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مقدمة
مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ـتر مطاـطرًلط خطصـة ئعـد طحـتتت الاةطاـةة تاتجطمطلةـة تخطصـة
لقـد طوـترت ئة ـة االمـطو طو ًا
اتقطصطدةة الطي شيدىط القرن المطضي ،فكطنت ليذه الطحتتت أثط ار مئطشرة لمى المحةو اتقطصطدي حةث
أنيـط ماـت المؤااـطت الطـي أصـئحت ططمةـز ئكئـر حجميـط تطعقـد تظط فيـط تطشـطئكيط ،تىـذا مـط أدى إلـى
اتىطمطم ئنظطم الرقطئة الداخمةة تذلك نظ ار لدترىط اليطم في المحطفظة لمى أصتو المؤااة.

تلمـط كطنـت الج از ـر مـن الـدتو النطمةـة ،طعـطني فـي جيطزىـط المصـرفي نفـس النقـط

تالعتا ـ

تالمشـطكو ،تئحكـم أىمةـة إصـحح النظـطم المصـرفي تالـدتر الـذي ةمكـن أن ةمعئـو فـي مرحمـة اتنطقـطو مـن

اقطصطد مركزي متجو إلى اقطصطد الات  ،تفي ظو انفططح أكثر تااطقحلةة ألمى ،تفي ظو محةو طنطفاـي
تااـ ،،لـر النظـطم المصـرفي قفـرة نتلةـة مغـطةرة خـحو الخمـس لشـرة اـنة المطضـةة منـذ صـدتر قـطنتن
01المؤرخ في  14أفرةو  1990تالمطعم ئطلنقد تالقرض.

تت شك أن لنظطم الرقطئة الداخمةة مجمتلة من المقتمطت المحطائةة تاإلدارةة تالطي طخطم

ئدترىط من

تحدة اقطصطدةة اخرى ،تخطصة إذا طعم اامر ئطلمؤااطت المصرفةة تالمطلةة تالطي طعطئر شرةطن النشطو

اتقطصطدي لمط طقتم ئو من دتر ىطم في طعئ ة المدخرات تطقـدةم الـدلم الـحزم لممشـطرة ،اتاـطثمطرةة ،تىـت
مط ةاطتجب نظطم رقطئة داخمةة فعطو تامةم ةحةو ئمخطم

الجتانب اإلدارةـة تالمحطاـئةة تالمطلةـة ،لضـمطن

ااطقرار النظطم المصرفي ئصفة خطصة تالنظطم اتقطصطدي ئصفة لطمة.
اإلشكالية
من خحو مط ائ طئرز معطلم إشكطلةة الئحث كطآلطي:
مط ىت دتر الرقطئة الداخمةة في طحاةن أداء الئنتك الطجطرةة ؟
األسئمة الفرعية
مط المقصتد الرقطئة الداخمةة ؟
مط ىي أىم مؤشرات قةطس أداء الئنتك الطجطرةة؟
كة

ةطم قةطس أداء الئنتك الطجطرةة ؟

أ

مقدمة
الفرضيات
طعد الرقطئة الداخمةة مخوو طنظةمي لمجمتلة من اإلجراءات تالقتالد من ور اإلدارة.
ةعد مؤشر ( )CAMELSمؤش ار كطفةط لكش

الطدىتر في الئنتك.

ةعطئر قةطس ااداء تاةمة لطحاةن لمو الئنتك الطجطرةة.
أسباب اختيار الموضوع
القضـطةط الطـي ورحـت فـي الاـنتات ااخةـرة لمـى الماـطتى الـتوني ،تالطـي طخـ
تالمطعمقة أاطاط ئمشكمطي ئنك الخمةفة تالئنك الطجطري تالصنطلي الج از ري.

ةنـدرج متضـت الئحـث ضـمن مجـطو الطخصـ

متضـت الرقطئـة الئنكةـة

تةعطئـر مقةـطس الرقطئـة تالمراجعـة مـن أىـم المقـطةةس الطـي

طمت درااطيط خحو الانة النظرةة.
ةندرج متضت الرقطئة الداخمةة ضمن مةتتطي الشخصةة ،تقنطلطي ئضرترة ورحو.
أهداف الموضوع
نيد

من خحو متضت الئحث إلى التصتو إلى ااىدا

محطتلـة الطعـر لمـى دتر ت مخطمـ

الططلةة:

أاـطلةب الرقطئـة الئنكةـة الطـي ةمطراـيط الئنـك المركـزي لمـى الئنـتك

الطجطرةة ،تطحاةن فعطلةطيط تتاق ،طوئةقيط في الج از ر ،خطصة فةمط ةطعم ئطلرقطئة الداخمةة تالطي طعد أحدث
تأىم أامتب لمرقطئة المصرفةة.
أهمية الموضوع
ةكطاي نظـطم الرقطئـة الداخمةـة فـي الئنـتك أىمةـة ئطلغـة مـن خـحو الـدتر اليـطم الـذي طمعئـو لطحقةـ اامـن

تالاحمة المصرفةة ،تمصداقةة المعمتمطت المطلةة ،إلى جطنب احطرام الطشرةعطت تاإلجراءات الداخمةة.

تةزةد من أىمةة المتضت صدتر اتو مرة نظطم مصر ةطعم ئمجطو نظطم الرقطئة الداخمةة تالمطمثو

في نظطم 10- 02المؤرخ في  14نتفمئر ،2112المطضمن الرقطئة الداخمةة لمئنتك تالمؤااطت المطلةة أمط
لمى الماطتى الدتلي ،فطزاةد لدد النداءات الدتلةة حتو الرف ،من ماطتى الرقطئة المصـرفةة ،تطقتةـة نظـطم

الرقطئة الداخمةة من خحو طوئة قتالد الحذر تالرقطئة تفـ المعـطةةر الدتلةـة ،تطـرأس لجنـة ئـطزو قمـة ىـذه

ب

مقدمة
النداءات من خحو اطفطقةة ئطزو –  – 01المرطئوة ئكفطةة رأس مطو الئنتك ،تممط زاد من أىمةة المتضت
في ىذا الجطنب انضمطم الج از ر إلى ئنك الطاتةطت الدتلةة في  30جتان  2003ئمدةنة ئطزو الاتةارةة،
تالـذي ةعطئـر اامطنـة العطمـة لمجنـة ئـطزو ،تكـذلك طوئةـ الج از ـر – تلـت مـن النطحةـة النظرةـة – مئـطدئ

تمعطةةر اطفطقةة ئطزو –  – 01تنةطيط في طوئة مئطدئ اطفطقةة ئطزو -02-خحو انة .2007
مناهج البحث
الطمـدنط فـي معطلجـة ىـذا المتضـت لمـى المـنيي التصـفي تالـذي ةعطـر ضـرتري فـي الئحـتث العممةـة

تذلك لتص

مفطىةم العطمة خطصة طمك المطعمقة ئطلرقطئة الداخمةة ،تطحمةمةيط من خحو المعوةطت تاارقطم

تالطعـدةحت ،كمـط قمنـط ئطاـطخدام المـنيي د اراـة الحطلـة ،تذل ـك لمعرفـة نظـطم الرقطئـة الداخمةـة ئئنـك الفححـة

تالطنمةة الرةفةة تمط مدى طأثةره لمى ااداء ئطلئنك.
الدراسات السابقة

 .0دراسةةة بورةةورة ةضةةيمة بعن ةوا  :د اراــة تطقةــةم فعطلةــة نظــطم الرقطئ ـة الداخمةــة فــي الئنتك،د اراــة حطلــة

الصندت التوني لمطعطتن الفححي –ئنك .2112،-تقد كطنت نطط ي الدرااة المطمثمة في:
 -أن نظطم الرقطئة الداخمةة ضرترة حطمةة في جمة ،المؤااطت المطلةة.

 -اااطس فـي تجـتد النظـطم مراجعـة داخمةـة اـمةم انيـط أداة اإلدارة تلةنيـط فـي قةـطس فطلمةـة التاـط و

الرقطئةة الموئقة في المؤااة اتاء ئخدمططيط التقط ةة أت الطقةةمةة.

 -إذا مط وئ نظطم الرقطئة الداخمةة في الئنتك الطجطرةة ئورةقة جةدة تمنطائة كطن لو الدتر الفعطو في

طقةةم أدا يط ،أمط في غةطب تجتد قتالد تاجراءات صطرمة تفعطلة لمنظطم من شأنو أن ةؤدي إلى فشمو تلدم
قدرطو لمى طحقة أىدافو لمى النحت المرجت منو.
 .2دراسةة خمية الرةةاع بعنةوا  :طقةـةم مططنـة الرقطئـة الداخمةـة لمـى الطاـيةحت المئطشـرة فـي الئنـتك
اإلاحمةة ااردنةة ،جطمعة الزرقطء ااىمةة ،ااردن .2112،
 لدم تجتد مدق داخمي ةطئ ،اإلدارة العطمة في كو فر من فرت المصطر اإلاحمةة . -ةـطم إلـحم اإلدارة ئشـكو دتري لـن العمـحء الممنـتحةن طاـيةحت مئطشـرة تالمطجـطتزةن لماـقت

الممنتحة ليم.

ج

مقدمة
ممزمط في المعطمحت المصرفةة اإلاحمةة .
 ةعطئر رأي الماطشطر الشرلي ً -إن أنظمـة الرقطئـة الداخمةـة لمطاـيةحت المئطشـرة فـي المصـطر اإلاـحمةة ااردنةـة طحقـ طنظـةم ت

حمطةة لمتجتدات المصر ت ئنائة)%81.2(.

 .0دراسة عبد العزيز نصر اهلل بعنوا  :طقةةم مططنة نظـطم الرقطئـة الداخمةـة لمـى الطاـيةحت المئطشـرة فـي
الئنتك الطجطرةة الاعتدةة ،1986 ،تقد كطنت نطط ي الدرااة:
 -ئمغت نائة اتاطخدام درجة الفعطلةة اإلجمطلةة لنظطم الرقطئة الداخمةة لمطايةحت الئنكةة المئطشرة في

الئنتك الطجطرةة الاعتدةة ()% 81.7

 ئمغت درجة الفعطلةة لحمطةة أصتو الئنك من اتخطحس تالطحلب()% 100خالصة تحمي الدراسات السابقة
فــي الد اراــطت الاــطئقة طوــر الئــطحثةن تاجطيــدتا فــي مةــدان الرقطئــة الداخمةــة ،حةــث حــطتلتا التصــتو الــى
أد الطقنةطت الطي طاطلد في الكش

ماطقئح.
التقت تمحطتلة حميط
ً

لن آلةطت الطي طمنحيط الئنتك تأةضط الكش

لن ااخوطر المحطممة

تفـي ىــذا الصـدد اــأحطتو الطوـر الــى الـدتر الفعــطو ئطوئةـ نظــطم الرقطئـة الداخمةــة فـي الئنــتك الطجطرةــة
ئورةقة جدةدة تمنطائة في طحاةن أدا يط ،أمط في غةطئو اةؤدي الى فشمو تلدم قدرطـو لمـى طحقةـ أىدافـو

لمى النحت المرجت منو.
هيك البحث:
ئنطءا لمى ااىدا

تالفرضةطت المتضتلة اطئقط ،فـي حـدتد اإلشـكطلةة المورتحـة ،كـطن اخطةـطر طقاـةم

الئحث إلى ثحث فصتو لمى النحت اآلطي:
الفص ة األو  :ةطنــطتو ىــذا الفصــو حــتو مفــطىةم تمرطك ـزات حــتو الرقطئــة الداخمةــة حةــث ةنقاــم إلــى ثــحث
مئطحث ،ااتو طورقنـط إلـى لتامـو تم ارحـو طوـتر الرقطئـة الداخمةـة ،أمـط الثـطني إلـى أاـمتب الرقطئـة الداخمةـة
تآلةططيط تالثطلث إلى ااو ار

الماطفةدة من الرقطئة الداخمةة تمقتمططيط.

الفص الثةان  :خصصـنط الفصـو الثـطني إلـى دتر الرقطئـة الداخمةـة فـي طحاـةن أداء الئنـتك الطجطرةـة ،حةـث
قمنط ئطقاةمو إلى أرئعة مئطحث ،حةث ةطنطتو المئحث ااتو مفطىةم حتو الئنتك الطجطرةة ،تالمئحث الثطني

د

مقدمة
نطور فةـو إلـى ااداء فـي الئنـتك الطجطرةـة ،أمـط المئحـث الثطلـث فنطوـر فةـو إلـى أنظمـة قةـطس ااداء ،أمـط
المئحث الرائ ،تااخةر فكطن حتو مؤشرات قةطس ااداء.
الفصة الثالةةث :طــم طخصــة

الفصــو الثطلــث لمد اراــة المةدانةــة لئنــك الفححــة تالطنمةــة الرةفةــة ()BADR

ئتتةة الماةمة ،ئحةث طـم طقاـةم ىـذا الفصـو إلـى مئحثـةن ،نطوـر فـي المئحـث ااتو لمتمةـطت حـتو ئنـك
الفححة تالطنمةة الرةفةة تكطلة ئدر ( ،)BADRتالمئحـث الثـطني نخصصـو لمعطلجـة تطحمةـو نطـط ي اتاـطئةطن

تاخطئطر الفرضةطت.

ه
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تمهيد

تعد الرقابة إحدى أهـ الدعائـ األساسية في المؤسسة االقتصادية فهي عممية ديناميكية مستمرة تتطمػب

إجراءات مدروسة مف أجؿ ضماف التماشي مع الخطط والسياسػات التػي تعتمػد عميهػا المؤسسػات فػي سػير

أعمالهػػاه فه ػػي التػػي تح ػػافظ عم ػػل الت ػوا ف ب ػػيف الوس ػػائؿ واألهػػداؼ أو ب ػػيف الجه ػػود والنتػػائ بتص ػػد الت ك ػػد
والتحتؽ ب ف هناؾ توافؽ بيف األداء الفعمي واألداء المتصود والمخطط له.
أمر حتمياه بسبب توسػع حجػـ
إف ظهور الرقابة الداخمية وتطورها ووصولها إلل ما هي عميه اآلف كاف ًا

المؤسسػػة وتشػػعب وظائفهػػا مػػع يػػادة تعتػػدها وتفرعهػػاه األمػػر الػ ي اد صػػعوبة مراقبػػة المػػبلؾ لتسػػيير هػ

المؤسسة مف جانب التدفتات النتدية والمالية فضبل عف الحاجة إليها في مد األطراؼ المختمفة باآلراء التي

تعتبر مدخبل أساسيا لمت اررات المراد اتخا ها.
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المبحث األول :ماهية الرقابة

تعتب ػػر التايػ ػرات السػ ػريعة الت ػػي ش ػػهدها الع ػػالـ والت ػػي ن ػػت عنه ػػا كب ػػر حج ػػـ المؤسس ػػاته و ي ػػادة ع ػػدد
المشاريع مػف العناصػر الهامػة التػي أدت إلػل االهتمػاـ بالرقابػةه ووضػع أقسػاـ لهػاه ك ػما أف المؤسسػة تتػوـ

بتصميـ نػظاـ رقابة والػ ي يتضمف مجموعػة مػف عمميات المراقبػة المختمف ػةه والتػي تخػص الجوانػب الماليػة
والتنظيمية والمحاسبية.

المطمب األول :مفهوم الرقابة وأهميتها.
أوال :مفهوم الرقابة
لـ يحظ مصطمح الرقابة بمعنل واحد فتد تعددت مفاهيمه و تنوعت نتطرؽ فيما يمي إلل أهمها :
 -تعريؼ هنري فايؿ « :الرقابة هي التحتيؽ كمػا إ ا كػاف كػؿ شػيء يحػدث طبتػا لمخطػة الموضػوعة

والتعميمػػات الصػػادرة و المبػػادئ المحػػددة و أف ارضػػها هػ ػو اإلشػػارة إلػػل نتػػاط الضػػعؼ و األخطػػاء بتصػػد
معالجتهػا و منع تػكرار حدوثها كمػا أنها تطبؽ عػمل كػؿ شػيء –األشياء -الناس األفعاؿ».

1

 « -الرقابة وظيفة مف وظائؼ اإلدارةه و هػي عمميػة متابعػة األداء و تعػديؿ األنشػطة التنظيميػة بمػا

يتفؽ مع إنجا األهداؼ».2

 -حػاوؿ صػػاحب هػ ا التعريػػؼ أف يبػػيف بػ ف الرقابػػة هػػي وظيفػػة مهمػػة مػػف وظػػائؼ اإلدارة داخػػؿ أي

مؤسسة أو تنظيـ تحاوؿ و تهػدؼ إلػل متابعػة األداء بمػا يتفػؽ مػع األهػداؼ المحػددة فػي الخطػة المبرمجػة

لكنه أهمؿ شيء مهـ هو أف الرقابة تساهـ في عممية اإلشراؼ والمتابعة والتحتؽ مف األخطاء واالنحرافات
ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة لها لمنع حدوثها مرة أخرى.

 « الرقابة لؾ النشاط اإلداري ال ي يسعل إلل التحتؽ مف كفاءة و استابلؿ موارد المنظمةوتحتيؽ أهدافها».

3

 1عبد الكريـ أبو مصطفله اإلدارة والتنظيم ،المفاهيم الوظائف ،العممياته  2001ص .246
2
3

عمي الشريؼه اإلدارة المعاصرةه الدار الجامعيةه مصره 2003ه ص .365
عبد الكريـ أبو مصطفله مرجع نفسهه ص .245
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مف خبلؿ ه ا التعريؼ يتضح بػ ف الرقابػة هػي نشػاط إداري و أهميػة فػي التنظػيـ أو المؤسسػة بحيػث

تسػػعل إلػػل الت كػػد والتحتيػػؽ مػػف أف المػوارد داخػػؿ المؤسسػػة تسػػتاؿ وفػػؽ األهػػداؼ المخطػػط لهػػاه مػػا يعػػاب
عمل ه ا التعريؼ أنه أهمؿ دور الرقابة في عممية متابعة و تتييـ األداء.
مف خبلؿ التعاريؼ السابتة يكمف استنباط تعريؼ لمرقابة كما يمي « الرقابة نشػاط إداري مػنظـ تتػوـ بػه
الجهػػة المسػػؤولةه يشػػمؿ عمػػل المبلحظػػة المسػػتمرة لػػؤلداء وقيػػاس أسػػاليبه ومتارنتهػػا بالمعػػايير الموضػػوعة

مسػبتا لتحديػػد االنح ارفػػات و تػػوخي الضػعؼ و الخطػ و تحديػػد أنسػػب لطػرؽ العبلجيػػة و التصػػحيحية التػػي
تحتؽ االستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة لممؤسسة لتحتيؽ أهدافها«.

ثانيا :أهمية الرقابة :تبر أهمية الرقابة مف خبلؿ ما يؿي:
 .1ارتباطها بالعممية اإلدارية ارتباطا وثيتاه الف كؿ مف التخطيط والتنظيـ والتوجيه يؤثراف و يتػ ثروف
بالرقابةه أي هناؾ تفاعؿ مشترؾ بيف ه األنشطة بما يحتؽ األهداؼ التي تسعل المنظمة .
 .2إف عممية الرقابة تمثؿ المحصمة النهائية ألنشػطة و مهػاـ المنظمػة فمػف خبللهػا يمكػف قيػاس مػدى
كفاءة الخطط الموضوعة و أساليب تنفي ها.
 .3تػ ػرتبط الرقاب ػػة ارتباط ػػا وثيت ػػا بوظيف ػػة التخط ػػيط ألف التخط ػػيط ه ػػو مطم ػػب أساس ػػي لمتي ػػاـ بوظيف ػػة

الرقابة .

 .4إف أي برن ػػام لمرقاب ػػة يتطمػػػب وج ػػود هيكػ ػػؿ تنظيم ػػي و المتمثػ ػػؿ ف ػػي أوج ػػه المس ػػؤولية المختمفػػػة

لممديريف.

1

 .5إف الخط الصاير الػ ي ال يكتشػؼ فػي وقتػه أي فػي يومػه يصػبح خطػ كبيػ ار فػي اليػوـ الػ ي يميػه

وبه ا فإف نظاـ الرقابة الفعػاؿ يمكػف المػديريف مػف الػتحكـ والكشػؼ عػف األخطػاء فػي وقتهػا ومحاولػة حمهػا

والتامب عميها .

 .6إف اإلدارة المعاصرة تتمي بالتعتيػد الشػديد فػي جميػع نواحيهػا الفنيػة والسػموكيةه و لهػ ا أصػبح مػف

الصعب السيطرة عمل ه ا التعتيده وبالتالي فإف نظػاـ الرقابػة يسػمح لممػديريف مػف متابعػة األنشػطة والمهػاـ
لممسئوليف عميها.

 1محمد فريد الصحف و آخروفه مبدئ االدارةه الدار الجامعيةه االسكندريةه مصره 2001ه ص ص.338-339
8

مدخل الى الرقابة الداخمية

الفصل األول

 .7إف البيئة المعاصػرة لممنظمػات شػديدة التعتيػده وهػ ا األمػر يحػتـ عمػل المنظمػات ضػرورة التجػاوب

مع التايرات البيئيةه إف الرقابة تمثؿ أحد التنوات الرئيسية لتوصيؿ المنظمة إلل حالة التجاوب السػريع مػع
التايرات البيئية.

1

يمكف معرفة أهمية الرقابة في حالة ايابها و ما يترتب عميها مف:

2

 اإلسراؼ في استخداـ الموارد المادية. ضياع الوقت وعدـ الكفاءة في استابلله. البطء في إنجا األعماؿ. تدني اإلنتاجية. ظهور العديد مف المشكبلت وتفاقمها. -عدـ الوصوؿ إلل األهداؼ و مف ثـ صعوبة الحكـ عمل فاعمية المنظمة.

 1عمي الشريؼه مرجع سابؽه ص.373
2

ثابت عبد الرحماف إدريسه جماؿ الديف محمد المرسيه االدارة االستراتيجية " مفاهيم ونماذج تطبيقية" ،الدار الجامعية

هاالسكندريةه مصره 2002ه ص .429
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المطمب الثاني :أهداف الرقابة

إف المتص ػػود بالرقاب ػػة ه ػػو ض ػػرورة تػ ػ ميف التي ػػادة الناجح ػػة ف ػػي إدارة المؤسس ػػة و من ػػه ف ػػإف األه ػػداؼ

األساسية لمرقابة هي:1

 .1معاونة اإلدارة عمل تحتيؽ النجاحه و لؾ بالت كد مف أف الخطة تتحرؾ في مسارها المرسوـ.
 .2الت كد مف تنفي المهاـ المخططة ومعرفة مدى تنفي الواجبات .
 .3اكتشػػاؼ األخطػػاء فػػور وقوعهػػا أو عنػػدما تكػػوف فػػي طريػػؽ الوقػػوعه لكػػي تعػػال فػػو ار أو يتخ ػ مػػا
يستم ـ لمنع حدوثها .
 .4المحافظػػة عمػػل حتػػوؽ األط ػراؼ ات المصػػمحة فػػي قيػػاـ المنش ػ ة أو المنظمػػة مثػػؿ العػػامميف فيهػػا

والمتعامميف معها.

 .5الت كد مف أف التوانيف مطبتة تماماه وأف الت اررات الصادرة محؿ احتراـ مف طرؼ الجميع .
و هناؾ أهداؼ ثانوية أخرى تتمثؿ فيما يمي:

2

 تحتيؽ التوافؽ مع المتايرات البيئية . تحتيؽ التكيؼ مع المتايرات التنظيمية. المساعدة في التخطيط و إعادة التخطيط . تحديد مراحؿ التنفي و متابعة التتدـ داخؿ المؤسسة. تحتيؽ التعاوف بيف الوحدات و األقساـ التي تشارؾ في التنفي .إف مػ ػا يمكػ ػف اسػػتنتاجه مػ ػف خػػبلؿ هػ ػ األهػ ػداؼ هػػو أف الرقابػػة تسػ ػاهـ فػػي نجػػاح و تطػ ػور و تتػػدـ

المؤسسة و في تحتيػؽ كػؿ األهػداؼ المخطػط لهػاه و المسػاهمة فػي حػؿ المشػكبلت التػي قػد تعرقػؿ عمميػة

إنجا األعماؿ المبرمجة.
1

العربي دخموش ،محاضرات في اقتصاد المؤسسةه جامعة منتوري قسنطينةه 2001ه ص.45
2

ثابت عبد الرحماف إدريس وجماؿ الديف محمد المرسيه مرجع سابؽه ص .430
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المطمب الثالث :أنواع الرقابة

هناؾ أنواع عديدة لمرقابة و لؾ حسب أسس و معايير مختمفة .إال أنه سيتـ التركي عمل أهمها:

1

 .1الرقابـة حسب المستويات اإلدارية
يمكف التفرقػة بػيف ثبلثػة أنػواع مػف الرقابػةه حسػب المسػتويات اإلداريػة والتنظيميػة المختمفػػة داخػػؿ المنشػ ة

هي:

أ – الرقابـة عمى مستوى المنشأة
يسع ػػل ه ػ ا النػػوع إلػػل تتيػػيـ األداء الكم ػػي لممنظمػػة أو أج ػ اء ضػػرورية منهػػاه و لػػؾ خ ػػبلؿ م ػػدة منيػػة
معينةه وتسمح هػ الرقابػػة بمعرفػة إلػل أي مػدى تتػوـ المنظمػةه كوحػدة واحػدةه بتحتيػػؽ األهػػداؼ المحػددة

مسبؽ.

تسػػتخدـ المؤسسػػة فػػي هػ ا النػػوع مػػف الرقابػػة مجموعػػة مػػف المعػػايير مثػػؿ :الربحيػػةه معػػدؿ العائػػد عمػػل

االستثماره نمو المبيعاته حصة المنش ة مف السوؽه نسبة االقتراض إلل حتوؽ الممكية ...الخ.
أما حالة الفشؿ في متابمة معايير الرقابة ه ه يمكف عبلجها عف طريؽ:
 إعادة تصميـ األهداؼ إعادة وضع الخطط. تاييرات في الهيكؿ التنظيمي. تحتيؽ وسائؿ إتصاالت داخمية وخارجية أفضؿ. -توجيه دافعة األفراد داخؿ المنش ة .

 1بطورة فضيلت ،دراسة وتقيين فعبلية نظبم الرقببة الذاخلية في البنوك ،هذكزة هاجستيز،علوم التسييز جاهعت هحود
بوضياف ،الوسيلت ،ص ص .15-14
01
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ب – الرقابـة عمى مستوى العمميات واألنشطة

ويتػػيس ه ػ ا الن ػػوع مػػف الرقابػػة األداء اليػػومي لمعمميػػات المختمفػػة فػػي كافػػة األنشػػطة داخػػؿ الوحػػدة مػػف

تسويؽ وانتاج وأفراده تمويؿ...الخ.

هناؾ العديد مف المعايير التي يمكف استخدامها في ه ا النوع مف الرقابة مثؿ:
 -إجمالي عدد الوحدات المنتجة إلل عدد ساعات تشايؿ اآلالت لمعرفة مدى فعالية سػاعة التشػايؿ

لآللة.

 -إجم ػػالي اإلنت ػػاج الاي ػػر مط ػػابؽ لممواص ػػفات إل ػػل إجم ػػالي الوح ػػدات المنتج ػػة لتي ػػاس نس ػػبة اإلنت ػػاج

المعيب.

 إجمالي المصاريؼ البيعية إلل إجمالي المبيعات لمعرفة نصيب الوحدة مف المصاريؼ البيعية.أما حالة الفشؿ في متابمة معايير الرقابة ه ه يمكف عبلجها عف طريؽ :
 تشايؿ العمالة وقتا إضافياه لبلرتفاع بمعدؿ اإلنتاج. تعديؿ معدالت تشايؿ اآلالت. ترشيد اإلنفاؽ في المصروفات البيعية.-

يادة مراقبة الجودة عمل اإلنتاج.

جـ – الرقابـة عمى مستوى األفـراد
يخػػتص ه ػ ا النػػوع مػػف الرقابػػة بمحاولػػة تتيػػيـ أداء األف ػراد والرقابػػة عمػػل أعمػػالهـ وسػػموكاتهـه و ل ػػؾ

باسػػتخداـ العدي ػػد مػػف المؤشػ ػرات الرقابي ػػة مثػػؿ تت ػػارير الكف ػػاءة التػػي يع ػػدها الرؤسػ ػػاء ف ػػي مختمػػػؼ األقػػػساـ
واإلدارات عف أداء مرؤوسيهـ .
إف ه التتارير عادةه تعد بصفة دوريػة وفػي الاالػب تعػد سػنوياه وباإلضػافة إلػل هػ ا هنػػاؾ بعػػض
المعايير الكمية التي يمكف استخدامها في ه ا النوع مف الرقابة مثؿ :
 المبيعات إلل عدد رجاؿ البيع لتياس متوسط المبيعات لكؿ رجؿ بيع.02
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 مي انية الحوافر إلل متوسط عدد العامميف لتوضيح نصيب العامؿ الواحد مف الحوافر. .2الرقابـة حسب توقيت القيام بها
إف الوقت ال ي يتـ فيه تنفي وظيفة الرقابة يعتبر عامبل هاما في تصػميـ النظػػاـ الرقػػابي الفعػػاؿ والرقابػة
المثالية هي التي تتوـ بتحديد المشاكؿ والتنبؤ بها قبؿ حدوثها.
1

يمك ػ ػ ػػف تصػػ ػ ػػنيؼ الرقابػػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػػل أسػػ ػ ػػاس توقيػػ ػ ػػت التيػػ ػ ػػاـ بهػ ػ ػ ػػا إل ػ ػ ػػل ثبلث ػ ػ ػػة أن ػ ػ ػ ػواع وه ػ ػ ػػي:

أ – الرقابـة السابقة (الرقابة التنبئية)

هي تمؾ الرقابة التي تستطيػع أف تسبؽ األحداثه فهي تهدؼ إلل خدمة الخطػط المستتبمية التي تسػعي
المنظمػة مػف خبللهػػا إلػل تحتيػؽ أقصػػل عائػد مػع تتميػػؿ اإلنح ارفػات أو األخطػاء و لػػؾ بالكشػؼ عنهػػا قبػػؿ
حدوثهػاه واإلستعػداد لها ومواجهتها بالكيفيػة المناسبة وفػي الوقػت المناسػب دوف تحمػػؿ التكاليؼ الباهضة.

تعتبػػر بحػػوث السػػوؽ مػػف األسػػاليب المتاحػػة لمرقابػػة التنبئيػػةه حيػػث تسػػعي د ارسػػة السػػوؽ إل ػػل معرف ػػة

تفضيبلت المستهمكيفه ومػدى اسػتعدادهـ لشػراء السػمع المختمفػة لممنشػ ةه فػإ ا أظهػرت الد ارسػػة الػػسوقية أف
هناؾ توقعات ب يػادة الطمػب عمػل السػمع ممػا يعنػي لػؾ فرصػة تسػويتية متاحػةه يػتـ تعػػديؿ خطػػط اإلنتػػاج

ب يادتهػػا لمواجهػػة لػػؾ الطمػػب ومػػف ثػػـ يػػادة المخ ػ وف سػواء مػػف المػواد األوليػػة البل مػػة لئلنتػػاج أو ال ػػسمع

النهائية الموجهة لؤلسواؽ.

ومف متطمبات الرقابة التنبئية ما يمي :
 تحميؿ واؼ لنظاـ التخطيط والرقابة وتحديد سميـ لمتايرات مدخبلت األنشطة المختمفة. تنمية نمو ج لمنظاـ الرقابي. مراجعة النمو ج بصورة دورية لمت كد مف أف متايرات مدخبلت النشاط ما الت معبرة عف الواقع. تجميع البيانات والمعمومات الخاصة بمتايرات مدخبلت األنشطة المختمفة بصورة دورية ومستمرة. تتدير االنحرافات بيف بيانات المدخبلت الفعمية والمخططة وت ثيرها عمل النتائ المتوقعة.اتخا اإلجراءات التصحيحية التي تمكف مف تفادي المشاكؿ قبؿ حدوثها.
1
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ب – الرقابـة المتزامنة

تتـ ه الرقابة أثناء تنفيػ العمػؿه فهػي تهػدؼ إلػل اكتشػاؼ االنحػراؼ أو الخط ػ وقػػت حدوثػػه وتجنػب

مضػػاعفاته وأثػػار التػػي قػػد تكػػوف مػػؤثرة سػػمبيا عمػػل المنظمػػةه كمػػا تهػػدؼ ه ػ الرقابػػة إل ػػل التحت ػػؽ مػػف أف
العمػػؿ يػػؤدى بطريتػػة مناسػػبة كمػػا هػػو مخطػػطه و لػػؾ بمراقبػ ػػة العم ػػؿ داخ ػػؿ المنظم ػػة وباتخ ػػا اإلج ػراءات

التصػػحيحية البل مػػة .ولتػػد سػػاهـ فػػي ظه ػػور هػ ػ ا النػػوع مػػف الرقابػػة اسػػتخداـ الحاسػػبات اآلليػػةه والتجميػػع
والتخ يف والتحويؿ اإللكتروني لمبياناته كما يمكف مف رصد االنحرافات وقت حػدوثها وابػبلغ اإلدارة بها.
يس ػػتخدـ هػ ػ ا الن ػػوع م ػػف الرقاب ػػة بنج ػػاح ف ػػي كثي ػػر م ػػف المنش ػػآلت الت ػػي تعتمػ ػػد عمػ ػػل اآلليػ ػػة والعمميػ ػػات

اإلنتاجية المعتػدة والتػي تتطمػب ضػرورة التتػابع السػميـ لم ارحػؿ إنتػاج السػمعةه وفػي هػ الحالػة يػتـ مراجع ػػة
ومراقب ػػة األداء ف ػػي نف ػػس الوق ػػت وتع ػػديؿ األخط ػػاء قب ػػؿ أف تخ ػػرج الس ػػمعة م ػػف خ ػػط اإلنت ػػاجه وبالتػ ػالي ي ػػتـ

تخفيض معدالت السمع المعيبة.

جـ – الرقابـة الالحقة (الرقابة التاريخية)
تعنػي الرقابة التاريخيػة التياـ برصد النتائ واببلاها بعد فترة طويمة نسبيا مػف ح ػدوثه ػاه وتهػدؼ ه
الرقابة إلل اكتشاؼ االنحراؼ أو الخط بػعػد االنتهػػاء مػف تنف ػي العم ػؿه والهػدؼ مػف الرقابػػة البلحت ػػة لػيس

تصحيح األخطاء وانما حصرهاه واالستفادة مف المعمومات المت تية منهاه والتػي بػدورها تسػاعد عمػػل تػوفير

فرص نجاح أكبر لممشاريع المستتبمية .
ومف بيف أساليب ه الرقابةه التوائـ المالية مثؿ مي اف المراجعة وقوائـ الػدخؿه فه ػي تعطػػي صػورة

واضحة عما قامت به المنش ة فػي فتػرة سػابتة (الشػهر الماضػيه الثبلثػػة أشػػهر الماضػػيةه الػػسنة الماضػية)
كػ لؾ النسػػب الماليػػة المختمفػػةه تتػػيس كفػػاءة اإلدارة فػػي العديػػد مػػف المجػػاالت كاإلنتػػاج والتموي ػػؿ والتسػػويؽ

...الخه مف خبلؿ ه األساليبه تػرى المنشػ ة أي مػف المجػاالت تحتػاج إلػل تعػديؿ بمػا يػؤدي إلػػل تفػادي
وقوع األخطاء في المستتبؿ.
 .3الرقابـة حسب أطراف التعامل مع المنظمة
في ه ا الصدد يمكف التفرقة بيف نوعيف أساسييف مف الرقابة: 1

1
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أ – الرقابـة الخارجية

هي الرقابة التي تتـ مف أطراؼ خػارج المنظمػةه وهػـ مػف يتولػوف الرقابػة داخػػؿ ه ػ المنظمػػة ويبلحػظ

أف ه ػ ا النػػوع مػػف الرقابػػة يفػػرض فػػي الواقػػع عػػدة قيػػود عمػػل حريػػة تص ػػرؼ المنظمػػات الخاضعػ ػػة لمرقابػػة
الخارجيػةه بحيث تتـ ه الرقابة عف طريؽ يػػارات مفاجئػػة مػف طػػرؼ المراجعي ػػف الخػارجييف لتفػػتد وثائػػؽ

ودفاتر المنشػ ة و لؾ بارض اكتشاؼ األخطاء واالنحرافات وتصحيحها وفؽ معايير موضوعة.
ب – الرقابـة الداخميـة

وتعرؼ أيضا بالرقابػة ال اتيػػةه باعتبارهػا تتػع فػي اإلطػار الػداخمي لممنظمػةه وهػي رقابػػة أجه ػ ة اإلدارة
عمػل نفسػػها بنفسػػهاه والهػػدؼ مػػف هػ ا النػػوع مػػف الرقابػػة هػػو اكتشػاؼ االنح ارفػػات وتصػػحيحها وتتويمهػػا فػػي

الوقت المناسب مف جانب أجه ة اإلدارة نفسهاه وهل قادرة أكثر مف ايرها مف الجهات الخارجيػػة عمل فهـ
ميكاني مػػات العمػػؿه والمشػػاكؿ التػػي قػػد تواجههػػا المنظمػػةه فػػتفهـ أجه ػ ة الرقاب ػػة الداخمي ػػة لطبيع ػػة نشػػاطات

المنظمة يجعمها أقدر مف ايرها عمل تبني أساليب رقابة ناجحة تصحح مف االنحرافات.

يتضح مما سبؽ أف الرقابة ب نواعها المختمفػة لها أهمية بالاة في تحتيؽ أهػداؼ المنػش ةه وأف استخداـ
الرقابة ب نواعها خاصة التنبئية والمت امنػة والتاريخيػػة بصػورة جماعيػة يعطػي لممنػػش ة صػػورة أفضػػؿ ألدائهػا

الحالي.
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المبحث الثاني :ماهية الرقابة الداخمية في البنوك التجارية
يعتبر موضوع الرقابة الداخمية بالغ األهمية عموما وفي العمؿ المصرفي خصوصا مف جهة ثانيةه فإف
تشخيص نواحي الضعؼ والتصور في ه النظـ يعتبر أم ار بالغ األهمية لممساهمة في معالجة اإلخفاقات

وتحسيف أداء البنوؾ التجارية.

المطمب األول :مفهوم الرقابة الداخمية وأهميتها.
أوال :مفهوم الرقابة الداخمية
تتضمف الرقابة الداخمية عدة تعاريؼ منها:
 -يتص ػػد بالرقاب ػػة الداخمي ػػة أنػ ػواع الرقاب ػػة الت ػػي تمارس ػػها ك ػػؿ منظم ػػة بنفس ػػها عم ػػل أوج ػػه النش ػػاطات

والعمميات التي تؤديها والتي تمتد خبلؿ مستويات التنظيـ المختمؼ

1

 -عرفػت الرقابػة الداخميػة بػ نها « تشػمؿ الخطػة التنظيميػة و وسػائؿ التنسػيؽ والمتػاييس المتبعػة فػي

المشػروع بهدؼ حمايػة أصػوله وضػبط ومراجعػة البيانػات المحاسػبية و الت كػد مػف دقتهػا و مػدى االعتمػاد
عميها و يادة الكفاية اإلنتاجية وتشجيع العامميف عمل التمسؾ بالسياسات اإلدارية الموضوعة».

2

 -تعػػرؼ الرقابػػة الداخميػػة عمػػل أنهػػا« الجهػػود المنظمػػة التػػي تػػتـ عبػػر المسػػتويات التنظيميػػة المختمفػػة

بارض صيااة النظـه وضبطهاه والتفتيش عميهاه ومعالجة ثاراتهاه أو اتخا ق اررات بتطويرهاه إنها مجمؿ
الت ثيرات عناصر البنياف التنظيمي لمبنؾ والموارد البشرية والمواد المدارة لتحتيؽ أهداؼ البنؾ».

3

 -كمػػا عرفتهػػا لجنػػة ( )cosoب نهػػا« العمميػػة التػػي يػػتـ تصػػميمها لتػػوفير ت كيػػد مناسػػب بفعاليػػة وكفػػاءة

عمميػػات التشػػايؿ وبإمكانيػػة الثتػػة فػػي التػوائـ الماليػػة وبػػالت اـ بػػالتوانيف والمػوائحه وهػػي عمميػػة تتػ ثر بمجمػػس

1

محمد أحمد عبد النبيه الرقابة المصرفيةه دار م ـ ناشروف ومو عوفه ط1ه األردف ه 2012ه ص.39

2

خميؿ الرفاعيه تقييم متانة الرقابة الداخمية عمى التسهيالت المباشرة في البنوك االسالمية االردنية ،المؤتمر العممي

3

نواؿ بف عمارةه أبعاد الرقابة الداخمية وأهميتها في المصارف المشاركة ،كمية الحتوؽ والعموـ االقتصاديةه جامعة

الدولي المتمي لممنظمات الحكوميةهجامعة ورقمةه قسـ عموـ التسييره 09مارس2005ه ص.6
قاصدي مرباحه ورقمةه مجمة العموـ االقتصادية والتسييره العدد 09ه 2009هص.151
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اإلدارةه األفراد اآلخريفه ويتـ تصميمها إلعطاء ت كيد معتوؿ ( )reasonable assuranceولػيس ت كيػد

مطمؽ (.» )absolute assurance

1

ومػػف خػػبلؿ ماسػػبؽ يمكػػف تعريػػؼ الرقابػػة الداخميػػة عمػػل أنهػػا« مجموعػػة االجه ػ ة المنتتػػاة مػػف طػػرؼ

المشرفيف عمل المؤسسةه والتي يتـ تطبيتها عمل جميع المسػتويات مػف طػرؼ المسػؤوليف مػف أجػؿ الػتحكـ
فػػي تسػػيير أنشػػطة ه ػ االجه ػ ة موجهػػة بهػػدؼ ت ويػػد المؤسسػػة بت كيػػدات معتولػػة حػػوؿ تحتيػػؽ العديػػد مػػف

األهداؼ المنشودة » .

