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فھرس الموضوعات
الصفحةالموضوع

3مقدمة عن بنك مصر 
بنك مصر / تطور قطاع التدقیق الداخلي

البنك: المحور األول 

وضع استراتیجیة جدیدة تتماشى مع االستراتیجیة العامة للبنك1.

لتدقیق مستندة على المخاطرجدیدة لخطة وضع 2.

)Consolidated Risk Heat Map(منھجیة خریطة المخاطر المجمعةتطبیق 3.

التقریر السنوي لنتائج التقییم الداخلي لجودة نشاط التدقیق الداخليعرض 4.

لجنة بالبنك والكیانات التابعة14االشتراك في 5.

)BRCC(عمل لجنة رقابة المخاطر و االلتزام ألعمال بنك مصرئحةاقتراح ال6.

)IASPC(بنك مصر/ الداخلیین عمل لجنة مقدمي خدمات التأكیدئحةاعداد ال7.
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العمالء: المحور الثاني 

التوعیة بأھم المالحظات المتكررة1.

"في اإلنجاز :  "المخاطر و الضوابط االجرائیةأصدرا نشرة دوریة لتوعیة الفروع بأھم2.

تطبیق ألیات جدیدة إلجراءات المتابعة3.

تبني منھجیة المراجع الضیف4.

برنامج تعریفي بعمل و اھداف قطاع التدقیق الداخلي5.
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الصفحةالموضوع

24الزمالء: المحور الثالث 

منھجیة العمل: المحور الرابع 

دلیل متكامل للسیاسات و اإلجراءات 1.

دلیل تفصیلي إلجراءات العمل2.

منھجیة المراجعة المستندة على المخاطر3.

منھجیة القیمة المضافة للتدقیق4.

 Artificial(استخدام الذكاء االصطناعي في التدقیق الداخلي5.

Intelligence(
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مقدمة عن بنك مصر

ركائزنا



إطار الركائز الخمس

العمیل أوال
Customer Centricity

نوفمبرفيةالُمستحدثالمؤسسیةالقیموإعالنالجدیدةالمؤسسیةالثقافةمشروعإطالقتم
2021 ً Cultureمشروعخاللمنللبنكاالستراتیجيالتوجھمعتماشیا

Transformationادراتمبعدةخاللمنالتغییرثقافةومبادئمفاھیمترسیخوجاري
الثقافةوكالءوسفراءمبادرةخاللمنالبنكقطاعاتكافةتشمل

Branchمشروعمظلةتحت Transformationحتىفرع271عددتحویلتم
،2022الماليالعامبنھایةفرع300منأكثرإلىالعددیصلأنعلى2022سبتمبر

(Automating Customer Journey)

> 5000 
ATMs

>800
Branches

> 
20,000 

Employee
s

> 
350,000 

POS 
(including 

Facilitators) 

تنوع في 
قنوات 
التوزیع

النمو المستدام و الربحیة
Sustainable Growth & Profitability

Transformationانشاءتم Management Officeالتحولاستمراریةلضمان
Digitalمصرلبنكالرقمي Transformation

> 13 MN 
Customers



إطار الركائز الخمس

االبتكار المصرفي  
Innovative Banking

:عدد حسابات االونالین
MN 1,2<یبلغ عدد الحسابات 

 Express Loanتم منح قروض من خالل تطبیق 
.ألف عمیل24من لعدد أكثر 

(> 23 Bn EGP)

 Islamicمنح قروض من خالل تطبیق تم 
Express عمیل2000ألكثر من.

<االلكترونیةالمحافظ 2.5 Mn Wallet

> 500,000 
Transactions

(> 2 Bn EGP)

> 28,000 clients Micro Instant Loans 
>2 Bn EGP)(



إطار الركائز الخمس

:  قارات3تواجد في •
فروع باإلمارات العربیة المتحدة5•
فرع في فرنسا•
كیانات تابعة في المانیا ولبنان•

