.askzad.com/
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حىت تتحقق صبلحية دليل اإلثبات ٬تب أف يكوف : Competency of Evidenceالصبلحية  - ب
 :الدليل فعاؿ كمبلئم من ناحية

 :كا١تقصود بالفعالية أف تكوف أدلة موثوؽ فيها كٯتكن االعتماد عليها يف استنتاج رأم منطقي كاليت قد تتكوف

  من العناصر الطبيعية القابلة للمبلحظة كاليت يراىا كيلمسها ا١تدقق مثل مبلحظة ا١تدقق للمخزكف تؤكد
 .كجودىا الفعلي

 كٯتكن إنشاء أدلة اإلثبات مثل ا١تصادقات ا١ترتبطة ْتسابات ا١تدينُت أك الدائنُت، كتنشا ٔتعرفة ا١تدقق. 
 ٖتديد االستنتاجات ا١ترتبطة بصدؽ ما قدمو العميل من أدلة شفوية  )ٯتكن ٖتديد دليل اإلثبات منطقيا

عن طريق إعادة إجراء العمليات ) أك رياضيا (أك لفظية أك األحكاـ ا١تتعلقة ّتودة أنظمة الرقابة الداخلية
 .(اٟتسابية للقوائم ا١تالية

كا١تقصود با١تبلئمة أف تكوف أدلة اإلثبات ذات عبلقة كثيقة بأىداؼ التدقيق، فإذا كاف ا٢تدؼ ىو التحقق 
من كجود حسابات ا١تدينُت فإنو البد من استخداـ ا١تصادفات أما إذا كاف ا٢تدؼ ىو التحقق من التقوًن ا١تناسب 
ٟتسابات ا١تدينُت فإف استخداـ أسلوب اٞتمع اٟتسايب كٖتليل كل حساب تعترب دليل أكثر مبلئمة لتحقيق تلك 

 .األىداؼ

كالكفاية كا١تناسبة مًتابطتاف، الكفاية مقياس لكمية األدلة التدقيقية اليت مت اٟتصوؿ عليها كمناسبة كمبلئمة 
تتعلق بكوهنا موثوقا هبا كذات عبلقة، كا١تدقق عادة يستعمل ٕتربتو ا١تهنية لتقرير حجم أدلة التدقيق، كإف قراره 

 1:بشأف حجم األدلة يتأثر بالعوامل التالية

مادية الفقرة أم مبلغها مقارنة مع األرصدة األخرل فإذا كاف مبلغها كبَتا فإف على ا١تدقق اٟتصوؿ على  -1
 .أدلة أكثر إقناعا من غَتىا

طبيعة الفقرة كىل ىناؾ ٥تاطر متأصلة يف ىذه الفقرة كعلى سبيل ا١تثاؿ النقدية ٖتمل يف طياهتا ٥تاطر  -2
 .موركثة أكثر من ا١توجودات الثابتة، باإلضافة إُف اٟتركة الكبَتة يف ىذه الفقرة

 .إجراءات التدقيق اليت سيتم إتباعها -3
 كقت إجراءات التدقيق، ىل التدقيق يتم يف ا١ترحلة األكلية أك يف هناية السنة؟ -4

كألجل التفرقة بُت الكفاية كا١تناسبة لنفرض أف ا١تدقق حصل على أدلة كافية كمقنعة لذمة مدينو مبلغها 
ٜتسمائة دينار من ٣تموع الذمم ا١تدينة البالغة مليوف دينار، ىذا الدليل ال يعد كافيا كمناسبا جملموع الذمم، كعلى 
ا١تدقق اٟتصوؿ على أدلة أكثر ألجل التأكد من ىذه الذمم علما أف اٟتصوؿ على أدلة من جهات ٥تتلفة تكوف 

 .أكثر إقناعا للمدقق

                                       
 .104، صمرجع سبق ذكره ىادي التميمي، 1
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كما أف درجة االعتماد كالوثوؽ باألدلة كمصداقيتها تعتمد على مصدر اٟتصوؿ عليها كباعتقادم أف درجة 
 1:مصداقيتها كإقناعها للمدقق ٯتكن ترتيبها كما يلي

األدلة اليت مت اٟتصوؿ عليها من قبل ا١تدقق نفسو كمباشرة كىي أكثر إقناعا من ا١تعلومات اليت مت  (1
 .اٟتصوؿ عليها بصورة غَت مباشرة كعلى سبيل ا١تثاؿ جرد صندكؽ النقدية أك االستثمارات

األدلة اليت مت اٟتصوؿ عليها كمباشرة من مصادر خارجية كمستقلة، كعلى سبيل ا١تثاؿ تأييدات الذمم  (2
 .ا١تدينة أك تأييدات البنوؾ

األدلة اليت مت إنشائها خارج ا١تؤسسة ٖتت التدقيق كا١توجودة لدل ا١تؤسسة ٖتت التدقيق كعلى سبيل  (3
 .ا١تثاؿ فواتَت الشراء

األدلة اليت مت إنشائها داخل ا١تؤسسة ٖتت التدقيق كموجودة لدل ا١تؤسسة ٖتت التدقيق كعلى سبيل  (4
 . ا١تثاؿ فواتَت البيع

 2:تتأثر كمية كنوعية األدلة ا١تتوفرة ٔتا يلي

خصائص ا١توضوع كمعلومات ا١توضوع، فعلى سبيل ا١تثاؿ من ا١تمكن توقع أدلة أقل موضوعية عندما  ( أ
 تكوف ا١تعلومات ا٠تاصة با١توضوع موجهة ٨تو ا١تستقبل كليست تارٮتية؛

ظركؼ العملية عدا عن خصائص ا١توضوع عندما ال تتوفر األدلة اليت يتوقع بشكل معقوؿ أف تكوف  ( ب
موجودة، على سبيل ا١تثاؿ بسبب توقيت تعيُت ا١تدقق كسياسة ا١تنشأة ا٠تاصة باالحتفاظ بالوثائق أك 

 قيد مفركض من قبل اٞتهة ا١تسئولة؛
 .كما أف األدلة ا١تتوفرة تكوف عادة مقنعة كليست قاطعة

كمن ناحية أخرل يتعُت على الدليل لتحقيق صبلحيتو أف يكوف موضوعي كخاِف من التحيز كقابل للقياس 
الكمي كتشَت ىذه ا٠تاصية إُف إمكانية طرفُت أك أكثر ٤تايدين على فحص الدليل كالوصوؿ إُف نفس النتيجة؛ 

من ىنا ٯتكن القوؿ بأف موضوعية الدليل الكبَتة تؤدم إُف ٗتفيض احتماؿ حدكث التحيز الشخصي عند تقدير 
نتائج التدقيق كاٟتكم عليها األمر الذم يؤدم إُف ٗتفيض ظاىرة عدـ التأكد احمليطة ٔتا توصل إليو ا١تدقق من 

 3.رأم

 :ىناؾ سبعة أنواع من أدلة اإلثبات يف عملية التدقيق. أنواع أدلة اإلثبات وصعوبة الحصوؿ عليها: ثانيا

 
                                       

 .105 ىادي التميمي،مرجع سبق ذكره، ص1
إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة، مرجع  اإلتحاد الدولي لممحاسبين، 2

 .21، صسبق ذكره
 .79، صأساليب المراجعة لمراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين،مرجع سبق ذكرهأمين السيد أحمد لطفي، 3
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 Physical Examination:الفحص الفعلي -1
 ىذا النوع  يتعلقTangible Assetsيتمثل يف الفحص أك اٞترد الذم يقـو بو ا١تدقق لؤلصوؿ ا١تلموسة 

التحقق من األسهم، ا١تدينوف، :من األدلة عادة بكل من ا١تخزكف كالنقدية كلكنو قابل للتطبيق على كل من
األصوؿ الثابتة ا١تلموسة، ك٬تب عند إجراء التدقيق التمييز بُت الفحص الفعلي لؤلصوؿ الثابتة، مثل األكراؽ ا١تالية 
القابلة للتداكؿ باألسواؽ كالنقدية، كبُت فحص ا١تستندات، مثل الشيكات ا١تلغاة كمستندات البيع، فإذا َف يكن 
للشيء ٤تل الفحص مثبل فاتورة البيع، أك قيمة يف حد ذاتو يطلق على الدليل اسم التوثيق، كبالتاِف يعد الفحص 
الفعلي كسيلة مباشرة للتحقق من الوجود الفعلي لؤلصل، كينظر إليو على أنو أحد أكثر أدلة التدقيق ا١توثوؽ فيها 

كا١تفيدة، كبوجو عاـ، ٯتثل الفحص الفعلي كسيلة موضوعية للتحقق من كمية ككصف األصل، كيف بعض 
اٟتاالت، يكوف كسيلة مفيدة لتقييم حالة أك جودة األصل، كمع ذلك، ال يعد الفحص الفعلي دليبل كافيا 

للتحقق من أف األصوؿ ٦تلوكة بواسطة العميل، كيكوف ا١تدقق يف عديد اٟتاالت غَت قادر على ٖتديد التقييم 
 1.ا١تبلئم لعناصر القوائم ا١تالية من خبلؿ الفحص الفعلي

 Confirmation:المصادقات -2
إف من خطوات التدقيق ا١تهمة يف اختبار البيانات ا١تالية للبنك كا١تعلومات ذات العبلقة، ىو طلب مصادقة 
مباشرة من البنوؾ األخرل لكل من األرصدة كا١تبالغ األخرل اليت تظهر يف ا١تيزانية، كا١تعلومات األخرل اليت قد ال 

تظهر يف كجو ا١تيزانية كلكن قد يفصح عنها يف ا١تبلحظات ا١ترفقة باٟتسابات، كتضمن بنود خارج ا١تيزانية اليت 
تتطلب ا١تصادقة، بعض البنود كالكفاالت، كالتزامات ا١تشًتيات كا١تبيعات اآلجلة، كخيارات إعادة الشراء، 

كترتيبات التعويض، ك٢تذا النوع من أدلة اإلثبات قيمة كبَتة بسبب استبلمو مباشرة من مصدر مستقل، كلذا فإنو 
 يوفر ثقة أعلى بإمكانية الوثوؽ هبا، عن تلك اليت يتم اٟتصوؿ عليها من سجبلت البنك فقط

فا١تدقق يواجو يف سعيو للحصوؿ على ا١تصادقات صعوبات ذات عبلقة باللغة كا١تصطلحات كالتفسَت الثابت، 
كنطاؽ األمور اليت تغطيها اإلجابة، كغالبا ما تكوف ىذه الصعوبات نإتة عن استخداـ أنواع ٥تتلفة من طلبات 

 .ا١تصادقة، أك عن سوء الفهم حوؿ ما كاف مقصودا منها أف تغطيو
حيث أف شكل كمضموف رسالة طلب ا١تصادقة سيعتمد على ا٢تدؼ ا١تطلوب منها، كعلى ا١تمارسات 

احمللية، كعلى اإلجراءات احملاسبية للبنك الطالب، فمثبل فيما إذا كاف البنك يستعمل بشكل كاسع معاٞتة البيانات 
الكًتكنيا أـ ال، كما تعد طلبات ا١تصادقة بأسلوب كاضح ك٥تتصر، لضماف فهمو بشكل سريع من قبل البنك 
ا١تصدؽ، كليست كافة ا١تعلومات اليت يسعى عادة للمصادقة عليها، يتم طلبها بنفس الوقت، لذا فإف رسائل 

ا١تطالبة قد ترسل يف أكقات ٥تتلفة خبلؿ السنة، حيث تعاًف أكجو خاصة للعبلقة بُت البنوؾ، إضافة إُف ىذا فإف 
معظم ا١تعلومات ا١تطلوبة تتعلق عموما باألرصدة، لصاٌف البنك الطالب أك عليو، للحسابات اٞتارية كالودائع 

                                       
 .245، صمرجع سبق ذكره ألفين أرنيز، جيمس لوبك، 1
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كالقركض كاٟتسابات األخرل، ك٬تب أف تتضمن رسالة الطلب كصفا للحساب كرقمو، كنوع عملة ذلك 
اٟتساب، كذلك قد يكوف من ا١تفضل طلب ا١تصادقة على اٟتسابات ا١تتقابلة اليت ال أرصدة ٢تا، كعلى اٟتسابات 

ا١تتقابلة اليت مت غلقها خبلؿ األنثى عشر شهرا السابقة لتاريخ ا١تصادقة ا١تقرر، كقد يطلب البنك ا١تصادقة على 
معلومات أخرل غَت أرصدة اٟتسابات، يف حالة كجود حاجة لذلك،  كشركط االستحقاؽ كالفوائد، كالتسهيبلت 

التسهيبلت ا١تتاحة، كأية تعويضات أك حقوؽ أخرل أك رىونات، كتفاصيل عن / غَت ا١تستعملة، كحدكد االئتماف
 .أية ضمانات إضافية أعطيت أك استلمت

" خارج ا١تيزنية" إف جزءا ىاما من العمل البنكي ىو الذم يتعلق بالرقابة على ا١تعامبلت اليت تسمى عادة بػػػػ
لذا، فإف من ا١ترجح أف يقـو البنك الطالب كمدققيو، بطلب ا١تصادقة على االلتزامات احملتملة، مثل تلك اليت تنشا 

عن الضمانات كرسائل ا١تساعدة كرسائل الضماف كالوثائق كاالعًتاؼ بالقبوؿ كالتظهَتات، كقد يتم السعي 
للحصوؿ على مصادقة االلتزامات احملتملة كل من البنك الطالب لصاٌف البنك ا١تصادؽ، كللبنك ا١تصادؽ لصاٌف 

البنك الطالب، ك٬تب أف تتضمن ا١تواصفات ا١ترسلة أك ا١تطلوبة، كصفا لطبيعة االلتزامات احملتملة كعملتها 
 1.مبالغها

 2:ٯتكن أف تقسم ا١تصادقات إُف األنواع التالية حيث أهنا ٗتتلف باختبلؼ ا١تعلومات ا١تطلوبة
 كيف ىذا النوع من ا١تصادقات يطلب الرد من الطرؼ positive Confirmationا١تصادقات اإل٬تابية  . أ

، ك٬تب على ا١تدقق متابعة ردكد (عدـ ا١توافقة)أك سلبيا (با١توافقة )ا١ترسل لو با١تصادقات سواء أكاف الرد إ٬تابيا
 .ا١تصادقات كيف حالة تأخر اإلجابة يقـو بتكرار الطلب مرة أخرل

 يف ىذا النوع من ا١تصادقات ال يطلب من الطرؼ Negative Confirmationا١تصادقات السلبية  . ب
اآلخر الرد على ا١تصادقة إال يف حالة عدـ ا١توافقة على صحة البيانات الواردة يف ا١تصادقة، كلكن يف حالة 

عدـ اىتماـ األشخاص ا١ترسل ٢تم ا١تصادقة بالرد يؤخذ ذلك على أهنم موافقوف على ما ٖتتويو ا١تصادقات من 
 .معلومات، كتعترب ىذه احد عيوب ىذا النوع من ا١تصادقات

 يف ىذا النوع من ا١تصادقات ال يظهر الرصيد ا١تطلوب Blind Confirmationا١تصادقات العمياء  . ت
ا١تصادقة عليو يف ا٠تطاب ا١توجو للعميل أك للطرؼ اآلخر، كإ٪تا يطلب منو أف يذكر الرصيد ا١تستحق كما ىو 

 .  يف دفاتر ا١تنشأة
 Documentationالتوثيق والفحص المستندي  -3

                                       
، الجزء  إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمميات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة اإلتحاد الدولي لممحاسبين،1

مدى كفاءة ميارات مدقق الحسابات الخارجي في جمع وتقييم أدلة اإلثبات في ظل بيئة أنظمة المعمومات المحاسبية  أحمد فريد سالم أبو لحية، 2 .31-29، ص2010الثاني، األردن، 
،رسالة ماجستير، تخصص محاسبة والتمويل، كمية التجارة، الجامعة (دراسة تطبيقية عمى المدققين الممارسين لممينة في قطاع غزة)المحوسبة

 .50، ص2015اإلسالمية، فمسطين، 
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تعترب ا١تستندات من أكثر األدلة من حيث الكمية اليت يتعامل معها ا١تدقق، كما أهنا تعترب أكثر حجية 
كدليل من أم نوع آخر األدلة ألهنا دليل القيد ا١تستندم، تشمل ا١تستندات اليت ترسل إُف ا١تدقق مباشرة، 

 1.ا١تستندات اليت يرسلها الغَت للمؤسسة لبلحتفاظ هبا كا١تستندات الداخلية للمؤسسة
 Observationالمالحظة  -4

يتم استخداـ ا١تبلحظة لتقييم أنشطة معينة، كتوجد طواؿ التدقيق فرص ١تمارسة ا١تشاىدة، كالسمع 
كاللمس كالشم لتقييم األمور على مدل كاسع، كعلى سبيل ا١تثاؿ ٯتكن للمدقق أف يقـو بزيارة مصنع ليكوف 

انطباعا معينا بوجو عاـ عن التجهيزات ا٠تاصة للعميل، كٯتكن للمدقق مبلحظة الصدأ على آلة معينة لتقييمها، 
كأيضا ٯتكن للمدقق أف يتابع تنفيذ بعض ا١تهاـ احملاسبية لتحديد ما إذا كاف الشخص ا١تسئوؿ عن ىذه ا١تهاـ 

يؤديها كما ٬تب أـ ال، كال تكفي ا١تبلحظة ٔتفردىا، فمن الضركرم أف يتبع االنطباع األكِف اٟتصوؿ على أنواع 
 2.أخرل من األدلة الداعمة، مع ذلك تعد ا١تبلحظة أمرا مفيدا يف معظم أجزاء التدقيق

 Inquiries of The Clientاالستفسار من العميل  -5
تعد احملادثات الشفهية اليت ٬تريها ا١تدقق مع بعض ا١تسئولُت كالعاملُت يف ا١تؤسسة من أدلة اإلثبات، حيث 

يتحصل على معلومات تتعلق مثبل بأىداؼ ا١تؤسسة كا١تشاكل اليت تعًتض ٖتقيقها، عدد العاملُت الذين تركوا 
العمل، درجة الرضا الوظيفي، ضغوط العمل بصفة عامة، كىي تشبو االستقصاء، كلكن يعاب عليها بأنو ال ٯتكن 

 3.االعتماد على ىذه ا١تعلومات بشكل كلي، أحيانا توصف على أهنا أدلة عامة أك مساعدة

 Analytical Proceduresاإلجراءات التحليلية  -6
إف عملية اٟتصوؿ على أدلة إثبات من خبلؿ اإلجراءات التحليلية هتدؼ إُف التحقق من معقولية القيمة 
الدفًتية ألحد بنود البيانات ا١تالية يف ضوء القيمة اليت يقدرىا ا١تدقق لذلك البند ْتيث إذا تباعدت القيمتاف دؿ 

ذلك على البيانات ا١تالية فتلك اإلجراءات ٘تثل شكبل من أشكاؿ التربير االستنتاجي كالذم ٔتقتضاه ٬ترم 
استنتاج قيمة العملية اٟتسابية كاألرصدة الظاىرة بالبيانات ا١تالية دليبل على معقولية النتائج اإلٚتالية ىذا كقد 

الصادر عن ٣تمع احملاسبُت القانونيُت  (Statements of Auditing)عرفت اإلجراءات التحليلية من قبل 
تقييم ا١تعلومات ا١تالية من خبلؿ دراسة العبلقات الظاىرة بُت البيانات ا١تالية كغَت ا١تالية كتتضمن " األمريكي بأهنا

؛ إف فهم العبلقات ا١تالية ىو األساس يف ٗتطيط "مقارنات للمبالغ ا١تسجلة مع التوقعات من قبل مدقق اٟتسابات
كتقييم نتائج اإلجراءات التحليلية كعادة يتطلب ذلك معرفة ا١تؤسسة أك القطاع الذم تعمل هبا تلك ا١تؤسسة كإف 

فهم غرض اإلجراءات التحليلية ك٤تدداهتا شيء مهم كاستنادا إُف ذلك فإف ٖتديد العبلقات كأنواع البيانات 

                                       
 .156، ص2009، دار الراية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، مراجعة الحسابات والتدقيق زاىرة عاطف سواد، 1
 .248، صمرجع سبق ذكره ألفين أرنيز، جيمس لوبك، 2
 .157، صمرجع سبق ذكرهزاىرة عاطف سواد، 3
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ا١تستخدمة كمن مث االستنتاجات اليت ٬ترم التوصل إليها عندما تقارف ا١تبالغ ا١تسجلة مع التوقعات تتطلب اٟتكم 
ٖتليل النسب ذات األ٫تية الضركرية كتشمل إتاىات نتائج :" الشخصي من ا١تدقق كبناء على التعريف اآليت

، فإف "الفحص ا١تتأرجحة كالعبلقات ا١تتعارضة مع ا١تعلومات ا١تناسبة األخرل أك اال٨تراؼ عن ا١تبالغ ا١تتنبأ هبا
اإلجراءات التحليلية تتضمن عمل مقارنات للمعلومات ا١تالية للمؤسسة كتشمل أيضا دراسة أك ْتث العبلقات 

 :بُت
  عناصر البيانات ا١تالية اليت ٯتكن توقعها كاليت تتطابق مع النمط ا١تتنبأ بو كا١تبٍت على خربة ا١تؤسسات

 ا١تختلفة مثل نسبة ىامش الربح؛
 1.ا١تعلومات ا١تالية كغَت ا١تالية ا١تبلئمة مثل تكاليف الركاتب إُف عدد العماؿ 

يواجو ا١تدقق العديد من الصعوبات أثناء ْتثو عن أدلة إثبات، كمن بُت إحدل الصعوبات اليت تواجو 
ا١تدقق ىي العمل داخل اٟتدكد االقتصادية ا١تعقولة، كيعٍت ىذا إعداد التقرير خبلؿ فًتة زمنية معقولة كبتكلفة 

مناسبة، كضركرة كجود عبلقة بُت تكلفة اٟتصوؿ على دليل اإلثبات كبُت فائدة ا١تعلومات اليت حصل عليها من 
الدليل، كلكن يف سبيل اٟتصوؿ أدلة إثبات ذات حجية قوية ٬تد ا١تدقق أنو من الضركرم االعتماد على دليل 

 .قاطع كمقنع ْتيث أف صعوبة اٟتصوؿ عليها كارتفاع تكلفتها ال يلغيا ضركرة اٟتصوؿ على قرينة اإلثبات

كمن صعوبات أيضا استخداـ األدكات الفنية للعينات اإلحصائية عند ٖتديد مدل االختبارات البلزمة 
إلجراء الفحص كىذه األدكات كسيلة ٘تد ا١تدقق ٔتقاييس إحصائية تتعلق بنتائج اختبارات التدقيق، كلكن ىذه 

ا١تقاييس قد ال تكوف متوافرة؛ كمن ا١تعركؼ أف ا١تستندات ٘تثل نسبة كبَتة من أدلة اإلثبات، كالصعوبة اليت تكتنف 
ىذا الدليل تكمن يف اكتشاؼ صحة أك عدـ صحة ا١تستند، حيث ٯتكن طباعتها كتزكير التوقيعات ٦تا يتطلب 
من ا١تدقق أف يكوف متيقظا ٢تذه االحتماالت؛ كمن األدلة أيضا جودة كفعالية نظم الرقابة الداخلية كلكن ىناؾ 
حجة قصور متأصل يف ىذا النظم، حيث أهنا تقـو على افًتاض عدـ تواطؤ شخصي على ارتكاب أخطاء أك 

 ٥.2تالفات كلكن من احملتمل أف تنهار النظم ٔتجرد انعداـ صحة ىذا الفرض

 عالقة أدلة اإلثبات بمخاطر التدقيق واألىمية النسبية:ثالثا
إف عملية ٚتع األدلة كالقرائن بشكل موضوعي ٯتثل جوىر عملية التدقيق، كقد أكدت ٞتنة قواعد التدقيق 

الدكلية على ضركرة حصوؿ ا١تدقق على قدر كايف من األدلة كالقرائن اليت ٕتعلو يستطيع أف يتوصل إُف نتائج 
معقولة يستند عليها يف رأيو بعدالة القوائم كاٟتسابات كمصداقيتها؛ إف قرائن كأدلة اإلثبات اليت يستخدمها مدقق 

اٟتسابات يف ٣تاؿ األ٫تية النسبية البد من أف تنقسم إُف ٣تموعات كفقا لدرجة أ٫تيتها النسبية كطبقا للوزف 
النسيب ٢تا، كىذا يعتمد على اٟتكم الشخصي للمدققُت كخرباهتم العلمية كالعملية، كيركد البعض عن كجود عبلقة 

                                       
 .05، ص2001، المعيد العربي لممحاسبين القانونيين، جامعة بغداد، العراق، اإلجراءات التحميمية في التدقيق محمود كمال ميدي، 1
 .155، صمرجع سبق ذكرهزاىرة عاطف سواد، 2
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طردية بُت كمية أدلة اإلثبات الواجب اٟتصوؿ عليها عند قياـ ا١تدقق بأداء مهامو كبُت األ٫تية النسبية للعنصر أك 
 1.اٟتدث ا١تاِف ٤تل التدقيق

 2:خطوات تطبيق األ٫تية النسبية خبلؿ عملية التدقيق
 .ٖتديد اٟتكم األكِف عن األ٫تية النسبية يف مرحلة التخطيط -
 .ٗتصيص اٟتكم األكِف لؤل٫تية النسبية على اٟتسابات الفرعية يف مرحلة التخطيط أيضا -
 .(التحريفات ا١تكتشفة)حصر التحريفات ا١تكتشفة خبلؿ تنفيذ إجراءات التدقيق  -
= التحريف الكلي)تقدير التحريف الكلي من خبلؿ تعميم نتائج العينات على البيانات ا١تالية ككل  -

 .كيسمى أيضا التحريف ا١تتصور (التحريف ا١تقدر نتيجة تعميم النتائج+ التحريف ا١تكتشف 
يف مرحلة إصدار )مقارنة التحريف الكلي ا١تقدر مع اٟتكم األكِف أك ا١تعدؿ لؤل٫تية النسبية إلصدار الرأم -

 .(الرأم لتحديد نوع الرأم
فيما يتعلق ٔتخاطر الرقابة فإف ىدؼ ا١تدقق ىو تقوًن تلك ا١تخاطر يف ظل أدلة اإلثبات ا١تتوفرة لديو، ككذا 
التزكد ٔتعرفة كافية لتخطيط عملية التدقيق، كبصفة عامة كلما قل ا١تستول ا١تقدر من ا١تخاطر الرقابية، زادت الثقة 
اليت ٬تب أف توفرىا أدلة اإلثبات بأف األنشطة الرقابية ا١تتعلقة بأحد التأكيدات قد مت تصميمها كتنفيذىا بفعالية، 

كعليو فإنو ٬تدر با١تدقق أف يأخذ يف االعتبار خصائص جودة أدلة اإلثبات للحكم على درجة الثقة اليت توفرىا 
تلك األدلة، حيث أف تفاكت درجة التأكد كالثقة يؤثر على تكوين حكم ا١تدقق ا١تهٍت عن ا١تستول ا١تقدر ١تخاطر 

الرقابة؛ فأدلة اإلثبات الكافية لتأييد مستول ٤تدد من ا١تخاطر الرقابية ىي مسألة ٗتضع ٟتكم ا١تدقق، كٗتتلف 
أدلة اإلثبات اختبلفا كبَتا كفقا لدرجة التأكيد الذم توفره للمدقق عندما يقـو بوضع مستول تقديرم للمخاطر 

الرقابية، لذا ٬تب على ا١تدقق أف يأخذ يف االعتبار األثر ا١تتجمع لؤلنواع ا١تتخلفة ألدلة اإلثبات اليت ترتبط بنفس 
التأكيدات عند تقوًن درجة الثقة اليت توفرىا أدلة اإلثبات، فقد ال يكوف نوع كاحد من أدلة اإلثبات كاؼ لتقوًن 

 3.األنشطة الرقابية

يلخص الشكل التاِف العوامل اليت ٖتدد كل خطر، كأثر ا١تكونات الثبلثة للخطر يف ٖتديد خطر 
يف شكل " طردية"االكتشاؼ ا١تخطط، كالعبلقة بُت كافة األخطار األربعة كأدلة التدقيق ا١تخططة، كتشَت 

إُف كجود عبلقة طردية بُت مكوف ا٠تطر كخطر االكتشاؼ ا١تخطط أك األدلة ا١تخططة، بينما 
إُف كجود عبلقة عكسية، كمثبل ينتج عن الزيادة يف خطر التدقيق ا١تمكن قبولو زيادة يف " عكسية"تشَت

 "عكسية"، كا٩تفاض يف أدلة التدقيق ا١تخططة"طردية"خطر االكتشاؼ ا١تخطط

                                       
 . 175، صمرجع سبق ذكرهمنيل مجيد أحمد العمي، تغريد سالم الميمة، 1
 .43، صمرجع سبق ذكره جمال الطرايرة، 2
 .111، صمرجع سبق ذكره عيد عمي زعيتر، حسام عبد المحسن العنقري، 3
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 1يبين العالقة بين أدلة اإلثبات ومخاطر التدقيق: (24)مخطط بياني رقم

 

يف ىذا ا١تطلب ٨تاكؿ ٖتديد ارتباط خطة التدقيق باحتماالت  إجراءات تقييم مخاطر التدقيق :المطلب الثالث
العرض للمخاطر، ضركرة الربط بُت إدارة ٥تاطر ا١تؤسسة كنشاط التدقيق الداخلُت، كمدل استجابة ا١تدقق 

 .١تختلف التغيَتات اليت ٖتدث أثناء ٗتطيطو للعملية

 ارتباط خطة التدقيق باحتماالت التعرض للمخاطر: أوال
عند كضع خطة نشاط التدقيق الداخلي ٬تد كثَتكف من الرؤساء التنفيذيُت للتدقيق أنو من ا١تفيد 

أكال أف يتم كضع أك ٖتديث نطاؽ أعماؿ التدقيق، الذم يكوف عبارة عن قائمة تشمل كل أعماؿ التدقيق 
اليت ٯتكن أداؤىا، ك٬توز للرئيس التنفيذم للتدقيق أف ٭تصل من اإلدارة العليا ك٣تلس اإلدارة على 

مداخبلهتما بشأف نطاؽ أعماؿ التدقيق، كىذا األخَت ٯتكن أف يشمل عناصر معينة من ا٠تطة 
االسًتاتيجية للمؤسسة، فمن خبلؿ إدخاؿ عناصر ا٠تطة االسًتاتيجية للمؤسسة ضمن قائمة نطاؽ أعماؿ 

                                       
 .343، صمرجع سبق ذكرهألفين أرنيز، جيمس لوبك، 1

يةطرد  عكسية 

خطر التدقيق 
 الممكن قبولو

فعالية الرقابة الداخمية -
 االعتماد المخطط-

 خطر الرقابة

يةطرد  

يةطرد  
 عكسية

 عكسية عكسية

الخطر 
 الطبيعي

أدلة التدقيق 
 المخططة

خطر 
االكتشاف 
 المخطط

اعتماد المستخدمين الخارجين -
احتمال الفشل المالي -
 استقامة اإلدارة-

  طبيعة العمل-
 استقامة اإلدارة-
 دافعية العميل-
 نتائج عمميات التدقيق السابقة-
 عمميات التدقيق الجديدة مقابل المتكرر-
 األطراف المرتبطة-
 العمميات المالية غير الروتينية-
 الحكم الشخصي الضروري-
 إمكانية وقوع اإلفالس-
 تركيبة المجتمع-

 المخاطر أدلة التدقيق العوامل التي تؤثر في المخاطر
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التدقيق سيكوف من ا١تمكن أف يشمل نطاؽ أعماؿ التدقيق كأف يعكس أىداؼ العمل الكلية، أيضا من 
ا١ترجح أف ا٠تطط االسًتاتيجية تعكس توجهات ا١تؤسسة بشأف ا١تخاطر كدرجة صعوبة ٖتقيق األىداؼ 
ا١تخطط ٢تا، كما أف نطاؽ أعماؿ التدقيق عادة ما يتأثر بنتائج عملية إدارة ا١تخاطر، كحيث أف ا٠تطة 
االسًتاتيجية للمؤسسة عادة ما تأخذ يف اعتبارىا البيئة اليت تعمل فيها ا١تؤسسة، لذلك فمن ا١ترجح أف 

 1.تؤثر تلك العوامل البيئية يف نطاؽ أعماؿ التدقيق كتقييم ا١تخاطر النسبية

يقـو الرئيس التنفيذم للتدقيق بإعداد خطة لنشاط التدقيق الداخلي على أساس نطاؽ أعماؿ 
التدقيق كمدخبلت اإلدارة العليا ك٣تلس اإلدارة كتقييم ا١تخاطر كالتعرض الحتماالت ا١تخاطر اليت تؤثر 

على ا١تؤسسة، كعادة ما تتضمن أىداؼ التدقيق الرئيسية تأكيد كمعلومات تساعد اإلدارة العليا ك٣تلس 
اإلدارة يف ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة، كيتضمن ذلك تقييم فاعلية أنشطة اإلدارة ا١تتعلقة بإدارة ا١تخاطر؛ يتم 

ٖتديث نطاؽ أعماؿ التدقيق كخطة التدقيق ا١ترتبطة بذلك النطاؽ ٔتا يعكس توجو اإلدارة كأىدافها ك٤تور 
اىتمامها كتركيزىا، كمن ا١تستصوب أف يتم تقييم نطاؽ أعماؿ التدقيق على أساس سنوم على األقل، ٔتا 

يعكس االسًتاتيجيات اٟتالية كتوجو ا١تؤسسة، كيف بعض اٟتاالت قد يلـز ٖتديث خطط التدقيق على 
فًتات متقاربة أكثر كأف يكوف ذلك كل فًتة ثبلثة أشهر مثبل، كذلك استجابة للتغَتات يف أعماؿ ا١تؤسسة 

كتعد اٞتداكؿ الزمنية ألعماؿ التدقيق على . كعملياهتا كبرا٣تها كأنظمتها كالضوابط كاإلجراءات الرقابية فيها
أساس تقييم ا١تخاطر كاحتماالت التعرض للمخاطر، كذلك من بُت العوامل األخرل، ك٭تتاج األمر إُف 

ٖتديد كترتيب أكلويات األعماؿ من أجل اٗتاذ القرارات ا١تتعلقة با١توارد، ىذا مع العلم بأف ىناؾ ٣تموعة 
٥تتلفة كمتنوعة من ٪تاذج ا١تخاطر ٯتكن أف تساعد الرئيس التنفيذم للتدقيق، كمعظم تلك النماذج 

تستخدـ عوامل معينة، مثل تأثَت ا١تخاطر، كاحتماالت حدكثها، كمدل جسامتها، كسيولة األصوؿ، كفاءة 
اإلدارة، كجودة اإلجراءات كالضوابط الرقابية، كدرجة التغيَت أك االستقرار، كتوقيتات كنتائج آخر مهمة من 

 2.مهاـ التدقيق، كمدل تعقيدىا، كعبلقات ا١توظفُت كالعبلقات اٟتكومية
 األْتاث أف إال ، الرقابيةا١تخاطر يف الكامنة ا١تخاطر على ركزت السابقة األْتاث أف من الرغم ُفكع

 التدقيق ٦تارسات لتعكس   الصلة ذات ا١تخاطر جملموعة أكسع رؤية إُف اٟتاجة إدراؾ يف بدأت اٟتديثة
 .ا١تعاصرة العا١تية

 

                                       
 .106، صمرجع سبق ذكرهجمعية المدققين الداخميين،1
 .106، صنفس المرجعجمعية المدققين الداخميين،2
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 1 يبين العالقة بين مخاطر المؤسسة محل التدقيق وبين تخطيط التدقيق(:25)مخطط بياني رقم

 
يركز ٗتطيط عملية التدقيق على ضركرة ٖتديد توقيت القياـ بأعماؿ التدقيق كٖتديد ا١تدة اليت يتم 

 .قضاءىا ككيفية اختيار توقيت زيارة العميل

لذلك ٬تب أف يتم توقيت العمل يف تواريخ متفق عليها، كأف يعتمد التوقيت على عدة حقائق 
متغَتات، كيف العادة ٬تب زيادة نسبة العمل ا١ترحلي حيث تكوف متناسبة مع أنظمة الرقابة لدل العميل، 

كهبذه الطريقة ٯتكن تقييم نظاـ الرقابة احملاسبية كالسجبلت خبلؿ فًتة العمل ا١ترحلية كيساعد العمل 
 .ا١ترحلي يف التعرؼ على مشاكل العميل احملاسبية يف كقت مبكر كٗتفيف عبء أعماؿ موظفي التدقيق

كالوقت قد يكوف مشكلة تنعكس يف أف ا١تدقق ٬تب أف يقدـ تقريره يف كقت ٤تدد كيتم التخطيط 
لتوقيت خطة التدقيق عن طريق إعداد ميزانية الساعات ا١تقررة باعتبارىا ضركرية كأساسية لتحقيق رقابة 
فعالة على ا١تدققُت كما أهنا توفر األساس الذم منو ٯتكننا قياس مدل التقدـ يف إ٧تاز العمل، فعندما 

                                       
1Hironori fukukawa et al, Audit Programs and Audit Risk: A Study of Japanse Practice, International 
Journal of Auditing, Vol:10, 2006, p:43. 