ثانيا :أهمية الرقابة الداخمية.
إف يػػادة واتسػػاع نطػػاؽ األنشػػطة والب ػرام المختمفػػة التػػي تمارسػػها المؤسسػػات عمػػل اخػػتبلؼ أنواعهػػا
وأش ػػكالها إل ػػل ي ػػادة وابػ ػ ار الراب ػػة ف ػػي الحص ػػوؿ عم ػػل تتي ػػيـ داخم ػػي مس ػػتتؿ لفاعمي ػػة اإلدارة داخ ػػؿ هػ ػ

المؤسسات وه ا ما يدخؿ في نطاؽ عمؿ الرقابة الداخمية والتي تعتبر مػف أهػـ أدوات الرقابػة حيػث يتوقػؼ

عمل مدى نجاح وقوة نظاـ الرقابة الداخمية ما يمي:

2

أ  -نجاح وكفاءة رقابة و أداء ما تتوـ به المؤسسة مف أنشطة مختمفة.
ب -يادة كفاءة أداء العامميف في المؤسسة في مجاؿ تنفي وأداء األعماؿ واألنشطة الموكمة لكؿ منهـ.
ج -م ػػدى تحتي ػػؽ النت ػػائ المخطط ػػة وم ػػف ث ػػـ تحتي ػػؽ األه ػػداؼ النهائي ػػة الموض ػػوعة م ػػف قب ػػؿ أنش ػػطة

المؤسسة.

د -مدى ما يتوـ به المراجع الخارجي مف خطوات وما يب لػه مػف جهػود هػو ومسػاعديه فػي سػبيؿ وضػع
وتحديد اإلطار المبلئـ لبرنام مراجعته.

هػ -المساعدة عمل اكتشاؼ أي انحرافات أو أخطاء عند تنفي أنشطة المؤسسة قبؿ وقوعهػا حتػل يمكػف
تجنبهاه ويمثؿ لؾ جوهر الرقابة الداخمية السميمة التي يجب أف تكوف في نفس الوقت رقابة وقائية كمما

أمكف لؾ.

 1هحود السيد سزايا ،شحاتت السيد شحاتت وآخزوى ،الرقببة والوراجعة الحذيثة ،دار التعلين الجاسوي ،اإلسكندريت
،1102،ص.12
 2محمد السيد سراياه أصول المراجعة والتدقيق الشامله المكتب الجامعي الحديث لمنشره ط1ه مصره2007ه
ص.76-75
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ونظ ار لؤلهمية الكبرى لمرقابة الداخمية فػي مختمػؼ المؤسسػات الخاصػة والعامػة أو الحكوميػة فتػد حظيػت

بالعدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات العممي ػػة الت ػػي ته ػػدؼ إل ػػل تتي ػػيـ دوره ػػا والعم ػػؿ عم ػػل ي ػػادة فاعمي ػػة هػ ػ ا ال ػػدور ف ػػي
المجاالت المختمفة داخؿ ه المؤسسات.

المطمب الثاني :نشأة الرقابة الداخمية وعالقتها بالمراجعة ومخاطرها
مػػع قيػػاـ المؤسسػػة بتفػػويض المسػػؤوليات إلػػل مختمػػؼ اإلدارات داخمهػػاه أصػػبحت الرقابػػة الداخميػػة

مهمػػة داخػػؿ المؤسسػػة وسػػنحاوؿ مػػف خػػبلؿ ه ػ ا المطمػػب التطػػرؽ إلػػل النش ػ ة وبعػػض المفػػاهيـ المتعمتػػة
بالرقابة الداخمية.
أوال :نشأة الرقابة الداخمية.
إنػػه مػػف الصػػعب الفصػػؿ بػػيف تػػاريخ تطػػور الرقابػػة الداخميػػة وتطػػور مفهومهػػاه فحينمػػا كانػػت المؤسسػػة

صػايرة الحجػػـ كػػاف مػػف السػػهؿ ضػػبط الرقابػػة الداخميػػة وبالتػػالي لػػـ تكػػف الحاجػػة ممحػػة إلػػل الرقابػػة الداخميػػة
كػػوف أصػػحاب المؤسسػػات يجمعػػوف بػػيف الممكيػػة واإلدارة لممؤسسػػةه وقػػد نمػػت الحاجػػة إلػػل الرقابػػة الداخميػػة
بكبر حجـ المشروعات وتعتد نواحيها اإلدارية والمالية والتنظيمية.

ومػػع كبػػر حجػػـ المؤسسػػات اضػػطرت اإلدارة لتو يػػع وتفػػويض السػػمطاته إلػػل بعػػض اإلدارات الفرعيػػة

داخػػؿ المؤسسػػةه إضػػافة إلػػل التوسػػع ال ػ ي تصػرفه الشػػركات المتعػػددة الجنسػػياته كػػؿ ه ػ العناصػػر أدت
لبلهتم ػػاـ بالرقاب ػػة الداخميػ ػة .ومن ػػه أص ػػبحت الرقاب ػػة الداخمي ػػة ليس ػػت هام ػػة ألاػػراض االحتف ػػاظ بالس ػػجبلت
المحاسػػبية والماليػػة لممؤسسػػة فتػػطه وانمػػا جوهريػػة إلدارة المؤسسػػة ككػػؿه وقػػد تطػػور مفهػػوـ الرقابػػة الداخميػػة

مػػف مجػػرد ضػػبط داخمػػي يهػػدؼ إلػػل المحافظػػة عمػػل تا يػػة المؤسسػػة واألصػػوؿ الماديػػة األخػػرى بالمؤسسػػة
والمحافظػػة عمػػل دقػػة الحسػػابات المختمفػػة إلػػل ضػػرورة نظػػاـ فعػػاؿ لمرقابػػة الداخميػػة .وقػػد أدى التوسػػع فػػي

اسػػتخداـ الحاسػػبات اآلليػػة إلػػل يػػادة االهتمػػاـ بالرقابػػة الداخميػػة التػػي تسػػاعد عمػػل تجنػػب سػرقة المعمومػػات

المحاسبية.

إ ف في البداية كانت الرقابة الداخمية تهدؼ إلل وضع إجراءات وقواعػد الرقابػة عمػل التا يػة باعتبارهػا

أكثػػر األصػػوؿ قابميػػة لمتػػداوؿ وسػػرعة نتمهػػا ولمتصػػرؼ بهػػاه ممػػا اسػػتدعل رقابتهػػا بػػإجراءات تضػػبط حريتهػػا
مثػػؿ تحديػػد واجبػػات أمػػيف الصػػندوؽ ثػػـ انصػػب اهتمػػاـ الوقايػػة الداخميػػة فػػي المرحمػػة البلحتػػة حػػوؿ مراقبػػة
المخ ون ػػات وايره ػػا م ػػف األص ػػوؿ المتداول ػػة و ل ػػؾ بت ػػدعيمها ب ػػإجراءات رقابي ػػة مطابت ػػة ألرص ػػدة األص ػػوؿ
بالمي انيػػة الختاميػػة وانتتمػػت الرقابػػة الداخميػػة مػػف بعػػد لػػؾ مػػف مجػػرد الرقابػػة عمػػل النتديػػة والمخ ػ وف إلػػل
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مفهوـ أعـ وأشمؿ أطمؽ عميه المحاسػبيف والمػراجعيف (الضػبط الػداخمي) باػرض حمايػة األصػوؿ المؤسسػة

مػػف اإلفػػبلس والضػػياع .ثػػـ تجػػاو ت الرقابػػة المعنػػل الضػػيؽ والمتمثػػؿ فػػي الرقابػػة عمػػل النتديػػة والمخ ػ وف
وتتمػػيص فػػرص الاػػش إلػػل معنػػل يتضػػمف التػػدخؿ فػػي أوجػػه النشػػطات المختمفػػة عػػف طريػػؽ ضػػماف الدقػػة

الحس ػػابية والتػ ػ اـ بالسياس ػػات اإلداري ػػة الموض ػػوعة وكػ ػ ا بي ػػاف االنحػػراؼ ع ػػف الخط ػػة وتحدي ػػد أس ػػباب هػ ػ
االنحرافات.

1

وسنحاوؿ تحديد بعض عوامؿ تطور الرقابة الداخمية المتمثمة في:
 -كبـر حجــم المؤسسـات وتعــدد عممياتهـا  :إف النمػو الضػػخـ فػي حجػـ الشػػركات وتنػوع أعمالهػا مػػف

خبلؿ االندماج والتفػرع والنمػو الطبيعػي جعػؿ مػف الصػعوبة بمكػاف االعتمػاد عمػل االتصػاؿ الشخصػي فػي
إدارة المشػػروعات ف ػ دى إلػػل االعتمػػاد عمػػل وسػػائؿ هػػي فػػي صػػميـ أنظمػػة الرقابػػة الداخميػػة مثػػؿ الكشػػوؼ
التحميمية والموا نات وتتسيـ العمؿ وايرها.

 -اضطرار اإلدارة إلل تفويض السػمطات والمسػؤوليات إلػل بعػض اإلدارات الفرعيػة بالمشػروع كمػا هػو

في شركات المساهمة حيث انفصاؿ أصحاب رؤوس األمواؿ عف اإلدارة الفعمية لمشركة بسبب كثرة عددهـ

وتباعػػدهـه ول ػ لؾ يكونػػوف ممثمػػيف فػػي الهيئػػة العامػػة لممسػػاهميف يسػػندوف اإلدارة إلػػل عػػدد منتخػػب مػػنهـ
(مجمػػس اإلدارة)ه ومجمػػس اإلدارة هػ ا ال يمكنػػه إدارة جميػػع أعمػػاؿ الشػػركة بمفػػرد ه لػ لؾ يفػػوض السػػمطات
والمسؤوليات إلل إدارات الشركة المختمفة .ومف أجؿ إخػبلء مسػؤوليته أمػاـ المسػاهميف يتػوـ مجمػس اإلدارة

بتحتيػؽ الرقابػة عمػل أعمػاؿ هػ اإلدارات المختمفػة عػف طريػؽ وسػػائؿ ومتػاييس واجػراءات الرقابػة الداخميػػة

التي تؤدي إلل اطمئناف مجمس اإلدارة إلل سبلمة العمؿ بالشركة.

 -حاجة اإلدارة إلى بيانات دورية دقيقة :ال بد مف وجود نظـ رقابية سميمة ومبينة تطمئف اإلدارة إلػل

صحة تمؾ التتارير التي تتدـ لها وتعتمد عميها في اتخا ق ارراتها .

 -حاجــة إدارة المشــروع إلــى حمايــة وصــيانة أمـوال المشــروع :عمػػل اإلدارة تػػوفير نظػاـ رقابػػة داخمػػي

سميـ حتل تخمي نفسها مف المسؤولية المشتركة عميها في منع األخطاء والاش أو تتميؿ احتماؿ ارتكابها.

 -حاجــة الجهــات الحكوميــة وإيرهــا إلــى بيانــات دقيقــة :تحتػػاج الجهػػات الحكوميػػة إلػػل بيانػػات دقيتػػة

ح ػػوؿ المؤسس ػػات المختمف ػػة العامم ػػة داخ ػػؿ البم ػػد لتس ػػتعممها ف ػػي التخط ػػيط االقتص ػػادي والرقاب ػػة الحكومي ػػة
 1عبد الوهاب نصر علي ،شحاتة السيد شححاتة ،الرقابة و المراجعة الحديثة في كنولللجةية المعملتيا و مللمية اسيلا الميا  ،ال حدار اجلامعي حة،
مصر ،1114 ،ص.43
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والتسعيره عميها تحضيرها بسرعة ودقةه األمر ال ي يتسنل لها ما لـ يكف نظاـ الرقابة الداخميػة المسػتعمؿ

قويا ومتماسكا.

 -تطـــور إجـــراتات التـــدقيق :م ػػف ش ػػاممة إل ػػل اختباري ػػه تعتم ػػد عم ػػل أس ػػموب العين ػػة اإلحص ػػائية ل ػػؾ

األسموب الػ ي يعتمػد فػي تتريػر حجمػه وكميػة اختبا ارتػه عمػل درجػة متانػة نظػاـ الرقابػة الداخميػة المسػتعمؿ

في المشروع المعني.

1

ثانيا :عالقة الرقابة الداخمية بالمراجعة
مف االمور الهامة ضرورة تحديد اساس العبلقة بيف نظاـ الرقابػة الداخميػة والمراجعػة عمػل اسػاس اف
المراجعة نهتـ بتيػاس مػدى فعاليػة الرقابػة الداخميػة فػي تحتيػؽ اهػدافها الرئيسػية وأهػدافها التشػايمية وخاصػة
ف ػػي مج ػػاؿ حماي ػػة اص ػػوؿ ومػ ػوارد المؤسس ػػةه وم ػػف جانبي ػػه يه ػػتـ الم ارج ػػع بوج ػػه خ ػػاص بم ػػدى ت ك ػػد م ػػف
إمكانيات اساليب وأدوات الرقابة الداخمية فػي منػع حػدوث اخطػاء جوهريػة او تبلعػب فػي التػوائـ الماليػة أو

اكتشاؼ امرها في الوقت المناسبه وعميه فاف لمرقابػة الداخميػة عبلقػة قويػة سػواء مػع المراجعػة الداخميػة أو
الخارجية وسيتـ التركي عمل ما يمي:

2

 .1عالقة الرقابة الداخمية بالمراجعة الداخمية
تعتبر المراجعة الداخميػة إحػدى أدوات الرقابػة الداخميػة فػي المؤسسػة لػدعـ الوظيفػة اإلداريػةه باإلضػافة

إلل كونها دعما لممراجع الخارجية بش ف تتييـ نظاـ الرقابة الداخمية وتحديػد نطػاؽ الفحػصه فمػف متطمبػات
الرقابة الداخمية السميمة وجود قسـ كتنظيـ اداري داخؿ المؤسسة بطمؽ عميه قسـ المراجعػة الداخميػة مهمتػه

الت كد مف تطبيؽ كافة االجراءات والموائح والسياسات التي تـ وضػعها بواسػطة اإلدارةه وكػ الؾ الت كػد مػف
دقػػة البيانػػات المحاسػػبية التػػي يوفرهػػا النظػػاـ المحاسػػبي وأيضػػا التحتػػؽ مػػف عػػدـ وجػػود اوجػػه التبلعػػب أو

المخالفات وهو ما يمثؿ اإللماـ بشتي الرقابة الداخمية سواء اإلداري أو المحاسبي.
 .2عالقة الرقابة الداخمية بالمراجعة الخارجية
ونظ ػ ار االرتبػػاط الرقابػػة الداخميػػة المحاسػػبية بالجوانػػب الماليػػة والمحاسػػبية المتعمتػػة بتحتػػؽ مػػف حمايػػة
االصوؿ ودقة المعمومات الواردة في تتارير والتوائـ الماليةه فاف مراجع الحسابات الخارجي يهػتـ بهػا ويتػوـ
1
2

عبد الرؤوف جابر ،الرقابة المالةة والمراقب المال تن الواحةة الوظرية  ،الطبعة األوىل ،دار النهضة العربية ،لبنان  ،2004،ص.056

وجداى علي أحود ،دور الرقببة و الوراجعة الخبرجية في تحسين أداء الوؤسسة ،هذكزة هاجستيز ،كليت العلوم االقتصاديت و العلوم التجاريت و
علوم التسييز  ،فزع هحاسبت و تدقيق  ،الجزائز ،1101 ،ص.78
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بتحتيتهػػا لتحديػػد درجػػة االعتمػػاد عميهػػا تمهيػػدا لتحديػػد نطػػاؽ فحصػػه فػػي حػػيف ال تخضػػع الرقابػػة الداخميػػة
االدارية لتتيػيـ المرجػع الخػارجي الػل فػي الحػدود التػي يػرى فيهػا الم ارجػع اف الرقابػة االداريػة لهػا تػ ثير هػاـ

عمػػل سػػبلمة السػػجبلت والرقابػػة الماليػػةهأي أف الم ارجػػع الخػػارجي يعتبػػر مسػػؤوال عمػػل فحػػص تتيػػيـ انظمػػة

الرقابة المحاسبية دوف اإلدارية منهاه وك الؾ مػف خػبلؿ تحديػد درجػة الدقػة ودرجػة االعتمػاد عم ػل البيانػات
الم ػحاسبية والمػالي ػةه وكػ اؿ تحديػػد االختبػارات والفحوصػات التػي سػػيجريها بالػدفاتر والتيػاـ بػاجرات البل مػػة
لمت كػػد مػػف صػػحة ارصػػدة الحسػػابات المثبتػػة فػػي الت ػوائـ الماليػػة المختمفػػة تجنبػػا لػػبل دواج فػػي اإلجػػ ارءات

المتبعة.

1

ثالثا :المخاطر المحتممة نتيجة ضعف نظام الرقابة الداخمية
يحػػاوؿ الم ارجػػع مػػف خػػبلؿ تتييمػػه لنظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة وك ػ الؾ إعػػداد الخطػػط البل مػػة لجمػػع األدلػػة

المراجعةه أف يحتؽ بعض االطمئناف نحو نوعيف مف المخاطر المتعمتة بخصوص التوائـ المالية وهما:
 -مخاطر وجود أخطاء في السجبلت المحاسبية.

 -مخػػاطر احتمػػاؿ عػػدـ كفايػػة اختبػػارات المراجعػػة الكتشػػاؼ تمػػؾ األخطػػاء فيعتمػػد الم ارجػػع إلػػل درجػػة

الكبي ػرة عمػػل نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة لبلطمئنػػاف بعػػدـ وجػػود أخطػػاء جوهريػػة أو أي مخالفػػات فػػي السػػجبلت
المحاسبية.
ويمكف أف تحدث نتيجة لضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية عشرة مف المخاطر:
 عدـ صحة وسبلمة البيانات المحاسبية والمعمومات المطموبة بالمؤسسة. -احتمػاؿ حػدوث مخالفػات لتعميمػات ولػوائح المؤسسػة او حػدوث مخالفػات قانونيػة نتيجػة عػدـ التػ اـ

به الموائح.

 عدـ تطبيؽ أحكاـ قواعد قانونية السارية المفعوؿ بالمؤسسة. احتماؿ تواطؤ بعض الموظفيف في التياـ بتبلعب أو إخفاء بعض األخطاء. ضياع أصوؿ المؤسسة أو تعرضها لمتمؼ وسوء االستخداـ. عدـ مشروعية أو صحة العمميات المسجمة بالدفاتر و الؾ لعدـ كفاية المستندات المؤيدة لها.1

وجداى على أحود،هزجع سابق ،ص.78
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 تسجيؿ العمميات في سجبلت خط لعدـ وجود مستندات مرقمة مسبتا. اتساع حجـ عممية المراجعة واستنفا ها لوقت طويؿ. احتماؿ حدوث حاالت ت وير واش. -تعػػارض وتػػداخؿ بػػيف المسػػؤوليات أو السػػمطات وعػػدـ تحتيػػؽ الكفايػػة اإلنتاجيػػة المطموبػػة وبالتػػالي

االنحراؼ عف األهداؼ المخططة.

1

المطمب الثالث :أهداف الرقابة الداخمية و األطراف المستفيدة منها
أوال :أهداف الرقابة الداخمية
مف خبلؿ التعاريؼ السابتة حددت أهداؼ الرقابة الداخمية كالتالي:
 .1التحكم في المؤسسة
يعتبر التحكـ في أهداؼ المؤسسة التي تسعل لتحتيتهػا مػف أهػـ أهػداؼ مجمػس اإلدارة و المسػؤوليف

التنفيػ ييفه يحػدث هػ ا عػف طريػؽ التنفيػ الصػارـ والتػدقيؽ لمختمػػؼ التعميمػات وعميػه فػػإف تصػميـ وتطبيػػؽ
نظاـ رقابي هو مف مسؤولية اإلدارة و المسيريف.

2

 .2حماية أصول المشروع
يتصػػد بهػػا حمايػػة المؤسسػػة ألصػػولها وسػػجبلتها حمايػػة فعميػػة ونجػػد فػػي هػ ا المجػػاؿ حمػػايتيف األولػػل
مادية ويتصد بها حماية األصوؿ مف األخطار التي يمكف أف تتعرض لها مف جراء العوامػؿ الخارجيػة مػف

سرقة أو تمؼ إ لـ تحفظ في مخا ف مهيػ ة خصيصػا لػ لػؾ
بها ارتباط التسجيبلت بالحركات الفعمية لؤلصوؿ.

ه أما الحماية الثانية فهػي محاسػبية ويتصػد

وتتضػػمف جميػػع تحركاتهػػا حتػػل يمكػػف متابعتهػػا بدقػػة مثػػؿ اسػػتبلـ الم ػواد وادخالهػػا إلػػل المخ ػ ف وعمميػػة

االستثمار وايرها مف الحاالت.
1
2

1

هادي التميميه مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية و العمميةه دار وائؿ لمنشره ط3ه األردفه ص.88

عفاف نفسيةه أثر نظام الرقابة الداخمية عمى أدات المؤسسات المصرفيةه م كرة لنيؿ شهادة ماستر أكاديميه منشورة

ه عموـ التسييره تخصص تدقيؽ ومراقبة التسييره جامعة ورقمةه 2013ه ص.3
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 .3ضمان صحة ودقة المعمومات

يعمػؿ هػ ا الهػدؼ عمػل يػادة درجػة المصػداقية والثتػة فػي المعمومػاته وبالتػالي يػادة درجػة االعتمػاد

عميها فػي اتخػا التػ ارراته ألف ضػماف نوعيػة المعمومػات المحاسػبية الػواردة فػي التػوائـ الماليػة يػؤدي ل يػادة

درجة الثتة فيها.2

 .4االرتقات بالكفاتة اإلنتاجية
يعػػد االهتمػػاـ بالكفػػاءة اإلنتاجيػػة و يادتهػػا وتطويرهػػا مػػف األهػػداؼ الرئيسػػية إلدارة أي مشػػروعه حيػػث

يمكف أف تمعب الرقابة الداخمية دورها في ه ا المجاؿ عف طريؽ:

 رقابة عناصر اإلنتاج ( مف موارد و العمؿ واألجه ة ومف المعدات.)... متابعة مراحؿ العممية اإلنتاجية لتحديد أي خروج عف النظاـ الخاص بالمشروع. -تتي ػػيـ نت ػػائ العممي ػػة اإلنتاجي ػػة وم ػػدى تحتي ػػؽ أه ػػدافها ع ػػف طري ػػؽ متارن ػػة األداء الفعم ػػي ب ػػاألداء

المخطط.

وجػػدير بال ػ كر أف الكفػػاءة اإلنتاجيػػة تعنػػي تحتيػػؽ العبلقػػة المثمػػل بػػيف المخػػبلت ( مػػف الم ػواد األوليػػة
وعناصر اإلنتاج )ه والمخرجات ( مف اإلنتاج التاـ مف السمع أو الخدمات النهائية ).
والشكؿ التالي يوضح ه العبلقة:

3

 - 1عيد عباد مناور الرشيديه تقييم فاعمية نظم الرقابة الداخمية في البنوك التجارية ،م كرة لنيؿ شهادة مجستيره جامعة
الشرؽ األوسط لمدراسات العمياه الكويته قسـ المحاسبةه منشورةه 2010ه ص.14

 - 2بطورة فضيمةه مرجع سابؽه ص .20
- 3عبد الفتاح محمد الصحف و د.فتحي ر ؽ السوافيرىه الرقابة والمراجعة الداخمية ،الدار الجامعيةه 2004ه ص.144
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الشكل رقم ( : )01االرتقات الكفاتة االنتاجية
العممي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلنتاجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المدخبلت :

التشايؿ:

المخرجات:

 -المواد األولية

 -التنظيـ

 -سمع وبضائع

األجه ة /المعدات

اإلجراءات -الرقابة

 -خدمات منتجة

 -األفراد

أي مواد أخرى

-المتابعة

 -معدالت أداء

 -منافع محتتة

المصدر:عبد الفتاح محمد الصحف و د.فتحي ر ؽ السوافيرىهالرقابة والمراجعة الداخميةه الدار الجامعيةه2004هص.144

 .5تحسين ورفع األدات
وه ا ما نبلحظه مف خبلؿ التعريفات السابتة حيث نجد أنها ركػ ت عمػل عنصػر رفػع الكفػاءة اإلنتاجيػة
لممؤسسة التي هي قدرة المؤسسة في الوصوؿ إلل الهػدؼ الػ ي حددتػه سػابتا فػي إطػار وظيفػة معينػةه أمػا
عنصػػر الفاعميػػة فهػػو أقػػؿ تركي ػ وال ػ ي يتصػػد بػػه تحتيػػؽ المؤسسػػة لج ػ ء مػػف أهػػدافها ب قػػؿ التكػػاليؼ مػػع
المحافظة عمل الجودة والنوعيةهه األهداؼ يمكف تحتيتها في ظؿ وجود نظاـ معمومػاتي و جػودة عاليػة

في الكـ والكيؼ.

1

ومف خبلؿ ما سبؽ نستنت األهداؼ الرئيسية التالية:

2

 تنظيـ المشروع لتوضيح السمطات والمسؤوليات.1

عيد عباد مناور الرشيديه مرجع سابؽه ص.15

 2عطا هللا أحود سويلن الحسباى ،الرقببة الذاخلية والتذقيق في بيئة تكنولوجيب الوعلوهبت ،دار الزايت،عواى
،1118 ،ص.36
14
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 تحتيؽ حماية أصوؿ المشروع مف االختبلس و التبلعب وسوء االستخداـ. توفير مستوى معيف مف الكفاءة اإلنتاجية. ت كيد دقة البيانات المحاسبية حيث يمكف االعتماد عميها في رسـ السياسات والت اررات اإلدارية. تحتيؽ المطابتة الدورية بيف الموجودات المسجمة في الدفاتر وبيف تمؾ التي تـ جردها. -تسجيؿ كافة العمميات بالسرعة المناسبة وبالتيـ المناسبة وفي الفترة المحاسبية التي تمت فيهػا هػ

العممياته حيث يسهؿ إعداد المعمومات المالية ضمف إطار سياسات محاسبية معترؼ بها وبطريتة تسػمح

بتحديد المسؤولية المحاسبية لمموجودات.

ثانيا  :األطراف المستفيدة من الرقابة الداخمية .
تختمؼ العبلقة بيف نظاـ الرقابة الداخمية وكبل مف اإلدارة العميا والمراجع الخػارجي بػاختبلؼ اسػتفادة

كؿ منهما مف أهداؼ الرقابة الداخمية.

1

 .1وجهة نظر االدارة العميا ألهداف الرقابة الداخمية
تتوقع اإلدارة العميا أف تعمؿ الرقابة الداخمية عمل تحتيؽ األهداؼ ن كر مف بينها مايمي:
 تساعد عمل خمؽ بيئة رقابية تسمح بتحتيؽ األهداؼ الخاصة بالفعالية وكفاءة أنشطة العمميات. إنتاج بيانات ومعمومات تساعدها عمل اتخا الترار. تتميؿ المخاطر. .2من وجهة نظر المراجع الخارجي ألهداف الرقابة الداخمية :
 -تسػػاعد الرقابػػة الداخميػػة الم ارجػػع الخػػارجي فػػي تخطػػيط وتحديػػد طبيعػػة وتوقيػػت االختبػػارات التػػي

يؤديها .

1

محمد سمير أحمده الجودة الشاممة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية ،دار الميسرة لمنشر والتو يعه ط1ه عمافه

2009ه ص ص.31-30
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 -يحت ػػاج الم ارج ػػع الخ ػػارجي ال ػػل الرقاب ػػة الداخمي ػػة لمت ك ػػد م ػػف م ػػدى ق ػػدرة المنشػ ػ ة إلنت ػػاج بيان ػػات

موثوؽ فيها وإلعطاء رأيه الفني المحايد .

 -يتػػدـ الم ارجػػع الخػػارجي تتريػػر الػػل مجمػػس اإلدارة عػػف مراجعػػة الت ػوائـ الماليػػة وأي ت ػ ثير جػػوهري

نات عف عدـ االلت اـ بالموائح ونظـ العمؿ ونتػائ تتيػيـ الرقابػة الداخميػة موضػح بػه نػواحي التػوة والضػعؼ
في النظاـ المطبؽ ودرجة الثتة في البيانات والمعمومات والتوصيات اال مة لمعالجة التصور.
المطمب الرابع :خصائص الرقابة الداخمية ومبادئها
أوال :خصائص الرقابة الداخمية.
هػ ػناؾ العديػ ػد مػ ػف الخصائػ ػص والمتطمػبػ ػات التػػي يجػػب أف تتوفػ ػر فػ ػي أي نظػ ػاـ رقػابػ ػي سػميػ ػـه حػ ػتل

يتسنل تحتيؽ االستفادة المرجوة ومف ضمف ه الخصائصه مايمي:

1

 .1الفعالية
يتصػػد بهػػا اسػػتخداـ نظػػاـ رقابػػة جديػػد ومتطػػوره يتػػوـ عمػػل اكتشػػاؼ األخطػػاء واالنح ارفػػات قبػػؿ وقوعهػػا

ومعالجتهػا بطريتػة تضػمف عػدـ وجودهػا فػي المسػتتبؿه ب قػػؿ تكمفػة ممكنػة وأسػرع وقػت مػف طػرؼ التػػائميف

به ا العمؿه مف أجؿ تحتيؽ الهدؼ المراوب فيه.
 .2الموضوعية

ال شؾ أف اإلدارة الماليةه تتضمف الكثير مف العناصر البشريةه ولكف مس لة ما إ ا كاف المرؤوس يتوـ

بعممػه بطريتػة سػميمة وجيػدة وينباػي أف ال يكػوف خاضػعا لمحػددات واعتبػارات شخصػيةه ألف األدوات
واألساليب الرقابيػة عنػدما تكػوف شخصػيةه ال موضػوعيةه يػؤثر لػؾ عمػل الحكػـ عمػل األداءه ممػا يجعمػه
اير سميـه ألف التتارير المتدمة مف طرؼ م ارجػع الحسػابات يجػب أف تكػوف موضػوعيةه حياديػة تتضػمف

بيانات لها معني ومدلوؿ كاؼ عف الوضعية المالية لممنش ة.

 - 1بطورة فضيمةه مرجع سابؽه ص ص .29-28
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 .3الدقــــــــــــة

يجب أف يكوف النظاـ الرقابي قادر عمل الحصوؿ عمل معمومات صحيحة ودقيتة وكاممة عف األداء

والت كػد فػي نفػس الوقػت مػف مصػدر المعمومػاته مػف خػبلؿ البيان ػات المسجم ػةه بالوثػائؽ والسػجبلت
المحاسبيةه وك ا المتابعة المستمرةه في اكتشاؼ األخطاء واالنحرافات مف أجؿ التعبيػر عػف حتيتػة المركػ
المالي لممنش ة في نهاية الفترة المالية.
 .4المرونة
حتػل يكػوف النظػاـ الرقػابي ناجحػاه يجػب أف تتػوافر المرونػةه أي التكيػؼ مػع المتايػرات المسػتجدة عمػل
التنظػيـه فنػاد ار مػا تتشػابه المشػاكؿ وأسػباب االنح ارفػاته ممػا يتطمػب أف يكػوف التصػرؼ مناسػبا لمموقػؼ

المتخ ه فإ ا استجدت ظروؼ أممت تايػ ار فػي األهػداؼ والخطػط الموضػوعةه وعمػل المػدير أف تتػوافر لديػه
أساليب رقابية مف أجؿ ضبط التصرفات المختمفة لجميع المشاكؿ داخؿ المنش ة .
 .5التوقيت المناسب
البد مف توافر نظاـ سميـه لتمتي كافة المعمومات في الوقت المناسبه وعميه يجب عمل التائميف بمختمػؼ

األنشطة الرقابية مراعاة الوقت خاصة التائميف بإعداد التتاريره عمػيهـ إيصػالها فػي الوقػت المحػدده حيػث
تفتد المعمومات المت خرة معناها وفائدتها ج ئيا أو كمياه فمثبل إ ا تعمؽ األمر بإحدى المناقصات وحصمت

المؤسسة عمل معمومات صحيحة تتعمؽ بشروط دخولها في ه المناقصات أمر ال قيمػة لػه إ ا جػاء بعػد
انتضاء األجؿ والموعد المحدد لمدخوؿ.
 .6التوفير في النفقات

الهدؼ مف وجود نظاـ الرقابة هو الحد مف االنحرافات عف الخطةه وبالتالي الحد مف النفتات الضائعة

أو الخسائر المرتبطػة بػهه لػ ا يجػب أف يكػوف مػردود النظػاـ أكبػر م ػف تكاليف ػهه فمػثبل شػراء نظػاـ إلكترونػي
شػديد التطػور مػف أجػؿ عمميػات رقابيػة يمكػف ضػبطها باسػتعماؿ أنظمػة بسػيطة ب قػؿ التكػاليؼ ال يعتبػر
اقتصاديا ما دامت الفوائد المتحصؿ عميها ال توا ي التكاليؼ .

17
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 .7االستمرارية والمالئمة

ونعني به اتفػاؽ النظػاـ الرقػابي المتتػرحه مػع حجػـ وطبيعػة النش ػاط ال ػ ي تت ػـ الرقاب ػة عمي ػهه فعنػدما تكػوف

المؤسسػة صػايرةه يفضػؿ لهػا أسػموب رقابػة بسػيطه عمػل عكػس لػؾ عنػدما يكػوف حجػـ المؤسسػة كبيػر
يتطمب نظاـ أكثر تعتيدا ومبلئمة.
 .8التكامل
يشػير تكامػؿ الػنظـ الرقابيػة إلػل ضػرورة اسػتيعاب هػ

الػنظـ لجميػع المعػايير الخاصػة بكػؿ الخطػط

التنظيميػةه باإلضػافة إلػل أنػه يجػب أف يكػوف هنػاؾ تكامػؿ بػيف الخطػط اتهػا وأيضػا تكامػؿ بػيف الػنظـ
الرقابية المستخدمة.
وبالتالي يمكف التوؿ أنه ال يكوف أي نظاـ رقابة داخمية فعاؿ إال إ ا توافر عمل مجموعة مف المتومات
والخصػائص التػي يتػوـ عميهػاه والتػي يجػب أف تواكػب التطػورات السػريعة الحاصػمة فػي تكنولوجيػا

المعمومات.

ثانيا :مبادئ الرقابة الداخمية:
تختم ػ ػؼ األنشطػ ػة والتنظيم ػ ػات واإلج ػ ػراءات وطػػرؽ العمػ ػؿ المستعممػ ػة مػ ػ ػف مؤسس ػ ػة ق ػ ػرض ألخػػرىه
ول لؾ فإنه توجد بعض المبادئ العامة التي يػؤدي احترامهػا إلػل الوصػوؿ لرقابػة داخميػة ات جػودة كافيػةه

وتتمثؿ ه المبادئ فيمايمي:

1

مبػدأ التنظػيـ :فحتػل تكػوف الرقابػة الداخميػة مرضػيةه ال بػد مػف تػوفر بعػض الخصػائص فػي تنظػيـ البنػؾه
ومف أهمها ن كر مايمي:
 تنظيـ مسبؽ. تنظيـ مكيؼ ومتكيؼ. -تنظيـ قابؿ لمتحتيؽ والتصحيح.

1

حورية حمنيهآليات رقابة البنك المركزي عمى البنوك التجارية وفعاليتهاه م كرة لنيؿ شهادة ماجستيره عموـ اقتصاديةه

بنوؾ وت ميناته جامعة قسنطينةه منشورةه 2006ه ص ص .99-98
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 تنظيـ مسطر. -تنظيـ يستوجب فصبل مناسبا لموظائؼ.

 مبدأ الدمج :تػدم الرقابػة الداخميػة فػي هيكػؿ وفػي إجػراءات البنػؾه ويجػب أف تسػتدرؾ هػ األخيػرة
الخطوات المتتالية لمعالجة كؿ عمميةه حيث تتمثؿ ه الخطوات في كؿ مف :التحضيره التصػريح التنفيػ

والمراقبة.

 مبدأ االستمرار :فمكي يضمف البنؾ بتػاء واسػتمرار نشػاطه ال بػد مػف األخػ بعػيف االعتبػار حاجػات

تطور البنؾه وال ي يجب أف يكوف قاد ار عمل التنويع والتجديد باستمرار لمتكيؼ مع محيطهه كمػا يجػب أف
يكػػوف التنظػػيـ محميػػا ضػػد التشػػوهات واالنح ارفػػات الناتجػػة عػػف الضػػاوطات الداخميػػة أو الخارجيػػةه والممػػؿ

المتولد عف الروتيف.

 مبدأ الشـمولية :حيػث تطبػؽ الرقابػة الداخميػة عمػل كػؿ ممتمكػات البنػؾه كمػا تخػص كػؿ المعمومػات
وكؿ األشخاص المتواجديف بالبنؾ في كؿ وقت وفي كؿ مكافه فبل يوجػد هنػاؾ أشػخاص أصػحاب امتيػا

أو مستثنييفه مجاالت محجو ة أو محظورةه مؤسسات مستثنية أو منسية.

 مبـــدأ االســـتقاللية :حي ػػث يج ػػب الوص ػػوؿ إل ػػل أه ػػداؼ الرقاب ػػة الداخمي ػػة بص ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف ط ػػرؽ
وأساليب ووسائؿ البنؾ.
 مبدأ اإلعالم :إف الحصوؿ عمل المعمومات ات الجودة يعتبر أحد أهداؼ الرقابة الداخميةه اير أف
المعمومػػات فػػي حػػد اتهػػا تمثػػؿ وسػػيمة له ػ الرقابػػةه ل ػ لؾ يجػػب أف تسػػتجيب ه ػ المعمومػػات إلػػل بعػػض
المي ات كالمبلئمة والمنفعة والموضوعية والتابمية لمتبميغ والفحص.

 مبدأ التناسق :ويتتضي ه ا المبدأ تطابؽ الرقابة الداخمية مع صفات البنؾ ومحيطه.
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المبحث الثالث :المقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخمية في البنوك التجارية
إف كبر حجـ البنوؾ وتعدد نشاطاتهاه استم ـ المجوء إلل تطوير أدوات وأساليب الرقابة الداخميةه والتي
تعمػؿ عمػل تتيػيـ أداء البنػؾ ورفػع كفاءتػه اإلنتاجيػة أو ربحيتػهه حي ػث أف االتصػاؿ المباشػر والمبلحظػة

الشخصية لـ يصبحا كافييف إلدارة المصرؼ ومراقبة العامميف به.

المطمب األول :المقومات األساسية ألنظمة الرقابة الداخمية السميمة.
يجمع الباحثوف في التدقيؽ عمل أنه البد مف توافر المتومات الرئيسية التالية في نظاـ الرقابػة الداخميػة
السميـ:
 هيكل تنظيمي إداري:
يعتبر وجود هيكؿ تنظيمي كؼء في أي منظمة هو أساس عممية الرقابةه والهيكؿ التنظيمي الكؼء
هو الهيكػؿ الػ ي يػتـ فيػه تحديػد المسػؤوليات والسػمطات المختمفػة لكافػة اإلدارات واألشػخاص بدقػة وبصػورة
واضحةه وتتوقؼ طبيعة الهيكؿ التنظيمي عمل طبيعة المنش ة وحجمها ومدى االنتشار الجارافي لها وعدد

التطاعات أو الفروعه ويجب أف يكوف لكؿ شخص في الهيكؿ التنظيمي رئيسا يتابعه ويتيـ أدائه باستمرار
وضػرورة إعػداد خػرائط تفصػيمية لكػؿ قسػـ مػع وجػود إمكانيػة لتاييػر الهيكػؿ التنظيمػي مػع تايػر الظػروؼ

المحيطةه أي أف يتصؼ ه ا الهيكؿ بالمرونةه ومف ناحية أخرى يجب أف يعمؿ الهيكؿ التنظيمي الكؼء
عمػل إعطػاء كػؿ فػرد واجبػات ومسػؤوليات محػددةه تتناسػب وقد ارتػه مػع تطبيػؽ مبػدأ الفصػؿ بػيف المهػاـ

المختمفة .

1

مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الهيكؿ التنظيمي الكؼء يجب أف يتصؼ بالعناصر اآلتية:
 أف يتـ تفويض السمطات مف أعمل إلل أسفؿه وأف السمطة واضحة ومفهومة. تطبيؽ مبدأ الفصؿ بيف المهاـ خاصة السجبلت عف الشخص التائـ بالوظيفة. مرونة الخطة التنظيمية إلمكانية استيعاب أية تاييرات مستتبمة. االستتبلؿ الوظيفي بيف اإلدارات واألقساـ بما ال يمنع التعاوف والتنسيؽ بينهما. - 1بطورة فضيمةه مرجع سابؽه ص ص .24-23
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 ربط االختصاصات والمسؤوليات باألهداؼ والسياسات الهامة لممؤسسة. تحديد المسؤوليف عف أي أخطاء أو مخالفات قد تحدث. -تخطػيط أنشػطة المؤسسػة وتوصػيمها إلػل المسػتويات التنفي يػة فػي صػورة تعميمػات أو قواعػد واجبػة

التنفي .

 وضع إجراءات واضحة ودقيتة لنشاط الرقابة وعممها في شكؿ خطة محددة. نظام محاسبي
يعتػػد النظ ػػاـ المحاس ػػبي عم ػػل مجموعػػة متكامم ػػة م ػػف ال ػػدفاتر والسػػجبلته ودلي ػػؿ مب ػػوب لمحس ػػاباته

ومجموعة مف المستندات تفي بإحتياجات المشروعه وتصميـ لدورات محاسبية مستندية تحتػؽ رقابػة فعالػةه
ويجب أف يراعل في السجؿ أو المستند البساطة والوضوح حتل يسهؿ فهمه عمل مف يستعممهه ويجػب أف

يخدـ لؾ أو المستند هدفا مف أهػداؼ إدارة المشػروعه كمػا يجػب أف ي ارعػل فػي تصػميمه كافػة اسػتخداماته
المحتممة حتل تتمؿ مف تايير النما ج كػؿ حػيف .هػ ا يجػب أف ي ارعػل فػي تصػميمه مػا يكفػؿ تحتيػؽ رقابػة

داخمية فعالة في المراحؿ التي يمر فيها المستند.