:  مكاتب تمثیل في•
ساحل العاج
روسیا
الصین
كوریا الجنوبیة
ایطالیا

:مكاتب تمثیل/ جاري حالیاً افتتاح فروع
كینیا•

المملكة العربیة السعودیة•

جیبوتي•

الصومال•

المبادرات الحكومیة

1<)بقیمةللعمالءقرض<5000عددتنفیذتم BN EGP)سیاراتبینما
میكروباصواجرةومالكي

متوسطيومحدوديلفئاتقرضالف100الیقاربمابمنحمصربنكقام
جمملیار12المنتقتربقروضبأرصدةالدخل

6<المختلفةبأنواعھامیزةبطاقاتاعدادبلغت MNبطاقةملیون
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االمتثال/ منھجیة التفتیش "2019حتى عام : المرحلة األولى"
منھجیة التدقیق المستندة على المخاطر": حتى األن2020من عام : المرحلة الثانیة"
لداخليمنھجیة القیمة المضافة للتدقیق ا"تطلعاتنا المستقبلیة : المرحلة الثالثة"
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نكوضع استراتیجیة جدیدة تتماشى مع االستراتیجیة العامة للب1.



لجنة المراجعة

رئیس قطاع التدقیق

إعادة ھیكلة

ادارة بحث 
الحاالت الخاصة 
وحاالت اإلحتیال

إعادة ھیكلة

ادارة التدقیق 
على العملیات 

المصرفیة

مستحدث

ادارة 
التدقیق على
نظم وامن 
المعلومات

الھیكل التنظیمي لقطاع المراجعة الداخلیة

نائب أول مدیر عام/ المدیرین العموم رئیس مجلس االدارة
مدیرین اإلدارات التخصصیة

المراجعین
إجمالي العاملین بالقطاع

16
36

169
221

مستحدث

ادارة التدقیق على 
مخاطر ائتمان 

الشركات

إعادة ھیكلة

ادارة التدقیق 
على الفروع

مستحدث

ادارة ضمان 
الجودة 
والمتابعة

إعادة ھیكلة

ادارة التدقیق 
على المالیة و 

عملیات 
االستثمار و 
االستراتیجیة

إعادة ھیكلة

ادارة التدقیق 
على مخاطر 

التجزئة و برامج 
االئتمان
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مستحدث

ادارة 
التدقیق 
الشرعي



لتدقیق مستندة على المخاطرجدیدة لخطة وضع -2

)تقییم مجمع للمخاطر المتبقیة/ تقییم بیئة الرقابة ( 
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ر التقییم المجمع للمخاط
المتبقیة

تقییم بیئة الرقابة

غیر مرضيیحتاج الى تحسینمرضي جزئیامرضي

شھراً 12شھراً 24-20شھراً 28-24شھراً 32-28منخفض

شھراً 12شھراً 20-16شھراً 24-20شھراً 28-24متوسط

شھراً 12شھراً 16-12شھراً 20-16شھراً 24-20مرتفع

اعداد الخطة السنویة
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2450: العاممعیار الرأي

منھجیة خریطة المخاطر المجمعةتطبیق -3

عة
جم

الم
ر 

اط
مخ

 ال
طة

ری
خ

مخاطر 
عالیة

مخاطر 
متوسطة

مخاطر 
منخفضة

ثر
اال

التكراریة
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.تدقیقللالخاضع المجتمعتحدید : 1الخطوة رقم 
.البیانات التفصیلیة لخریطة المخاطر: 2الخطوة رقم 
.قطاعكل حسب المجمعةالمخاطرخریطة : 3الخطوة رقم 
توضیحي للمخاطر المرتفعة و المتوسطةشرح: 4الخطوة رقم 



ة نشاط التقریر السنوي لنتائج التقییم الداخلي لجودعرض -4
التدقیق الداخلي

14

تفعیل العمل باإلدارة المركزیة لضمان الجودة بالقطاع

 ة الدولیة للممارسبالمعاییر مدى االلتزام لتقییم1320و 1311اعداد التقریر السنوي وفق معیار

2022تم عرضھ على لجنة الحوكمة بتاریخ مارس والمھنیة للمراجعة الداخلیة



لجنة14االشتراك في -5
لجان تابعة لمجلس اإلدارة 1.
)لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، اللجنة التنفیذیة ، لجنة أمن المعلومات(

لجان إداریة ُعلیا2.
، لجنة التصرف في "BRCC"إلعداد التقاریر المالیة، لجنة األصول والخصوم، لجنة الرقابة على مخاطر األعمال 9المعیار الدولي رقم (

).االصول العقاریة، ولجنة التظلمات، لجنة مقدمي خدمات التأكید الداخلیین

لجان خارج مصر للكیانات الخارجیة3.
.I بنك مصر لبنان/ لجنة المراجعة.

