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 ص:الملخّ 

ف علىإلى هدف هذا البحث  الرقابة الداخليّة م العام للرقابة الداخليّة، وإظهار أهّميّة المفهو التعرُّ

 .مصارفالهذه ابة الداخليّة على أداء الرقأثر ، وذلك من أجل التوّصل إلى المصارف التجاريّةفي 

النظريّة  العديد من الدراسات الوقوف عند بعد المنهج الوصفي وذلكاألهداف، تّم استخدام هذه ولتحقيق 

أّن الرقابة الداخليّة تسمح لمدقّق ، ومن أهّمها وتوّصل هذا البحث إلى العديد من النتائج. التطبيقيّةو

تزيد من كفاءة األداء في المصارف ، والحسابات باكتشاف خطر الغش الحاصل من قِبَل اإلدارة

 ، باإلضافة إلى أنّهاالتقيُّد بالقوانين الموضوعةو صّحة المعلومات المقّدمةتُؤّدي إلى ، كما أنّها التجاريّة

 تسمح بالوصول إلى األهداف التي تسعى إليها المصارف التجاريّة.

 .المنشآت ،األداء، مصارف التجاريّةالالمصارف، ، الرقابة الداخليّة الكلمات المفتاحيّة:

 

Abstract: 

 The aim of this research was to identify the general concept of internal 

control, and to demonstrate the importance of internal control for the 

commercial banks, in order to reach the impact of internal control on the 

performance of commercial banks. To achieve these objectives, the descriptive 

approach has been applied by reviewing the theoretical and field studies. This 

research reached many results, the most important of which is that internal 

control allows the auditor to discover the risk of fraud by management, and 

increases the efficiency of performance in commercial banks, as it leads to the 

validity of the information provided and adherence to the laws established, in 

addition to that it allows to reach goals commercial banks seek. 

Keywords: Internal Control, Banks, Commercial Banks, Impact, Enterprises. 
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 :المقدمة

منشأته، إال األنشطة القائمة داخل  بمتابعة جميعبنفسه  يستطيع القيام فرديّةإّن  من يملك منشأة 

 .الحجم كبيرة حال كانت منشأته فية اليوميّ  األنشطةب الُمتعلّقة تصيالتفالمتابعة كافّة  من لن يتمّكنأنّه 

وبالتالي القيام بمراقبتهم من  ،لعاملين لديهال مهامها من ض  بعلاإلدارة  تكليف ادزر حجم المنشأة كبُ كلّما ف

النظام المحاسبي للمنشأة، من هنا تظهرت الحاجة الُملّحة لوجود  المتوفّرة من بيّةجراءات الرقااإل خالل

نظام رقابة داخليّة ُمتكامل داخل المنشآت الكبيرة الحجم باإلضافة إلى المصارف التجاريّة موضوع 

 البحث.

 

 :البحث تساؤالت

المصارف على األداء في أثر ة لرقابة الداخليّ هل ل الرئيسي التالي: يظهر لدى الباحثة التساؤل

 ؟التجاريّة

 

 ومنه تظهر التساؤالت الفرعيّة التالية:

 هل تسمح الرقابة الداخليّة لمدقّق الحسابات باكتشاف خطر الغش الحاصل من قِبَل اإلدارة؟ .1

 هل تزيد الرقابة الداخليّة من كفاءة األداء في المصارف التجاريّة؟ .2

 المقّدمة؟صّحة المعلومات هل تؤّدي الرقابة الداخليّة إلى  .3

 القوانين الموضوعة؟بالتقيُّد هل تؤّدي الرقابة الداخليّة إلى  .4

 هل تسمح الرقابة الداخليّة بالوصول إلى األهداف التي تسعى إليها المصارف التجاريّة؟  .5

 

 أهداف البحث:

 إلى ما يلي:يهدف هذا البحث 

ف على المفهوم العام للرقابة الداخليّة وذلك بتقديم العديد .1  من التعاريف الخاّصة بها. التعرُّ

 إظهار أهّميّة الرقابة الداخليّة في المصارف التجاريّة. .2

الرقابة الداخليّة على األداء داخل  الوصول إلى الهدف الرئيسي لهذا البحث أال وهو معرفة أثر .3

 .المصارف التجاريّة موضوع البحث
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 فرضيّات البحث:

 :تينالتالي ينالرئيسيّ  ظهر لدى الباحثة الفرضيّتينت

 المصارف التجاريّة.الرقابة الداخليّة واألداء في ال يوجد عالقة معنويّة ذات داللة إحصائيّة بين  -1