1

 اإلجراتات التفصيمية لتنفيذ الواجبات
مع م ارعػاة تتسػيـ الواجبػات بػيف الػدوائر المختمفػة بحيػث ال يسػت ثر شػخص واحػد بعمميػة مػا مػف أولهػا
آلخرهاه أي باستثنائها واالحتفاظ باألصوؿ المترتبة عميها والمحاسػبية عنهػاه ألف الجمػع بػيف هػ الم ارحػؿ

فػػي يػػد والحػػدة يشػػكؿ خط ػ ار عمػػل المشػػروع بوجػػود تبلعػػب أو اخػػتبلس  .ل ػ لؾ عمػػل اإلدارة تو يػػع العمػػؿ
بشكؿ يضمف لها وجود رقابة اتية أو تمتائية أثناء تنفي العممية و لؾ بواسطة ما يحتته موظؼ رقابة عمل

موظؼ آخر .وهك ا تتؿ فرص التبلعب والاش والخط .

1
2

2

خالد أميف عبد اهلل هالتدقيق والرقابة في البنوك ،دار وائل لمنشر والتوزيع ،ط ،1االردنه 2012ه ص .194

مرجع نفسهه ص 195

21

مدخل الى الرقابة الداخمية

الفصل األول
 اختيار الموظفين األكفات ووضعهم في المراكز المناسبة

يتضمف ه ا اختيار مف توصيؼ دقيؽ لوظػائؼ المشػروع المختمفػةه وبرنػام مرسػوـ لتػدريب العػامميف

في المشروع بما يضمف حسف اختيارهـ و وضع كؿ موظؼ أو عامؿ في المكػاف المناسػب لػه حتػل يمكػف
االستفادة مف الكفاءات المختمفة.

1

 الوسائل اآللية واإللكترونية المستخدمة
أصػبحت الوسػائؿ اآلليػة المسػتخدمة ضػمف عناصػر النظػاـ المحاسػبي داخػؿ المنشػ ة مػف العناصػر

الهامة في ضبط وانجا األعمػاؿ كمػا هػو الحػاؿ فػي آالت عػد النتديػة المحصػمة وتسػجيمهاه كػ لؾ ت ايػدت
أهميػة اسػتخداـ الحاسػوب اإللكترونػي فػي إنجػا

بعػض خطػوات الػدورة المحاسػبية وتحميػؿ البيانػات

والمعمومػات سػواء باػرض إعػدادها أو اإلفصػاح عنهػاه وأف التوسػع فػي اسػتخداـ هػ
تدعيـ الدور الرقابي لمنظاـ المحاسبي المستخدـ. 2

األدوات مػف شػ نه

 معايير أدات سميمة
إف وجود هيكؿ كؼء وعمالة مدربة و ات قدرات وكفاءات عاليةه ال يعنػي التخمػي عػف تػوافر معػايير

لتياس أداء هؤالء العامميفه و لؾ في محاولة لمتارنة األداء المخطط مع األداء الفعمي وتحديد االنحرافات
واإلجراءات الواجب اتخا ها لتصحيح ه االنحرافات.3

1

خالد أميف عبد اهلل ه مرجع سابؽه ص .195

2

عبد الفتاح محمد الصحف وفتحي ر ؽ السوافيريه مرجع سابؽه ص193

3

محمد التوهامي طاهر ومسعود صديتيه مراجعة الحسابات المتقدمة ،ديواف المطبوعات الجامعيةه بف عكنوفه  2003ه

ص .101
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المطمب الثاني :وظائف الرقابة الداخمية وأشكالها
أوال :وظائف الرقابة الداخمية

يمكف إجماؿ وظائؼ الرقابة الداخمية في وظيفتيف أساسيتيف وهما:

1

 -وظيفـة وقائيـة :وتتػوـ عمػل كشػؼ االنح ارفػات الناجمػة عػف أخطػاء السػهو أو األخطػاء المتعمػدة

والعمؿ عمل تصحيحهاه كمػا تعمػؿ أجهػ ة الرقابػة الداخميػة عمػل اكتشػاؼ الثاػرات التػي تػؤدي إلػل حػدوث

خمؿ ما بالبنؾه وبالتالي تتوـ بإعطاء إن ار بوجود ه ا الخمؿه سواء أدى ه ا األخير إلل حػدوث مخػاطر
مالية أو طرح احتماال لحدوثها.
 -تعظـيم الكفـاتة :حيػث يػؤدي اكتشػاؼ الخمػؿ إلػل التيػاـ بالد ارسػات والتحاليػؿ البل مػة لموصػوؿ إلػل

االقتراحات المناسبة لمعالجتهه و لؾ مف خبلؿ وضع تعميمات جديدة أو العمؿ عمل تعديمها لتفػادي وقػوع
األخطاءه كما يمكف أف تعمؿ ه الوظيفة عمل معالجة األخطاء عند حدوثها.
ثانيا :أشكال الرقابة الداخمية
يرتكػ االلتػ اـ األوؿ الػ ي يسػند إلػل المسػيريف عمػل تحديػد سياسػة ائتمانيػة متجانسػة مػع موجػودات

مؤسساتهـ وحالة السوؽه ثـ ينسب إلل الهيئات االجتماعيػة ت ييػد هػ السياسػة ومراقبتهػا .وب خػ الطبيعػة
الخاصة لمنشاط المصرفي بعيف االعتباره فإف لجاف التدقيؽ والميكاني مات األخرى يمكف أف تصبح مجاال
ممتا ا لمرقابة الداخمية المافمة فعميا مف طرؼ المسيريفه ويتـ لؾ مف خبلؿ مايمي:
.1

2

تحديد سياسة ائتمانية وتنظيم رقابة داخمية :عمل مؤسسة الترض– إضافة إلل تحديد سياسة

ائتمانية -أف تجه بتنظيـ يضمف رقابة داخمية صحيحةه بما في لؾ تنفيػ قػ اررات وأحكػاـ رئػيس مجمػس
إدارة ه المؤسسة.
 -تحديد سياسة ائتمانية :إف تحديد خيارات تسػيير مؤسسػات التػرض وتعريػؼ اإلجػراءات الداخميػة

لها ال ينسػب إلػل المجنػة المصػرفيةه ألف هػ المسػؤولية تتػع عمػل عػاتؽ هيئاتهػا االجتماعيػةه فػإ ا فػرض
البحػث عػف أعمػل عائػد لجمػب رؤوس أمػواؿ خاصػة مسػتتبمية فػإف لػؾ يسػتم ـ مػايمي :تحديػد االتجاهػات
االسػتراتيجية المناسػبة لتطػاع النشػاط المعنػي وضػع إجػراءات االختيػار وضػع إجػراءات رقابػة االلت امػات

1

حورية حمنيه مرجع سابؽه ص.100
-Christophe Leguevaques , Droit des défaillances bancaires, édition économica, paris,2002,pp85-90.
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حيػث تكػوف متجانسػة ومسػتندة أساسػا إلػل رقابػة داخميػة صػارمة .ويشػكؿ مجمػوع هػ التواعػد مػا يعػرؼ

ب”السياسػة االئتمانيػة”ه حيػث أف لكػؿ مؤسسػة سياسػتها الخاصػة والتػي تتماشػل مػع تتاليػدها و بائنهػا
وأهدافها.

 -تنظيم الرقابة الداخمية  :ففي المؤسسات المصرفية الكبيرة نجد أف أخ الترار– عمل األقؿ فيمػا

يخص المبػالغ الهامػة -يمثػؿ موضػوع قػرار جمػاعي فػي لجنػة التػرض أو المجنػة االسػتراتيجية .وقػد لػوحظ
بالتجريب أنه نظ ار ألقدميتهاه فإف شبكة الوكاالت تكوف االبا التطاع البنكيه أيف تتـ فيها الرقابة الداخمية

بصػفة منتظمػةه ويكػوف هػ ا صػحيحا خاصػة فػي المؤسسػات التػي تتبنػل سياسػة ال مرك يػة التػ ارراته أيػف
يكػوف كػؿ مػدير فػرع مسػؤوال عػف قطاعػه الجا ارفػيه ثػـ تػ تي بعػد لػؾ رقابػات محميػةه جهويػةه ووطنيػة

لمسيطرة عمل المخاطر  .كما أف فائدة الرقابة الداخمية ت داد بت سيس معدالت احت ار ية جديدة .وفي الواقعه
فإف جػ ءا مهمػا مػف تحديػد هػ المعػدالت المتومػة يرتكػ عمػل اسػتعماؿ طػرؽ داخميػة متتدمػة فيمػا يتعمػؽ
بتيػاس وتسػيير مخػاطر التػرضه وعميػه فمػف فائػدة البنػوؾ اآلف تعيػيف نمػو ج داخمػي كامػؿ لػيس بتػدر مػا

تحتاجه لحساب رؤوس األمواؿ النظاميةه بؿ لمتتدـ في السيطرة عمل خطر الترض والتسيير النشيط له.
 .2رقابة الهيئات االجتماعية:

كػ ي مؤسسػة تجاريػةه فػإف رقابػة نشػاط مؤسسػة التػرض يضػمف أوال مػف قبػؿ المػديريفه ثػـ مػف طػرؼ
الهيئات الممثمة ألصحاب رؤوس األمواؿ.
 -رقابة نشاط المؤسسة من قبل المديرين :حيث أف ن اهة وخبرة وكفاءة المديريف لهػا مػف األهميػة

بمػا كػافه فعمػل المػديريف ضػماف رقابػة خاصػة لنوعيػة اإلجػراءات المحاسػبية وتحضػير المعمومػات الماليػة
وطرؽ رقابة المخاطره كما يكوف المديروف مسؤوليف عمل تحديد سياسة مؤسسة الترضه بمػا يضػمف لهػا

التسيير الجيد لموجوداتها .كما يكوف عمل المديريف أيضا ضماف التسيير الحسف والصحيحه وال ي يسمح

لممؤسسة بمواجهة الصعوبات المتوقعة .وباإلضافة إلل لؾه يكوف عمل المديريف التنبؤ عمل أسػاس هػ
الصعوبات إما بالبحث عف تتريباته واما باقتراح كؿ الحموؿ المبلئمة لتجنب الضرر.

 -رقابة نشاط المؤسسة من طرف مجالس اإلدارة :حيث أف الدور ال ي تتوـ به المجالس ال يمكف

إهماله أو تتمػيص أهميتػهه وفػي الواقػع فػإف دور المسػاهميف مهػـ سػواء فػي إطػار ضػبط الحسػابات أو فػي

رقابة العمميات النظامية.
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 .3لجان التدقيق :وتتمي لجاف التدقيؽ بالصفات الثبلث التالية:

االستتبلليةه حيث يكوف عمل ه المجاف ممارسة مهامها بمبادراتها الخاصةه بحيث تكوف لها السمطة في

اإلفصػاح عنهػا بحريػةه كمػا يكػوف أيضػا مػف المستحسػف أف تتػاح لهػا المعمومػات المباشػرة مػف الهيئػات
المشاورة.
 -ال يجو وجود أي مجاؿ تحفظ أو اموض أو تكتـ.

فعالػةه فمػف الضػروري أف تتػوفر فػي المسػؤوليف عمػل لجػاف التػدقيؽ الكفػاءة
 وحتػل تكػوف الرقابػة ّالمهنية الواسعة.

المطمب الثالث :مكونات الرقابة الداخمية.
فػػي اإلطػػار التحميمػػي لػ ػ ( )COSOمي ػ بػػيف خمسػػة ( )05مكونػػات مترابطػػة لمرقابػػة الداخميػػة الفعالػػة

ن كرها فيمايمي:

1

 بيئة الرقابة
إف بيئػػة الرقابػػة تشػػمؿ جميػػع جوانػػب إطػػار الرقابػػة الداخميػػة فهػػو المحػػيط ال ػ ي تتواجػػد فيػػه جميػػع

العناصػػر األخػػرى لمرقابػػة الداخميػػةه بيئػػة الرقابػػة الداخميػػة تشمػ ػؿ مفاهيػ ػـ مػ ػثؿ :المهجػ ػةه السػػموؾه المعرفػػةه
الكفاءة و األسموب .وتشمؿ قوتها الل حد كبير مف المهجة المعتمدة مف الهيئات اإلدارية واإلدارة العميا.
 تقدير المخاطر
تتػػدير المخػػاطر تتضػػمف تحديػػد وتحميػػؿ المخػػاطر ات الصػػمة بػػاإلدارة عمػػل ضػػوء تحتيػػؽ أهػػداؼ

الشػػركةه إف تتػػدير المخػػاطر تهػػدؼ الػػل توثيػػؽ كػػؿ هػػدؼ مػػف أصػػار هػػدؼ إلػػل أكبػػر هػػدؼ وتحديػػد كػػؿ
خطر بإمكانه أف يهدؼ أو يضر له األهداؼ.

- http://www.Corpgov.deloitte.com, 01/03/2015, 18:30.
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 األنشطة الرقابية

إف األنشطة الرقابية مصممة لكػؿ هػدؼ مػف أهػداؼ الرقابػة مػف أجػؿ تخفيػؼ حػدة الخطػر الػ ي تػـ

تجديػػد وتوجػػد هنػػاؾ سياسػػات واج ػراءات وممارسػػات دقيتػػة تهػػدؼ إلػػل ضػػماف تحتيػػؽ أهػػداؼ المؤسسػػة
وتطبيػػؽ إسػػتراتيجيات تحتيػػؽ المخػػاطر  .إف نطػػاؽ الرقابػػة واسػػع ويحتػػوي عمػػل عػػدة نشػػاطات مثػػؿ :فصػػؿ

الوثائؽه الترخيص باألعماؿ و األمف المادي لؤلصوؿ.
 المعمومات و االتصال

إف المعمومػػات و االتصػػاؿ تػػدعـ الرقابػػة الداخميػػة عػػف طريػػؽ إطػػار توجيهػػات اإلدارة إلػػل المػػوظفيف
بشػػكؿ و أجػػؿ يسػػمح لهػػـ ب ػ داء وظيفػػة الرقابػػة بشػػكؿ فعػػاؿه وتػػتـ ه ػ العمميػػة بشػػكؿ عكسػػي التػػي تسػػمح

باتصاؿ المعمومات المتعمتػة بالنتػائ والتايػرات الخاصػة بجميػع طبتػات المؤسسػات إلػل اإلطػارات ومجمػس
اإلدارة.
 المراقبة
المراقبة عمميػة تتػوـ بتتيػيـ جػودة الرقابػة الداخميػة عمػل مػر الػ مف مػف خػبلؿ عمميػات التتيػيـ المناسػبة

والدائمة.

المراقبة يمكف أف تشمؿ عمل المرقابة الداخميػة و الخارجيػة معػا لمرقابػة الداخميػة سػواء مػف طػرؼ اإلدارة

أو الموظفيف أو الشركاء ( كرقابة تستعيف ب طراؼ مصادر خارجية ).
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المبحث الرابع :طرق تقييم نظام الرقابة الداخمية وأدواتها
إف مسئولية إقامة نظاـ سميـ لمرقابة الداخمية يتع عمل عاتؽ إدارة المؤسسةه كما أف مف مسؤولياتها
المحافظة عمل ه ا النظاـه والت كد مف سبلمة تطبيتهه و لؾ نظػ ار لمػا ألنظمػة الرقابػة الداخميػة مػف أهميػة
خاصة بالنسػبة لممصػارؼ مػف حيػث حمايػة أصػوؿ وممتمكػات وأمػواؿ المػودعيف والمترضػيف والمسػتثمريف
وضمانا لصحة البيانات المالية وامكانية االعتماد عميها مف قبؿ المستفيديف والمهتميف بهاه إضافة إلي أف

حاجػة البنػوؾ إلػل رقابػة تتمتػع بالكفػاءة والفاعميػة يػؤدي لتجنيػب الػببلد هػ ات ماليػة تػؤثر سػمبا عمػل
االقتصاد.

ومف خبلؿ ه ا المبحث سػنتناوؿ تتتيػيـ نظػاـ الرقابػة الداخميػة وأدواتهػا وعبلقتهػا بالمراجعػة إضػافة الػل

لؾ م ايا وعوائؽ الرقابة الداخمية.

المطمب األول :تقييم نظام الرقابة الداخمية
 .1خطوات تقييم نظام الرقابة الداخمية :تمر عممية تتييـ نظاـ الرقابة الدولية بالخطوات التالية:

1

 -جمع المعمومات والحقائق عمى نظام الرقابة الداخمية :وتعني ه الخطوة جمع المعمومات المتعمتة

بالدورة المستندية والخرائط التنظيمية والوصؼ الوظيفي ودليؿ االجراءات و خرائط التدفؽ داخػؿ المؤسسػة
ومػػف ضػػرورة حصػػوؿ م ارقػػب الحسػػابات عمػػل أدلػػة يمكػػف االعتمػػاد عميهػػا فػػي الػػدفاع عمػػل هػ المعمومػػات

وتهدؼ ه الخطوة الل تكويف نظػرة شام ػمة وواضػحة عػف الرقابػة الداخميػة داخػؿ المؤسسػة وأنظمػة الرقابػة

التي تـ تصميمها.

 -فحص النظام :ويتـ في ه الخطوة اختبار التنفي الفعمي لنظاـ الرقابة الداخمية والت كد مف أف تنفي

يتـ وفتا لما هو مسطر مسبتا.

 -مجموعة من اإلختبارات :ويعتمػد نجػاح نظػاـ الرقابػة الداخميػة عمػل كيفيػة تشػايؿ النظػاـ ومػدى فهػـ

المػػوظفيف لواجبػػاتهـ ومػػف ثػػـ فػػإف عمػػل م ارقػػب الحسػػابات ضػػرورة الت كػػد مػػف إج ػراءات الرقابػػة الداخميػػةه
وتطبؽ كما هي محدد لها في النظاـ مع مراعاة توقيت المناسب لبلختبارات .

 - 1عفاف نفيسةه2013هص .7
27

مدخل الى الرقابة الداخمية

الفصل األول

 .2طرق تقييم الرقابة الداخمية :راـ اختبلؼ طرؽ فحص وتتييـ نظاـ الرقابة الداخميػة إال أف معظػـ
المراجعيف يتفتوف عمل الخطوات التالية:

1

 -التقرير الوصفي :ويشتمؿ هػ ا التتريػر عمػل الوصػؼ الكامػؿ لنظػاـ الرقابػة الداخميػة ومػا يحتػوي عميػه

مػػف معمومػػات التػػي يػػتـ الحصػػوؿ عميهػػا مػػف خػػبلؿ المتػػاببلت مػػع العػػامميف والرجػػوع الػػل دليػػؿ اإلج ػراءات
والدورة المستندية وأية قرائف أخرى مبلئمة.
 -ق ـوائم األســئمة :تػػتـ هػػد الطريتػػة عػػف طريػػؽ تصػػميـ مجموعػػة مػػف االستفسػػارات تمػػـ بجمػػع األنشػػطة

بالمؤسسة ويتـ تو يعها عمل العامميف لتمتي إجابات ثـ يتـ تحميؿ اإلجابات لتتييـ مػدى كفػاءة نظػاـ الرقابػة

الداخمية المطبؽ بالمؤسسة وتعتبر ه الوسيمة مف وسائؿ أكثر استخداما بيف مراجعي الحسابات.

 -خرائط التدقيق :وهي رسـ بياني يستخدـ الرمو لتمثيؿ المستندات ومسار تدفتها داخؿ التنظيـ وب لؾ

فه ػػي تعم ػػؿ عم ػػل إيص ػػاؿ المعموم ػػات المبلئم ػػة والت ػػي تس ػػتخدـ كترين ػػة موض ػػوعية لتتس ػػييـ العم ػػؿ داخ ػػؿ
المؤسسةه وتعتبر خرائط التػدقيؽ وثيتػة منطتيػة تسػمح بطػرح العديػد مػف األسػئمة عػف أي وثيتػة تتمثػؿ فيمػا

يمي:
 كـ عدد النسخ؟ مف يرسمها؟ أيف نتطة الوصوؿ؟ متل يتـ إنشاؤها؟ وتشمؿ خرائط التدقيؽ عمل ثبلث عناصر أساسية: مجموعة الرمو إلعداد الخرائط والتي تعبر عمل المفردات والخطوات واألعماؿ التي تؤديها. خرائط التدقيؽ تستخدـ خطوط التدقيؽ إلظهار كيفية الربط بيف السجبلت والمستندات. -تظهر مجاالت المسؤولية في خرائط التدقيؽ عمل شكؿ أعمدة أو قطاعات رأسية.

1

خالد أهيي عبد هللا ،هزجع سابق ،ص.061

28

مدخل الى الرقابة الداخمية

الفصل األول
وتتمثؿ م ايا خرائط التدقيؽ فيما يمي:
 -إعطاء صورة كاممة عف نظاـ الرقابة الداخمية.

 تحديد جوانب التصور في النظاـ مف خبلؿ العرض المسبؽ لكيفية تشايؿ النظاـ. مرونة في خرائط التدقيؽ نتيجة حدوث أي تايير في النظاـ. -تسمح بالتتبع المستمر لنظاـ الرقابة الداخمية.
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لتد استخدـ المرك األمريكي لممعايير رمو النمطية إلعداد المخططات وأهمها:

1

الجدول رقم ( :)01خرائط التدقيق
الرم

رمػػو العبلقػػات الرم

رم ػػو الخاص ػػة

الرم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
األساسية

الخاصة

بالمعموماتية

مستند أو وثيتة

نتط ػ ػ ػ ػ ػػة بداي ػ ػ ػ ػ ػػة

معالجة

المعالج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أو

الرم

المخطط

العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

ارب ػ ػ ػ ػ ػػط خ ػ ػ ػ ػ ػػارج

المراقبة

اختبار أو قرار

تص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيؼ

سير الوثائؽ

االدارية

النهائي

تص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنيؼ

المؤقت

سجؿ أو ممؼ

المعموماتية

الصفحة

مراقبة

سير المعمومات
الخػ ػ ػ ػ ػػروج مػ ػ ػ ػ ػػف
المخطط

اإلرسػػ ػ ػػاؿ ال ػ ػ ػػل

الئحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المعموماتية

آخر صفحة

قرص ممانط

 - 1عفاف نفيسةه2013هص ص .9 -8
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وهناؾ نوعاف مف خرائط التدقيؽ وهما:

 )1خرائط التدقيق العمودية :وتسمح ه الخرائط باالنتتاؿ عبر المصػالح بشػكؿ عمػودي باالسػتعماؿ
الرمو واألشكاؿ حيث يتـ ه ا النوع بتتبع خط واحد لتدفؽ
الجدول رقم (  : )02خرائط التدقيق العمودية
ال بوف ...
التاريخ..../../.. :

خريطة...
وصؼ كتابي (نثري)

وصؼ بياني

عممية رقـ .....

 )2خرائط التدقيق األفقية :فيتـ في ه ا انتتاؿ أفتيا عبر المصالح:
الجدول رقم ( :)03خرائط التدقيق األفقية
بوف ...
خريطة...
المصمحة 01

التاريخ..../../.. :
المصمحة 02

المصمحة 03
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المطمب الثاني :أنواع الرقابة الداخمية.

مما سبؽ يمكف أف نستخمص ثبلثة أنواع مف الرقابة الداخمية والتي تعتبر ك دوات لها وهي:
 نظاـ الرقابة اإلدارية. نظاـ الرقابة المحاسبية. نظاـ الضبط الداخمي. -1نظام الرقابة اإلدارية.
و تشػػمؿ عمػػل خطػػة التنظػػيـ و الوسػػائؿ و اإلج ػراءات المختصػػة بصػػفة أساسػػية لتحتيػػؽ أكبػػر كفػػاية
إنتاجيػػة ممكنػػة وضػػماف تحتيػػؽ السياسػػات اإلداريػػةه إ تش ػتمؿ ه ػ الرقابػػة عمػػل كػػؿ مػػا هػػو إداريه س ػواء
كانت برام تدريب العامميفه طرؽ التحميؿ اإلحصائي ودراسة حركة المؤسسة عبر مختمؼ األ منة تتارير

األداءه الرقابة عمل الجودة والل اير لؾ مف أشكاؿ الرقابة.
 -2نظام الرقابة المحاسبية.

يشػػتمؿ ه ػ ا النػػوع مػػف الرقابػػة عمػػل خطػػة التنظػػيـ والوسػػائؿ واإلج ػراءات التػػي تخػػتص بصػػفة أساسػػية

لممحػػافظػ ػة عمػػل أصػػوؿ المػػؤسػ ػسػػةه ومػػدى االعػػتـػ ػاد عمػػل البيانػػات المحاسػػبػ ػيػػة الػػـسجمػػة بالػػدؼػ ػاتػػر
فعػاؿ ألنظمػة الضػبط الػػداخمي وتػوفير جهػػا
والسػجبلت المحاسػبية ويتحتػػؽ لػؾ عػف طريػػؽ تصػميـ نظػاـ ّ
ؾؼء لمتياـ بعممية المراجعة الداخمية.
 -3نظام الضبط الداخمي.
إف جوهر نظاـ الضبط الداخمي هو تتسيـ العمػؿه وتحديػد السػمطات والمسػؤولياته والفصػؿ بينهمػا عػف
طريؽ عدـ قياـ موظؼ ما بعممية كاممةه ول لؾ يعرؼ نظاـ الضػبط الػداخمي ب نػه :ممجموعػة مػف الوسػائؿ

والمتاييس واألساليب التي تضعها اإلدارة بارض ضبط عممياتها ومراقبتها بطريتة تمتائية ومستمرة لضػماف
حسػػف سػػير العمػػؿه وعػػدـ حػػدوث األخطػػاء أو الاػػش أو التبلعػػب أو حتػػل االخػػتبلس فػػي أصػػوؿ المؤسسػػة

وسجبلتها وحساباتهام.

1

1
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ويتضح مما سبؽ أف هػدؼ نظػاـ الضػبط الػداخمي هػو حمايػة أصػوؿ المؤسسػةه سػجبلتها ودفاترهػا عػف

احتماالت الضياع أو سوء االستخداـ …الخه كما يتطمب تطبيته العديد مف الموظفيف.

كما يمكف االستعانة بالوسائؿ التالية لتحتيؽ وتعميؽ في إرساء قواعد نظاـ الضبط الداخمي:
 اإلثبات في الدفاتر مف واقع المستندات. استخداـ حسابات المراقبة اإلجمالية. إتباع أسموب المصادقات والجرد الفعمي. تنمية الشعور بالمسؤولية لدى األفراد داخؿ المؤسسة. وضع نظاـ سميـ لمراقبة البريد الوارد و الصادر وانشاء ممفات لها. استخداـ الرقابة الم دوجة ونظاـ التفتيش.وما يمكف استخبلصه مف مدلوؿ كؿ نوع مف األنواع الم كورة سابتا لمرقابة الداخمية أنها تعتمد أساسا عمل

البيانات المحاسبية واإلحصائية بحيث أف الهدؼ األصمي لمرقابة الداخمية هو ضماف صػحة البيانػات التػي
ستتخ ك ساس لمحكـ عمل مدى صحة األداء مف جهة وعمل النتائ التي ستظهرها التوائـ المحاسبية وك ا

المرك المالي إلل جانب حماية الممتمكات مف جهة أخرى.
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المطمب الثالث :عوائق ،حدود ومزايا الرقابة الداخمية
أوال :عوائق الرقابة الداخمية

إف وضع رقابة داخمية قد يصطدـ بحاالت عدـ تصريح ناتجة عف بعض االعتبارات الخاطئةه ومنها:1
 -خشػية اإلدارة مػف التػ ثير المجبػر وحتػل البيروقراطيػة لمرقابػة الداخميػةه والػ ي يسػتكمؿ بالنتيجػة نمػو

عديمة الجدوى لمعمؿ أو امتداد فترات المعالجةه وفي الحتيتػة فػإف الرقابػة الداخميػة ات التصػور الجيػد ال
تشترط– في معظـ الحاالت -يادة في عدد األشخاصه فتد يحدث العكسه حيث أف نمػو بعػض المهػاـ

وبإلااء األخطاء يتود إلل تخفيؼ أعماؿ األشخاص المكمفيف بتصحيح ه األخطاء.

 -وجػود بعػض المجػاالت السػريةه حيػث تػؤدي هػ األخيػرة عػادة إلػل حػدوث بعػض الصػعوبات فػي

تطبيؽ قاعدة فصؿ المهاـ والرقابات.

 -متاومة التاييراته حيث تتتضي الرقابة الداخمية أحيانا تاييرات في التعييف أو السمطة والمسؤوليات

مما قد ينت عنه بعض حاالت التكتـ مف طرؼ بعض األشخاص.
ثانيا :حدود الرقابة الداخمية

حتل الرقابة الداخمية الجيدة ال يمكنها منع اإلهماؿ واألخطاء والاشه وعميه فإف وضع وسائؿ اإلخطار
المبلئمة يمكف أف يعمؿ عمل استدراؾ وردع ه األخطاء وحاالت اإلهماؿ .كما أنه ال يمكف إهماؿ األثر
البسيكولوجي لمرقابة الداخميةه حيث أف معرفة وجودها يمنع عادة اإلاواءات وينشط الصرامة .واف الرقابة

الداخمية ال تنشئ حماية مطمتة ضد الاش أو العمؿ الرديءه أو إهماؿ الموظفيف أو سوء التسيير مف قبؿ
المديريفه كما تمثؿ تكمفة الرقابة الداخمية حدا طبيعياه فبل بػد مػف تفػادي وضػع إجػراء لمرقابػة الداخميػة إ ا
كانػت هنػاؾ مبالاػة فػي التكػاليؼ متارنػة بالمخػاطر المواجهػة .ويمكػف إعطػاء األمثمػة التاليػة عػف مشػاكؿ

الرقابة الداخمية

2

 مسؤوليات مف المفروض أف يتكفؿ بها بانفصاؿ تعهد إلل شخص واحد. اياب التعميمات واألنظمة أو اإلجراءات التي تاطي مختمؼ األنشطة والمهاـ. - 1حورية حمينيه مرجع سابؽه ص .102
 - 2مرجع نفسهه ص .103
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 وجود عدـ انتظاـ في الوثائؽ وفي حفظها وحفظ التيـ.العج واألخطاء المرتكبة في تطبيؽ التشريعات التنظيمية. اياب الرقابة الم دوجة أو المراجعة المستتمة لمتيـ المسجمة.-حماية اير كافية فيما يتعمؽ بتنظيـ وادارة العمميات المصرفية.

مراقبة اير مناسبة مف قبؿ اإلدارة المحمية وك لؾ األمر بالنسبة لممتر المرك ي. اياب الخبرة الضرورية إلنجا المسؤوليات.ثالثا:مزايا الرقابة الداخمية
تسمح الرقابة الداخميةه والتي تتطمب مشاركة كؿ ممثمي البنؾه بمايمي:

1

 -أحسن إنتاجية :تم ـ الرقابة الداخمية اإلدارة عمل تحديد مخطط دقيؽ لمبنؾه وال ي يوفؽ بيف خطة

العمػؿ واختصاصػات كػؿ مجػاؿ لمنشػاطه حيػث يسػمح اكتشػاؼ نتػاط ضػعؼ التنظػيـ بجمػب اإلجػراءات
التصحيحيةه وبالتالي التدخؿ في تحسيف إنتاجية البنؾ.

 -أحسن اتصال :ينباي أف يكوف األشخاص المكمفيف بتنظيـ الرقابػة الداخميػة عمػل اتصػاؿ دائػـ بكػؿ

مسؤوؿه لارض فهـ الصػعوبات التػي يواجههػا والتيػود الخاصػة  .واف هػ ا التحميػؿ يضػع بوضػوح صػفات
كػؿ شػخصه ويسػمح أحيانػا بإحػداث ترقيػات أو إعػادة الترتيػبه أو قػد يتػود إلػل التيػاـ بتكوينػات تكميميػةه
حيث أف التعاوف الجيد لموظفي البنؾ ينت عف معرفة كؿ واحد منهـ لواجباته وأهدافه.

 -أحسن ضمان :إف المي ة اإلجمالية لمرقابة الداخمية تمنع بعض العناصر مف اإلفبلت منها .كما أف

إب ار التمؽ المرتبط بعدـ الت كد مف جػودة معالجػة العمميػات الجاريػة والمعمومػات المتاحػةه يسػمح لممػديريف
بتكريس أهـ طاقاتهـ في تعريؼ األهداؼ والوسائؿ الموضوعة لمعمؿ.

1
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خالصة الفصل

تعتبػػر الرقابػػة الداخميػػة بمثاب ػػة وظيفػػة ينباػ ػي التيػػاـ بهػػا فػػي كافػػة مجػػاالت النشػ ػاط العممػ ػي مػػف حيػػث

اعتبارها نظاما لظبػط األداء وضمػانا لتحتيؽ األهػداؼ المخططػةه ولتد اد االهتماـ بنظػاـ الرقاػبة اػمداخميػة
في مػحاولػة لتحتيػؽ األهػداؼ والمػسؤوليػات المػمتػاة عمػل عاتػػؽ اإلدارة.

فػػي حػػيف أف نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة الشػػامؿ يتكػػوف مػػف مجموعػػة مػػف الػػنظـ الفرعيػػةه حيػػث ياطػػي جػ ًءا

منه ػػا الش ػػؽ المحاس ػػبي أم ػػا اآلخ ػػر الش ػػؽ اإلداريه ؼنظ ػػاـ الرقاب ػػة الداخمي ػػة يحت ػػوي عم ػػل مجموع ػػة م ػػف
المتومات والمكونات األساسػية والتػي تختمػؼ بػدورها مػف وحػدة ألخػرى .ولػ لؾ وجػب مراعاتهػا سػواء كانػت
بصدد تصميـ نظاـ الرقابة الداخمية أو تشايمية أو تعديمه.

نظػػاـ الرقابػػة الداخميػػة فػػي البنػػؾ ومػػا يحتويػػه مػػف أسسػػياته يتمثػػؿ فػػي اإلجػراءات اإلداريػػة والتنظيميػػة
التػػي تهػػدؼ إلػػل رفػػع كفػػاءة العػػامميف وتشػػجيعهـ عمػػل التمسػػؾ بم ػا يصػػدر إلػػيهـ مػػف تعميمػػات وأيضػػا مػػف
خػػبلؿ النظػػاـ المحاسػػبي فػػي البنػػؾ لحمايػػة أصػػوله وموجوداتػػه والت كػػد مػػف صػػحة المحاسػػبية لهػػا هػػو مثبػػت

بالدفاتر و السجبلت.
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تمهيــد
تعد البنوك من المنشآت المالية الحيوية التي تمعب دو ار هاما في اقتصاديات الدول ،وبالتالي نبعت الحاجةة

إلى رقابة دائمة ومستمرة عمى األموال التي تحتويهةا البنةوك وكيفيةة تحركهةا دون المسةاس بهةا وال بقيمتهةا ،أيةن
أصبح تقييم األداء فيها يحتل مكانة متميزة لما له من أهمية في تحديد كفاءة البنك ومدى تحقيقه ألهدافهبلسيما
وأن البنوك حاليا وجدت نفسها أمةام منافسةة قويةة تفةرض عميهةا إثبةات وجودهةا وذلةك مةن خةبلل تحسةين آدائهةا

زيادة عوائدها والتخفيف من المخاطر التي تواجهها لذلك بات من األجدر وضع نظام رقابة داخمية لمتقميل مةن

األخطاء والمخالفات.

لنظام الرقابة الداخمية وما يحتويه من أنظمة فرعية ،مجموعة من المقومات اإلدارية والمحاسبية التي تختمف
من مؤسسة إلى أخرى وفق ظروف عممها أو المشاكل التي تواجهها كما هو الحال بالنسبة لمبنوك ،التي تسعى

إلى تحقيق أكبر قدر من الفعالية والكفاءة مةن خةبلل تبنيهةا لنظةام سةميم والمحافظةة عميةه .وتقيةيم فعاليتةه داخةل
البنك يخول لممراجع سواء الداخمي أو الخارجي إمكانية الحكم عمى مصداقية وشرعية نشاطات البنك.
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المبحث األول :مفاهيم حول البنوك التجارية
ف ةةي التوج ةةه الجدي ةةد نح ةةو نظ ةةام اقتص ةةاد الس ةةوق م ةةن أه ةةم المؤسس ةةات المصةةرفية الت ةةي تس ةةاهم ف ةةي بن ةةاء

اقتصاديات الدول خاصة مع التوجه الجديةد نحةو نظةام اقتصةاد السةوق ،فهةي تقةوم بةدور الوسةيط بةين المةودعين
والمقترضةةين وذلةةك بستب ةةاع سياسةةة توظي ةةف األم ةوال وجم ةةب الودائةةع تش ةةجيعا لبلدخةةار ومحارب ةةة اكتنةةاز األمة ةوال

وتمويةةل االسةةتثمارات وكةةذلك ال ةدورات االسةةتيبللية لممؤسسةةات ،إضةةافة الةةى تيطيةةة كةةل االحتياجةةات الموسةةمية
ومواجهة الخسائر المحتممة التي قد تتعرض لها مختمف المؤسسات كذلك توفير السيولة البلزمةة لهةا الةى جانةب

وظائف عدة أخرى قد تختمف حسب نوع البنك أو السياسة المصرفية المنتهجة.

المطمب األول :مفهوم البنك وأنواعه وطبيعته
أوال :مفهوم البنك
 لغــة :يرجةةع أصةةل كممةةة بنةةك إلةةى الكممةةة االيطاليةةة بةةانكو ( )bancoوتعنةةي مصةةطبة ويقصةةد بهةةا فةةي البةةدء
المصةةطبة التةةي يجمةةس عميهةةا الص ةرافون لتحويةةل العممةةة ثةةم تطةةور المعنةةى كةةي يقصةةدوا بالكممةةة المنضةةدة التةةي

يجةري فوقهةا عةد وتبةادل العمةبلت ) ،(comptoirثةم أصةبحت تعنةي المكةان الةذي توجةد فيةه تمةك المنضةدة التةي

تجري فيها المتاجرة بالنقود.1

 اصـــط حا :يق ةةال ص ةةرف ،ص ةةارف ،وﺇص ةةطراف ال ةةدنانير ب ةةدلها ب ةةدراهم ،أو دن ةةانير بم ةةا سة ةواها والصة ةراف
والصيرفي والمصرف وجمعها مصارف ،تعني المؤسسة المالية التي تتعاط االقتراض واإلقراض .

2

ومن خبلل مفهوم الكممة يمكن تعريف البنك كالتالي:
 تعريف البنك:
تختمف التعاريف الخاصة بالبنوك باختبلف القوانين واألنظمة والتي تحكم أعمالها والتي تتباين من بمد إلى

آلخةةر كمةةا تختمةةف بةةاختبلف طبيعةةة نشةةاط هةةذا البنةةوك وشةةكمها القةةانوني ،لةةذا فةةان مةةن الصةةعوبة ﺇيجةةاد تعةةاريف

1

شاكر القزويني ،محضرات في االقتصاد البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية،الساحة المركزية ،بن عكنون،الجزائر،2002 ،

2

مرجع نفسه ،ص.24

ص.24
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شةاممة لهةةا عمةةى اخةةتبلف أنواعهةةا وأشةكالها والقةوانين التةةي تح ةكم أعماله ةا ،ويمكةن ﺇبةراز مفهةةوم البنةةك مةةن خةةبلل
عدة تعاريف:
 البنةةك هةةو « منشةةتة تنصةةب عممياتهةةا الرئيسةةية عمةةى تجميةةع النقةةود الفائضةةة عةةن حاجةةة الجمهةةور ،أو

منشآت األعمال أو الدولة بيرض إقراضها لآلخرين وفق أسس معينة أو استثمارها في أوراق مالية محددة».

1

 البنك هو« منظمة أعمال تقوم بسشباع الحاجات والرغبات المالية لؤلفراد والجماعةات مةن خةبلل أنشةطة

مصرفية متنوعة أهمها قبول إيداعات ومنح القروض».

2

 البنك هو« المكةان الةذي يمتقةي فيةه عةرض النقةود بالطمةب عميهةا ،وهةو المنشةتة التةي تقبةل ديونهةا ممثمةة

في الودائع المودعة من طرفها فةي تسةوية الةديون بةين أفةراد ومؤسسةات المجتمةع ،أي تتمتةع ودائعهةا بقبةول عةام

في الوفاء تقريبا».

3

 أمةةا المشةةرع الج ازئةةري فقةةد عرفةةه بتنةةه« شخصةةية معنويةةة مهمتهةةا العاديةةة والرئيسةةية جمةةع الودائةةع مةةن

الجمهور ،ومنح القروض ،وتوفير وسائل الدفع البلزمة ،ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر عمى ﺇدارتها».

4

من خةبلل مةا سةبق ،نجةد أن البنةك هةو« مؤسسةة ماليةة لتجميةع الفةائض لةدى االعةوان االقتصةاديين واألفةراد

قصد إنجاز المشاريع أو تيطية النفقات الطارئة ».
ثانيا:أنواع البنوك

تتفق البنوك عمى أساس تكوينها وممارستها لمعمل المصةرفي ،إال أنةه يمكةن تقسةيمها إلةى مجموعةات مختمفةة
وذلك وفق أسس ومعايير مختمفة .يمكن أن نوضح ذلك من خبلل الشكل التالي الذي يبين أنواع البنوك:

1

شاكر القزويني ،مرجع نفسه،ص.24

2

طارق طه ،إدارة البنوك ونظم المعمومات ،الحرمين لمكمبيوتر ،ط  ،2000 ،1ص.33

4

القانون ( 90ة  )10المؤرخ في  14أفريل  1990والمتعمق بالنقد والقرض.