(المنشأة محل التدقيق )مخاطر العميل   

 عمى مستوى مخاطر
 الحسابات

  التعاقدمخاطر

  أخرىمخاطر  االحتيالمخاطر  األعمالمخاطر

 المساعدين طبيعة العممية الوقت الالزم

(أربعة أبعاد لعممية التخطيط )تخطيط التدقيق  

تقييم  الخطر عمى مستوى  
 التأكيدات

 خطر الرقابة خطر الكامن

مدى 
 اجراءات
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تكوف الساعات ا١تقدرة كاقعية فإف الظركؼ قد تربر صرؼ كقت إضايف، إال أنو بغض النظر عن موازنة 
 1.الوقت فإف مستول التدقيق ٬تب اٟتفاظ عليو

كمن ا١تهم إسناد كل مهمة من مهاـ التدقيق الداخلي إُف ا١توظفُت ا١تناسبُت ٢تا، كما أنو من ا١تهم بصفة 
خاصة عند ٗتطيط أم مهمة تدقيق تتسم ٔتخاطر أعلى أك ٥تاطر فنية فإنو ٬تب مراعاة أف تكوف القدرات 

كالكفاءات ا١تناسبة متوفرة يف الفريق ٦تا ٯتكن معو أف يلعب دكرا ىاما يف تقليل ٥تاطر إخفاؽ التدقيق، كباإلضافة 
إُف توفر القدرات كالكفاءات الصحيحة من ا١تهم أيضا التأكد من أف ا١تستول ا١تناسب من ا٠تربة متوفر يف 

 2.الفريق، ٔتا يف ذلك مهارات إدارة ا١تشركعات بالنسبة ألكلئك الذين يقودكف أم مهمة تدقيق

 3:على ا١تدققُت الداخليُت أف يأخذكا باالعتبار فيما يلي عند ٖتديد مدل مبلءمة ككفاية ا١توارد

 عدد موظفي التدقيق الداخلي كمستول خربهتم. 
  ا١تعرفة كا١تهارات كالقدرات األخرل ١توظفي التدقيق الداخلي عند اختيار ا١تدققُت الداخليُت البلزمُت

 .للمهمة
 توفر ا١توارد ا٠تارجية البلزمة يف اٟتاالت اليت يلـز فيها ا١تعرفة ك قدرات إضافية. 
  االحتياجات التدريبية للمدققُت الداخليُت، حيث أف كل مهمة من مهاـ التدقيق تعترب ٔتثابة أساس لتلبية

 .االحتياجات التطويرية لنشاط التدقيق الداخلي
 أثر إدارة المخاطر على عملية التدقيق الداخلي: ثانيا

إف ا٢تدؼ الرئيسي الذم تسعى إدارة ا١تخاطر لتحقيقو ىو التأكد أف ا١تؤسسة قادرة على ٖتديد 
مصادر ا١تخاطر اليت من ا١تمكن أف تواجو ا١تؤسسة كتقييم مستوياهتا ْتيث يتم االستعداد ا١تناسب ٢تا 

هبدؼ تقليل احتمالية حدكث ا١تخاطر ككذا آثار اٟتدكث؛ كيف نفس االٕتاه يهدؼ التدقيق الداخلي إُف 
اختبار كتقييم كفحص نظم الرقابة الداخلية بشكل دكرم كمستمر للتأكد أهنا تعمل بشكل صحيح 
ككاضح كعلى درجة عالية من الكفاءة، كىذا يتضمن أيضا تأكد من كجود عملية إدارة ٥تاطر فعالة 

كمنظمة؛ كعليو فإف كبل من إدارة ا١تخاطر كالتدقيق الداخلي يسعياف لتحقيق نفس األىداؼ كىي ٛتاية 
أمواؿ ا١تؤسسة، أصو٢تا الثابتة، الشهرة كالسمعة، ككذا ا١تعلومات كا١تعرفة، من خبلؿ موقعُت ٥تتلفُت يف 

كٚتعية إدارة ا١تخاطرة  (IIA)ا٢تيكل التنظيمي للمؤسسة، كيف ىذا الصدد قاـ كل معهد ا١تدققُت الداخليُت
 حوؿ اإلدارة كالتدقيق الداخلي 2012 أبريل 11بنشر تقرير مشًتؾ بتاريخ  (RIMS)كالتأمُت
، حيث حدد ىذا التقرير أدكار كمسؤكليات إدارة ا١تخاطر كالتدقيق "إدارة ا١تخاطر كالتدقيق الداخلي"بعنواف

                                       
، مجمة جامعة "دراسة ميدانية" العوامل المؤثرة في التخطيط لعممية التدقيق في المكاتب األردنية في ضوء معيار األىمية النسبيةعطا اهلل خميل، 1

 .181، صنفس المرجع جمعية المدققين الداخميين، 3 .155، ص2012، مؤسسة األبحاث، لبنان، اإلطار الميني الدولي لممارسة أعمال التدقيق الداخمي جمعية المدققين الداخميين، 2 . 42، ص2000، 02، العدد16دمشق، المجمد
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الداخلي، حيث سلط الضوء على أربعة ٦تارسات مشًتكة تولد قيمة للمؤسسة كتبٍت قدرات قوية لئلدارة، 
 Cisco System،Hospital: كما قدـ التقرير ٕتربة أربع منظمات ٖتظى بتقدير كبَت كىي

Corporation America ،TD Ameritradeك ،Whirlpool Corporation ،
ككفقا ٢تذه الدراسة فهناؾ خلط بُت دكر كظيفة إدارة ا١تخاطر ككظيفة التدقيق الداخلي، كمصدر االرتباؾ 

 1:ىو كيفية اإلجابة عن األسئلة التالية
 من الذم ينبغي أف يقود إدارة ٥تاطر ا١تؤسسة؟ -
 كيفية دمج الوظيفيتُت يف ىذه ا١تعادلة؟ -
 كيف ٯتكن للتدقيق الداخلي أف يساعد كيقيم بطريقة ما نشاط معُت باستقبللية عن إدارة ا١تخاطر؟ -

كيف حقيقة األمر أف استمرارية طرح ىذه األسئلة يسلط الضوء على خلط كاضح لؤلدكار اليت تعيق 
 2.التعاكف بُت ىاتُت الوظيفيتُت يف بعض ا١تؤسسات

كبالتاِف فإنو ىناؾ عبلقة تكامل بُت الوظيفتُت، فالتدقيق الداخلي ٭ترص على تقدًن تأكيدات على 
أف ا١تخاطر احملددة من طرؼ إدارة ا١تخاطر قد مت تقييمها بطريقة صحيحة، يف حُت تقـو إدارة ا١تخاطر 
بتقييم مدل تغطية ا١تدققُت الداخليُت ١تخاطر أك ٣تاالت معينة يف عمليات ا١تؤسسة أك البنك، كما إذا 
كانوا يغطوف ٥تاطر مهمة ككاضحة، كأيضا تقييم مىت يكوف تدخل التدقيق الداخلي يف مشاريع ٤تددة 

 . ضركريا
 استجابة المدقق إلجراءات التدقيق :ثالثا

كثَتا ما تتضمن البيانات ا١تالية عدة أخطاء جوىرية أثناء عملية إعداد التقارير ا١تالية كذلك بتسجيل 
قيود غَت مناسبة؛ كتعترب دراسة ا١تدقق للمخاطر ا١ترتبطة بتجاكز غَت مناسب ألنظمة الرقابة على قيود 
اليومية أمر مهم حيث أف الرقابة ا١تؤ٘تتة  قد تقلل من ٥تاطر ا٠تطأ غَت ا١تقصود لكنها ال تتغلب على 

٥تاطر احتمالية أف يتجاكز األفراد ىذه العمليات ا١تؤ٘تتة بشكل غَت مناسب، مثبل من خبلؿ تغيَت ا١تبالغ 
اليت يتم نقلها تلقائيا غلى دفًت األستاذ العاـ كالختبار كٖتديد األسلوب ا١تناسب لفحص الدعم األساسي 

 3:للبنود اليت يتم اختيارىا، تكوف ا١تسائل التالية مناسبة
  تقييم ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية بسبب االحتياؿ، فوجود عوامل ٥تاطرة االحتياؿ أثناء تقييم ا١تدقق

 .١تخاطر األخطار اٞتوىرية قد تساعد ا١تدقق يف تعيُت الفئات احملددة لقيود اليومية لفحصها
  أنظمة رقابة مت تنفيذىا على قيود اليومية كالتعديبلت األخرل من ا١تمكن أف تقلل أنظمة الرقابة

 .الفعالة على إعداد كترحيل قيود اليومية كالتعديبلت األخرل
                                       

1Zied Boudriga, L’audit Interne: Organisation et Pratiques, Collection Azurite, Tunisie, septembre2012, 
p:212. 2Zied Boudriga,ibid, p:212. 3 ،مدى التزام المحاسبين القانونيين األردنيين بمعايير التدقيق الدولية في تحديد مخاطر األخطاء الجوىرية واالحتيال ماجد خمف محمد المطر :  .34، ص2013، رسالة ماجستير، تخصص محاسبة، جامعة جرش، دراسة ميدانية
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  عملية إعداد التقارير ا١تالية للمنشأة كطبيعة األدلة اليت ٯتكن اٟتصوؿ عليها، قد تشمل معاٞتة قيود
 .اليومية كالتعديبلت األخرل كبل من أنظمة الرقابة اليدكية كاآللية

 ،خصائص القيود االحتيالية يف دفًت اليومية كمن ا١تمكن أف تشمل ىذه ا٠تصائص قيودا منها 
 ٘تت ٟتسابات غَت ذات العبلقة أك غَت عادية أك نادرا ما تستخدـ؛  (1
 قاـ هبا أفراد ال يقوموف عادة بإجراء قيود يف دفًت اليومية؛  (2
 .مسجلة يف هناية أك كقيود بعد اإلقفاؿ ك٢تا تفسَت أك كصف قليل أك ليس ٢تا تفسَت أك كصف (3

 من ا١تمكن تطبيق قيود اليومية غَت ا١تناسبة أك التعديبلت على حسابات،  :طبيعة كتعقيد اٟتسابات 
 ٖتتوم على معامبلت معقدة أك غَت عادية بطبيعتها؛  (1
 ٖتتوم على تقديرات ىامة كتعديبلت يف هناية الفًتة؛  (2
 كانت عرضة لؤلخطاء يف ا١تاضي؛ (3

إف منهجية التدقيق الغَت صحيحة تؤدم إُف إ٧تاز ا١تزيد من اإلجراءات الغَت ضركرية، كىذا يكوف راجع 
لغياب نسيب لدكر ا١تؤسسة يف توفَت مساعدات تسهم يف تسهيل كصوؿ ا١تدقق إلبداء رأيو حوؿ كضعية ا١تؤسسة، 

حيث أف غياب العبلقة بُت ا١تؤسسة كا١تدقق تؤدم هبذا األخَت الٗتاذ إجراءات ركتينية كغَت ضركرية كبالتاِف 
ارتفاع تكاليف عملية التدقيق، فاللجوء ٠تيارات غَت كفءة كغَت فعالة يؤدم بالنتيجة إُف اٗتاذ قرارات غَت كفئة 

 1.كغَت فعالة

 .أسس قياس مخاطر التدقيق باستخداـ أسلوب تحليل مغلف البيانات: المبحث الثالث
٨تاكؿ من خبلؿ ىذا ا١تبحث التوغل أكثر يف ٥تاطر التدقيق، حيث كجدنا عدة مؤلفات تداكلت 

مدل إمكانية قياس ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تدقق الداخلي، فمنها ما يكوف ناتج عن ٦تارسات ا١تدقق ْتد 
ذاتو، كمنها ما يكوف خارج عن نطاؽ ا١تدقق الداخلي، كيف ىذه النقطة نتطرؽ ١تدل مسؤكلية ا١تدقق 

الداخلي يف  التنبيو حوؿ تلك ا١تخاطر اليت هتدد األصوؿ أك القدرة ا١تالية للبنوؾ؛ ك٢تذا نتدرج يف أىم 
 .ا١ترجعيات اليت أخذت قياس ٥تاطر التدقيق بعُت االعتبار ٤تاكلة استخداـ أساليب حديثة للقياس

 مرجعيات استخداـ البرمجة الخطية لتقييم مخاطر التدقيق: المطلب األوؿ
لتبياف أسباب استخداـ الرب٣تة ا٠تطية كتحليل مغلف البيانات يف عملية تقييم ٥تاطر التدقيق البد 

من اإلشارة للصعوبات اليت ٬تدىا بعض ا١تدققُت الداخليُت أثناء عملية ٗتطيط عملهم يف ا١تؤسسات، 
باإلضافة إُف تعدد العوامل اليت تؤدم الرتفاع مستويات ا٠تطر سواء ا٠تطر الناتج عن ا١تؤسسة أك عمل 

. ا١تدقق الداخلي أك عوامل خارجية أخرل

                                       
1Willie E. Gist, Empirical Evidence on the Effect of Audit Structure on Audit Pricing, Auditing a Journal of 
Practice & Theory, VOL.13, NO.02, 1994, p:27. 
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صعوبات تخطيط عملية التدقيق : الفرع األوؿ
ا، إف َف يكن من ا١تستحيل، أف يعتمد  مع تزايد كرب حجم ا١تؤسسات، يكوف من الصعب جدن

ا١تدير أك ا١تسئوؿ ببساطة على ٕتاربو السابقة ٞتدكلة عمل احًتايف لتدقيق كفء؛ فمفتاح إجراء التدقيق 
الناجح يف إطار ا١تعايَت ا١تهنية ىو التخطيط، كخبلؿ عملية التخطيط ٭تصل ا١تدقق على معرفة كافية 

 1.بالعميل لتحديد ٣تاالت التدقيق ا٠تطرة كٖتديد اإلجراءات البلزمة ١تعاٞتة ا١تخاطر احملددة

كمع ذلك، لتحديد ٥تاطر االكتشاؼ، كاف من الصعب عكس تأثَتات ٥تاطر التدقيق، ا١تخاطر 
ا١تتأصلة ك٥تاطر السيطرة على ٥تاطر االكتشاؼ، لذلك كاف التحديد النهائي إلجراءات التدقيق يتم كفقان 

للحكم النهائي للمدققُت، غَت أف العديد من الدراسات كانت موضع شك يف القدرة التقديرية احملًتفة 
للمدققُت على التمييز بُت أدلة التدقيق كاالستجابات ا١تناسبة ٢تا، كبينوا أف اٟتكم ا١تهٍت ١تدققُت قد يتأثر 

 2.تأثران عميقان بعدة عوامل

كما أف تقييم ا١تدققُت ١تخاطر التدقيق يؤثر على تصميم اسًتاتيجيات ٗتطيط التدقيق ا١توالية، ففي 
ا١ترحلة األكلية من ٗتطيط التدقيق، قد يؤدم تقييم ٥تاطر التدقيق غَت الصحيح إُف توزيع خاطئ للموارد ٦تا 

 3.ءةكيؤدم لنتائج تدقيق بدكف الفعالية أك غَت كف

كلتعديل خطة التدقيق بشكل مناسب، ٬تب أف يكوف ا١تدقق قادران على ٖتديد كاضح للمخاطر، 
ككذا ٖتديد ما إذا كانت اإلجراءات سوؼ تكوف كافية أك غَت كافية للتصدم للمخاطر، إضافة إُف 

 كما أف 4التعرؼ على كيفية تغيَت الربنامج أك جدكؿ العمل ٔتا يسهم يف كشف كٖتديد تلك ا١تخاطر؛
أك النوعية، ٯتكن العثور على حجج قوية /ىناؾ العديد من ا١تراجع حوؿ أ٫تية تقييم ا١تخاطر الكمية ك

ألداء تقييمات ا١تخاطر الكمية كالنوعية، كىناؾ أيضنا عدد من ا١تنظمات اليت نشرت إرشادات إدارة 
، ( ISF)،منتدل أمن ا١تعلومات( ISO)ا١تخاطر، بعض ىذه ا١تنظمات تشمل ا١تنظمة الدكلية للمعايَت

 5(. ISACA)كٚتعية تدقيق كمراقبة أمن ا١تعلومات  ( IIA)كمعهد ا١تراجعُت الداخليُت 

يدرؾ ا١تدققُت الداخليُت اٟتاجة إُف تعديل نطاؽ التخطيط، كطبيعتو، كعدـ استخداـ نفس 
اإلجراءات كل مرة، فقد يؤدم ذلك ٠تلق تكاليف جداكؿ عمل غَت مفيدة كغَت فعالة، حيث يفًتض أف 

                                       
1 Self-Study Continuing Professional Education, Companion to PPC’s Guide to Audit of Financial 
Institutions, Thomson Reuters, 2010, p:152. 
2  She-I Chang et al, op cit, p:1054. 
3  She-I Chang et al, ibid, p:1054. 
4 Kathryn A. Enget, Indicators of fraud detection proficiency and their Impact on Auditor Judgments in 
Fraud Risk Assessments and Audit plan Modifications, Doctor of Philosophy, Accounting and Information 
Systems, Blacksbutg, VA, June2015, P:25. 
5 Ha Kruger, JM Hattingh, A combined AHD-GP Model to Allocate Internal Auditing Time to Projects, 
Orion, Vol.22, Issue 1, http://www.orssa.org.za, p:59.   

http://www.orssa.org.za/
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ا١تدققُت الذين لديهم خربة، كاٟتافز ا١تعريف، كقدرات حل ا١تشكبلت سيكونوف قادرين على تعديل خطط 
 1.عمل التدقيق استجابة ١تخاطر ٤تددة

ٖتدم التأكد من أف كحدات العمل  (IA)يف نفس االٕتاه، تواجو إدارات التدقيق الداخلي 
تتبع السياسات كاإلجراءات ا١تعموؿ هبا، ليتم تعديل ىذه السياسات كاإلجراءات لبللتزاـ  (ا١تدققُت)

 .كتعزيز عملياهتا بفعالية ككفاءة (البنوؾ)ٔتتطلبات ا١تؤسسات 

ت للسياساـ االمتثاؿ عد)لمخاطر او تقييم قخليين الدالمدققين ؼ الهدف الذلك فإ
تقديم ت التدقيق كعمليااء جرإ)لحالية المخاطر ت الة تعديل مستوياكثم محا، (كاإلجراءات

ٮتضع لقيود ا١توارد، كمن أجل توفَت أقصى ( إدارة التدقيق) ، عادا أف قسم التدقيق الداخلي(تلتوصياا
قدر من الكفاءة كاالستفادة للمؤسسات، ٬تب ٗتصيص أمثل ١توارد التدقيق على أساس ا١تخاطر ا١ترتبطة 

بعمليات ا١تؤسسات، ككذا ٕتميع خطط التدقيق كفقا لتصوراهتم عن ا١تخاطر السابقة، ككذا تشكيل 
 .تصورات جديدة عن ا١تخاطر اٟتالية، يف إطار تقييمي لؤلكضاع اٟتالية كمقارنتها مع حاالت سابقة

تقدير عوامل مخاطر التدقيق  : الفرع الثاني
لطا١تا كاف ا٢تدؼ من التدقيق الداخلي ىو مساعدة أعضاء ا١تؤسسات يف االضطبلع ٔتسؤكلياهتم 

بفعالية، كبالتاِف فهو يساعد على زيادة قيمة ا١تؤسسات، أك لتقليل ا٠تسائر من اإلجراءات ا١تتعمدة أك غَت 
. ا١تتعمدة اليت تضر با١تؤسسات من خبلؿ عملية تقييم ٥تتلف ا١تخاطر

فا١ترحلة األكُف من ٪توذج تقييم ا١تخاطر ذات الصلة، تتضمن ٥تاطر أعماؿ ا١تؤسسة ا٠تاضعة 
للتدقيق، ك٥تاطر التدقيق، ك٥تاطر أعماؿ ا١تدقق؛ كالوصوؿ لتحديد ٪توذج مناسب لتقييم ا١تخاطر احملددة 

على ا١تدقق العودة لنقطة البداية اليت ٘تثل ظرؼ أك حادثة أدت ٠تلق أخطاء مقصودة كأخرل غَت 
 2.مقصودة

 

 

                                       
1 Kathryn A. Enget, ibid, P:26. 
2 Manel H. Sahnoun, Mohamed A. Zarai, Effect of Auditee business Risk, Audit Risk and Auditor 
Business Risk on Auditor Auditee Negotiation Outcomes: An Experimental Study in Tunisian Context, 
Economic Research Forum, Working Paper, No.467,2009, p:04. 
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من ا١تمكن أف ٭تدد ا١تدقق أحداثا أك ظركفا تدؿ على كجود دكافع أك ضغوط الرتكاب التحريف، 
 1:أك توفَت فرصة الرتكاب التبلعب، كمن ىذه األحداث على سبيل ا١تثاؿ

إف اٟتاجة لتلبية توقعات أطراؼ أخرل للحصوؿ على ٘تويل إضايف ٟتقوؽ ا١تلكية قد ٮتلق  -
. ضغوطا الرتكاب التبلعب

 .إف منح مكافآت كبَتة إذا مت ٖتقيق أىداؼ ربح غَت كاقعي قد ٮتلق دافعا الرتكاب التحريف -
 .إف بيئة رقابة غَت فعالة قد ٗتلق فرصة الرتكاب التحريف كالتبلعب -

لذلك كجب على ا١تدقق التعرؼ على طبيعة ا١تؤسسة أك البنك ٤تل التدقيق، فمدل الفحوصات 
 2اٞتوىرية اليت يقـو هبا ا١تدقق ىي دالة على تقييم مستول ا١تخاطر الكامنة كالرقابة ضمن ا١تؤسسة،

 :كيتطلب اٟتصوؿ على دراية ٓتصوص أعماؿ البنك أف يفهم ا١تدقق ما يلي

  ىيكل حوكمة البنك؛
 البيئة االقتصادية كالتنظيمية السائدة للبلداف الرئيسية اليت يدير فيها البنك عملياتو؛ 
 ظركؼ السوؽ القائمة يف كل من القطاعات الرئيسية اليت يدير فيها البنك عملياتو؛ 

حيث أف اٟتوكمة تلعب دكران ىاما يف البنوؾ بشكل خاص، كيضع ا١تنظموف متطلبات على تلك 
البنوؾ ليكوف لديها ىياكل حوكمة بنوؾ فعالة، كتبعا لذلك على ا١تدقق إدراؾ ىيكل اٟتوكمة ا١تصرفية 
ككيف يقـو ا١تكلفُت باٟتوكمة بتصريف مسئولياهتم يف اإلشراؼ كالرقابة كتوجيو البنك؛ كبشكل ٦تاثل 

أعماؿ ا١تنتجات كا٠تدمات اليت يقدمها البنك، كعند على دراية جيدة ب٭تٌصل ا١تدقق الداخلي ك٭تافظ 
 .  اٟتصوؿ كاحملافظة على تلك الدراية، يدرؾ ا١تدقق أنواع االختبلفات ا١توجودة ككيف ٯتكن تصنيفها

كمن أجل توجيو التدقيق الداخلي بشكل أكثر فاعلية، فإنو من الضركرم تقييم ا٠تسائر 
اليت تواجو ا١تؤسسة، فمن ا١تبلئم تقسيمها إُف ٣تموعة من كحدات التدقيق، ليكوف  (ا١تخاطر)احملتملة

إٚتاِف ا٠تسارة ا١تتوقعة للمؤسسة ىو ٣تموع ا٠تسائر ا١تتوقعة يف كل كحدة تدقيق، إضافة إُف أف ا٠تسارة 
عوامل مخاطر "ا١تتوقعة يف كحدة التدقيق سوؼ تعتمد على ا٠تصائص احملددة لتلك الوحدة، كاليت تسمى 

". التدقيق

                                       
، ركائز منع التحريف والتالعب في القوائم المالية المنشورة الصادرة عن الشركات المساىمة العامة األردنية محمد جمال عبد القادر النزلي، 1

 .32، ص2009رسالة ماجستير، قسم المحاسبة، كمية األعمال، جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا، األردن، 
2 Manel H. Sahnoun, Mohamed A. Zarai,op cit, p:07. 
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لذا ٬تب أف تكوف ا١تهمة األكُف ىي تقدير ٥تاطر التدقيق ا١ترتبطة بكل كحدة تدقيق، كبعد ذلك، 
يواجو ا١تدقق الداخلي التحدم ا١تتمثل يف بناء خوارزمية ٗتصيص ا١توارد لتقليل ا١تخاطر ا١تقدرة على النحو 

. األمثل

يسعى ا١تدقق يف ٣تاؿ ٗتصيص ا١توارد كجدكلة التدقيق لتقليل ا٠تسائر اليت قد ٖتدث، كيف التدقيق 
 Risk)القائم على ا١تخاطر، فإف ا٠تسارة احملتملة يف كحدة تدقيق معينة مرتبطة ٔتؤشر ا١تخاطر ا١تقرر

Index) ؛ حيث كلما زادت احتمالية توليد الوحدة للخسائر إذا بقيت غَت مدققة، كلما ارتفعت درجة
ا١تخاطر ا١تشتقة، كاف أف ا٢تدؼ من التدقيق ىو اٟتد من ٥تاطر ا٠تسارة العامة، كتتكوف ا٠تسارة اإلٚتالية 
للمؤسسة من ا٠تسائر لكل كحدة، يفًتض أف درجة ا٠تطر ا١تقدرة لكل كحدة تدقيق تتناسب مع ا٠تسارة 

احملتملة النإتة لكل كحدة يف غياب التدقيق، إذا َف يكن األمر كذلك، سيكوف من الضركرم ٖتويل كل 
من ٥تاطر الوحدة إُف بعض ا١تقاييس األخرل اليت تتناسب مع خسارة القيمة ا١تتوقعة، كٯتكن صياغة 

: ا١تشكلة العامة لتقليل ا١تخاطر بواسطة بر٣تية صحيحة مع دالة ا٢تدؼ

 

 

RR : تقليل ا٠تطر(Risk Reduction.) 

M : كحدات التدقيق(Audit Units .)

RRi :قيمة ا٠تطر ا١تقيم لوحدة التدقيق(i .)

Xi : القيمة ا١تقدرة اليت تشَت لوحدة مت تدقيقها(Xi=1) أك لوحدة َف يتم تدقيقها،(Xi=0 )

منهجية تحليل مغلف البيانات كأداة للتدقيق  :الفرع الثالث
 يف دراستو إُف أف ٖتليل مغلف البيانات ىو عبارة عن تقنية مناسبة Sherman Davidأشار 

٘تامنا لتقييم الكفاءة يف ٣تاؿ التدقيق اإلدارم، حيث أشارت نتائج دراستو إُف أف ٖتليل مغلف البيانات 
صاٟتة كلكن بأخذ بعض التغيَتات ا١تهمة يف االعتبار عند تفسَت النتائج، كما خلص إُف أف ٖتليل مغلف 

 1.البيانات ىو أداة تدقيق إدارية مفيدة

                                       
1Sherman D. H. ,Data Envelopment Analysis as a New Managerial Audit Methodology-Test and 
Evaluation, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 1984 ,p19. 

𝑅𝑅 =  𝑅𝑅𝑖 × 𝑋𝑖

𝑀

𝑖=1
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كما أظهر ٖتليل مغلف البيانات على أنو قادر على ٖتقيق عدة أىداؼ، تتمثل يف معرفة موقع 
غَت الكفء نسبيان بُت ٣تموعة من كحدات اٗتاذ القرار اليت تستخدـ عدة DMUكحدة اٗتاذ القرار 

مدخبلت إلنتاج عدة ٥ترجات كتكوف معادلة اإلنتاج الكفء غَت معركفة، ٔتعٌت أنو ٯتكن مبلحظة كقياس 
ا١تدخبلت كا١تخرجات ، لكن الكمية الكفء من ا١تدخبلت البلزمة لكل ٥ترج غَت معركفة أك ٯتكن 

ٖتديدىا بسهولة؛ ىذا النوع من ا١تعلومات ٯتكن أف يكوف مفيدا حملتول التدقيق الداخلي لغرضُت رئيسيُت 
 ٫:1تا

ٯتكن لتحليل مغلف البيانات أف يعٌرؼ كحدات اٗتاذ القرار غَت الكفء : ٗتصيص موارد التدقيق -
نسبيان كاليت من ا١ترجح أف تستفيد من إجراء ٖتقيقات أعمق لتحديد مصدر أكجو عدـ الكفاءة  

كأساس لوضع توصيات للحد منها، يف ىذا السياؽ، يعترب ٖتليل مغلف البيانات أداة توجيو اىتماـ 
. لتخصيص موارد التدقيق اإلدارم احملدكدة إُف ا١تناطق اليت يعرؼ كجود عدـ كفاءة التشغيل فيها

يقـو ا١تدققُت بتقييم ٣تموعة من كحدات اٗتاذ القرار لتحديد الطرؽ اليت : مراجعة ٖتليلية للعمليات -
ٯتكن ٖتسُت العمليات هبا، حيث ٯتكن استخداـ ٖتليل مغلف البيانات لتحديد موقع 

DMU األكثر كاألقل كفاءة كأساس لدراسة كفهم التقنيات اإلدارية ا١تستخدمة يف الوحدات األكثر
كفاءة كنقل ىذه التقنيات إُف كحدات أقل كفاءة، كما ٯتكن أف يكوف ٖتليل  مغلف البيانات 

ٔتثابة تكملة مفيدة لتحليل النسب ا١تالية التقليدية، أك قد يكوف أكثر قوة من ٖتليل النسب حيث 
يلـز النظر يف كقت كاحد يف ا١تخرجات كا١تدخبلت ا١تتعددة لتقييم الكفاءة لتحقيق أىداؼ التدقيق 

 .ا١تذكورة سلفا
مفهـو أسلوب تحليل مغلف البيانات : المطلب الثاني

من خبلؿ ىذا ا١تطلب سنحاكؿ تعريف أسلوب ٖتليل مغلف البيانات كونو أسلوب المعلمي قائم 
. على النموذج الرياضي، مث أىم ٪تاذج أسلوب ٖتليل ا١تغلف البيانات، ككيفية ٖتليل اٟتساسية

تعريف األسلوب الالمعلمي : الفرع األوؿ
ىو ذلك الشيء أك التكوين أك الصياغة ا١تلموسة اليت :" كٯتكن تعريف النموذج الرياضي على أنو

هتدؼ غلى تصوير الواقع لتوضح أحد مظاىر الطريقة اليت يعمل هبا، كعادة يكوف النموذج أقل تعقيدا من 
 2".الواقع، إال أنو ٬تب أف يكوف كامبل ٔتا فيو الكفاية لتقريب الظاىرة قيد الدراسة

                                       
1Sherman D. H. ,ibid ,p19. 

لمبمدان المتوسطة والمرتفعة  (DEA)قياس الكفاءة النسبية ومحدداتيا لألنظمة الصحية باستخدام تحميل مغمف البيانات عبد الكريم منصوري، 2
، 2014، أطروحة دكتوراه، تحميل اقتصادي، كمية العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، الجزائر، الدخل
. 81ص
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أحد األساليب الرياضية ا١تهمة اليت تستخدـ يف ترشيد عملية اٗتاذ :"تعرؼ الرب٣تة ا٠تطية على أهنا
، كتبحث الرب٣تة ا٠تطية عادة يف توزيع ا١توارد احملددة بُت "القرار ا١تختلفة يف منظمات األعماؿ

، أك (اإلنتاج، األرباح)االستخدامات البديلة ضمن إطار األعماؿ، سواء كاف ذلك يف حالة تعظيم ا٢تدؼ
 1.(التكاليف)تقليل قيمة ا٢تدؼ 

 2:كالستخداـ الرب٣تة ا٠تطية شركط منها
كالصيغة الرياضية تسمى دالة  (MaxأوMin )ٖتديد ا٢تدؼ الذم تسعى ا١تنظمة لتحقيقو -1

. ا٢تدؼ
 .٬تب أف تكوف ا١توارد ا١تتاحة لتحقيق ا٢تدؼ ٤تدكدة -2
 .كجود بدائل متخلفة الستخداـ ا١توارد ا١تتاحة قيد الرب٣تة ليتم االختيار -3
 .ا١تشكلة، ا٢تدؼ، متغَتات الدراسة بصورة أك رقمية: إمكانية التعبَت عن -4
كجود عبلقة بُت ا١تتغَت أك العوامل ا١تتغَتة يف ا١تشكلة ا٠تاضعة للدراسة للرب٣تة، كينبغي أف تكوف  -5

خطية، كىذا يعٍت أف دالة ا٢تدؼ كالقيود ا١تفركضة على ا١تشكلة ىي عبلقات رياضية من الدرجة 
 .األكُف، سواء كانت مكتوبة يف صيغة معادالت أك متباينات
 3:كلتطبيق الرب٣تة ا٠تطية يوجد عدة خطوات كاجب القياـ هبا

دراسة كٖتليل ا١تشكلة كٚتع البيانات عنها مع ٖتديد كافة الفرضيات كالثوابت البلزمة لتطبيق  -1
. األسلوب ا١تذكور

 . فيما يسمى بدالة ا٢تدؼMinأك Maxٖتديد ا٢تدؼ  -2
 .تقدير القيود اليت تربط ا١تتغَتات الداخلة يف دالة ا٢تدؼ ٔتعادالت أك متباينات من الدرجة األكُف -3

، أم  (Nonnegativity)باإلضافة إُف ما تقدـ ىناؾ قيود من نوع أخر تسمى بقيود البلسلبية
 . ٚتيع ا١تتغَتات حقيقية كغَت سالبة

 باإلجابة Construction of the Mathematical Modelٯتكن البدء يف بناء النموذج الرياضي 
 4:على الثبلثة أسئلة اآلتية

ا١تشكلة؟  (٣تاىيل)Variablesما الذم ٭تاكؿ النموذج ٖتديده؟ بعبارة أخرل، ماىي متغَتات  -1

                                       
لمبمدان المتوسطة والمرتفعة  (DEA)قياس الكفاءة النسبية ومحدداتيا لألنظمة الصحية باستخدام تحميل مغمف البيانات عبد الكريم منصوري، 1

. 81، صنفس المرجع، الدخل
مرجع ، -دراسة حالة الجزائر- (DEA)محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبياناتعبد الكريم منصوري، 2

.  115، صسبق ذكره
نفس ، -دراسة حالة الجزائر- (DEA)محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات عبد الكريم منصوري، 3

 .115، صالمرجع
 .45، ص1996، دار المريخ لمنشر، الرياض، المممكة العربية السعودية، مقدمة في بحوث العمميات حمدي طو، 4
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 اليت ٬تب فرضها على ا١تتغَتات للوفاء ْتدكد النظاـ ا١تعرب عنو يف Constrainsماىي القيود  -2
 النموذج؟

 ا١تطلوب ٖتقيقو لتحديد اٟتل األمثل من ضمن كل القيم ا١تمكنة Objectiveماىو ا٢تدؼ  -3
 للمتغَتات؟

كعليو فإف النقطة األساسية للنموذج الرياضي تتمثل يف تعريف متغَتات ا١تشكلة أكال، مث التعبَت عن 
 .رياضية ٢تذه ا١تتغَتات (معادالت )ا٢تدؼ كعن القيود يف صورة دكاؿ

تعترب دكاؿ خطية، كتتضمن  (القيود كا٢تدؼ)كما أف ما ٬تعل النموذج بر٣تة خطية ىو أف كل دكالو
، حيث أف Additivity كالتجميع Proportionalityصفة ا٠تطية توافر كل من خاصييت التناسبية 

توافر خاصية التناسب يتطلب مسا٫تة كل متغَت يف دالة ا٢تدؼ أك استخدامو من ا١توارد ا١تتاحة تتناسب 
ا١تتغَت، أما توافر خاصية التجميع تتطلب أف يتم اٟتصوؿ على قيمة دالة  (قيمة)تناسبا مباشرا مع مستول 

ا٢تدؼ من اٞتمع ا١تباشر للمسا٫تات الفردية للمتغَتات ا١تختلفة، كبا١تثل ٬تب أف تكوف قيمة اٞتانب 
. األيسر يف كل قيد مساكية جملموع االستخداـ الفردم لكل متغَت من ا١توارد ا١تقابل لو

 نشأة وتعريف أسلوب تحليل مغلف البيانات: الفرع الثاني
يعد من األساليب البلمعلمية، كىي ال تتقيد بالشركط الواجب توافرىا يف األساليب ا١تعلمية فهو 

يتحرر من التوزيع االعتداِف للمجتمع األصل الذم سحبت منو العينة، كما يتحرر من حجم العينة، فهو 
يصلح للعينات الصغَتة كالصغَتة جدا اليت قد ٭توؿ صغر حجمها إُف استخداـ األساليب ا١تعلمية نظرا 

ألف حجم العينة يؤثر على خصائص التوزيع التكرارم ٢تذه العينة، كبالتاِف فإف ىذا التوزيع ينأل عن التوزيع 
 1.االعتداِف جملتمع العينة

يف قياس الكفاءة النسبية  (Linear Programing)ىو أسلوب يستند إُف الرب٣تة ا٠تطية 
(Relative Efficiency)  جملموعة من كحدات اٗتاذ القرار(Decision Making Units)  القابلة

 كتنتج (Input)للمقارنة فيما بينها، أم الوحدات اليت تشتغل بشكل متجانس، تستخدـ نفس ا١تدخبلت 
، كٯتكن أف تكوف ىذه الوحدات (مع اختبلؼ يف الكميات بطبيعة اٟتاؿ ) ((Outputنفس ا١تخرجات 

  غَت أنو كقبل أف يعرؼ ٖتليل 2إٍف؛..فركع بنكية، ككاالت حكومية، أك مستشفيات أك معاىد تكوينية

                                       
، دار عالم الكتب لمطباعة اإلحصاء البارامتري والالبراميتري في اختبار فروض البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية عبد المنعم أحمد الدردير، 1

. 36، ص2006والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، مصر، 
دراسة -قياس كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات الجزائرية باستخدام أسموب تحميل مغمف البيانات محمد الجموعي قرشي، الحاج عرابة، 2

. 13، ص2012، 11، مجمة الباحث، العدد2011تطبيقية لعينة من المستشفيات لسنة
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مغلف البيانات تطورا كانت ىناؾ أعماؿ شكلت قاعدة أساس لقياـ ىذا التحليل كمن بُت ىذه األعماؿ 
، Afriat(1972) ،Aigner and Chu(1968) ،Shephard(1970): نذكر

Debreu(1951)ك ،Farrell(1957) كالتعريفات ا١تفاىيمية لػػػػ ،Koopmans(1951)ك  
Pareto(1927) كالتحويل الكسرم لػػػ ،Charnes and Cooper(1962)1957 ففي عاـ1؛ 

 استخداـ الطريقة اليدكية لتقدير الكفاءة الفنية، يف مقالة نشرىا تناكؿ فيها FARELLاقًتح فاريل
حقيقة بسيطة مفادىا أف أم مؤسسة تستخدـ مدخبلت أقل من غَتىا إلنتاج نفس مستول اإلنتاج تعترب 

 أسلوب الرب٣تة 1972 عاـBoles and Afrietأكثر كفاءة، كبعد عقدين من الزمن اقًتح كل من 
 كبعد ىذه األعماؿ بدأ 1978،2الرياضية لتحقيق ذلك كلكن ىذه الطريقة َف تلفت االنتباه حىت عاـ