.II بنك مصر لبنان/ لجنة الحوكمة وااللتزام
.III بنك مصر دبي/ لجنة الرقابة على مخاطر االعمال.
.IV بنك مصر أوروبا/ لجنة المراجعة.
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بنك مصر/ اقتراح الئحة عمل لجنة رقابة المخاطر وااللتزام لألعمال-6
(Business Risk, Compliance and Control Committee) 

BRCC

16

اختصاصات اللجنة

تشغیل، أمن االطالع على اإلجراءات التصحیحیة والتوصیات الخاصة بالمالحظات الرئیسیة لقطاعات الرقابة الداخلیة، االلتزام، مخاطر ال
.، التدقیق الداخليالمعلومات

الموافقة على تعدیل التواریخ المستھدفة لالستیفاء واإلجراءات التصحیحیة)retargeting ( الخاصة بالمالحظات الرئیسیة التي سبق الموافقة
.  علیھا

عرض إغالق المالحظات الرئیسیة بعد استیفاء اإلجراءات التصحیحیة الخاصة بھا  .



بنك مصر/ اعداد الئحة عمل لجنة مقدمي خدمات التأكید الداخلیین–7
(Internal Assurance Services Providers Committee)

“IASPC”
"التنسیق واالعتماد"-الصادر عن معھد المراجعین الداخلیین األمریكي 2050وفقاً للمعیار رقم 

17

:أھداف اللجنة

2022ینایر 30الذي تم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ) Combined Assurance Model(تفعیل نموذج التنسیق واالعتماد -
.موحد للمخاطر التي یواجھھا البنك وبما یتماشى مع تصنیف عائالت المخاطر/ توثیق فھم مشترك -
.توثیق لنطاق تغطیة مقدمي خدمات التأكید لتحقیق االستخدام الفعال للموارد من خالل تخفیض ازدواجیة الجھود-
.مساعدة اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة في تقییم بیئة الرقابة ومعالجة المخاطر واألحداث الناشئة بشكل سریع وفعال-
ة عة السنویمساعدة قطاع المراجعة الداخلیة في تحدید إمكانیة االعتماد على أعمال مقدمي خدمات التأكید اآلخرین وبالتالي تعدیل خطة المراج-

.وفترات وعینات الفحص للجھات محل الفحص
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:التوعیة بأھم المالحظات المتكررة التي یتم رصدھا بتقاریر التدقیق الداخلي

 حصر المالحظات المتكررة
تحلیل  األسباب الجذریة
االتفاق على التوصیات
تحدید المسؤولیة
تحدید التاریخ المتوقع للتصویب

التوعیة بأھم المالحظات المتكررة-1

19



مجلة في االنجاز-2

االنجازيف"بعنوانالرقابیةالضوابطوالمخاطربأھمالفروعشبكةلتوعیةدوریةنشرات".
طاقاتبتسلیمإجراءات–عمیلكأعرف(المثالسبیلعلىالتالیةالموضوعاتتضمنت

)....األلي،الصرافماكینات–الشخصیةالمروركلماتعلىالحفاظ–الفوريالخصم
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تطبیق ألیات جدیدة إلجراءات المتابعة-3

)Desk Follow-up(متابعة استیفاء خطط اإلجراءات التصحیحیة-أ
)Business Monitoring(زیارة متابعة االعمال -ب
)Onsite Validation(الزیارة المیدانیة للجھة محل الفحص -ج
)Surprise Audit(الزیارات المفاجئة -د
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تبني منھجیة المراجع الضیف-4

لالزمةاالفنیةالمھاراتوالخبراتتوافرعدمحالةفيبھاالستعانةیتمالذىالشخصذلكھو
.الداخلیةالمراجعةفریقلديالمراجعةعملیةإلتمام

