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تقدمي
الموارد المالیة الضروریة لتحقیق ریعتبر الجھاز المصرفي رئة النشاط االقتصادي، حیث یعمل على توفی

األنشطة االستثماریة، وتغطیة مختلف االحتیاجات التمویلیة، كما یعمل على استقطاب الموارد المالیة المتأتیة في 

والتسھیالت األخرى التي المتنوعة ، ھذا إلى جانب الخدمات المصرفیة والمالیة شكل مدخرات أو فوائض مالیة

أداة لالستقرار المالي الجھاز المصرفيإضافة إلى ذلك، یعتبر. األنشطة االقتصادیةتوفرھا البنوك لمختلف

فرض الرقابة واالقتصادي الكلي، من خالل االستقرار النقدي، الذي ال یمكن أن یتحقق دون وجود آلیات ل

.نكیة، في ظل المخاطر المحیطة بھاألعمال البوالمتابعة المستمرة على ا

ن الرئیسي لسالمة الجھاز المصرفي، وبالتالي تعزیز االستقرار النقدي، بنكیة الضامتعتبر الرقابة ال

ومن ھنا . وضمان صیانة أموال المودعین من جھة، والتمویل الضروري للمشروعات واألعمال من جھة أخرى

ة والقانونیة جاء االھتمام المتزاید بالرقابة البنكیة من طرف الحكومات، من خالل مختلف اآللیات المؤسساتی

داخلیة للرقابة البنكیة، یضاف إلیھما، ومن طرف البنوك والمؤسسات المالیة، من خالل مختلف اآللیات الللرقابة

.مختلف آلیات الرقابة التي تكون في إطار انضباط السوق

محاسبي ولرقابة البنكیة، حیث تتمیز البنوك بوجود تدقیق مالي المھمة للیات اآلیعتبر التدقیق من بین 

، إلى جانب التدقیق القوائم المالیة، یركز على النظام المحاسبي للبنك من أجل المصادقة على )خارجي، قانوني(

ذي یعتبر اختیاري لكنھ ضروري لتقییم نظام الرقابة الداخلیة للبنك، والتأكد من أن نظام التسییر یعمل الداخلي، ال

.ن الرقابات مالئمة وفعالةالمخاطر، وأبإدارة بكفاءة وفعالیة، ویسمح 

نظرا ألھمیة موضوع التدقیق في البنوك والمؤسسات المالیة كآلیة للرقابة البنكیة، جاءت ھذه المطبوعة 

الماستر، حیث جاءت لتكون دلیال لطلبة تخصص االقتصاد النقدي والبنكي، وخصوصا طلبة السنة الثانیة 

ذي یعتبر جزء من الوحدة األساسیة للسداسي الثالث، من مسار ، ال"التدقیق البنكي"متوافقة مع محتوى مقیاس 

وذلك على اعتبار أن المؤلف قام بتدریس المقیاس خالل ". اقتصاد نقدي وبنكي"التكوین في الماستر، تخصص 

؛ )سكیكدة(1955أوت 20، بجامعة 2019/2020، و2018/2019، 2017/2018: السنوات الجامعیة

األخیرضمن نفس المستوى السابق، حیث كان ھذا " محاسبة وإدارة البنوك"س مقیاس كما سبق لھ أن قام بتدری

.مةصص قبل المواءجزء من الوحدة األساسیة للسداسي الثالث لنفس التخ

كي تحقق ھذه المطبوعة األھداف المرجوة، تم إضافة بعض العناصر إلى المحتوى الرسمي للمقیاس، 

في . ور، كما ورد في الفھرسلموضوع، وقد تم تقسیمھا إلى سبعة محاوذلك لتكون شاملة لمختلف جوانب ا

األخیر نرجو أن تكون ھذه المطبوعة عند تطلعات طلبتنا األعزاء وتساعدھم في فھم مختلف أبعاد الموضوع، 

.وفي حالة أي استفسارات أو تقویمات أو تصحیحات یرجى االتصال بالبرید اإللكتروني للمؤلف في األسفل

العون والتوفيق والسداد،العلي القديرنسأل
kimouchebilal@gmail.comكيموش بالل. د
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متهيد
تعتمد كفاءة االقتصاد الوطني وفعالیة السیاسة النقدیة ألي بلد على مدى سالمة النظام المالي، وعلى وجھ 

في المحافظة على مكانة الجھاز المصرفي البنكیة، ومن ھنا تأتي أھمیة الرقابة البنكیةالتحدید سالمة المؤسسات 