 ( H0)فرضيّة العدم

 (H1)الفرضيّة البديلة  .المصارف التجاريّةة أثر على األداء في إّن للرقابة الداخليّ  -2

 ومنها تظهر الفرضيّات الفرعيّة التالية:

 الداخليّة تسمح لمدقّق الحسابات باكتشاف خطر الغش الحاصل من قِبَل اإلدارة.إّن الرقابة  .1

 إّن الرقابة الداخليّة تزيد من كفاءة األداء في المصارف التجاريّة. .2

 صّحة المعلومات المقّدمة.إّن الرقابة الداخليّة تُؤّدي إلى  .3

 الموضوعة.القوانين بالتقيُّد إّن الرقابة الداخليّة تُؤّدي إلى  .4

 إّن الرقابة الداخليّة تسمح بالوصول إلى األهداف التي تسعى إليها المصارف التجاريّة. .5

 

 متغيّرات البحث:

لتابع هو أداء المصارف إّن المتغيّر الُمستقل لهذا البحث هو الرقابة الداخليّة، بينما المتغيّر ا 

 وذلك كما يلي:كل التالي عناصر المتغيّر التابع الشالتجاريّة. ويُظهر 

 

 (: عناصر المتغيّر التابع.1رقم )شكل  

 

 مصدر الشكل: من إعداد الباحثة.

 

 

أداء المصارف التجاريّة

الكفاءةاكتشاف الغش
صّحة 
المعلومات

قوانينالتقيُّد بال
تحقيق 
األهداف
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 منهج البحث:

المراجع الرجوع إلى وذلك بيتّبع هذا البحث المنهج الوصفي من خالل الوصف الفعلي للحقائق، 

 باللغتين العربيّة واألجنبيّة. العلميّة 

 

 .لمصارفاماهيّة أّوالً: 

 

، أنواع المصارفباإلضافة إلى  لمصارف،ات الُمختلفة الُمقّدمة لتعريفالالقسم  هذا يتناول

 .المنوطة بها األساسيّة األعمالو

 

 تعريف المصارف. .1

 

دولة من  والتي تتغيّر السائدة القوانين لطبيعة وذلك وفقا   لمصارفات الُمقّدمة لريفالتع تتنّوع

 أعمالها.طبيعة باإلضافة إلى تنّوع ، رىأُخإلى 

 

عرض المال والطلب على هذا المال. كما  الذي يجمع بين مكانا الرف بأنّهاالمص تّرفعُ ف

 تّم السماح لها بالقيام باألعمال واألنشطة المصرفيّة الُمختلفة.التي  ت قانونيّا  على أنّها الشركاتّرفعُ 

 

 إيجاد االستثماريسعى إلى  ال الذيوسيط بين المالرابط ال ارف هيالمصوعموما ، ف

 .1االستثمار الذي يسعى للوصول إلى المالو

 

والتي تّم إعطاؤها  طابع مالي، تذا مؤّسسات اعلى أنّه باإلضافة إلى تعريف المصارف

 وتقديم القروض. من المودعين الودائعستالم إجازة ال

 

ملة، إدارة صرف العُ  وهي على سبيل المثال:الخدمات الماليّة، تقديم لمصارف كما تستطيع ا

 .2الودائع وصندوق، الثروة

                                                           

، من أساسيّات المحاسبة وحتّى إعداد دراسات الجدوى االقتصاديّة -الماليّة لغير الماليّين، 2112القصاص، خليل،  1 

 .161اتحاد المصارف العربيّة، بيروت. ص: 
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 أنواع المصارف. .2

د نوع التسهيل االئتماني الذي تقوم يرجع وجود األنواع العديدة للمصارف إلى تعدُّ 

للغير  تقوم بإعطائه والتسهيل االئتماني الذيمصادر التمويل(،  ول إلىوصكيفيّة ال)بالحصول عليه 

الخاّصة فترة ال ،، وأخيرا  تكون حسب طبيعة األعمالاستثمار مصادر التمويل(، والتي ب كيفيّة القيام)

 األجل، طويلة األجل(. متوّسطة األجل، قصيرة)التمويل هذا ب

 

 :2وبهذا ظهرت أنواع المصارف العديدة وذلك كما يلي

 المصارف التجاريّة. .أ

 .األعمالالخاّصة بمصارف ال .ب

 لمصارف االجتماعيّة.ا .ج

 المصارف اإلسالميّة. .د

 المصارف المركزيّة. .ه

 كما يلي:وذلك تخّصصة، وتتّخذ عّدة أشكال حسب طبيعة نشاطها المصارف المُ  .و

 .المصارف العقاريّة 

 .المصارف الصناعيّة 

 .المصارف الزراعيّة 

 

 المصارف. أعمال .3

 :4إلى جزئين ُمختلفين، وذلك على الشكل التاليل المصارف اعمأقسم تُ 

 االئتمانيّة.لودائع بتلقّي األنواع الُمتعّددة لالقيام  .أ

 االئتمانيّة. التسهيالتإعطاء  .ب

 :قسمينوهي   

                                                                                                                                                                                   

 2 https://www.investopedia.com/terms/b/bank.asp. 2020. BankBarone, Adam.  