3

محمد سعيد أنور سمطان ،إدارة البنوك ،الدار الجامعية الجديدة ،اإلسكندرية ،ط  ،2005 ،1ص.9
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الشكل ( :)20أنواع البنوك
 .1تصنيف البنوك حسب النشاط

البنوك التعاونية
لبنىك الشاملت

البنىك الزساعيت

البنىك المشكزيت

البنىك اإلسالميت

البنىك التجاسيت

بنىك وصناديق التىفيش

البنىك الصناعيت

الوحدات المصرفية الخارجية

البنىك العقاسيت
البنوك االلكترونية

 .0تصنيف البنوك حسب ع قتها بالدولة

بنوك القطاع خاصة

بنوك القطاع عامة

بنوك مختمطة

 .3تصنيف البنوك حسب شكل الممكية
البنوك الخاصة

البنوك التعاونية

بنوك المساهمة

 .4تصنيف البنوك حسب الشكل

البنوك الوطنية

البنوك إقميمية

البنوك أجنبية

البنوك العالمية

المصدر :فائق شقير واآلخرون ،محاسبة البنوك ،دار المسيرة ،ط  ،1عمان ،2000 ،ص .27
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ثالثا :طبيعة البنوك
لقد أوضحنا في المطمب السابق أن البنك يتةاجر بةتموال النةاس وهةذا معنةاا أن أموالةه عبةارة عةن أرسةماله عنةد
التتسةةيس مضةةافا ﺇليةةه اإلحتيةةاطي واألربةةاح المتراكمةةة والتةةي ال تمثةةل ﺇال جةةزءا بسةةيطا مةةن مجمةةوع األم ةوال التةةي
يتعامل بها ،بل وﺇن هذا الجزء قد يتعامل به تقريبا ألنه استهمكه في أغراضه الخاصة.
ويترتب عمى هذا الحقيقة أو المتاجرة بتموال اليير النتائج التالية:1
 الحرص :فالبنك مةؤتمن عمةى أمةوال النةاس أي المةودعين الةذين وضةعوا ثقةتهم فيةه وأودعةوا أمةوالهم وهةو
حريص عمى تمك األموال حرصا يمميه المنطق ،أي أن البنك يسعى ليكون عمى مستوى الثقة الممنوحة له.
كمةةا أنةةه ممةةزم بسعةةادة الحةةق ألصةةحابه خاصةةة وأن هنةةاك حسةةب القةةانون ﺇثبةةات خطةةي لهةةذا الحةةق بةةالتوقيع
والتاريخ ،هذا الحرص يتمثل في الضمانات في الضمانات التي يطمبها البنك عند األموال لآلخرين ،فهةو يسةعى

لضمان استعادة ما أقرضه ألن ما كان قد أقرضه ﺇنما هو مال اليير الذي ال بد أن يطمبوا منه يوما ما.

 السـيولة :البنةك يتعامةةل بةتموال الييةر لةةذا عميةه أن يكةون حاضة ار لطمبةات المةودعين ﺇذا طمبةوا سةحبا مةةا
يرغبون فيه من ودائعهم ،وهذا مةا يفسةر مبةدأ وجةوب تةوفر السةيولة الكافيةة لةدى البنةك أي المةال النقةدي الجةاهز
لدى البنوك لمواجهة طمبات السحب اآلتية من قبل الزبائن المودعين.
فةةالبنوك التجاريةةة هةةي أكثةةر البنةةوك انتشةةا ار وألصةةقها بةةالجمهور ،وأكثرهةةا خدمةةة لةةه ،فهةةذا البنةةوك التةةي هةةي
الحجر ألساس في النظام المصرفي ممزمة بحكم الواقع بدفع جزء مهم من مطموباتها حين الطمب نقدا.
وبةةذلك فهةةي أكثةةر البنةةوك مخةةاطرة بعممياتهةةا ﺇذا أرادت المةةال لمييةةر وهةةذا يجعمهةةا متحفظةةة فةةي ممارسةةة تمةةك

العمميةات ،وقةد وزاد هةةذا الةتحفظ بعةد تةةدخل الدولةة بالتشةريع لكةةي تمةزم البنةوك بةةتن يحةافظ عمةى جةةزء مةن أموالةةه
بشكل سائل ضمانا لمصمحة المودعين ،بل وأكثر من ذلةك فقةد أصةبحت ممزمةة بحكةم التشةريع بةتن تحةتفظ لةدى

البنك المركزي بنسبة من أموالها تتناسب مع فعالياتها بشكل سائل كضمان ﺇضافي لتوفر السيولة.

2

 الربحيــة :وهةةي محصةةمة العةةاممين السةةابقين فةةالحرص عمةةى توظيةةف السةةيولة المتاحةةة هةةو األمةةر الوحيةةد
الةةذي يضةةمن ويكفةةل تحقيةةق األربةةاح وتيطيتهةةا ،كمةةا أن الربحيةةة هةةي هةةدف أي مؤسسةةة اقتصةةادية تسةةعى ﺇلةةى
1

إسةةماعيل أحمةةد الش ةةناوي ،عبةةد النع ةةيم مب ةةارك ،اقتصـــاديات الن ـــود والبنـــوك واألســـواق الماليـــة ،ال ةةدار الجامعيةةة ،اإلس ةةكندرية،

2

شاكر القزويني ،مرجع سابق ،ص ص .29،28

ص.255
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النمو ،وبالنسبة لمبنك فزيادة حصة األرباح تعني توفير حجم ﺇضافي إلمكانيةة اإلقةراض وبالتةالي ﺇمكانيةة أخةرى
لمربح ومنح االئتمان لمزبائن وتيطية األعمال البنكية .

1

 البنــك بــين الربحيــة والســيولة :ﺇن البنةةوك هةةي مشةةروعات تهةةدف ﺇلةةى تعظةةيم ال ةربح ،وذلةةك حتةةى فةةي
األحوال التي تكون فيها مشروعات خاصة ،وعمى ذلك فهناك مصمحة أكيدة لمبنك في محاولة تشييل أقصى ما

يس تطيع من الموارد الماليةة المتاحةة أمامةه بييةة الحصةول عمةى أقصةى مةا يسةتطيع مةن العوائةد وبالتةالي محاولةة
تعظيم ربحيته ،وذلةك طالمةا أن النقةود العاطمةة عقيمةة بطبيعتهةا وال يمكةن أن تةدر أي عائةد عمةى اإلطةبلق غيةر

أن توظيف أي قدر من الموارد المالية لمبنك ال يتم إال عمى حساب نقص سيولة البنك بما يعادل هذا القدر من
األموال الموظفة .
حيةةث أن محاولةةة البنةةك تةةدعيم سةةيولته ال يةةتم إال باالحتفةةاظ بةةتكبر قةةدر ممكةةن مةةن الم ةوارد فةةي صةةورتها النقديةةة

السائمة التي تكون عديمة الربحية بطبيعتها.

ومن هنا يتضح أن الربحيةة والسةيولة همةا عةامبلن سةيران فةي اتجةاهين متضةادين ،وان زيةادة احةدهما ال تةتم إال
عمى حساب نقص اآلخر .وعمى ذلك فان البنك الناجح هو الةذي يسةتطيع أن يةوازن بةين هةذين العةاممين بحيةث

يحافظ في نفس الوقت عمى سبلمة المركز المالي لمصرفه.

1

2

شاكر القزويين ،مرجع سابق ،ص .54

 2حممود يونس ،مقدمة في النقود وأعمال البنوك واألسواق المالية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،5555 ،ص .505
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المطمب الثاني :مهام البنوك
يقوم البنك بعدة مهام ونذكر أهمها فيما يمي:

1

أوال :جمع الموارد:
لتةةتمكن البنةةوك مةةن مةةنح القةةروض ،يجةةب أن يكةةون ﺇجمةةالي مةةا لةةديها مسةةاويا لقيمةةة القةةروض الممنوحةةة والةةذي
تتحصل عميه من:
أ -األموال الخاصة :والمتمثمة في رأس مال البنك واحتياطاته.
ب -الزبــا:ن :يقةةوم الزبةةائن بوضةةع أمةوالهم لةةدى البنةةك ،هةةذا األخيةةر يقةةوم بتوظيةةف تمةةك األم ةوال المتحصةةل
عميهةةا فةةي شةةكل سةةندات عمةةى المةةدى الطويةةل ،عمةةى العكةةس إذا كانةةت فةةي شةةكل ودائةةع تحةةت الطمةةب أو قصةةيرة
األجل ،فالبنك غير ممزم بتجميدها ،بل يوظفها عمى المدى القصير ويمطن تمييز ثبلثة موارد :الودائع ،سندات

الخزينة ،حسابات التوفير.
 -1الودا:ع :تعرف عمى أنها كةل مةا يضةعه األفةراد أو الهيئةات لةدى البنةك لمةدة قصةيرة أو طويمةة ،ونجةد أنةواع
من الودائع:
 ودا:ع تحت الطمب :ويكون الفرد هنا ح ار في التصرف في ودائعه ،دون الحصول عمى فوائد. -الودا:ع ألجل :يكةون الفةرد ممزمةا بانتظةار المةدة المتفةق عميهةا مسةبقا ليةتمكن مةن سةحب أموالةه ،وتعتبةر

هذا الودائع من التوظيفات السائمة القصيرة األجل ويمكن لصاحبها أن يحصل عمى عائد في شكل فائدة.
 -الودا:ع اﻹدخارية :تشبه الودائع ألجل ،إال أنها تعتبر من التوظيفات الطويمة األجل.

 -الودا:ع اال:تمانية :ينشت هذا النوع من الودائع بمجرد فتح حسابات ائتمانية ،والقيام بعمميات اإلقراض ﺇذا

فهو ال يكون نتيجة ﺇيداع حقيقي .

إن قبةةول البنةةوك لمودائةةع يخةةول لهةةا حةةق ممارسةةة جميةةع التسةةويات مثةةل :تسةةوية الةةديون عةةن طريةةق المقاصةةة أو
الترحي ةةل ف ةةي الحس ةةاب دون الحاج ةةة إل ةةى ت ةةداول كمي ةةة كبية ةرة م ةةن العمم ةةة ،وم ةةا يترت ةةب عم ةةى ذل ةةك م ةةن مخ ةةاطر

والتسويات التي تقوم بها البنوك هي تحصيل الشبكات وتحصيل الكمبياالت والتحصيبلت المستندية.
1

1

بلعيذ رهبيت ،الشقابت المصشفيت ودوسها في تفعيل أداء البنىك الجزائشيت  ،مزكشة ماجستيش،جامعت سعذ دحلب بالبليذة ،غيش منشىسة ،5552،ص .92
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 -0سندات الخزينة :هي عبارة عن أوراق ماليةة تقةوم البنةوك بسصةدارها لمعامةة (الجمهةور) مقابةل توظيةف رأس
مال ،وعند االستحقاق يتم تسديد المبمغ من طرف البنك مع دفع فوائد عميه.
 -3حسابات التوفير :تتمثل في فتح حسابات لؤلشخاص الطبيعيين فقط وذلك في شكل دفاتر.
ج ة  -األسـواق الن ديــة أو الوســيطية :السةةوق النقةةدي هةةوق السةةوق الةةذي مةةن خبللةةه تتفةةاوض البنةةوك أو تتباحةةث
فيما بينها عن احتياجاتها ومصادرها مكةن رأس المةال فةي المةدى القصةير ق.إذا السةوق النقةدي هةو سةوق رؤوس

األموال القصيرة األجل ،وتمجت البنوك لهذا األسواق في حالة عدم كفاية مواردها ،أي عند الضرورة.
ثانيا :منح اﻹ:تمان

هةذا الوظيفةة تتمثةل فةي مةنح البنةوك نقةةودا (ورقية،مصةرفية) ألفةراد (رجةال األعمال،تجةار) خةبلل فتةرات زمنيةةة
مختمفة ،غالبا ما تكون أقل من سنة ،وهذا لمساعدتهم في عممياتهم العاجمة ،ولمباشرة أعمالهم ونشاطاتهم عمةى

أن يردوا تمك المبالغ مع فوائد عمى القروض.

ويقوم البنك بمنح نقود األفراد وذلك في شكل ما يسمى قروض قصيرة األجل ،حيث تستيرق شهو ار فقط وهي

تعتبر هامة لمواجهة النشاط التجاري واالقتصادي وكذلك قروض طويمة ومتوسطة األجل وهةذا تكون ألكثر من

سنة وآجال طويمة حةيث تةكون موجهة ألغةراض تجةاريةة ،ﺇنتاجية وعقارية.

ﺇن البنةةك يعمةةل عمةةى تمبيةةة طمبةةات عمبلئةةه وذلةةك لمحصةةول عمةةى فوائةةد وهةةو يحةةاول الحصةةول عمةةى ضةةمانات

كافية في منح القروض.

2

ثالثا :وضع وسا:ل الدفع تحت تصرف الزبا:ن وﺇدارتها
حسةةب المةةادة  113مةةن قةةانون رقةةم  10 - 90المةةؤرخ فةةي  1990/04 /14المتعمةةق بالنقةةد والقةةرض

قتعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تسمح لكةل شةخص بتحويةل أموالةه ،وهةذا مهمةا كانةت الركيةزة أو األسةموب

التقني المستعملق.

هذا المهمة يجب أن تكون بشكل يسهل ﺇجراء العمميةات الماليةة ويوسةع مةن مجةاالت تةدخل البنةوك عممةا أنةه

كممةا كانةت وسةائل الةدفع المتاحةة كثيةرة ،كممةا كةان األمةر ﺇيجابيةا فةي النظةام البنكةي شةرط أن يكةون هةذا األخيةر
1
2

إسماعيل أحمد الشناوي ،مرجع سابق ،ص.271

مصطفى شيحة رشدي ،اقتصاديات الن ود والمصارف والمال  ،دار الجامعة لمنشر ،ط  ،2001 ،6ص .55
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متحكمةا فةي اإلدارة الجيةدة لهةذا الوسةائل ممةا يسةاعد البنةةوك عمةى ضةمان خةدماتها والمتمثمةة فةي الشةيك ،تحويةةل
الحسابات ،عمميات الصندوق ،طمب اعتماد...الخ وهذا األخيرة تسمح بالبنوك بسرضاء حاجيات زبائنها.
رابعا :عمميات الصرف
عن ةةد قي ةةام معامم ةةة ب ةةين ع ةةونين اقتص ةةاديين ،مقيم ةةين ف ةةي بم ةةدين مختمف ةةين تظه ةةر الض ةةرورة إل ةةى اس ةةتعمال

العمبلت الخارجية ،أي عمى الزبون أن يتوفر لديه مبمغ مةالي معةين بعممةة البمةد المصةدر األجنبةي لمقيةام بالةدفع
وهذا ما يسمى بعممية الصرف والتي تتم في مكةان يةدعى قسةوق الصةرفق ويقصةد بةه شةبكة العبلقةات الموجةودة

بين وكبلء الصرف في كل البنوك المنتشرة عبر مختمف أنحاء العالم.

كمةةا أن الشةةروط التةةي يجةةب عمةةى النظةةام البنكةةي احترامهةةا ،عنةةد قيامةةه بعمميةةات الصةةرف لفائةةدة المسةةتوردين

حددتها التعميمة رقم  20 -94المؤرخة ب .1994/04/12

1

خامسا :البنك كمستشار لممؤسسة
يتمتةةع البنةةك بخب ةرة كبي ةرة فةةي ميةةدان التسةةيير المةةالي هةةذا مةةا يؤهمةةه إلةةى لعةةب دور مستشةةار لممؤسسةةات ،ومةةا
يسمح له بتقديم عدة خدمات تسةهل إنشةاء المؤسسةات وتنميةة تمةك التةي ترغةب فةي أن يكةون لةديها نشةاطات فةي
الخةةارج ،وكةةذلك يمكةةن لمبنةةك أن يقةةدم خةةدمات أخةةرى مثةةل اسةةتعبلمات تجاريةةة...الخ التسةةيير المحاسةةبي ،نمةةاذج

التنبؤ المالي الختيار االستثمارات.
سادسا :خصم األوراق التجارية
إن األوراق التجارية غالبةاً مةا تكةون فةي شةكل كمبيالةة ،حيةث يقةدم حاممهةا لمبنةك قبةل حمةول ميعةاد اسةتحقاقها

لمحصول عمى النقود ،وتكون أقل من المبمغ الوارد في تاريخ استحقاق الكمبيالة .

إن البنةةك يقةةوم بخصةةم فةةرد بةةين قيمةةة الورقةةة التجاريةةة قبةةل تةةاريخ اسةةتحقاقها ،و قيمةةة المبمةةغ فةي نفةةس التةةاريخ

وهذا نظير الفائدة التي يستحقها البنةك مقابةل الخدمةة التةي أداهةا لمشةخص ،بتخميةه عةن أموالةه مةدة زمنيةة معينةة
وتسمى تمك الفائدة قمعةدل الخصةمق ،ويطمةق عمةى هةذا العمميةة قخصةم األوراق التجاريةةق ويضةاف لمبمةغ الخصةم

نسبة ضئيمة كعمولة مع مصاريف التحصيل .

1
2

2

الطاهر لطرش  ،ت نيات البنوك ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،ط ،1ص .95

بمعيد ذهبية ،مرجع سابق ،ص .50
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إن مجموع هذا التكاليف يعطينا ما يسمى بة قاآلجيوق حيث :
اآلجةيو ) = (AGIOSالخصم التجاري  +العموالت  +الرسوم
سابعا :مساهمة البنك في المؤسسات
يمكن لمبنك أن يكون مسةاهما فةي رأس مةال مؤسسةة مةا ،ويكةون ممزمةا بةذلك فةي حالةة مةا ﺇذا كانةت المؤسسةة

تواجه صعوبات مالية ،أما في حالة نشتة المؤسسة جديدة أو التوسع في أخرى ،فهنا غالبا ما يتدخل البنك لحل
مشاكل التمويل (مواجهة نقص السيولة) مع العمم أن ﺇجمالي مساهمات البنك في رأس مال المؤسسات ال يجب
أن يتجاوز نصف أمواله الخاصة ،وهذا ما ينص عميه قانون رقم  90-10بتاريخ .1990 - 04 -14

1

ثامنا :مهام أخرى
توظيف واكتتاب وشراء وﺇدارة القيم المنقولة وجميع الموجودات المالية.
القيام بعمميات التتمين.
عمميةةات اإليجةةار العةةادي لؤلم ةوال المنقولةةة والييةةر المنقولةةة فيمةةا يخةةص البنةةوك والمؤسسةةات المخولةةة بةةسجراء
عمميات االعتماد المستندي ( .)crédit bail

 -خطابات الضمان :خطاب الضمان هو تعهد من البنك بدفع مبمغ معين لدى الطمب إلةى المسةتفيد فةي ذلةك

الخطةةاب نيابةةة عةةن طالةةب الضةةمان عنةةد عةةدم قيةةام الطالةةب بالت ازمةةات معينةةة قبةةل المسةةتفيد ،بعبةةارة أخةةرى يعةةرف
خطةةاب الضةةمان بتنةةه مسةةتند يتعهةةد بمقتضةةاا البنةةك الةةذي يصةةدرا بةةتن يةةدفع قيمتةةه لحسةةاب طةةرف ثالةةث وهةةو

المستفيد في حالة المطالبة بسدادا دون النظر إلى معارضة العميل أو أي طرف آخر.
 -اﻹعتمادات المستندية :إن االعتماد المستندي هو تعهد مةن قبةل البنةك لممسةتفيد (البةائع) بنةاءاً عمةى طمةب

فتح االعتماد (المشتري) ،ودور البنك في االعتماد المستندي هو التعهد بوفاء دين المشتري الذي يسةتحقه عميةه

البائع لقاء البضاعة التي صدرها إليه ،وهذا التعهد يكسب لمشتري قوة ويعزز اعتبارا وثقة البةائع بةه حيةث يقةوم
البنك بتسميم مستندات البضاعة من المصدر ودفع قيمة البضاعة له.

1
2

إسماعيل أحمد الشناوي ،عبد النعيم مبارك ،مرجع سابق ،ص.271

بمعيد ذهبية ،مرجع سابق ،ص .50
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المطمب الثالث :تعريف البنوك التجارية وأهدافها
أوال :تعريف البنوك التجارية
البنةك هةو منشةتة ماليةة تنصةب عممياتهةا الرئيسةية عمةى تجميةع المةوارد أو األمةوال الفائضةة عةن حاجةات

أصحابها )أفراد ،مؤسسات ،الدولة( ،واعادة إقراضها وفةق أسةس معينةة أو اسةتثمارها فةي مجةاالت أخةرى ،ولقةد
تعددت التعاريف الخاصة بالبنوك التجارية ،إال أنها تفيد في مجموعها عمى أن البنك التجاري هو مؤسسة مالية
غير متخصصة ،تعمل في السوق النقدي ،وتطمةع أساسةا بتمقةي الودائةع بمختمةف أنواعهةا ،كمةا تتميةز عممياتهةا

بشكل خاص بالتعامل باالئتمان قصير األجل ،وهذا ما يميزهةا عةن المؤسسةات االئتمانيةة األخةرى ،كمةا يعةرف

البنةك التجةاري عمةى أنةه المؤسسةة التةي تسةتعمل النقةود كمةادة أوليةة ،حيةث تعمةل عمةى تحويةل هةذا النقةود إلةى
منتج ةات تسةمى" المسهم ةات" ،والتةي تضةعها تحةت تصةرف زبائنهةا .فهةي بةذلك مؤسسةة مسةيرة بقواعةد تجاريةة

والتي تشتري وتحول وتبيع ،كما تمتمك– كتي مؤسسة -أمةواال خاصةة أيةن يشةكل جةزء منهةا المخةزون األدنةى .

ولكةن مةا يميزهةا عةن بقيةة المؤسسةات هةو أنهةا تشةتري دائمةا مادتهةا األوليةة بةاالقتراض ،وتبيةع منتجاتهةا دائمةا
باإلقراض ،وبذلك فهي تعرض مساهميها ودائنيها أي (مورديها) لمخطر ،كما تتعرض هي نفسها لمخطر اتجاا
أو مع (مشتريها) أي (زبائنها) .

ويعتبر البنك التجاري كوسيط ينصةب عممةه عمةى التعامةل بةالنقود ،كمةا يرتكةز نشةاطه عمةى أسةس ومبةادئ
خاصة ،فهو وسيط ممزم باستقبال ومنح وانشاء وتحويل النقود .كذلك فسن البنك يخضع لقواعد ومعايير محددة

بتنظيمات وقوانين خاصة ،فهو يستعمل لممارسة نشاطه منتجات تتمثل في تقنيات التعامل بالنقود ،حيث تتوفر

هذا المنتجات من خبلل تنظيم معين واجراءات موافقة.1

وقةد عةرف المشةرع الج ازئةري البنةوك التجاريةة عمةى انهةا :أشةخاص معنويةة مهمتهةا العاديةة والرئيسةية إجةراء

العمميات الموصوفة في المواد من  66إلى  69من نفس القانون ،وتتضمن هذا العمميات ما يمي:2

1

حورية حمني ،آليات البنك المركزي عمى البنوك التجارية وفاعميتها ،مذكرة ماجستير ،عموم اقتصادية ،بنوك وتأمينات

 ،جامعة قسنطينة ،غير منشورة ،0226،ص.22

 2القانون رقم ( )11-03المؤرخ في  14أفريل  1990المتعمق بالنقد والقرض .
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 تمقي األموال من الجمهور ال سيما في شكل ودائع ،مع حق استعمالها لحساب من تمقاها بشرط إعادتها. -مةنح القةروض ،وتشةكل عمميةة القةرض كةل عمةل لقةاء عةوض يضةع بموجبةه شةخص مةا أو يعةد بوضةع

أموال تحت تصرف شخص آخر ،أو يتخذ بموجبه لصالح الشخص اآلخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي

أو الكفالة أو الضمان.

 -توفير وادارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن ،وتعتبر وسائل دفع كل األدوات التي تمكةن كةل

شخص من تحويل أموال ،مهما يكن السند أو األسموب التقني المستعمل.
ثانيا :أهداف البنوك التجارية:

لمبنوك التجارية عدة أهداف منها األهداف العامة والخاصة ،وسنحاول التطرق إلى بعض األهداف الرئيسية:
 -تحقيق أقصى ربحية

 تجنب تعرض لنقص شديد في السيولة. -تحقيق أكبر قدر من األمان لممودعين والبنك.

سنتعرض فيما يمي بعض التفصيل لهذا األهداف:

 -1الربحيــة :يجةةب أن توجةةه البنةةوك أموالهةةا نحةةو التوظيةةف فةةي المجةةاالت واألنشةةطة التةةي تحقةةق لهةةا اكبةةر

أربةةاح ممكنةةة ،وذلةةك مةةن خةةبلل تحقيةةق عوائةةد تزيةةد فةةي مقةةدارها مةةن قيمةةة الفوائةةد التةةي يةةتم دفعهةةا لممةةودعين كمةةا
تكفي لتيطية كل التكاليف والنفقات التي تتحممها البنوك ،فضبل عن تحقيق عائد مناسب لرأسمال هذا البنوك.
 -2السيولة :وهي عبارة عن إمكانية تحويل األصول إلى نقود سائمة في الحال ودون خسارة.

1

2

ويعتمد تحقيق أقصى قدر من السيولة عمى عدة عوامل لعل أهمها:

 -1-0مـــدى اســـت رار الودا:ـــع :نبلح ةةظ م ةةثبل أن ودائ ةةع الت ةةوفير تتمت ةةع بثب ةةات نس ةةبي نظةة ار لع ةةددها الكبي ةةر
وطبيعتهةةا المتصةةفة بالت ازيةةد عامةةا بع ةةد عةةام ،ممةةا يطمةةئن البنكةةي م ةةن ناحيتهةةا ،وكةةذلك الحةةال بالنسةةبة لمودائ ةةع
بتخطار مسبق والودائع ألجل.

 -0-0قصــر مــدة التســهي ت اال:تمانيــة :كممةةا قصةةدت مةةدة التسةةهيبلت التةةي يمنحهةةا البنةةك التجةةاري كممةةا

زادت السيولة ألنها تعني أن األموال الممنوحة ستعود بسرعة.

 1أحمد محمد غنيم ،إدارة البنوك ،المكتبة العصرية ،ط ،1المنصورة ،2007،ص.119

 2خبابة عبد اهلل ،اقتصاد مصرفي ،دار الجامعة لنشر والتوزيع ،مركز االسكندرية لمكتاب ،2013،ص .162
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أن هدف السيولة هو هدف مهم وأساسي خاصة في حالة البنوك التجارية.

1

 -3األمان :يهدف هذا المعيار إلى تحقيق استقرار وسبلمة المركز المالي لمبنك ويتحقق ذلك عندما تكةون

القيمة السوقية لؤلصول مساوية أو اكبر من قيمة االلتزامات الجارية عمى البنك لميير.

2

يجةةب أن تطمةةئن البنةةوك عمةةى اسةةترداد أمواله ةا وذلةةك دون التعةةرض لمخةةاطر كبي ةرة ،ولهةةذا فةةان هةةذا البنةةوك

تشترط عند توظيف أموالها ضرورة توفير الضمانات الكافية لتحقيق ذلك.

3

المطمب الرابع :خصا:ص البنوك التجارية

وتتميز المصارف التجارية بالخصائص التالية :

 -أنهةةا أكثةةر أن ةواع المصةةارف مخةةاطرة فةةي عممياتهةةا ممةةا يجعمهةةا متحفظةةة فةةي ممارسةةة فعاليتهةةا فعميةاً فسنهةةا

تتحمل مسؤوليات جسيمة في إدارة األعمال .

 -تعتمد هذا المصارف عمى رؤوس أموال قميمة مقارنة بحجم األموال التي تتعامل بها.

 -تهدف هذا المصارف بشكل أساسي إلةى تحقيةق الرغبةة فةي أنشةطتها وفعاليتهةا المختمفةة ،كمةا تسةعى إلةى

تعزيز مركزها التنافسي في السوق العالمية .

 تواجه هذا المصارف متطمبات السيولة أكثر من غيرها من المصارف وذلك لتعاممها بالودائع تحت الطمب بشكل كبير وكذلك منحها لمقروض القصيرة األجل . -تتصةف كةذلك بتعامةل عةةدد كبيةر مةن الجمهةةور ومنشةآت األعمةال معهةا مقارنةةة بالمنشةآت الماليةة األخةةرى

ويعود السبب في ذلك إلى قدم تعاممها بالصكوك والحسابات الجارية.

4

 -خمـــق ودا:ـــع :حي ةةث أن البن ةةك ال يخم ةةق أي نق ةةود ،وانم ةةا يقتص ةةر دورا عم ةةى الموازن ةةة ب ةةين كمي ةةة الودائ ةةع

واس ةةتخدامها،أي مج ةةرد التوزي ةةع لمة ةواردا ب ةةين نق ةةود س ةةائمة لمواجه ةةة طمب ةةات الس ةةحب ،وق ةةروض منحه ةةا لعمبلئ ةةه

ويحصةل فةةي مقابةل ذلةةك عمةى ثمةةن (سةعر الفائةةدة) فالبنةةك يقتةرض ويقةةرض ،وهةو يقةةرض بفائةدة أكبةةر ،ويقتةةرض
بفائدة أقل ،والفرق بين الفائدتين هو ربح البنك.

5

 1عبد المعطي رضا رشيد محفوظ احمد جودة ،إدارة اال:تمان ،دار وائل لمنشر ،عمان ،1993 ،ص ص.201-200
 2محمد عزت غزالن ،اقتصاديات الن ود والمصارف ،دار النهظة العربية ،بيروت ،2002 ،ص .142
 3أحمد محمد غنيم ،مرجع سابق ،ص .120

 4فبلح حسين الحسيني  ،مؤيد عبد الرحمن الدوري ،إدارة البنوك ،دار وائل لمنشر ،عمان ،األردن  ،2000 ،ص .204
5

أسامة محمد فولي ،مبادئ الن ود والبنوك ،در الجامعية الجديدة لمنشر ،االسكندرية ،1999 ،ص ص .180 – 179
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المبحث الثاني :األداء في البنوك التجارية.
تسعى البنوك الحديثةة إلةى مواكبةة التطةورات السةريعة والمتبلحقةة ،بشةتى الطةرق مةن خةبلل األداء سةعياً إلةى

تحقيق التطوير ،وتقديم الخدمات في أفضل صةوره ،وذلةك لمواجهةة الكثيةر مةن التحةديات ،والتةي يتمثةل أهمهةا
فةةي :تعةةدد األهةةداف ،وت ازيةةد حاجةةات المجتمةةع وتنوعهةةا ،ونةةدرة الم ةوارد والتح ةوالت االقتصةةادية .والتةةي أدت إلةةى
تسابق الدول في جذب رؤوس األموال واالستثمارات من خبلل خمق البيئة المناسبة لذلك.

المطمب األول :مفهوم األداء ومحدداته
أوال :مفهوم األداء
 .1المفهوم المغوي
يعتبر قةاموس الميةة الفرنسةية ( )Larousseكممةة األداء ( )Performanceكممةة إنجميزيةة مشةتقة مةن الفرنسةية

القديمة ( )Parformanceالمتخوذة من كممة( )Parformerوالتي تعني أتم أو أنجز أو أدى ). (accomplir

1

ويمكن تعريف األداء بتنه« إنجةاز األعمةال كمةا يجةب أن تنجةز وهةذا ينسةجم مةع اتجةاا بعةض البةاحثين فةي

التركيز عمى إسهامات الفرد في تحقيق أهداف المنظمة من خبلل درجة تحقيق إتمام مهام وظيفته حيةث يعبةر
األداء عن السموك الذي تقاس به قدرة الفرد عمى اإلسهام في تحقيق أهداف المنظمة «.

2

 .0المفهوم االصط حي التنظيمي:
يشير األداء إلى» درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد ،وهو يعكس الكيفية التي يحقق أو يشةبع

بها الفرد متطمبات الوظيفة«.

3

1

2

Dictionnaire Larousse de la langue française, 2001,p766.
سناء عبد الكريم الخناق ،مظاهر االداء االستراتيجي والميـزة التنافسـية ،الممتقةى العممةي الةدولي حةول االداء المتميةز لممنظمةات

والحكومات ،جامعة ورقمة 09-08 ،مارس ،2005ص .35

3

راوية محمد حسن ،إدارة الموارد البشرية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،2000 ،ص.21
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ويعرفه نيكوالس ( )F.W.Nicolasبتن األداء هو« ناتج سموك ،فالسةموك هةو النشةاط الةذي يقةوم بةه األفةراد ،أمةا
نتاجات السموك فهي النتائج التي تمخضت عن ذلك السموك ،مما جعل البيئة أو المحصمة النهائية مختمفة عما

كانت عميه نتائج ذلك السموك» .

1

ويجدر بنا هنا اإلشارة إلى بعض المفاهيم المرتبطة باألداء وهما الكفاءة والفعالية ،فتشير الكفاءة إلى النسبة

بين المدخبلت والمخرجات فكمما كانت المخرجات أعمى من المدخبلت كانت الكفاءة أعمى ،2فهو مفهوم يرتبط
بالقدرة عمى أداء األعمال أي مرتبط بالمهارات ،أما الفعالية فتشير إلى األهداف المحققة من قبل المنظمة.

3

ثانيا:محددات األداء:
األداء الةوظيفي هةو األثةر الصةافي لجهةود الفةرد التةي تبةدأ بالقةدرات وادراك الةدور ) المهةام( ،فهةذا يعنةي أن

األداء هو نتاج لمعبلقة المتداخمة بين كل من :الجهد ،القدرات وادراك الدور)المهام( المنوطة به.

4

فيشير الجهد إلى الطاقة الجسمانية والعقمية التي يبذلها الفرد ألداء مهمته وينتج هذا الجهد من حصول الفرد
عمى حوافز تدفعه لذلك  ،أما القدرات فيقصد بها الصفات الشخصية لمفرد والتي يستخدمها ألداء وظيفته ،فيما

يشير إدراك الدور أو المهمة إلى االتجاا الذي يوجه الفرد جهودا في العمل من خبلله ويتمثل ذلك في مجموعة

األنشطة والسموكات التي يقوم بها الفرد في أداء مهامه.
ولكي يحقق الفرد مستوى مرض من األداء البد من وجود تكامةل وحةد أدنةى مةن اإلتقةان فةي كةل مكةون مةن

مكونةات األداء ،بمعنةى أن الفةرد إذا بةذل جهةودا فائقةة ،وكانةت لديةه قةدرات البةتس بهةا وكةان مةدركا لةدورا فةسن

مستوى أدائه سيكون مقبوال ،أما إذا كان يبذل جهةودا كبيةرة ويتمتةع بقةدرات متفوقةة إال أنةه غيةر مةدرك لةدورا ،أو

أن لديه قدرات متفوقة و الفهم البلزم لمدور الذي يقوم به إال أنه ال يبذل الجهود البلزمة في العمل فسن مستوى

أدائه عادة مةا يقةيم كةتداء مةنخفض أو غيةر مقبةول ،وفةي بعةض األحيةان قةد يبةذل العمةل الجهةد الةبلزم لةذلك مةع
تمتعه بقدرات فائقة وفهما جيدا لمهمته إال أنه يصادم بعض العوامل الخارجة عن نطاق سيطرته يمكن لهةا أن
تؤثر عمى مستوى أدائه والتي نوردها في العنصر الموالي.

1

عبد الباري إب ارهيم درة ،تكنولوجيا االداء البشري في المنظمات ،المنظمة العربية لمتنمية االدارية،عمان ،2003 ،ص. 15

2

سهيمة محمد عباس  ،أدارة الموارد البشرية " مدخل استراتيجي" ،د ار وائل لئلنتاج والتوزيع ،عمان ،األردن،2002 ،

3

سهيمة محمد عباس  ،مرجع نفسه ،ص.138

ص.138

4
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المطمب الثاني :مجاالت األداء الر:يسية
يتطمب من االدارة العميا من أجل وضع نظام رقابة فعال أن تحدد مجةاالت األداء الرئيسةية ،بحيةث تعكةس

أهةةداف البنةةك المهمةةة ،وتشةةمل عمةةى الجوانةةب الخاصةةة بوحةةدة العمةةل ،أو البنةةك ككةةل ،التةةي يجةةب عميهةةا العمةةل
بفعالية من أل تحقيق النجاح لهذا البنك.
وتشير المصادر الى عدد من المجاالت الرئيسية لؤلداء يمكن تحديدها فيمايمي:

1

 الربحية :ضمن هذا المجال يتم تحديد مؤشرات جديدة لمقياس منها ،العائد عمى الموجةودات ،العائةد عمةى
حق الممكية ،هامش الربح الصافي عمى المبيعات.
 المركز السوقي :يمثةل هةذا المجةال بالحصةة السةوقية التةي تعةد واحةدة مةن أكثةر المقةاييس مبلئمةة لمتعبيةر
عن أداء البنك ،فهي تشةير إلةى فاعميةة إسةتراتيجية البنةك ،أو مةدى نجةاح عممةه ،أو منتجاتةه ،أو برامجةه مقارنةة
بتعمال المنتوجات والبرامج الخاصة بالمنافسين.

 اﻹنتاجية :وفي هذا المجال الذي يعتمدا البنك لقياس كفاءته ،التي تستخدم لذلك مقياسان هما:
 تكمفة العمل. قيمة االستهبلك.منسوبان الى حجم اإلنتاج ،وعن طريق ذلك يتمكن البنك من تقويم درجةة فاعميتةه فةي إسةتخدام كةل مةن العمالةة
و المعدات.
 أداء العـــاممين وميـــولهم :هةةو المج ةةال الةةذي يسةةتخدم لتقي ةةيم أداء العةةاممين المش ةةتيمين ،وتنظةةيم جه ةةودهم
لممحافظة عمى الميول اإليجابية لمعاممين اتجاا عممهم ،واتجاا البنك.
ويمكن قياس تمك الميول أو االتجاهات بشكل غير مباشر ،عن طريق البيانات المتعمقة بنسةب الييةاب ،ودوران

العمل.

1
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 المسؤولية العامة :وضمن هذا المجةال يةتم إعةداد مؤشةرات لتقةويم مةدى نجةاح البنةك فةي تحمةل مسةؤولياته
نحةةو العةةاممين ،والمةةوردين ،والمجتمةةع المحمةةي ،بمعنةةى آخةةر تقةةويم دور البنةةك فةةي تةةوفير حاجةةات أفةراد المجتمةةع،
ورغباتهم وذلك من خبلل أعمال تؤدي إلى تعزيز التصور العام عن طريق البنك.
 قيـــادة المنتـــوج :حي ةةث تعتب ةةر قي ةةادة المنت ةةوج المج ةةال ال ةةذي يق ةةوم في ةةه المس ةةؤولون عم ةةى إدارة ك ةةل الش ةةؤون
الهندسةية ،واإلنتةةاج والتسةةويق ،والشةةؤون الماليةةة ،وفةةي جميةع وحةدات العمةةل ،بتقيةةيم التكةةاليف ،والجةةودة ،والمركةةز
السوقي لكل منتوج من المنتجات الحالية والمنتجات المخطط لها سنويا.

 تطــوير األفـراد :ضةةمن هةةذا المجةةال يةةتم تجميةةع تقةةارير متنوعةةة ،لتقةةويم األسةةموب الةةذي يتبعةةه البنةةك فةةي سةةد
االحتياجات الحالية ،والمستقبمية ،من القوى العاممة.
 الموازنة بين أهداف المدى ال ريب و أهداف المدى البعيد :ضمن هذا المجال يجب أن يقوم البنك بسجراء
د ارسةةة معمقةةة بشةةتن التةةداخل بةةين مجةةاالت األداء الرئيسةةية ،لمتتكةةد مةةن أن األهةةداف عمةةى المةةدى القريةةب ال يةةتم
تحقيقها عمى حساب األرباح واالستقرار ضمن المدى البعيد.
 اﻹبداع :يتمثل هذا المجال بقيام البنك بتعمال تؤدي إلى تطوير المنتجات ،والخدمات الحالية ،إلى أخرى
جديدة.
كمةا يعةد اإلبةداع بتنةه التييةر المسةتمر لمبنةك ،تحقيقةا لمتكيةف الةذي هةو أكثةر حسةما فةي تحديةد بقائةه واسةتم اررا،
كما يتضمن هذا التيير إحداث تعديبلت في أهداف وسياسات اإلدارة أو في أي عنصر مةن عناصةر فةي البنةك

كالمهامات وتكنولوجية األفراد.

 الموارد المادية والمالية :لقد ظهةر هذا المجال مةن خبلل التعرف عمى كافةة أنشةطة البن ةك ،والتعةرف عمةى
العبلقةةات التةةي ت ةربط بةةين الم ةوارد الماديةةة ،المتاحةةة لهةةا ،وبةةين كافةةة اسةةتخدامها ،بييةةة التعةةرف عمةةى االنح ارف ةات
وتحديةةد مسةةبباتها ،وذلةةك مةةا يةةتم عةةادة بالمقارنةةة بةةين نتةةائج المحققةةة وبةةين األهةةداف المرسةةومة لمبنةةك وخةةبلل مةةدة

زمنية معينة.

 أداء العاممين وتطويرهم :ويعةد هةذا المجةال معيةا ار لتقيةيم أداء المةديرين وفيةه يةتم تصةميم بةرامج تسةاعد فةي
إيصال المديرين إلى المستوى المطموب من الكفاءة.
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المطمب الثالث :الجوانب المتداخمة في مفهوم األداء و معوقاته
أوال:الجوانب المتداخمة
هناك العديد من الجوانب المتداخمة في مفهوم األداء نوجزها فيما يمي:

1

 .1الجوانب المتعم ة بالعمل
 اﻹلمام بالعمليعد اإللمام بالعمل ركنا أساسيا من أركان األداء ،فهةو يعبةر عةن معرفةة العامةل بالعمةل الةذي يؤديةه ومةدى
فهمه لدورا ومهمته وادراكه لمتوقعات المطموبة منه ومدى إتباعه لطريقة العمل التي تحددها له المنظمة.
 ناتج العمليعبةر نةاتج العمةل عةن مسةتوى اإلنجةازات التةي يحققهةا العامةل ،ومةدى مقابمتهةا لممعةايير النموذجيةة الكميةة

والنوعيةة والزمنيةة وضةيط التكةاليف وكةل مةا يميةز عممةه مةن قيمةة مضةافة تعبةر عةن نةاتج العمةل ويعبةر عنةه
ببصمات العامل في العمل.
 .0الجوانب المتعم ة بالسموك
 -سموك العامل

يشير سةموك العامةل فةي أداء وظيفتةه مةن مةدى محافظتةه وحرصةه عمةى معةدات وأدوات وتجهيةزات اإلنتةاج
المسةتخدمة فةي العمةل مةن حيةث االعتنةاء بهةا وصةيانتها وتجنةب اإلتةبلف ومةدى تفعيمهةا بالشةكل الةذي يضةمن
عائدا معتب ار.