 حوؿ تقييم الربنامج التعليمي يف الواليات Edwardo Rhodesٖتليل مغلف البيانات مع أطركحة 
١تقارنة أداء ٣تموعة من طبلب األقليات ا١تتعثرين دراسيا يف ا١تناطق التعليمية ا١تتماثلة ،  ا١تتحدة األمريكية

 Chamesكما يف مقالو األكؿ ا١تنشور الذم كصف منهجية أك هنج ٖتليل مغلف البيانات مع كل من 
، ككاف التحدم الذم كاجو الباحث يتمثل يف تقدير الكفاءة الفنية للمدارس 1978عاـ Cooper ك

اليت تشمل ٣تموعة من ا١تدخبلت ك٣تموعة من ا١تخرجات بدكف توفر معلومات عن أسعارىا، كللتغلب 
 CCR.3على ىذه ا١تشكلة قاـ الباحث كمشرفيو بصياغة ٪توذج عرؼ فيما بعد بنموذج

 األسلوب ٖتليل مغلف البيانات يقلل من اٟتاجة إُف الفركض كالقيود على أساليب التحليل، كيقـو 
على أساس تقوًن كل كحدة بالنسبة ألفضل الوحدات يف اجملموعة كليس بالطبع أفضل اٟتلوؿ يف كل 

اٟتاالت، كلكنو يقدـ تقوٯتا موضوعيا للكفاءة النسبية لعدد من الوحدات ا١تتماثلة، كيتم اشتقاؽ منحٌت 
 من خبلؿ عدد من الوحدات اليت تشكل سويا ا١تنحٌت Performance Frontierالكفاءة لؤلداء 

كل ا١تشاىدات، حيث تتمتع الوحدات اليت تقع على ا١تنحٌت  (يطوؽ)اٟتدكدم لؤلداء الذم يغلف 
اٟتدكدم بالكفاءة يف عملية توزيع مدخبلهتا كإنتاج ٥ترجات، بينما تعد الوحدات اليت ال تقع على عاتق 

ا١تنحٌت اٟتدكدم غَت كفؤة؛ كالوحدات اليت تقع على ا١تنحٌت اٟتدكدم تعكس األ٪تاط الفعلية لعملية توزيع 
ا١توارد كاإلنتاج كليس األ٪تاط النظرية ا١تثالية كباإلضافة إُف تقدٯتو مقياسا موضوعيا للكفاءة النسبية لكل 

كحدة فإف ٖتليل مغلف البيانات يقدـ معلومات إضافية مفيدة يف التعرؼ على أداء كل كحدة كيف توجيو 
                                       

1 Lawrence M. Seiford, Data Envelopment Analysis : Twenty Years Out, Gabler edition, Wiesbaden, 1999, 
p03. 

 .146، ص مرجع سبق ذكره زينب عمراوي،2
، أطروحة قياس الكفاءة النسبية لقطاع صناعة السكر في الباكستان باستخدام أسموب تحميل مغمف البيانات فريح خميوي حمادي الدليمي، 3

. 14، ص2008دكتوراه، اإلدارة الصناعية، جامعة سانت كممنتس العالمية، 
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ىذه الوحدات لتحسُت أدائها بتحديد الوحدات ا١ترجعية كٖتديد أ٪تاط التشغيل الكفؤة اليت ٯتكن من 
خبل٢تا كشفها ٖتسُت كفاءة الوحدات غَت الكفؤة لتحسُت أدائها، كيتم تصنيف الوحدات على أساس 

مستويات الكفاءة احملققة على أساس أف أفضل أداء بُت مفردات اجملموعة ٭تصل على قياس يساكم 
، أما الوحدات األقل كفاءة فتحصل على قيم أقل، كىكذا كلما ا٩تفض القياس احملسوب (%100)الواحد

 1.للوحدة دؿ ذلك على ا٩تفاض كفاءهتا

: 2كمن خبلؿ تعاريف السابقة يتضح عدد من األدكار اليت يؤديها أسلوب ٖتليل مغلف البيانات

. ٭تدد ٣تموعة الوحدات األكثر إنتاجية كا١تشاهبة يف ظركفها للوحدات األقل إنتاجا .1
 .٭تدد الوحدات األقل إنتاجا مقارنة بالوحدات األكثر إنتاجا .2
 .٭تدد كمية كمصدر الطاقة ا١تعدمة من ا١توارد ا١تستهلكة من قبل الوحدات األقل كفاءة .3
٭تدد مصدر ككمية الطاقة الزائدة أك إمكانية زيادة ا١تخرجات يف الوحدات األقل إنتاجية بدكف زيادة  .4

 .ا١تدخبلت
 .٭تدد طبيعة العوائد على حجم اإلنتاج عند حدكد الكفاءة .5
نتيجة لتحديد ٣تموعة الوحدات األكثر كفاءة ٯتكن لئلدارة دراسة أسلوهبا بتعمق أكثر كتعميم ذلك  .6

 .على الوحدات األخرل كنموذج مثاِف
باإلمكاف عمل دراسات ٖتليلية لسلوؾ ا١توظفُت يف كل الوحدات األكثر كفاءة كتلك األقل كفاءة  .7

 .ا١تشاهبة ٢تا ١تعرفة أسباب الفركؽ
يعطي تقوٯتا دقيقا لكل من الكفاءة النسبية كالقيم اٟتدية للمدخبلت كا١تخرجات كما يعطي أىدافا  .8

 . ٤تدده لتحسُت الكفاءة
 نماذج مؤشرات الكفاءة باستخداـ طريقة تحليل مغلف البيانات:الفرع الثالث

 Charnes., Cooper and Rhodesنموذج  (1
 Charnes, Cooper andاليت كتبها  (OR)ظهر ألكؿ مرة يف أدبيات ْتوث العمليات 

Rhodes( CCR) يف ٣تلة European Journal of Researchational Research 
[EJOR]  حيث كاف ٪توذج 1978 عاـ ،CCR األصلي قاببلن للتطبيق فقط على التقنيات اليت تتميز

                                       
، (DEA)كفاءة البنوك التجارية العاممة بالسودان باستخدام تحميل التطويقي لمبيانات عبد القادر محمد أحمد عبد اهلل، حمد عمر محمد طاىر، 1

. 385، ص2013المؤتمر السنوي لمدراسات العميا والبحث العممي، الدراسات اإلنسانية والتربوية، جامعة الخرطوم، السودان، المجمد األول، فبراير
. 19، صمرجع سبق ذكره فريح خميوي حمادي الدليمي، 2
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األساسية كاألكثر مباشرة، ينتج ٪توذج DEAأحد ٪تاذج CCR يعد 1بالعائدات الثابتة على نطاؽ عا١تي،
CCR،يف ٪توذج 2نسبة تقييمنا موضوعينا للكفاءة العامة ك٭تدد ا١تصادر كيقدر مقادير عدـ الفعالية احملددة
CCR،كٯتثل مقياس 3، تكوف مقاييس التوجو اإلدخاِف كالتوجو اإلخراجي يف الكفاءة التقنية متطابقة 

DEA الطريقة ا١تناسبة لعمل ٖتليل الكفاءة عندما تكوف ىناؾ مدخبلت ك٥ترجات متعددة مت قياسها 
بوحدات ٥تتلفة، كيستخدـ ىذا ا١تقياس بصورة كاسعة للمؤسسات اإلنتاجية أك ا٠تدمية، ككجدت 

تطبيقات متعددة لو يف قطاعات االقتصاد ا١تختلفة، كبناء ٪توذج رياضي للكفاءة اإلنتاجية، فإف األمر 
 CCR  كما أف ٪توذج ٖتليل مغلف البيانات 4يتطلب قياس كضع الدالة ا١تناسبة ٢تذا الغرض ك٤تدداهتا،

يضم نوعُت من النماذج أيضا كذلك بناء على توجو كحدات صنع القرار ا١تطلوب قياس كفاءهتا اإلنتاجية، 
 أم اليت ىدفها استخداـ أقل كمية من Input Orientedفإذا كانت ىذه الوحدات ذات توجو مدخلي 

 للحصوؿ على الوحدات (CCR-I)ا١تدخبلت لتقدًن كمية ٤تددة من ا١تخرجات فإنو يستخدـ ٪توذج
 اليت ىدفها تقدًن اكرب Output Orientedالكفؤة، أما إذا كانت ىذه الوحداتذكات توجو إخراجي 

( CCR-O)كمية من ا١تخرجات باستخداـ الكمية ا١تتاحة من ا١تدخبلت فإنو يتعُت استخداـ ٪توذج
 5.للحصوؿ على الوحدات الكفؤة

، كل كحدة اٗتاذ القرار ٢تا عدد متساكم (DMU) من كحدات إٗتاذ القرار nلنفًتض بأنو لدينا 
عدد  (j)عدد ا١تدخبلت، ك (i)، كٯتثل (Y)كا١تخرجات يرمز ٢تا بػػ (X)من ا١تدخبلت يرمز ٢تا بػػ

( v)، ك٘تثل(J)أما العدد الكلي للمخرجات فَتمز لو بػػ (I)ا١تخرجات، كالعدد الكلي للمدخبلت يرمز لو بػػ
فتمثل مؤشر  (z)، أما (x)كزف أك ا١تعامل ا٠تاص با١تخرج (u)، ك٘تثل(y)كزف أك ا١تعامل ا٠تاص با١تخرج

 6:الكفاءة

                                       
1Subhash C. Ray, Data Envelopment Analysis Theory and Techniques for Economics and Operations 
Research, First edition, Cambridge University Press, New York, USA, 2004, p01. 
2 Sergey Samoilenko, Overview on Data Envelopment Analysis, Integrated Series in Information System, 
Springer, USA, 2014, p 143. 
3Subhash C. Ray, op cit , p 82 

المجمة االسكندرية لمبحوث ،  تقدير كفاءة مزارع إنتاج األسماك بمنطقة جنوب بورسعيد باستخدام تحميل مغمف البيانات جمال السيد عزاوي،4
 .408، ص2013، 03الزراعية، العدد

، مجمة تكريت لمعموم اإلدارية قياس الكفاءة اإلنتاجية لممستشفيات الحكومية العراقية باستخدام تحميل مغمف البياناتثائر أحمد السمان، 5
 .48، ص2016، 35، العدد12واالقتصادية، المجمد

6 Ramanathan R. , An Introduction to data envelopment analysis : A tool for performance measurement, 
Sage Publication India Pvt Ltd, 2003, P 38. 
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( -CCR)النموذج الرياضي ألسلوب ٖتليل مغلف البيانات لنموذج ثبات عوائد اٟتجم الثابت 
 1-:التوجو ا١تخرجي

 

 

 

 

 

 

 

 

: كما ىو مبُت (Dual)كٯتكن تقدًن ىذه الصيغة الرياضية يف شكل ٪توذج الثنائية

 

 

 

 

 

 

:  ٖتت القيود التاليةzحيث يقـو برنامج الثنائية بتدنية قيمة

أف تكوف القيم ا١ترجحة ١تدخبلت الوحدات األخرل أقل أك تساكم قيم مدخبلت الوحدة ا١تراد  -
؛ (m)قياس كفاءهتا

أف تكوف القيم ا١ترجحة ١تخرجات الوحدات األخرل اكرب أك يساكم قيم ٥ترجات الوحدة ا١تراد  -
 ؛(m)قياس كفاءهتا

                                       
1Ramanathan R. , ibid , p 45. 
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عن قيمة أك ا١تعامل ا١تضركب يف ا١تدخبلت أك ا١تخرجات للوحدات غَت  𝜆(Lambda) تعرب  -
 1(.%100)الكفؤة لتصبح كحدات كفؤة

-Input)التوجو ا١تدخلي- CCR- كلتدنية ا١تدخبلت ٯتكن ٘تثل ٪توذج ٖتليل مغلف البيانات
Oriented)على النحو اآليت  :

 

 

 

 

 

 

كبدال من قياس كفاءة كل كحدة على حدا كلتقليل الوقت البلـز للحصوؿ على النتائج ٯتكن استخداـ 
: كحل النموذج كالتاِف(Dual)الصيغة الثنائية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
لمبمدان المتوسطة والمرتفعة  (DEA)قياس الكفاءة النسبية ومحدداتيا لألنظمة الصحية باستخدام تحميل مغمف البياناتعبد الكريم منصوري، 1

 .92، صمرجع سبق ذكره ،الدخل
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:  بتوجو مدخليCCRكالشكل ا١تواِف يوضح ٪توذج 

-CCR Input-Orientated DEA-(توجو مدخلي)موذج ثبات عوائد الحجم الثابتف(:01)الشكل البياني رقم
1

 

 
 DMUs(A ,B,C,D,E) كحدات 5 نفًتض أنو لدينا CCRلتمثيل التوجو ا١تدخلي لنموذج 

، بينما باقي (A,D)كبعد ٘تثيلها بيانيا كما يف الشكل أعبله تظهر النتائج أف الوحدات كفؤة ىي 
 كيعٍت y ٬تب االٕتاه إُف ٤تور ا١تخرجات xالوحدات فتظهر غَت كفؤة كلتخفيض استعما٢تا من ا١تدخل 

ىذا أننا ٨تافظ على نفس القدر من ا١تخرجات لكن بتخفيض ا١تدخبلت بالكيفية اليت تنتج هبا 
عن نسب عدـ الكفاءة با١تقارنة مع حد  (*E,E)، (*C,C)، (*B,B)، كتعرب األشعة (A,D)الوحدات

. الكفاءة الذم ترٝتو الوحدات الكفؤة

: Banker., Charnes and Cooperنموذج (2

 بُت عدـ الكفاءة التقنية كحجمها من BCC(Banker, Charnes and Cooper)ٯتيز ٪توذج
خبلؿ تقدير الكفاءة التقنية على مستول التشغيل احملدد كٖتديد ما إذا كانت العوائد متزايدة أك متناقصة 

ك٪توذج CCRأك ثابتة إُف نطاؽ كاسع موجودة ١تزيد من االستغبلؿ، كالفرؽ الرئيسي بُت ٪توذج 
BCC يكمن يف كيفية معاٞتة عوائد اٟتجم، يف حُت يفًتض ٪توذجCCR ا ثابتنا للقياس، فإف ٪توذج عائدن
BCC،2يكوف أكثر مركنة من حيث أنو يسمح بوجود عائدات اٟتجم ا١تتغَتة 

                                       
1 Tim Coelli, AGuide to DEAP Version 2.1: A data envelopment Analysis(Computer) Program, centre for 
efficiency and productivity analysis(CEPA) Working Papers, New England, Australia,2008, P17. 
2 Sergey Samoilenko, op cit, p 143. 
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يضم نوعُت من النماذج أيضا كذلك بناء على توجو BCCكما أف ٪توذج ٖتليل مغلف البيانات 
كحدات صنع القرار ا١تطلوب قياس كفاءهتا اإلنتاجية، فإذا كانت ىذه الوحدات ذات توجو مدخلي 

Input Oriented أم اليت ىدفها استخداـ أقل كمية من ا١تدخبلت لتقدًن كمية ٤تددة من ا١تخرجات 
للحصوؿ على الوحدات الكفؤة، أما إذا كانت ىذه الوحداتذكات توجو  (BCC-I)فإنو يستخدـ ٪توذج

 اليت ىدفها تقدًن اكرب كمية من ا١تخرجات باستخداـ الكمية ا١تتاحة من Output Orientedإخراجي 
 لئلشارة فإف مؤشر 1للحصوؿ على الوحدات الكفؤءة؛ (BCC-O)ا١تدخبلت فإنو يتعُت استخداـ ٪توذج

 2: تبعا للصيغة التاليةBCC عموما ال يفوؽ مؤشر الكفاءة بنموذجCCRالكفاءة بنموذج

. الكفاءة اٟتجمية× الكفاءة اٟتقيقية = الكفاءة العامة 

: أف الوحدات ا١تقارنة تتميز بعوائد اٟتجم الثابتة، كما يليCCRحيث كاف يفًتض يف ٪توذج 

( 1=الكفاءة اٟتجمية)× الكفاءة اٟتقيقية = الكفاءة العامة 
Efficience Générale   =  Efficience Pur  ×   Efficience D’échelle 

مناسبنا عندما تعمل ٚتيع ا١تؤسسات على نطاؽ أمثل، كمع ذلك، ا١تنافسة CRSيعترب افًتاض 
غَت الكاملة ، كاللوائح اٟتكومية، كالقيود على التمويل، كما إُف ذلك، قد يتسبب يف عدـ تشغيل ا١تؤسسة 

 Afriat (1972), Grosskopt and Logan (1983) and]يف ا١تقياس األمثل، حيث قاـ كل من 

Banker, Charnes and Cooper (1984) ] باقًتاح تعديل ٪توذج CRS DEA ١تراعاة حاالت
على مؤسسات لاعندما ال تعمل جميع CRSت صفاامواـ ستخد، إف ا(VRS)العائد ا١تتغَت للمقياس 

(. SE)حجمية لءة امرتبطة بكفاف لتي تكوكا (TE)س الكفاءة الفنية لى قيادم إيؤ، لمثالي ؽ النطاا
 .ىذهSEخالية من تأثَتات TEْتساب VRSيسمح استخداـ مواصفات 

 :عن طريق إضافةVRSبسهولة ٟتساب CRSٯتكن تعديل مشكلة الرب٣تة ا٠تطية 

 

 

 

 

                                       
. 48، ص مرجع سبق ذكره ثائر أحمد السمان،1
مرجع دراسة حالة الجزائر،- (DEA)محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبيانات عبد كريم منصوري، 2

 .131، صسبق ذكره
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 (:VRS)كعوائد اٟتجم ا١تتغَتة (CRS)كالشكل ا١تواِف يوضح الفرؽ بُت عوائد اٟتجم الثابتة

( – CRS)بالنسبة عوائد الحجم الثابتة (VRS)نموذج عوائد الحجم المتغيرة: (02)شكل بياني رقم

CRS Input-Orientated DEA
1

 

 

 

 

 

 

 

 

لتمثيل التوجو اإلدخاِف لتحليل مغلف البيانات بوجود عوائد حجم متغَتة كأخرل ثابتة، نفًتض أنو 
 كبعد ٘تثيلها بيانيا كما يف الشكل أعبله تظهر النتائج أف DMUs( A ,B,C,D,E) كحدات 5لدينا 

، بينما الوحدات الكفؤة يف ظل تغَت عوائد اٟتجم (C)الوحدات كفؤة يف ظل ثبات عوائد اٟتجم ىي 
                                       

1 Tim Coelli, op cit, P22. 
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،يف حُت (A,B,D,E)، يف ا١تقابل الوحدات غَت كفؤة يف ظل ثبات عوائد اٟتجم ىي(A,C,E)ىي
، كعليو كيف ظل ثبات عوائد اٟتجم  فلتخفيض (B,D)الوحدات الغَت كفؤة يف ظل تغَت عوائد اٟتجم ىي

 كيعٍت ىذا أننا ٨تافظ على نفس القدر من y ٬تب االٕتاه إُف ٤تور ا١تخرجات xاستعماؿ ا١تدخل 
، بينما مع كجود عوائد حجم (C)ا١تخرجات لكن بتخفيض ا١تدخبلت بالكيفية اليت تنتج هبا الوحدة
 (.A,C,E)متغَتة فيجب ٗتفيض ا١تدخبلت بالكيفية اليت تنتج فيها الوحدات

 نماذج أخرى ألسلوب تحليل مغلف البيانات وتحليل الحساسية: المطلب الثالث
إضافة إُف ٪تاذج ٖتليل مغلف البيانات األساسية فهناؾ عدة ٪تاذج أخرل مطورة كالنموذج 

. التجميعي ك ٪توذج التغليف اٟتر
 Additive modelالنموذج التجميعي: الفرع األوؿ

تطلبت النماذج السابقة التمييز بُت ٪تاذج ا١تدخبلت ا١توجهة كا١تخرجات ا١توجهة، كمع ذلك، فإننا 
. ٧Charnes et alتمع بُت االٕتاىُت يف ٪توذج كاحد، يسمى النموذج التجميعي الذم اقًتحو 

، كلكل (A,B,C,D)كلشرح ىذا النموذج فإف الشكل ا١تواِف يبُت كجود أربعة كحدات اٗتاذ القرار
كحدة ٧تد مدخل كاحد ك٥ترج كاحد، كبالتاِف فإنو يكوف لنموذج التجميعي نفس إمكانية اإلنتاج ا١توجودة 

؛ أما بالنسبة لتقييم كحدة اٗتاذ AB ،BC: ، كحدكد الكفاءة ا١تستمرة ىي(BCC)يف ٪توذج 
، أك زيادة حجم ا١تخرجات ا١تمثل (-S)فيتم إما من خبلؿ ٗتفيض حجم ا١تدخبلت ا١تمثل بػػػ (D)القرار

تعترب أفضل مرجعية بالنسبة لوحدة  (B)، كمن خبلؿ الشكل البياين يتضح لنا أف كحدة اٗتاذ القرار(+S)بػػ
 [:S-=0 كS+=0]ككنتيجة فإنو تعترب كحدة اٗتاذ القرار كفءة فقط إذا كاف. (D)اٗتاذ القرار
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 1 (additive model)نموذج التجميعي: (03)شكل بياني رقم

 
 

 

 

 

 

 

 (Free Disposal Hull)نموذج التغليف الحر: الفرع الثاني
، كسيمة ىذه الصيغة (VRS) إلغاء فرضية ٖتدب حدكد اإلنتاج1993سنة Tulkensاقًتح 

( BCC)اٞتديدة بنموذج التغليف اٟتر، حيث يأيت النموذج يف صيغتو مثل ٪توذج عوائد اٟتجم ا١تتغَتة
:  حيث تصبح الصيغة كمايلي (𝜆)لكن بتغيَت قيد العوامل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
1Cooper, W.W et al, Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software, Second Edition, Springer, 2007, p:95. 
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𝜆𝑛كالداللة االقتصادية للقيد  ∈ تبُت إف كانت الوحدة ا١تقيمة مؤثر عليها من كحدة  0,1 
أخرل أـ ال، ففي اٟتالة األكُف يبٍت مؤشر الكفاءة بناءا على الوحدة ا١تؤثرة، كإال فا١تؤشر يساكم الواحد 

ألف الوحدة ا١تقيمة سوؼ تقارف بنفسها، كهبذا ليست ىناؾ فرضية ٖتكم شكل اٟتدكد الكفؤة، كالشكل 
 كالشكل ا١تواِف يظهر الفرؽ 1ا١تواِف يبُت حدكد التغليف اٟترة كعبلقتها مع بقية حدكد التغليف األخرل؛
 : بُت كل من ٪توذج التغليف اٟتر كالنماذج األخرل لتحليل مغلف البيانات

 نموذج تحليل مغلف البيانات وأنواع عوائد الحجم: (02)شكل بياني رقم

 
 

 تحليل الحساسية في نماذج تحليل مغلف البيانات: الفرع الثالث
إحدل القضايا ا١تهمة يف ٖتليل ا١تغلف البيانات كاليت مت دراستها من قبل العديد من الباحثُت ىي حساسية 

الكفاءة لبلضطرابات يف البيانات، حيث تركز بعض دراسات اٟتساسية يف ٖتليل مغلف البيانات على حساسية 
، كمع ذلك، DMUنتائج تقييم باختيار ا١تتغَت كالنموذج، كيركز ٖتليل حساسية على ا٠تطأ يف تصنيف كفاءة 

ما يبلحظ ىو أف ٖتليل مغلف البيانات ىي طريقة متطرفة ٔتعٌت أف ٚتيع النقاط ا١تتطرفة تتميز بأهنا فعالة، كيف 
 2، فقد ٮتتلف الناتج بشكل كبَت،DMUحالة حدكث أخطاء يف إدخاؿ البيانات ١تختلف كحدات 

كيعترب ٖتليل اٟتساسية استمرار لتحليل العبلقة بُت اٟتل األمثل للمشكلة األصلية كاٟتل األمثل للمشكلة 
، فهو من التحليبلت اليت Primal and Dual Relationships at the Optimal Solutionا١تقابلة 

يتم القياـ هبا بعد الوصوؿ إُف اٟتل األمثل، كلذلك فإف ٖتليل اٟتساسية ينتمي إُف ما ٯتكن أف نسميو دراسات ما 

                                       
 مرجع ،دراسة حالة الجزائر- (DEA)محاولة قياس كفاءة البنوك التجارية باستخدام أسموب التحميل التطويقي لمبياناتعبد الكريم منصور، 1

 .140، صسبق ذكره
2 Joe Zhu, Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking “Data envelopment 
analysis with Spreadsheets”, Third Edition, Springer International Publishing, Switzerland,2014, p207. 
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، كا١تنهج األساسي ىو أف ٨تاكؿ إ٬تاد ا١تدل الذم ٯتكن أف Post-Optimality Studiesبعد األمثلية 
 Right-Hand-Sideتتغَت فيو قيم الطرؼ األيسر من القيود دكف أف تتأثر أمثلية اٟتل أم يظل اٟتل أمثل 

Ranging كاألساس يف ٖتليل اٟتساسية أننا نقـو بدراسة أثر كل تغَت يف قيم ثوابت النموذج على حدة ك ،
افًتاض ثبات ا١تعلمات األخرل يف النموذج، فدراسة التغَتات تتم على أساس فردم لتحديد إُف أم مدل ٯتكن 

 1.أف تتغَت بعض ىذه الثوابت كيظل اٟتل الذم توصلنا إليو حل أمثل

 ماىو مقدار الزيادة أك النقص يف ا١توارد؟ من ا١تنطقي بعد ٖتديد اٟتل األمثل أف :مشكلة الحساسية األولى -
يتم دراسة التغَتات ا١تمكنة يف اٟتل األمثل اليت ٯتكن أف ٖتدث نتيجة للتغَتات يف مستويات ا١توارد 

 2:ا١تستخدمة يف القيود، كعلى كجو ا٠تصوص، سنهتم بنوعُت من التحليل
 ماىو مقدار الزيادة يف ا١توارد اليت يًتتب عليها ٖتسن يف القيمة ا١تثالية لدالة ا٢تدؼ؟ -1
 ماىو مقدار النقص الذم ٯتكن أف ٭تدث يف ا١تورد دكف أف يؤثر ذلك على أمثلية اٟتاؿ اٟتاِف؟ -2

يف اٞتانب األٯتن من القيد، فعادة ما يشار  (أم ا١تتاح من ا١تورد )كحيث أنو عادة ما يوضع مستول ا١تورد
إُف ىذا التحليل باسم ٖتليل حساسية اٞتانب األٯتن، ك٬تب قبل أف ٧تيب على ىذه األسئلة أف نصنف أكال قيود 

 حيث ٬تب أف ٯتر القيد احملدد Non Binding كقيود غَت ٤تًدده Bindingالرب٣تة ا٠تطية إُف قيود ٤تًدده 
 Scarceخبلؿ نقطة اٟتل األمثل كإال سيعترب قيد غَت ٤تًدد، كيعترب القيد احملًدد من ا١توارد النادرة 

Resource ألنو سيكوف مستغبل بالكامل، لذلك سيًتكز االىتماـ يف ٖتليل حساسية اٞتانب األٯتن على 
مقدار الزيادة يف ا١توارد النادرة اليت تؤدم إُف ٖتسن اٟتل، أما القيد غَت احملًدد فلن يكوف مستغبل بالكامل، بل 

من القيد، لذلك، سنركز االىتماـ أيضا على مقدار النقص يف ىذه ا١توارد  (غَت مستغل)سيكوف ىناؾ جزء عاطل
 دكف التأثَت على أمثلية اٟتاؿ اٟتاِف، كتظهر أ٫تية النوع الثاين من التحليل Abundant Resourceالوافرة

يف اٟتاالت اليت ٯتكن فيها ٖتويل الفائض من ا١توارد الوافرة إُف ا١توارد النادرة أك استخداـ ا١توارد الوافرة يف أنشطة 
 .أخرل

 ماىو ا١تورد الذم ٬تب زيادتو؟ يف ىذه اٟتالة نسعى ١تعرفة ماىية ا١توارد اليت :مشكلة الحساسية الثانية -
تأخذ األكلوية األكُف عند ٗتصيص األمواؿ بافًتاض أف العرض ا١تتاح من األمواؿ ٤تدكد كما ىو اٟتاؿ يف 

  )معظم اٟتاالت االقتصادية، كيوفر ٖتليل الرب٣تة ا٠تطية ىذه ا١تعلومات من خبلؿ ٖتديد القيمة ا١تضافة
 
 

                                       
 .397 ، ص1994، أوراق عمل، كمية التجارة، جامعة طنطا، مصر، بحوث العمميات في المحاسبة سعيد محمود اليمباوي، 1
. 54، ص مرجع سبق ذكرهحمدي طو،2
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نتيجة لزيادة ا١تورد ا١تعُت بوحدة كاحدة، كيتم التوصل إُف ىذه ا١تعلومات مباشرة   (الزيادة يف قيمة دالة ا٢تدؼ
 1.من اٞتدكؿ الذم يلخص حساسية الطرؼ األٯتن كا١تعطى يف هناية ا١تشكلة األكُف

 ماىو مقدار التغَت ا١تسموح بو يف معامبلت دالة ا٢تدؼ؟، ٯتكن أف يؤثر التغَت :مشكلة الحساسية الثالثة -
ا٠تط ا١تستقيم الذم ٯتثلها، حيث أف اختيار ركن من أركاف  (ا٨تدار)يف معامبلت دالة ا٢تدؼ على ميل

 كحل أمثل يعتمد أساسا على ا٨تدار دالة ا٢تدؼ، كيعٍت ىذا أنو ٯتكن أف تؤدم ةمنطقة اٟتلوؿ ا١تمكن
كافر أك )التغَتات يف معامبلت دالة ا٢تدؼ إُف تغَت ٣تموعة القيود احملًددة كمن مث تغيَت حالة ا١تورد ا١تعُت

 2:، لذلك ٯتكن أف يتضمن ٖتليل اٟتساسية ١تعامبلت ا٢تدؼ اٟتاالت اآلتية(نادر
 ماىو مقدار التغَت الذم ٯتكن أف ٭تدث يف ا١تعامل دكف أف يسبب ذلك تغَتا يف اٟتل األمثل اٟتاِف؟ -1
ماىو مقدار التغَت الذم ٬تب أف ٭تدث يف ا١تعامل ليغَت حالة ا١تورد ا١تعُت من كافر إُف نادر أك العكس  -2

 بالعكس؟

: خاتمة الفصل
سعينا من خبلؿ ىذا الفصل لتبياف أف تقييم ا١تدقق الداخلي لعمليات البنك كإسًتاتيجيتو كمدل تطبيقها 

من شأنو أف يؤثر على تقييم ا١تدقق الداخلي للمخاطر على مستول العمليات كأرصدة اٟتسابات، فنموذج 
ا١تخاطر يتكوف من ٥تاطر اٞتوىرية، ٥تاطر الرقابة إضافة إُف ٥تاطر االكتشاؼ، كاإلجراءات ا١تتبعة يف ٖتليل 

العبلقة بُت ٥تاطر التدقيق كاأل٫تية النسبية للبيانات ككذا أدلة اإلثبات اليت ٭تتاجها ا١تدقق الداخلي يف ٗتطيط 
عملية التدقيق، باإلضافة إُف دراسة مدل ارتباط ٗتطيط ٥تاطر التدقيق ٔتخاطر أعماؿ البنوؾ، كىنا ٖتدثنا عن 

٣تاالت التعاكف بُت إدارة ا١تخاطر كإدارة التدقيق الداخلي باعتبار٫تا يسعياف لتحقيق نفس األىداؼ ا١تسطرة 
 .مسبقا

كٔتا أف كل مدقق داخلي يتبع طريقة معينة يف تقييم ٥تاطر التدقيق فقط تطرقنا ألسلوب ٖتليل مغلف 
 .البيانات كطريقة كمنهج رياضي يهدؼ لًتشيد قرارات ا١تتخذة

 

                                       
. 58، صنفس المرجعحمدي طو، 1
. 59، صنفس المرجع حمدي طو، 2
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 ٤تاكلة قياس ٥تاطر التدقيق يف البنوؾ اٞتزائرية



 
 

- 197 - 
 

 :تمهيد
إف ا٢تدؼ من ىذا الفصل ىو تصنيف ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تدقق أثناء قيامو بعملو ككيف ٯتكن ١تخاطر 

أعماؿ البنوؾ أف تكوف سببا مباشرا يف ارتفاع نسبة ٥تاطر التدقيق اليت قد يغفل عنها، فا١تدقق الداخلي ٭تاكؿ 
ٕتنب ا١تخاطر األخطاء عن طريق القياـ بعدة ٖتليبلت للميزانيات كجدكؿ حسابات النتائج، باإلضافة لتحليل 
الكشوؼ كالبيانات اليت ٘تثل أساس يف عملية اٗتاذ القرارات بالنسبة للمستخدمُت، ك٢تذا سعينا لتقدًن ٪توذج 

لقياس ٥تاطر التدقيق يف البنوؾ اٞتزائرية باستخداـ تقنية رياضية هتدؼ لًتشيد القرارات ا١تتخذة، كعليو فإف ىذا 
 :الفصل يتضمن العناصر اآلتية

 .تعريف ٣تتمع الدراسة:ا١تبحث األكؿ -
 نتائج قياس كتقييم عبلقة ٥تاطر التدقيق، األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات:ا١تبحث الثاين -
ٖتليل مدل ارتباط ٥تاطر التدقيق ٔتخاطر األعماؿ :ا١تبحث الثالث -
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 تعريف مجتمع الدراسة: المبحث األوؿ
بعد قيامنا ّتولة ميدانية على بعض البنوؾ ا١توجودة يف ا١تنطقة كجدنا أف العديد من البنوؾ العامة كخاصة 

تكوف إدارة التدقيق الداخلي مستقل عنها كتكوف مركزية على مستول عاصمة اٞتزائر، باستثناء بنك الفبلحة 
كالتنمية الريفية الذم تكوف إدارات التدقيق الداخلي على مستول جهوم حيث كل ٣تموعة من فركع البنك 

ٗتضع لرقابة إدارة تدقيق جهوية، كما أف كل إدارة تدقيق داخلي تعترب مفتشية يف حد ذاهتا كا١تدققُت ا١توظفُت 
على مستول تلك اإلدارات يعتربكف يف نفس الوقت مفتشُت، غَت أف ما ٭تدد كظيفتهم كمدقق أك مفتش ىي 

 .طبيعة العملية يف كل مرة، فأحيانا يتم إرساؿ ا١توظفُت كا١تدققُت، كأحيانا أخرل كا١تفتشُت
ك٢تذا حاكلنا من خبلؿ ىذا ا١تبحث التعرؼ على ٣تتمع الدراسة ا١تكوف من ا١تدققُت الداخليُت كا١تفتشُت، 

 .كٖتديد مكانة كل منهما ضمن ا٢تيكل التنظيمي للبنوؾ ٤تل الدراسة

يتناكؿ ىذا اٞتزء تعريف للبنوؾ ٤تل الدراسة كاليت مكانة التفتيش في البنوؾ محل الدراسة : المطلب األوؿ
ساعدتنا يف ٣تاؿ ْتثنا، حيث أف مديريات تدقيق البنوؾ كانت كلها متواجدة على مستول مركزم يف عاصمة 

اٞتزائر، باستثناء بنك الفبلحة كالتنمية الريفية الذم أخذنا مديرية تدقيق كتفتيش جهوية كاحدة فقط كاليت كانت 
 . على مستول كالية سيدم بلعباس

 :كتتضمن العينة على البنوؾ اآليت ذكرىاتعريف البنوؾ محل الدراسة :أوال
 :بنك الخليج الجزائر -1

كاليت ىي من أبرز ٣تموعات ا١تاؿ كاألعماؿ يف  (KIPCO)ىو بنك تابع جملموعة األعماؿ الكويتية
، ك٘تلك اجملموعة 1975أنشئت عاـ " Kuwait Project Compagne"الشرؽ األكسط يطلق عليها

 7000 بلد خصوصا يف العاَف العريب، كيعمل فيها أكثر من 21 شركة تعمل يف 50حصص يف أكثر من 
شخص يف أ٨تاء العاَف، كبنك ا٠تليج اٞتزائر ىو بنك أجنيب مستثمر باٞتزائر برأٝتاؿ يقدر بػػػػ 

 : دينار جزائرم، موزع على ثبلث بنوؾ ذات ٝتعة عالية يف اجملاؿ البنكي كىي6.500.000.000
 ؛Burgan Bank من طرؼ بنك الربقاف 60%- 

 ؛Tunis International Bank من طرؼ البنك التونسي الدكِف 30%- 

 .Jordan Kuwait Bank من طرؼ البنك األردين الكوييت 10%- 

، كىو ٯتارس اليـو اقتصاديا 2004كبنك ا٠تليج اٞتزائر ىو بنك ٕتارم بدأ مزاكلة نشاطاتو البنكية منذ 
كمصرفيا ذا كفاءة عالية كجودة كبَتة، كمنذ تأسيسو كىو يلتـز بتقدًن ٥تتلف ا٠تدمات يف ٣تاالت التمويل البنكي 
كالضمانات كغَتىا، ١تختلف الشركات كاألفراد من خبلؿ تقدًن العديد من ا١تنتجات كا٠تدمات، باإلضافة لتلبية 
توقعات كل زبوف، كيقدـ البنك لعمبلئو منتجات مصرفية تقليدية كىي تلك ا١تنتجات ا١تتعارؼ عليها يف البنوؾ 
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األخرل كلكن بطرؽ أكثر حداثة كعصرنة ىذا من جهة، كمن جهة أخرل يقدـ البنك منتجات تتوافق مع 
مقتضيات الشريعة اإلسبلمية كىي ركيزة للبنك جعلت منو يدخل السوؽ اٞتزائرية من باهبا الواسع باعتبار عامل 
الدين يف الدكلة، كمنذ تأسيسو كىو يستثمر يف كل ٣تاالت التكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ اليت ٘تكنو من إ٘تاـ 

 .عملياتو كجعلها أكثر كفاءة
كمع التوسع ا١تستمر أصبح لبنك ا٠تليج اٞتزائر شبكة فركع منتشرة يف ٚتيع أ٨تاء الببلد، حيث لديو اآلف 

 لتكوف أقرب إُف عمبلئها يف ٚتيع أ٨تاء 2012 ككالة قبل بداية عاـ35 ككالة تنفيذية كاليت مت توزيعها إُف 21
 1.الببلد

 :الجزائر- بنك السالـ -2
، فهو يعترب بنك مشوِف يعمل طبقا للقوانُت اٞتزائرية، ككفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية يف كافة تعامبلتوىو 

 من قبل بنك اٞتزائر يف سبتمرب قمت اعتماد ك2006 حيث تأسس يف جواف كثمرة للتعاكف اٞتزائرم ا٠تليجي،
.  ، ليبدأ مزاكلة نشاطو مستهدفا تقدًن خدمات مصرفية مبتكرة 2008

 يعمل كفق إسًتاتيجية كاضحة تتماشى كمتطلبات التنمية االقتصادية يف ٚتيع اٞتزائر-  السبلـبنكإف 
ا١ترافق اٟتيوية باٞتزائر، من خبلؿ تقدًن خدمات مصرفية عصرية تنبع من ا١تبادئ كالقيم األصيلة الراسخة لدل 

الشعب اٞتزائرم، بغية تلبية حاجيات السوؽ، كا١تتعاملُت، كا١تستثمرين، كتضبط معامبلتو ىيئة شرعية تتكوف من 
. االقتصاد ككبار العلماء يف الشريعة 

بتكرة ٦تا صاغتو الصَتفة ا١تعاصرة ك ٭ترص على اَفدمات اٍفنتجات ك من اَف ٣تموعة ىذا البنكيقًتح 
  يف ٣تاؿ االستغبلؿ، العمبلءشاريع االستثمارية، ككافة احتياجاتاَف ٯتوؿ ، باإلضافة إُف أنوحسن تقدٯتها

 البيع ، السلم،االستصناع، ا١تراْتة، اإلجارة، ا١تضاربة، ا١تشاركة: كاالستهبلؾ عن طريق عدة صيغ ٘تويلية منها
 السبلـ، يضمن ،كغَتىا من الصيغ التمويلية اإلسبلمية؛ كيف ٣تاؿ التجارة ا٠تارجية فبنك البيع األجل،بالتقسيط

:  التجارية الدكلية دكف تأخَت، حيث يقًتح عليك خدمات سريعة كفٌعالة منـ تنفػيذ تػعامبلتوعمبلئوؿ
  العمليات ا١تستنديٌة ؛  :  كسائل الدفع على ا١تستول الدكِف
  التعهدات ك خطابات الضماف البنكية .