، المكتبة العصريّة للنشر المحاسبة واالستثمار وتحليل القوائم الماليّة - المعامالت المصرفيّة، 2112باسيلى، مكرم،  2 

 .11 -11 -9 -2 -7والتوزيع، مصر. ص: 
 .166 -161القصاص، خليل، مرجع سابق. ص:  4 

https://www.investopedia.com/terms/b/bank.asp
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 بإعطاء المال رف االمصوهي تُعتبر التزام بشكل مباشر، فتقوم المباشرة:  ذات الطبيعة

تأكيد أو ضمان قابل ، مُ حّددوفقا  ألجل مُ  الفوائد ة ُمحّددة منبنسبلمن يُريد االقتراض 

 .ختلفةالعديدة المُ  أنواعهاب والقروض فلَ السُ  ها على سبيل المثال:. ومنمتّفق عليه

 رف االمص من قِبَل : وهي تُعتبر التزام بشكل غير مباشرغير مباشرةال الطبيعة تذا

 ستنديّة، والكفاالت.ومنها على سبيل المثال: االعتمادات المُ  ف ثالث.تجاه طر

 

جدت وُ  ة في حالمباشر تُصبح ذات طبيعة مباشرة أنيُمكن للتسهيالت الغير  

ارف المصإعطاء  تظهر بسبب غير المباشرةالالتسهيالت حيُث أّن  ،معيّنة لذلك شروط

 رف. االمصوفقا  لرغبة عمالء لطرف ثالث  حّددةالغ مُ مب بتقديم داتتعهُّ

 

 .لرقابة الداخليّةل المفهوم العام ثانياً:

 

جراءات اإلجميع و يّةتنظيمالخطط ال في أمريكا على أنّها تُشّكل مؤّسسة المدقّقين هاعّرفت 

فيها، ة المحاسبيّ  البيانات نشآت بهدف الحفاظ على األصول، باإلضافة إلى متابعة صّحةالم الموجودة في

 .دارة فيهااإلضها بالسياسة التي تفر دالتقيُّ في األنشطة التابعة، وذلك بهدفة يّ الفاعل كما تزيد من وجود

 

غيرها من ة وراقبة الماليّ أساليب ال بأنّها عبارة عنمؤّسسة المدقّقين في بريطانيا  هاعّرفتو

ة، نظّممُ  أنشطتها بطريقةدارة إ تحقيق إمكانيّة منشأة ما من أجل دارةتقوم بوضعها إ التي األساليب

 الُمقيّدة لديها.البيانات  ّحة ودقّةوتأكيد صِ  ،موالهاأباإلضافة إلى حماية 

 

أنّها عبارة عن بليقول  المدقّقين في كندامؤّسسة  قّدم من قِبلوجاء تعريف الرقابة الداخليّة المُ 

 لبياناتتأكيد دقّة اوصول األ الحفاظ على نشأة من أجلالم في الموجودة طّة تنظيميّة وجميع األساليبخُ 

 .1حّددة للمنشأة ككلإلى االلتزام والتقيّد باألهداف المُ ات، باإلضافة ة االستثمارليّ اعف الماليّة، وزيادة

 

 وذلك من أجل إعطاء تأكيد إدارة منشأة ُمعيّنة تقوم بها كما ُعّرفت أنّها عبارة عن مجموعة أمور 

 .6 الشركةقبول بما يخص الوصول إلى أهداف م

                                                           

 .129. ص: المصدر نفسه 1 
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مهما كانت  وموظّفيهاجميع مستويات اإلدارة على  تكون وإّن عمليّات هذه الرقابة في المنشآت

ختص باألمور إداري مُ  هناك قسم. كما أّن هيكل التنظيميقعهم في الالمهام المنوطين بها ومهما كان مو

 .7 الحجمكبيرة التي تُعتبرالشركات من بعض الالرقابة الداخليّة في ب المتعلّقة

 

يُمكن األداء، كما على موظّفيهم والعّمال لديهم وذلك من ناحية الرقابة الداخليّة ب يقوم المديرونو 