بمختلف شرائحھم، والمحافظة على استقرار في خدمة االقتصاد، من خالل حمایة حقوق المودعین والزبائن

وتعددھا، وتزاید المخاطر الناجمة عنھا، والتغیرات الحاصلة في البنكیةبالنظر لتطور األنشطة .النظام المالي

، أصبح من الضروري البنوك والمؤسسات المالیةوالتشابك والترابط المتزاید بین ،دورات األعمال االقتصادیة

حول معقول للمودعین والمستثمرین وباقي األطراف تأكیدللرقابة البنكیة، تسمح بتوفیر وضع آلیات فعالة

.سالمة أموالھمبالتالي واستمراریة البنك، 

طبيعة النشاط البنكي.1
تلعب البنوك دورا مھما في النشاط االقتصادي، من خالل الوساطة المالیة غیر المباشرة بین أعوان العجز 

التمویلي وأعوان الفائض التمویلي، مما یسمح بالتخصیص األمثل للموارد المالیة، وتفعیل مدخرات األعوان 

األعوان من الموارد المالیة ھؤالء حتیاجات االقتصادیین، وتوجیھھا لنشاطات اقتصادیة أكثر ربحیة، وكذا تلبیة ا

ومن ھذا وكل ذلك یؤدي إلى تلبیة االحتیاجات التمویلیة لالقتصاد الوطني؛ الضروریة لتحقیق استثماراتھم، 

.المنطلق تعتبر البنوك أداة ھامة لتفعیل النشاط االقتصادي، ومحورا لھذا النشاط في آن واحد

.الوظیفة التقلیدیة للبنوك):1(الشكل 

، غیر أن النشاط البنكي لم یعد یقتصر علیھا والرئیسیة للبنوكتعتبر الوساطة المالیة من الوظائف التقلیدیة 

:فقط، بل أصبح یمتد لیشمل بعض الوظائف األخرى، على غرار

فتح حسابات جاریة أو استثماریة لألعوان االقتصادیین وتسییرھا؛-

النقود االئتمانیة وإدارة مختلف إصدارات األوراق المالیة للمؤسسات؛تولید-

المتاجرة في األدوات المالیة والعمالت لصالحھ أو لصالح الغیر؛-

:البنوك
رةشالوساطة المالیة غیر المبا

أعوان الفائض 
التمویلي

توجیھ المدخراتجمع المدخرات

أعوان العجز 
التمویلي

استثمارادخار

خدمات أخرى

:البنك المركزي
الرقابة على العملیات البنكیة
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القیام باستثمارات مالیة أو حقیقیة بھدف تعظیم األرباح؛-

تقدیم االستشارة المالیة واالقتصادیة لمختلف المتعاملین والمشروعات؛-

المساھمة في حركة التجارة الدولیة من خالل توفیر التمویل الالزم؛-

.المساھمة في الرقابة على حركة األموال، ومحاربة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب-

تعتبر البنوك محور النشاط االقتصادي، من خالل مساھمتھا في حركة رؤوس األموال، وتوفیر السیولة -

تمرار النشاط االقتصادي؛الالزمة للمشروعات، لضمان اس

.تعتبر البنوك أداة في ید البنك المركزي والدولة لتحقیق أھداف السیاسة النقدیة وضمان االستقرار المالي-

من دولة داف السابقة، وتختلف طبیعتھیتكون الجھاز المصرفي من عدة مؤسسات تعمل على تحقیق األھ

.ط االقتصادي والسیاسات التنمویةوكذا حاجة النشاألخرى حسب التشریعات والتنظیمات المعمول بھا،

:في الجزائر یمكن تمثیل الجھاز المصرفي من خالل الشكل المبسط اآلتي

.شكل مبسط للجھاز المصرفي الجزائري): 2(الشكل 

حميط النشاط البنكي.2
تعرقل السیر الحسن لمختلف البنوك والمؤسسات یمكن أن ینطوي النشاط البنكي على عدة مخاطر 

المالیة، وترتبط ھذه المخاطر بطبیعة المحیط الداخلي للمؤسسات البنكیة والمالیة، والبیئة الخارجیة التي تنشط 

فیھا، وخصوصا فیما یتعلق بالتحوالت التي یشھدھا النظام االقتصادي والمالي الدولي، والتحدیات التي یفرضھا 

مال الدولي، وما نتج عن ذلك من مشاكل وصعوبات بغرض التكیف واالستمرار؛ وھو ما یتطلب مناخ األع