:   من خبلؿ ل زبائنهاالستثمار كاإلدخاؿ يقًتح علكما
   اكتتاب سندات االستثمار ؛
 ؛  (أمنييت  ) فتح دفًت التوفَت
 حسابات االستثمار ، اٍف  ...

                                       
1https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html 16/04/2018: تاريخ اإلطالع عمى الموقع  

https://www.agb.dz/article-viewCat-1-111111-143-129-9.html
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خدمات تتوافق ك معايَت مصرفية معاصرة ك تقنيات عا١تية مبتكرة  عدة عمبلئو يضع ٖتت تصرؼك
 1.إٍف...؛"آمنة " بطاقة الدفع اإللكًتكنية  ك؛"سويفيت " خدمة اإلٯتيل سويفت ؾ 

 :بنك الجزائر الخارجي -3
 كبنك ٕتارم، 67-204 ٔتوجب ا١ترسـو 1967تأسس بنك اٞتزائر ا٠تارجي يف أكؿ أكتوبر من سنة 

كمت إنشاؤه على أنقاض ٜتسة بنوؾ أجنبية، كىي القرض الليوين، ا١تؤسسة العامة، قرض الشماؿ، البنك الصناعي، 
كبنك باركليز، على شكل بنك لئليداع ٮتضع للقانوف األساسي ا١تلحق كالتشريع كالنظامُت ا١تتعلقُت بالبنوؾ 

 مليوف دينار جزائرم مدفوعة من قبل الدكلة، أما اٟتاِف فقد بلغ 20كالتشريع التجارم، ككاف رأس مالو االبتدائي 
 . مليار دينار جزائرم100

 توِف مهمة 1970كمن تاريخ إنشائو إُف كقتنا اٟتاِف مر بنك اٞتزائر ا٠تارجي بالتطورات حيث أنو يف عاـ
 .إ٘تاـ كافة ا١تعامبلت البنكية اليت ٗتص الشركات الصناعية الوطنية مع ا٠تارج

 إُف شركة مسا٫تة مع االحتفاظ بكافة مهامو احملددة بتاريخ إنشائو، كخضع 1989كٖتوؿ البنك يف عاـ
 إُف إعادة ىيكلة كاسعة للوظائف األساسية بالبنك، كدخل البنك يف مرحلة العصرنة كالتجديد، ٦تا 2006يف 

خوؿ لو إمكانية فتح عدة ككاالت عرب كل كاليات الوطن بقيادة كوادر بشرية ذات تأىيل كقدرة عالية على 
ا١تنافسة؛ كما يسعى البنك لتسهيل كتنمية العبلقات االقتصادية للجزائر مع الدكؿ األخرل، كتشجيع التجارة 

 2.ا٠تارجية، ككذا إعطاء ضمانات للمستوردين كا١تصدرين
 :البنك الوطني الجزائري -4

 على شكل شركة كطنية تسَت 1966 جواف 13 بتاريخ 178-66أسس البنك الوطٍت اٞتزائرم ٔترسـو 
بواسطة القانوف األساسي ٢تا كالتشريع التجارم، بعد ذلك أصبح بنك كدائع قصَتة كطويلة األجل كيقـو بتمويل 

٥تتلف حاجيات االستغبلؿ كاالستثمارات ٞتميع األعواف االقتصاد ٞتميع القطاعات االقتصادية كالصناعة، 
التجارة، الزراعة طبقا لسياسة اٟتكومة يف ىذا اجملاؿ، كينقسم رأٝتاؿ البنك الوطٍت اٞتزائرم كالذم حدد يف أكؿ 

 3:ٚتعية تأسيسية ٔتليار دينار جزائرم مقسم إُف ألف سهم، قيمة كل سهم مليوف دينار جزائرم كمقسم بُت
 ؛"كسائل اإلنتاج"  مكتتب فيها من صندكؽ ا١تسا٫تة350 إُف 1حصة من  -
 ؛"ا١تناجم،احملركقات" حصة مكتتب فيها من صندكؽ ا١تسا٫تة700 إُف 351من  -
 ؛"الصناعات الغذائية" حصة مكتتب فيها من صندكؽ ا١تسا٫تة900 إُف 701من  -

                                       
1https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-151-0-11.html 16/04/2018: تاريخ اإلطالع عمى الموقع  
2https://www.bea.dz/index.html 16/04/2018: تاريخ اإلطالع عمى الموقع  
3http://www.bna.dz/ar/%D8%B9%D9%86-%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/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8
%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83.html تاريخ اإلطالع 

16/04/2018:عمى الموقع  

https://www.alsalamalgeria.com/ar/page/list-151-0-11.html
https://www.bea.dz/index.html
http://www.bna.dz/ar/%D8%B9%D9%86-%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/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83.html
http://www.bna.dz/ar/%D8%B9%D9%86-%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/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83.html
http://www.bna.dz/ar/%D8%B9%D9%86-%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/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83.html
http://www.bna.dz/ar/%D8%B9%D9%86-%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/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83.html
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 ". الصناعات ا١تختلفة" حصة مكتتب فيها من صندكؽ ا١تسا٫تة1000 إُف 901من  -
 :بنك التنمية المحلية -5

 يتضمن إنشاء بنك للتنمية احمللية 1985 أفريل30 ا١تؤرخ يف85-85تأسس البنك ٔتوجب مرسـو رقم
كٖتديد قانونو األساسي، أنشأ ىذا البنك يف إطار إعادة تنظيم شبكة ا١تؤسسات النقدية كا١تصرفية اليت تستجيب 
ٟتاجيات التجهيز اٞتهوم كاحمللي، كىو آخر بنك يتم تأسيسو قبل الدخوؿ يف مرحلة اإلصبلحات، كذلك تبعا 

إلعادة ىيكلة القرض الشعيب اٞتزائرم برأس ماؿ قدره نصف مليار دينار جزائرم، كىو مؤسسة مالية عمومية 
ملك للدكلة، خاضع للقانوف التجارم كيتوُف كل العمليات التقليدية لبنوؾ الودائع، يتمتع بالشخصية ا١تعنوية 

 :كاالستقبلؿ ا١تاِف كيعد تاجرا يف عبلقاتو مع الغَت كخاضعا ١تا يلي
 القواعد العامة ١تتعلقة بنظاـ البنوؾ كالقرض؛ -
األحكاـ التشريعية كالتنظيمية ا١تعموؿ هبا ا١تطبقة على عقوده كأىدافو ككسائلو كىياكلو كأعمالو، استقل عن  -

 ا١تتعلق باستقبللية ا١تؤسسات، كانت عدد 89-04 يف ظل قانوف1989القرض الشعيب اٞتزائرم عاـ
 سهم بقيمة اٝتية مليوف دينار للسهم الواحد، ليبلغ 720 سهم مث تقرر رفعها إُف 500أسهمو عند إنشائو 

 .دج15.000.000.000رأس مالو حاليا 
كيهدؼ البنك طبقا للقانوف كالتنظيم اٞتارم لتحقيق الرْتية كاكتساب عدد كبَت من الزبائن من أجل 

 1.اٟتصوؿ على عموالت أكرب، إضافة إُف ٖتقيق توازف اقتصادم كنقدم، كتنفيذ الربامج كا١تخطط ا١تقررة
 :بنك الفالحة والتنمية الريفية -6

 كشركة 206-82، ٔتوجب ا١ترسـو رقم1982 مارس 13تأسس بنك الفبلحة كالتنمية الريفية يف 
  مليار دج ككاف تأسيسو تبعا إلعادة ىيكلة البنك الوطٍت اٞتزائرم33مسا٫تة رأٝتا٢تا االجتماعي يقدر بػػػ

"BNA." 
يقـو البنك بكافة األعماؿ ا١تصرفية التقليدية، كقبوؿ الودائع ٔتختلف العمبلت يف شكل أكعية ادخارية 

متنوعة، ٘تويل ا١تشركعات يف قطاعات نشاط ٥تتلفة، بعد أف كاف نشاطو حصرا فقط على القطاع الفبلحي، ٘تويل 
عمليات التجارة ا٠تارجية، تأسيس كاإلسهاـ يف رؤكس أمواؿ ا١تشركعات، كإدارة كتسويق اإلصدارات اٞتديدة 

لؤلكراؽ ا١تالية، كما يقـو أيضا ببعض ا٠تدمات ا١تميزة لكبار العمبلء، كقيامو بتعامبلت سريعة يف ٣تاؿ 
التحويبلت النقدية نتيجة اشًتاكو يف شبكة سويفت الدكلية، حفظ ا١تمتلكات كالوثائق ا٢تامة للعمبلء يف خزائن 

 ككالة كفرع موزعُت توزيعا مبلئما عرب 331خاصة، كيقدـ البنك ىذه ا٠تدمات من خبلؿ ككالتو الرئيسية، ك

                                       
1https://www.bdl.dz/Algerie/arabe/index.html 16/04/2018: تاريخ اإلطالع عمى الموقع  
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كامل الًتاب الوطٍت، كما أف للبنك تواجد كبَت يف الساحة ا١تصرفية العا١تية، كذلك من خبلؿ عبلقات ٦تتازة مع 
 1.شبكة كاسعة من البنوؾ ا١تراسلة

 إنشاء المفتشية العامة للمالية وتنظيم ىياكلها: ثانيا
كا١تتضمن إحداث ا١تفتشية العامة للمالية، 1980 مارس 01 ا١تؤرخ يف 53-80أنشأت ٔتوجب ا١ترسـو 

 273-08ٗتضع لسلطة الوزير ا١تكلف با١تالية كتعد مؤسسة رقابية دائمة أساسية كىامة للدكلة؛ كحسب ا١ترسـو 
 ا١تتضمن تنظيم ىياكل ا١تركزية للمفتشية العامة للمالية ٖتت سلطة الوزير ا١تكلف 2008 سبتمرب 06ا١تؤرخ يف 

با١تالية رئيس ا١تفتشية العامة للمالية الذم يعُت ٔترسـو رئاسي، كيعد منصب رئيس ا١تفتشية العامة للمالية كظيفة 
 2:عليا للدكلة، كيقـو با١تهاـ اآلتية

يسهر على حسن تنفيذ عمليات الرقابة كالتدقيق كالتقييم كا٠تربة ا١تنوطة با٢تياكل ا١تركزية كاٞتهوية اليت تشكل  -
 .ا١تفتشية العامة للمالية

 .يضمن إدارة كتسيَت ا١تستخدمُت كالوسائل با١تفتشية العامة للمالية -
 .ٯتارس السلطة السلمية على ٚتيع ا١تستخدمُت ا١توضوعُت ٖتت سلطتو -

 3:تضم ا١تفتشية العامة للمالية
ىياكل عملية للرقابة كالتدقيق كالتقييم، يديرىا مراقبوف عاموف للمالية، حيث يعد منصب ا١تراقب العاـ  - أ

 5: كنذكرىم كما يأيت4للمالية كظيفة عليا يستند يف تصنيفها كدفع راتبها إُف كظيفة مفتش عاـ لوزارة،
ا١تراقب العاـ للمالية ا١تكلف برقابة كتدقيق كتقييم كخربة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة،  -1

 .كالوكاالت ا١تالية كاإلدارات ا١تكلفة بالصناعة كا١تناجم كالطاقة، ككذا اٞتماعات احمللية
ا١تراقب العاـ للمالية ا١تكلف برقابة كتدقيق كتقييم كخربة الكيانات التابعة لقطاعات التعليم العاِف كالًتبية  -2

كالتكوين كالصحة كالشؤكف االجتماعية كالتضامن الوطٍت كالثقافة كاالتصاؿ كالشؤكف الدينية كالشباب 
 .كالرياضة كاجملاىدين كالعمل كالتشغيل

ا١تراقب العاـ للمالية ا١تكلف برقابة كتدقيق كتقييم كخربة الكيانات التابعة لقطاعات الرم كاألشغاؿ  -3
 .العمومية كالسكن كالفبلحة ك الصيد البحرم كالغابات كا٠تدمات

ا١تراقب العاـ للمالية ا١تكلف برقابة كتدقيق ا١تؤسسات العمومية االقتصادية كا١تؤسسات ا١تالية العمومية،  -4
 .ككذا تدقيق القركض ا٠تارجية

 1:كتوكل إليهم ا١تهاـ التالية
                                       

1https://www.badr-bank.dz/index.php?id=presentation   16/04/2018: تاريخ اإلطالع عمى الموقع
، الجريدة متضمن تنظيم اليياكل المركزية لممفتشية العامة لممالية، 2008سبتمبر06، المؤرخ في 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الثالثة2

 .2008سبتمبر07، الصادر في 50الرسمية عدد
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الرابعة3
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الثامنة4
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة السادسة5

https://www.badr-bank.dz/index.php?id=presentation
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 اقًتاح الربامج الرقابية القطاعية. 
 تأطَت كمتابعة عمليات الرقابة كالتدقيق كالتقييم كا٠تربة كاإلشراؼ عليها، كا١تنفذة يف إطار الربنامج أك خارجو. 
 ا١تصادقة على ا١تذكرات ا١تنهجية للتدخل ككذا التقارير اليت تعرض عليهم. 
 السهر على احًتاـ القواعد اليت ٖتكم اإلجراء التناقضي. 
 السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة ا١تفتشية العامة للمالية. 
 اقًتاح كل إجراء من شأنو ٖتسُت فعالية ا١تمارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية. 
 إعداد اٟتصيلة كالتلخيصات القطاعية الدكرية. 
 إ٧تاز كل دراسة كٖتليل ١تلفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية. 
 : تتمثل يف كحدات يديرىا مديرك البعثات كا١تكلفوف بالتفتيش، كىو كاآليت:وحدات عملية - ب
كٖتت إشراؼ ا١تراقبُت العامُت للمالية  (20) يدير مديرك البعثات احملدد عددىم بعشرين:مديرو البعثات -1

 كيعد منصب مدير البعثة كظيفة عليا يستند يف تصنيفها كدفع راتبها إُف 2التابعُت ٢تم، ا١تهمات ا١توكلة ٢تم،
 4: حيث يكلف با١تهاـ التالية3كظيفة مدير بإدارة مركزية،

 اقًتاح أعماؿ رقابة لتسجيلها يف الربنامج السنوم لتدخل ا١تفتشية العامة للمالية. 
 متابعة تنفيذ الربنامج كإعداد اٟتصيلة ا٠تاصة بو. 
 اقًتاح الوحدات العملية اليت تتكفل بعمليات الرقابة. 
 السهر على ٖتضَت أشغاؿ ا١تهمات كتنظيمها كتنسيقها. 
 اقًتاح مذكرات منهجية متعلقة بتنفيذ ا١تهمات مع األخذ يف اٟتسباف األىداؼ احملددة. 
 تقدًن االقًتاحات ا١تتعلقة بقواـ كمدة كمناطق تدخل كل كحدة من الوحدات العملية، كتوزيع األعماؿ بينها. 
  تقدير الوقائع اليت ٘تت معاينتها، كعند االقتضاء متابعة تنفيذ التدابَت التحفظية ا١تنصوص عليها يف التنظيم

 .ا١تعموؿ بو
 السهر على نوعية أعماؿ الفحص. 
 السهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة ا١تفتشية العامة للمالية. 
 أك التلخيصات ا١تتعلقة /ٕتميع التقارير ا٠تاصة بالوحدات العملية، كالتكفل عند االقتضاء، بالتقارير الشاملة ك

 .هبا
 ضماف متابعة سَت اإلجراء التناقضي الذم يسرم عقب تبليغ التقارير. 

                                                                                                                        
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة السابعة1
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة التاسعة2
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الحادية عشر3
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة العاشرة4
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 اقًتاح كل تدبَت من شانو ٖتسُت فعالية ٦تارسة رقابة ا١تفتشية العامة للمالية. 
 إعداد اٟتصائل كالتلخيصات القطاعية الدكرية. 
 القياـ بكل دراسة كٖتليل ١تلفات خاصة معهودة للمفتشية العامة للمالية. 
 يتم اقًتاح ا١تكلفوف بالتفتيش من بُت إطارات ا١تفتشية العامة للمالية، كإطارات :المكلفوف بالتفتيش -2

اإلدارات كا١تؤسسات العمومية الذين لديهم خربة كبَتة يف ٣تاؿ الرقابة كالتدقيق، ككذا يف ٣تاالت أخرل 
 كيدير ىذه الفرؽ ما عدده ثبلثُت كٯتارسوف ٖتت إدارة 1تستجيب الحتياجات ا١تفتشية العامة للمالية،

 كما أف منصب ا١تكلف بالتفتيش كظيفة عليا يستند يف 2مديرم البعثات ا١توكلة ٢تم عمليات الرقابة،
 4: كيكلفوف خصوصا ٔتا يأيت3تصنيفها كدفع راتبها إُف كظيفة نائب مدير بإدارة مركزية،

 ضماف ٖتضَت أعماؿ الفرقة كتنظيمها كتنسيقها. 
 تقدًن مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة مع األخذ يف اٟتسباف األىداؼ ا١تقررة. 
 تقدًن االقًتاحات ا١تتعلقة بقواـ كمدة كمناطق تدخل الوحدة العملية. 
 توزيع ا١تهمات بُت ا١تفتشُت الذين يشكلوف الفرقة، كمتابعة سَت األعماؿ، كتقدًن عرض حاؿ يف ذلك. 
 معاينة الوقائع، كعند االقتضاء، طلب تنفيذ التدابَت التحفظية ا١تنصوص عليها يف التنظيم ا١تعموؿ بو. 
  ٕتميع أشغاؿ مفتشي الفرقة، كتقدير مدل تأسيس ا١تعاينات كا١تبلحظات ا١تكتشفة بغرض إعداد تقرير

 .التدخل
 ٖتليل أجوبة ا١تسَتين كاستغبل٢تا يف إطار تنفيذ اإلجراء التناقضي. 
 السهر على احًتاـ القواعد العامة لتنفيذ رقابة ا١تفتشية العامة للمالية. 
 إعطاء عبلمات تقييمية لعناصر الوحدة العملية اليت يشرؼ عليها. 
عبلكة على ا٢تياكل العملية، تضم ا١تفتشية العامة للمالية ىياكل : ىياكل دراسات كتقييس كإدارة كتسيَت - ت

الدراسات كالتقييس كاإلدارة كالتسَت، حيث ال ٯتكن أف يتجاكز عدد ا١تكلفُت بالدراسات كرؤساء ا١تكاتب  
 6: كىي تضم ثبلثة مديريات نذكرىا كاآليت5أربعة رؤساء الدراسات كا١تديرين الفرعيُت على التواِف،

 .مديرية الربامج كالتحليل كالتلخيص -1
 .مديرية ا١تناىج كالتقييس كاإلعبلـ اآلِف -2
 .مديرية إدارة الوسائل -3

 :كمن خبلؿ ا١تخطط ا١تواِف يتوضح لنا أىم أقساـ كىياكل ا١تفتشية العامة للمالية
                                       

 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الخامسة عشر1
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الثانية عشر2
 .نفس المرجع، 273-08من المرسوم التنفيذيالمادة الرابعة عشر3
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الثالثة عشر4
 .نفس المرجع، 273-08 من المرسوم التنفيذيالمادة السابعة عشر5
 .نفس المرجع، 273-08من المرسوم التنفيذيالمادة السادسة عشر6
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 ةيوضح ىياكل المفتشية العامة للمالي: (25)مخطط بياني رقم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 اعتماد مفتشيات جهوية للمالية:ثالثا
 كىي ىياكل المركزية 2008 سبتمرب 06 ا١تؤرخ يف 273-08مت تنظيمها كفقا للمرسـو التنفيذم رقم

 كٖتدد اختصاصاهتا اإلقليمية من طرؼ الوزير 1للمفتشية العامة للمالية ٖتت سلطة رئيس ا١تفتشية العامة للمالية،
ا١تكلف با١تالية، حيث تعبأ الوحدات العملية للمفتشيات اٞتهوية للقياـ ٔتهمات خارج الدكائر اإلقليمية 

للمفتشيات اٞتهوية التابعة ٢تا، كيدير ا١تفتشية اٞتهوية مفتش جهوم ٯتارس السلطة السلمية على ا١تستخدمُت  

                                       
المتضمن تحديد تنظيم المفتشيات الجيوية لممفتشية العامة لممالية ، 2008 سبتمبر06 المؤرخ في 274-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الثانية1

 .2008 سبتمبر07، صادر بتاريخ 50، الجريدة الرسمية عددوصالحياتيا

 المفتشية العامة للمالية

 رئيس ا١تفتشية العامة للمالية

 وحدات عملية تسييروىياكل دراسات وتقييس وإدارة  ىياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم

 مكلف برقابة كتدقيق مراقب عاـ للمالية
كتقييم كخربة قطاعات إدارات السلطة، 

الوكاالت ا١تالية، كإدارات الصناعة كا١تناجم 
 كالطاقة،كاٞتماعات احمللية

 مكلف برقابة كتدقيق مراقب عاـ للمالية
 قطاعات التعليم العاِف كالبحث كتقييم كخربة

العلمي كالًتبية كالتكوين كالصحة كالشؤكف 
االجتماعية كالتضامن الوطٍت كالثقافة كاالتصاؿ 
كالشؤكف الدينية كالشباب كالرياضة كاجملاىدين 

 كالعمل كالتشغيل
مكلف برقابة كتدقيق مراقب عاـ للمالية 

 لقطاعات الرم كاألشغاؿ العمومية كتقييم كخربة
كالسكن كالفبلحة كالصيد البحرم كالغابات 

 كا٠تدمات

 مكلفوف بالتفتيش

 مديرو البعثات

  إدارة الوسائلمديرية

 المناىج مديرية
والتقييس واإلعالـ 

 اآللي

مديرية البرامج 
 والتحليل والتلخيص

  مكلف برقابة كتدقيق كتقييم مراقب عاـ للمالية
ا١تؤسسات العمومية االقتصادية كا١تؤسسات 
 ا١تالية العمومية، ككذا تدقيق القركض ا٠تارجية
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 كيعد منصب ا١تفتش اٞتهوم كظيفة عليا يستند يف تصنيفها كٖتديد راتبها إُف كظيفة 1التابعُت للمفتشية اٞتهوية،
 3: كيكلف ا١تفتش اٞتهوم بعدة عمليات ىي كاآليت2مدير بإدارة مركزية،

 اقًتاح أعماؿ رقابة قصد إدراجها يف الربنامج السنوم لتدخبلت ا١تفتشية العامة للمالية. 
 السهر على ٖتضَت أشغاؿ ا١تهمات كتنظيمها كتنسيقها. 
 تعيُت الوحدات العملية اليت تتكفل بعمليات الرقابة ا١توكلة للمفتشية اٞتهوية. 
 أك ا١تصادقة عليها، مع أخذ األىداؼ احملددة بعُت االعتبار/اقًتاح مذكرات منهجية لتنفيذ ا١تهمات ك. 
  تقدًن االقًتاحات ا١تتعلقة بقواـ كمدة كمناطق تدخل كل كحدة من الوحدات العملية، كعند االقتضاء، توزيع

 .األعماؿ فيما بينها
 تقدير الوقائع ا١تعاينة، كعند االقتضاء، متابعة تنفيذ التدابَت التحفظية ا١تنصوص عليها يف التنظيم ا١تعموؿ بو. 
 السهر على نوعية أشغاؿ الفحص. 
 اقًتاح كل تدبَت من شأنو ٖتسُت فعالية رقابة ا١تفتشية العامة للمالية. 
  فحص التقارير اليت تعدىا الوحدات العملية كا١تصادؽ عليها، كعند االقتضاء، إعداد الوحدات العملية

أك التبلخيص ا١تتعلقة ٔتواضيع أك قطاعات /كا١تصادؽ عليها، كعند االقتضاء، إعداد التقارير الشاملة ك
 .نشاط، قبل عرضها على ا١تصاٌف ا١تركزية

 ضماف تنسيق نشاطو مع ا١تصاٌف ا١تركزية، السيما، فيما يتعلق بتنفيذ اإلجراء اٟتضورم. 
 السهر على مستواه، على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ رقابة ا١تفتشية العامة للمالية. 
 إعداد تقارير كحصائل دكرية كتبلخيص حوؿ نشاط ا١تفتشية اٞتهوية. 
 4.السهر على حسن استعماؿ الوسائل ا١توضوعة ٖتت تصرؼ ا١تفتشية اٞتهوية 

كمن خبلؿ ىذا ا١تطلب مت توضيح عدة نقاط  في البنوؾ محل الدراسة إدارة التدقيق الداخلي: المطلب الثاني
 :أ٫تها
يضم ىيكل إدارة التدقيق الداخلي عدة أعضاء يشغلوف مناصب ٥تتلفة : ىيكل إدارة التدقيق الداخلي: أوال

 5:ٖتدد أدكارىم حسب كظائفهم، كنذكر
 ا١تالية اتمهملل ا١تيدانية باألعماؿ االضطبلع مسؤكلية التدقيق فريق موظفو يتوُف:الداخليدقق الم -1

 تقييم أجل من اٟتسابات، ١تراجعة احملدد الزمٍت للجدكؿ كفقا ا١تعلومات كنظم، كاالمتثاؿ كالتشغيلية

                                       
 . نفس المرجع، 274-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الخامسة1
 .نفس المرجع، 274-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الرابعة2
 .نفس المرجع، 274-08 من المرسوم التنفيذيالمادة الثامنة3
 .نفس المرجع، 274-08 من المرسوم التنفيذيالمادة التاسعة4

5Kurt F. Reding et al, Manuel D’audit Interne, Eyrolles, IFACI, 2015, p411. 
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 كاإلجراءات للقواعد كاالمتثاؿ ا١تنظمة ٦تارسات كفعالية ا١تالية، الوثائق دقة، كاٟتسابات مراجعة فعالية
 .كاللوائح كالقوانُت

 ا١تراجعُت فإف أعبله، ا١توضحة ا١تسؤكليات إُف باإلضافة:(ةمهماؿ رئيس ) الرئيسيالداخلي المدقق -2
 ا١تيداين، عملهم يف التدقيق فريق موظفي كتوجيو ا١تهمة، ١تراحل التخطيط عن كلوفئمسالرئيسيُت  

 تطوير يف كا١تسا٫تة التدقيق فريق أعدىا اليت العمل أكراؽ مراجعة للبعثة، الزمٍت اٞتدكؿ من كالتأكد
 .الفريق مدققي أداء كتقييم ا١تهمة من النهائية ا١تراحل كإجراء ا١تهمة بنتائج االتصاالت

 فإنو ذلك، إُف باإلضافة، ا١توحد ا١تراجعة ٞتدكؿ كفقان  كيديرىا السابقة الذكر ا١تهاـ على يشرؼ:ؼالمشر -3
 ا٠تدمات، لبعض ا١تخاطر ٪توذج إُف باإلضافة السنوية الداخلي التدقيق خطة كٖتديث تطوير على يساعد
 . ا١تدققُت الرئيسيُتعلى كاإلشراؼ ا١تهمة نتائج إلببلغ

 كخطط كمراقبة كتنظيم كٗتطيط بتطوير الداخلي التدقيق مدير يقـو :(مدير) الداخلي التدقيق رئيس -4
 دقة ذلك يف ٔتا التدقيق، ٞتنة قبل من عليها ا١توافقة ٘تت كما كا١تيزانية الداخلي التدقيق خطة كإدارة

 إُف باإلضافة كاللوائح، كالقوانُت كاإلجراءات للقواعد كاالمتثاؿ ا١تنظمة ٦تارسات كفعالية ا١تالية، ا١تستندات
 البعثات مديرم)الداخلي  التدقيق إدارة فريق على مباشرة الداخلي التدقيق رئيس يشرؼ ذلك،

 ا١تدققُت كالتعيُت كإقالة التوظيف على كيوافق بالكامل الداخلي التدقيق كظيفة على كيشرؼ ،(كا١تشرفُت
 :الداخليُت؛ حيث يكوف على كل مدير دائرة التدقيق الداخلي إدارة ىذه اإلدارة بأحكاـ تتمثل فيما يلي

 ٬تب أف يتوفر لدل مدير الدائرة نص با٢تدؼ كالسلطة كا١تسؤكلية ا٠تاصة بدائرتو؛ -
 كضع ا٠تطط ا١تبلئمة للقياـ با١تسؤكليات ا١تنوطة بدائرة التدقيق الداخلي؛ -
 كضع السياسات كاإلجراءات ا١تكتوبة كمرشد لعمل ا١تدققُت؛ -
 كضع برامج الختيار ا١توارد البشرية لدائرة التدقيق كتنميتها؛ -
 التنسيق بُت أعماؿ دائرة التدقيق الداخلي كأعماؿ التدقيق ا٠تارجي؛ -
. كضع برامج ١تراقبة نوعية األداء -

 الفرؽ بين التفتيش والتدقيق وموقعهما ضمن الهيكل التنظيمي للبنوؾ الجزائرية:  ثانيا
 الفرؽ بين التفتيش والتدقيق  - أ

 الذم حدد صبلحيات ا١تفتشية 2008 سبتمرب 06 ا١تؤرخ يف 272-08كفقا للمرسـو التنفيذم رقم
العامة للمالية، ٯتكن القوؿ أف التفتيش يعٌت بعدة عناصر تتمثل يف التحقق من سَت الرقابة الداخلية كفعالية 

التدقيق الداخلي، حيث تكوف الفحوص كالتحقيقات فجائية، كما يتم التحقق من التسيَت ا١تاِف كاحملاسيب كإبراـ 
 .الصفقات كتنفيذىا، باإلضافة لسعيو تقييم مدل تطابق النفقات ا١تسددة مع األىداؼ ا١تتبعة

كما انو عند معاينة قصور أك ضرر جسيم خبلؿ ا١تهمة، تعلم ا١تفتشية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أك 
الوصية حىت تتخذ يف اٟتُت التدابَت الضركرية ٟتماية مصاٌف ا١تؤسسة أك ا٢تيئة ا١تراقبة كذلك بعد إعداد تقرير يربز 
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فيو ا١تعاينات كالتقديرات حوؿ ا٢تيئة ا١تراقبة ككذا حوؿ فاعلية التسيَت بصفة عامة، كيتضمن ىذا التقرير اقًتاحات 
كفيلة بتحسُت األحكاـ التشريعية كالتنظيمية اليت ٖتكمها، غَت أف التقرير ال يعد هنائيا إال بعد تأكيد كتثبيت 

 1.ا١تعاينات كذلك بعد اإلجراء التناقضي
يسعياف لنفس الداخلي، ا١تدقق مثل ا١تفتش ألف بُت التفتيش كالتدقيق الداخلي، االختبلفات من كالعديد ىناك

 يقوموف مفتشُت ىناؾ أف الواضح من، ككا١تفردات ا١تمارسة خبلؿ من االرتباكات ىذه تتفاقماألىداؼ، ك
؛ كيكوف مصدر ىذه االختبلفات للحسابات داخلية ٔتراجعة الواقع، يف يقوموف، مفتشوف يوجد كلكن بالتفتيش

يف موقع كل من التدقيق الداخلي كالتفتيش ضمن ىيكل ا١تؤسسة، كا١تفردات حيث أف بعض ا١تؤسسات لديها 
، كنقطة اختبلؼ أخرل تكمن يف نطاؽ التطبيق ففي "التفتيش"كظيفة التدقيق الداخلي اليت تتضمن مصطلح 

بعض ا١تؤسسات ا١تفتشُت كا١تدققُت الداخليُت يقوموف أحيانا ٔتهاـ التدقيق كأحيانا ببعثات التفتيش، اعتمادا على 
 2.طبيعة ا١تهمة اليت توكل ٢تم

 .*يوضح أىم الفروقات بين التفتيش والتدقيق: (05)الجدوؿ رقم 
  audit التدقيق inspectionالتفتيش  

يتمسك باٟتقائق كيقـو بتحديد اإلجراءات البلزمة لتشغيل   ا٢تدؼ
 . كإصبلح النظاـ

 ضع ا١تشكلة كمأسباب إُف يعود 
 ظهور ٕتنب إُف هتدؼ توصيات
 .أخرل مرة ا١تشكلة

 .ىا البنككضع اليت الدائمة الرقابة آلية تقييم  ا١تهاـ 
 يف ا١تسا٫تة أجل من الداخلية الرقابة تقييم ك ا١تراقبة مهاـكِف ت 

 .كتقاريره، ٖتليبلت خبلؿ من البنك أداء ٖتسُت
 تقييم مسؤكليات ا١توظفُت، كتقييم مهاراهتم كصفاهتم. 

 مستقلة داخلي تدقيق خدمة تقدًن 
 .البنك كيانات ٞتميع جودةذات ك

 الدكريةرقابة اؿ ضماف. 
  يأخذ بعُت االعتبار أف ا١تشرؼ ىو

الشخص ا١تسئوؿ كبالتاِف فهو يقـو 
بانتقاد طرؽ تشغيل األنظمة كليس 

 . األشخاص
 خطة أساس على ا١تهاـ ٚتيع تدقيق 

 .السنوات متعددةتدقيق 
القياـ ٔتهاـ الرقابة الدكرية فيما ٮتص االمتثاؿ، احًتاـ اإلجراءات،   األنشطة

 .ككذا الرقابة الدائمة
 كالرقابة التدقيق مهاـ كتنسيق ٗتطيط 

 .الداخلية

                                       
، 50الجريدة الرسمية عدد، د صالحيات المفتشية العامة لمماليةيحديتضمن ت،  2008 سبتمبر 06 المؤرخ في 272-08رقم المرسوم التنفيذي 1

 . 2008 سبتمبر07صادر بتاريخ 
2 Zied Boudriga,op cit, p:195. 

 :اطمع عمى كل من*
-Ineum Consulting, Etude des métiers du contrôle dans la banque, Document de travail, 2009, p19. 
-Pierre Schick et al, Audit interne et référentiels de risques « vers la maitrise des risques et la 
performance de l’audit, 2e édition, Dunob, paris, 2014, P47. 
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  مراقبة مدل احًتاـ القواعد بدكف استجواب ا١توظفُت أك إعطاء
 .أم تفسَت ٢تم

 تقدًن ككفقا للقانوف، تقارير حوؿ سوء التصرؼ أك سوء السلوؾ. 
 رصد تنفيذ التوصيات الواردة يف تقارير ا١تقدمة ضمن مهامهم. 
 ا١تستهدفة ا١تواضيع حوؿ االستقصائية الدراسات يف ا١تشاركة 

 . العليااإلدارة قبل من القرارات الٗتاذ البلزمة ا١تعلومات لتوفَت
 ا١تراقبة كإدارة ا١تخاطر من خبلؿ التحقيقات. 
 إجراء ٖتقيقات شاملة كضوابط شديدة. 
 ا١تسا٫تة يف ٖتسُت كظائف البنك . 