 الرقابة على أعمال المنشأةة يّ مسؤول ل إليهوكّ تُ  أن يقوم بأعمال هذه الرقابة قسم تنظيمي خاص بها والذي

حظى يّة التي ينتيجة األهمّ  لمنشأةفي ا العليا لطةسُ قسم بالال بط هذاتريو. ونتيجة األنشطة التي تّمت فيها

ليّة عاكفاءة وف ويمتق كما، جميع أعمال المنشأةقوم بمراقبة حيث أنّه ي أنشطته بها، باإلضافة إلى نوع

 .2األداء

 .صارف التجاريّةالمفي  عناصر الرقابة الداخليّةثالثاً: 

 

يعمل  التي طريقةالستمد من عّدة عناصر تُ على  تقومفي المصارف التجاريّة  الرقابة الداخليةإّن 

 .9عناصربقيّة السيكون له أثر سلبي على  أحدها في طأخ أي وإّن وجود ،بها المصرف

 

طر، يم الخبيئة الرقابة، تقو: بما يلي في المصارف التجاريّة الرقابة الداخليّة وتتمثّل عناصر

 :11كما يليواإلشراف، وذلك  ،المعلوماتم ظنُ  الرقابة، أعمال

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 6 , Gleim CPA Review (Auditing and Attestation)Irvin, Hillison, William, 2011, Gleim, 

Gleim Publications. P 165. 
 .26ص:  .ة، عمان. مكتبة الرائد العلميّ ة على المال واألعمالالرقابة اإلداريّ  ،2111، اس، عليعبّ  7

 .221. ص: المعاصرة. دار وائل للنشر، عمان األساسيات في اإلدارة ،2111، ة، عبد الباريجودة، محفوظ. درّ  2 

. 2116. ام األمان للمؤّسساتة صمّ الرقابة الداخليّ سليم، حكمت.  9 

http://www.lacpa.org.lb/UI/opTemplate.aspx?ID=77 

 11 168.  -167 -Pp 166 Previous Reference.Gleim, Irvin. Hillison, William.  
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 ة:بيئة الرقاب .1

إّن المدقّق . العام للرقابة الداخليّة هيكلتُعتبر ال العناصر، حيث أنّها ةقيّ الرئيسيّة لب وهي الركيزة 

عدم توافر هذه البيئة يُعتبر إّن و. اإلدارةمن قِبَل  خطر الغش يُرّكز على الضوابط الخاّصة باكتشاف

 يمكن التغاضي عنه. قصور أساسي ال

 

 طر:يم الختقو .2

على  مكن أن يكون لها أثر بطريقة سلبيّةيُ التي  األوضاع أو األمور هو عبارة عن إّن هذا الخطر

 التي تتضّمنها تأكيداتحسب ال تقرير بالمعلومات المحاسبيّة وإعداد التصريح علىصرف مقدرة الم

  .المحاسبيّة بياناته

 

 :الرقابة أعمال .3

ول دون الوصول الذي يحطر باألنشطة الضروريّة للتصّدي للخ ؤّكد القيامتُ  التي األعمال إنّها

وتُطبّق على كل  إّن لدى هذه األعمال الرقابيّة غايات عديدة. إلى الغايات التي يسعى لها المصرف

 المستويات.

 

 :م المعلوماتظن   .4

األشخاص الذين يترابطو ، ونات، اإلجراءات المختلفة، البيايّاتمجالبرمن هذه النُظم تتألّف و

 المرجّوة، وغيرها...بهدف الوصول إلى الغاية 

 

 :اإلشراف .5

القيام باألمور الالزمة عند وجود أي لرقابة الداخليّة وبتنفيذ أعمال ا المصرف إدارةإنّه قيام 

. إّن مواقف التي قد تطرأ عليهاال حسب بالشكل الالزم ويتم تعديل إجراءاتها تنفّذت بحيث أّن الرقابة ،خلل

 .المصرف إدارةمهام  هو أحدابة الداخليّة ومتابعتها الرقب القيام
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 .في المصارف التجاريّة الداخليّة صفات النظام الجيّد للرقابة: رابعاً 

 

 ، إال أنّ تتحّدد وفقا  لحجم المنشأة وطبيعة أعمالها السائدةالرقابة الداخليّة  ة المتّبعة فيقيطرال إنّ 

 :11يليوذلك كما  لها للوصول صفات ثابتة في المصارف التجاريّة للرقابة الداخليّة السليمة

 

 فرد في الوظيفة األنسب له. أن يكون كل .1

 بتفاصيلها. هامتحديد الم .2

 .تقسيم األنشطة الالزمة .3

 المالئمة. دفاترال اعتماد .4

 تبادل المستخدمين.القيام بعمليّات  .5

 .على األصول الحفاظ .6

 .بوضوح لمستخدميهالنظام  شرح .7

 