لعاملیناضمنمنالمطلوبةالفنیةوالمھنةالخبراتومھاراتالیمتلكبشخصاالستعانةیتم
َ ،)الداخلیةالمراجعةفریقخارجمن(البنكداخل عنالصادرة(.1210/2030معیاریيمعتماشیا

)IIA-األمریكيالداخلیینالمراجعینمعھد
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برنامج تعریفي بعمل و أھداف قطاع التدقیق الداخلي–5

:ليیمایتضمنالبنك،لموظفيتعریفيبرنامجوتنفیذبإعدادقمنا
النجاحفيأساسيشریك"المراجعةقطاعوشعاررؤیة"
المراجعةمھمةحیاةدورة
المخاطرعلىالمستندةالمراجعةمنھجیة
للمراجعةالمختلفةاألنواع
الداخلیةوالرقابةالمخاطرإدارةتعریف
المختلفةالبنكإداراتمنننتظرماذا

23
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.استحداث إدارات مركزیة جدیدة–اعادة ھیكلة قطاع التدقیق الداخلي 1.

االھتمام بتدریب الزمالء 2.
/  على سبیل المثال ، المدقق الداخلي(، في جوانب مختلفة 2021و 2020ساعة تدریبیة في عامي 8900و 3700(

تدقیق تكنولوجیا المعلومات / الرقابة الشرعیة / استمراریة األعمال  /9المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
)الخ...

استقطاب وتوظیف أفضل الكفاءات المتخصصة في سوق العمل 3.
مدیر عام االدارة المركزیة لضمان جودة التدقیق)CQA ،CCSA( خبیر في التدقیق والمخاطر وضمان الجودة في ،

مصر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة

 ، مدیر عام اإلدارة المركزیة لتدقیق تكنولوجیا المعلومات)CISA ،MBA ( ، خبیر في تدقیق تكنولوجیا المعلومات ،
.االستشارات وإدارة مخاطر تكنولوجیا المعلوماتامن المعلومات،

تقییم منصف مستند على معاییر كمیة لألداء4.

25
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دلیل متكامل للسیاسات و اإلجراءات –1
متكامل للسیاسات واالجراءات

عینالمراجمعھدعنالصادرةالداخلیةللمراجعةالمھنیةللممارسةالدولیةالمعاییرمعمتوافق

IIA(Institute(الداخلیین of Internal Auditors

المالحظاتاستیفاءمتابعةالىالتخطیطمنمراحل)10(وتتضمنالدوریةالمراجعاتمنھجیة

الداخلیةالمراجعةلقطاعالجودةوتحسینتأكیدبرنامج.

10نموذجكلاعدادضوابطالىباإلضافةالمراجعةلدورةنماذج.

ملیةعأومحدد،نشاطأوما،رقابيضابطتقییمالىتھدفوالتيالخاصةللمراجعاتسیاسة

.مامشروعأومحدد،خطرأومحددة،

الخارجیةالجھاتمعمشاركتھاوضوابطالعملأوراقمتطلباتتحدید.
27



دلیل تفصیلي إلجراءات العمل-2

إدارة/عامھإدارة/تخصصیھإدارة/نمطي(بالقطاعالمستویاتكافةالختصاصاتواضحتحدید
.)القطاعرئیس/مركزیة

السنویةالخطةاعدادضوابط.
المراجعةدورةمراحلمنخطوةلكلزمنيتحدید)Turn Around Time(
المستنداتلحفظمحددةإجراءات.
الخاصةوالحاالتاالحتیالحاالتلبحثمحددةإجراءات.
والمتابعةالجودةلضمانتفصیلیةإجراءات.
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منھجیة التدقیق المستندة
على المخاطر 

29

تند المسالتدقيقمنهج�ةوفقاألعمالتدفق1.
المخاطرع�

9Riskالالمخاطر عائالت2. Families

(5Cs)المالحظاتكتابةمنهج�ة3.

الخمسالتقي�ماتنظام4.



منھجیة القیمة المضافة للتدقیق-4

ليداختدقیقخدماتبأداءالداخليالمدققفیھایقوممنھجیة
االبتكارإلىبنشاطوالسعيواستشاراترؤىلتقدیماستباقیة
.المؤسسةنتائجلتحسین

والناشئةالراھنةاالحداثمعوالمرنالسریعالتعامل.