  تقدًن توصيات من خبلؿ إجراءات
 .التدقيق لتحسُت نظاـ الرقابة الداخلية

 إجراء مهمات تدقيق للبنك. 
 كضع خطة تدقيق لسنوات قادمة. 
 ٖتليل ا١تخاطر كتقييم كفاءة الرقابة. 
  ا١تسا٫تة يف ٖتسُت أداء البنك كذلك

من خبلؿ التقارير ا١تنتظمة اليت تقدـ 
 .للجنة التدقيق

 ، عمل التفتيشيستأنف أفدقق الداخلي للم ٯتكن أنو عٌت لبعضهما مبمكملُت كالتفتيش الداخلي التدقيق يعترب
 لرقابة    نظاما ١تراجعة تدقيق بعثة استدعاء إُف التفتيش يكتشفو الذم االحتياؿ يؤدم أف ٯتكن ناحية،ف ـؼ

 قاطب فتتطل قد أخرل، ناحية من، كاالحتياؿ ىذا ظهور أدت ؿاليت القصور أكجو معاٞتة أجل من الداخلية
 ٞتميع شامل بفحص للقياـ تفتيش مهمةين الداخليين ا١تدقق حددىا اليت الداخلية الرقابة نظاـ يف الضعف

 1. موجود أـ الاالحتياؿ كاف إذا ما لتحديد ا١تعامبلت
 موقع مديرية التدقيق الداخلي والمفتشية العامة في الهيكل التنظيمي للبنوؾ في الجزائر  - ب

يف ىذه ا١ترحلة كبعد إطبلعنا على العديد من ىياكل التنظيمية للبنوؾ اٞتزائرية العامة منها كا٠تاصة، الحظنا كجود 
العديد من تشابو يف ٘توقع إدارات البنوؾ كعملياهتا باستثناء موقع كل من إدارة التدقيق الداخلي كإدارة التفتيش، 

كعليو، حاكلنا من خبلؿ ىذه النقطة أف نضع ىيكل تنظيمي ٪توذجي للبنوؾ العينة ٤تل الدراسة، ككذا إظهار 
 :موقع كل من اإلدارتُت ا١تستقل كعبلقتو باإلدارات األخرل ا١توجودة، كا١تخطط ا١تواِف يظهر ذلك بوضوح

 

 

 

 

 

 

                                       
1Zied Boudriga, ibid, p :196. 
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  العينةؾويبين موقع كل من التفتيش والتدقيق الداخلي ضمن ىيكل بن:(26)طط بياني رقم مخ

من خبلؿ ىذا ا١تطلب تناكلنا بالتفصيل خصائص عينة خصائص عينة الدراسة وأداة الدراسة : المطلب الثالث
 : الدراسة كأداة الدراسة

 :خصائص عينة الدراسة: أوال
يتكوف ٣تتمع الدراسة من ا١تدققُت الداخليُت يف مديريات التدقيق الداخلي كمديريات التدقيق كالتفتيش 

 60 استبانة على ٚتيع أفراد ٣تتمع الدراسة، كمت اسًتداد 86لبعض البنوؾ اٞتزائرية، حيث مت توزيع ما عدده 
استبانة، كبعد تفحص االستبانات َف يتم استبعاد أم من االستبانات نظرا لتحقق الشركط ا١تطلوبة لئلجابة على 

 . استبانة60االستبياف، كبذلك يكوف عدد االستبانات ا٠تاضعة للدراسة ىو

 يبين توزيع االستبانات على مديريات التدقيق الداخلي للبنوؾ في الجزائر واسترجاعها: (06)جدوؿ رقم 
 عدد االستبانات ا١تسًتدة عدد االستبانات ا١توزعة البنك الرقم
 07 07 (AGB )بنك ا٠تليج اٞتزائر 01
 04 04 (alSalam Bank )بنك السبلـ  02
 20 11 (BEA)بنك اٞتزائر ا٠تارجي  03
 20 12 (BNA)البنك الوطٍت اٞتزائرم  04
 20 11 (BDL)بنك التنمية احمللية  05
 15 15 (BADR)بنك الفبلحة كالتنمية الريفية  06

مديرية المراقبة 
 الداخلية

مديرية 
المحاس
 بة العامة

مديرية 
الرقابة 
 المالية

إدارة 
 الخزينة

 مديرية
الشؤوف 
 القانونية

مديرية 
الموارد 
 البشرية

  مديرية
العالقات 

 الدولية
مديرية اإلعالـ اآللي 

 المركزية

 المديرية العامة

 األمانة العامة

مديرية التدقيق 
 الداخلي

مديرية تسيير  مديرية المطابقة
 المخاطر

مفتشية 
 العامة

 لجنة التدقيق جلس اإلدارةـ

الوكاالت 
المحلية 
لالستغال

 ؿ
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 60 86 اجملموع 
 

 :المؤىل العلمي .1
 .يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العلمي: (07)جدوؿ رقم 

 النسبة ا١تئوية التكرار ا١تؤىل العلمي
 %46,7 28 ليسانس
 %26,6 16 ماسًت

 %15 09 ماجستَت
 %1,7 01 دكتوراه
 %10 06 *أخرل

 %100 60 اجملموع
 .DPAI– أك MBA–مهندس دكلة أك :- ٯتثل مدققُت داخليُت متحصلُت على( *)

، (%46,7)يظهر لنا اٞتدكؿ أعبله كجود نسبة كبَتة من ا١تدققُت متحصلة على شهادة الليسانس بنسبة
 .، كعليو ٯتكن القوؿ أف عينة الدراسة ٘تلك ا١تؤىل العلمي ١تمارسة عملها(%26,6)كتليها شهادة ا١تاسًت بنسبة

 :سنوات الخبرة .2
 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: (08)جدوؿ رقم 

 النسبة ا١تئوية التكرار سنوات ا٠تربة
 %15 09 سنوات 5أقلمن

 %51,6 31 سنوات10 إُف5من
 %23,4 14 سنة15إُف10من

 %10 06 سنة15أكثرمن
 %100 60 اجملموع

سنوات إُف 5يظهر لنا اٞتدكؿ أعبله كجود نسبة كبَتة من ا١تدققُت لديها خربة يف ٣تاؿ العمل تًتاكح من 
، (%23,4) سنة خربة بنسبة15 سنوات إُف10، كتليها خربة عمل تًتاكح من (%51,6) سنوات بنسبة10

 .كعليو ٯتكن القوؿ أف عينة الدراسة لديها ا٠تربة البلزمة للقياـ بعمليات تدقيق كتفتيش على مستول بنوؾ العينة
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 :المنصب الوظيفي .3
 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المنصب الوظيفي: (09)جدوؿ رقم 

 النسبة ا١تئوية التكرار ا١تنصب الوظيفي
 %31,66 19 مدقق رئيسي
 %31,66 19 مدقق مساعد
 %21,66 13 مدقق مبتدئ

 %15 09 *أخرل
 %100 60 اجملموع

مكلف رئيسي بالدراسات، مكلف بالدراسات مستول ثاين، مدير : ٯتثل مدققُت داخليُت الشاغلُت ١تناصب( *)
 .التدقيق الداخلي، مراقب دكرم

يظهر لنا اٞتدكؿ أعبله كجود نسبة متساكية بُت ا١تدققُت الرئيسيُت كا١تدققُت ا١تساعدين بنسبة 
، كعليو ٯتكن القوؿ أف عينة الدراسة من ا١تدققُت (%21,66)، كيليهم ا١تدققُت ا١تبتدئُت بنسبة(31,66%)

 .مسؤكلُت ٯتكنهم القياـ بعمليات تدقيق يف شكل فرؽ تدقيق

 :الدورات التدريبية .4
 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الدورات التدريبية: (10)جدوؿ رقم 

 النسبة ا١تئوية التكرار الدكرات التدريبية
 %6,6 04 دكرات4أقلمن

 %28,3 17 دكرات8إُف4من
 %43,3 26 دكرات12إُف8من

 %21,6 13 دكرة12أكثرمن
 %100 60 اجملموع

 دكرات 8يظهر لنا اٞتدكؿ أعبله كجود نسبة كبَتة من ا١تدققُت خضعوا لدكرات تدريبية تًتاكح من 
 دكرات كتصل حىت 4، كيليهم ا١تدققُت خضعوا لدكرات تدريبية تًتاكح من(%43,3) دكرة بنسبة 12حىت

، كعليو ٯتكن القوؿ أف عينة الدراسة من ا١تدققُت ٯتكنها القياـ بعمليات التدقيق (%28,3)دكرات بنسبة 8
 .كاحًتافية

 :أداة الدراسة: ثانيا
 :مت تقسيم االستبانة إُف ٜتسة ٤تاكر ىي
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يتكوف من أسئلة عامة تتعلق بالبيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة كيتكوف من أربعة : المحور األوؿ -
 .(ا١تؤىل العلمي، سنوات ا٠تربة ا١تهنية، ا١تنصب الوظيفي، الدكرات التدريبية )فقرات 

حوؿ العبلقة بُت ٥تاطر التدقيق كاأل٫تية النسبية كأدلة  ( فقرة18)يتناكؿ عدة فقرات : المحور الثاني -
 .اإلثبات، حيث مت استخداـ مقياس ليكارت ٜتاسي الدرجات لقياس القسم الثاين من االستبانة

إُف  (1)يتناكؿ ستة عوامل ١تخاطر التدقيق مع ٖتديد درجات ا٠تطر من منخفض:المحور الثالث -
 (.5)مرتفع

 يتناكؿ األ٫تية النسبية لكل عنصر من عناصر األنشطة البنكية مع ٖتديد درجات األ٫تية :المحور الرابع -
 (.5)إُف مرتفع (1)من منخفض

 . يتناكؿ مراحل عملية التدقيق ككذا الوقت البلـز إلجراء عمليات التدقيق: المحور الخامس -
 يعترب الصدؽ كالثبات من ا٠تصائص ا١تطلوبة ألداة الدراسة، كلذلك مت تقنُت :صدؽ وثبات االستبانة 

فقرات االستبانة للتأكد من صدؽ كثبات فقراهتا ، حيث مت االعتماد يف صدؽ ٖتكيم االستبانة على 
 ٤تكمُت ٥تتصُت يف اإلحصاء كاالقتصاد كاحملاسبة كالتدقيق كالتفتيش، ٣05تموعة من احملكمُت تألفت من 

ك٘تت االستجابة ألراء احملكمُت، كإجراء ما يلـز من التعديبلت الضركرية على االستبانة يف ضوء اقًتاحاهتم 
 .اٞتادة

كقد مت إجراء اختبار الصدؽ كالثبات لقائمة االستقصاء ا١تستخدمة يف الدراسة باستخداـ معامل 
(Cronbach’s Alfa) كالذم تًتاكح قيمتو بُت الصفر كالواحد، كيركز على اختبار درجة االتساؽ الداخلي ،

بُت البنود ا٠تاضعة للتحليل، كذلك من خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بُت ىذه العناصر من ناحية ، كحساب 
مسا٫تة كل عنصر يف درجة االرتباط اإلٚتالية ٞتيم عناصر ا١تتغَتات من ناحية أخرل، كيعترب ا٩تفاض قيمة ىذا 

 دليل على ا٩تفاض الثبات كاالتساؽ الداخلي لقائمة االستقصاء، كعليو، كمن خبلؿ إجراء %60ا١تعامل عن 
 مدقق داخلي للبنوؾ اٞتزائرية، 60اختبار الصدؽ كالثبات لقائمة االستبانة يف جزئها األكؿ على عينة تتكوف من 

 : كاٞتدكؿ التاِف يبُت معامل ألفا لكل ٤تور من ٤تاكر االستبانة

 يبين معامالت ألفا لمحاور االستبانة: (11)جدوؿ رقم
 Cronbach’s Alfaمعامل  عدد الفقرات ٤تاكر االستبانة
 0,783  فقرة18 احملور األكؿ
 0,777  فقرات6 احملور الثاين
 0,870  فقرة11 احملور الثالث
 0,775  فقرات5 احملور الرابع

  (SPSS)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج
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كانت قيمة معامل الثبات ضمن ا١تستول ا١تقبوؿ يف كل ٤تور من ٤تاكر االستبانة، كىذا يدؿ على مدل 
االتساؽ كالثبات الداخلي كعليو ٯتكن االعتماد على البيانات الواردة يف االستبانة يف كل أجزائها للقياـ باختبار 

 .الفرضيات
 نتائج قياس وتقييم عالقة مخاطر التدقيق، األىمية النسبية وأدلة اإلثبات:المبحث الثاني
للوصوؿ الختبار فرضيات الدراسة مت إتباع منهج علمي اعتمد على عدة : منهجية الدراسة:المطلب األوؿ
 دراسات سابقة 

من خبلؿ دراستنا للجانب النظرم كٖتليل العديد من الدراسات السابقة ارتأينا :متغيرات ونموذج الدراسة:أوال
تضمُت عدة متغَتات ذات أ٫تية بالنسبة للمدقق الداخلي ككذا ا١تفتش، كاليت ٖتدد مدل كفاءة عملو، كىذه 

 : ا١تتغَتات نتناك٢تا بالتفصيل كاآليت
 :يرجع كجود ٥تاطر التدقيق لعدة عوامل نقسمها لستة ٣تموعات ىي:عوامل مخاطر التدقيق - أ

 . ا١توجودةأ٫تية النقدية كعدد ا١توظفُت،كتضم اٟتجم عامل  .1
 .ىيكل الرقابة الداخلية كتشمل الرقابةعامل  .2
 .أنظمة العملكالتغيَتات يف اإلدارة ك ا١توظفُت الرئيسيُت، التنظيم، كىي التغيَتعامل  .3
 .ا١تمارسات احملليةكثقافة البيئية،اؿقتصادية، االقوانُت اؿسياسية،اؿقوانُت  احمليطة كتتمثل يف اؿالبيئةعامل  .4
 . كاإلجراءات ا١تطبقةيةالداخلضغوط كاؿ ا٠تارجيةضغوط اؿ  كتشملالضغوطعامل  .5
 .(البنك) الوحدةا١تمارس يف نشاط  كىو نطاؽ اؿالنطاؽعامل  .6

مت تقسيم أنشطة البنك إُف قسمُت ٫تا أنشطة رئيسية أك أساسية، :  األىمية النسبية ألنشطة البنك - ب
 :كأنشطة مساعدة أك ا١تدعمة

 كىي ٘تثل األنشطة األساسية كالضركرية لتعبئة،تصنيف كٖتويل : (األساسية)على مستوى األنشطة الرئيسية
 :  ككذا تنظيم ا١تعلومات كالبيانات لتكوف قيد االستخداـ من طرؼ عدة جهات مستفيدة

حيث أنو ٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية :إجراءات متابعة القروض المقدمة واالقتراضات المبرمة -1
أف ٖتوز على منظومة مراقبة داخلية لتوزيع قوائمهم من القركض كاالقًتاضات ما بُت البنوؾ، السيما تلك 

 ٖتدد البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية لكل طرؼ مقابل ا١تبلغ األقصى للقركض 1اليت ٘تت يف السوؽ النقدية؛
ا١تقدمة كاالقًتاضات ا١تتحصل عليها لدل األطراؼ ا١تقابلة، كتكوف اٟتدكد اليت مت كضعها بالنسبة لكل 

 باإلضافة لضركرة تقييم إجراءات متابعة اٟتدكد احملددة بالنسبة لكل 2طرؼ مقابل ٤تل إعادة دراسة دكرية،
 كيف نفس سياؽ ا١تراقبة الداخلية، على البنوؾ 3طرؼ مقابل، ككذا إجراءات إعبلـ ا٢تيئات التنفيذية؛

                                       
 .يتعمق بمراقبة مخاطر ما بين البنوك، 2011 ماي 24 المؤرخ في 03-11من النظام رقم 01المادة 1
 . ، نفس المرجع02المادة 2
 .، نفس المرجع04المادة 3
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كا١تؤسسات ا١تالية أف ٖتدد خطر القركض الذم ٯتكن التعرض لو يف حالة عجز طرؼ مقابل أك أطراؼ 
مقابلة تعترب كنفس ا١تستفيد، كأيضا خطر تركيز الناجم عن القركض ٦تنوحة لنفس الطرؼ أك األطراؼ ا١تقابلة 

 1.أك متعلقة بنفس النشاط
 ىدؼ من ىذا اإلجراء ىو :إجراءات المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة -2

 من 61توضيح ا١تعامبلت اليت ٖتدث مع ا٠تارج، حيث نص يف مادتو الثانية اليت تتمم ما جاء يف ا١تادة
 حرر بإمكانية إبراـ عقد التصدير خارج احملركقات نقدا أك ألجل، ك٬تب على ا١تصدر 01-07النظاـ رقم

أف ييرحل اإليرادات الناٚتة عن التصدير يف أجل ال يتجاكز مائة كٙتانُت يوما اعتبارا من تاريخ اإلرساؿ 
بالنسبة للسلع أك تاريخ اإل٧تاز بالنسبة للخدمات، كعليو ال ٯتكن القياـ بالتصدير إال بعد اٟتصوؿ على 

 2.ترخيص من ا١تصاٌف ا١تختصة لبنك اٞتزائر
كما يأخذ بعُت االعتبار ٖتويل رؤكس األمواؿ إُف ا٠تارج بعنواف االستثمار يف ا٠تارج من طرؼ ا١تتعاملُت 

االقتصاديُت ا٠تاضعُت للقانوف اٞتزائرم،حيث يرتبط مبلغ ٖتويل رؤكس األمواؿ إُف ا٠تارج بعنواف االستثمار 
ا١ترخص بو من طرؼ ٣تلس النقد كالقرض بإيرادات الصادرات كطبيعة االستثمار كال ٯتكن ىذا ا١تبلغ أف يتجاكز 

ا١تتوسط السنوم إليرادات الصادرات، ا١ترحلة يف آجا٢تا القانونية، احملققة خبلؿ السنوات الثبلثة األخَتة اليت 
 3.سبقت الطلب

٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية أف ٖتوز فعليا، كيف كل كقت، على : درجة ونسبة السيولة الكافية -3
 ك٬تب على 4السيولة الكافية ١تواجهة التزاماهتا، يف قدر استحقاؽ أدائها، بواسطة ٥تزكف من األصوؿ السائلة،

 كما تبلغ البنوؾ 5،%100البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية أف ٖتًـت نسبة ا١تعامل األدىن للسيولة الذم يساكم 
 6:كا١تؤسسات ا١تالية يف هناية كل ثبلثي بنك اٞتزائر بػػػ

 ،ا١تعامل األدىن للسيولة للشهر ا١تواِف كمعاملي الشهرين األخَتين للثبلثي ا١تنقضي 
 معامل السيولة، ا١تسمى معامل ا١تراقبة، لفًتة ثبلثة أشهر ا١توالية لتاريخ اإلقفاؿ. 

 7.كما أنو ٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية إعداد توقعات ألسبوع من إٚتاِف التدفقات

 تسهر البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية على تأمُت تنويع كاؼ ١تصادر التمويل حسب :مصادر التمويل وتنوعها -4
  كما تقيم قدراهتا على ٚتع األمواؿ لدل كل كاحد من 1ا١تبالغ كآجاؿ االستحقاؽ كالطرؼ ا١تقابل؛

                                       
 .يتعمق بالرقابة الداخمية لمبنوك والمؤسسات المالية، 2011 نوفمبر28 المؤرخ في 08-11من النظام رقم 02المادة 1
المتعمق ، 2007 فبراير03، المؤرخ في 01-07 يعدل ويتمم النظام رقم2011 أكتوبر19 المؤرخ في 06-11 من النظام رقم 03 و02المادة 2

 .بالقواعد المطبقة عمى المعامالت الجارية مع الخارج والحسابات بالعممة الصعبة
يحدد شروط تحويل رؤوس األموال إلى الخارج بعنوان االستثمار في الخارج ، 2014 سبتمبر29 المؤرخ في 04-14 من النظام رقم 07المادة 3

 .من طرف المتعاممين االقتصاديين الخاضعين لمقانون الجزائري
 .يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة، 2011 ماي24 المؤرخ في 04-11 من النظام رقم02المادة 4
 .، نفس المرجع03المادة 5
 .، نفس المرجع04المادة 6
 .، نفس المرجع09المادة 7
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مصادرىا التمويلية، سواء كاف ذلك يف الوضعية العادية أك يف حالة أزمة، ك٢تذا الغرض تقـو باالختبار 
 2:الدكرم بصفة مباشرة، أك من طرؼ مؤسسات إعادة ٘تويلها

 إمكانيات االقًتاض، ا١تؤكدة كغَت ا١تؤكدة كا١تمتلكة لدل مقابلتها. 
 آلياهتا إلعادة التمويل لدل بنك اٞتزائر. 

 ٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية أف ٖتًـت األحكاـ :التنظيم المحاسبي ومعالجة المعلومات -5
التشريعية كالتنظيمية ا١تتعلقة بالنظاـ احملاسيب ا١تاِف، ففي ا١تعلومات الواردة يف اٟتسابات كالبيانات ا١تالية يتعُت 

 3:الذم يسمح ٔتايلي" مسار التدقيق"كجود ما يسمى بػػػ
 إعادة تشكيل العمليات حسب التسلسل الزمٍت. 
 إثبات كل معلومة بوثيقة أصلية ٯتكن رجوع من خبل٢تا لوثيقة تلخيصية كالعكس. 
 إثبات أرصدة اٟتسابات عند تواريخ إقفا٢تا عن طريق البيانات ا١تناسبة. 
  تفسَت تطور األرصدة من إقفاؿ ٤تاسيب إُف آخر كذلك باالحتفاظ باٟتركات اليت أثرت على البنود

 .احملاسبية
  ٬تب أف تكوف ا١تعلومات احملاسبية الظاىرة يف الوثائق كالتقارير الدكرية ا١توجهة إُف بنك اٞتزائر أك إُف

اللجنة ا١تصرفية، ٔتا فيها تلك ا١تستندات الضركرية ٟتساب معايَت التسيَت، مستخلصة من احملاسبة 
 .كقادرة على اإلثبات بوثائق أصلية

 .باإلضافة للعديد من القواعد كشمولية كموثوقية كنوعية ا١تعلومات ككذا مناىج التقييم كالتسجيل احملاسيب

، كىو يتناكؿ 540كقد أكردت يف معيار التدقيق الدكِف رقم: التقديرات المحاسبية المعموؿ بها -6
التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة يف البيانات ا١تالية، ا١تعًتؼ هبا أك ا١تفصح عنها، كمدل معقوليتها، يف 

سياؽ إعداد التقارير ا١تالية؛ كتًتاكح ىذه التقديرات من تقديرات ٤تاسبية بسيطة مثل حسابات الذمم ا١تدينة 
كاألكثر تعقيدا مثل حساب اإليرادات ا١تراد تسجيلها من العقود طويلة األجل كا٠تصـو ا١تستقبلية ا١تتعلقة 

بضمانات ككفاالت، كعليو ٥تاطر األخطاء اٞتوىرية ترتكز على درجة الشكوؾ يف التقدير ا١تتضمن يف 
 .   البيانات ا١تالية ا١تهمة

ٯتكن للجنة ا١تصرفية أف تلـز البنوؾ : المراقبة االحترازية لمالئمة األمواؿ الخاصة واإلبالغ المالي -7
كا١تؤسسات ا١تالية ْتيازة أمواؿ خاصة تفوؽ ا١تتطلبات الدنيا، كذلك إذا َف تسمح ىذه األخَتة بتغطية كل 

ا١تخاطر ا١تتعرض ٢تا فعبل، ككذا كضع إجراء كتايب يف ٣تاؿ اإلببلغ ا١تاِف مصادقا عليو من طرؼ ىيئة 
ا١تداكلة؛ كما ٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية نشر ا١تعلومات الكمية كالنوعية ا١تتعلقة هبيكل أموا٢تا 

                                                                                                                        
 .، نفس المرجع02المادة 1
 .، نفس المرجع19المادة 2
 .مرجع سبق ذكره، 2011 نوفمبر28 المؤرخ في 08-11التنظيم المحاسبي والمعمومات، النظام رقم:  من الباب الثاني32و31المادة 3
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ا٠تاصة ك٦تارستها يف ٣تاؿ تسيَت ا١تخاطر كمستول تعرضاهتا للمخاطر كمدل مبلءمة أموا٢تا ا٠تاصة للمخاطر 
 1.ا١تتعرض ٢تا كنتائجها ككضعيتها ا١تالية، ككذا نشر ا١تعلومات األساسية ا١تتعلقة بأنشطتها كتسيَتىا

 ٬تب أف ٗتضع األرصدة اليت ٖتوزىا البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية ٟتساب :االلتزامات الممنوحة والمقبوضة -8
الغَت كغَت ا١تدرجة يف البيانات ا١تالية، لقيد ٤تاسيب أك ١تتابعة تسيَت مادم تسرد من خبل٢تما ا١توجودات 

كا١تدخبلت كا١تخرجات كٕترل عملية التوزيع، يف حالة أ٫تيتها، بُت العناصر اليت ٖتوزىا، بصفتها كديعة عادية 
كالعناصر اليت تضمن غما قرضا ٦تنوحا، كإما التزاما مت اٗتاذه ألغراض خاصة أك ٔتوجب اتفاقية عامة كدائمة 

 2.لصاٌف ا١تودع
 يف ىذا ا١تستول اعتمدنا على أنشطة كإجراءات تعد ٔتثابة : (الداعمة)على مستوى األنشطة المساعدة

دعامة للحفاظ على ٤تتول كنوعية ا١تعلومات كالبيانات اليت ترتكز عليها األنشطة الرئيسية، كنذكر ىذه 
 :اإلجراءات كالتاِف

حيث ٖتدد البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية مستول : إجراءات متعلقة بأمن أنظمة المعلومات واالتصاؿ -1
األمن الذم تراه مناسبا يف ميداف ا١تعلوماتية بالنسبة ١تتطلبات مهنها، كتتأكد باف أنظمة ا١تعلومات ا٠تاصة 

هبا ٖتتوم باستمرار على ىذا اٟتد األدىن من األمن ا١تتخذ؛ باإلضافة إُف تقييم مستول أمن أنظمة 
ا١تعلومات يتم بشكل دكرم، كعند االقتضاء ٕترم التصحيحات ا٠تاصة هبذه األنظمة، كتوفر إجراءات 

النجدة ا٠تاصة با١تعلوماتية يف إطار ٥تطط استمرارية النشاط قصد ضماف متابعة االستغبلؿ ككذا اٟتفاظ 
 3.على كثائق ا٠تاصة بالتحاليل كالرب٣تة بتنفيذ ا١تعاٞتات، كذلك بقصد اٟتفاظ على سرية كنزاىة ا١تعلومات

على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية أف تضع : إجراءات اإلنذار ومخططات العمل ومخططات االستعجالية -2
 4إجراءات اإلنذار ك٥تططات عمل يف حالة ٕتاكزات للحدكد فيما يتعلق بنسب السيولة كمصادر التمويل،

٦تا يوجب عليها أف تتوفر على أنظمة تسمح ٞتميع اٟتسابات بإبراز النشاطات ذات طابع غَت اعتيادم أك 
 5:مشتبو هبا، كالعمليات

 اليت ال تبدكا أهنا تستند إُف مربر اقتصادم أك ٕتارم ٦تكن إدراكو. 
 اليت ٘تثل حركات رؤكس األمواؿ بشكل مفرط با١تقارنة مع رصيد اٟتساب. 
 اليت تتعلق ٔتبالغ، السيما نقدية ليس ٢تا عبلقة مع العمليات العادية أك احملتملة للزبوف. 
 ا١تعقدة بشكل غَت عادم أك غَت مربر. 

                                       
 16 المؤرخ في 01-14 من الباب الثالث المراقبة االحترازية لمالءمة األموال الخاصة واإلبالغ المالي، النظام رقم 36 و 35 و 32المادة 1

 .نسب المالءمة المطبقة عمى البنوك والمؤسسات المالية، يتضمن 2014فبراير
 .مرجع سبق ذكره، 2011 نوفمبر28 المؤرخ في 08-11 من النظام رقم34المادة2
 .مرجع سبق ذكره، 2011 نوفمبر28 المؤرخ في 08-11النظام رقم من 36المادة 3
 .مرجع سبق ذكره، 2011 ماي24 المؤرخ في 04-11من النظام رقم ، 20المادة 4
يتعمق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرىاب ، 2012 نوفمبر28 المؤرخ في 03-12من الباب الرابع أنظمة اإلنذار، النظام رقم 10المادة 5

 .ومكافحتيما



 
 

- 218 - 
 

 اليت ال يبدكا أف لو ىدفا شرعيا. 
 اليت تفوؽ، عند االقتضاء، السقف احملدد بالتنظيم ا١تعموؿ بو. 

إضافة إُف ضركرة اختبار كٖتيُت ٥تططاهتا االستعجالية بصفة دكرية، السيما بالنظر إُف سيناريوىات األزمة، 
 1.لتتأكد من أف ىذه السيناريوىات عملياتية كمناسبة فعبل

 حيث أف البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية تقـو بإعداد ٣تموعة كثائق ٖتدد :األنظمة المتبعة في حفظ الوثائق -3
 2:بدقة الوسائل ا١توجهة لضماف السَت اٟتسن ٞتهاز الرقابة الداخلية، فيما ٮتص

 ٥تتلف مستويات ا١تسؤكليات كالتفويضات ا١تمنوحة. 
 ا١تهاـ ا١تخولة كالوسائل ا١تخصصة لسَت أنظمة الرقابة. 
 القواعد اليت تضمن استقبللية ىذه األجهزة. 
 اإلجراءات ا١تتعلقة بأمن أنظمة ا١تعلومات كاالتصاؿ. 
 كصف أنظمة قياس ا١تخاطر. 
 كصف أنظمة ا١تراقبة كالتحكم يف ا١تخاطر. 
 كصف األجهزة ا١تتعلقة باحًتاـ ا١تطابقة. 
 كيفيات تكوين كحفظ األرشيف ا١تادم كاإللكًتكين . 

 3:كما ٬تب على البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية االحتفاظ بػػػػ

 أك كقف /الوثائق ا١تتعلقة هبوية الزبائن كعناكينهم، خبلؿ فًتة ٜتس سنوات على األقل، بعد غلق اٟتسابات ك
 .عبلقة التعامل

  الوثائق ا١تتعلقة بالعمليات اليت مت إجراؤىا، ٔتا فيها التقارير السرية، خبلؿ فًتة ٜتس سنوات على األقل، بعد
 .تنفيذ العملية

 :الوقت المستغرؽ في عملية التدقيق - ت
 مرحلة فهم طبيعة ا١تنشأة ٤تل التدقيق؛ -1
 مرحلة فهم بيئة الرقابة الداخلية؛ -2
 مرحلة ٖتديد اإلجراءات كاالختبارات ا١تراد تطبيقها؛ -3
 مرحلة تقييم كٖتليل ا١تخاطر؛ -4
 .مرحلة تقييم أدلة اإلثبات -5

                                       
 .مرجع سبق ذكره، 2011 ماي24 المؤرخ في 04-11من النظام رقم  25المادة 1
 .مرجع سبق ذكره، 2011 نوفمبر28 المؤرخ في 08-11النظام رقم من الباب الثاني نظام حفظ الوثائق واألرشيف، 62المادة 2
 .مرجع سبق ذكره، 2012 نوفمبر28 المؤرخ في 03-12من الباب الثاني حفظ الوثائق، النظام رقم 08المادة 3
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 .كلتوضيح ٪توذج الدراسة أكثر فإف ا١تخطط البياين ا١تواِف يظهر أىم ا٠تطوات اليت سيتم إتباعها للوصوؿ للنتيجة
 نموذج الدراسة: (27)مخطط بياني رقم

 
 :مت االعتماد على عدة اختبارات ك٪تاذج قياس نوجزىا يف النقاط اآلتية:اختبارات اإلحصائية والرياضية: ثانيا

كىو يتعلق باستخداـ ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لتحليل إجابات أفراد : اإلحصاء الوصفي -1
 .عينة الدراسة على فقرات االستبانة

كىو من ا١تقاييس ا١تعلمية اليت يستخدـ يف حالة ا١تتغَتات الكمية، كيستخدـ : (Pearson)اختبار بيرسوف -2
 .لتحليل االرتباط بُت عدة متغَتات كيوضح فيما إذا كاف االرتباط موجب أـ سالب

كيستخدـ ١تعرفة ٥تاطر   يعترب مؤشر من مؤشرات كجود ٥تاطر األعماؿ يف البنوؾ،:Sherrodنموذج  -3
االئتماف يف البنوؾ عند منح القركض للمؤسسات، كالتنبؤ بالفشل ا١تاِف، كلكل مؤشر كزف ترجيحي معُت 

 .حسب أ٫تية كل نسبة أك مؤشر، يعترب أحد أىم النماذج اٟتديثة للتنبؤ بالفشل ا١تاِف
 كىو ٪توذج يقـو على بر٣تة خطية رياضية ٨تاكؿ من خبل٢تا ٖتديد :نموذج تحليل مغلف البيانات -4

 .مدخبلت ك٥ترجات النظاـ للوصوؿ ١تعرفة كحدات الكفاءة ككحدات دكف حدكد الكفاءة
 

 
 

أسلوب تحليل 
 مغلف البيانات

 تقييم مخاطر التدقيق

 الحجم الساعي لعمليات التدقيق األىمية النسبية ألنشطة البنوؾ عوامل مخاطر التدقيق

 مدخالت مخرجات

 تحديد مستويات مخاطر التدقيق

مخاطر 
 األعماؿ

تحديد وحدات 

 الكفاءة على مستوى

 األىمية النسبية في األنشطة الرئيسية

 مساعدةاألىمية النسبية في األنشطة اؿ

 لحجم الساعي لعمليات التدقيق
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 محاولة صياغة النموذج الرياضي لقياس مخاطر التدقيق في البنوؾ الجزائرية : ثالثا
من الضركرم ٖتديد ٣تموعة من العوامل اليت تعكس ٥تاطر التدقيق كاليت ٯتكن قياسها ٞتميع كحدات 

التدقيق يف العينة، تعترب القدرة على التمييز بُت عوامل التدقيق ميزة مهمة يف ٪توذج ٥تاطر التدقيق، كقد توصل 
 لكل ا١تخاطر تقديرات على اٟتصوؿ متعدة مدققُت الداخليُت لتصنيف عوامل ٥تاطر التدقيق إُف ستة ٣تموعات، 

 أعلى )5 إُف( خطر أدىن )1 من يًتاكح مقياس تعيُت خبلؿ من تدقيق كحدة لكل الستة ا٠تطر عوامل من عامل
، كشكل عاـ، ٖتليل مغلف البيانات ىو ٪توذج أك طريقة التحسُت اليت تبحث عن الًتكيبات األفضل (خطر

كحدة معينة ٬ترم تقييمها، كيتم ٖتديد الوحدات اليت تقع على اٟتدكد  (أك الكفاءة)لتحديد درجة ا١تخاطر
، (1)، أما الوحدات األخرل الغَت موجودة على اٟتدكد ىي كحدات غَت كفء أقل من(1)%100الكفء عند 

كالنموذج يبحث عن ٣تموعة من األكزاف أك القيم اليت ٖتسن نقاط كل كحدة مع مراعاة عدـ ٕتاكز أم كحدة 
 . لوحدة أخرل

 تنتج اليت( كا١تدارس كا١تستشفيات البنوؾ فركع مثل )الوحدات أداء ٖتليل ىو DEA لػ ا١تعتاد االستخداـإف 
 ا١تدخبلت متعددة متغَتات النموذجي DEA ٪توذج يستخدـ، ك٦تاثلة مدخبلت كتستهلك ٦تاثلة ٥ترجات

 .٤تددة كفاءة درجة إلنتاج كا١تخرجات

 كىذا ما ٖتاكؿ ىذه ا١تثلى، كزاف األؿمؿ، كتحالكفاءة كليس ا١تخاطر، لقياس ٖتليل مغلف البيانات استخداـ ٯتكننا
الدراسة ٖتقيقو،حيث أننا حاكلنا أف ننظر لعملية التدقيق كغَتىا من العمليات لديها مدخبلت ك٥ترجات كأف 

عملية التدقيق ترتكز على ثبلثة عناصر ىي ٥تاطر التدقيق، األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات، كبالتاِف فإف أم مدقق 
يف بداية عملية التدقيق فإنو ٭تدد أىم العوامل اليت تقود ١تخاطر التدقيق ليقدر بعد ذلك مستويات األ٫تية النسبية 
ك٬تمع أدلة اإلثبات ا١تناسبة كالكافية هبدؼ ٗتفيض مؤشرات ا٠تطر يف عملية التدقيق، كمن ىذا ا١تنطلق سعينا من 

الدراسة، كعليو فإف ا١تعادلة تكوف على ىذا  (مدخبلت ك٥ترجات)خبلؿ الدراسات السابقة لتحديد أىم متغَتات
 :النحو

كيف دراستنا فهي ٘تثل ا١تدققُت الداخليُت للبنوؾ  (DMU) من كحدات اٗتاذ القرار nلنفًتض بأنو لدينا 
كىنا فهي ٘تثل عوامل  (X)اٞتزائرية، كل كحدة اٗتاذ القرار ٢تا عدد متساكم من ا١تدخبلت يرمز ٢تا بػػ

كىنا فهي ٘تثل األ٫تية النسبية ألنشطة البنوؾ اٞتزائرية يف اٟتالة  (Y)٥تاطر التدقيق، كا١تخرجات يرمز ٢تا بػػ
عدد  (j)عدد ا١تدخبلت، ك (i)األكُف ك٘تثل اٟتجم الساعي لعملية التدقيق يف اٟتالة الثانية، كٯتثل

( v)، ك٘تثل(J)أما العدد الكلي للمخرجات فَتمز لو بػػ (I)ا١تخرجات، كالعدد الكلي للمدخبلت يرمز لو بػػ
، (x)كزف أك درجة ا٠تطر للمدخل (u)، ك٘تثل(y)للمخرج (أك عدد الساعات)كزف أك درجة األ٫تية النسبية

 :فتمثل مؤشر عدـ كجود خطر  (z)أما 
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بالتوجو  (CCR)النموذج الرياضي ألسلوب ٖتليل مغلف البيانات لنموذج ثبات عوائد اٟتجم الثابت 
 :ا١تدخلي

𝑀𝑖𝑛 𝑧 =  𝑢𝑖𝑥𝑖𝑚

𝐼

𝑖=1

 

 :حيث أف

 𝑣𝑗𝑦𝑗𝑚

𝐽

𝑗=1

 

 𝑣𝑗𝑦𝑗𝑛

𝐽

𝑗=1

−  𝑢𝑖𝑥𝑖𝑛 ≤ 𝟎  ;           𝑛 = 1,2,… . . , 𝑁

𝐼

𝑖=1

 

𝑣𝑗  , 𝑢𝑖 ≥ 𝟎 ;           𝑖 = 1,2, … . . , 𝐼 ;             𝑗 = 1,2,… . . , 𝐽 

فكما أشرنا يف اٞتانب النظرم فهناؾ : عالقة مخاطر التدقيق باألىمية النسبية وأدلة اإلثبات: المطلب الثاني
عبلقة تربط بُت ٖتديد مستول ٥تاطر التدقيق ككل من مستول األ٫تية النسبية ا١تعطاة لؤلرصدة أك البيانات، كأدلة 
 . اإلثبات اليت ٬تمعها ا١تدقق الداخلي من ٥تتلف ا١تصادر، ك٢تذا نسعى من خبلؿ ىذا ا١تطلب ٖتليل كاختبار ذلك