 السموك االجتماعييتمثل السموك االجتماعي في العمل في مدى تعاون العامل مع زمبلئه ورؤسائه ومرؤوسيه ومدى مساهمته في
إنجاز أعمال الجماعة وتنفيذا لؤلوامر ومشاركته في حل المشكبلت اثناء العمل.
1

نور الدين شنوفي ،تفعيل نظام ت ييم أداء العامل في المؤسسة العمومية االقتصادية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتراا قسم العموم
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 -الحالة النفسية لمعامل

إن الحالةة النفسةية لمعامةل والتةي تمكنةه مةن التصةرف بمةزاج معةين يكةون مةن خبللهةا متحمسةا ورغبةا فةي
العمل ومستعدا إلتقانه أوقد يكون في حالة نفسية ال تسمح له بالتجاوب مع العمل.
 فرص الت دميسمك العامل طريق التحسين والتقدم من خبلل اكتساب مهارات ومعمومات عن طريق البرامج التدريبية أو

الممارسة الميدانية بيية زيادة كفاءة انتاجيته و فعالية أدائه.
ثانيا :معوقات األداء

هنةاك العديةد مةن العوامةل التةي يتوقةف عميهةا أداء العامةل التةي تةؤثر فيةه ومةن أهمهةا :اإلضةاءة ،الحة اررة،

الضوضةاء ،التهويةة ،نمةط اإلشةراف ،عةدم الكفايةة فةي تسةهيبلت العمةل والتركيبةةات و التجهيةزات ،السياسةات

المحددة والتي تؤثر عمى الوظيفة ،إال أن هذا العوامل؛) ويطمق عميها العوامل الخارجية( ليست وحدها المةؤثرة

عمى أداء العامل وانتاجيته ،ولكن يتفاعل معها العوامل الداخمية والتي يمكن أن ترتبط بشخصية العامل ،ذكاؤا

وقد ارتةه الخاصةة ،سةماته الشخصةية وخبرتةه وتدريبةه عمةى مةا يمارسةه مةن عمةل ،ظةروف العمةل االجتماعيةة،

ويجب النظر إلى هذا العوامل البيئية عمى أنها مؤثرات عمةى الجهةد ،القةدرة واالتجةاا  .فعمةى سةبيل المثةال :أي

عطةل فةي أي آلةة أو جهةاز يمكةن أن يةؤثر بسةهولة عمةى الجهةد الةذي يبذلةه الفةرد فةي العمةل،و أيضةا فةسن

السياسةات غيةر الواضةحة أو نمةط اإلشةراف السةي يمكةن أن يسةبب التوجيةه الخةاط لمجهةود ،إضةافة إلةى أن

النقص في التدريب يمكن أن يتسبب في استيبلل سي لمقدرات الموجودة لدى األفراد ،لذا فسنه من أهم و أكبر
مسؤوليات اإلدارة نجد:

1

 توفير ظروف عمل مناسبة لمعاممين. توفير بيئة تنظيمية مدعمة تقل فيها عوائق األداء بما بمكن من تحقيق أداء جيد. توفر المعمومات الدقيقة عن أداء العاممين. -وجود تعميمات سميمة وكافية في أسموب التقييم .

1
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 -دقة درجات القياس في التمييز بين العاممين.

المبحث الثالث :أنظمة قياس األداء
تحتاج البنوك إلى أداة تستطيع مةن خبللهةا الحكةم عمةى فعاليةة األنشةطة والعمميةات البلزمةة لتحقيةق األهةداف
المنشودة ،والتوصل إلى ما قد يكون هنةاك مةن تبةاين بةين النتةائج المسةتهدفة والنتةائج التةي تحققةت فعةبل .واألداة

هى المعيار ( )Standardالذي من يمكن خبلله مقارنة المحقق بالمستهدف عمى أساس المعايير المحددة مسةبقا

و هي ماتعرف بعممية القياس.

إن قيةاس األداء هةو عمةل متممةا لعمميةة التخطةيط ،فةالتخطيط يسةاعد عمةى تحديةد األهةداف وقيةاس األداء

ةداف إسةتراتيجية أو تكتيكيةة ،وسةواء كانةت عمةى
يسةاعد عمةى معرفةة مةدى تحقةق هةذا األهةداف سةواء كانةت أه ً
مستوى الفرد أو الوحدة التنظيمية أو عمى مستوى المنظمة الحكومية )مدنية كانت أو أمنية).

المطمب األول :تعريف وخصا:ص قياس األداء
أوال :تعريف قياس األداء:
اقترح ( )tangenأن األداء يعرف مثل كفاءة وفاعمية العمل أو التصرف المعين ،والذي يةؤدي إلةى التعريفةات

التالية:

1

 يعرف مقياس األداء كعممية لتحديد وقياس كفاءة وفاعمية العمل المعين. يعرف مقياس األداء كمصفوفة تستخدم لتحديد وقياس الكفاءة و/أو الفاعمية لمعمل المعين. يعرف نظام قياس األداء كمجموعة من المصفوفات تستخدم لتحديد وقياس كفاءة وفاعمية عمل معين. -وية ةةرى) (tangenأن الهة ةةدف الرئيسة ةةي لنمة ةةاذج وأطة ةةر قية ةةاس األداء يتمثة ةةل فة ةةي تة ةةدعيم اإلدارة لقية ةةاس آداء

األعمال وتحميل وتحسين كفاءة العمميات التشييمية من خبلل عممية إتخاذ الق اررات األفضل.2

1

Tangen, T,. Performance measurement: from philosophy to practice. International Journal of Productivity and
Performance Management, Vol. 53, No. 8, 2004, P720.
2
Tangen, T,. Insights from research: Improving the performance of a performance measure. Measuring Business
Excellence, Vol. 9, No. 2, 2005‚ p4.
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تسةةتطيع أنظمةةة قيةةاس األداء الفعالةةة والمتكاممةةة والمتوازنةةة أن توظةةف نظةةام قيةةاس األداء بمنشةةتة األعمةةال كةةتداة
لمتيير التنظيمي استجابة لممؤثرات الداخمية والخارجية .ومن جانب آخر تحقق مساهمة الغنةى عنهةا فةي مجةال

اتخاذ الق اررات وخاصة المتعمقة بسعادة هندسة العمميات واعادة تصميم األهداف واإلستراتيجيات الخاصة بمنشتة

األعمال.

1

ثانيا:خصا:ص قياس األداء.
قة ةةدم الخب ة ةراء اقت ارحة ةةات عدية ةةدة فيمة ةةا يتعمة ةةق بموضة ةةوع تصة ةةميم أنظمة ةةة األداء وقة ةةدم ) (beamonعة ةةدد مة ةةن

الخصائص التي يجب أنا تتصف بها أنظمة قياس األداء الفعالة ،وتشمل عمى مايمي:

2

 الشمولية ) :(Inclusivenessوتعني قياس كل السمات ذات الصمة بموضوع القياس. العمومية ) :(Universalityوتعني السماح بالمقارنة في ظل ظروف التشييل المختمفة. ال درة عمى ال ياس ) :(Measurabilityوتعني امكانية قياس البيانات المطموبة. -االتساق ) :(Consistencyويعني توافق المقةاييس متوازنةة ،ويجةب أن تصةنف المقةاييس الةى مسةتويات

استراتيجية وتكتيكية وتشييمية ،وتتصمن مقاييس مالية وغير مالية.

3

وهنةةاك مجموعةةة مةةن الخصةةائص المرغوبةةة ألنظمةةة قيةةاس األداء ومشتقة ةة مة ةن مصةةادر مختمةةفة ةة ،وبعضةةها

يطبةةق عمةةى كةةل المقةةاييس األداء والةةبعض اآلخةةر يطبةةق عمةةى عةةدد محةةدود مةةن المقةةاييس ،مةةع م ارعةةاة أنةةه مةةن

الصعب تحقيق كل هذا الخصائص عند تصميم أنظمة قياس األداء ،ويجب أن تتصف أنظمة قياس األداء في
منشآت األعمال بالخصائص التالية:

4

1

Charan, P.,et al, Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement
system implementation, Business Process Management Journal, Vol. 14, No. 4, 2008 ‚pp512
2
Beamon, B.M., Measuring supply chain performance. International Journal of Operations & Production
Management, Vol. 19, No. 3, 1999,pp 275-276.
3
Gunasekaran et al‚ Performance measures and metrics in a supply chain environment, International Journal of
Operations & Production Management, Vol. 21, No. 1/22001‚p.71
4
Thakkar. J , et al, Development of a balanced scorecard: An integrated approach of Interpretive Structural
Modeling and Analytic Network Process, International Journal of Productivity and Performance Management,
Vol.56
No. 1‚2007‚p25.
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 أن تكون بسيطة وسهمة االستخدام ولها هدف واضح. أن تقدم تيذية عكسية سريعة. أن تتعمق بتحسين األداء وليس الرقابة عميه فقط. أن تدعم استراتيجية منشتة األعمال وال تتعارض مع بعضها. أن ترتبط بكل من أهداف منشتة األعمال قصيرة األجل وطويمة األجل. أن تتماشى مع ثقافة منشتة األعمال. أن تتكامل أفقيا ورأسيا مع هيكل منشتة األعمال. أن تكون متسقة مع نظام الحوافز والمكافآت الخاص بمنشتة األعمال. أن تركز عمى األشياء الهامة لمعمبلء. أن تركز عمى المناطق التي تعمل فيها المنافسة. أن تضع معايير رقمية محددة لمعظم األهداف. أن تعكس المعمومات المالية وغير المالية المبلئمة في ضوء عوامل النجاح الرئيسية لمنشتة األعمال. أن تجعل المقاييس المالية وغير المالية مرتبة ومتبلئمة ضمن اإلطار االستراتيجي. -أن تجعل اإلنحرافات ما بين أهداف كل منشتة األعمال ومقاييس األداء عند حدها األدنى.
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المطمب الثاني :أسباب قياس األداء وأهميته
أوال :أسباب قياس األداء
تحتاج البنوك إلى قياس األداء لؤلسباب التالية:

1

 الرقابة)  :(Controlيساعد قياس األداء في تقميل االنحرافات التي تحدث أثناء العمل. -التحسين المستمر ( :(Continuous Improvementيستخدم القياس لتحديد مصادر العيوب ،و اتجاهةات

العمميات ،و منع األخطاء ،وتحديد كفاءة وفعالية العمميات ،أيضا فرص التحسين.

 -تقييم اإلدارة)  : (Management Assessmentبدون القياس ال توجد طريقة لمتتكد من أن المنظمة تحقةق

القيمة المضافة ألهدافها أو أن المنظمة تعمل بكفاءة وفعالية.
ثانيا :أهمية قياس األداء

2

لقد بدأ االهتمام بعممية قياس األداء في القطاع العةام فةي اآلونةة األخيةرة يتخةذ اهتمامةاً كبية اًر نظة ار لمةا يمثمةه

ذلةك مةن قةدرة المنظمةة مةن تقيةيم الممارسةات الحاليةة ومةدى ارتباطهةا بتحقيةق األهةداف الموضةوعة .ويعةد قيةاس
األداء منهجةاً إسةتراتيجيا يهةدف إلةى زيةادة كفةاءة أداء المنظمةات مةن خةبلل تطةوير أداء العةاممين وفةرق العمةل
وزيةادة قةدراتهم  ،وهةو بعبةارة أخةرى يهةدف إلةى ربةط إدارة أداء األفةراد باألهةداف واإلسةتراتيجيات الموضةوعة

لممنظمة.

وعميةه فةسن عمةى المنظمةات أن تقةيس نتةائج أعمالهةا أو إدارتةه  -حتةى لةو لةم تحصةل مةن خةبلل هةذا النتةائج
عمةى عائةد أو مكافةتة  -إذ إن المعمومةات التةي يةتم الحصةول عميهةا تحةول أداء المنظمةة إلةى األحسةن ،ويشةير

فبلسفة اإلدارة وليام تومسون ولورد كيمفن ) (1894،1896إلى أنه "حين تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعبر
عنه باألرقام ،فمعنى ذلك أّنك تعرف شيئاً عنه ولكن حين تعجز عن قياسه والتعبير عنه باألرقام ،فسن معرفتك

لكنك ّقممةا سةتتقدم فةي أفكةارك
ستكون ضئيمة وغير مرضية ،وفي تمك الحالة قد يكون األمر بداية معرفة فقطّ ،
وتصل إلى مرحمة العمم.
Joel Anderson and Others, How To Measure Performance- AHand book of Techniques and

1

Tools,www.orau.gov/ pbm / handbook/ preface.html
2
Performance Trending Principles, James A. Christensen, Battelle Northwest Laboratories, 16th, Annual National
Energy Division Conference.
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إن ما يمكن قياسه يمكن عممه ) (What gets measured gets doneويشير" جون بيرت" " "John Prattإلى
أن معدل األخطاء في الصناعة في" والية ماساشوتس ( )Massachusettsكان قد بمغ) )23%ويمثل ذلك أعمى

معدل بين الواليات ،وعندما تةم قيةاس هةذا المعةدل عمةى مسةتوى الواليةة لةم يحةدث أي تحسةن ،ولكةن عنةدما تةم
تحديد هذا النسةبة لكةل فةرع ،أصةبح بالتةالي كةل مةدير يعةرف بتنةه سيشةار إليةه بالبنةان بوصةفه صةاحب أقةل أو

أكثر نسبة من األخطاء ،ولذلك وخبلل اثني عشر شه اًر انخفضت نسبة الخطت من) (12% -23%وبعةد سةتة

أشهر وعندما تم تطبيق القياس عمى وحدة إشرافية داخل كل فرع انخفضةت نسةبة األخطةاء إلةى  8%ممةا يعنةي
التالي:
 أهمية قياس األداء عمى أساس كل وحدة تنظيمية أو عمى أساس كل مسئول مباشر. إن عدم قياس النتائج يصبح معه من الصعب تحديد النجاح من الفشل. -إن عةدم المعرفةة بوجةود نتةائج قةد تحققةت ،يةؤدي إلةى أنةه لةن يكةون هنةاك تقةدير أو مكافةتة لمةن حقةق

اإلنجاز.

 عندما ال نستطيع مكافتة النجاح فسننا حتماً نكاف الفشل. عندما ال نرى النجاح لن تستطيع أن نتعمم أو نستفيد منه. عندما ال نستطيع تحديد الفشل أو الخطت لن نستطيع معالجته. -عندما نستطيع أن نقدم أو نعرض النتائج نكسب بذلك تتييد العامة.
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المطمب الثالث :أطر ونماذج قياس األداء.
تم تطوير عدد من األطر والمداخل لقياس األداء منذ الثمانينات ،وهذا األطر لها مزاياها وحةدودها .ويشةير

مراجعة األدب المحاسبي الى أن الصبلحية التجريبية والنظرية لةبعض هةذا األطةر قائمةة وموجةودة ،بينمةا هنةاك
أطةةر ومةةداخل ال تتةوافر معمومةةات حولها.ويسةةعى الباحةةث الةةى د ارسةةة وتحميةةل بعةةض أطةةر ومةةداخل قيةةاس األداء

ذات الصبلحية التجريبية والنظرية والمستخدمة عمى نطاق واسع ،وذلك عمى النحو التالي:
أوال :إطار بطاقة ال ياس المتوازن لألداء( Balanced Score Card ( BSC)) :

يقت ةةرح إط ةةار بطاق ةةة القي ةةاس المتة ةوازن ل ةةؤلداء بض ةةرورة إس ةةتخدام منش ةةتة األعم ةةال لمجموع ةةة متوازن ةةة م ةةن

المقاييس ،والتي تسمح لئلدارة العميا بتكوين رؤية سةريعة وشةاممة عنهةا ،وذلةك مةن خةبلل أربعةة منظةورات هامةة

كما هو موضح في الشكل رقم ( .)03وتقدم المنظورات األربعة إجابة عن أربعة أسئمة أساسية ،وهي:

1

 كيف ننظر الى حممة أسهمنا ( المنظور المالي)؟. ماذا يجب أن نتفوق فيه ( منظور العمميات الداخمية)؟. كيف يرانا عمبلؤنا ( منظور العمبلء)؟. -كيف نستطيع االستمرار في التحسين وخمق القيمة (منظور التعمم واالبتكار)؟.

Tangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice, op-cit‚ p 736 .
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الشكل رقم ( )03إطار بطاقة القياس المتوازن لؤلداء

المنظور المال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي
األهة ة ة ة ةةداف

المقايية ة ة ة ة ة ةةس

المنظور العمبلء
األهة ة ة ة ةةداف

المنظور العمميات الداخمية
المقايية ة ة ة ة ة ةةس

االدارة االستراتيجية

األهة ة ة ة ةةداف

المقايية ة ة ة ة ة ةةس

المنظور التعمم واالبتكار
األهة ة ة ة ةةداف

المقايية ة ة ة ة ة ةةس

المصدرTangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice, op-cit‚ p 73. :

ويرى الباحث أنه يمكن تقييم إطار بطاقة القياس المتوازن لؤلداء من خةبلل بيةان نقةاط القةوة والضةعف فيةه،

وتتمثل جوانب القوة في هذا اإلطار فيما يتضمنه من مقةاييس لةؤلداء المةالي تعطةي نتةائج األعمةال التةي حةدثت
بالفعةةل ،وتسةةتكمل مقةةاييس األداء المةةالي بمقةةاييس أداء تشةةييمية غيةةر ماليةةة والتةةي تعتبةةر مسةةببات لةةؤلداء المةةالي

المستقبمي .وبتقديم معمومات من المنظورات األربعة يستطيع إطار ( (BSCأن يقمل حمل المعمومات ال ازئةدة مةن
خ ةةبلل تحدي ةةد ع ةةدد م ةةن المق ةةاييس المس ةةتخدمة ،وي ةةدفع الم ةةديرين أيض ةةا ال ةةى التركي ةةز عم ةةى ع ةةدد م ةةن المق ةةاييس
29
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الحاسمة ،عبلوة عمى أن استخدام عدة منظورات يجنب المنشتة مةن مشةكبلت التعظةيم الجزئةي وذلةك مةن خةبلل
إجبةةار اإلدارة العميةةا عمةةى النظةةر فةةي كةةل المقةةاييس وتقةةيم مةةا اذا كةةان التحسةةين فةةي منطقةةة مةةا قةةد يتحقةةق عمةةى

حساب منطقة أخرى .

1

وتنةةاول الباحةةث نقةةاط ضةةعف لهةةذا اإلطةةار عمةةى النحةةو التةةالي ،وهةةو ضةةعف فةةي تحديةةد المقةةاييس المبلئمةةة،
وكيفيةة تقةديمها واسةةتخدام بشةكل نهةائي إلدارة األعمةةال .هةذا إلةى جانةةب أن اإلطةار لةم يتخةةذ فةي اعتبةارا منظةةور

المنافس عمى اإلطبلق .كما انه لم يحدد عبلقات رياضية منطقية بين معايير بطاقات األداء الفردية.

2

ويرى البعض أن إطار بطاقة القياس المتوازن لؤلداء يمثل أداة لئلدارة االستراتيجية أكثر منه نظةام كامةل و

حقيقي لقياس األداء.

3

ثانيا :إطار منشور األداء(Performance Prism) :

يقترح إطار منشور األداء أن أنظمة قياس األداء يجب أن تةنظم حةول خمسةة منظةورات واضةحة ومترابطةة
لؤلداء كما هو موضح بالشكل رقم ( )04التالي .وتتمثل هذا المنظورات فيما يمي:

4

1

Tangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice, op-cit‚ p 736.
Neely et al, Performance measurement system design: developing and testing a process based approach,
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20, No. 10 ‚p1119.
3
Games et al‚ A literature review of manufacturing performance measures and measurement
in an organizational context: a framework and direction for future research. Journal of Manufacturing
Technology Management, Vol 15, No 6, 2004,Vol 15, No 6,‚p511.
4
Neely et al. The Performance Prism in Practice. Measuring Business Excellence, Vol 5 , Issue 2, 2001‚p6.
1
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الشكل رقم ( :)24إطار منشور األداء
إرضاء أصحاب المصلحة (املستثمرين ،العمالء،
العاملني ،املنظمني ،الوسطاء ،املوردين والفئات
األخرى

االستراتيجيات ( على مستوى املنظمة ،وحدة
العمل املنتجات ،اخلدمات ،والعالمات التجارية)
العمليات ( تطوير املنتجات واخلدمات ،خلق
الطلب ،وتنفيذ الطلب ،اخلطط ،وإدارة املنظمة)
القدرات ( املوارد البشرية ،التكنولوجيا ،البنية
التحتية واملمارسات)

مساهمة أصحاب المصلحة

المصدرTangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice, op-cit‚ p 738. :

 -إرضةةاء األطةراف المسةةتفيدة (( ، )Stakeholder satisfactionمةةن هةةم األطةراف المستفسةةدة ومةةاذا يريةةدون

ويحتاجون؟).

 -االستراتيجيات ) ( ،(Stratégiesما هي االستراتيجية المطموبة لضمان تحقيق ما يريدا ويحتاجه األطةراف

المستفيدة؟).

 -العممي ة ة ةةات ( ( ،(Processesم ة ة ةةا ه ة ة ةةي العممي ة ة ةةات الت ة ة ةةي يج ة ة ةةب تطبيقه ة ة ةةا لك ة ة ةةي تس ة ة ةةمح بنق ة ة ةةل وتحقي ة ة ةةق

اإلستراتيجيات؟).

 -الكفاءة والقدرات)  ( ،(Capabilitiesتوليفة مةن العنصةر البشةري والممارسةات والتكنولوجيةا والبنيةة التحتيةة

والت ةةي تس ةةاعد منش ةةتة األعم ةةال عم ةةى تنفي ةةذ العممي ةةات اآلن وف ةةي المس ةةتقبل ،م ةةاهي الق ةةدرات المطموب ةةة لتش ةةييل

العمميات؟).
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 -مس ةةاهمات أص ةةحاب المص ةةمحة) ( ،(Stakecholder contributionم ةةاذا نري ةةد ونحت ةةاج م ةةن األطة ةراف

المستفيدة إلبقاء وتطوير القدرات المتاحة؟).

حيةةث يةةرى الباحةةث أنةةه يمكةةن تقيةةيم إطةةار منشةةور األداء مةةن خةةبلل بيةةان نقةةاط القةةوة والضةةعف فية ةه ،وتتمثةةل

جوانةةب القةةوة فةةي هةةذا اإلطةةار فةةي أنةةه يممةةك رؤيةةة أكثةةر شةةموال لمختمةةف األط ةراف المسةةتفيدة مثةةل المسةةتثمرين
والعمبلء والعةاممين والمنظمةين والمةوردين وذلةك بالمقارنةة بةاألطر األخةرى .فاالعتقةاد الشةائع بةتن مقةاييس األداء
يجب أن تشتق بشكل كامل من االستراتيجية يعد أمر غير صةحيح ،ألن مةا يريةدا ويحتاجةه االطةراف المسةتفيدة

يج ةةب أن يتخ ةةذ ف ةةي االعتب ةةار أوال وبع ةةد ذل ةةك ية ةتم ص ةةياغة االس ةةتراتيجيات ،ول ةةذلك ل ةةيس م ةةن الطبيع ةةي تك ةةوين
االستراتيجيات الصحيحة قبل تحديةد األطةراف المسةتفيدة وحةاجتهم بشةكل واضةح .ومةن جانةب آخةر فةسن اإلطةار

النظةةري يقتضةةي ضةةرورة معرفةةة اسةةتراتيجية البنةةك القائمةةة قبةةل اختبةةار مقةةاييس األداء ،وبهةةذا الطريقةةة يضةةمن
اإلطار أن مقاييس األداء لها أساس قوى.

1

وم ةةن م ازي ةةا إط ةةار منش ةةور األداء أن ةةه يتخ ةةذ ف ةةي اعتب ةةارا األطة ةراف المس ةةتفيدة الجدي ةةدة أيض ةةا مث ةةل الع ةةاممين،
الموردين ،الشركاء والوسطاء والذين يهممون عند تكوين مقاييس األداء في بعض األطر األخرى.

2

ورغةةم الم ازيةةا السةةابقة إلطةةار منشةةور األداء إال أنةه يقةةدم القميةةل عةةن كيفيةةة فهةةم وادراك مقةةاييس األداء .ونقطةةة

الضعف األخرى أن هذا اإلطار ال يتخذ في حسبانه أنظمة قياس األداء القائمة والتي قد تطبقها المنشآت.

3

ثالثا:إطار هرم األداء ()The Performance Pyramid

يتمثةل اليةةرض مةن إطةةار هةرم االداء فةةي ربةط اسةةتراتيجية المنشةةتة مةع عمميتهةةا مةن خةةبلل تنقةل األهةةداف مةةن

األعمى ألسفل ( عمى أساس تفضيبلت العمبلء) وتنقل المقايس من األسفل ألعمى .ويشتمل هذا اإلطار لقياس
األداء عم ةةى أربع ةةة مس ةةتويات م ةةن األه ةةداف يعب ةةر عنه ةةا بالفاعمي ةةة الخارجي ةةة لممنش ةةتة( الجان ةةب األيس ةةر لمه ةةرم)،

والكفاءة الداخمية لها ( الجانب األيمن لمهرم) كما هو موضح في الشكل رقم (:4)05

1

Neely et al ‚ op-cit‚ p8.
ibid‚ pp8-9.
3
Tangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice ,op-cit‚ p739.
4
ibid‚ p739
2
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الشكل رقم( :25إطار هرم األداء

رؤية الشركة
األهةداف المقةاييس
الوضع السوقي
إرضاء العميل

الجة ة ةةودة

التسمية ة ةةم

أنظمة التشييل

الوضع المالي
المرونة

الوقتي ة ة ةةة

اإلنتاجية

الفاق ة ة ة ةةد

األقسام والمراكز

العممي ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
الفاعمي ةةة

الفاعمي ةةة

الداخمية

الخارجية

المصدرTangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice, op-cit‚ p 740:

عنةةد المسةةتوى األول يبةةدأ تطةةوير فةةي هةةرم أداء المنشةةتة بتعريةةف الرؤيةةة العامةةة لهةةا ،والتةةي تتةةرجم إلةةى أهةةداف
لوحةةدات النشةةاط الفرديةةة .ويتمثةةل المسةةتوى الثةةاني لوحةةدات النشةةاط فةةي أهةةداف قصةةيرة األجةةل لمربحيةةة والتةةدفق
النقدي وأهداف طويمة األجل لمنمو والوضع السوقي .وعند المستوى الثالث تقوم أنظمة التشييل األعمال بالربط

ب ةةين المس ةةتوى األعم ةةى والمق ةةاييس التش ةةييمية اليومي ةةة ( مث ةةال ذل ةةك إرض ةةاء العم ةةبلء ،المرون ةةة ،واإلنتاجي ةةة) ف ةةي

25

دور الرقابة الداخمية في تحسين أداء البنوك التجارية

الفصل الثاني

المستوى األدنى وأخي ار يتمثل المستوى الرابع في األقسام ومراكز العمل والتي تستخدم أربعة مقاييس أداء رئيسية
وهي ( الجودة ،التسميم ،دور الوقت ،والفاقد )عمى أساس يومي.
رابعا :إطار ميدوري وستيبل ()Medori and Steeple's Framework

فةي عةام  2000قةدم كةبل مةن ( )Medori and Steepleإطةا ار متكةامبل لتحسةين أنظمةة قيةاس األداء ألطمقةا

عميه أسمهما .ويتكون هذا اإلطار من ست خطوات ،موضحة بالتفصيل في الشكل رقم (.)06
الشكل رقم ((:)26إطار )Medori and Steeple

المرحلة ()1

المرحلة ()2

عوامل نجاح

شبكة قياس

المنظمة

األداء

المرحلة ()3

اختبار

مقاييس

المرحلة ()4

المراجعة ةةة

المرحلة ()5

تنفيذ

المقاييس

األداء

المرحلة ()6

المراجعة الدورية

المصدذسMedori. D, and Steeple. D, A framework for auditing and enhancing performance :
measurement systems. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20,
No. 5, 2000. p. 520

في (المرحمة األولى) تبدأ نقطة البداية بتعريف استراتيجية المنشت وعوامةل النجةاح الرئيسةية كمةا فةي غالبيةة

األطر ،أما في (المرحمة الثانية) تتمثل المهمة األساسية فةي مجةاراة متطمبةات المنشةتة االسةتراتيجية مةن المرحمةة
السةةابقة بعةةدد سةةتة أولويةةات تنافسةةية محةةددة وهةةي الجةةودة ،التكمفةةة ،المرونةةة ،الوقةةت ،التسةةميم والنمةةو المسةةتقبمي.

عندئةةذ يةةتم اختبةةار المقةةاييس األكثةةر مبلئمةةة باسةةتخدام قائمةةة تةةدقيق تحتةةوي عمةةى عةةدد  105مقيةةاس باألوصةةاف

الكاممة (المرحمة الثالثة).
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وبعةةد اختبةةار المقةةاييس يةةتم مراجعةةة نظةةام قيةةاس االداء الحةةالي لتحديةةد المقةةاييس الحاليةةة التةةي يجةةب الحفةةاظ
عميهةةا (المرحمةةة الرابعةةة) ،ويتمثةةل النشةةاط األساسةةي لمتنفيةةذ الفعمةةي لممقةةاييس فةةي وصةةف كةةل المقيةةاس مةةن خةةبلل
ثمانية عناصر وهي :العنوان ،الهدف ،عبلمة اإلرشاد ،المعادلة ،التكرار ،مصدر البيانات ،المسؤولية والتحسين

(المرحم ةةة الخامس ةةة) ،وتس ةةتند المرحم ةةة األخية ةرة عم ةةى المراجع ةةة الدوري ةةة لنظ ةةام قي ةةاس األداء بالمنش ةةتة (المرحم ةةة
السادسة).
ويرى البحث أنه يمكن تقييم إطار)  (Medori and Steepleمن خبلل بيان نقاط القوة والضعف فيه
 ،وتتمثةةل الميةزة الرئيسةةية لهةةذا اإلطةةار فةةي إمكانيةةة اسةةتخدامه مةةن جةةانبين األول لتصةةميم نظةةام قيةةاس أداء جديةةد

والثاني لدعم نظام قياس االداء القائم .ويقدم أيضا وصف فريد عن كيفية فهم و إدراك مقاييس األداء .

ويقةةع حةةدود هةةذا اإلطةةار فةةي المرحمةةة الثانيةةة ،حيةةث أن شةةبكة قيةةاس األداء وجةةدت لكةةي تعطةةي نظةةام قيةةاس
األداء تصةةميمه األساسةةي ،والشةةبكة تبنةةي عمةةى أسةةاس سةةتة أولويةةات تنافسةةية فقةةط (الجةةودة ،التكمفةةة ،المرونةةة،
الوقت ،التسميم والنمو المستقبمي) .ولكن مقاييس األداء يمكن أن تقسم إلى العديد من التصنيفات األخرى.

1

خامسا :نظرية ال يود )).(Theory of Constraints (TOC

تعتبةةر نظريةةة القيةةود ) (TOCأداة لتةةدعيم التحسةةينات المسةةتمرة ،وتعتبةةر بعة ًةدا إدارًيةةا جديةةدا يهةةدف إلةةى
تعظةةيم األربةةاح فةةي األجةةل القصةةير مةةن خةةبلل نقةةاط االختنةةاق ) (Bottlenecksأو المةوارد التةةي تمثةةل قيةةودا عمةةى
النظةام .ويتمثةةل الهةةدف مةةن نظريةةة القيةةود فةةي التعريةةف عمةى قيةةود النظةةام التةةي تمنةةع منشةةتة األعمةةال مةةن تحقيةةق

المستوى الفريد من النجاح.
ويرى الباحث أنه يمكن تقييم نظرية القيود مةن خةبلل بيةان نقةاط القةوة والضةعف فيةه ،فةالقوة الرئيسةية لهةذا
المدخل تتمثل في انه يهتم بشكل خاص بالحمل الزائد لممعمومات ،والميزة الثانية أن مقاييس األداء داخل نظرية
القيود سهمة التداول والفهم.

ومن جانب آخر هنالك حدود لنظرية القيود تتمثل في أنه هذا النموذج بعيد عمى أن يكون نظام متكامل
لقيةةاس األداء ،ورغةةم بسةةاطة هةةذا المةةدخل إال انةةه يفتةةرض أن هنةةاك دائمةةا قيةةد واضةةح فةةي النظةةام وهةةذا لةةيس أمةةر
حقيقي بالضرورة.

2

1

Kurien and Qureshi , Management and Social Sciences , International Journal of Business, Vol. 2, No. 4, 2011, p.
19.
2
Tangen‚ Performance measurement: from philosophy to practice, op-cit‚ p p763-764.
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سادسا :تحميل تغميف البيانات ( ).)Data Envelopment Anlaysis (DEA

بعد تيميف البيانات ) (DEAأحد نماذج بحوث العمميات التي تعتمةد عمةى اسةتخدام البرمجةة الخطيةة لتقيةيم
الكفاءة المقارنةة لموحةدات التنظيميةة المتجانسةة مثةل فةروع البنةك ،المةدارس والمستشةفيات .ويمقةى تحميةل )(DEA

أهميةةة مت ازيةةدة كةةتداة لتقيةةيم وتحسةةين األداء لمعمميةةات الصةةناعية والخدميةةة .ويقةةوم هةةذا التحميةةل عمةةى أسةةاس فكةرة
كفاءة التحميل الحدودي ،وليس عمى أساس القيمة المتوسطية ألنه يتخذ أفضل قيمة لمجموعة البيانات.

ويرى الباحث أنه يمكن تقييم نموذج تحميل تيميةف البيانةات مةن خةبلل بيةان نقةاط القةوة والضةعف فيةه،

فةالميزة الرئيسةةية لهةةذا التحميةةل أنةةه بتخةذ فةةي إعتبةةارا عوامةةل متعةةددة وال يتطمةب افت ارضةةات قياسةةية بشةةكل تقميةةدي،
ويستطيع تقييم األداء الكمية والنوعية.
وتتمث ةةل ح ةةدود تحمي ةةل ) (DEAف ةةي ع ةةدد العبلق ةةات المح ةةدودة الت ةةي يس ةةتطيع تحميمه ةةا م ةةن ب ةةين وح ةةدات

المدخبلت والمخرجات .ويواجه التحميل إنتقاد آخر ممثل في تطبيقه يتطمب وجود وحدات إتخةاذ القةار لهةا نفةس
األهداف اإلستراتيجية حتى يتمكن مقارنتها .

1

صابعا :مقاييش األداء على أصاس الوقث (.(Time_based Performance

يظهر في األدب المحاسبي أن هناك أربعة مقاييس عمى أساس الوقت تستخدم بشكل متكرر ،وهي:

2

 وقت تطوير المنتج الجديد ()New product development time وقت إنتظار التصنيع (اإلنتاج) ()Manufacturing lead time سرعة التسميم (.)Delivery speed -االستجابة لمعمبلء( . )Responsiveness

وتتتي أفضمية المقاييس األربعة السابقة بتن تطوير المنتج الجديد وتصنيعه وتسميمه وتقديم الخدمات لمعمبلء

تمثل العمميات االستراتيجية الرئيسية والمتكاممة تساهم في تقييم األداء .وتدعم المناقشات القيِمةة لسمسةمة التوريةد

عند تقييم أدائها عمى أساس الوقت ويظهر ذالك بشكل واضح من خبلل الدراسات التجريبية والنظرية.

3

1

Soni, G. and Kodali, R. ,Internal benchmarking for assessment of supply chain performance. Benchmarking:
An International Journal, Vol. 17, No. 1,2010, pp. 44.
2
Ibid ,p45_46.
3
Ibid, p46.
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المبحث الرابع :مؤشرات قياس

االداء ) (Key Performance Indicators

لموصول الةى نتةائج جيةدة لةتحسةين االداء يتحةتم اسةتخدام مؤشةرات تمثةل دالالت تؤشةر وتقةدم فكةرة عةن

مسةتوى النشةاط ،ولأجةةل عمميةةة المقارنةة مةع الةذات فةسن البنةك البةد لةه مةن معيةار يمثةل الأداء الةذي يفتةرض
تحقيقه.
وتعتبةر مؤشةرات الحيطةة الجزئيةةة مةن أهةم المؤشةرات المعتمةدة فةي تحسةين أداء البنةةوك ،وهةي تعتمةد عمةةى

ستة مؤشرات تجميعيةة أساسةية لتحميةل وضةع المؤسسةات الماليةة وتعةرف بسطةار ( ،)CAMELSهةذا األخيةر مةر
بعدة مراحل قبل أن يصبح بشكمه الحالي.

المطمب األول :تعريف مؤشر ( )CAMELSومميزاته
أوال :تعريفه)CAMELS( :

1

هةةو عبةةارة عةةن مؤشةةر س ةريع لئللمةةام بحقيقةةة الموقةةف المةةالي ألي مصةةرف ومعرفةةة درجةةة تصةةنيفه ،ويعتبةةر

المعيةةار أحةةد الوسةةائل الرقابيةةة المباش ةرة التةةي تةةتم عةةن طريةةق التفتةةيش الميةةداني ،حيةةث عممةةت السةةمطات الرقابيةةة
عمى األخذ بنتائج معيار  CAMELأكثر من معيار  CAELواإلعتماد عميها في القة اررات الرقابيةة ألنهةا تعكةس
الواقع الحقيقي لموقف المصرف ،ويتخذ المعيار في اإلعتبار خمسة عناصر رئيسية هي:
 كفاية رأس المال -جودة المنتجات

)(CAPITAL ADEQUACY
)(ASSET QUALITY

 -اإلدارة

)(MANAGEMENT

 -الربحية

)(EARNINGS

 -السيولة

)(LIQUIDITY

 حساسية المخاطر السوقية ) (sensitivity of market risk1

مالك الرشيد أحمد ،م ارنة بين معياري  CAMELو  CAELكأدوات حديثة لمرقابة المصرفية ،مجمة المصرفي  ،السودان

 ،العدد  -2005 -35ص.4
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يرمةز الحةةرف  Cلمةةدى كفايةةة رأس المةةال لحمايةةة المةةودعين وتيطيةةة المخةةاطر والحةةرف  Aلجةةودة المنتجةةات ومةةا
يتوقع تحصيمه من قيمتها الصافية داخل وخارج الميزانية ومدى وجود مخصصات لمقابمة الموجودات المشكوك

ف ةةي تحص ةةيمها بينم ةةا يرم ةةز الح ةةرف  Mل ةةئلدارة ومس ةةتوى كفاءته ةةا وتعمقه ةةا والتزامه ةةا ب ةةالقوانين المنظم ةةة لمعم ةةل

المص ةرفي ومةةدى كفةةاءة أجه ةزة الضةةبط الةةداخمي والمؤسسةةي ووجةةود سياسةةات وتخطةةيط مسةةتقبمي ،أمةةا حةةرف E
فيرمز لمستوى الربحية ومدى مساهمتها في نمو المصرف وزيادة رأس المال ،أمةا حةرف  Lيرمةز لقيةاس سةبلمة

الموقف السيولي ومقدرة المصرف عمةى اإليفةاء بسلتزاماتةه الحاليةة والمسةتقبمية المتوقعةة وغيةر المتوقعةة ،والحةرف
االخير  Sيرمز الى درجة حساسية المخاطر السوقية.
تتراوح درجات التصنيف ما بين التصنيف  1وهو األفضل إلى التصنيف  5وهو األسوء كاآلتي:
 التصنيف رقم  1قوي. التصنيف رقم  2مرضي. التصنيف رقم  3معقول. التصنيف رقم  4هامشي (خطر). التصنيف رقم  5غير مرضي.ثانيا:مميزات معيار (:)CAMEL

يمكن تمخيص أهم مميزات معيار ( )CAMELفي اآلتي:
-

تصنيف البنوك وفق معيار موحد.

-

توحيد أسموب كتابة تقارير التفتيش.

-

إختصةةار زمةةن التفتةةيش بةةالتركيز عمةةى خمسةةة بنةةود رئيسةةية وعةةدم تشةةتيت الجهةةود فةةي تفتةةيش بنةةود غيةةر

-

اإلعتماد عمى التقييم الرقمي أكثر من األسموب اإلنشائي في كتابة التقارير مما يقمل من حجم التقارير.

ضرورية أو مؤثرة عمى سبلمة الموقف المالي لممصرف.

55

الفصل الثاني

دور الرقابة الداخمية في تحسين أداء البنوك التجارية

عمل تصنيف شامل لمنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحميل النتائج أفقيا لكل مصرف عمى حدى ولكل
مجموعة متشابهة من المصارف ورأسيا لكل عنصر من عناصر األداء المصرفي الخمسة المشار إليها لمجهةاز

المصرفي ككل.

يعتمد عميه في اتخاذ الق اررات الرقابية واإلجراءات التصحيحية التي تعقب التفتيش.
يحدد درجة الشفافية في عكس البيانات المرسمة بواسطة المصارف لمبنك المركزي ومدى مصداقية الرواجع.
يقمةةل مةةن نسةةبة الوقةةوع فةةي أخطةةاء التصةةنيف التةةي قةةد تحةةدث فةةي حالةةة اسةةتخدام معيةةار  CAELنتيجةةة لييةةاب
الشفافية باعتمادا عمى البيانات الواقعية المستقاة من مصادرها الحقيقية عبر التفتيش البياني.

المطمب الثاني :تطور معيار ( )CAMELSوآليات عممه.
لقد مر هذا المعيار بعدة مراحل قبل أن يصبح بهذا الشكل.1
معيار (:)CAEL
يعتبةةر أداة لمرقابةةة المصةرفية المكتبيةةة ويعتمةةد عمةةى تحميةةل رواجةةع الريةةع السةةنوية المرسةةمة مةةن المصةةارف

لمبنةةك المركةةزي ومةةن ثةةم عمةةل تقيةةيم وتصةةنيف ريةةع سةةنوي لهةةا اسةةتنادا عمةةى أربعةةة عناصةةر مةةن العناصةةر السةةتة

المكون ةةة لمعية ةار ( )CAMELSه ةةي كفاي ةةة رأس الم ةةال ،ج ةةودة المنتوج ةةات ،الربحي ةةة والس ةةيولة وال يش ةةمل المعي ةةار
عنصر اإلدارة والحساسية اتجاا مخاطر السوق.
أ -1-مميزات معيار ()CAEL

 يعتبةر أداة لئلنةذار المبكةر وتحديةد مةواطن الضةعف فةي المصةارف ومؤشةر لمتفتةيش الميةداني عبةر طريقةة( )CAMELوبالتالي فهو مكمل لمعيار ( )CAMELوليس بديل له.
 -تعتمد عميه السمطات في إتخاذ الق اررات الرقابية البلزمة في حالة مضي ثبلثة أرباع أو أكثر من تاريخ تقرير

( )CAMELنسبة لمتيير المتوقع حدوثه في الموقف المالي بالمصرف المعني خبلل تمك الفترة.