 :12كما تأتي ركائز نظام الرقابة الداخليّة الجيّد األساسيّة التالية 

 

 اءة العناصر البشريّة من الموظّفين.كف -1

 حاسبي شامل.وجود نظام مُ  -2

 ستعملة.وفّر أساليب الرقابة المُ ت -3

 ختلفة.المُ  للتقارير ر نظام شاملفّ وت -4

  

                                                           

 forqan.net/articles/6354.html-https://www.al. 2117. الرقابة الداخليّةخصائص نظام الحمدان، علي.  11 

 -112. ص: جامعي الحديث، اإلسكندريّة. المكتب الأصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل ،2117، سرايا، محّمد 12 

111- 111- 121. 

https://www.al-forqan.net/articles/6354.html
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هذه  وجوده لتُصبح األساس الضروري وهي معايير رئيسيّةو السليمة صفاتلرقابة الداخليّة إّن ل

. وإّن وجود هذه للمصارف التجاريّة الغايات األساسيّة والفرعيّة سبيل الوصول إلىفي  فاعلة   الرقابة

 .12في المصرف الرقابة الداخليّة لتقييم قّوة أو ضعفساس األهو  الصفات

 

على االستمرار مع درة المصرف التجاري قُ  هو سليملنظام الرقابة ال األساسيإّن الهدف 

 :14الدائمة للرقابة وهي التالية هداف األ ذلك، تنبثقتحقيق يتم . ولالمرسومة هأهدافالوصول إلى 

 

 .قّدمةصّحة ودقّة المعلومات المُ  (1

 .الكفُؤ العمليّات (2

 .المصرف أصولالمحافظة على  (3

 الموضوعة. نظمةاألالتقيُّد ب (4

  

                                                           

 .97سرايا، محّمد. مرجع سابق. ص:  12 

 14 Théorie ET pratique de l’audit Interne: Préface de Louis  Renard, Jacques, 2008,

Gallois. Sixième édition, Troisième tirage. P 128. 
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 الخاتمة:

 إلى النتائج التالية:هذا البحث توّصل لقد 

إّن وجود بيئة الرقابة الداخليّة في المصارف التجاريّة يسمح لمدقّق الحسابات باكتشاف خطر  .1

 الغش الحاصل من قِبَل اإلدارة. 

لمصارف التجاريّة وبالتالي مقدرة هذه حيط باإّن الرقابة الداخليّة تقوم على تقويم الخطر المُ  .2

 وتقديم التقارير المحاسبيّة. على التصريح المصارف

 صّدى للخطر الذي يحول دون الوصول إلى أهداف المصرف.تإّن أعمال الرقابة الداخليّة ت .3

عتمد داخل المصارف التجاريّة، وبالتالي تكون شفافيّة النظام المُ  تقوم على إّن الرقابة الداخليّة .4

 المهام فيه واضحة وُمحّددة مّما يُسهّل تحقيقها.

مّما ينعكس إيجابا  على كفاءة األداء  ،الرقابة الداخليّة تضع كل شخص في المكان المناسب لهإّن  .5

 في المصارف التجاريّة.

إّن الرقابة الداخليّة تقوم على تقسيم أنشطة المصارف التجاريّة، واعتماد الدفاتر المحاسبيّة  .6

 المالئمة، باإلضافة إلى الحفاظ على األصول.

خليّة تسمح بالوصول إلى األهداف األساسيّة والفرعيّة التي تسعى إليها المصارف إّن الرقابة الدا .7

 التجاريّة. 

 للمصارف التجاريّة باالستمرار.إّن الرقابة الداخليّة تسمح  .8

صّحة ودقّة المعلومات المقّدمة، ؤّدي إلى إّن وجود الرقابة الداخليّة في المصارف التجاريّة يُ  .9

 يُّد باألنظمة والقوانين الموضوعة.كفاءة العمليّات، والتق

 

 طرح التوصيات التالية:بناء  على النتائج السابقة تُ 

تعزيز بيئة الرقابة الداخليّة في المصارف التجاريّة لزيادة فعاليّة عمليّات اكتشاف الغش والخطأ  -1

 في األمور المحاسبيّة.

 تواجهها المصارف التجاريّة.تعزيز أعمال الرقابة الداخليّة في مواجهة المخاطر التي قد  -2

تعزيز نظام الرقابة الداخليّة في المصارف التجاريّة لتتمّكن من تحقيق كافّة أهدافها األساسيّة  -3

 والفرعيّة التي تسعى إليها.
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