العالقة بين مخاطر التدقيق واألىمية النسبية وأدلة " تحديد أراء المدققين الداخليين حوؿ: أوال
 :كاٞتدكؿ ا١تواِف يظهر بالتفصيل أىم النقاط اليت تتناكؿ الفرضية ا١تراد اختبارىا"اإلثبات

يبين اتجاىات أراء المدققين حوؿ العالقة بين مخاطر التدقيق، األىمية النسبية وأدلة : (12)جدوؿ رقم
 .اإلثبات

ا١تتوسط العبارات الرقم 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الرت
 بة

 درجة ا١توافقة

يعتمد ا١تدقق على تقديره الشخصي يف تقييم ا١تخاطر  01
 كاأل٫تية النسبية

 (%45)موافق 13 0,854 3,48

تقدير ا١تخاطر بطريقة غَت فعالة يؤدم إُف فشل عملية  02
 التدقيق

 (%68,3)موافق 11 0,840 3,65

 (%71,7)موافق 10 0,774 3,67 يتأثر التقدير ا١تهٍت للمدقق ٔتخاطر عدـ التأكد   03
األ٫تية النسبية ك  بتحديد ٦تارسة ا١تدقق لتقديره ا١تهٍتتتأثر  04

. خطر التدقيق
 (%75)موافق 4 0,551 3,97

ٯتثل كل من األ٫تية النسبية ك ا١تخاطر مفهومُت أساسيُت  05
.  عملية التدقيقيف ٗتطيط

 (%86,7)موافق 1 0,354 4,10

 (%65)موافق 12 0,825 3,62ٗتطيط التدقيق إسًتاتيجية شاملة لتقييم ا١تخاطر  يتطلب  06
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. ك أداء عملية التدقيق
يعد كل من األ٫تية النسبية ك ا١تخاطر مفهوماف كثيقي  07

. الصلة كال ٯتكن الفصل بينهما
 (%78,3)موافق 3 0,521 4,00

يقـو ا١تدقق بتخطيط ك أداء عملية التدقيق هبدؼ اٟتصوؿ  08
على تأكيد معقوؿ بأف القوائم ا١تالية خالية من كجود أم 

. ٖتريفات جوىرية

 (%71,7)موافق 9 0,773 3,75

 (%46,7)موافق 14 0,853 3,47.  عملية التدقيقجوىرتقييم ا١تخاطر ٯتثل  09
 (%63,3)موافق 7 0,684 3,80. كافيةعملية التدقيق ىو ٚتع أدلة إثبات ىدؼ  10
دراسة األ٫تية النسبية ك ٥تاطر التحريفات يسعى ا١تدقق ؿ 11

 .اٞتوىرية
 (%73,3)موافق 5 0,516 3,93

 تأسيسا على ا خاطئا٥تاطر التدقيق ىي إعطاء ا١تدقق رأم 12
. أدلة اإلثبات

 (%61,7)موافق 12 0,761 3,62

عترب مفهـو يتم استخدامو يف تقييم مٗتطيط األ٫تية النسبية  13
. عملية التدقيق

 (%63,3)موافق 6 0,693 3,83

 أدلة أثناء دراسة كتقييماٟتكم ا١تهٍت ا١تدقق ستخدـ م 14
.  اإلثبات

 (%71,7)موافق 9 0,704 3,75

الًتكيز بصفة أساسية على ا١تخاطر اليت على ا١تدقق يتعُت  15
 التدقيق حىت ٯتكن ٖتديد حجم  عمليةتؤثر يف ٗتطيط

. األدلة الذم ٬تب ٚتعو

 (%65)موافق 9 0,704 3,75

ٖتديد اٟتكم األكِف عن األ٫تية النسبية يساعد ا١تدقق يف  16
. ٗتطيط طريقة ٚتع األدلة ا١تناسبة

 (%78,3)موافق 8 0,666 3,78

حىت يكوف   فهم نظاـ الرقابة الداخليةل ا١تدققيتعُت عل 17
. قادرا على ٗتطيط عملية التدقيق

 (%63,3)موافق 10 0,761 3,72

 يف التعرؼ قتساعدقق  فهم الرقابة الداخلية من طرؼ ا١تد 18
على النواحي ذات ا١تخاطر ا١ترتفعة اليت تتطلب اىتماما 

. خاصا

 (%76,7)موافق 2 0,534 4,05

 موافق -   اجملموع 
 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

  كل من األ٫تية النسبية ك ا١تخاطر يتضح لنا من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله كجود درجة عالية من ا١توافقة بأف
( 4,10) عملية التدقيق حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي ٢تذه الفقرة لػػػػمفهومُت أساسيُت يف ٗتطيطٯتثل 

 يف قتساعدقق فهم الرقابة الداخلية من طرؼ ا١تدكتليها الفقرة تفيد بأف ( 0,354)با٨تراؼ معيارم كصل لػػ
كبا٨تراؼ (4,05) ٔتتوسط حسايب بلغالتعرؼ على النواحي ذات ا١تخاطر ا١ترتفعة اليت تتطلب اىتماما خاصا
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 جوىرتقييم ا١تخاطر ٯتثل ، فيما كانت أدىن درجات ا١توافقة على الفقرة اليت تفيد بأف (0,534)معيارم كصل لػػػ
كىذه ( 0,853)با٨تراؼ معيارم كصل لػػ( 3,47) حيث بلغ متوسط اإلجابات الكلي ٢تذه الفقرة لػػػػعملية التدقيق

 .الفقرة تبُت أف عملية التدقيق ال تضمن فقط تقييم ا١تخاطر بل تسعى أيضا لتحقيق أىداؼ أخرل

 درجة االرتباط بين المتغيرات: ثانيا
الختبار ىذه الفرضية استخدمنا ٖتليل االرتباط لقياس درجة االرتباط ا٠تطي بُت التحديد األكِف لؤل٫تية 

، كبُت تقدير مستول ا١تخاطر يف (متغَت مستقل)كٚتع أدلة اإلثبات الكافية كا١تناسبة  (متغَت مستقل)النسبية 
كٚتع أدلة  (متغَت مستقل)، مث عبلقة االرتباط بُت التحديد األكِف لؤل٫تية النسبية (متغَت تابع)عملية التدقيق

، كاإلشارة ا١توجبة تعٍت أف (1)-ك (1+)، كتًتاكح قيمة معامل االرتباط بُت (متغَت تابع)اإلثبات الكافية كا١تناسبة 
العبلقة طردية، أما اإلشارة السالبة فتعٍت أف العبلقة عكسية بُت ا١تتغَتين، كقد مت قياس معامل االرتباط باستخداـ 

 .  كىو من ا١تقاييس ا١تعلمية اليت يستخدـ يف حالة ا١تتغَتات الكمية (Pearson)معامل االرتباط بَتسوف
 (:المتغير التابع)ومخاطر التدقيق( المتغير المستقل)معامل االرتباط بين األىمية النسبية :(13)جدوؿ رقم

Correlations 
 متغير التابع متغير المستقل 
 Pearson متغير المستقل

Correlation 1 -0,320* 

Sig. (2-tailed)  0,013 
N 60 60 

 Pearson متغير التابع
Correlation -0,320* 1 

Sig. (2-tailed) 0,013  
N 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج
 (ا١تتغَت ا١تستقل)األ٫تية النسبية من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا كجود عبلقة عكسية بُت كل من 

كىو أقل من مستول  (0,013) بػػػػ Sig، كيظهر لنا أف (-0,320)بػػػػػ  (ا١تتغَت التابع)ك٥تاطر التدقيق 
 (.%5)ا١تعنوية
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 (:المتغير التابع)ومخاطر التدقيق( المتغير المستقل)معامل االرتباط بين أدلة اإلثبات :(14)جدوؿ رقم
Correlations 

 متغير تابع متغير مستقل 
 Pearson متغير مستقل

Correlation 1 -0,266* 

Sig. (2-tailed)  0,040 
N 60 60 

 Pearson متغير تابع
Correlation -0,266* 1 

Sig. (2-tailed) 0,040  
N 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

ك٥تاطر  (ا١تتغَت ا١تستقل)أدلة اإلثبات من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا كجود عبلقة عكسية بُت كل من 
 (.%5)كىو أقل من مستول ا١تعنوية (0,040) بػػػػ Sig، كيظهر لنا أف (-0,266)بػػػػػ  (ا١تتغَت التابع)التدقيق

 (:المتغير التابع)وأدلة اإلثبات( المتغير المستقل)معامل االرتباط بين األىمية النسبية :(15)جدوؿ رقم
Correlations 

 متغير تابع متغير مستقل 
 Pearson متغير مستقل

Correlation 1 0,862** 

Sig. (2-tailed)  0,000 
N 60 60 

 Pearson متغير تابع
Correlation 0,862** 1 

Sig. (2-tailed) 0,000  
N 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج
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كأدلة  (ا١تتغَت ا١تستقل)األ٫تية النسبية من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا كجود عبلقة طردية بُت كل من 
 (.%1)كىو أقل من مستول ا١تعنوية (0,000) بػػػػSig، كيظهر لنا أف (0,862)بػػػػػ (ا١تتغَت التابع)اإلثبات

ىناؾ عبلقة عكسية بُت ٥تاطر التدقيق ككل من "كعلى ضوء ما سبق فإننا نقبل الفرضية اليت تفيد بػػأنو
 ."األ٫تية النسبية كأدلة اإلثبات

مت حساب ا١تتوسطات اٟتسابية : وصف إحصائي لٌمدخالت ومخرجات مخاطر التدقيق في البنوؾ: ثالثا
 :كاال٨تراؼ ا١تعيارم ككذا درجة ا٠تطر لعوامل ٥تاطر التدقيق

 وصف إحصائي لعوامل مخاطر التدقيق -1
 يبين تقديرات المدققين حوؿ عوامل مخاطر التدقيق: (16)جدوؿ رقم

ا١تتوسط العبارات الرقم 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 درجة ا٠تطر الرتبة

أ٫تية كعدد ا١توظفُت،كتضم اٟتجم عامل  01
 . ا١توجودةالنقدية

 خطر متوسط 6 0,991 2,37

 خطر متوسط 4 1,260 2,93 .ىيكل الرقابة الداخلية كتشمل الرقابةعامل  02
التغيَتات يف اإلدارة ك  كىي التغيَتعامل  03

 .أنظمة العملكا١توظفُت الرئيسيُت، التنظيم،
 خطر متوسط 1 1,124 3,08

قوانُت  احمليطة كتتمثل يف اؿالبيئةعامل  04
ثقافة اؿقتصادية، االقوانُت اؿسياسية،اؿ

 .ا١تمارسات احملليةكالبيئية،

 خطر متوسط 2 1,150 3,00

ا٠تارجية ضغوط  كتشمل اؿالضغوطعامل  05
 . كاإلجراءات ا١تطبقةيةالداخلضغوط كاؿ

 خطر متوسط 3 1,295 2,98

ا١تمارس يف نشاط  كىو نطاؽ اؿالنطاؽعامل  06
 (البنك) الوحدة

 خطر متوسط 5 0,979 2,92

 خطر متوسط -   اجملموع 
 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

، حيث جاء "خطر متوسط"يتضح لنا من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله أف عوامل ٥تاطر التدقيق بلغت درجة 
( 3,08) يف ا١ترتبة األكُف ٔتتوسط حسايب أنظمة العمل كالتغيَت يف اإلدارة كا١توظفُت الرئيسيُت، التنظيم،عامل 

 ا١توجودة أ٫تية النقدية كعدد ا١توظفُت،كتضم اٟتجم ، يف حُت جاء عامل (1,124)كبا٨تراؼ معيارم كصل لػػ
 (.0,991)كبا٨تراؼ معيارم كصل لػػػ (2,37) با١ترتبة األخَتة ٔتتوسط حسايب بلغ كىي
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 وصف إحصائي لؤلىمية النسبية ألنشطة البنوؾ -2
 يبين تقديرات المدققين حوؿ األىمية النسبية ألنشطة البنوؾ: (17)جدوؿ رقم

ا١تتوسط العبارات الرقم 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 درجة ا١توافقة الرتبة

إجراءات متابعة القركض ا١تقدمة كاالقًتاضات  01
 ا١تربمة

 أ٫تية مرتفعة 2 0,908 4,30

 أ٫تية مرتفعة 3 0,816 4,25 درجة كنسبة السيولة الكافية  02
 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة 6 0,820 4,15 مصادر التمويل كتنوعها 03
إجراءات ا١تعامبلت اٞتارية مع ا٠تارج  04

 كإجراءات اٟتسابات بالعملة الصعبة 
 أ٫تية مرتفعة 1 0,867 4,40

 أ٫تية مرتفعة 5 0,846 4,22 التنظيم احملاسيب كمعاٞتة ا١تعلومات 05
 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة 10 1,233 3,35 التقديرات احملاسبية ا١تعموؿ هبا 06
إجراءات متعلقة بأمن أنظمة ا١تعلومات  07

 كاالتصاؿ
 أ٫تية مرتفعة 4 0,935 4,24

ا١تراقبة االحًتازية ١تبلئمة األمواؿ ا٠تاصة  08
 كاإلببلغ ا١تاِف 

 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة 7 0,909 3,77

إجراءات اإلنذار ك٥تططات العمل ك٥تططات  09
 االستعجالية

 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة 8 0,908 3,70

 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة 9 0,976 3,38 االلتزامات ا١تمنوحة كا١تقبوضة 10
 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة 11 1,105 3,00 األنظمة ا١تتبعة يف حفظ الوثائق 11
 أ٫تية قريبة من ا١ترتفعة -   اجملموع 

 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

حيث " قريبة من ا١ترتفعة"من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا أف األ٫تية النسبية يف ٣تملها جاءت بدرجة 
أف األ٫تية النسبية األعلى أعطيت إلجراءات ا١تعامبلت اٞتارية مع ا٠تارج كإجراءات اٟتسابات بالعملة الصعبة 

، يف حيث أف األ٫تية النسبية األدىن أعطيت (0,867)كبا٨تراؼ معيارم كصل لػػ (4,40)ٔتتوسط حسايب بلغ 
 (.1,105)كبا٨تراؼ معيارم كصل لػػ (3,00)لؤلنظمة ا١تتبعة يف حفظ الوثائق ٔتتوسط حسايب بلغ 
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 وصف إحصائي للوقت المستغرؽ في مراحل عملية التدقيق -3
 يبين تقديرات المدققين حوؿ الوقت المستغرؽ في مراحل عملية التدقيق: (18)جدوؿ رقم

اال٨تراؼ  ا١تتوسط اٟتسايبالعبارات الرقم 
 ا١تعيارم

 الرتبة

 5 6,626 11,00 مرحلة فهم طبيعة ا١تنشأة ٤تل التدقيق 01
 3 6,816 13,25 مرحلة فهم بيئة الرقابة الداخلية 02
 2 6,069 14,33 مرحلة ٖتديد اإلجراءات كاالختبارات ا١تراد تطبيقها 03
 1 6,195 15,42 مرحلة تقييم كٖتليل ا١تخاطر 04
 4 6,043 13,08 مرحلة تقييم أدلة اإلثبات  05
 -   اجملموع 

 (spss)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

من خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتضح لنا أف مرحلة تقييم كٖتليل ا١تخاطر ٖتتل ا١ترتبة األكُف من حيث الوقت 
، يف حُت أف (6,195)با٨تراؼ معيارم كصل لػػ (15,42)ا١تستغرؽ من عملية التدقيق حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب

مرحلة فهم طبيعة ا١تنشاة ٤تل التدقيق َف تأخذ الوقت من عملية التدقيق با١تقارنة مع ا١تراحل األخرل حيث بلغ 
 (.6,626)با٨تراؼ معيارم كصل لػػ (11,00)ا١تتوسط اٟتسايب

 محاولة قياس مخاطر التدقيق باستخداـ تحليل مغلف البيانات: المطلب الثالث
يف ىذه ا١ترحلة مت استخداـ برنامج ٖتليل مغلف البيانات بعد ٖتديد ا١تدخبلت كا١تخرجات لتحديد خطر 
التدقيق بالنسبة لؤلنشطة الرئيسية كاألنشطة ا١تساعدة، ككذا الوقت ا١تستغرؽ يف عملية التدقيق لكل مدقق داخلي 

 .(العينة ٤تل الدراسة)يف البنوؾ اٞتزائرية
 تحديد خطر تدقيق األنشطة البنكية باالرتكاز على عوامل مخاطر التدقيق :أوال

 :حيث

 (Input orientated DEA)مت استخداـ ٖتليل مغلف البيانات بتوجو مدخلي

 (crste = technical efficiency from CRS DEA) غلة اٟتجمثباتكفاءة تقنية يف ظل كمت ٖتديد 

 (vrste = technical efficiency from VRS DEA) غلة اٟتجمتغَتكفاءة تقنية يف ظل باإلضافة إُف 

 غلة ثبات كفاءة تقنية يف ظل / كفاءة تقنية يف ظل تغَت غلة اٟتجم=(سعة الكفاءة)السعةمث التوصل إُف ٖتديد 
 (scale = scale efficiency = crste/vrste  )اٟتجم
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 :تحديد خطر تدقيق على مستوى األنشطة الرئيسية للبنوؾ - أ

اٞتدكؿ ا١تواِف يظهر لنا درجات ا٠تطر على مستول األنشطة الرئيسية بالنسبة لكل مدقق داخلي للبنوؾ 
٤تل الدراسة، حيث أنو مت استخداـ عوامل ٥تاطر التدقيق كمدخبلت ك األ٫تية النسبية لؤلنشطة الرئيسية للبنوؾ 

كمخرجات كمت ذلك عن طريق برنامج ٖتليل مغلف البيانات، حيث أف النتائج ا١تتحصل عليها إذا كانت 
( 1)، أما إذا كانت أقل من(Min Z=1)فهذا يعٍت أف ا١تدقق الداخلي قد بلغ مرحلة عدـ ا٠تطر (1)تساكم

فهذا يعٍت أف ا١تدقق الداخلي الزاؿ يف مرحلة ا٠تطر كبالتاِف كاعتمادا على تقنية ٖتليل مغلف البيانات يظهر لنا 
: ىم (عدـ كجود خطر)الذين يشكلوف حدكد الكفاءة  (ا١تدققُت الداخليُت)أف كحدات اٗتاذ القرار

MDUs3(AGB) -MDUs4(AGB) -MDUs5(AGB) -MDUs6(AGB) -MDUs11(SB) -MDUs14(BDL) -
MDUs19(BDL) -MDUs23(BNA)–MDUs24(BNA)-MDUs27(BNA) - MDUs29(BNA)- MDUs34(BNA)-
MDUs35(BNA)- MDUs46(BADR)- MDUs47(BADR)- MDUs51(BADR)-- MDUs52(BADR)MDUs53(BADR) -

MDUs54(BADR)-MDUs55(BADR) -MDUs56(BADR) -MDUs57(BADR)–MDUs58(BADR)- MDUs59(BADR)– 

MDUs60(BADR)– 
أما بالنسبة للوحدات األخرل فقط حددت تقنية ٖتليل مغلف البيانات الوحدات ا١ترجعية ٢تا لتصل مستول عدـ 

 :، ىذا مبُت كالتاِف(اٟتدكد)ا٠تطر

 يوضحدرجات الخطر على مستوى األنشطة الرئيسية: (19)جدوؿ رقم

Firm Crste Vrste Scale Peer(s) 

MDUs1(AGB) 0,625 0,778 0,804 35 - 46 – 14  

MDUs2(AGB) 0,752 1,000 0,752  

MDUs3(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs4(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs5(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs6(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs7(AGB) 0,695 1,000 0,695  

MDUs8(SB) 0,552 0,900 0,614 5 – 35- 19 

MDUs9(SB) 0,609 0,612 0,995 52-60-51-11-19-58 

MDUs10(SB) 0,857 0,898 0,955 11-6-59-14-55 

MDUs11(SB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs12(BDL) 0,800 1,000 0.800 56-52-47-46 

MDUs13(BDL) 0,753 1,000 0,753  

MDUs14(BDL) 1,000 1,000 1,000  

MDUs15(BDL) 0,667 0,667 1,000 58 

MDUs16(BDL) 0,593 0,595 0,996 51-58-60-5-47-14-59 

MDUs17(BDL) 0,800 1,000 0,800 56-52-47-46 

MDUs18(BDL) 0,753 1,000 0,753 13 

MDUs19(BDL) 1,000 1,000 1,000  

MDUs20(BDL) 0,667 0,667 1,000 58 
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MDUs21(BDL) 0,695 1.000 0,695 7 

MDUs22(BDL) 0,552 0,900 0,614 5-35-19 

MDUs23(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs24(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs25(BNA) 0,706 0,706 1,000 60-52-57-11-19-58 

MDUs26(BNA) 0,750 0,750 1,000 14-57 

MDUs27(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs28(BNA) 0,583 0,600 0,972 58-57-19 

MDUs29(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs30(BNA) 0,615 0,615 1,000 58-19 

MDUs31(BNA) 0,750 1,000 0,750  

MDUs32(BNA) 0,447 0,636 0,703 60-56-57 

MDUs33(BNA) 0,643 1,000 0,643  

MDUs34(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs35(BEA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs36(BEA) 0,847 1,000 0,847 14-35 

MDUs37(BEA) 1,000 1,000 1,000 14 

MDUs38(BEA) 0,667 0,733 0,909 11-6-55 

MDUs39(BEA) 0,711 0,862 0,824 58-35-4-6-14-55 

MDUs40(BEA) 0,700 1,000 0,700  

MDUs41(BEA) 0,782 0,889 0,879 4-6-57-46 

MDUs42(BEA) 0,726 1,000 0,726  

MDUs43(BEA) 0,761 1,000 0,761  

MDUs44(BEA) 0,672 0,733 0,916 57-14-23 

MDUs45(BEA) 0,863 0,863 1,000 6-58-14-11 

MDUs46(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs47(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs48(BADR) 0,944 1,000 0,944 47 

MDUs49(BADR) 0,979 1,000 0,979  

MDUs50(BADR) 0,959 0,964 0,995 14-59-52-58 

MDUs51(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs52(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs53(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs54(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs55(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs56(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs57(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs58(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs59(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs60(BADR) 1,000 1,000 1,000  

Mean 0,841 0,923 0,913  

 (.DEAP 2.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج تحليل مغلف البيانات
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، (عدـ كجود خطر)التمثيل البياين ا١تواِف يوضح أكثر كحدات اٗتاذ القرار اليت ٘تثل حدكد الكفاءة
 :كالوحدات اليت الزالت يف مستول ا٠تطر

يوضح درجات الخطر على مستوى األنشطة الرئيسية لبنوؾ العينة: (01)تمثيل بياني رقم

 
 EXCEL))من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

 
 : تحديد خطر تدقيق على مستوى األنشطة المساعدة في البنوؾ - ب

اٞتدكؿ ا١تواِف يظهر لنا درجات ا٠تطر على مستول األنشطة ا١تساعدة بالنسبة لكل مدقق داخلي للبنوؾ 
٤تل الدراسة، حيث أنو مت استخداـ عوامل ٥تاطر التدقيق كمدخبلت ك األ٫تية النسبية لؤلنشطة ا١تساعدة للبنوؾ 

كمخرجات كمت ذلك عن طريق برنامج ٖتليل مغلف البيانات، حيث أف النتائج ا١تتحصل عليها إذا كانت 
( 1)، أما إذا كانت أقل من(Min Z=1)فهذا يعٍت أف ا١تدقق الداخلي قد بلغ مرحلة عدـ ا٠تطر (1)تساكم

فهذا يعٍت أف ا١تدقق الداخلي الزاؿ يف مرحلة ا٠تطر كبالتاِف كاعتمادا على تقنية ٖتليل مغلف البيانات يظهر لنا 
: ىم (عدـ كجود خطر)الذين يشكلوف حدكد الكفاءة  (ا١تدققُت الداخليُت)أف كحدات اٗتاذ القرار

MDUs4(AGB) -MDUs5(AGB) -MDUs6(AGB) -MDUs11(SB) -MDUs14(BDL) -MDUs19(BDL) -
MDUs23(BNA)–MDUs24(BNA)-MDUs34(BNA)- MDUs35(BNA)-MDUs37(BNA)- MDUs46(BADR)- 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

MDUs13(BDL)

MDUs16(BDL)

MDUs19(BDL)

MDUs22(BDL)

MDUs25(BNA)

MDUs28(BNA)

MDUs31(BNA)

MDUs34(BNA)

MDUs37(BEA)

MDUs40(BEA)

MDUs43(BEA)

MDUs46(BADR)

MDUs49(BADR)

MDUs52(BADR)

MDUs55(BADR)

MDUs58(BADR)

Scale
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MDUs47(BADR)- MDUs51(BADR)-- MDUs52(BADR)MDUs53(BADR) -MDUs54(BADR)-MDUs55(BADR) -
MDUs56(BADR) -MDUs57(BADR)–MDUs58(BADR)- MDUs59(BADR)– MDUs60(BADR)– 

أما بالنسبة للوحدات األخرل فقط حددت تقنية ٖتليل مغلف البيانات الوحدات ا١ترجعية ٢تا لتصل مستول عدـ 
 :، ىذا مبُت كالتاِف(اٟتدكد)ا٠تطر

 يوضح درجات الخطر على مستوى األنشطة المساعدة: (20)جدوؿ رقم
Firm Crste Vrste Scale Peer(s) 

MDUs1(AGB) 0,577 0,611 0,944 57-14-23-46-11 

MDUs2(AGB) 0,770 0,867 0,889 46-19 

MDUs3(AGB) 0,941 1,000 0,941 5-55 

MDUs4(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs5(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs6(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs7(AGB) 0,508 0,541 0,940 56-60-5-55 

MDUs8(SB) 0,583 0,650 0,896 46-14 

MDUs9(SB) 0,727 0,733 0,992 57-14-46-23 

MDUs10(SB) 0,692 0,750 0,923 51-60-29-14 

MDUs11(SB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs12(BDL) 0,800 1,000 0.800 56-57-47 

MDUs13(BDL) 0,784 0,867 0,905 46-19 

MDUs14(BDL) 1,000 1,000 1,000  

MDUs15(BDL) 0,752 0,754 0,997 14-23-46-55-24 

MDUs16(BDL) 0,575 0,600 0,958 60-5-14-47 

MDUs17(BDL) 0,800 1,000 0,800 56-57-47 

MDUs18(BDL) 0,784 0,867 0,905 46-19 

MDUs19(BDL) 1,000 1,000 1,000  

MDUs20(BDL) 0,752 0,754 0,997 14-23-46-55-24 

MDUs21(BDL) 0,508 0.541 0,940 56-60-5-55 

MDUs22(BDL) 0,583 0,650 0,896 46-14 

MDUs23(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs24(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs25(BNA) 0,478 0,643 0,744 60-56-51 

MDUs26(BNA) 0,536 0,647 0,828 51-46-60 

MDUs27(BNA) 0,706 1,000 0,706 27 

MDUs28(BNA) 0,586 0,587 0,999 55-14-4-46-23-57 

MDUs29(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs30(BNA) 0,724 0,765 0,947 14-46 

MDUs31(BNA) 0,752 0,754 0,997 14-23-46-55-24 

MDUs32(BNA) 0,490 0,636 0,770 55-56-54-60 

MDUs33(BNA) 0,646 0,667 0,969 14-57-46-55 

MDUs34(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs35(BEA) 1,000 1,000 1,000  
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MDUs36(BEA) 0,882 1,000 0,882 46 

MDUs37(BEA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs38(BEA) 0,353 0,478 0,738 60-51-57 

MDUs39(BEA) 0,522 0,600 0,870 57-55-47-60 

MDUs40(BEA) 0,662 0,667 0,993 46-14-55 

MDUs41(BEA) 0,795 0,846 0,940 24-57-14 

MDUs42(BEA) 0,611 0,615 0,992 47-51-14-56 

MDUs43(BEA) 0,692 0,733 0,944 24-14-4-57 

MDUs44(BEA) 0,714 0,733 0,974 57-14-24 

MDUs45(BEA) 0,563 0,714 0,788 51-47-60 

MDUs46(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs47(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs48(BADR) 0,683 0,778 0,878 46-57-60-47-27 

MDUs49(BADR) 0,878 0,889 0,987 5-59-47-51-14 

MDUs50(BADR) 0,866 0,900 0,962 60-47-24-23-51-56 

MDUs51(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs52(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs53(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs54(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs55(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs56(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs57(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs58(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs59(BADR) 1,000 1,000 1,000  

MDUs60(BADR) 1,000 1,000 1,000  

Mean 0,805 0,847 0,944  

 (.DEAP 2.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج ٖتليل مغلف البيانات

التمثيل البياين ا١تواِف يظهر لنا درجات ا٠تطر على مستول األنشطة ا١تساعدة لبنوؾ العينة ا١تدركسة، ككذا 
 :(عدـ كجود خطر)كحدات اٗتاذ القرار اليت ٘تثل اٟتدكد الكفء
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يوضح درجات الخطر على مستوى األنشطة المساعدة لبنوؾ العينة: (02)تمثيل بياني رقم

 
 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

 تقدير خطر التدقيق في مراحل عملية التدقيق باالرتكاز على عوامل مخاطر التدقيق:ثانيا
يف ىذا ا١تستول سيتم تقدير درجات ا٠تطر بعد ٖتديد الوقت الكلي ا١تستغرؽ خبلؿ كل مرحلة من مراحل 

 :عملية التدقيق من طرؼ كل مدقق يف البنوؾ اٞتزائرية للعينة ا١تدركسة، حيث يرمز لػػػ
 (.x1)مرحلة فهم طبيعة ا١تنشأة ٤تل التدقيق بػػػػػػػػالرمز .1
 (.x2)مرحلة فهم بيئة الرقابة الداخلية بػػػػػػػػالرمز .2
 (.x3)مرحلة ٖتديد اإلجراءات كاالختبارات ا١تراد تطبيقها بػػػػػػػػالرمز .3
 (.x4)مرحلة تقييم كٖتليل ا١تخاطر بػػػػػػػػالرمز .4
 (.x5)مرحلة تقييم أدلة اإلثبات بػػػػػػػػالرمز .5

 :كعليو يتم حساب ٣تموع مراحل عملية التدقيق لكل مدقق كالتاِف
 x1.1 +x2.1 +x3.1  +x4.1 +x5.1= ( 01)ا١تدقق 

 x1.2 +x2.2 +x3.2  +x4.2 +x5.2= ( 02)ا١تدقق 

 x1.3 +x2.3 +x3.3  +x4.3 +x5.3= ( 03)ا١تدقق 

... 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

MDUs13(BDL)

MDUs16(BDL)

MDUs19(BDL)

MDUs22(BDL)

MDUs25(BNA)

MDUs28(BNA)

MDUs31(BNA)

MDUs34(BNA)

MDUs37(BEA)

MDUs40(BEA)

MDUs43(BEA)

MDUs46(BADR)

MDUs49(BADR)

MDUs52(BADR)

MDUs55(BADR)

MDUs58(BADR)

Scale
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... 

... 
 x1.60 +x2.60 +x3.60  +x4.60 +x5.60= ( 60)ا١تدقق 

كاٞتدكؿ ا١تواِف يبُت الوقت ا١تستغرؽ يف كل عملية تدقيق من طرؼ كل مدقق داخلي للبنوؾ اٞتزائرية العينة ٤تل 
 :الدراسة

 يوضح الوقت المستغرؽ في كل عملية تدقيق من طرؼ كل مدقق داخلي: (21)جدوؿ رقم 
 (ساعة عمل)الوقت المستغرؽ لعملية التدقيق

70  (BNA) (AGB) 1المدقق 31 المدقق   100 

 (AGB) 2 المدقق   85  (BNA) 32 المدقق   45 

 (AGB) 3 المدقق   75  (BNA) 33 المدقق   115 

 (AGB) 4 المدقق   50  (BNA) 34 المدقق   75 

 (AGB) 5 المدقق   55  (BEA) 35 المدقق   80 

 (AGB) 6 المدقق   55  (BEA) 36 المدقق   60 

 (AGB) 7 المدقق   55 (BEA) 37 المدقق   55 

 (SB) 8 المدقق   70  (BEA) 38 المدقق   85 

 (SB) 9 المدقق   70  (BEA) 39 المدقق   95 

 (SB) 10 المدقق   65  (BEA) 40 المدقق   120 

 (SB) 11 المدقق   50  (BEA) 41 المدقق   85 

 (CPA) 12 المدقق  55  (BEA) 42 المدقق   80 

 (BDL) 13 المدقق   105  (BEA) 43 المدقق   80 

 (BDL) 14 المدقق   85  (BEA) 44 المدقق   70 

 (BDL) 15 المدقق   110  (BEA) 45المدقق   55 

 (BDL) 16 المدقق   115  (BADR) 46 المدقق   50 

 (BDL) 17 المدقق   55  (BADR) 47 المدقق   40 

 (BDL) 18 المدقق   110  (BADR) 48 المدقق   45 

 (BDL) 19 المدقق   90  (BADR) 49 المدقق   45 

 (BDL) 20 المدقق   110  (BADR) 50 المدقق  45 
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 (BDL) 21 المدقق  55  (BADR) 51 المدقق  40 

 (BDL) 22 المدقق  70  (BADR) 52 المدقق   35 

 (BNA) 23 المدقق  90  (BADR) 53 المدقق   30 

 (BNA) 24 المدقق   50  (BADR) 54 المدقق   30 

 (BNA) 25 المدقق  45  (BADR) 55 المدقق  40 

 (BNA) 26 المدقق  70  (BADR) 56 المدقق  45 

 (BNA) 27 المدقق  100  (BADR) 57 المدقق  30 

 (BNA) 28 المدقق  70  (BADR) 58 المدقق  40 

 (BNA) 29 المدقق  110  (BADR) 59 المدقق  35 

 (BNA) 30 المدقق  45  (BADR) 60 المدقق  35 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد على إجابات ا١تدققُت
كباالعتماد على أسلوب ٖتليل مغلف البيانات سيتم ٖتديد درجات ا٠تطر بعد تقدير درجات عوامل خطر 

التدقيق كمهدخبلت من جهة، كتقدير الوقت ا١تستغرؽ يف كل عملية تدقيق كمخرجات، كاٞتدكؿ ا١تواِف يبُت 
 :من كحدات اٗتاذ القرار (ا١تدقق الداخلي)درجات ا٠تطر يف كل كحدة 

 يوضح تقدير خطر التدقيق في مراحل عملية التدقيق: (22)جدوؿ رقم 
Firm Crste Vrste Scale Peer(s) 

MDUs1(AGB) 0,424 0,495 0,858 29-27-51-47-19 

MDUs2(AGB) 0,515 0,606 0,850 51-5-29-56 

MDUs3(AGB) 1,000 1,000 1,000  

MDUs4(AGB) 0,500 1,000 0,500 60-27 

MDUs5(AGB) 0,898 1,000 0,898 6 

MDUs6(AGB) 0,898 1,000 0,898 6 

MDUs7(AGB) 0,333 0,558 0,598 56-60-29-55 

MDUs8(SB) 0,318 0,450 0,707 29-56-60-51 

MDUs9(SB) 0,424 0,593 0,716 29-27-51-47 

MDUs10(SB) 0,547 0,739 0,741 29-60-19-51 

MDUs11(SB) 0,500 1,000 0,500 60-27 

MDUs12(BDL) 0,898 1,000 0.898 46-35 

MDUs13(BDL) 0,903 0,905 0,998 29-35-40 

MDUs14(BDL) 0,944 1,000 0,944 19 

MDUs15(BDL) 0,667 0,667 1,000 29 

MDUs16(BDL) 0,697 1,000 0,996 40-29 

MDUs17(BDL) 0,898 1,000 0,898 46-35 

MDUs18(BDL) 0,946 0,952 0,994 29-35-40 

MDUs19(BDL) 1,000 1,000 1,000  

MDUs20(BDL) 0,667 0,667 1,000  
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MDUs21(BDL) 0,333 0.558 0,598 56-60-29-55 

MDUs22(BDL) 0,318 0,450 0,707 29-56-60-51 

MDUs23(BNA) 0,818 0,972 0,842 29-57-51-47 

MDUs24(BNA) 0,455 0,917 0,496 29-51-47-57 

MDUs25(BNA) 0,360 0,652 0,552 51-60-29-56 

MDUs26(BNA) 0,528 0,694 0,761 29-60-46-27 

MDUs27(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs28(BNA) 0,424 0,568 0,746 29-47-60-46 

MDUs29(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs30(BNA) 0,273 0,577 0,473 60-19-29-51-47 

MDUs31(BNA) 0,606 0,659 0,920 29-60-55-51 

MDUs32(BNA) 0,386 0,645 0,598 56-60-55-29 

MDUs33(BNA) 0,939 0,955 0,983 35-40-29 

MDUs34(BNA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs35(BEA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs36(BEA) 0,516 0,659 0,784 29-19-47 

MDUs37(BEA) 0,550 1,000 0,550 60-27 

MDUs38(BEA) 0,515 0,548 0,941 29-55 

MDUs39(BEA) 0,792 0,825 0,959 29-46-34 

MDUs40(BEA) 1,000 1,000 1,000  

MDUs41(BEA) 0,731 0,795 0,920 29-6-35-55 

MDUs42(BEA) 0,688 0,743 0,926 29-47-6-46 

MDUs43(BEA) 0,485 0,620 0,782 29-47-27-51-19 

MDUs44(BEA) 0,424 0,604 0,702 29-27-47-51-46 

MDUs45(BEA) 0,463 0,714 0,648 51-27-47 

MDUs46(BADR) 0,909 1,000 0,909  

MDUs47(BADR) 0,727 1,000 0,727  

MDUs48(BADR) 0,409 0,778 0,526 57-46-55-27-60-47 

MDUs49(BADR) 0,409 0,828 0,494 60-56-51-29 

MDUs50(BADR) 0,409 0,886 0,462 56-47-51-29 

MDUs51(BADR) 0,627 1,000 0,627  

MDUs52(BADR) 0,636 1,000 0,636 47 

MDUs53(BADR) 0,429 1,000 0,429 27-57 

MDUs54(BADR) 0,545 1,000 0,545 57 

MDUs55(BADR) 0,727 1,000 0,727  

MDUs56(BADR) 0,571 1,000 0,  571   

MDUs57(BADR) 0,545 1,000 0,  545   

MDUs58(BADR) 0,653 1,000 0,653 47 

MDUs59(BADR) 0,568 1,000 0,  568  56 

MDUs60(BADR) 0,500 1,000 0,500 60 

Mean 0,637 0,838 0,758  

 (.DEAP 2.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج تحليل مغلف البيانات
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اٞتدكؿ أعبله يظهر لنا درجات ا٠تطر يف كل عملية تدقيق لكل مدقق داخلي بالعودة للوقت ا١تستغرؽ يف 
فهذا يعٍت أف ا١تدقق  (1)كل عملية تدقيق للبنوؾ ٤تل الدراسة حيث أف النتائج ا١تتحصل عليها إذا كانت تساكم

فهذا يعٍت أف ا١تدقق الداخلي  (1)، أما إذا كانت أقل من(Min Z=1)الداخلي قد بلغ مرحلة عدـ ا٠تطر
ا١تدققُت )الزاؿ يف مرحلة ا٠تطر كبالتاِف كاعتمادا على تقنية ٖتليل مغلف البيانات يظهر لنا أف كحدات اٗتاذ القرار

- MDUs3(AGB) -MDUs17(BDL): ىم( عدـ كجود خطر)الذين يشكلوف حدكد الكفاءة  (الداخليُت
MDUs27(BNA) -MDUs29(BNA)–MDUs34(BNA) –MDUs35(BNA) -MDUs40(BEA) 

أما بالنسبة للوحدات األخرل فقط حددت تقنية ٖتليل مغلف البيانات الوحدات ا١ترجعية ٢تا لتصل 
كالتمثيل البياين ا١تواِف يبُت بوضوح كحدات اٗتاذ القرار اليت تشكل حدكد  ،(اٟتدكد)مستول عدـ ا٠تطر

 :(عدـ كجود خطر)الكفاءة
 يوضح تقديرات خطر التدقيق في مراحل عمليةالتدقيق: (03)تمثيل بياني رقم

 
 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج

تحليل مدى ارتباط مخاطر التدقيق بمخاطر األعماؿ : المبحث الثالث
يف ىذا ا١تبحث سنحاكؿ قياس ٥تاطر األعماؿ يف عينة البنوؾ اٞتزائرم كربطها ك٥تاطر التدقيق اليت توصلنا 

إليها من خبلؿ تطبيق برنامج ٖتليل مغلف البيانات، باإلضافة إُف ٖتديد مستويات األ٫تية النسبية الواجب 
إعطائها لكل من األنشطة الرئيسية كاألنشطة ا١تساعدة، باإلضافة إُف ٖتديد اٟتجم الساعي ا١تثاِف لعمليات 

 .التدقيق لعينة الدراسة
 Sherrodقياس مخاطر األعماؿ في البنوؾ الجزائرية باستخداـ نموذج : المطلب األوؿ

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

MDUs1(AGB)

MDUs5(AGB)

MDUs9(SB)

MDUs13(BDL)

MDUs17(BDL)

MDUs21(BDL)

MDUs25(BNA)

MDUs29(BNA)

MDUs33(BNA)

MDUs37(BEA)

MDUs41(BEA)

MDUs45(BEA)

MDUs49(BADR)

MDUs53(BADR)

MDUs57(BADR)

Scale



 
 

- 238 - 
 

نسعى يف ىذه ا١ترحلة لتحليل مدل ارتباط ٥تاطر األعماؿ ٔتخاطر التدقيق، كذلك من خبلؿ قياس مؤشر 
 الذم يعترب مؤشر من مؤشرات كجود ٥تاطر األعماؿ يف البنوؾ، ليتم Sherrodالفشل ا١تاِف باستخداـ ٪توذج 

بعد ذلك مقارنتها بنتائج ٪توذج ٖتليل مغلف البيانات، كٖتليل مدل تقارب تقديرات مستويات ٥تاطر التدقيق 
ا١تتوصل إليها باالعتماد على التقديرات ا١تقدمة من طرؼ ا١تدققُت الداخليُت للبنوؾ اٞتزائرية مع نتائج مؤشر 
الفشل ا١تاِف؛ كيعتمد النموذج على ستة مؤشرات مالية مستقلة، باإلضافة إُف األكزاف النسبية ١تعامبلت دالة 

 1:التمييز اليت أعطيت ٢تذه ا١تتغَتات، حسب الصيغة التالية

Z = 17X1 + 9X2 + 3.5X3 + 20X4 + 1.2X5 + 0.10X6 

: حيث أف
Z :(مؤشر درجة ٥تاطر القركض)مؤشر اإلفبلس 

X1 :إٚتاِف األصوؿ؛ /رأس ا١تاؿ العامل: نسبة
X2 :إٚتاِف األصوؿ؛ /النقديات: نسبة
X3 :إٚتاِف األصوؿ؛ /إٚتاِف حقوؽ ا١تسا٫تُت: نسبة
X4 :إٚتاِف األصوؿ؛ /األرباح قبل الضرائب: نسبة
X5 :إٚتاِف االلتزامات؛ /إٚتاِف األصوؿ: نسبة
X6 :القيم الثابتة ا١تادية/إٚتاِف حقوؽ ا١تسا٫تُت: نسبة .