 1يوسف بوخمخال ،أثر تطبيق نظام الت ييم المصرفي األمريكي )(Camelsعمى فعالية نظام الرقابة عمى البنوك التجارية،
جامعة االغواط ،الجزائر ،مجمة الباحث  ،عدد  ،201 / 10ص .207
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 يمكن من عمل تقييم موحد لمبنوك مجتمعة في تاريخ محدد عمى عكس معيار(  )CAMELالذي يعتمةد عمةىالتقييم في تاريخ التفتيش مما يصعب معه عمل تقييم شامل لمبنوك في تاريخ محدد.
أ -0-التدابير واإلجراءات الرقابية التي تتخذ بناء عمى درجة التصنيف:
درجة التصنيف

موقف البنك

اإلجراء الرقابي

 *1قوي

الموقف سميم من كل النواحي

ال يتخذ أي إجراء

 *2مرضي

سميم نسبيا مع وجود بعض القصور معالجة السمبيات

 *3معقول

يظهر عناصر الضعف والقوة

رقابة ومتابعة لصيقة

 *4هامشي

خطر قد يؤدي إلى الفشل

برنامج إصبلح ومتابعة ميدانية
رقابة دائمة -إشراف

 *5غير مرضي خطير جدا

المصدر :شاكر فؤاد ،الصيرفة االلكترونية ،القضايا المتعمق بسدارة المخاطر بالنسبة لمسةمطات المصةرفية الرقابيةة اتحةاد المصةارف
العربية ،بيروت ،2001 ،ص.62

المطمب الثالث :مكونات معيار

()CAMELS

1

يعتمد هذا المعيار عمى ستة مؤشرات تجميعية أساسية لتحميل وضع المؤسسات المالية ويشمل :كفايةة
رأس المال -جودة األصول -الربحية واإليةرادات (الموجةودات) – التمويةل والسةيولة -سةبلمة اإلدارة -الحساسةية
لمخاطر السوق.

 .1مؤشرات كفاية رأس المال
تحدد مؤشرات كفاية رأس المال صبلبة المؤسسات المالية في مواجهة الصدمات التي تواجه بنود الميزانية،

وتكم ةةن أهمي ةةة مؤشة ةرات كفاي ةةة رأس الم ةةال ف ةةي أنه ةةا تتخ ةةذ بع ةةين اإلعتب ةةار أه ةةم المخ ةةاطر المالي ةةة الت ةةي تواج ةةه

المؤسسةةات الماليةةة مثةةل مخةةاطر أسةةعار الصةةرف ومخةةاطر اإلئتمةةان ومخةةاطر أسةةعار الفائةةدة ،وتتعةةدى مؤشةرات

 - 1أحمذ طلفاح ،مؤشرات الحيطة الجزئية ،مجلت المعهذ العشبي للتخطيط ،مصش ،أفشيل  ، 2005ص ص.2-1 ،
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كفاية رأس المال احتساب المخاطر ضمن بنود الميزانية إلى البنوك خارج الميزانية مثل :التعامل في المشتقات،
ومن المؤشرات المستخدمة في هذا المجال:
 نسب رأس المال التجميعية المعدلة بالمخاطر :هةذا المؤشةر يقةاس بنسةبة رأس المةال إلةى مجموعةة األصةولالمرجحة بالمخاطر ،فانخفاض هذا النسبة يعني زيادة تعرض بنود الميزانية إلى المخاطر واحتمال وجةود نقةص
فةةي كفايةةة رأس المةةال لمواجهةةة هةةذا المخةةاطر ،باإلضةةافة إلةةى هةةذا المؤشةةر يمكةةن النظةةر إلةةى جةةودة رأس المةةال
خصوصا أن مكونات رأس مال البنك تختمف باختبلف البمةدان ،كمةا أن مكونةات رأس المةال تختمةف فةي قةدرتها

عمةى اسةتيعاب الصةةدمات الخارجيةة ضةمن تصةةنيفات رأس المةال الموسةعة المعروفةةة بالشةريحة األولةى والشةريحة
الثانية والشريحة الثالثة لرأس المال.
 التوزيع التكراري لمعدالت رأس المال :تستخدم هذا المقةاييس لتبلفةي المشةاكل الناجمةة عةن عمميةة التجميةع،وهةةي تفيةةد فةةي النظةةر إلةةى معةةدالت رأس المةةال لممؤسسةةة الماليةةة الواحةةدة ،ومثةةال ذلةةك أن تحسةةب معةةدالت كفايةةة

رأس المال لمجموعة من المؤسسات كتكبر ثبلثةة بنةوك أو احتسةاب معةدالت كفايةة رأس المةال لمبنةوك الممموكةة
لمقطةاع العةام ،أو حتةةى النظةر فةي معةةدالت كفايةة رأس المةال لةةبعض البنةوك التةي ال تحقةةق المقةاييس الدوليةةة أو

المقاييس المحمية.

إن قيةةاس كفايةةة رأس المةةال والوقةةوف عمةةى حقيقةةة الموقةةف المةةالي لممؤسسةةات الماليةةة اكتسةةب أهميةةة كبةةرى فةةي
اآلونة األخيرة عمى المستوى الدولي لؤلسباب التالية:1

 تتيح نتائج القياس مؤشرات قيمة لمسمطات الرقابية واإلدارات الداخميةة لموقةوف عمةى حقيقةة كفايةة رأس المةالوالتي تعتبر عامبل محوريا في تحقيق السبلمة المصرفية.
 تعطي نتيجة القياس مؤش ار هاما لممخةاطر المحتممةة التةي قةد تتعةرض لهةا المصةارف ،ممةا يسةاعد السةمطاتواإلدارات الداخمية عمى اتخاذ الق اررات البلزمة مبكرا ،كاإلجراءات المتعمقة برفع رأس المال.
 -قد تكشف النتائج الحاجة إلةى إعةادة النظةر فةي أسةس الضةوابط االحت ارزيةة المطبقةة ،إلةى جانةب إعةادة النظةر

في نظم وأطر الرقابة الداخمية لممصارف بما في ذلك الهياكل اإلدارية.

1

 -عثمان بن موسى الشيخ ،الس مة المصرفية  ،دار النشر والطباعة  ،السودان  ،2007 ،ص .103
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 .0مؤشرات جودة األصول
بشكل عام تعتمد درجة مصداقية معدالت رأس المال عمى درجةة موثوقيةة مؤشةرات جةودة ونوعيةة األصةول،
كما أن مخاطر اإلعسار في المؤسسات المالية تتتي في اليالب من نوعية األصول وصعوبة تسييمها ،ومن هنا
تةتتي أهميةة مراقبةةة المؤشةرات التةةي تةدل عمةى جةةودة األصةول .إن مؤشةرات جةودة األصةول يجةةب أن تتخةذ بعةةين
اإلعتبار مخاطر اإلئتمان المتضمنة في العمميات خارج الميزانية مثل الوكاالت والرهونات والتجارة بالمشتقات.
إن تقييم جودة األصول عادة ما ينظر إليه من جهتين مختمفتين:
أ -المؤشرات المتعم ة بالمؤسسات الم رضة
 -التركيز اال:تمـاني ال طـاعي :التركةز لمجمةل التسةهيبلت االئتمانيةة فةي قطةاع اقتصةادي معةين قةد يعنةي

انكشةةاف القطةةاع المصةرفي لمتطةةورات فةةي هةةذا القطةةاع ،فكثيةةر مةةن األزمةةات المص ةرفية حةةدثت وتضةةخمت بفعةةل
انتقال األزمة من بعض القطاعات االقتصادية إلى القطاع المصةرفي بفعةل تركةز القةروض فةي هةذا القطاعةات،
كما حدث في أزمة شرق آسيةا.

حيث تركةزت معظةم القةروض فةي قطةاع العقةارات ،والصةحيح أن تركةز القةروض فةي مجممةه خطيةر ويةؤدي إلةى
انكشةاف القطةاع المصةرفي إلةى األزمةةات فةي القطاعةةات االقتصةادية ،والحةال ينطبةةق عمةى تركيةةز االئتمةان عمةةى

القطاع التصديري.

 -االقتراض بالعممـة األجنبيـة :كثيةر مةن األزمةات المصةرفية حةدثت فةي الفتةرات التةي تتوسةع فيهةا البنةوك

باإلقراض بالعممة األجنبية لشركات محميةة تفتقةر لمصةادر ثابتةة مةن اإليةرادات بالعممةة األجنبيةة ممةا يجعةل هةذا

الشةةركات عرضةةة لمخةةاطر أسةةعار الصةةرف وانتقةةال هةةذا المخةةاطر عمةةى شةةكل مخةةاطر ائتمةةان إلةةى المؤسسةةات
المصرفية المقرضة.

 -ال روض غير العاممـة :إن زيةادة نسةبة القةروض غيةر العاممةة إلةى إجمةالي القةروض يشةير إلةى ضةعف

محفظةة اإلقةراض لممؤسسةةة الماليةةة وبالتةةالي هةةذا يةةؤثر عمةى وضةةع التةةدفقات النقديةةة وصةةافي الةةدخل وحتةةى عمةةى

درج ةةة اإلعس ةةار ف ةةي المؤسس ةةة وف ةةي الع ةةادة تحتس ةةب نس ةةبة الق ةةروض غي ةةر العامم ةةة جنب ةةا إل ةةى جن ةةب م ةةع نس ةةبة
اإلحتياطات المخصصة لهةذا القةروض .وهنةاك نسةب أخةرى يمكةن حسةابها فةي هةدا المجةال لتعطةي مؤشةر عةن

الةديون المشةةكوك فةي تحصةةيمها والتةي لةةم تصةنف ضةةمن القةروض غيةةر العاممةة ،إن إرتفةةاع نسةبة القةةروض غيةةر
العاممةةة بشةةكل عةةام يظهةةر مشةةكمة سةةابقة بالنسةةبة لمحفظةةة اإلقةراض .كمةةا أنةةه مةةن المفيةةد أيضةةا فةةي هةةذا المجةةال
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احتساب نسب االسترجاع (نسبة المسترد من القروض عمى شكل نقد إلى إجمالي القروض غير العاممة ) حيث
أن مثل هذا النسب تفيد في معرفة قدرة المؤسسة عمى متابعة قروضها.
 -ال روض لممؤسسات العامة الخاسرة :إن القةروض الممنوحةة مةن القطةاع المصةرفي لممؤسسةات العامةة

الخاسة ةرة يعن ةةي احتم ةةال وج ةةود مخ ةةاطر ائتماني ةةة بالنس ةةبة لممؤسس ةةات المصةةرفية خصوص ةةا أن بع ةةض البم ةةدان ال

تصنف القروض الممنوحة لمقطاع العام ضمن القروض غير العاممة حتى وان لم تدفع بالكامل أو حدث تتخير
في دفعها.
 -مخــاطر األصــول :وتمثةةل نسةةبة األصةةول المرجحةةة بالمخةةاطر إلةةى إجمةةالي األصةةول .إن انخفةةاض هةةذا

النسةبة ال يةةدل بالضةرورة عمةةى جةودة االسةةتثمار ،حيةث أن ارتفةةاع درجةة االسةةتثمار فةي السةةندات الحكوميةة عمةةى
سةةبيل المثةةال يةةدل عمةةى سياسةةة اسةةتثمارية متحفظةةة ،أو قةةد يةةدل عمةةى أن هنةةاك مشةةاكل فةةي كفايةةة رأس المةةال
(مقررات بازل) حيةث تقةوم المؤسسةات الماليةة بمحاولةة تحسةين صةورة معةدل كفايةة رأس المةال لةديها باإلسةتثمار

في سندات الحكومة ذات وزن مخاطر يعادل الصفر وفقا لتصنيفات بازل.

 -اﻹق ـراض المــرتبط :وهــو يعنــي اﻹق ـراض إلــى مجموعــة متصــمة مــن العم ـ ء (الم ترضــين) أو حتــى

اﻹق ـراض لمؤسســات أخةةرى متصةةمة بالمؤسسةةة الماليةةة نفسةةها .إن ارتفةةاع نسةةبة القةةروض المرتبطةةة إلةةى إجمةةالي
لقروض يعكس نوع من مخاطر االئتمان بارتباط القروض بمجموعة صييرة من المقترضين وعدم تنويع محفظة

االئتمةةان عمةةى قطةةاع واسةةع مةةن المقرضةةين سةةوف تنتقةةل آثارهةةا إلةةى المؤسسةةة الماليةةة ،كمةةا أن اإلق ةراض إلةةى
مؤسسات مرتبطة بالمؤسسة المالية المقرضة يعتبر شائع جدا في كثير من الدول ،وتكمن خطورة هذا النوع من

اإلقراض في أن اإلقراض لمؤسسة (مالية أو غير ماليةة) مرتبطةة بالمؤسسةة الماليةة المقرضةة يةتم الموافقةة عميةه

دون أي تةةدقيق فةةي مةةبلءة المؤسسةةة المقترضةةة باعتبارهةةا تتبةةع لةةنفس المجموعةةة التةةي تعمةةل ضةةمنها المؤسسةةة
المقرضة.
 -مؤشرات الرفـع المـالي :وتمثةل نسةبة األصةول إلةى إجمةالي رأس المةال لممؤسسةة المصةرفية باعتبةار أن

معظةةم أصةةولها تكةةون عمةةى شةةكل قةةروض (وهةةي مقمةةوب معةةدل كفايةةة رأس المةةال بمفهومةةه البسةةيط) ،إن ارتفةةاع
مؤشرات الرفع المالي يعكس نمو األصول بدرجة أكبر من نمو رأس المال.
ب -مؤشرات المؤسسة الم رضة
إن ج ةةودة الق ةةروض ف ةةي محفظ ةةة اإلقة ةراض بالنس ةةبة لممؤسس ةةة المقرض ةةة يعتم ةةد عم ةةى س ةةبلمة المؤشة ةرات المالي ةةة

لممؤسسةةة المقترضةةة ،وخصوصةةا المؤسسةةات غيةةر المصةرفية .وبالتةةالي فةةسن أي تحميةةل لمؤشةرات جةةودة األصةةول
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يج ةةب أن يتخ ةةذ باالعتب ةةار احتم ةةال ق ةةدرة المقت ةةرض عم ةةى س ةةداد الق ةةروض وذل ةةك يعتم ةةد عم ةةى ربحي ةةة المؤسس ةةة
المقترضة والتدفقات المالية لديها.
 -نسبة الدين إلى ح وق الممكية :كثير من حاالت اإلعسار المالي بالنسبة لممؤسسةات المصةرفية كانةت

قد سبقت مجاالت اقتراض مفرط من قبل مؤسسات غير مالية ،وبالتالي يصبح من الضرورة متابعة نسبة الرفةع
المالي بالنسبة لممؤسسةات غيةر الماليةة ،فنمةو مديونيةة الشةركات بشةكل كبيةر يمكةن أن ينظةر إليةه كمؤشةر عمةى

عدم فاعمية نظام التدقيق االئتماني من قبل المؤسسات المصرفية المقرضة ،وكذلك مةن المهةم النظةر فةي توزيةع
مديونية الشةركات ،ومةدى تركزهةا فةي القطاعةات االقتصةادية كقطةاع اإلنشةاءات أو قطةاع التصةدير وغيةرا وذلةك

لمعرف ةةة م ةةدى انكشة ةةاف ه ةةذا الش ةةركات وبالتة ةةالي المؤسس ةةات المص ة ةرفية لمهة ةزات الت ةةي تص ةةيب تم ةةك القطاعة ةةات

اإلقتصادية.

 -ربحية قطاع الشركات :إن االنخفاض الكبيةر فةي مؤشةرات الربحيةة بالنسةبة لمشةركات يمكةن أن يسةتخدم

كمؤشر ريادي يسبق اإلعسار المالي بالنسبة لممؤسسات المصرفية.

 -المؤش ـرات األخــرى لظــروف الشــركات غيــر الماليــة :وهةةذا تتضةةمن مؤش ةرات التةةدفقات النقديةةة كمؤشةةر

تيطية الفوائد والتي تمثل نسبة الدخل من العمميات إلى مدفوعات الفوائد ،ويمكةن اسةتخدام مؤشةرات مركبةة مثةل

مؤشةةر ( )ALTMANوالةةذي يعتمةةد عمةةى عةةدة مؤش ةرات ماليةةة تتضةةمن جةةودة األصةةول وأداء العوائةةد والسةةيولة،
وهةةذا مؤشةةر يطبةةق فةةي العةةادة عمةةى مسةةتوى الشةةركة لمتميةةز بةةين الشةةركات الجيةةدة والشةةركات الضةةعيفة .وهنةةاك

مؤش ارت عديدة فةي هةذا المجةال التةي مةن الممكةن أن تعطةي صةورة واضةحة عةن وضةع الشةركات وتتثيرهةا عمةى
القطاع المصرفي مثل مؤشرات التتخر في الدفع ومتطمبات الشركات لحماية الدائنين وغيرها.

1

 -مديونية ال طاع العا:مي :هذا المعمومات تفيد بالنسبة لممديونية الموجهة لمقطاع العائمي وخصوصا فةي

البمدان التي تشكل فيها نسبة القروض الشخصية نسبة عالية من مجمل القروض مثل دول الخميج العربي.
 .3مؤشرات س مة اﻹدارة

سةةبلمة اإلدارة مهمةةة جةةدا فةةي أداء المؤسسةةات الماليةةة (كييرهةةا مةةن المؤسسةةات) إال أن معظةةم هةةذا المؤش ةرات
تسةةتخدم عمةةى مسةةتوى الشةةركة ولةةيس مةةن السةةهل أخةةذ مؤش ةرات تجميعيةةة فةةي هةةذا السةةياق ،وهةةي كةةذلك مؤش ةرات

 1أحمد طمفاح  ،مرجع سابق ،ص.16 ،
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نوعية وليست كمية ومعظمها يطبق ضمن مخاطر العمميات ،إال أن هناك بعةض المؤشةرات الكميةة التةي يمكةن
االعتماد عميها.
 -معــدالت اﻹنفــاق :إن ارتفةةاع نسةةبة النفقةةات إلةةى اإليةرادات يمكةةن أن يعكةةس أن المؤسسةةة الماليةةة ال تعمةةل

بكفاءة ويمكن أن يعود ذلك إلى عدم فاعمية اإلدارة.

 -نســبة اﻹي ـرادات لكــل موظــف :بةةنفس المفهةةوم فةةسن انخفةةاض اإلي ةرادات إلةةى عةةدد المةةوظفين يعكةةس عةةدم

فاعميةةة المؤسسةةة الماليةةة والةةذي مةةن الممكةةن أن يعةةود إلةةى عةةدم فاعميةةة اإلدارة بسةةبب الزيةةادة المفرطةةة فةةي عةةدد
العاممين.
 -التوســع فــي أعــداد المؤسس ـات الماليــة :إن التوسةةع قةةد يعكةةس بشةةكل عةةام بيئةةة تنافسةةية سةةميمة ،إال أن

بعض حاالت االزدياد السريع في أعداد المؤسسات المالية قد تعكس عدم الصةرامة فةي إجةراءات التتسةيس وهةذا
يعكس نوعا من عدم جودة اإلدارة وضعف في أساليب الرقابة عمى المؤسسات المالية.
 .4مؤشرات اﻹيرادات والربحية
إن إنخفاض هذا النسب يمكن أن يعطي إشارة إلى وجود مشكبلت في ربحية الشةركات والمؤسسةات الماليةة،

في حين أن االرتفاع العةالي فةي هةذا النسةب قةد يعكةس سياسةة اسةتثمارية فةي محةافظ ماليةة محفوفةة بالمخةاطر.
هناك عدد من النسب التي يمكن النظر إليها في تقييم ربحية المؤسسات المالية أهمها:1

 -العا:د عمى األصول :وتقاس هذا النسةبة بصةافي األربةاح إلةى إجمةالي األصةول ،ويمكةن أن تحتسةب هةذا

النسبة بتعريفات مختمفة لؤلرباح قبل وبعد الفوائد والضرائب ،األرباح باستثناء األرباح اإلستثنائية وغيرها.

 -العا:ــد عمــى ح ــوق الممكيــة :إن هةةذا النسةةبة المقاسةةة إلةةى صةةافي األربةةاح إلةةى معةةدل رأس المةةال يعكةةس

معدل العائد الةذي يحصةل عميةه المسةتثمرون الةذين يحممةون رأس مةال المؤسسةات المصةرفية ،وفةي كةل األحةوال
فسن إرتفاع هذا النسبة قد تفسر من خبلل إرتفاع األسعار أو إنخفةاض رأس المةال ،أمةا إنخفةاض النسةبة فةيمكن

أن تفسر من خبلل إنخفاض األرباح أو إرتفاع رأس المةال ،بشةكل عةام ال يمكةن إحتسةاب هةذا النسةبة حتةى يةتم
التتكد من مدلولها ،بتخذ رأس المال بتعريفاته المختمفة ،رأس مةال الشةريحة األولةى والثانيةة ،كمةا يمكةن إحتسةاب

نسبة رأس المال بتعريفاته المختمفة إلى إجمالي رأس المال وبنفس الطريقة يمكن أخذ تعريفات مختمفة لؤلرباح.

 1سمير الخطيب ،قياس وادارة المخاطر بالبنوك ،دار النشر ،اإلسكندرية ،2005 ،ص
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 -معـــدالت الـــدخل واﻹنفـــاق :إن مث ةةل هةةذا النس ةةب ممكةةن أن تعطةةي ص ةةورة واضةةحة ع ةةن تركيبةةة األرب ةةاح

والنفقةةات ومةةدى إسةةتم اررية تحقيةةق األربةةاح بالنسةةبة لممؤسسةةات الماليةةة ،ومةةدى مقةةدار المخةةاطرة الةةذي تتخةةذا هةةذا
المؤسسات ،إن هذا النسب مفيدة جدا في أنها تعطي فكرة عةن مصةدر العمميةات التةي تةدر األربةاح ،كةتن يكةون
الدخل من محافظ اإلقراض أو المحافظ المالية وغيرها ،وحتى يمكن تحديد أي من عمميات اإلستثمار التي تدر

أرباح (اإلستثمار في األسهم ،السندات ،أسعار الصرف  ،)...في حةين أن نسةب النفقةات يمكةن أن تعطةي فكةرة
عن مواطن الضعف في توليد األرباح والنفقات التي تمتص هذا األرباح ،فنسب النفقات يمكن أن تحتسةب وفقةا
لنوع المصروفات كالنفقات اإلدارية أو نفقات األجور أو مدفوعات الفوائد و غيرها من النفقات.

 -المؤشرات الهيكمية :هناك مقاييس أخرى غير مقةاييس الربحيةة يمكةن اإلعتمةاد عميهةا ،وهةي تعطةي نظةرة

مسةةتقبمية لوضةةع المؤسسةةات الماليةةة ،منهةةا درجةةة إتسةةاع قاعةةدة عمةةبلء المؤسسةةة المص ةرفية ،فةةسذا كانةةت أعةةداد
وتركيبةةة عمةةبلء المؤسسةةة المصةرفيه فهةةذا قةةد يةةدل عمةةى ضةةيق فةةي القةةدرة التنافسةةية لممؤسسةةة وعةةدم قةةدرتها عمةةى

توسيع قاعدة عمبلئها وتوسيع نطاق عممها ليشمل قطاعا أوسع من الشركات والقطاع العائمي وحتى القطاعةات
اإلقتصةةادية ،وهةةذا لةةه تةةتثير عمةةى جممةةة تكةةاليف المؤسسةةة الماليةةة وربحيتهةةا ،ومةةن األمثمةةة األخةةرى عمةةى هةةذا

المؤشرات الهيكمية إتساع الهامش سعر الفائدة عمى اإلقراض وسعر الفائدة عمةى الودائةع ،وهةذا يةدل عمةي البيئةة
التي تعمل فيها المؤسسة المالية وعمى الهيكل السوقي لمقطاع المصرفي والقوة اإلحتكارية فيه ،كتن يكون سةوق
منافسة إحتكارية أو غحتكار قمة.

 .5مؤشرات السيولة والتمويل
في كثير من الحاالت يحدث اإلعسار المالي لممؤسسات بسبب سةوء اإلدارة لمسةيولة ومةن هنةا تةتتي أهميةة
متابعةةة مؤش ةرات السةةيولة ،مؤش ةرات الس ةيولة تشةةمل بشةةكل عةةام جانةةب األصةةول والخصةةوم ففةةي جانةةب الخصةةوم
يجب النظر إلى مصادر السيولة كاإلقراض فيما بةين البنةوك والتمويةل مةن البنةك المركةزي ،كمةا يجةب لمؤشةرات

السيولة أن تتخذ عدم التطابق في مجال االستحقاق بةين األصةول والخصةوم فةي مجمةل القطةاع المةالي أو عمةى

مستوى المؤسسات المالية ذات الحجم الكبير ،ولتيطية هذا الجوانب يمكن النظر إلى المؤشرات التالية:

 -التسهي ت الم دمة من البنك المركـزي لمبنـوك التجاريـة :إن إرتفةاع نسةبة التسةهيبلت المقدمةة مةن البنةك

المركةزي إلةةى المؤسسةات الماليةةة كنسةبة مةةن إجمةالي رأس المةةال أو الخصةوم لهةةذا المؤسسةات ،يعكةةس مشةةكبلت
حادة في السيولة أو بمعنى آخر قد تكون هذا المؤسسات في حالة إعسار مالي.
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 -التجز:ة في معدالت اﻹقراض بين البنوك :إن التفاوت الكبير فةي نسةبة الفائةدة لئلقةراض بةين البنةوك تةدل

عمى أن هناك مؤسسات مالية تعتبر خطرة ،كذلك فسن هناك بعض اإلجراءات الكميةة التةي تتخةذها البنةوك فيمةا
بينها ،ووجود مثل هذا اإلجراءات يدل عمى وجود مؤسسات ذات مخاطر كبيرة مثل التفاوت في كمية اإلقةراض

المسةةموح بهةةا بةةين مؤسسةةة وأخةةرى أحيانةةا ،أو عةةدم رغبةةة بعةةض المؤسسةةات بةةسقراض مؤسسةةات أخةةرى يةةدل عمةةى
وجود مؤسسات ذات مخاطر عالية ،بشةكل عةام فالقطةاع البنكةي هةو أول مةن يكتشةف وجةود مشةاكل فةي بعةض

البنوك وفي القطاعات األخرى.
 -نسبة الودا:ع إلى المجاميع الن ديـة :إن إنخفةاض نسةبة الودائةع إلةى عةرض النقةد بمفهومةه الموسةع M2

قد يعكس ضعفا في الثقة في البنوك أو قد يعكس مشاكل في السيولة لةدى البنةوك ،كمةا أنةه فةي بعةض األحيةان
يظهر أن المؤسسات المالية غير المصرفية هي مؤسسات فاعمية وتقدم خدمات مالية مختمفة ،أو أن تكون هذا
المؤسسات المالية المصرفية تتصرف تماما كالبنوك وتقدم الخدمات التي تقدمها البنوك.

 -نسـبة الودا:ــع إلــى ال ــروض :تحتسةةب نسةةب الودائةع الةةى القةروض بسسةةتثناء اإلقتةراض فيمةا بةةين البنةةوك،

وه ةةي تعط ةةي ص ةةورة واض ةةحة ع ةةن ق ةةدرة النظ ةةام المصة ةرفي عم ةةى تحوي ةةل الودائ ةةع لدي ةةه لتتة ةواءم م ةةع الطم ةةب عم ةةى
القروض (تمبية حاجات المقترضين) ،إن إرتفةاع هةذا النسةب يظهةر أن هنةاك ضةيوطا عمةى الجهةاز المصةرفي،
كما أنه يظهر أن الجهاز المصرفي يعاني من نقص في السيولة لمواجهة الهزات الطارئة.

 -هيكـــل إســـتح اق األصـــول والخصـــوم :هنةةاك عةةدد مةةن المؤش ةرات التةةي تقةةيس مةةدى التطةةابق فةةي آجةةال

اإلستحقاق بين األصول والخصوم وذلك بالنظر إلى تركيبة محفظة األصول ،مثل مؤشر نسبة األصول السائمة

والةةذي يقةةيس نسةةبة األصةةول السةةائمة إلةةى إجمةةالي األصةةول ،فهةةدا النسةةبة تكشةةف عةةن مةةدى التطةةابق فةةي آجةةال
االستحقاق ،كما أنها تبين الحاجةة إلةى زيةادة التحةوط فةي إدارة السةيولة .إن التبةاين الكبيةر فةي آجةال االسةتحقاق

يبةةين أن المؤسسةةات الماليةةة تعةةاني مةةن مخةةاطر فةةي السةةيولة ،كمةةا أنهةةا تعكةةس عةةدم تةةيقن المةةودعين والمقرضةةين

اآلخرين من استم اررية المؤسسة المالية في المدى الطويل.

 -سيولة السوق الثانوية :إن مؤشرات السيولة بالنسبة لممؤشرات المالية يجةب أن ينظةر إليهةا بةالتزامن مةع

مقاييس العمق واالتساع لمسوق المالي الثانوي بالنسبة لؤلصةول السةائمة مثةل هةامش الطمةب والعةرض ومؤشةرات

التداول.
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 -6درجة الحساسية لمؤشرات المخاطر السوقية
هذا يتعمق بالدرجة األولى بالمحافظ االسةتثمارية بالنسةبة لممؤسسةات المصةرفية ،حيةث أن هةذا المحةافظ
تحتةةوي عمةةى ع ةةدد كبيةةر م ةةن األدوات الماليةةة م ةةن األسةةهم والس ةةندات الحكوميةةة واألجنبي ةةة وسةةندات المؤسس ةةات
والمشتقات المالية مثل الخيارات والمسةتقبميات التةي يتنةوع فيهةا األصةل المةالي ليشةمل كافةة األصةول الماليةة بمةا

فيها أسعار السمع ،وهذا األدوات تخضع لمخاطر مختمفة مثل مخاطر أسعار األسهم ،مخاطر أسعار الصرف،
ومخةةاطر أسةةعار الفائةةدة ومخةةاطر أسةةعار السةةمع وكةةل منهةةا لةةه مقةةاييس مختمفةةة ،إال أن هنةةاك مقيةةاس إحصةةائي

موحةةد يقةةيس جميةةع هةةذا المخةةاطر وهةةو مقيةةاس القيمةةة المعرضةةة لمخطةةر ( )VARوالةةذي يقةةيس أقصةةي خسةةارة
متوقعةةة فةةي المحفظةةة االسةةتثمارية خةةبلل فتةرة زمنيةةة معينةةة ،وعةةادة مةةا يتصةةاحب هةةذا المقيةةاس مةةع مقيةةاس آخةةر

لقيةةاس الضةةيط الةةذي يقةةيس أقصةةى خسةةارة يمكةةن أن تمنةةى بهةةا المحةةافظ االسةةتثمارية فةةي البنةةوك تحةةت ظةةروف

اسة ةةتثنائية فة ةةي السة ةةوق كمة ةةا فة ةةي االنهية ةةارات ،وبشة ةةكل عة ةةام فة ةةسن لكة ةةل مة ةةن هة ةةذا المخة ةةاطر مقاييسة ةةها المعروفة ةةة
والمستخدمة.
 -مخــاطر أســعار الفا:ــدة :وتتعمةةق مباشةرة بتذونةةات وسةةندات الخزينةةة لمحكومةةة المحميةةة وبعةةض المشةةتقات

المالية المكتتبة عمى أسعار الفائدة وسندات الشةركات ،وتحتسةب هةذا المخةاطر وفقةا لمفهةوم قاألمةدق الةذي يقةيس
العبلقة بين تذبذب أسعار السندات وأسعار الفائدة ،كما يمكن توسيع مفهوم قاألمدق ليتخةذ بعةين اإلعتبةار مفهةوم

قالتحدبق الذي يتخذ بعين اإلعتبار العبلقة غير الخطية بين أسعار السندات وأسعار الفائدة.
-

مخاطر الصرف األجنبي :وتتعمق مباشرة بتذونات وسندات الخزينة لمحكومة األجنبية وبعض المشةتقات

المالية المكتتبة عميها ،ولحساب هذا المخاطر يمكن إستخدام بعض األرقام القياسية لمخاطر أسعار الصرف.1

 -مخاطر أسـعار األسـهم :مصةادر المخةاطر فيهةا هةي ذبذبةة أسةعارها ويمكةن حسةابها مةن خةبلل قنمةوذج

التسعير الرأسمالي لؤلصولق ( )MEDAFالذي يعبةر عةن مخةاطر السةوق فقةط ،أو قنظريةة المضةربة فةي تسةعير
األصولق والتي تربط بين سعر السهم وعنصر المخاطرة.

إن معظم المخاطر السابقة تظهر أيضا في المشتقات المالية حيث أن عنصةر المخةاطرة السةوقي فةي المشةتقات

المالية هو ذاته عنصر المخاطرة السوقي لؤلصل القائم (أسهم ،سندات ،أسعار الفائدة ،أسعار الصرف ،أسةعار
السمع) الذي تعتمد عميةه هةذا المشةتقات ،إال أن شةكل العبلقةة بةين عقةود المشةتقات الماليةة واألصةل القةائم يحةدد

 1أحمد طمفاح ،مرجع سابق ،ص.27 :
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كيفيةةة تقةةدير المخةةاطر السةةوقية لهةةذا العقةةود .بالنسةةبة لممسةةتقبميات العبلقةةة خطيةةة وبالتةةالي يمكةةن حسةةاب هةةذا
المخاطر مباشرة.
أما بالنسبة لمخيارات فسن العبلقة غير خطيةة ويمكةن حسةاب المخةاطرة لهةا مةن خةبلل مةا يصةطمح عمةى تسةميته
قباليونانياتق مثةل "  ρ - ν - θ - γ - δق وكةل مةن هةذا األحةرف تقةيس العبلقةة بةين تييةر أسةعار الخيةارات
بالنسبة لمعامبلت مختمفة ،فمثبل  δتقيس العبلقة أثر تيير أسعار األسةهم عمةى أسةعار عقةود الخيةارات γ ،هةي
المشتقة الثانية بالنسبة لتيير أسةعار عقةود الخيةارات بالنسةبة ألسةعار األسةهم θ ،تقةيس التييةر فةي أسةعار عقةود

الخيارات بالنسبة لتيير األجل ν ،تقيس التييةر فةي أسةعار عقةود الخيةارات بالنسةبة لتييةر ذبذبةة أسةعار األسةهم،

 ρتقيس التيير في أسعار عقود الخيا ارت بالنسبة لتيير سعر الفائدة.

بالنسةبة لعقةود المقايضةة عمةى أسةةعار الفائةدة والعمةبلت فسنهةا تحتةاج لنمةةاذج اإلفةبلس والتحسةن لحسةاب مخةةاطر
المشتقات عمى المخاطر اإلئتمانية.
 -7المؤشرات الخاصة بالسوق
بالة ةةرغم مةةن أن ه ةةذا المؤش ةرات ال ت ةةدخل ضةةمن إطةةار مؤشةةرات الحيطةةة الجزئي ةةة السةةتة الداخمةةة ضم ةةةن
( )CAMELSولكنها تبقى مؤشرات مهمة تدل عمى قوة المؤسسات المالية.
-

األســعار الســوقية لــألدوات الماليــة التــي تصــدرها المؤسســات الماليــة :إن إنخفةةاض األسةةعار السةةوقية

بالنسةةبة ل ةةؤلدوات المالي ةةة الص ةةادرة عةةن المؤسس ةةات المالي ةةة مقارن ةةة بمتوس ةةط أسةةعار األس ةةهم ف ةةي الس ةةوق يعط ةةي
إنطباعا سمبيا عمى وضع المؤسسات المالية .كذلك يمكةن النظةر إلةى مؤشةرات هةوامش العوائةد بالنسةبة لةؤلدوات

المالية ةةة المصة ةةدرة مة ةةن قبة ةةل المؤسسة ةةات المالية ةةة ومقارنتة ةةه بالفوائة ةةد عمة ةةى األدوات المصة ةةدرة مة ةةن قبة ةةل الشة ةةركات
والمؤسسات الكبيرة (تحديدا عمى السندات) لمعرفة جودة هذا األدوات المالية وبالتالي وضع المؤسسات المالية.
-

العوا:ــد المفرطــة :إذا كةةان العائةةد الةةذي تةةوفرا مؤسسةةة مةةا أو مجموعةةة مؤسسةةات فةةوق العائةةد الةةذي تةةوفرا

المؤسسةةات المشةةابهة بشةةكل ممفةةت فةةسن ذلةةك يعكةةس وضةةع يحتةةاج إلةةى التحميةةل لمعرفةةة سةةبب هةةذا الفروقةةات فةةي

العائد ،حيث أن المؤسسات التي تحتاج إلى تمويل بشكل عاجل توفر عوائد مرتفعة في العادة.
-

التصــنيف اال:تمــاني :بشةةكل عةةام التصةةنيف االئتمةةاني المةةنخفض لممؤسسةةات الماليةةة المحميةةة مةةن قبةةل

وكةةاالت التصةةنيف العالميةةة يعكةةس وضةةع مةةالي ضةةعيف عمةةى المسةةتوى الةةدولي ،كمةةا أن التصةةنيف االئتمةةاني
لمشركات يفيد في إعطاء صورة عن درجة االئتمان بالنسبة لممقترضين من الجهاز المصرفي ،وفي كل األحوال
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فسن هذا التصنيف يعطي فكرة عامة ،إال أن صندوق النقد الدولي ينظر إلى قدرة المؤسسات المالية بعينها دون
النظر في إمكانية الحكومة في دعمها.
-

هــامش العا:ــد الســيادي :هةةذا العائةةد يمثةةل الفةةرق بةةين العائةةد عمةةى السةةندات التةةي تصةةدرها المؤسسةةات

الماليةةة والعائةةد عمةةى سةةندات الخزينةةة األمريكيةةة ،وهةةذا الهةةامش ييطةةي نةةوعين مةةن المخةةاطر ،مخةةاطر االئتمةةان
ومخةةاطر أسةةعار الفائةةدة ،بمعنةةى أنةةه كممةةا زاد هةةذا العائةةد فةةسن هةةذا يعطةةي إشةةارة إلةةى زيةةادة هةةذين النةةوعين مةةن

المخاطر.
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خ صة الفصل
تحت ة ّل الرقابةةة المص ةرفية أهميةةة كبي ةرة فةةي الحيةةاة االقتصةةادية واالجتماعيةةة ،نظ ة اًر لكةةون القطةةاع المص ةرفي
العنصر الرئيسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها لممصالح االقتصادية ،وهذا يقتضي العمل عمى إيجةاد
قطةةاع مص ةرفي قةةوي يسةةاعد عمةةى إمةةداد القطاعةةات المختمفةةة بالتمويةةل الةةبلزم لمباش ةرة نشةةاطها وتقةةديم الخةةدمات
المصرفية عمى اختبلف أنواعها ،ومن الضروري إخضاع هذا القطاع لعممية الرقابة ،وذلك لمحفاظ عمى سةبلمة

الم ارك ةةز المالي ةةة لممص ةةارف والتوص ةةل إل ةةى قط ةةاع مصة ةرفي س ةةميم ،يح ةةافظ عم ةةى حق ةةوق الم ةةودعين والمس ةةتثمرين

فع ةال فةةي تطةةور االقتصةةاد
ويضةةمن سةةبلمة تنفيةةذ السياسةةة النقديةةة لمدولةةة بالشةةكل المناسةةب ،لممسةةاهمة بشةةكل ّ
الوطني وازدهارا.
مةةن األهةةداف الرئيسةةية لمرقابةةة المص ةرفية التتكةةد مةةن وجةةود نظةةام سةةميم ومعةةافى قةةادر عمةةى تمبيةةة احتياجةةات

التنميةةة االقتصةةادية واالجتماعيةةة فةةي إطةةار القةوانين والم ةوائح التةةي تحكةةم العم ةل المصةرفي بةةالببلد ،فتحقيةةق مبةةدأ
السبلمة المصرفية يتطمب أن تتمتع كةل وحةدة مةن وحةدات النظةام المصةرفي بموقةف مةالي سةميم ومعةافى ولةديها

القةدرة والكفةةاءة اإلداريةةة التةي تمكنهةةا مةةن إدارة مطموباتهةةا وموجوداتهةا بكفةةاءة والقيةةام بةدورها فةةي الوسةةاطة الماليةةة
مةةع تمتعهةةا بةةالمبلءة الماليةةة والقةةدرة عمةةى مقابمةةة متطمبةةات كفايةةة رأس المةةال والسةةيولة وتحقيةةق قةةدر مناسةةب مةةن
السيولة .
هناك عدة معايير رقابية لئلنذار المبكر تستخدم لقياس مدى سبلمة األداء المصرفي ،حيث تؤخذ هةذا المعةايير
كمؤشةرات لتقيةةيم أداء المصةةارف ثةةم تصةةنيفها واكتشةةاف أوجةةه الخمةةل المةةالي فةةي أدائهةةا قبةةل وقةةت مبكةةر حتةةى ال
تتعرض لمشاكل مالية عاصفة تؤدي إلى انهيارها ،ومن أهم هذا المعايير نظام تقييم المصارف وفقةاً لممؤشةرات

الناتجة عن عممية الفحص الميداني ويطمق عميها (.(Camels
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تمهيـــــــــــــــــ .............................................................................ز
بعد التطرق إلى الرقابة الداخمية ودوره في إدارة المخاطر من الجانب النظري ،سنتناول من خالل ىذا

الفصل الجانب التطبيقي ليذه الدراسة وذلك من خالل وصف منيج الدراسة مجتمع وعينة الدراسة وكذذلك

أداة الدراسة المستخدمة وطرق إعدادىا ،ويتضمن كذلك وصفا لإلجراءات التي قمنا بيا في تقنين الدراسة
وتطبيقيا ،وأخي ار المعالجات اإلحصائية التي اعتمدنا عمييا في تحميل الدراسة.
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المبحث األول 5عموميات حول بنك الفالحة والتنمية الريفية وكالة بدر

BADR

يعتبذذر بنذذك الفالحذذة والتنميذذة الريفيذذة وسذذيمة مذذن وسذذائل سياسذذة الحكومذذة الراميذذة إلذذى تنميذذة القطذذاع

الفالحذي وتنميذة الريفيذة ،وىذذا مذا تطمذب انت ذار وكاالتذو وتعذدد أن طتو،وسذنتطرق مذن خذالل ىذذا المبحذث
إلى التعريف بالبنك ووكالة المسيمة محل دراستنا.