30

:للمنھجیة6الـالمبادئ
االستراتیجياألساس-1
المعنیةاألطرافمعالعالقات-2
المنھجیة-3
البشریةالموارد-4
التكنولوجیةاألسالیب-5
المستمرالتطویر-6



طیةالتغتعزیزإلىیؤديمماالعالیة،المخاطروأنماطالغریبةللحاالتالمبكرالتحدید
الدینامیكیةالمعلوماتلوحاتخاللمنالرئیسیةوالنتائجالمالحظاتعرضسھولة
)Dynamic Dashboards(.

31

)Artificial Intelligence(استخدام الذكاء االصطناعي في التدقیق الداخلي-5

)Audit Analytics(فوائد منھجیة التحلیالت في المراجعة 



التدقیقھجبنبالمقارنةوایجابيسریعبشكلالقصورمواطنعنابالغ/اكتشافمنالداخليالمدققتمكین
.)الحدثوقوعبعد(التقلیدي

التدقیق المستمر

مستمرأساسعلىوبفعالیةتعملالداخلیةالضوابطكانتإذامالرصداإلدارةبھاتقومعملیة.
ثمومن)المتكررةغیرأوالعادیةغیرالمعامالت،المثالسبیلعلى(المخاطرعالیةاألحداثاكتشاف

.االختباراتمنمزیداجراءأواالھتماممنمزیدإعطاء

المراقبة المستمرة

32



الستخدام الذكاء االصطناعي في التدقیق الداخلي6المراحل ال 

خالل تخطیط التدقیق السنوي وتقییم المخاطر-1
Machine(اآلليالتعلمتقنیاتاستخدام Learning(المعلوماتلتحلیلاالصطناعيالذكاءو
ناعة،الصوتقاریرالعالمیة،الرقابیةالجھاتعنالصادرةاإلشعاراتمثلالھیكلیة،وغیرالھیكلیة

ذاتخاطرالمعنللكشفالعامة،والمنتدیاتواألخبار،العالمیة،الرقابیةالجھاتمنالصادرةوالعقوبات
.بالتدقیقالصلة

مرحلة التخطیط–أثناء مھام التدقیق -2
.وتحریرھاوتلخیصھااالجتماعاتمحاضرتسجیل
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تقییم الضوابط الداخلیة–أثناء مھام التدقیق -3
المعلوماتعلىاستناداً وذلك)RCM(المخاطرفيالتحكم/المخاطرمصفوفةذلكفيبماالعملأوراقاعداد
العمالءمعالمقابالتمنتسجیلھاتمالتي

اإلجراءات الموضوعیة–أثناء مھام التدقیق -4
.تحدید جمیع المعامالت التي قد تنطوي على مخاطر احتیال أو مخاطر مالیة أو غیر مالیة

إجراءات ختامیة–أثناء مھام التدقیق -5
والغیر مالياستنتاج درجة تقییم بیئة الرقابة ألیاً بناء على مخاطر العمیل وجوھریة المالحظات واألثر المالي

المراقبة المستمرة/ تتبع حل المشكالت -أثناء مھام التدقیق -6
أتمتة عملیة المتابعة
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النتائج اإلیجابیة واالنجازات: أخیرا
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 لیةقطاع المراجعة الداخوفاعلیة تغییر الصورة النمطیة عن أداء وقیمة
في تحقیق أھداف البنك

یھ استیفاء كافة مالحظات تقریر الجودة الخارجي مع نسبة توافق حال
:98%.

 مجلة / جائزة أفضل ممارسات مھنیة لقطاع المراجعة الداخلیة بمصر
.2021و 2020لعامي االعمال الدولیة 

 ومن 9001:2015البدء في اختبارات الحصول على شھادة االیزو
2022المتوقع االنتھاء من االختبار بنھایة عام 
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Q & A
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Many Thanks 

Mohamed Yehia  Ahmed, Chief Audit Executive, Banque Misr 
https://www.linkedin.com/in/mohamed-yehia-ahmed-

hassan-cpa-cia-cisa-cfip-mba-67a580a2
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