حيث أف كل متغَت من ا١تتغَتات السابقة الذكر ٯتثل مؤشر للسيولة أك الرْتية أك الرفع بوزف ترجيحي، كاٞتدكؿ 
 التاِف يبُت بوضوح األكزاف الًتجيحية لكل مؤشر كالتاِف

 يوضح األوزاف الترجيحية حسب أىمية كل واحد منها: (23)جدوؿ رقم
 كزهنا النسيب بالنقاط نوعها ا١تتغَت

X1 17 مؤشر سيولة 
X2 09 مؤشر سيولة 
X3 3,5 مؤشر رفع 
X4 20 مؤشر رْتية 
X5 1,2 مؤشر رفع 
X6 0,10 مؤشر رفع 

 من إعداد الطالبة
                                       

 .258، ص2012، دار زىران لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، التحميل المالي الحديث طبقا لمعايير الدولية لالبالغ المالي شعيب شنوف، 1
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 : وعليو
 فهي تشَت لدرجة ا٠تطورة يف القركض كتكوف من قركض عدٯتة ا١تخاطر إُف قركض عالية Zفإف أم قيمة ٘تثلها 

 :ا١تخاطر، ٔتعٌت آخر، فإنو
. فإف القركض ٦تتازة كال توجد ٥تاطر (25)أكرب أك تساكم  (Z)إذا كانت قيمة -
 .فإف القركض قليلة ا١تخاطر (25)ك (20)بُت  (Z)إذا كانت قيمة -
 .فإف القركض متوسطة ا١تخاطر (20)ك (5)بُت  (Z)إذا كانت قيمة -
. فإف القركض عالية ا١تخاطر (5)أقل من  (Z)إذا كانت قيمة -

 :على بنك الخليج الجزائر Sherrodنتائج تطبيق معادلة : أوال
 كذلك من خبلؿ االعتماد على ميزانية بنك ا٠تليج اٞتزائر كجدكؿ Sherrodمت حساب النسب ا١تكونة ١تعادلة 

 : حساب النتائج، ٖتصلنا على النتائج التاِف
 على بنك الخليج الجزائر Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (24)جدوؿ رقم

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
2014 14,948 3,065 0,589 0,606 1,562 0,303 21,073 
2015 14,866 2,503 0,449 0,027 1,55 0,194 19,589 
2016 19,303 1,40 0,456 0,387 1,537 0,154 23,237 

 2016-2015-2014-بنك ا٠تليج اٞتزائر لسنواتبيانات من إعداد الطالبة باالعتماد على 

 ىي أقل من 19,589 بلغ2015أف مؤشر ا٠تطر لبنك ا٠تليج اٞتزائر للمدة  (24)يوضح لنا اٞتدكؿ 
، كىذا 20 على التواِف ىي أكرب من 23,237 ، 21,073 فقد كانت  2016ك2014، أما يف سنة 20

يعٍت أف القركض اليت يقـو ٔتنحها ىي قركض قليلة ا١تخاطرة، كمن خبلؿ نتائج ٖتليل مغلف البيانات فإننا نبلحظ 
أف ٥تاطر األعماؿ قليلة ا١تخاطر نتج عنها خطر تدقيق على مستول األنشطة الرئيسية للبنك حيث ٘تكن أربع 

، أما ا٠تطر تدقيق على مستول (مرحلة عدـ ا٠تطر)مدققُت من أصل سبعة مدققُت من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
مرحلة عدـ )األنشطة ا١تساعدة للبنك فقد ٘تكن ثبلثة مدققُت من أصل سبعة مدققُت من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة

، أما اٟتجم الساعي لعملية التدقيق للبنك فقد ٘تكن مدقق كاحد فقط من أصل سبعة مدققُت من (ا٠تطر
؛ كالتمثيل البياين ا١تواِف يظهر ا٩تفاض مستول مؤشر ا٠تطر (مرحلة عدـ ا٠تطر)الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة

  :2016 ليعود لبلرتفاع يف سنة2015 إُف سنة 2014سنة
 على بنك الخليج الجزائر Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (04)تمثيل بياني رقم
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 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

 :الجزائر– بنك السالـ على Sherrodنتائج تطبيق معادلة : ثانيا
 كذلك من خبلؿ االعتماد على ميزانية عامة لبنك السبلـ Sherrodمت حساب النسب ا١تكونة ١تعادلة 

 :اٞتزائر كجدكؿ حساب النتائج، ٖتصلنا على النتائج التاِف-
 الجزائر-على بنك السالـ Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (25)جدوؿ رقم

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
2014 7,449 2,781 1,741 0,973 2,24 1,214 16,398 
2015 6,67 3,51 1,625 0,235 2,055 0,698 14,794 
2016 5,032 3,207 1,30 0,566 1,846 0,657 12,608 

 2016-2015-2014- بنك السبلـ لسنواتبياناتمن إعداد الطالبة باالعتماد على 

 بلغ 2016 إُف 2014أف مؤشر ا٠تطر لبنك السبلـ اٞتزائر للمدة ا١تمتدة من  (25)يوضح لنا اٞتدكؿ 
، كىذا يعٍت أف القركض اليت يقـو ٔتنحها ىي 20 على التواِف ىي أقل من 12,608، 14,794، 16,398

قركض متوسطة ا١تخاطرة، كعلى البنك التحوط بزيادة ٥تصصات الديوف ا١تشكوؾ يف ٖتصيلها؛ كمن خبلؿ نتائج 
ٖتليل مغلف البيانات فإننا نبلحظ أف ٥تاطر األعماؿ متوسطة ا١تخاطر نتج عنها خطر تدقيق على مستول 

مرحلة عدـ )األنشطة الرئيسية للبنك حيث ٘تكن مدقق كاحد من أصل أربعة مدققُت من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
، أما ا٠تطر تدقيق على مستول األنشطة ا١تساعدة للبنك فقد ٘تكن مدقق كاحد من أصل أربعة مدققُت (ا٠تطر

، أما اٟتجم الساعي لعملية التدقيق للبنك فلم يتمكن أم مدقق (مرحلة عدـ ا٠تطر)من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
؛ كالتمثيل البياين ا١تواِف يظهر ا٩تفاض مستول ا١تؤشر العاـ من (مرحلة عدـ ا٠تطر)من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة

 :سنة ألخرل
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 الجزائر-على بنك السالـ  Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (05)تمثيل بياني رقم

 
 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

 : بنك الجزائر الخارجيعلى Sherrodنتائج تطبيق معادلة : ثالثا
 كذلك من خبلؿ االعتماد على ميزانية العامة لبنك اٞتزائر Sherrodمت حساب النسب ا١تكونة ١تعادلة 

 :ا٠تارجي كجدكؿ حساب النتائج، ٖتصلنا على النتائج التاِف
على بنك الجزائر الخارجي  Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (26)جدوؿ رقم

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
2014 15,40 1,802 0,305 0,313 1,447 1,411 21,226 
2015 12,929 1,26 0,331 0,352 1,473 1,40 17,745 
2016 13,65 1,604 0,30 0,334 1,505 1,278 18,671 

 201-2015-2014- بنك اٞتزائر ا٠تارجي لسنواتبياناتمن إعداد الطالبة باالعتماد على 
 بلغ 2016 إُف 2014أف مؤشر ا٠تطر لبنك اٞتزائر ا٠تارجي للمدة ا١تمتدة من  (26)يوضح لنا اٞتدكؿ 

، كىذا يعٍت أف القركض اليت يقـو ٔتنحها 20على التواِف ىي إٚتاال أقل من 18,671، 17,746، 21,226
ىي قركض متوسطة ا١تخاطرة، ىذا يدؿ على أف أصحاب القركض سوؼ يتأخركف عن التسديد يف ا١توعد احملدد، 

كىذا يعٍت أف البنك لن يكوف ٔتأمن إذا َف يتحوط بشكل جيد من ا١تخاطر احمليطة هبذه القركض، كمن خبلؿ 
نتائج ٖتليل مغلف البيانات فإننا نبلحظ أف ٥تاطر األعماؿ متوسطة ا١تخاطر نتج عنها خطر تدقيق على مستول 

، أما ا٠تطر (مرحلة عدـ ا٠تطر)األنشطة الرئيسية للبنك حيث فلم يتمكن أم مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
مرحلة عدـ )تدقيق على مستول األنشطة ا١تساعدة للبنك فلم يتمكن أم مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة

، كأما اٟتجم الساعي لعملية التدقيق للبنك فقد ٯتكن مدقق كاحد فقط من أصل إحدل عشر مدقق من (ا٠تطر
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 إُف 2014؛ كالتمثيل البياين ا١تواِف يظهر ا٩تفاض مستول ا١تؤشر سنة(مرحلة عدـ ا٠تطر)الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
 2016 لتعود لبلرتفاع الطفيف يف سنة2015سنة 

 الجزائر الخارجي  بنكعلى Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (06)تمثيل بياني رقم
 
 

 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج
 

 : البنك الوطني الجزائريعلى Sherrodنتائج تطبيق معادلة : رابعا
 كذلك من خبلؿ االعتماد على ميزانية العامة لبنك الوطٍت Sherrodمت حساب النسب ا١تكونة ١تعادلة 

 :اٞتزائرم كجدكؿ حساب النتائج، ٖتصلنا على النتائج التاِف
على البنك الوطني الجزائري  Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (27)جدوؿ رقم

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
2014 11,972 1,092 0,267 0,304 1,634 0,902 16,171 
2015 13,516 1,078 0,288 0,306 1,503 1,038 17,729 
2016 10,21 0,967 0,298 0,308 1,811 1,145 14,739 

 .2016 ك2015، 2014 البنك الوطٍت اٞتزائرم لسنواتبياناتمن إعداد الطالبة باالعتماد على 
 2016 إُف 2014أف مؤشر ا٠تطر للبنك الوطٍت اٞتزائرم للمدة ا١تمتدة من  (27)يوضح لنا اٞتدكؿ 

، كىذا يعٍت أف القركض اليت يقـو ٔتنحها 20على التواِف ىي أقل من 14,739، 17,729، 16,171بلغ 
ىي قركض متوسطة ا١تخاطرة، كمن خبلؿ نتائج ٖتليل مغلف البيانات فإننا نبلحظ أف ٥تاطر األعماؿ متوسطة 

ا١تخاطر نتج عنها خطر تدقيق على مستول األنشطة الرئيسية للبنك حيث  ٘تكن ستة مدققُت من أصل إثٍت 
، أما ا٠تطر تدقيق على مستول األنشطة ا١تساعدة (مرحلة عدـ ا٠تطر)عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة

، أما (مرحلة عدـ ا٠تطر)للبنك فقد ٘تكن ٜتسة مدققُت من أصل إثٍت عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
اٟتجم الساعي لعملية التدقيق للبنك فقد ٯتكن ثبلثة مدققُت فقط من أصل إثٍت عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد 
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 2015 إُف 2014؛، كالتمثيل البياين ا١تواِف يظهر ا٩تفاض مستول ا١تؤشر من سنة (مرحلة عدـ ا٠تطر)الكفاءة
 :2016ليعود لبلرتفاع يف 
 على البنك الوطني الجزائري Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (07)تمثيل بياني رقم

 
 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

 : بنك التنمية المحليةعلى Sherrodنتائج تطبيق معادلة : خامسا
 كذلك من خبلؿ االعتماد على ميزانية عامة لبنك التنمية Sherrodمت حساب النسب ا١تكونة ١تعادلة 

احمللية كجدكؿ حساب النتائج ١تدة عامُت كذلك الستحالة توفر ميزانية البنك كجوؿ حساب نتائج النتائج 
 :، ٖتصلنا على النتائج التاِف2014لسنة

على بنك التنمية المحلية  Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (28)جدوؿ رقم
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة

2015 13,746 1,495 0,232 0,252 1,468 0,60 17,793 
2016 14,179 0,951 0,335 0,520 1,463 0,901 18,349 

 2016-2015- بنك التنمية احمللية لسنواتبياناتمن إعداد الطالبة باالعتماد على 
 17,793 بلغ 2016-2015أف مؤشر ا٠تطر للبنك الوطٍت اٞتزائرم للمدة  (28)يوضح لنا اٞتدكؿ 

، كىذا يعٍت أف القركض اليت يقـو ٔتنحها ىي قركض متوسطة ا١تخاطرة، 20 على التواِف ىي أقل من 18,349ك
كمن خبلؿ نتائج ٖتليل مغلف البيانات فإننا نبلحظ أف ٥تاطر األعماؿ متوسطة ا١تخاطر نتج عنها خطر تدقيق 

على مستول األنشطة الرئيسية للبنك حيث ٘تكن مدققُت من أصل إحدل عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد 
، أما ا٠تطر تدقيق على مستول األنشطة ا١تساعدة للبنك فقد ٘تكن مدققُت من أصل (مرحلة عدـ ا٠تطر)الكفاءة

، كأما اٟتجم الساعي لعملية التدقيق للبنك (مرحلة عدـ ا٠تطر)إحدل عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
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؛ (مرحلة عدـ ا٠تطر)فقد ٯتكن مدقق كاحد فقط من أصل إحدل عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
  :2016 إُف 2015كالتمثيل البياين ا١تواِف يظهر ارتفاع مستول ا١تؤشر من سنة 

  بنك التنمية المحليةعلى Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (07)تمثيل بياني رقم

 
 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

 : بنك الفالحة والتنمية الريفيةعلى Sherrodنتائج تطبيق معادلة : سادسا
 كذلك من خبلؿ االعتماد على ميزانية بنك الفبلحة Sherrodمت حساب النسب ا١تكونة ١تعادلة 

 :كالتنمية الريفية كجدكؿ حساب النتائج، ٖتصلنا على النتائج التاِف
على بنك الفالحة والتنمية الريفية  Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (29)جدوؿ رقم

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 Z السنة
2014 14,95 1,608 0,122 0,098 1,304 0,325 18,407 
2015  14,87 2,139 0,145 0,116 1,314 0,354 18,93 
2016 14,98 1,41 0,245 0,214 1,375 0,617 18,841 

 2016-2015-2014- بنك الفبلحة كالتنمية الريفية لسنواتبياناتمن إعداد الطالبة باالعتماد على 
 بلغ 2016 إُف 2014أف مؤشر ا٠تطر للبنك الوطٍت اٞتزائرم للمدة من  (29)يوضح لنا اٞتدكؿ 

، كىذا يعٍت أف القركض اليت يقـو ٔتنحها ىي 20 على التواِف ىي أقل من 18,841، 18,93، 18,407
قركض متوسطة ا١تخاطرة، كمن خبلؿ نتائج ٖتليل مغلف البيانات فإننا نبلحظ أف ٥تاطر األعماؿ متوسطة 

ا١تخاطر نتج عنها خطر تدقيق على مستول األنشطة الرئيسية للبنك حيث ٘تكن إثٍت عشر مدقق من أصل ٜتسة 
، أما ا٠تطر تدقيق على مستول األنشطة ا١تساعدة (مرحلة عدـ ا٠تطر)عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة

، أما (مرحلة عدـ ا٠تطر)للبنك ٘تكن إثٍت عشر مدقق من أصل ٜتسة عشر مدقق من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
، غَت أنو يف (مرحلة عدـ ا٠تطر)اٟتجم الساعي لعملية التدقيق للبنك فلم يتمكن أم من الوصوؿ ٟتدكد الكفاءة
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حالة ىذا البنك فنعتربىا حالة استثنائية، ألف مديرية التدقيق كالتفتيش للبنك ىي مديرية جهوية كليست مركزية 
كغَتىا من مديريات تدقيق البنوؾ، لذلك فاٞتدكؿ الزمٍت ا١تعد من طرفها كا١توجو للمدققُت يكوف على مستول 

  :2016 إُف 2014اٞتهوم فقط؛ كالتمثيل البياين ا١تواِف يظهر ثبات نسيب يف مستول ا١تؤشر من سنة 
  الفالحة والتنمية الريفيةعلى Sherrodيوضح نتائج تطبيق معادلة : (07)تمثيل بياني رقم

 
 (EXCEL)من إعداد الطالبة باالعتماد على برنامج

 
المخرجات المستهدفة للوصوؿ لمرحلة عدـ الخطر في عملية التدقيق باستخداـ تحليل : المطلب الثاني
 مغلف البيانات

بعد ٖتديد نسب أك مؤشرات خطر األعماؿ يف بنوؾ العينة كاتضح أهنا جاءت متوسطة ا٠تطر على العمـو 
الػُمخرجات "فإف ٖتليل مغلف البيانات يقدـ طريقة تسهم يف ٖتديد ا١تخرجات ا١تناسبة أك ما يسمى بػػػػ

 ."المستهدفة
 :األىمية النسبية المستهدفة لؤلنشطة الرئيسية: أوال

كذلك باالرتكاز  (العينة)سنحاكؿ ىنا ٖتديد األ٫تية النسبية ا١تستهدفة لؤلنشطة الرئيسية للبنوؾ اٞتزائرية
كذلك هبدؼ الوصوؿ ( Output Target)على برنامج ٖتليل مغلف البيانات حيث يبُت لنا الػمهخرج ا١تستهدؼ

إُف درجة األ٫تية النسبية اليت ٘تكن ا١تدقق الداخلي من تقليل عوامل ا١تخاطر كبالتاِف احتواء ٥تاطر التدقيق اليت 
 : ا١تستهدفة، حيث نرمز بػػػػػػ (األ٫تية النسبية)اتالػمهخرجتؤثر على عملية التدقيق، كاٞتدكؿ ا١تواِف يظهر لنا 

- Output Target1 : األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من إجراءات متابعة القركض ا١تقدمة كاالقًتاضات
 ؛(OT1)ا١تربمة

- Output Target2 :األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من متابعة درجة كنسبة السيولة الكافية(OT2)؛ 
- Output Target3 :األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من متابعة مصادر التمويل كتنوعها(OT3)؛ 
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- Output Target4 : األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من إجراءات ا١تعامبلت اٞتارية مع ا٠تارج كإجراءات
 ؛(OT4)اٟتسابات بالعملة الصعبة

- Output Target5 :األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من التنظيم احملاسيب كمعاٞتة ا١تعلومات(OT5)؛ 
- Output Target6 :األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من التقديرات احملاسبية(OT6)؛ 
- Output Target7 : األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من ا١تراقبة االحًتازية ١تبلئمة األمواؿ ا٠تاصة كاإلببلغ

 ؛(OT7)ا١تاِف
- Output Target8 :األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من االلتزامات ا١تمنوحة كا١تقبوضة(OT8)؛ 

 يوضح األىمية النسبية المستهدفة لؤلنشطة الرئيسية: (30)جدوؿ رقم
Firm OT1 OT2 OT3 OT4 OT5 OT6 OT7 OT8 moyen 

MDUs1(AGB) 5 5 4,3 5 4,3 3 5 4,3 4,48 

MDUs8(SB) 5 5 5 5 5 4,5 5 4 4,8 

MDUs9(SB) 4,3 4,2 4,4 4 4 3,4 4 3,7 4 

MDUs10(SB) 4,7 4,8 5 5 4,6 4 4 4 4,51 

MDUs12(BDL) 4,7 4,4 4 4,2 4 2 4 3,7 3,87 

MDUs16(BDL) 4,5 4,3 4,3 4 4 4 4 4 4,13 

MDUs17(BDL) 4,7 4,4 4 4,2 4 2,6 4 3,7 3,95 

MDUs25(BNA) 4,4 4,3 4,3 4 4 3,1 4 3,7 3,97 

MDUs28(BNA) 5 4,4 4,8 5 5 3 2 2 3,9 

MDUs30(BNA) 5 4,1 5 5 5 3,3 4,1 3,3 4,35 

MDUs32(BNA) 4,5 4,5 4 4 4,2 2 4 3,8 3,87 

MDUs38(BEA) 4,8 5 5 5 4,2 4 3,6 3,2 4,35 

MDUs39(BEA) 4,7 4,9 5 5 4,6 4 4,1 4 4,5375 

MDUs41(BEA) 5 5 4,7 5 4 4 3,7 3,2 4,32 

MDUs44(BEA) 5 5 4,2 5 5 2,6 3,4 3,8 4,25 

MDUs45(BEA) 5 4,6 5 5 4,6 4 4,2 3,5 4,48 

MDUs50(BADR) 4,4 4,3 5 5 5 2 3,7 3,4 4,1 

( DEAP 2.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج ٖتليل مغلف البيانات
كمن خبلؿ ما كرد يف اٞتدكؿ أعبله فإف األ٫تية النسبية الواجب منحها لؤلنشطة الرئيسية فهي أ٫تية نسبية 

 .مرتفعة كذلك ألهنا تعترب دعامات رئيسية يقـو عليها البنك أك بنوؾ العينة
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 :(الفرعية)األىمية النسبية المستهدفة لؤلنشطة المساعدة: ثانيا
تناكلنا يف ىذه النقطة األ٫تية النسبية ا١تستهدفة لؤلنشطة ا١تساعدة يف البنوؾ اٞتزائرية كىي اليت تضمن قياـ 
األنشطة الرئيسية بدكرىا ا١تطلوب، كلذلك فهي أخرل ٖتظ بأ٫تية يوليها ا١تدقق الداخلي ٢تا هبدؼ تدنية عوامل 

 : ا١تستهدفة، كنرمز بػػػػػػ(األ٫تية النسبية)٥تاطر التدقيق كبالتاِف تقليل ٥تاطر التدقيق، كعليو نذكر الػمهخرجات 
- Output Target1: األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من إجراءات متعلقة بأمن أنظمة ا١تعلومات

 ؛(OT1)كاالتصاؿ
- Output Target2 : األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من إجراءات اإلنذار ك٥تططات العمل كا١تخططات

 ؛(OT2)االستعجالية
- Output Target3 :األ٫تية النسبية ا١تستهدفة من األنظمة ا١تتبعة يف حفظ الوثائق(OT3)؛ 

 :كجدكؿ ا١تواِف يظهر لنا درجات األ٫تية النسبية ا١تستهدفة لكل نشاط من األنشطة ا١تساعدة يف بنوؾ العينة
 يوضح األىمية النسبية المستهدفة لؤلنشطة المساعدة لبنوؾ العينة: (31)جدوؿ رقم

Firm OT1 OT2 OT3 Moyen 

MDUs1(AGB) 5 4,15 3 4,05 

MDUs2(AGB) 5 5 4,6 4,86 

MDUs3(AGB) 4,4 4 4 4,13 

MDUs7(AGB) 4,16 3,8 3 3,65 

MDUs8(SB) 5 5 4,6 4,86 

MDUs9(SB) 5 4,13 4 4,37 

MDUs10(SB) 3,66 3,66 3 3,44 

MDUs12(BDL) 4,28 3,9 2 3,39 

MDUs13(BDL) 5 5 4,6 4,86 

MDUs15(BDL) 5 4 4 4,33 

MDUs16(BDL) 5 5 3 4,33 

MDUs17(BDL) 4,28 3,9 2 3,39 

MDUs18(BDL) 5 5 4,6 4,86 

MDUs20(BDL) 5 4 4 4,33 

MDUs21(BDL) 4,16 3,8 3 3,65 

MDUs22(BDL) 5 5 4,6 4,86 

MDUs25(BNA) 3,9 3,8 2,8 3,5 
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MDUs26(BNA) 3,9 3,9 3 3,6 

MDUs27(BNA) 2 2 2 2 

MDUs28(BNA) 5 4,2 3 4,06 

MDUs30(BNA) 5 5 4,2 4,73 

MDUs31(BNA) 5 4 4 4,33 

MDUs32(BNA) 3,8 3 3 3,26 

MDUs33(BNA) 5 4,7 4 4,56 

MDUs36(BEA) 5 5 5 5 

MDUs38(BEA) 4,3 3,8 2,26 3,45 

MDUs39(BEA) 4,5 4 3 3,83 

MDUs40(BEA) 5 4,3 4 4,43 

MDUs41(BEA) 5 4,1 2,3 3,8 

MDUs42(BEA) 4 3,6 2 3,2 

MDUs43(BEA) 5 4,1 2,6 3,9 

MDUs44(BEA) 5 4,2 2,6 3,93 

MDUs45(BEA) 3,4 3,4 2,2 3 

MDUs48(BADR) 4,1 4 3 3,7 

MDUs49(BADR) 4 4 2,3 3,43 

MDUs50(BADR) 4 3,5 2,3 3,26 

 (DEAP 2.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج ٖتليل مغلف البيانات
كمن خبلؿ ما كرد يف اٞتدكؿ أعبله فإف األ٫تية النسبية الواجب منحها لؤلنشطة ا١تساعدة فهو يًتاكح من أ٫تية 

 .نسبية متوسطة إُف أ٫تية نسبية مرتفعة
 :الحجم الساعي المستهدؼ لعملية التدقيق: ثالثا

تسعى ىذه اٞتزئية لتحديد اٟتجم الساعي ا١تستهدؼ يف كل عملية تدقيق لكل مدقق داخلي من بنوؾ العينة، 
حيث أف الوقت ا١تخصص لكل عملية يساعد على ٚتع أدلة إثبات كافية كمناسبة لتدنية عوامل ٥تاطر التدقيق، 

 :ا١تستهدؼ، حيث نرمز بػػػػػػ(اٟتجم الساعي)كاٞتدكؿ ا١تواِف يبُت لنا الػمهخرج 

- Output Target1: كىو ٯتثل اٟتجم الساعي ا١تستهدؼ فيعملية التدقيق لكل مدقق من مدققُت 
 .(OT1)الداخليُت لبنوؾ العينة
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 يوضح الحجم الساعي المستهدؼ لعملية التدقيق: (32)جدوؿ رقم

Firm OT1 

MDUs4(AGB) 67H 

MDUs11(SB)  67 H 

MDUs14(BDL) 90 H 

MDUs52(BADR) 40H 

MDUs53(BADR) 49H 

MDUs56(BADR) 35H 

( DEAP 2.1)من إعداد الطالبة باالعتماد على ٥ترجات برنامج ٖتليل مغلف البيانات
كمن خبلؿ ما كرد يف اٞتدكؿ أعبله فإف اٟتجم الساعي ا١تثاِف لعمليات التدقيق يف البنوؾ اٞتزائرية فهو 

فهو يعترب حجم ساعي  (BADR)ساعة عمل ، أما بالنسبة لبنك90ساعة عمل كحىت 67يًتاكح ما بُت 
 . ساعة عمل49ساعة عمل كحىت 35مثاِف بالنسبة ١تديرية تعمل على مستول جهوم كىو يًتاكح ما بُت 

 :خاتمة الفصل
لقد مت اقًتاح ٪توذج لقياـ ٥تاطر التدقيق ْتيث أف أكؿ خطوة كانت تقييم ٥تاطر التدقيق، كذلك بتحديد 

عوامل ٥تاطر التدقيق كمهدخبلت للنظاـ، كٖتديد األ٫تية النسبية ألنشطة البنوؾ اٞتزائرية كمخرجات أكُف للنظاـ، 
كاليت قسمت ىي األخرل جملموعتُت أك٢تا أنشطة رئيسية كثانيا األنشطة ا١تساعدة، كما مت ٖتديد جدكؿ زمٍت 

لعمليات التدقيق يف البنوؾ كمخرجات ثانية للنظاـ، كا٠تطوة الثانية ىي معاٞتة البيانات باستخداـ ٖتليل مغلف 
البيانات الذم يعتمد على ا١تدخبلت كا١تخرجات، لنصل لتحديد مستويات ٥تاطر التدقيق بالنسبة لكل مدقق من 

عينة الدراسة، مث مت مقارنة ٥تاطر التدقيق با١تخاطر األعماؿ اليت مت حساهبا باالعتماد على ميزانيات كجداكؿ 
حسابات النتائج للبنوؾ عينة الدراسة، لنصل للخطوة األخَتة كىي ٖتديد الوحدات ذات الكفاءة كعدٯتة الكفاءة 

 .كإجراء عملية تصحيح ١تسار الوحدات عدٯتة الكفاءة
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بعد إجراء التحليبلت للجوانب النظرية كالتطبيقية، توصلنا إُف أف ٣تاالت التدقيق الداخلي ا١تهمة ىي 
بصفة عامة تلك اٞتوانب اليت تنطوم على اٟتكم ا١تهٍت باستخداـ تقدير جوىرم، مثل التقديرات احملاسبية، 

القيمة العادلة، اختيار السياسات احملاسبية كتطبيقها، كعلى ا١تدقق توثيق كل ما يتعلق هبذه اٞتوانب كاألثر الناتج 
على القوائم ا١تالية، ففي احملاسبة العديد من ا١تضامُت ا١تتعلقة بالتدقيق، كالتدقيق الداخلي من كاجبو ٖتديد كجود 
معامبلت أك أحداث غَت العادية اليت تكوف مصدر ١تخاطر ٖتريفات جوىرية كما عليو فهم ا١تعامبلت األساسية 
كتدعيمها بأدلة تثبت كجودىا، كالتحقق من القيمة اٟتقيقية لؤلصوؿ حيث أف استخداـ التكلفة التارٮتية لتقييم 
األصوؿ كبالتاِف فإف ا١تركز ا١تاِف اٟتقيقي للبنك ال يتم تقديره بالشكل الصحيح، ألف الكثَت من األرصدة كالبنود 
يف القوائم ا١تالية تظهر بناءا على أساس حكم كتقدير شخصي لقسم احملاسبة الذم يعتمد على نظاـ ا١تعلومات 
احملاسبية كالذم يعد مصدر رٝتي للمعلومات يف بنك كركيزة أساسية، لذلك على ا١تدقق الداخلي أف ينبو على 

 .ضركرة تكامل صورة النظاـ بطريقة صحيحة
إف البيانات اليت ٖتتويها القوائم ا١تالية ىي بيانات مالية ذات طبيعة كمية، كٔتا يعٍت أهنا ال توضح العديد 

كاليت ٯتكن بدكرىا أف تساعد ا١تدقق، كاألمر ىنا  (الوصفية)من البيانات ذات الطبيعة غَت ا١تالية أك غَت الكمية
يتطلب ضركرة البحث عن بيانات أخرل من مصادر أخرل، ضف إُف أف إمكانية استخداـ العديد من الطرؽ 

كالسياسات كاحملاسبية ١تعاٞتة األحداث اليت قامت هبا البنوؾ ٯتكن أف يطرح تساؤؿ حوؿ اٞتدكل أك الفائدة من 
استخداـ طريقة دكف أخرل أك تفضيل إحداىا عن غَتىا، حيث أف قسم احملاسبة قد ٮتتار طريقة أك سياسة 

٤تاسبية اليت ٯتكن أف تؤدم إُف خدمة غرض معُت يرغب البنك يف ٖتقيقو؛ كألف ا١تدقق اٞتيد يعلم أف ا٠تطر 
موجود كأف عليو أف يتعامل معو على ٨تو مبلئم، كيصعب قياس معظم ا١تخاطر اليت يواجهها ا١تدققُت كيتطلب 

ذلك توافر فكر جيد لبلستجابة ٢تا على ٨تو مبلئم، ٢تذا فإف أسلوب ٖتليل مغلف البيانات يعد من أ٧تع الطرؽ 
لقياس ٥تاطر التدقيق كٖتديد الوحدات ذات الكفاءة، فمن خبلؿ ىذا ا١تنهج يتم ٖتديد ا١تخاطر ذات التأثَت 

ا١ترتفع ليتسٌت للمدقق الداخلي تركيز اٞتهد لتحليل ا١تناطق أك النقاط اليت تتواجد فيها ا١تخاطر ا٢تامة، كما على 
ا١تدققُت الداخليُت كمن خبلؿ ٖتليلهم لعمليات البنوؾ أف يقدركا نوع كحجم ٥تاطر األعماؿ اليت ٯتكن أف تؤثر 

 .على أىدافها
 :كعليو، فإف ما توصلت إليو ىذه الدراسة ٯتكن إ٬تازه يف عدة نقاط مهمة نذكرىا كاآليت

 توضيح مدل ارتباط ٥تاطر األعماؿ بعملية التدقيق كاعتبار ٥تاطر األعماؿ جزء من ٥تاطر التدقيق. 
 تقييم األساليب كالقوانُت ا١تطبقة يف التنظيم كالتشغيل كمقارنتها بأىداؼ األداء ا١تتطور كاٟتديث. 
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 على ا١تدقق الداخلي ضماف أف ا٠تطر قد مت التعرؼ عليو كتقييمو بالشكل الصحيح. 
  إدارة التدقيق الداخلي تعترب اٟتلقة اليت توفر التغذية العكسية إلدارة ا١تخاطر يف البنوؾ ْتيث تسمح ٢تا

 .بإعادة تقييم ا١تخاطر ا١تصنفة كٖتديد ا١تخاطر اٞتديدة كٖتليلها
  يقدـ ا١تدقق الداخلي خبلؿ خرجاتو التدقيقية تدابَت تصحيحية لؤلخطاء اليت يبلحظها أك يكتشفها