المطمب األول :نشأة ومفهوم الفالحة والتنمية الريفية ووكالته.
أوال :نشأة بنك الفالحة والتنمية الريفية.
ينتمي بنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة ) (BADRإلذى القطذاع العمذومي ،إذ يعتبذر وسذيمة مذن وسذائل
سياسذة الحكومذة الراميذة إلذى الم ذاركة فذي تنميذة القطذاع الفالحذي وترقيذة العذالم الريفذي تذم إن ذاءه بموجذب

المرسوم  601-38المؤرخ في  61مارس  6438تبعا إلعادة ىيكمة البنك الوطني الجزائري ،وذلك بيدف
المساىمة في تنمية القطاع الفالحي وترقيتو ودعم ن اطات الصناعات التقميدية والحرفية.

فذي ىذذا اإلطذار قذام بنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة بتمويذل المؤسسذات الفالحيذة التابعذة لمقطذاع

اال تراكي مزارع الدولة والمجموعذات التعاونيذة ،وكذذلك المسذتفيدين الفذرديين لمثذورة الزراعيذة ،مذزارع القطذاع
الخذاص تعاونيذات الخذدمات ،والذدواوين الفالحيذة والمؤسسذات الفالحيذة الصذناعية إلذى جانذب قطذاع الصذيد
البحري ،وفي إطار اإلصالحات االقتصادية تحول بنك الفالحة والتنمية الريفية بعد عام  1988إلى ركة
مسذاىمة ذات رأس مذال قذدره  22مميذار دينذار ج ازئذري ،مقسذم إلذى  2200سذيم بقيمذة 1.000.000دج

لمسذيم الواحذد ولكذن بعذد صذدور قذانون النقذد والقذرض فذي  ،6440-00-01الذذي مذن اسذتقاللية اكبذر

لمبنوك وألغي من خاللو نظام التخصص أصب بنك الفالحة والتنمية الريفية كغيره من البنوك يبا ر جميع

الوظائف التي تقوم بيا البنذوك التجاريذة والمتمثمذة فذي مذن التسذييالت االئتمانيذة وت ذجيع عمميذة االدخذار
بنوعييا بالفائدة وبدون فائدة ،والمساىمة في التنمية ،مع وضع قواعد تحمذي البنذك وتجعذل معامالتذو مذع

زبائنذو اقذل مخذاطرة ،ولتحقيذق أىدافذو وضذع البنذك إسذتراتيجية ذاممة مذن خذالل التغطيذة الجغرافيذة لكامذل

التراب الوطني بأكثر من  100وكالة.1

ثانيذذا 5تعريذذف بنذذك الفالحذذة والتنميذذة الريفيذذة 5ىذذو مؤسسذذة اقتصذذادية ماليذذة وطنيذذة ليذذا قانونيذذا األساسذذي
التجاري بمقتضى المرسوم السابق الذكر أعذاله وىذو تذابع لذو ازرة الماليذة ،مقذره االجتمذاعي  62ذارع العقيذد

-WWW.BADR_BANK.NET, consulté le 01/10/5102.

1

100

الفصل الثالث

دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية -BADR -

عميذروش بذالجزائر العاصذذمة ،وىذو كمؤسسذذة خدماتيذة ذات طذابع تجذذاري ذركة ذات مسذذاىمة يعتبذر زبونذذو
ال خص الطبيعي والمعنوي وينظمو كباقي البنوك القانون  60-40المتعمق بالنقد والقرض.

كما أن بنك الفالحة والتنمية الريفية ىو بنك تجاري أوكمت لو ميمة التكفذل بالقطذاع الفالحذي ومذع

مذرور السذنوات تعذذددت ن ذاطاتو ،بذدءا بتذدعيم فروعذذو عمذى مسذذتوب التذراب الذوطني حيذذث حقذق مذا كذذان
يصبوا إليو إذ بمغ عدد وكاالتو سنة 6430م إلى 814وكالة منيا  1رئيسية و 16فرع.
ثالثا :التنظيم عمى مستوى بنك الفالحة والتنمية الريفية
إن تحقيذق البنذك ألىدافذو مذرتبط بمذدب قدرتذو عمذى إتاحذة وتجنيذد الوسذائل الماديذة والب ذرية ألجذل

تحقيذق أىذداف واسذتراتيجية البنذك ،بتنظيميذا والتنسذيق بينيذا ضذمن ىيكذل تنظيمذي مالئذم يخذدم المصذال

العامة لمبنك ويحدد العالقات الرسمية من أطراف التنظيم ف كل تنظيم بنك الفالحة والتنميذة الريفيذة يعتمذد
عمى كمين ىما 5التنظيم المركزي والتنظيم الالمركزي.
 .6التنظيم المركزي ) : (P.D.Gيشمل ما يمي:
 مجمس إداري برئاسة الرئيس المدير العام.
 مذديريات عامذة مسذاعدة ،عمذى رأس كذل منيذا مذدير عذام مسذاعد ،ويتفذرع بعذض منيذا إلذى
مديريات.

 فرعية أخرب حسب ما يبينو الييكل التنظيمي لبنك الفالحة والتنمية الريفية.
 تتكون أىم المديريات العامة المساعدة لعمل الرئيس المدير العام من5
 المديرية العامة المساعدة لإلدارة والوسائل.
 المديرية العامة المساعدة لممراقبة والتطوير.
 المديرية العامة المساعدة لإلعالم اآللي ،المحاسبة والصندوق.
 المديرية العامة المساعدة لمعمميات الدولية.
 المديرية العامة المساعدة لمموارد والتعيدات.
 مديرية االتصال والتسويق.
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إضافة إلى ما سبق ،توجد المتف ية العامة ،المست ارون والمجذان الذذين يقومذون بمراقبذة واعطذاء

النصائ واآلراء فيما يخص عمل ون ذاط البنذك بصذفة عامذة ،بمذا أن بنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة يمتمذك
بكة كبيرة من الوكاالت عبر التراب الوطني ،فإنو يعتمد عمى تنظذيم ال مركذزي ،أيذن يخذول لممجموعذات

الجيوية لالستغالل بعض الصالحيات واالسذتقاللية وكذذا ميذام المراقبذة والتفتذيش لعمذل وأن ذطة الوكذاالت
المصرفية التي تحت مسؤولياتيا.
 .2التنظيم الالمركزي
 -1-2المجموعـة الجهويـة لالسـتالالل :(G.R.E) :التذي تتذولى ميمذة تنظذيم ،تن ذيط ،مسذاعدة،
مراقبذة متابعذة الوكذاالت المصذرفية التذي ىذي تحذت مسذؤوليتيا لالبذا مذا تكذون ىذذه المجموعذات الجيويذة

لالسذتغالل والئيذة و يمتمذك بنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة عبذر كامذل التذراب الذوطني  41وكالذة جيويذة
لالستغالل.

 -2-2الوكالـة المحميـة لالسـتالالل ) 5(A.L.Eتتمثذل فذي الوكالذة المصذرفية لبنذك الفالحذة والتنميذة
الريفية تكون تابعة لممديرية العامة وتحت رقابة إحدب المجموعات الجيوية لالستغالل،تقوم الوكالة المحمية

لالستغالل بمعالجة جميع أو بعض العمميات المصذرفية حسذب منذاطق تواجذدىا ومذا يقتضذيو عمميذا ،أيذن
تدخل في عالقات مبا رة مع الزبائن.
يمتمك بنك الفالحة والتنمية الريفية حاليا حوالي  300وكالذة محميذة لالسذتغالل عبذر كامذل التذراب
الذوطني متضذمنة وكالذة مركزيذة مقرىذا بذالجزائر العاصذمة كمذا يسذعى البنذك حاليذا إلذى التوسذع عبذر فذت

وكاالت مصرفية جديدة قدر عدد الم اريع بيا بذ  47م روعا ،بعدما كان يمتمك البنك حوالي  140وكالة
عند بداية ن اطو سنة  1982مما ي ير إلى التوسع الكبير لمبنك واتساع حجم أعمالو وتعامالتو.

فيما يخص كيفية من القروض بالبنك ،فيو يعتمد عمى سياسة السقوف المحددة ،إذ يخول لموكالة

المصذرفية مذن قذروض لمزبذائن إذا لذم تتعذد قذيم مبالغيذا السذقوف المحذددة مذن طذرف اإلدارة العامذة وحسذب
نوع القرض المطموب ،فإذا ما تجاوزت قيمة القرض السقف المخذول صذالحية لموكالذة ،يذتم تحويذل الممذف

إلى المديرية الجيوية لالستغالل ،التي بدورىا قد تخرج عن صالحيتيا إذا تجاوزت السقف المحدد ليا ويتم
تحويل الممف إلى المديرية المختصة بو بالجزائر العاصمة.
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المطمب الثاني :مهام وموار وأه اف بنك الفالحة والتنمية الريفية
أوال :مهام بنك الفالحة والتنمية الريفية
وفقا لمقوانين والقواعد المعمول بيا في المجال المصرفي ،فإن بنك الفالحة والتنمية الريفية مكمف بالقيام
بالميام التالية5

2

 معالجة جميع العمميات الخاصة بالقروض ،الصرف والصندوق.
 فت حسابات لكل خص طالب ليا واستقبال الودائع.
 الم اركة في تجميع االدخارات .
 المساىمة في تطوير القطاع الفالحي والقطاعات األخرب.
 تأمين الترقيات الخاصة بالن اطات الفالحية وما يتعمق بيا.
 تطوير المذوارد والتعذامالت المصذرفية وكذذا العمذل عمذى خمذق خذدمات مصذرفية جديذدة مذع تطذوير
المنتجات والخدمات القائمة.
 تنمية موارد واستخدامات البنك عن طريق ترقية عمميتي االدخار واالستثمار.
 تطوير بكتو ومعامالتو النقدية.
 تقسذيم السذوق المصذرفية والتقذرب أكثذر مذن ذوي الميذن الحذرة ،التجذار والمؤسسذات الصذغيرة
والمتوسطة.

 االستفادة من التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.
لقذد عمذل بنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة وألجذل تعزيذز مكانتذو التنافسذية والتوجذو االقتصذادي الجديذد

لمدولة وسياستيا بصفة عامة ،بوضع مخطط اسذتراتيجي ذرع فذي تطبيقذو مذع بدايذة العقذد األول مذن القذرن
الحادي والع رين تمخصت أىم محاوره في5

-WWW.BADR_BANK.NET, Consulté le01/10/5102.

2
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 إعادة تنظيم وتسيير الييئات والييكل التنظيم.
 عصرنو البنك تقوية تنافسية.
 احترافية العاممين.
 تحسين العالقات مع األطراف األخرب.
 تطيير وتحسين الوضعية المالية.
ثانيا :موار بنك الفالحة والتنمية الريفية
بنك الفالحة والتنمية الريفية كسائر البنوك باإلضذافة إلذى رأس المذال المحذدد فذي قانونيذا األساسذي

فان موردىا المالي الموجود بحوزتيا يت كل من5

 رأس مال أساسي واحتياطات قانونية وخاصة.
 الودائع التي تمثل المصدر الرئيسي لمموارد ،خاصة منيا الودائع التجارية (تحت الطمب ،ألجل).
 نسبة الفوائد المحصمة من القروض الممنوحة لمزبائن.
 القروض والسمفيات وتعتبر أكبر الموارد ربحا وأقميا سيولة ب كمييا (مقابل ضمان ،بدون ضمان).
 أرباح الصرف ويتحصل عمييا عند خصم األوراق المالية.
 الميزانية المحددة من طرف المديرية العامة.
فذذي حالذذة عذذدم كفايذذة الم ذوارد فذذأن البنذذك يمجذذأ إلذذى البنذذك المركذذزي لإلق ذراض مقابذذل نسذذبة مذذن ىذذذه

الموارد ،سواء كانت بالعممة الوطنية أو العممة الصعبة.
ثالثا :أه اف بنك الفالحة والتنمية الريفية

يحتم المناخ االقتصادي الجدي الذي ت يده الساحة المصرفية المحمية والعالمية عمى بنك الفالحة

والتنميذة الريفيذة أن يمعذب دو ار أكثذر ديناميكيذة وأكثذر فعاليذة فذي تمويذل االقتصذاد الذوطني ،وأمذام كذل ىذذه

األوضاع وجب عمى المسئولين إعادة النظر في أساليب التنظيم وتقنيات التسيير التي يتبعيا البنك والعمل
عمى ترقية منتجاتو وخدماتو المصرفية من أجل إرضاء الزبائن واالستجابة الن غاالتيم.
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فذي ىذذا الصذدد لجذأ بنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة مثمذو مثذل البنذوك العموميذة األخذرب إلذى القيذام

بأعمال ون اطات متنوعة وعمى مستوب عال من الجودة لموصول إلى إستراتيجية تتمثل في جعمو مؤسسة
مصرفية كبيرة و اممة يتدخل في تمويل كل العمميات االقتصادية ،حيث بمغت ميزانيتو حوالي  0.3مميار

دوالر ،وين ذط بواقذع  % 30مذن التجذارة الخارجيذة بذالجزائر ،وىذذا أصذب

يحظذى بثقذة المتعذاممين

االقتصذاديين واألفذراد الزبذائن عمذى حذد سذواء ،وىذذا قصذد تذدعيم مكانتذو ضذمن الوسذط المصذرفي ومذن أىذم

األىداف المسطرة من طرف إدارة البنك ما.
 توسيع وتنويع مجاالت تدخل البنك كمؤسسة مصرفية اممة.
 تحسين نوعية وجودة الخدمات.
 تحسين العالقات مع الزبائن.
 تطوير العمل المصرفي قصد تحقيق أقصى قدر من الربحية.
بغيذة تحقيذق تمذك األىذداف قذام البنذك بتييئذة ال ذروط لالنطذالق فذي المرحمذة الجديذدة التذي تتميذز

بتحذوالت ىامذة نتيجذة انفتذاح السذوق المصذرفية أمذام البنذوك الخاصذة المحميذة واألجنبيذة ،حيذث قذام البنذك

بتوفير بكات جديدة ووضع وسائل تقنية حديثذة وأجيذزة وأنظمذة معمومذاتي ،كمذا بذذل القذائمون عمذى البنذك

مجيذودات كبيذرة لتأىيذل مذوارده الب ذرية ،وترقيذة االتصذال داخذل وخذارج البنذك ،مذع إدخذال تعذديالت عمذى

التنظيمات واليياكذل الداخميذة لمبنذك تتوافذق مذع المحذيط المصذرفي الذوطني واحتياجذات السذوق وكذان البنذك
يسعى لتحقيق ىذه األىداف بفضل قيامو بذ5
 رفع حجم الموارد بأقل تكاليف.
 توسيع ن اطات البنك فيما يخص التعامالت.
 تسيير صارم لخزينة البنك بالدينار والعممة الصعبة.
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المطمب الثالث :التعريف بوكالة المسيمة والهيكل التنظيمي لها.
أوال :التعريف بوكالة المسيمة:
تأسس بنك الفالحة والتنمية الريفية في سنة  1982وتم إن اء وكالة لمبنك بوالية المسيمة وكانت
تابعة آنذاك لفروع الجمفة ،ثم جاء فرع والية المسيمة الذي ي رف عمى5
 وكالة بوسعادة 5وتضم  16عامال.
 وكالة سيدي عيسى 5وتضم  13عامال.
 وكالة عين المم  5وتضم  10عمال.
 وكالة حمام الضمعة 5وتضم  12عامال.
بعد ذلك تم تحويل ىذا الفرع إلى وكالة مركزية تسير وفق الييكل التنظيمي لمفرع حاليا.
يوجد مقر الوكالة بوسط مدينة المسيمة ،وي تغل بيا  61عامال موزعين حسب رتبيم ووظائفيم.
ثانيا :الهيكل التنظيمي لموكالة
يمكن توضيحو في ال كل الموالي5
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ال كل رقم ( 5)02الييكل التنظيمي لوكالة المسيمة.

مدير الوكالة احمللية لالستغالل
مدير مساعد

األمانة

خلية التكوين

خلية اإلعالم اآليل

مراقب الواجهة األمامية
مكلفني بالزبائن
(أشخاص)

مكلفني بالزبائن
(مؤسسات)

مراقب قطب املعامالت

مراقب الواجهة اخللفية

صندوق دينار رئيسي

مكلفني بالقروض

صندوق دينار للتجار

مكلفني بالتجارة اخلارجية

صندوق دينار لألشخاص

مكلفني باإلدارة واحملاسبة

صندوق العملة الصعبة

مكلفني باحملفظة
مكلفني بالدفع واملقاصة
القانونية
مكلفني بالتحصيل
اخللية القانونية

المصدر 5بنك الفالحة والتنمية الريفية (وكالة المسيمة)
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المبحث الثاني :عرض وتحميل نتائج االستبيان.
نتنذذاول فذذي ىذذذا المبحذذث تحديذذد كذذل مذذن مجتمذذع الد ارسذذة والمذذنيج المناسذذب لد ارسذذة الميدانيذذة ووفقذذا لطبيعذذة
موضوع بحثنا ،كما سنتطرق إلى االستبيان المستخدم في الدراسة.
المطمب األول :منهجية ال راسة
 -1مجتمع ال راسة وعينتها:
يتك ذذون مجتم ذذع الد ارس ذذة م ذذن مجموع ذذة م ذذن الم ذذوظفين والمذ ذراقبين ال ذذداخميين ورؤس ذذاء المص ذذال

والم ذذدراء

التنفيذيين والم ارجذع الذداخمي لبنذك الفالحذة والتنميذة الريفيذة ويبمذغ عذدد مجتمذع الد ارسذة  90مفذردة ،و بنذاءا

عمذذى ذلذذك تذذم توزيذذع االسذذتبيان عمذذى أف ذراد مجتمذذع ،وتذذم اسذذترجاع  20اسذذتبانة ،وبعذذد تفحذذص االسذذتبيانات

المسترجعة قد تم اسذتبعاد منيذا  60نظذ ار لكذون لضذيق الوقذت عنذد بعذض العمذال وأيضذا اسذتبعاد االسذتبانة
التي لم تكن صادقة في تعبئتيا ،و بذلك يكون عدد االستبيانات الخاضعة لمدراسة  20استبانو.
 -2أ اة ال راسة:
تذذم االعتمذذاد عمذذى االسذذتبيان كمصذذدر رئيسذذي لجمذذع البيانذذات الالزمذذة لمد ارسذذة الميدانيذذة وتذذم تقسذذيمو الذذى

جزئين5

1 -2الجزء األول :مل ىذا الجزء المعمومات ال خصية لمعينذة مذن حيذث (الجذنس ،العمذر ،التأىيذل
العممي ،الخبرة المينية).
 2-2الجزء الثاني :تم تقسيم ىذا الجزء إلى ثالث محاور وذلك تما يا مع طبيعذة الموضذوع ،حيذث
ت كمت في مجمميا في  84سؤاال و ىي كاألتي5
المحـــور األول :حي ذذث تض ذذم  04فقذ ذرات مني ذذا وت ذذنص 5الرقاب ذذة الداخمي ذذة مخط ذذط تنظيم ذذي لمجموع ذذة م ذذن
اإلجراءات والقواعد من طرف الدولة.
المحـــور الثـــاني :تضذذم  04فق ذرات تناولذذت 5يعذذد مؤ ذذر ) (CAMELSمؤ ذ ار كافيذذا لك ذذف التذذدىور فذذي
البنوك.
المحور الثالث :يضم  66فقرة تمحورت حول 5يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين أداء البنوك التجارية.
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ولقذد تذم إعذداد فقذرات االسذتبيان وفقذا لمقيذاس ليكذرت الخماسذي( 0 )likart scaleدرجذات ،وذلذك لمعرفذة

اتجذذاه وأراء العينذذة حذذول محتذذوب االسذذتبيان ،حيذذث طمذذب مذذن المذذوظفين إعطذذاء درجذذة مذوافقتيم عمذذى فقذرات
االستبيان وفقا لمقياس ليكرت كما يمي5
ج ول( :)44مقياس ليكارت الخماسي
التصنيــــــــــــــــــــــــــــــــف

ال رجــــــــــــــــــــــــة

موافق ب دة

0

موافق

6

محايد

1

لير موافق

8

لير موافق ب دة

6

المص ر 5من إعداد الطالب.

المطمب الثاني :األ وات اإلحصائية المستعممة
بغية تسييل عممية التحميل ،حيث قمنذا بتجميذع البيانذات المحصذمة مذن االسذتبيان وتفريغيذا فذي كذل مذن
برنامج ( )Excelوبرنامج نسخة ) )-statistical pakage soclal sciences - spssحسب طبيعة المعمومات.
وفيما يخص جمع وتبويب المعمومات التي تخص الدراسة الميدانية ،قمنا بإعداد مجموعة من الجذداول
تم استخالصيا مذن البرنذامج االحصذائي )  ( spssالذذي أتذاح لنذا مجموعذة مذن الطذرق التذي سذاعدتنا عمذى

التحميل الجيد والموضوعي ،ومن بين ىذه الطرق ما يمي5
 التك اررات والنسب المئوية

بغيذة التفريذق بذين فئذات العينذة ،بنذاءا عمذى المعمومذذات ال خصذية لأفذراد ،مذن أجذل معرفذة توجذو إجابذذات
أفراد العينة.
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 المتوسطات الحسابية
باعتبارى ذذا أح ذذد مق ذذاييس النزع ذذة المركزي ذذة ،حي ذذث اس ذذتعممنا المتوس ذذط الحس ذذابي لمعرف ذذة االتج ذذاه الع ذذام

إلجابات أفراد العينة ،فتم احتساب المتوسط الحسابي لكل فقرات المحذاور األربعذة والمتوسذط الحسذابي لكذل
محور من محاور االستبيان.
 االنحرافات المعيارية
يستخدم لمعرفة درجة ت تت قيم عن المتوسط الحسابي ،وقمنا بحساب االنحراف المعياري لكل عبذارة مذن

المحاور األربعة واالنحراف اإلجمالي لممحور ،من أجل تأكيد دقة التحميل.
اختبار ثبات الدراسة وصدقيا ألفاكرونباخ5
ويستخدم ىذا االختبار لقياس الثبات الداخمي لفقرات اإلستبيان.
 اختبار ستو نت ( )Tلمعينة واح ة
يستخدم  t.testالختبار الفرضيات والتأكد من صحتيا.
المطمب الثالث :تحميل نتائج االستبيان:

بغيذذة تحميذذل النتذذائج المستخمصذذة مذذن بيانذذات االسذذتبيان ،والموزعذة عمذذى مفذذردات عينذذة الد ارسذذة اعتمذذدنا

عم ذذى مجموع ذذة م ذذن الط ذذرق اإلحص ذذائية وذل ذذك باالس ذذتعانة بالبرن ذذامج اإلحص ذذائي)  ،(SPSSوذل ذذك ل ذذداللتيا
اإلحص ذذائية ،ن ذذذكر م ذذن بيني ذذا التكذ ذ اررات النس ذذبية ،النس ذذب المئوي ذذة ،االنحذ ذراف المعي ذذاري ،ومختم ذذف الط ذذرق
لمتوصل إلى اإلجابات الكافية لعبارات االستبيان .

كما قمنا بتخصذيص فقذرات االسذتبيان فذي محذاور فرعيذة ،وذلذك بنذاء عمذى االتجذاه العذام ألفذراد العينذة التذي
كانذذت محذذل د ارسذذتنا ،وقمنذذا بتحميذذل كذذل محذذور مذذن محذذاور االسذذتبيان كذذال عمذذى حسذذب المقيذذاس المناسذذب

لمتحميل واستخالص النتائج.

أوال -ص ق أ اة ال راسة وثباتها
تم اختبار صدق أداة الدراسة (االستبيان) قبل صيالتيا النيائية لمتأكد من مدب مالئمتيذا لقيذاس أىذدافيا،

مذذن خذذالل تحكذذيم االسذذتبيان وعرضذذو فذذي صذذورتو األوليذذة عمذذى األسذذاتذة ذوي االختصذذاص ،وقذذد تذذم إب ذداء
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بعذض المالحظذذات عمذذى االسذذتبيان ،حيذذث تذذم الحصذول عمذذى مجموعذذة مذذن المقترحذذات والمالحظذذات التذذي
أخذت بعين االعتبار عند إعداد االستبيان بصيالتو النيائية.

وتم اختبار االستبيان إحصذائيا مذن خذالل إخضذاع محذاور االسذتبيان الختبذار قذوة الثبذات باسذتخدام

ألفا كرونباخ ،إذ بمغت قيمة معامل ألفا الكمية لممحاور الثالث  0.817وىي نسذبة ممتذازة كونيذا أعمذى مذن
النسبة المقبولة  ،0.1وىنذا يمكذن القذول أن جميذع فقذرات االسذتبيان عمذى درجذة عاليذة مذن الثبذات ،أي أنيذا
مناسذذبة ألف ذراد عينذذة الد ارسذذة وىذذي صذذادقة لمذذا وضذذعت لقياسذذو ،فبالنسذذبة لممحذذور األول فقذذد بمذذغ 0.138

والمحور الثاني  0.466أما المحور االخير فقد بمغ .0.300

ج ول رقم ( :)45يمثل معامل آلفا كرونباخ
الرقم

اسم المحور

عدد

06

الرقابة الداخمية مخطط تنظيمي

04

العبارات

لمجموعة من اإلجراءات والقواعد

ألفا كرونباخ

الصدق

0.138

0.380

من طرف الدولة.

08

ال يعد مؤ ر )04 (CAMELS

مؤ ار كافيا لك ف التدىور في

0.466

0.401

البنوك.

01

يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين 66

0.300

0.486

أداء البنوك التجارية.
المجموع

84

0.362

0.401

المص ر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  SPSSإصدار .88
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حيث تم حساب صدق ألفا كرونباخ بإعطاء جذر لقيمة ألفا كرونباخ.
ثانيا :وصف خصائص مجتمع ال راسة:
الجنس

الشكل رقم(:)48توزيع أف ار العينةحسب العمر

الجذ ذذدول ( 5)1.1توزيذ ذذع أف ذ ذراد العينذ ذذة حسذ ذذب
متغيذ ذ ذذر الجنس ذ ذ ذالجنس 5بمذ ذ ذذغ عذ ذ ذذدد المذ ذ ذذدققين

م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذن ال ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذذكور م ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا نس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذبتو %10

%40
أنثى

من مجموع العينة الكمي ،أما بالنسذبة لإلنذاث

فقذد بمذذغ  %60مذذن المجمذوع الكمذذي وىذذذا مذذا
يوضحو ال كل التالي5

% 60
ذكر

المصدر5من إعداد الطالبة اعتمادا عمى مخرجات  spssاصدار 88

العمر
نالحذذذظ أن مذ ذذا نسذ ذذبتو  % 02مذذذن المسذ ذذتجيبين أعمذذذارىم أقذ ذذل مذ ذذن  80س ذذنة ومذ ذذا نسذذذبتو  %01مذ ذذن
المسذذتجيبين تتذراوح أعمذذارىم مذذن  80الذذى  10سذذنة ،فذذي حذذين  %12مذذن المسذذتجيبين تتذراوح أعمذذارىم مذذن

 10سنة فأكثر وال كل التالي يوض ذلك:
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الشكل رقم ( :)49توزيع أف ار العينة حسب العمر
أقل من 25

من 35

سنة %7
من  25الى

سنة فأكثر
%37

 30سنة
56%

المص ر 5من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  SPSSاصدار 88

التأهيل العممي
بمذذغ عذذدد المذذدققين المتحصذذمون عمذذى ذذيادات جامعيذذة أعمذذى مسذذتوب أي مذذا نسذذبتو  ،%26.1ونسذذبة

 %3.1المتحصمون عمى الدراسات العميا ،وما نسذبتو  %62.6المتحصذمون عمذى أخذرب ( ذيادات مينيذة)
وال كل التالي يبين ذلك5
الشكل رقم ( :)11توزيع أف ار العينة حسب التأهيل العممي

80
70
60

%74,3

50
40
30

%17,1

20

%8,6

10
0

أخرى(شهادات مهنية)

دراسات عليا

ليسانس

المص ر 5من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  SPSSاصدار 88
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الخبرة:

لقد بمغ عدد المدققين الذين تقل سنوات خبرتيم في البنوك  5سنوات نسذبة ( )%64م ذ ذن مجمذوع العينذة

الكمي ،وما نسبتو  %13مذن المدققيذ ذن تتراوح سنوات خب ارتي ذم مذ ذن 0الى 60سنوات ،أما المذدققون الذذين
يتمتعون بخبرة أكثر من 10سنوات ما نسبتو  %61من مجموع العينة الكمي ،وال كل التالي يوض ذلك5
الشكل رقم ( :)14توزيع أف ار العينة حسب الخبرة

أكثر من  10سنوات

من  5سنوات الى 10سنوات

أقل من  5سنوات

أقل من  5سنوات
19%

أكثر من 10
سنوات
43%

من  5سنوات الى
10سنوات
38%

المصدر 5من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  SPSSاصدار 88

ثالثا -تحميل فقرات االستبيان:
بناءا عمى بيانات اإلستبيان
ج ول رقم ( :)46يمثل نتائج المحور األول ً
(الرقابة الداخمية مخطط تنظيمي لمجموعة من اإلجراءات والقواعد من طرف الدولة).
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رقم

العبارة

41

42

دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية -BADR -
المتوسط االنحراف

المحور األول

المعياري

يوجذ ذذد نظذ ذذام قمحكذ ذذم لمرقابذ ذذة الداخميذ ذذة لذ ذذدب البنذ ذذك 1.31
يساىم في تحسين مبادئ البنك.
يتذذولى تنفيذذذ نظذذام الرقابذذة الداخميذذة قسذذم المراجعذذة
الداخمية في البنك.

43

يتعذ ذذاون مجمذ ذذس اإلدارة مذ ذذع مسذ ذذؤولي البنذ ذذك فذ ذذي
وضع نظام الرقابة الداخمية.

44

يتعذ ذذاون مجمذ ذذس اإلدارة مذ ذذع مسذ ذذؤولي البنذ ذذك فذ ذذي
وضع نظام الرقابة الداخمية.

45

لذدب رئذذيس قسذذم الرقابذذة الداخميذذة كذذل الصذذالحيات
لمقيام بعممو عمى أكمل وجو بدون أي ضغط.

46

يتم إصدار وتحديد أىذداف وميذام الرقابذة الداخميذة
ب ذذكل واض ذ ومفصذذل ومكتذذوب مذذن مجمذذس إدارة

1.42

1.30

1.63

1.26

1.32

0.26

0.11

0.12

0.21

0.11

0.62

قيمة t

4.61

68.22

4.40

0.06

4.08

60.86

مستوى
ال اللة

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

الترتيب

1

6

6

3

0

8

البنك.
47

لدب المراقب الداخمي كذل الصذالحيات التخذاذ أي
مناسبا.
قرار يراه
ً

48

1.62

0.10

1.64

0.00

4

يوجد اسذتقالل تنظيمذي إلدارة الرقابذة الداخميذة مذن
حيث مقدرتيا عمى الوصول إلذى مجمذس اإلدارة و
اإلدارة العميا ولجنة المراجعة ،يمكذنيم مذن تحسذين

1.20

0.26

2.38

0.00

2

أداء البنك.
49

يؤخذذذ بتوصذذيات الم ارقذذب الذذداخمي فذذي المجذذاالت
اإلدارية ذات العالقة.

1.20
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0.06

1
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تبين لنا من الجدول ( )01أن المرتبة األولى كانت مذن نصذيب العبذارة ( ، )8يتذولى تنفيذذ نظذام الرقابذة

الداخميذذة قسذذم المراجعذذة الداخميذذة فذذي البنذذك .بمتوسذذط حسذذابي 3.97وانحذراف معيذذاري 0.63ومسذذتوب داللذذة
 0.00أقذذل مذذن  0.00ممذذا يذذدل عمذذى أىميذذة ىذذذا البنذذد فذذي البنذذوك التجاريذذة ،بينمذذا العبذذارة ( )1يذذتم إصذذدار
وتحديد أىداف وميام الرقابة الداخمية ب كل واضذ ومفصذل ومكتذوب مذن مجمذس إدارة البنذك .فذي الترتيذب

الثذذاني ،بمتوسذذط حسذذابي 3.87وانحذراف معيذذاري 0.47مسذذتوب داللذذة  0.00أقذذل مذذن  ،0.00أمذذا العبذذارة

( )6يوجد نظام قمحكم لمرقابة الداخمية لذدب البنذك يسذاىم فذي تحسذين مبذادئ البنذك .احتمذت المرتبذة الثالثذة،
بمتوسذذط حسذذابي 3.82وانح ذراف معيذذاري 0.74ومسذذتوب داللذذة  0.00أقذذل مذذن  ،0.00فذذي حذذين احتمذذت
العبذذارة ( )1يتعذذاون مجمذذس اإلدارة مذذع مسذذؤولي البنذذك فذذي وضذذع نظذذام الرقابذذة الداخميذذة المرتبذذة الرابعذذة،

بمتوسط حسابي  3.80وانحراف معياري 0.67ومستوب داللذة  0.00أقذل مذن  ،0.00ومثمذت العبذارة ()0

لذذدب رئذذيس قسذذم الرقابذذة الداخميذذة كذذل الصذذالحيات لمقيذذام بعممذذو عمذذى أكمذذل وجذذو بذذدون أي ضذذغط .المرتبذذة

الخامسذذة ،بمتوسذذط حسذذابي  3.71وانح ذراف معيذذاري 0.66ومسذذتوب داللذذة  0.00أقذذل مذذن  ،00.0بحيذذث
يعتبر ىذا العنصر ميم من وجية نظر أفراد العينة ،وجاءت العبذارة ( )4يؤخذذ بتوصذيات الم ارقذب الذداخمي

في المجاالت اإلدارية ذات العالقة في المرتبذة السادسذة ،بمتوسذط حسذابي  3.70وانحذراف معيذاري 1.04

ومسذذتوب داللذذة  0.06أقذذل مذذن  ،0.00أمذذا العبذذارة ( )3يوجذذد اسذذتقالل تنظيمذذي إلدارة الرقابذذة الداخميذذة مذذن
حيث مقذدرتيا عمذى الوصذول إلذى مجمذس اإلدارة و اإلدارة العميذا ولجنذة المراجعذة ،يمكذنيم مذن تحسذين أداء

البن ذذك .تمرك ذذزت ف ذذي المرتب ذذة الس ذذابعة ،بمتوس ذذط حس ذذابي  3.70وانحذ ذراف معي ذذاري  0.74ومس ذذتوب دالل ذذة
 0.00أقذذل مذذن  ،0.00بينمذذا العبذذارة السذذابعة احتمذذت المرتبذذة التاسذذعة واألخي ذرة لذذدب الم ارقذذب الذذداخمي كذذل

الصذذالحيات التخذذاذ أي ق ذرار ي ذراه مناسذ ًذبا ،بمتوسذذط حسذذابي 3.47وانح ذراف معيذذاري  060ومسذذتوب داللذذة
 0.00أقل من .0.00
بناءا عمى بيانات اإلستبيان
ج ول رقم( :)47يمثل نتائج المحور الثاني ً
(يعد مؤ ر( )CAMELSمؤ ار كافيا لك ف التدىور في البنوك)
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رقم

العبارة

41
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المحور األول

يعتب ذ ذ ذذر مؤ ذ ذ ذذر األداء أح ذ ذ ذذد الوس ذ ذ ذذائل الرقابي ذ ذ ذذة
المبا رة التي تتم عن طريق التفتيش الميداني.

42

تعتبذ ذ ذذر مؤ ذ ذ ذرات الحيطذ ذ ذذة الجزئيذ ذ ذذة مذ ذ ذذن أىذ ذ ذذم
المؤ رات المعتمدة في تحسين أداء البنوك.

43

يعتب ذ ذذر معي ذ ذذار كفاي ذ ذذة رأس الم ذ ذذال أداة لحماي ذ ذذة
المودعين وتغطية المخاطر.

44

تعتبذذر السذذيولة مقيذذاس سذذالمة الموقذذف السذذيولي
ومقدرة المصذرف عمذى اإليفذاء بالتزاماتذو الحاليذة

المتوسط

1.63

1.46

1.20

1.00

االنحراف
المعياري

0.33

0.12

0.41

0.42

قيمة t

6.16

66.18

1.26

6.24

مستوى
ال اللة

0.00

0.00

0.00

0.00

الترتيب

1

6

8

6

والمستقبمية المتوقعة ولير المتوقعة.
45

االعتماد عمى التقييم الرقمي أكثذر مذن األسذموب
اإلن ذائي فذي كتابذذة التقذارير ممذا يقمذذل مذن حجذذم

1.62

0.42

6.00

0.00

2

التقارير.
46

يعتمد معيار ( )CAMELSفذي اتخذاذ القذ اررات
الرقابيذ ذذة واإلج ذ ذراءات التصذ ذذحيحية التذ ذذي تعقذ ذذب

1.62

6.80

6.66

0.00

3

التفتيش.
47

يعتمذ ذذد ()CAMELSعمذ ذذى التقيذ ذذيم فذ ذذي تذ ذذاري
التفت ذذيش مم ذذا يص ذذعب مع ذذو عم ذذل تقي ذذيم ذذامل

1.66

6.66

0.31

0.00

4

لمبنوك في تاري محدد.
48

ت ذمل مؤ ذرات السذيولة ب ذذكل عذام عمذى جانذذب
األصول والخصوم.

49

تذذزداد تسذذييالت بنذذك الج ازئذذر لممؤسسذذات الماليذذة
المعسرة ماليا.

1.12
1.06
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تبذذين لنذذا مذذن الجذذدول ( )02أن المرتبذذة األولذذى كانذذت مذذن نصذذيب العبذذارة ( ، )8تعتبذذر مؤ ذرات الحيطذذة

الجزئي ذ ذذة م ذ ذذن أى ذ ذذم المؤ ذ ذ ذرات المعتم ذ ذذدة ف ذ ذذي تحس ذ ذذين أداء البن ذ ذذوك ..بمتوس ذ ذذط حس ذ ذذابي 3.91وانحذ ذ ذراف

معياري .670ومستوب داللة  0.00أقل مذن  0.00ممذا يذدل عمذى أىميذة المؤ ذر فذي تحسذين أداء البنذوك
التجاريذذة ،بينمذذا العبذذارة ( )1يعتبذذر معيذذار كفايذذة رأس المذذال أداة لحمايذذة المذذودعين وتغطيذذة المخذذاطر .فذذي
الترتيب الثاني ،بمتوسط حسابي  1.20وانحراف معياري  0.41مستوب داللذة  0.00أقذل مذن  ،0.00أمذا

العبذذارة ( )3ت ذذمل مؤ ذرات السذذيولة ب ذذكل عذذام عمذذى جانذذب األصذذول والخصذذوم احتمذذت المرتبذذة الثالثذذة،
بمتوسذذط حسذذابي 1.12وانح ذراف معيذذاري 0.12ومسذذتوب داللذذة  0.00أقذذل مذذن  ،0.00فذذي حذذين احتمذذت

العبارة ( )6تعتبر السيولة مقياس سالمة الموقذف السذيولي ومقذدرة المصذرف عمذى اإليفذاء بالتزاماتذو الحاليذة
والمس ذذتقبمية المتوقع ذذة ولي ذذر المتوقع ذذة المرتب ذذة الرابع ذذة ،بمتوس ذذط حس ذذابي  1.00وانحذ ذراف معي ذذاري0.42

ومستوب داللة  0.00أقل مذن  ،0.00ومثمذت العبذارة ( )0تذزداد تسذييالت بنذك الج ازئذر لممؤسسذات الماليذة
المعسرة ماليا .المرتبة الخامسة ،بمتوسط حسابي  1.06وانحراف معياري 0.21ومستوب داللة  0.00أقذل
مذذن  ،0.00وجذذاءت العبذذارة ( )6يعتبذذر مؤ ذذر األداء أحذذد الوسذذائل الرقابيذذة المبا ذرة التذذي تذذتم عذذن طريذذق
التفتذذيش الميذذداني فذذي المرتبذذة السادسذذة ،بمتوسذذط حسذذابي  1.63وانح ذراف معيذذاري  0.33ومسذذتوب داللذذة
 0.00أقل من  ،0.00أما العبارة ( )0االعتماد عمى التقييم الرقمي أكثر من األسموب اإلن ائي في كتابذة

التق ذذارير مم ذذا يقم ذذل م ذذن حج ذذم التق ذذارير .تمرك ذذزت ف ذذي المرتب ذذة الس ذذابعة ،بمتوس ذذط حس ذذابي  1.62وانحذ ذراف
معياري  0 .42ومستوب داللة  0.00أقل من  ،0.00بينما العبارة ()1احتمت المرتبة الثامنة يعتمد معيار

( )CAMELSفذذ ذذي اتخذذ ذذاذ الق ذ ذ ذ اررات الرقابيذذ ذذة واإلج ذ ذ ذراءات التص ذ ذذحيحية الت ذ ذذي تعقذ ذ ذذب التفتذذ ذذيش بمتوسذ ذ ذذط
حسابي 1.62وانحراف معياري  6.80ومستوب داللة  0.00أقل من  ،0.00أما العبارة ( )2احتمة المرتبة

األخيرة يعتمد ()CAMELSعمى التقييم في تاري التفتيش ممذا يصذعب معذو عمذل تقيذيم ذامل لمبنذوك فذي
تاري محدد بمتوسط حسابي  1.66وانحرافو المعياري .6.66
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بناءا عمى بيانات اإلستبيان.
ج ول رقم( :)48يمثل نتائج المحور الثالث ً
( يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين عمل البنوك التجارية)
رقم

المحور األول

المتوسط

العبارة
41

المعياري
يتعمق قياس األداء بتحسين األداء وليس الرقابذة
عميو فقط.