كٯتنح مدة معينة للموظفُت ا١تعنيُت بذلك ا٠تطأ لتصحيحو كيف حالة عدـ القياـ بتصحيح ا٠تطأ ا١ترتكب 
 .فإف ا١تدقق يقدـ تقرير مفصل حوؿ الوضعية

  حرص ا١تدقق الداخلي على إيصاؿ مضامُت القوانُت كالتعليمات اليت يقـو عليها العمل البنكي، خاصة
القوانُت الصادرة حديثا، كذلك لكي يبقي ا١توظفُت على دراية تامة كإطبلع دائم، حىت ال تكوف حجة 

 .٢تم إلبقاء القوانُت القدٯتة نسبيا
  عند تقدير ٥تاطر التدقيق يف مستول مرتفع ٬تب على ا١تدقق كضع إسًتاتيجية للتدقيق تعتمد على زيادة

 .حجم عينات التدقيق كإجراء اختبارات تفصيلية كٖتليلية مكثفة خبلؿ العاـ كيف هنايتو
  عند تقدير ٥تاطر التدقيق يف مستول متوسط ٬تب على ا١تدقق كضع إسًتاتيجية للتدقيق تعتمد على

ٗتفيض حجم عينات التدقيق كأداء اختبارات تفصيلية كٖتليلية خبلؿ العاـ مع االعتماد على نظاـ الرقابة 
 .الداخلية كتقييمو

  عند تقدير ٥تاطر التدقيق يف مستول منخفض ٬تب على ا١تدقق كضع إسًتاتيجية للتدقيق تعتمد على
أداء اختبارات تفصيلية خبلؿ العاـ لعينات تدقيق أقل، كقد تقتصر على البنود الكبَتة غَت االعتيادية، 
مع أداء إجراءات تدقيق ٖتليلية عامة كاختبارات معقولية ْتيث يتم االعتماد على نظاـ الرقابة الداخلية 

 .كتقييمو
  إف نسبة حدكث ا١تخاطر ا١تبلزمة أعلى يف بعض التأكيدات كفئات ا١تعامبلت كأرصدة اٟتسابات

 .كاإلفصاحات ذات العبلقة من غَتىا من التأكيدات
 الظركؼ ا٠تارجية اليت تؤدم  إُف حدكث ٥تاطر يف األعماؿ تؤثر على ا١تخاطرة ا١تبلزمة. 
  أ٫تية إخضاع مدققي البنوؾ كأساليب عملهم إُف عملية تقوًن مستمرة لتحديد نقاط القوة كالضعف يف

عملهم مقارنة با١تدققُت اآلخرين كالعمل على تطوير خرباهتم كمهاراهتم كمساعدهتم يف اإلطبلع على 
 .أساليب التدقيق الداخلي
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  تفعيل التنسيق بُت التدقيق الداخلي ك٣تلس اإلدارة كٞتنة التدقيق يف البنوؾ من أجل إدارة ا١تخاطر كالرقابة
 .عليها

  تبُت طريقة ٖتليل مغلف البيانات مدل قدرة ا١تدقق على الكشف عن ا١تخاطر الداخلية كا٠تارجية للبنوؾ
 .كذلك با١تقارنة بُت عدد من ا١تدققي البنوؾ اٞتزائرية

 :كبالنظر لنتائج ا١تتوصل إليها يف اٞتانب التطبيقي فإننا نفيد بػػػػ
  قبوؿ الفرضية اليت تفيد بأنو ىناؾ عبلقة عكسية بُت ٥تاطر التدقيق ككل من األ٫تية النسبية كأدلة

 .اإلثبات
 قبوؿ الفرضية اليت تفيد بأنو ليس ىناؾ تقارب يف درجات ا١تخاطر اليت تواجو ا١تدققُت الداخليُت. 
  قبوؿ الفرضية اليت تفيد بأنو ليس ىناؾ تقارب يف درجات األ٫تية النسبية ألنشطة البنوؾ اٞتزائرية للعينة

 .ا١تدركسة
 قبوؿ الفرضية اليت تفيد بأنو ىناؾ عبلقة طردية بُت ٥تاطر التدقيق ك٥تاطر األعماؿ. 
 قبوؿ الفرضية اليت تفيد بأنو اتساع مدل عملية التدقيق يقلل من عوامل ٥تاطر التدقيق. 
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 (1)الملحق
 -أدرار-جامعة أحمد دراية

 كلية العلـو االقتصادية والعلـو التجارية وعلـو التسيير
 قسم علـو التسيير
 : موضوع االستبياف

 باستخداـ تحليل مغلف البياناتقياس مخاطر التدقيق في البنوؾ الجزائرية 
-  في البنوؾالتدقيقعينة من مديريات دراسة – 

 

 أخي الفاضل،أختي الفاضلة
 ...تحية طيبة وبعد

، فيما يتعلق 2017هندؼ من خبلؿ ىذا االستقصاء إُف استطبلع أراء ا١تدققُت يف مديريات التدقيق البنوؾ يف اٞتزائرلعاـ
بقياس ٥تاطر التدقيق اليت يتعرض ٢تا ا١تدقق يف كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق كاليت تنشأ نتيجة لعدة عوامل إما تكوف متعلقة 

إف مشاركتكم الفعالة يف ىذا االستقصاء تعد ضركرية كال غٌت عنها من أجل . با١تدقق نفسو أك تكوف متعلقة بالبنك ٤تل التدقيق
تسليط الضوء على دكر التدقيق يف معاٞتة اال٨ترافات اليت تصاحب ٥ترجات األنظمة كاإلجراءات ا١تطبقة يف البنوؾ، لذا فإف اآلراء 

كاالقًتاحات اليت تقدموهنا سوؼ تكوف ٤تل تقدير،١تا ٘تثلو من إضافة قيمة تعكس الواقع ا١تهٍت لدل مزاكِف مهنة التدقيق يف 
 كمعلومات سيتم  من بيانات ستدلوف بويطكم علمان بأف ما على تعاكنكم معنا فإننا نح لسيادتكمناسجل شكرف إذ ا كأنن.اٞتزائر

 .نا لكم حسن تعاكنكم كمساعدتكم ؿين موضع سرية تامة، شاكر،  كما ستكوففقطالعلمي ك ألغراض البحث استغبللو
االحًتاـ منا كافر التقدير ك بقبوؿ اتفضلوك مسبقا 

 الطالبة عامر عائشة
 بوعزة عبد القادر  /                                                                                  المشرؼ أ

 ( عبارة أماـ االختيار الذي تختاره لكل×وضع عالمة ):مالحظة ىامة

 

 

 

 



 
 

 
 

 :شرح مصطلحات الرئيسية في االستبياف

 :مخاطر التدقيق -1
 .ىي ا١تخاطر اليت تؤدم إُف قياـ ا١تدقق بإبداء رأم غَت مناسب عندما تكوف البيانات ا١تالية خاطئة بشكل جوىرم

 :األىمية النسبية -2
 .كىي أف ا١تعلومة تعترب ذات أ٫تية إذا كاف اإلفصاح عنها يف التقرير أك عدمو يؤثر أك يغَت يف أحكاـ كتقديرات متخذم القرارات

 :أدلة اإلثبات -3
 .ىي البيانات كاٟتقائق اليت يستند إليها ا١تدقق لتكوين رأيو حوؿ البيانات ا١تالية

 :عوامل مخاطر التدقيق -4
 .كىي تتمثل يف طبيعة العوامل ا١تسببة ١تخاطر التدقيق كتشمل عوامل داخلية كأخرل خارجية

 
 القسم األوؿ: 

 شخصيةالمعلومات : وؿالمحور األ
 :المؤىل العلمي -1

 ليسانس   ماستر   جستيرما   دكتوراه  
  (حدد)أخرى 

 :الخبرة المهنية -2
  سنوات 5أقل من    سنوات 10إلى 5من   سنة 15إلى10من 
 سنة 20إلى15من   سنة 20أكثر من    

 :المنصب الوظيفي -3
   مدقق رئيسي   مدقق مساعد    مبتدئ مدقق 
  (حدد )أخرى  

 : الدورات التدريبية -4
  دورات 4أقل من    تدورا8إلى 4من    ةدور12إلى8من  
 دورة12أكثر من   لم تلتحق بأي دورة   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 العالقة بين مخاطر التدقيق و األىمية النسبية و أدلة اإلثبات: ثانيالمحور اؿ
موافق غير العبارات الرقم 

بشدة 
غير 

موافق 
موافق موافق محايد 

بشدة 
      يعتمد ا١تدقق على تقديره الشخصي يف تقييم ا١تخاطر كاأل٫تية النسبية 05
      تقدير ا١تخاطر بطريقة غَت فعالة يؤدم إُف فشل عملية التدقيق 06
      يتأثر التقدير ا١تهٍت للمدقق ٔتخاطر عدـ التأكد   07
األ٫تية النسبية ك خطر  بتحديد ٦تارسة ا١تدقق لتقديره ا١تهٍتتتأثر  08

. التدقيق
     

 ٯتثل كل من األ٫تية النسبية ك ا١تخاطر مفهومُت أساسيُت يف ٗتطيط 09
. عملية التدقيق

     

ٗتطيط التدقيق إسًتاتيجية شاملة لتقييم ا١تخاطر ك أداء  يتطلب  10
. عملية التدقيق

     

يعد كل من األ٫تية النسبية ك ا١تخاطر مفهوماف كثيقي الصلة كال  11
. ٯتكن الفصل بينهما

     

يقـو ا١تدقق بتخطيط ك أداء عملية التدقيق هبدؼ اٟتصوؿ على  12
تأكيد معقوؿ بأف القوائم ا١تالية خالية من كجود أم ٖتريفات 

. جوىرية

     

     .  عملية التدقيقجوىرتقييم ا١تخاطر ٯتثل  13
     . كافيةعملية التدقيق ىو ٚتع أدلة إثبات ىدؼ  14
      .دراسة األ٫تية النسبية ك ٥تاطر التحريفات اٞتوىريةيسعى ا١تدققل 15
 تأسيسا على أدلة ا خاطئا٥تاطر التدقيق ىي إعطاء ا١تدقق رأم 16

. اإلثبات
     

عترب مفهـو يتم استخدامو يف تقييم عملية مٗتطيط األ٫تية النسبية  17
. التدقيق

     

     .   أدلة اإلثباتأثناء دراسة كتقييماٟتكم ا١تهٍت ا١تدقق ستخدـ م 18
الًتكيز بصفة أساسية على ا١تخاطر اليت تؤثر يف على ا١تدقق يتعُت  19

 التدقيق حىت ٯتكن ٖتديد حجم األدلة الذم ٬تب  عمليةٗتطيط
. ٚتعو

     

ٖتديد اٟتكم األكِف عن األ٫تية النسبية يساعد ا١تدقق يف ٗتطيط  20
. طريقة ٚتع األدلة ا١تناسبة

     

      فهم نظاـ الرقابة الداخليةحىت يكوف قادرا على ل ا١تدققيتعُت عل 21



 
 

 
 

. ٗتطيط عملية التدقيق
 يف التعرؼ على قتساعدقق  فهم الرقابة الداخلية من طرؼ ا١تد 22

. النواحي ذات ا١تخاطر ا١ترتفعة اليت تتطلب اىتماما خاصا
     

 
 القسم الثاني: 

 عوامل مخاطر التدقيق: لثالمحور الثا
خطر اؿدرجات العبارات الرقم 

( مرتفع)5 4( متوسط)3 2( منخفض)1
      . ا١توجودةأ٫تية النقديةكعدد ا١توظفُت،كتضم اٟتجم عامل  23
      .ىيكل الرقابة الداخلية كتشمل الرقابةعامل  24
التغيَتات يف اإلدارة ك ا١توظفُت الرئيسيُت،  كىي التغيَتعامل  25

 .أنظمة العملكالتنظيم،
     

قوانُت اؿسياسية،اؿقوانُت  احمليطة كتتمثل يف اؿالبيئةعامل  26
 .ا١تمارسات احملليةكثقافة البيئية،اؿقتصادية، اال

     

 يةالداخلضغوط ا٠تارجيةكاؿضغوط  كتشمبلؿالضغوطعامل  27
 .كاإلجراءات ا١تطبقة

     

      (البنك) الوحدةا١تمارس يف نشاط  كىو نطاؽ اؿالنطاؽعامل  28
يرجى ٖتديدىا )يف حالة كجود عوامل أخر ١تخاطر التدقيق  29

 ..(كدرجة ا٠تطر
 

 
 

     

 
  األىمية النسبية لكل عنصر من عناصر النشاط البنكي:رابعالمحور اؿ

 ألىميةدرجة االعبارات الرقم 
( مرتفع)5 4( متوسط)3 2( منخفض)1

      إجراءات متابعة القركض ا١تقدمة كاالقًتاضات ا١تربمة 30
      درجة كنسبة السيولة الكافية  31
      مصادر التمويل كتنوعها 32
     إجراءات ا١تعامبلت اٞتارية مع ا٠تارج كاٟتسابات بالعملة  33



 
 

 
 

 الصعبة 
      التنظيم احملاسيب كمعاٞتة ا١تعلومات 34
      التقديرات احملاسبية ا١تعموؿ هبا 35
      إجراءات متعلقة بأمن أنظمة ا١تعلومات كاالتصاؿ 36
      ا١تراقبة االحًتازية ١تبلئمة األمواؿ ا٠تاصة كاإلببلغ ا١تاِف  37
      إجراءات اإلنذار ك٥تططات العمل ك٥تططات االستعجالية 38
      االلتزامات ا١تمنوحة كا١تقبوضة 39
      األنظمة ا١تتبعة يف حفظ الوثائق 40
يف حالة كجود عناصر أخرل مهمة بالنسبة للمدقق  41

 .(يرجى ٖتديدىا كدرجة األ٫تية)
 

 
 

     

 
تحديد الوقت الالـز إلجراءات التدقيق : خامسالمحور اؿ

 (ساعة)الوقت المخصصالعبارات الرقم 
 سا20أكثر من سا20-16 سا15-11 سا10-6 سا1-5

      مرحلة فهم طبيعة ا١تنشأة ٤تل التدقيق 43
      مرحلة فهم بيئة الرقابة الداخلية 44
      مرحلة ٖتديد اإلجراءات كاالختبارات ا١تراد تطبيقها 45
      مرحلة تقييم كٖتليل ا١تخاطر 46
      مرحلة تقييم أدلة اإلثبات  47
 

 :ىل لديك أي إضافات أو اقتراحات  -48

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

............................................................ 

 



 
 

 
 

 (2)الملحق

 :قائمة بأسماء المحكمين

 المهنة أو الوظيفة االسم 
 أستاذ محاضر في جامعة أدرار الدكتور ساوس الشيخ 01
 أستاذ محاضر في جامعة أدرار الدكتور قالوف الجياللي 02
 مفتش بمديرية التدقيق والتفتيش الجهوية  بوالية سيدي بلعباس/مدقق .السيد بورقبة ر 03
 مفتش بمديرية التدقيق والتفتيش الجهوية  بوالية سيدي بلعباس/مدقق .السيد ضباب س 04
 موظف بمديرية التفتيش الجهوية بوالية وىراف .السيد بوسيري ف 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 (:03)الملحق رقم

 1: مأخوذة من التقارير ا١تنشورةاٞتزائر–السبلـ بنك كجدكؿ حسابات النتائجميزانية 

 

                                       
1https://www.alsalamalgeria.com/?path=support.downloads.sommaire 

https://www.alsalamalgeria.com/?path=support.downloads.sommaire


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1: مأخوذة من التقارير ا١تنشورة(BNA)ميزانية كجدكؿ حسابات النتائج بنك 

 

                                       
1http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/bna-en-chiffre-avec-les-bilans-pdf.html 

http://www.bna.dz/index.php/fr/a-propos-de-la-bna/bna-en-chiffre-avec-les-bilans-pdf.html


 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
: مأخوذة من التقارير ا١تنشورة(BDL)ميزانية كجدكؿ حسابات النتائج بنك 

 



 
 

 
 

 

 
  مأخوذة من التقارير ا١تنشورة(BEA)ميزانية كجدكؿ حسابات النتائج بنك 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 1 مأخوذة من التقارير ا١تنشورة(BADR)ميزانية كجدكؿ حسابات النتائج بنك 

ORD
RE 

PASSIF CODIF 31/12/2014 31/12/2013 EVOLUTIONS % 

1 
BANQUE CENTRALE 

BP0100 0,00 0,00 
                             

-    
  

2 
DETTES ENVERS LES 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

BP0200 30 886 074 159,15 
33 057 905 

120,18 
      (2 171 830 

961,03) 
(6,57) 

3 
DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE 

BP0300 
1 222 023 941 

248,05 
973 371 766 

600,60 
   248 652 174 

647,45  
25,55 

4 
DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN 
TITRE 

BP0400 13 311 123 721,53 
12 506 048 

039,86 
          805 075 

681,67  
6,44 

5 
IMPÔTS COURANTS - PASSIF 

BP0500 3 208 035 723,01 
1 088 048 

638,17 
       2 119 987 

084,84  
194,8

4 

6 
IMPÔTS DIFFÉRÉS - PASSIF 

BP0600 817 356,61 412 868 243,84 
         (412 050 

887,23) 
(99,80

) 

7 
AUTRES PASSIFS 

BP0700 2 871 561 310,00 
3 516 886 

388,83 
         (645 325 

078,83) 
(18,35

) 

8 
COMPTES DE RÉGULARISATION 

BP0800 9 257 103 502,86 
7 358 640 

150,49 
       1 898 463 

352,37  
25,80 

9 
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES 

BP0900 11 500 831 387,36 
9 967 481 

742,06 
       1 533 349 

645,30  
15,38 

10 
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT - 
AUTRES SUBVENTIONS  
D'INVESTISSEMENTS 

BP1000 0,00 0,00 
                             

-    
- 

11 
FONDS POUR RISQUES 
BANCAIRES GÉNÉRAUX 

BP1100 15 219 050 386,37 
13 230 150 

019,33 
       1 988 900 

367,04  
15,03 

12 
DETTES SUBORDONNÉES 

BP1200 12 302 591 502,68 
13 421 016 

397,40 
      (1 118 424 

894,72) 
(8,33) 

13 
CAPITAL 

BP1300 33 000 000 000,00 
33 000 000 

000,00 
                             

-    
- 

14 
PRIMES LIÉES AU CAPITAL 

BP1400 0,00 0,00 
                             

-    
- 

15 
RÉSERVES 

BP1500 8 130 189 505,53 
5 475 054 

854,26 
       2 655 134 

651,27  
48,50 

16 
ECART D'ÉVALUATION 

BP1600 -404 344 001,36 
1 238 604 

731,53 
      (1 642 948 

732,89) 
(132,6

5) 

17 ECART DE RÉÉVALUATION BP1700 8 336 333 753,04 8 336 333                              - 

                                       
1https://www.badr-bank.dz/?id=chiffre 

https://www.badr-bank.dz/?id=chiffre


 
 

 
 

753,04 -    

18 
REPORT  À NOUVEAU (+/-) 

BP1800 311 138 906,78 311 138 906,78 
                             

-    
- 

19 
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (+/-) 

BP1900 6 124 669 251,89 
5 155 134 

651,27 
          969 534 

600,62  
18,81 

TOTAL DU PASSIF 
1 376 079 117 

713,50 
1 121 447 078 

237,64 
 254 632 039 

475,86    
  

22,71    

 
ORD
RE 

COMPTES DE RESULTATS CODIF 31/12/2014 31/12/2013 
EVOLUTION

S % 

1 
(+) INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS 

CP110
0 

      33 010 
212 291,18  

      29 270 
614 690,71  

3 739 597 
600,47 

12,7
8 

2 
(-)  INTÉRÊTS ETCHARGES ASSIMILÉES 

CC110
0 

      (8 378 783 
021,63) 

      (9 420 150 
403,37) 

1 041 367 
381,74 

(11,
05) 

3 
(+) COMMISSIONS (PRODUITS) 

CP120
0 

         8 581 
909 390,21  

         7 925 
910 212,06  

          655 
999 178,15  8,28 

4 
(-)  COMMISSIONS (CHARGES) 

CC120
0 

              (2 
982 956,81) 

            (29 
522 810,11) 

26 539 
853,30 

(89,
90) 

5 
(+/-) GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS 
FINANCIERS DÉTENUS À DES  
FINS DE TRANSACTION 

CP/CC
1300 

                                     
-    

                                     
-    

0,00   

6 
(+/-) GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS 
FINANCIERS DISPONIBLES À LA VENTE 

CP/CC
1400 

            575 
156 605,84  

            632 
115 645,55  

-56 959 
039,71 

(9,0
1) 

7 
(+) PRODUITS DES AUTRES ACTIVITÉS 

CP150
0 

         3 966 
214 122,16  

         4 073 
649 344,25  

-107 435 
222,09 

(2,6
4) 

8 
(-) CHARGES DES AUTRES ACTIVITÉS 

CC150
0 

          (478 
885 817,05) 

          (240 
676 214,18) 

-238 209 
602,87 

98,9
8 

9 PRODUIT NET BANCAIRE   
    37 272 840 

613,90    
    32 211 940 

464,91    
       5 060 
900 148,99  

15,7
1 

10 
(-) CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION 

CC260
0 

    (20 349 954 
509,22) 

    (17 983 521 
960,46) 

     (2 366 432 
548,76) 

13,1
6 

11 

(-) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX 
PERTES DE VALEUR SUR 
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 
CORPORELLES 

CC270
0 

      (1 441 930 
287,73) 

      (1 444 079 
606,68)                2 

149 318,95  
(0,1
5) 

12 
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION 

  
15 480 955 

816,95 
    12 784 338 

897,77    
       2 696 
616 919,18  

21,0
9 

13 
(-) DOTATIONS AUX PROVISIONS,  AUX PERTES 
DE VALEUR ET CRÉANCES  
IRRÉCOUVRABLES 

CC380
0 

    (34 120 271 
909,22) 

    (18 745 162 
644,31)   (15 375 109 

264,91) 
82,0

2 

14 
(+) REPRISES DE PROVISIONS, DE PERTES DE 
VALEUR ET RÉCUPÉRATION SUR 
 CRÉANCES AMORTIES 

CP390
0 

      25 426 
113 063,74  

      11 506 
085 280,19       13 920 

027 783,55  
120,
98 

15 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION 

  
6 786 796 

971,47 
       5 545 261 

533,65    
       1 241 
535 437,82  

22,3
9 

16 
(+/-) GAINS OU PERTES NETS SUR AUTRES 
ACTIFS 

CP/CC
4100 

                                     
-    

              (7 
757 211,46) 

               7 
757 211,46  - 

17 
(+) ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES (PRODUITS) 

CP420
0 

                                     
-    

              60 
522 541,58  

          (60 522 
541,58) - 

18 
(-)  ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES (CHARGES) 

CC430
0 

                                     
-    

            (35 
909 747,78) 

             35 
909 747,78  - 

19 
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 

  
6 786 796 

971,47 
      5 562 117 

115,99    
       1 224 
679 855,48  

22,0
2 

20 
(-) IMPÔTS SUR LES RÉSULTATS ET ASSIMILÉS 

CR500
0 

          (662 
127 719,58) 

          (406 
982 464,72) 

        (255 145 
254,86) 

62,6
9 

21 
RESULTAT NET DE L'EXERCICE   

6 124 669 
251,89 

      5 155 134 
651,27    

969 534 
600,62 

18,8
1 

 

BILAN ACTIF AU 31/12/2016   

 
 

  
  

 
OR
DR
E 

ACTIF 
CO
DIF 

31/12/2016 31/12/2015 
EVOLUTION

S 
% 



 
 

 
 

1 
CAISSE, BANQUE CENTRALE, 
TRÉSOR PUBLIC, CENTRE DES 
 CHÈQUES POSTAUX  

BA0
100 

199 584 542 
893,98 

310 605 073 
215,79 

   (111 020 
530 321,81) 

-
35,7

4 

2 
ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS À 
DES FINS DE TRANSACTION 

BA0
200 

0,00 0,00 
                             

-    
- 

3 
ACTIFS FINANCIERS DISPONIBLES  
À LA VENTE 

BA0
300 

84 405 672 
317,44 

107 002 074 
089,80 

    (22 596 
401 772,36) 

-
21,1

2 

4 
PRÊTS ET CRÉANCES SUR LES 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

BA0
400 

81 945 646 
987,60 

29 569 235 
520,06 

     52 376 
411 467,54  

177,
13 

5 
PRÊTS ET CRÉANCES SUR LA 
CLIENTÈLE 

BA0
500 

825 543 312 
809,21 

797 425 798 
441,15 

     28 117 
514 368,06  

3,53 

6 
ACTIFS FINANCIERS DÉTENUS 
JUSQU' À L'ÉCHÉANCE  

BA0
600 

34 116 359 
244,63 

19 824 761 
484,90 

     14 291 
597 759,73  

72,0
9 

7 IMPÔTS COURANTS - ACTIF 
BA0
700 

4 987 623 
026,48 

1 717 083 
422,90 

       3 270 
539 603,58  

190,
47 

8 IMPÔTS DIFFÉRÉS - ACTIF 
BA0
800 

1 517 323 
349,04 

1 572 025 
251,57 

           (54 
701 902,53) 

-
3,48 

9 AUTRES ACTIFS 
BA0
900 

9 751 401 
647,16 

440 120 
861,17 

       9 311 
280 785,99  

2 
115,

62 

10 COMPTE DE RÉGULARISATION 
BA1
000 

5 708 845 
884,30 

12 281 764 
235,75 

      (6 572 
918 351,45) 

-
53,5

2 

11 
PARTICIPATION DANS LES 
FILIALES, LES CO-ENTREPRISES  
OU LES ENTITÉES ASSOCIÉES 

BA1
100 

11 198 028 
095,02 

10 861 052 
558,61 

          336 
975 536,41  

3,10 

12 IMMEUBLES DE PLACEMENT 
BA1
200 

0,00 0,00 
                             

-    
- 

13 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
BA1
300 

14 485 248 
308,72 

15 317 959 
332,68 

         (832 
711 023,96) 

-
5,44 

14 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

BA1
400 

23 872 
889,67 

27 133 
035,95 

            (3 
260 146,28) 

-
12,0

2 

15 ÉCART D'ACQUISITION 
BA1
500 

0,00 0,00 
                             

-    
  

TOTAL DE L'ACTIF 
1 273 267 

877 453,25 
1 306 644 

081 450,33 
    (33 376 

203 997,08) 

    
(2,5
5) 

 

 

BILAN PASSIF  AU 31/12/2016   

       
ORD
RE 

PASSIF 
COD

IF 
31/12/2016 31/12/2015 

EVOLUTION
S 

% 

1 BANQUE CENTRALE 
BP0
100 

0,00 0,00 
                             

-    
  

2 
DETTES ENVERS LES 
INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

BP0
200 

23 645 050 
598,29 

29 297 380 
261,72 

      (5 652 
329 663,43) 

-
19,2

9 

3 DETTES ENVERS LA CLIENTÈLE 
BP0
300 

1 076 035 
492 884,49 

1 148 994 
624 450,24 

    (72 959 
131 565,75) 

-
6,35 

4 DETTES REPRÉSENTÉES PAR BP0 11 081 266 14 442 713       (3 361 -



 
 

 
 

UN TITRE 400 241,57 828,99 447 587,42) 23,2
7 

5 IMPÔTS COURANTS - PASSIF 
BP0
500 

11 615 180 
766,92 

4 064 708 
058,64 

       7 550 
472 708,28  

185,
76 

6 IMPÔTS DIFFÉRÉS - PASSIF 
BP0
600 

1 273 387,41 1 273 387,41 
                             

-    
0,00 

7 AUTRES PASSIFS 
BP0
700 

1 531 367 
426,19 

3 774 465 
141,37 

      (2 243 
097 715,18) 

-
59,4

3 

8 
COMPTES DE 
RÉGULARISATION 

BP0
800 

14 760 687 
410,90 

12 344 655 
365,57 

       2 416 
032 045,33  

19,5
7 

9 
PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES 

BP0
900 

9 353 830 
326,66 

8 547 546 
756,21 

          806 
283 570,45  9,43 

10 
SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT 
- AUTRES SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENTS 

BP1
000 

0,00 0,00 
                             

-    
- 

11 
FONDS POUR RISQUES 
BANCAIRES GÉNÉRAUX 

BP1
100 

26 816 167 
736,07 

19 250 224 
708,81 

       7 565 
943 027,26  

39,3
0 

12 DETTES SUBORDONNÉES 
BP1
200 

8 956 066 
448,47 

11 584 683 
247,70 

      (2 628 
616 799,23) 

-
22,6

9 

13 CAPITAL 
BP1
300 

54 000 000 
000,00 

33 000 000 
000,00 

     21 000 
000 000,00  

63,6
4 

14 PRIMES LIÉES AU CAPITAL 
BP1
400 

0,00 0,00 
                             

-      

15 RÉSERVES 
BP1
500 

15 302 682 
380,90 

14 254 858 
757,42 

       1 047 
823 623,48  

7,35 

16 ECART D'ÉVALUATION 
BP1
600 

-746 838 
581,75 

-625 405 
623,70 

         (121 
432 958,05) 

19,4
2 

17 ECART DE RÉÉVALUATION 
BP1
700 

8 336 333 
753,04 

8 336 333 
753,04 

                             
-    

0,00 

18 REPORT  À NOUVEAU (+/-) 
BP1
800 

2 818 790 
777,28 

-6 305 531 
391,75 

       9 124 
322 169,03  

-
144,

70 

19 RÉSULTAT DE L'EXERCICE (+/-) 
BP1
900 

9 760 525 
896,81 

5 681 550 
748,66 

       4 078 
975 148,15  

71,7
9 

TOTAL DU PASSIF 
1 273 267 

877 453,25 
1 306 644 

081 450,33 
    (33 376 

203 997,08) 
-  

2,55    

 

 

 

COMPTES DE RESULTATS AU 31 12 2016 

  
 

    
  

 
    OR

DR
E 

COMPTES DE RESULTATS 
CODIFIC
ATION 

31/12/2016 31/12/2015 EVOLUTION
S % 

1 
(+) INTÉRÊTS ET PRODUITS 
ASSIMILÉS 

CP1100 
        57 883 
817 757,94  

        41 159 
043 000,87  

16 724 774 
757,07 

40,6
3 



 
 

 
 

2 
(-)  INTÉRÊTS ETCHARGES 
ASSIMILÉES 

CC1100 
     (12 508 

753 796,12) 
     (10 301 

266 203,67) 
-2 207 487 

592,45 
21,4

3 

3 
(+) COMMISSIONS 
(PRODUITS) 

CP1200 
          6 891 
030 767,67  

          7 071 
724 477,72  

        (180 
693 710,05) 

-
2,56 

4 
(-)  COMMISSIONS 
(CHARGES) 

CC1200 
             (31 

450 191,58) 
             (24 

239 630,65) 
-7 210 
560,93 

29,7
5 

5 

(+/-) GAINS OU PERTES 
NETS SUR ACTIFS 
FINANCIERS DÉTENUS À 
DES  
FINS DE TRANSACTION 

CP/CC1
300 

                                       
-    

                                       
-    

0,00   

6 

(+/-) GAINS OU PERTES 
NETS SUR ACTIFS 
FINANCIERS DISPONIBLES 
 À LA VENTE 

CP/CC1
400 

             120 
719 763,10  

             108 
208 987,80  

12 510 
775,30 

11,5
6 

7 
(+) PRODUITS DES AUTRES 
ACTIVITÉS 

CP1500 
          6 068 
980 724,32  

          4 421 
283 756,72  

1 647 696 
967,60 

37,2
7 

8 
(-) CHARGES DES AUTRES 
ACTIVITÉS 

CC1500 
        (1 955 

756 291,53) 
             (80 

324 174,79) 
-1 875 432 

116,74 

2 
334,
83 

9 PRODUIT NET BANCAIRE   
      56 468 
588 733,80    

      42 354 
430 214,00    

     14 114 
158 519,80  

33,3
2 

10 
(-) CHARGES GÉNÉRALES 
D'EXPLOITATION 

CC2600 
     (21 853 

775 829,16) 
     (21 960 

518 948,56) 
          106 
743 119,40  

-
0,49 

11 

(-) DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS ET AUX 
PERTES DE VALEUR  
SUR IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES ET 
CORPORELLES 

CC2700 
        (1 446 

381 853,98) 
        (1 438 

569 736,49) 
             (7 
812 117,49) 

0,54 

12 
RÉSULTAT BRUT 
D'EXPLOITATION 

  
      33 168 
431 050,66    

      18 955 
341 528,95    

     14 213 
089 521,71  

74,9
8 

13 

(-) DOTATIONS AUX 
PROVISIONS,  AUX PERTES 
DE VALEUR ET CRÉANCES  
IRRÉCOUVRABLES 

CC3800 
     (29 345 

313 774,91) 
     (25 476 

043 067,36) 
     (3 869 
270 707,55) 

15,1
9 

14 

(+) REPRISES DE 
PROVISIONS, DE PERTES DE 
VALEUR ET RÉCUPÉRATION  
SUR CRÉANCES AMORTIES 

CP3900 
          9 801 
732 850,46  

        14 080 
273 139,11  

     (4 278 
540 288,65) 

-
30,3

9 

15 
RÉSULTAT 
D'EXPLOITATION 

  
      13 624 
850 126,21    

        7 559 
571 600,70    

       6 065 
278 525,51  

80,2
3 

16 
(+/-) GAINS OU PERTES 
NETS SUR AUTRES ACTIFS 

CP/CC4
100 

                23 
899 978,00  

                24 
453 134,84  

                
(553 
156,84) 

- 

17 (+) ÉLÉMENTS CP4200                                                                                                                   - 



 
 

 
 

EXTRAORDINAIRES 
(PRODUITS) 

-    -    -    

18 
(-)  ÉLÉMENTS 
EXTRAORDINAIRES 
(CHARGES) 

CC4300 
                                       

-    
                                       

-    
                                    
-    

- 

19 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS   
      13 648 
750 104,21    

        7 584 
024 735,54    

       6 064 
725 368,67  

79,9
7 

20 
(-) IMPÔTS SUR LES 
RÉSULTATS ET ASSIMILÉS 

CR5000 
        (3 888 

224 207,40) 
        (1 902 

473 986,88) 
     (1 985 
750 220,52) 

104,
38 

21 
RESULTAT NET DE 
L'EXERCICE 

  
        9 760 
525 896,81    

        5 681 
550 748,66    

4 078 975 
148,15 

71,7
9 

 

 1: مأخوذة من التقارير ا١تنشورةاٞتزائر–ا٠تليج بنك كجدكؿ حسابات النتائجميزانية 

 

                                       
1https://www.ag-bank.com/PDF-AGBRapportAnnuel.html 

https://www.ag-bank.com/PDF-AGBRapportAnnuel.html


 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

: ملخصاؿ
ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على أ٫تية كجود إدارة التدقيق الداخلي ضمن ىيكل البنوؾ التقليدية كاإلسبلمية، كمدل 

ارتباط التدقيق الداخلي بإدارة ا١تخاطر كٞتنة الدقيق، كمعرفة أىم ا١تخاطر اليت يتعرض ٢تا ا١تدقق أثناء قيامو بعملو، كربط ٥تاطر 
 .التدقيق بكل من أدلة اإلثبات كاأل٫تية النسبية للبيانات الواردة يف القوائم ا١تالية للبنوؾ اٞتزائرية
باعتباره أسلوب ال  (DEA)كلتحقيق أىداؼ الدراسة كاختبار فرضياهتا اعتمدنا على أسلوب ٖتليل مغلف البيانات
لقياس ٥تاطر األعماؿ Sherrodمعلمي يقـو على بر٣تة خطية رياضية، كدرسنا العبلقة بُت نتائج ىذا األسلوب كنتائج ٪توذج 

يف البنوؾ عينة الدراسة، حيث اعتمدت الدراسة على ٣تموعة من ا١تدخبلت كا١تخرجات ا١ترتبطة بعمليات البنوؾ ككذا عمليات 
 .التدقيق الداخلي

ارتباط ٥تاطر األعماؿ كقد توصلت الدراسة لتحديد مستويات خطر التدقيق على مستول أنشطة البنوؾ، ككذا ٖتدد مدل 
 .بعملية التدقيق

 البنوؾ التقليدية كاإلسبلمية، التدقيق الداخلي، ٖتليل مغلف البيانات، ٥تاطر األعماؿ، ٥تاطر :الكلمات المفتاحية
 .التدقيق

Abstract : 

The objective of this study is to identify the importance of the internal audit department 

within the structure of traditional and Islamic banks, the extent of internal audit relevance to 

risk management, and to know the most important risks to the auditor during his work in 

Algerian banks. 

In order to achieve the objectives of the study and test hypotheses, we relied on the 

method of data envelopment analysis (DEA) as a method of noparametric based on 

mathematical linear programming, and examined the relationship between the results of this 

method and the results of the Sherrod model to measure the business risk in banks sample 

study, the study relied on a set of inputs and outputs associated with operations Banks as well 

as internal audits. 

The study has identified the levels of audit risk at the level of banking activity, as well 

as the extent to which business risk correlates with the audit process. 

Keywords: the traditional and Islamic banks, the internal audit, data envelopment 

analysis (DEA), the business risk, the audit risk. 

Résumé : 

Cette étude visait à identifier l’importance du service d’audit interne dans la structure 

des banques conventionnelles et islamiques, et connaître les risques les plus importants pour 

le l’auditeur durant son travail, et lier le risque d’audit aux éléments de preuve et l’importance 

relative des données dans les états financiers des banques algériennes. 

Pour atteindre les objectifs de l’étude et tester les hypothèses, nous nous sommes basés 

sur la méthode DEA en tant que méthode basée sur la programmation mathématique linéaire, 

et nous avons examiné la relation entre les résultats de cette méthode et les résultats du 

modèle de Sherrod pour mesurer le risque d’entreprise dans des banques d’échantillons. 

L'étude s'est appuyée sur un ensemble d'intrants et de produits liés aux opérations bancaires et 

à des audits internes. 

L’étude a identifié les niveaux de risque d’audit au niveau des activités bancaires, ainsi 

que la mesure dans laquelle le risque d'entreprise est lié au processus d'audit. 

Les mots clés : les banques conventionnelles et islamiques, l’audit interne, l’enveloppement 

d’analyse des données, le risque d’entreprise, le risque d’audit. 