42

يسذ ذذاعد قيذ ذذاس األداء فذ ذذي تصذ ذذحي االنح ارفذ ذذات
التي تحدث أثناء العمل.

43

االنحراف

قيمة t

قياس األداء ىو عمذل متممذا لعمميذة التخطذيط.
فالتخطيط يساعد عمذى تحديذد األىذداف وقيذاس

1.10

1.28

1.26

0.41

0.26

0.46

مستوى

الترتيب

ال اللة
0.16

3.81

1.04

0.00

0.00

0.00

0

6

1

األداء يسذاعد عمذى معرفذة مذدب تحقذق ىذذه
األىداف.
44

45

عذذدم قيذذاس النتذذائج قيصذذعب تحديذذد النجذذاح مذذن
1.08
الف ل.
يس ذذاعد قي ذذاس األداء عم ذذى معرف ذذة م ذذدب تحقي ذذق
األىداف.

46

تعتبذ ذذر اإلنتاجيذ ذذة المجذ ذذال الذ ذذذي يعتمذ ذذده البنذ ذذك
لقياس كفاءتة.

47

القيذذام بذذدورات تدريبذذة لمعذذاممين لتحسذذين مسذذتوب

األداء (تأىيل).
48

1.80

1.46

0.00

0.36

0.22

60.64

8.06

4.31

0.00

0.00

0.00

8

4

6

يتصف قياس األداء الفعال بال مولية
و العمومية.

49

1.46

0.42

6.06

0.00

2

تس ذ ذذتكمل مق ذ ذذاييس األداء الم ذ ذذالي بمق ذ ذذاييس أداء
ت غيمية لير ماليذة والتذي تعتبذر مسذببات لذأداء

1.10
1.26
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0.21
0.22

1.08
0.03

0.00
0.00

1
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المالي المستقبمي
60

قيعتبذذر إطذذار بطاقذذة القيذذاس المتذوازن لذذأداء أداة
ل ذذإلدارة اإلس ذذتراتيجية أكث ذذر من ذذو نظ ذذام كام ذذل و
حقيقي لقياس األداء.

66

1.60

6.01

0.30

0.00

66

تعتب ذ ذ ذ ذذر نظري ذ ذ ذ ذذة القي ذ ذ ذ ذذود ) (TOCأداة لت ذ ذ ذ ذذدعيم
التحسذذينات المسذذتمرة ،وتعتبذذر بعذ ًذدا إدارًيذذا جديذذدا

ييدف إلى تعظيم األرباح في األجل القصير.

1.62

0.30

6.13

0.00

60

تبذذين لنذذا مذذن الجذذدول ( )03أن المرتبذذة األولذذى كانذذت مذذن نصذذيب العبذذارة ( )2القيذذام بذذدورات تدريبذذة
لمعاممين لتحسين مستوب األداء (تأىيل) ، .بمتوسط حسابي  1.46وانحراف معياري  0.22ومستوب داللة
 0.000أقل من  0.00ممذا يذدل عمذى أىميذة ىذذا البنذد فذي البنذوك ،بينمذا العبذارة ( )0يسذاعد قيذاس األداء

عمذذى معرفذذة مذذدب تحقيذذق األىذذداف .فذذي الترتيذذب الثذذاني ،بمتوسذذط حسذذابي  1.46وانحذراف معيذذاري 0.00

مسذتوب داللذة  0.000أقذل مذن  ،0.00أمذا العبذارة ( )1قيذاس األداء ىذو عمذل متممذا لعمميذة التخطذيط.

فالتخطيط يساعد عمى تحديد األىداف وقياس األداء يساعد عمذى معرفذة مذدب تحقذق ىذذه األىذداف احتمذت

المرتبذة الثالثذذة ،بمتوسذط حسذذابي  1.26وانحذراف معيذاري  0.46ومسذذتوب داللذة  0.000أقذذل مذذن ،0.00

في حين احتمذت العبذارة ( )8يسذاعد قيذاس األداء فذي تصذحي االنح ارفذات التذي تحذدث أثنذاء العمذل المرتبذة
الرابعة ،بمتوسذط حسذابي  1.28وانحذراف معيذاري  0.26ومسذتوب داللذة  0.000أقذل مذن  ،0.00ومثمذت

العبارة ( )6يتعمق قيذاس األداء بتحسذين األداء ولذيس الرقابذة عميذو فقذط المرتبذة الخامسذة ،بمتوسذط حسذابي
 1.10وانحراف معياري  0.41ومستوب داللة  0.000أقل من  ،0.00وجاءت العبارة ( )3يتصف قيذاس

األداء الفعذذال بال ذذمولي والعموميذذة فذذي المرتبذذة السادسذذة ،بمتوسذذط حسذذابي  1.10وانحذراف معيذذاري 0.21

ومسذذتوب داللذذة  0.000أقذذل مذذن  ،0.00أمذذا العبذذارة ( )6عذذدم قيذذاس النتذذائج قيصذذعب تحديذذد النجذذاح مذذن
الف ذذل.فذذي المرتبذذة السذذابعة ،بمتوسذذط حسذذابي  1.08وانحذراف معيذذاري  0.42ومسذذتوب داللذذة  0.000أقذذل

مذذن  ،0.00بينمذذا العبذذارة التاسذذعة تسذذتكمل مقذذاييس األداء المذذالي بمقذذاييس أداء ت ذذغيمية ليذذر ماليذذة والتذذي
تعتبذر مسذذببات لذأداء المذذالي المسذتقبمي احتمذذت المرتبذة الثامنذذة ،بمتوسذط حسذذابي  1.62وانحذراف معيذذاري
 0.22ومستوب داللة  0.000أقل من  ،0.00في حين العبذارة ( )1تعتبذر اإلنتاجيذة المجذال الذذي يعتمذده

البنك لقياس كفاءتة كانت في المرتبة التاسعة ،بمتوسط حسذابي  1.80وانحذراف ومعيذاري  0.36ومسذتوب
دالل ذذة  0.000أق ذذل م ذذن  ،0.00بحي ذذث احتم ذذت العب ذذارة ( )66تعتب ذذر نظري ذذة القي ذذود ) (TOCأداة لت ذذدعيم

التحسذذينات المسذذتمرة ،وتعتبذذر بعذ ًذدا إدارًي ذذا جديذذدا ييذذدف إلذذى تعظذذيم األرب ذذاح فذذي األجذذل القصذذير المرتب ذذة
120
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العا رة ،بمتوسط حسابي  1.62وانحراف معيذاري  0.30ومسذتوب داللذة  0.000أقذل مذن  ،0.00ومثمذت

العبذذارة االخيذرة ( )60قيعتبذذر إطذذار بطاقذذة القيذذاس المتذوازن لذذأداء أداة لذذإلدارة اإلسذذتراتيجية أكثذذر منذذو نظذذام
كامذذل و حقيقذذي لقيذذاس األداء .المرتبذذة الحذذادي ع ذذر ،بمتوسذذط حسذذابي  1.60وانحذراف معيذذاري 6.01
ومستوب داللة  0.000أقل من .0.00

رابعا -اختبار فرضيات ال راسة
يتم اختبار الفرضيات وفقا الختبار ستيودنت ()T
المحور األول :الرقابة ال اخمية مخطط تنظيمي لمجموعة من اإلجراءات والقواع من طرف ال ولة.
5H0ال تعد الرقابة الداخمية مخطط تنظيمي لمجموعة من اإلجراءات والقواعد من طرف الدولة.
 5H1تعد الرقابة الداخمية مخطط تنظيمي لمجموعة من اإلجراءات والقواعد من طرف الدولة.
الج ول( :)49اختبار ستيو نت ( )Tلممحور األول
البيان

نت ذ ذذائج المح ذ ذذور

األول

المتوســـــــــــــــــــط االنحــــــــــــــــــراف مستوى ال اللة قيمــــــــــــــــــــــــة  tقيمة t

الحسابي

3.57

المحسوبة

المعياري

0.72

0.00

6.60

الج ولية

6.116

درجة الحرية  6.11عند مستوب معنوية α= 0.00
يبين الجدول رقم ( )04المتعمق بالمحور األول( الرقابة الداخمية مخطط تنظيمذي لمجموعذة مذن اإلجذراءات
والقواعد من طرف الدولة) بحيث وجدنا المتوسط الحسابي قذد بمذغ  1.02واالنحذراف المعيذاري  ،0.28أمذا

قيمة  tالمحسوبة قد بمغت  1.10أكبر من قيمة  tالجدولية  6.116عنذد مسذتوب الداللذة  0.000أقذل مذن
 0.00وى ذذذا م ذذا يثب ذذت ص ذذحة الفرض ذذية البديم ذذة ( H1
اإلجراءات والقواعد من طرف الدولة).
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المحور الثاني :يع مؤشر( )CAMELSمؤش ار كافيا لكشف الت هور في البنوك.
 5H0ال يعد مؤ ر( )CAMELSمؤ ار كافيا لك ف التدىور في البنوك.
 5H1يعد مؤ ر( )CAMELSمؤ ار كافيا لك ف التدىور في البنوك.
الج ول( :)14اختبار ستيو نت ( )Tلممحور األول
البيان

نت ذ ذذائج المح ذ ذذور

الثاني

المتوســـــــــــــــــــط االنحــــــــــــــــــراف مستوى ال اللة قيمــــــــــــــــــــــــة  tقيمة t

الحسابي

3.51

المحسوبة

المعياري

0.64

0.000

6.69

الج ولية

6.116

درجة الحرية  6.11عند مستوب معنوية α= 0.00
يبين الجدول رقم ( )60المتعمق بالمحور الثذاني (ال يعذد مؤ ذر( )CAMELSمؤ ذ ار كافيذا لك ذف التذدىور
ف ذذي البن ذذوك) بحي ذذث وج ذذدنا المتوس ذذط الحس ذذابي ق ذذد بم ذذغ  1.06واالنحذ ذراف المعي ذذاري  ،0.16أم ذذا قيم ذذة t
المحسوبة قد بمغت  1.14أكبر من قيمة  tالجدولية  6.116عنذد مسذتوب الداللذة  0.000أقذل مذن 0.00
وىذا ما يدل عمى صدق الفرضية  H1يعد مؤ ر( )CAMELSمؤ ار كافيا لك ف التدىور في البنوك.

المحور الثالث :يعتبر قياس األ اء وسيمة لتحسين عمل البنوك التجارية
 5H0ال يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين عمل البنوك التجارية.
 5H1يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين عمل البنوك التجارية.
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الجدول( 5)66اختبار ستيودنت ( )Tلممحور األول
البيان

نت ذ ذذائج المح ذ ذذور
الثالث

المتوســـــــــــــــــــط االنحــــــــــــــــــراف مستوى ال اللة قيمــــــــــــــــــــــــة  tقيمة t

الحسابي

المعياري

3.54

المحسوبة

0.000

0.61

7.41

الج ولية
6.116

درجة الحرية  6.11عند مستوب معنوية α= 0.00
يبين الجدول رقم ( )66المتعمق بالمحور الثاني (يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين عمذل البنذوك التجاريذة)

فبمغ المتوسط الحسابي  1.06واالنحراف المعياري  ،0.16أما قيمة  tالمحسوبة قد بمغت  2.66أكبر من
قيمة  tالجدولية  6.116عند مستوب الداللة  0.000أقل من  0.00وىذا ما يثبت صحة الفرضية البديمذة
 H1يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين عمل البنوك التجارية.

خامســا :راســة االرتبــاط ( )Corrélationsبــين المحــاور االســتبيان الــثالث ب ســتخ ام معامــل بيرســون
ومستوى ال اللة اإلحصائية ) . (sig
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الج ول( :)12ج ول معامل بيرسون
المحور الثالث

المحور الثاني

**.353

**.559

المحور األول

de

 Corrélationالمحور األول
Pearson

معامل االرتباط

0.000

)Sig. (bilatérale

0.000

N

07 20
**.661

**.559

0.000

0.000

20

20

de

 Corrélationالمحور الثاني
Pearson

معامل االرتباط
)Sig. (bilatérale
N

**.661

**.353

0.000

0.000

20

20

de

 Corrélationالمحور الثالث
Pearson
معامل االرتباط

)Sig. (bilatérale
N

**ھناك ارتباط عند القيمة  sigتساوي 0.06
نالحظ من خالل الجدول أعاله أن ىناك معامل ارتباط بين المحاور الثالث طردي موجب
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خالصة الفصل :
بعذذد إسذذقاط الد ارسذذة النظريذذة عمذذى الد ارسذذة الميدانيذذة وأخذذذ بنذذك الفالحذذة والتنميذذة الريفيذذة كعينذذة لمد ارسذذة

وبعد التحميل والمناق ة ليذه الدراسة تذم التوصذل إلذى النتذائج المتحصذل عمييذا مذن طذرف المسذتجوبين عذن
طريق أداة الدراسة(االستبيان) ،حيث أكدت الدراسة أن تطبيق نظام الرقابة الداخمية يساىم في تحسين أداء

البنذذوك التجاريذذة ،أمذذا بخصذذوص البنذذوك فيذذي ممزمذذة بتطبيذذق مقذذاييس األداء البنذذوك التجاريذذة ،وكمذذا أكذذدت

الدراسة بأن رقابة البنذوك ليذا تذأثير عمذى أداء البنذك والمحافظذة عمذى سذمعتو وتعزيذز ثقتذو لذدب المسذتثمرين
في ظل تحقيق التنمية االقتصادية.

125

خاتمة
خاتمة عامة:
الشك أن ضمان االستقرار المالي و المصرفي ضروري في الحياة االقتصادية،
بحيث يعتبر خطوة أولية من أجل تحقيق النمو االقتصادي،ففي الوقت الراىن و بعد األزمات
المالية التي شيدىا العالم في السنوات الماضية ،وما خمفتو من آثار سمبية أفقدت الثقة في
األنظمة المصرفية مما أدى إلى إعادة النظر ليذه األنظمة و ابتكار أساليب و طرق
مستحدثة تمكن من تحقيق االستقرار لمنظام المصرفي في ظل االنفتاح االقتصادي .
وفي ىذا اإلطار سعينا من خالل دراستنا و باإلحاطة بمدخل من المداخل اإلدارية
الحديثة و المسمات " تحسين أداء البنوك التجارية " والتركيز عمى آلية تحسينيا وىي "الرقابة
الداخمية " ،وكمحاولة منا لدراسة ىذا الموضوع المتعمق دور الرقابة الداخمية في تحسين أداء
البنوك التجارية ،والذي جمع بين الجانب النظري و التطبيقي واستعمال اإلستبيان كأداة لجمع
المعمومات ،بحيث تطرقنا في الفصل األول إلى مفيوم الرقابة الرقابة الداخمية ومقوماتيا
االساسية ،مدخل الى الرقابة الداخمية ،أما الفصل الثاني فتطرقنا فيو إلى مفيوم قياس األداء،
وآلية عمل مؤشر

)،(CAMELS

وبينما الفصل الثالث أسقطنا الدراسة النظرية عمى الدراسة

الميدانية بأخذ بنك الفالحة والتنمية الريفية دراسة حالة ،وفي الختام توصمت إلى مجموعة
من النتائج والتوصيات .
نتائج إختبار الفرضيات
انطالقا من الدراسة النظرية والتطبيقية التي اعتمدت عمييا في ىذا الموضوع تم التوصل
أثناء إختبار الفرضيات إلى النتائج التالية:
بالنسبة لمفرضية األولى والتي تنص عمى أن " الرقابة الداخلية مخطط تنظيمي لمجموعة من
االجراءات والقواعد من طرف االدارة " ،وبناءا عميو يمكن القول أن الفرضية األولى محققة ،أما
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الفرضية الثانية " اليعد

مؤشر()CAMELS

مؤش ار كافيا لكشف التدهور في البنوك" وبناءا

عميو توصمت إلى أن الفرضية الثانية غير محققة ،وبالتمي يمكن القول بأن
مؤشر()CAMELS

يعد مؤش ار كافيا لكشف التدهور في البنوك" بينما الفرضية الثالثة "

يعتبر قياس األداء وسيمة لتحسين عمل البنوك التجارية " ،ومنو يمكن القول أن الفرضية
الثالثة محققة.
أوال :نتائج البحث:
انطالقا مما سبق وما تم التطرق إليو في الفصول الثالثة من خالل الدراسة التفصيمية تم
التوصل إلى النتائج التالية:
 يعني نظام الرقابة الداخمية جميع السياسات واإلجراءات والقوانين التي تتبناىا
المؤسسة لتحقيق أغراضيا ،لذا يمكن القول أن نظام الرقابة الداخمية ضرورة حتمية في جميع
المؤسسات المالية.
 إذا ما طبق نظام الرقابة الداخمية في البنوك التجارية بطريقة جيدة ومناسبة كان لو
الدور الفعال في تقييم أدائيا ،أما في غياب وجود قواعد واجراءات صارمة وفعالة لمنظام من
شأنو أن يؤدي إلى فشمو وعدم قدرتو عمى تحقيق أىدافو عمى النحو المرجو منو.
 حتي ينجح نظام قياس االداء ويكون ذا معنى فانو يتطمب برامج واقية وعقالنية.
 نظام قياس األداء يساعد عمى توجيو اىتمام المديرين وتساىم في تحسين األداء.
 تتسم نظم الرقابة الداخمية في البنوك التجارية بمستوى متوسط من الفاعمية وذالك
بمكوناتيا الثالت  :الرقابة االدارية والرقابة المحاسبية والمالية ونظم الظبط الداخمي .
 ضرورة بذل المزيد من االىتمام من قبل السمطة الرقابية (النقدية) لتطوير آليات نظام
التقييم المصرفي حتى تصبح تقارير التفتيش أداة فاعمة لمرقابة عمى المصرف وتحقيق
مستيدفاتو.
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 ضرورة تفعيل العناصر األساسية التي يتسم بيا نظام

التقييم )(Camels

في الكشف عن

نقاط الضعف في كل عنصر منيا وتحقيق االستفادة في التعامل معيا وقائياً وعالجياً بدرجة
عالية من الكفاءة والفاعمية.
تطبيق نظام التقييم ) (Camelsألغراض دعم كفاءة وفاعمية عمميات الرقابة
والتفتيش التي تقوم أجيزة الرقابة والتفتيش المصرفية لمسمطات النقدية عمى الجياز
المصرفي.
ثانيا :االقتراحات:
من خالل التعرض لمختمف أجزاء البحث ،تبين بوضوح أن ىناك أسبابا عديدة تؤدي إلى
أخطـاء أو قصـور في الرقابة الداخمية ،يمكن حصرىا في الفيم الخاطئ لمسياسات
واإلج ـراءات التـي تـنجم عـادة من التفسيرات الشخصية الخاطئة ،التوجيات الغامضة
واألخطاء البشرية وىي بالطبع تؤثر عمـى األىداف المرسومة ،وىذه األسباب يمكن أن تدرج
ضمن بعض اإلقتراحات المتواضعة تخـص الجانـب النظري ومنيا.
 يجب عمى الوكالة أن تشغل مقوماتيا اإلدارية والمحاسبية والمالية من أجل بناء نظام
رقابي متين وصمب يتكامل مع أىداف المقر الرئيسي ويحقق ما خطط لو.
 العمل عمى رفع مستوى نظام الرقابة الداخميـة المالي من خالل تفعيل أنظمة قياس
وتقدير المخاطر والنتائـج ،وأنظمةالمراقبة والتحكم في المخاطـر ،إلى جانب تزويد مركزية
المخاطر ،مركزية الموازنات ،ومركزية المستحقات غير المدفوعة بالمعمومات المطموبة وفق
الطرق والنماذج المطموبة ،وفي اآلجال المحددة.
 عمم الموظفين لمسياسات واإلجراءات.
 أخذ الوقت الكافي إلنجاز بعض األعمال دون تسرع لمحصول عمى المعمومات
الكافية.
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 أن يتم تعزيز دور الرقابة الداخمية عمى العمالء قبل منحيم التسييالت وذلك لمتأكـد
مـن مـدى مالءتيـم االئتمانية.
 يجب عمى البنوك أن تتضمن مؤشرات غير مالية لتحقيق االىداف المالية.
 العمل عمى تحميل و تقدير المخاطر التي تشكل تيديدا لتحقيق أىداف ىذا البنك.
 زيادة عدد الموظفين بالوكالة وىذا لتقميل الميام الموكمة لمموظف الواحد والذي يسير
اإلدارة العامة من خالل تنفيذه لمعمميات.
ثالثا :أفاق الدراسة:
رغم الجيود المبذولة لتمام ىذا البحث والمتمثل في اثر نظام الرقابة الداخمية عمى أداء
البنك وألىميتو البالغة في مجال المصرفي ,إال أن ىذا األخير ال يخمو من نقائص لعدم
القدرة عمى تناول كل شيء بالتفصيل والبحوث المقبمة كتمييد ألبحاث أخرى في المواضيع
األتي ذكرىا:
 استخدام القيمة العادلة االئتمانية كأداة لمرقابة الداخمية عمى المخاطر االئتمانية.
 دور الرقابة الداخمية في الحد من المخاطر التشغيمية.
 دور مركزية الرقابة الداخمية في تحسين األداء البنوك التجارية.
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قائمة مراجع الفصل األول:
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تحسين أداا المؤسسة،ط
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ن مطحيلزجطفلل،ت ش،طك ص طتوتىلز ل،طبنص طصتأف نلح،طللف لطو،نغ نل،طفنحصشج،ط2006
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 .5ت ةلنصنط(90طوط)10طت فاشرطاةط14طأاش مط1990طصت فت
 .6ت ةلنصنططشو ط()11-03طت فاشرطاةط14طأاش مط1990طت فت

ط
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طبل نةزطصطت ةشع
بل نةز صت ةشعطط

: المواقع اإللكترونية:سابعا
http://www.Corpgov.deloitte.com, 01/03/2015, 18:30
WWW.BADR_BANK.NET, Consulté le 12/05/4102.
WWW.BADR_BANK.NET, consulté le 12/05/2013.
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الملحق (:)1
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

جامعة المسيلة

Université M'SILA

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم :العلوم التجارية

Faculté des Sciences Économiques,
Commerciales et des Sciences de Gestion
Département: Sciences Commerciales ......................

استبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
ىذا االستبيان استكماال ملذكرة ماسرت أكادميي يف علوم التجارية ختصص بنوك بعنوان:
دور الرقابة الداخلية في تحسين أداء البنوك التجارية دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية
–-BADR
خالل 5112
تحت إشراف :د .عريوة محاد

من إعداد الطالبة :سحنون منصورة

وحنيطكم علما أن االستبيان لغرض علمي حبت ،لذا أرجو من سيادتكم التكرم بإبداء أرائكم على
األفكار أدناه وذلك بوضع إشارة ) (xأمام اإلجابة اليت تتوافق مع اختياركم و ذلك بعد قراءة كل
األفكار يف كل جزء ألهنا عبارة عن أفكار متسلسلة و مرتابطة .
لكم مين جزيل الشكر على تعاونكم.
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المعلومات الشخصية
الجنس
ذكر
أ
ب أنثى
العمر
أ
ب
ج
أ
ب
ج
د
أ
ب
ج

أقل من  52سنة
من  52سنة إلى  52سنة
من  52سنة فأكثر
المستوى العلمي
دبلوم
ليسانس
دراسات عليا
أخرى ( شهادات مهنية)
الخبرة
أقل من  2سنوات
من  2سنوات إلى  01سنوات
أكثر من  01سنوات
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مواقف البدايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
الرقم

موافق

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

بشدة

موافق

محايد

غير

موافق

المحور األول :الرقابة الداخلية مخطط تنظيمي لمجموعة من االجراءات والقواعد من طرف االدارة.

10

يوجد نظام ُمكم للرقابة الداخلية لد البنك يساىم يف سحسن
مبادئ البنك.

10

يتوىل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية قسم املراجعة الداخلية يف البنك.

10

يتعاون جملس االدارة مع مسؤويل البنك يف وضع نظام الرقابة
الداخلية.

10

يقوم املراقب الداخلي بتقدمي خدمات عالية اجلودة لتحسن اداء
البنك.

10

لد رئيس قسم الرقابة الداخلية كل الصالحيات للقيام بعملو
على أكمل وجو بدون أي ضغط.

10

يتم إصدار وسحديد أىداف ومهام الرقابة الداخلية بشكل واضح
ومفصل ومكتوب من جملس إدارة البنك.

10

لد املراقب الداخلي كل الصالحيات الختاذ أي قرار يراه
مناسبا.

10

يوجد استقالل تنظيمي إلدارة الرقابة الداخلية من حيث مقدرهتا
على الوصول اىل جملس اإلدارة و االدارة العليا وجلنة املراجعة،
ميكنهم من سحسن أداء البنك.

10

يؤخذ بتوصيات املراقب الداخلي يف اجملاالت االدارية ذات
العالقة.
المحور الثاني :يعد مؤشر( )CAMELSمؤشرا كافيا لكشف التدهور في البنوك.

10

يعترب مؤشر األداء أحد الوسائل الرقابية املباشرة اليت تتم عن طريق
التفتيش امليداين.
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غير

موافق

بشدة

10

تعترب ربربرب مؤش رب ربرات اةيطرب ربربة اجلزئيرب ربربة مرب ربربن أىرب ربربم املؤش رب ربرات املعتمرب ربربدة يف
سحسن أداء البنوك.

10

يعت رب رب ربربرب معي رب رب ربربار كفاي رب رب ربربة رأس امل رب رب ربربال أداة ةماي رب رب ربربة امل رب رب ربربودعن وتغطي رب رب ربربة
املخاطر.

10

تعترب رب رب رب ربربرب السرب رب رب رب ربربيولة مقيرب رب رب رب ربرباس سرب رب رب رب ربربالمة املوق رب رب رب رب رب السرب رب رب رب ربربيويل ومقرب رب رب رب ربربدرة
املص رب رب ربربرف عل رب رب ربربى اإليف رب رب ربرباء بالتزامات رب رب ربربو اةالي رب رب ربربة واملس رب رب ربربتقبلية املتوقع رب رب ربربة
وغري املتوقعة.

10

االعتم رب ربرباد عل رب ربربى التقي رب ربربيم الرقم رب ربربي أكن رب ربربر م رب ربربن األس رب ربربلوب اإلنش رب ربربائي
يف كتابة التقارير مما يقلل من حجم التقارير.

10

يعتم رب رب رب ربربد معي رب رب رب ربربار ( )CAMELSيف اخت رب رب رب ربرباذ الق رب رب رب ربرارات الرقابي رب رب رب ربربة
واإلجراءات التصحيحية اليت تعقب التفتيش.

10

يعتمد ()CAMELSعلى التقييم يف تاريخ التفتيش مما يصعب
معو عمل تقييم شامل للبنوك يف تاريخ مدد.

10

تش رب ربربمل مؤشرب رب ربرات الس رب ربربيولة بش رب ربربكل ع رب ربربام عل رب ربربى جان رب ربربب األص رب ربربول
واخلصوم.

10

ترب رب رب ربربزداد تسرب رب رب ربربهيالت بنرب رب رب ربربك اجلزائرب رب رب ربربر للمؤسسرب رب رب ربربات املاليرب رب رب ربربة املعسرب رب رب ربربرة
ماليا.
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المحور الثالث :يعتبر قياس األداء وسيلة لتحسين عمل البنوك التجارية
10

يتعلق قياس األداء بتحسن األداء وليس الرقابة عليو فقط.

10

يساعد قياس االداء يف تصحيح االحنرافات اليت سحدث اثناء
العمل.

10

قياس األداء ىو عمل متمما لعملية التخطيط .فالتخطيط
يساعد على سحديد األىداف وقياس األداء يساعد على
معرفة مد سحقق ىذه األىداف.

10
10

عدم قياس النتائج يُصعب سحديد النجاح من الفشل.

يساعد قياس االداء على معرفة مد سحقيق األىداف.

10

تعترب االنتاجية اجملال الذي يعتمده البنك لقياس كفاءتة.

10

القيرب ربربام ب رب ربربدورات تدريبرب ربربة للع رب ربرباملن لتحسرب ربربن مس رب ربربتو األداء
(تأىيل).

10

يتص قياس االداء الفعال بالشمولية و العمومية.

10

تس ربربتكمل مق ربرباييس األداء امل ربربايل اق ربرباييس أداء تش ربربغيلية غ ربربري
مالية واليت تعترب مسببات لألداء املايل املستقبلي

01

00

يُعت رب ربربرب إط رب ربربار بطاق رب ربربة القي رب ربرباس املترب رب ربوازن ل رب ربربألداء أداة لرب رب رب دارة
االسرتاتيجية أكنر منو نظام كامل و حقيقي لقياس األداء.

تعت رب ربربرب نظري رب ربربة القي رب ربربود ) (TOCأداة لت رب ربربدعيم التحس رب ربربينات
املسرب ربربتمرة ،وتعترب ربربرب بعرب ربربدا إداري رب ربا جديرب ربربدا يهرب ربربدف إىل تعظ رب ربربيم
األرباح يف األجل القصري.

جزامك هللا خریا لتعاونمك شكرا
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:)5( الملحق
المتوسط واالنحراف المعيار للمحور األول
Statistiques sur échantillon uniques
Moyenne erreur
N

Moyenne

Ecart type

standard

Q1

70

3.8286

.74155

.08863

Q2

70

3.9714

.63637

.07606

Q3

70

3.8000

.67244

.08037

Q4

70

3.4857

.73707

.08810

Q5

70

3.7143

.66251

.07919

Q6

70

3.8714

.47917

.05727

Q7

70

3.4714

.60724

.07258

Q8

70

3.7000

.74891

.08951

Q9

70

3.3143

1.04317

.12468

 للمحور األولT ستودنت
Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3
Intervalle de confiance de la
Différence
t

ddl

Sig. (bilatéral)

moyenne

différence à 95 %
Inférieur

Supérieur

Q1

9.348

69

.000

.82857

.6518

1.0054

Q2

12.772

69

.000

.97143

.8197

1.1232

Q3

9.954

69

.000

.80000

.6397

.9603

Q4

5.513

69

.000

.48571

.3100

.6615

Q5

9.020

69

.000

.71429

.5563

.8723

Q6

15.216

69

.000

.87143

.7572

.9857

Q7

6.495

69

.000

.47143

.3266

.6162

Q8

7.820

69

.000

.70000

.5214

.8786

Q9

2.521

69

.014

.31429

.0656

.5630
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المتوسط واالنحراف للمحور الثاني
Statistiques sur échantillon uniques
Moyenne erreur
N

Moyenne

Ecart type

standard

Q10

70

3.4857

.88043

.10523

Q11

70

3.9143

.67551

.08074

Q12

70

3.7571

.93925

.11226

Q13

70

3.5571

.97261

.11625

Q14

70

3.4714

.97388

.11640

Q15

70

3.1714

1.25076

.14949

Q16

70

3.1143

1.11046

.13273

Q17

70

3.6714

.67505

.08068

Q18

70

3.5429

.73594

.08796

 للمحور الثانيT ستيودنت
Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3
Intervalle de confiance de la
Différence
T

ddl

Sig. (bilatéral)

moyenne

différence à 95 %
Inférieur

Supérieur

Q10

4.616

69

.000

.48571

.2758

.6956

Q11

11.324

69

.000

.91429

.7532

1.0754

Q12

6.744

69

.000

.75714

.5332

.9811

Q13

4.793

69

.000

.55714

.3252

.7891

Q14

4.050

69

.000

.47143

.2392

.7036

Q15

2.147

69

.000

.17143

.1268

.4697

Q16

3.861

69

.000

.11429

.1505

.3791

Q17

8.322

69

.000

.67143

.5105

.8324

Q18

6.171

69

.000

.54286

.3674

.7183
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المتوسط واالنحراف للمحور الثالث
Statistiques sur échantillon uniques
Moyenne erreur
N

Moyenne

Ecart type

standard

Q19

70

3.6000

.93870

.11220

Q20

70

3.7286

.74057

.08852

Q21

70

3.7429

.94310

.11272

Q22

70

3.5286

.97388

.11640

Q23

70

3.9143

.50340

.06017

Q24

70

3.2571

.84589

.10110

Q25

70

3.9143

.77540

.09268

Q26

70

3.6000

.76896

.09191

Q27

70

3.4714

.77500

.09263

Q28

70

3.1000

1.03770

.12403

Q29

70

3.1714

.85077

.10169

 للمحور الثالثT ستودنت
Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3
Intervalle de confiance de la
Différence
T

ddl

Sig. (bilatéral)

moyenne

différence à 95 %
Inférieur

Supérieur

Q19

5.348

69

.000

.60000

.3762

.8238

Q20

8.231

69

.000

.72857

.5520

.9052

Q21

6.590

69

.000

.74286

.5180

.9677

Q22

4.541

69

.000

.52857

.2964

.7608

Q23

15.195

69

.000

.91429

.7943

1.0343

Q24

2.543

69

.013

.25714

.0554

.4588

Q25

9.865

69

.000

.91429

.7294

1.0992

Q26

6.528

69

.000

.60000

.4166

.7834

Q27

5.089

69

.000

.47143

.2866

.6562

Q28

2.806

69

.000

.10000

.1474

.3474

Q29

1.686

69

.000

.17143

.0314

.3743
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المتوسط واالنحراف اإلجمالي لكل محور
Statistiques sur échantillon uniques
Moyenne erreur
N

Moyenne

Ecart type

standard

A

70

3.5714

.72375

.08650

B

70

3.5143

.64252

.07680

C

70

3.5429

.61233

.07319

 اإلجمالي لكل محورT ستيودنت
Test sur échantillon unique
Valeur de test = 3
Intervalle de confiance de la
différence à 95 %

Différence
t

ddl

Sig. (bilatéral)

moyenne

Inférieur

Supérieur

A

6.606

69

.000

.57143

.3989

.7440

B

6.697

69

.000

.51429

.3611

.6675

C

7.417

69

.000

.54286

.3969

.6889

معامل االرتباط بيرسون اإلجمالي لكل محور
Corrélations
A
A

Corrélation de Pearson

B
1

Sig. (bilatérale)
N
B

Corrélation de Pearson

70

70

**

1

.353

Sig. (bilatérale)
N

**

.661

**

.000
70

70

**

1

.661

.003

.000

70

70

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
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**

70

70

Corrélation de Pearson

.353

.003

.000

N
C

.559

.000

.559

Sig. (bilatérale)

C
**

70

أھدي ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ :
اﻟﻰ ﻣن ﺣﻣﻠﺗﻧﻲ وھﻧﺎ ﻋﻠﻰ وھن وﺳﮭرت ورﺑت ،وﻣن ﺟﺳدھﺎ اﻋطت وﻏذت ،ﯾﺎ
اﻋذب ﻛﻠﻣﺔ ﻧﻘﺷت ﻓﻲ ذاﻛرﺗﻲ
وﻧطق ﺑﮭﺎ اﻟﻠﺳﺎن اﻛﻠﻣك ﺑﻠن ﻣﻼﺋﻛﺔ اﻟرﺣﻣﺎن ،ﯾﺎ ﻣن ﺟﻌل اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣت
ﻗدﻣﯾك "اﻣﻲ اﻟﻌزﯾزة "
اﻟﻰ ﻣن ﻻﻋﺑﻧﻲ وداﻋﺑﻧﻲ ﻛطﻔل ﺑل ﻛرﺿﯾﻊ ،اﻟﻰ ﻣن ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻲ"اﺑﻲ
اﻟﻐﺎﻟﻲ"
اﻧت اﻟوﺟود وأﻧت اﻟﺟود،وأﻧت اﻟﻌطﺎء وأﻧت اﻟﺳﺧﺎء وأﻧت اﻟﺣﯾﺎة وﻣﻧك ﺗﺳﺗﻣد
"اﺳﺎﻟﻛﻣﺎ اﻟرﺿﺎ واﻟﺳﻠوان ان ﺷﺎء ﷲ"
اﻟﻰ ﯾﻧﺎﺑﯾﻊ ﺣﯾﺎﺗﻲ "زﯾﺎن،ﻋﺑد اﻟﻐﺎﻧﻲ  ،ﺣﻣﯾد ،ﺻﮭﯾب ،ﻋﺎﺋﺷﺔ ،ﺧدﯾﺟﺔ"
إﻟﻰ ﻧﺎدﯾﺔ ،ﺑﺷرى،ﺳﺎرة ،راﺑﺢ ،ﺗوﻓﯾق
اﻟﻰ دﻧﯾﺎ ،اﻣﯾﻣﺔ ،اﻛرام ،ﺻﺑرﯾﻧﺔ  ،ﻟﺣﺳن  ،ﻋﺑدو
اﻟﻰ اﻟﺑراﻋم اﻟﺻﻐﺎر :روان،ﻓﺎطﻣﺔ اﻟزھراء،ﺟﻧﺎن
اﻟﻰ اﻋﻣﺎﻣﻲ وﻋﻣﺗﻲ وﺧﺎﻻﺗﻲ اﺧواﻟﻲ وﺟﻣﯾﻊ ازواﺟﮭم وأوﻻدھم وأﺣﻔﺎدھم
اﻟﻰ ﺻدﯾﻘﺎﺗﻲ :ﻋﻔﺎف ،ﻧﻌﯾﻣﺔ ،اﯾﻣﺎن ،ﺳﻣﯾﺣﺔ ،ﻋﺎﺋﺷﺔ ،ﻣﻧﺎل،اﻣﯾﻧﺔ  ،ﺳﮭﺎم ،ﻓﺿﯾﻠﺔ،
ﺣدة ،ﺣدة ش ،ﺣﻠﯾﻣﺔ ،ﺳﮭﯾﻠﺔ ،اﯾﻣﺎن ح ،اﯾﻣﺎن خ
اﻟﻰ زﻣﻼﺋﻲ واﺧوﺗﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ :ﻣﻧﯾر ،ع .اﻟرزاق ،ﺻدام ،ﻋﺛﻣﺎن
واﻟﻰ ﻛل اﺳﺎﺗذة ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﻰ ﻛل ﻣن اﻣد ﯾد اﻟﻌون

الفصـــــــــــــــــل الول
مدخل الى الرقابة الداخلية

الفصـــــــــــــــــل الثاين
دور الرق ابة الداخلية في تحسين أداء البنوك التجارية

الفصـــــــــــــــــل الثالث
دراسة تطبيلية يف بنم الفالحة والتمنية
الريفية ( )BADRابملس يةل

اخلاةمة

ملدمـــــــــــــــــــــــــة

املالحق

كامئة املراجع

ﯾﻘول ﷲ ﻋز وﺟل ﻓﻲ ﻣﺣﻛم ﺗﻧزﯾﻠﮫ
" وإذا ّ
ﺗﺄذن ﻟﺋن ﺷﻛرﺗم ﻷزدﻧﻛم "
ﻧﺣﻣد ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻧﺷﻛره ھو اﻟذي اﻣدﻧﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻘل واﻟﺟﮭد
.ووﻓﻘﻧﺎ ﻹﺗﻣﺎم ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ
اﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل اﻟﻰ اﻟدﻛﺗور اﻟﻔﺎﺿل
واﻟﻣﺣﺗرم
" ﻋرﯾوة ﻣﺣﺎد "
ﻋﻠﻰ ﺗﺷرﯾﻔﮫ ﻟﻧﺎ ﺑﺈﻧﺟﺎز ھذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ
ﻛﻣﺎ ﻧﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﻰ اﺳﺎﺗذة ﻓﺳم اﻟﻌﻠوم
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﻧﺷﻛر ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر " ﻣراد ،ﻋﻣران،
ﻋزت" ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
دون ان ﻧﻧﺳﻰ ﻋﻣﺎل ﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟرﯾﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة
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ممخص
 بحيث اعتبارها نظاما لضبط األداء،الرقابة بمثابة وظيفة تسيرية هامة ينبغي القيام بها في كافة مجاالت النشاط العممي
 تعتبار الرقاباة الداخمياة،، فالرقابة الداخمية ضرورة حيوية لمتأكد من سير العمل واالنجاا،وضمان لتحقيق األهداف المخططة
وظيفة هامة تساعد مختمف المؤسسات المالية عمى تقييم أدائها والوقوف عماى نقااط الضاعف والقاوة فيهاا باعتباار أن تحساين
.األداء من مؤشرات نجاح البنك لموصول إلى األهداف المخطط لها بأقل تكمفة وجهد
قد اتجهت كل البنوك حديثا إلى تحسين أدائها عن طريق تحقيق أكبر عائاد بأقال المخااطر فااججراءات الخاصاة بنظاام
الرقابة الداخمية تتمثل في إجراءات إدارية وتنظيمية واجراءات تخص الجانب المحاسبي بالبنك باجضافة إلى إجراءات عاماة
دوجااة وادخااال اجع ا م اآللااي وبتفاعاال ه ا اجج اراءات جميعهااا يسااتطي،تخااص التااأمين عمااى الممتمكااات واعتماااد الرقابااة الم
.نظام الرقابة الداخمية في البنك تحسين كافة نشاطاته سواء اجدارية أو المحاسبية
. المؤشرات، قياس األداء، تحسين األداء، البنك، الرقابة الداخمية، الرقابة:الكممات المفتاحية
Résumé :
Le contrôle est considéré comme une importante fonction de gestion qui doit être faite
dans tous les domaines de l’activité de travail, étant considéré un dispositif de contrôle de la
performance et la garantie de réaliser les objectifs fixés. Le contrôle interne est vital pour
s’assurer du fonctionnement du travail et de la réalisation. En effet, le contrôle interne est une
importante fonction qui permet aux différentes institutions financières d’évaluer sa
performance et de déceler ses points forts et ses points faibles puisque l’amélioration de la
performance est estimée comme l’un des signes de la réussite de la banque pour atteindre les
objectifs qu’il a fixé avec moins de coût et d’effort.
Dernièrement, les banques ont opté pour l’amélioration de leur performance en
réalisant un grand revenu avec moins de risques. En effet, les procédures relatives au contrôle
interne dans la banque consistent en des procédures administratives et organisationnelles,
ainsi que des procédures relatives à la partie comptable dans la banque, outre les procédures
générales relatives à l’assurance des biens et l’utilisation du contrôle et l’intégration de
l’informatique. Ainsi, l’interactivité de ces procédures permet au dispositif de contrôle interne
dans la banque d’améliorer toutes ses activités administratives ou comptables.
Mots clés : contrôle, contrôle interne, banque, amélioration de la performance, évaluation de
la performance, signes