.یةتفعیل الرقابة البنكمن خاللاتخاذ عدة تدابیر وإجراءات للتخفیف من مختلف المخاطر، 

احمليط الداخلي.1.2

:الداخلي للبنك یتمیز بعدة خصوصیات أھمھاالمحیطنظرا لطبیعة النشاط البنكي فإن 

 صعوبة متابعة جمیع مع البنك وتنوعھم وتعدد العملیات التي تتم معھم، مما یؤدي إلى تعدد المتعاملین

.)إلخ...ثائقوودائع، قروض، حسابات،(العملیات 

بنك الجزائر

مكاتب التمثیل

بنوك عمومیة-
فروع أجنبیة-
بنوك مختلطة-

المالیةالمؤسسات 

المؤسسات المالیة 
العامة

المؤسسات المالیة 
المتخصصة

البنوك
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 الذاتیة، كما ھو الحال تعتمد البنوك في مزاولة نشاطھا، أساسا، على إیداعات الزبائن، ولیس على موادھا

.ت االقتصادیة في القطاعات األخرىقي الوحداافي ب

 یرتكز نشاط البنوك على المتاجرة في النقود، حیث تقبل الودائع من أعوان الفائض بفائدة معینة، لتعید

.ئدتیندد إیرادھا بالفرق بین الفایتحلذااستثمارھا في شكل قروض أو تسھیالت ألعوان العجز بفائدة أعلى،

 في العادة إلى نوعین ھماالبنكیةتقسم العملیات:

وھي التي یترتب على البنك بموجبھا التزامات، كالتزام البنك بتقدیم قروض أو : التسھیالت المصرفیة-

، على غرار خصم األوراق التجاریة، السحب على المكشوف، االعتمادات لزبائنسلف أو ضمانات ل

إلخ؛... ضمانالمستندیة، إصدار خطابات ال

وھي التي ال یترتب على البنك بموجبھا أي التزام، فھي خدمات یقدمھا البنك مقابل : البنكیةالخدمات -

، البنكیةعمولة یتقاضاھا، على غرار حسابات الودائع الجاریة، الحسابات الجاریة الدائنة، الحواالت 

.إلخ... الزبائنتحصیل األوراق التجاریة نیابة عن 

 وھو ما ، والصالحیاتمما یتطلب تفویض كبیر للمسؤولیات في النشاط البنكي، ضروریة الالمركزیة تعتبر

.الرقابة الداخلیةآلیات، وتفعیل مختلف توفر الكفاءات والخبراتیستدعي

مركزیة الوظائف المحاسبیة، فالمحاسبة البنكیة ھي امتداد طبیعي العملیات البنكیة إلى المركزیة تؤدي ال

.ة البنكیةتقنیات المحاسببكل موظف إحاطةللعملیات البنكیة، مما یستدعي 

 مخاطرة عالیة، عملیة مالیة تتجسد في قید محاسبي أو أكثر، لذا فإن العملیات البنكیة تنطوي على كل

.سبيالمحاتالي تضخم التسجیل عند زیادة حركة األموال، وبالخصوصا

 من بین نتائج المعلوماتیة في البنوك تمركز تقني للعملیات البنكیة، في حین یبقى التسجیل المحاسبي لھا

سلیمة ألرصدة البة اقرالكم وإتباع المخططات المحاسبیة، ومخاطر التحد منیزیخاضعا لالمركزیة، مما 

.المالیةتمثل أساس إعداد القوائم الحسابات التي 

احمليط اخلارجي. 2.2

یعتبر النشاط البنكي من أكثر القطاعات تأثرا بحركة العولمة، نظرا لالرتباطات الموجودة بین مختلف 

، لك بھدف تسھیل حركة رؤوس األموالالبنوك والمؤسسات المالیة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذ

االقتصادیة العابرة للحدود، وخصوصا فیما یتعلق بالتجارة والتمویل من أجل تسویة مختلف العملیات والتبادالت

ط البنكي أیضا من أكثر القطاعات تأثرا بالتطور الذي تشھده تكنولوجیا المعلومات اكما یعتبر النش. الدولیین

وفي أماكن واالتصاالت، فالعدید من العملیات البنكیة أصبحت تتم عبر الموزعات اآللیة والمواقع اإللكترونیة،

.اإلنترانیتاإلنترنیت وبارتباطھا وتزامنھا عبر شبكات تمیز ودول مختلفة، كما ت

التي أصبحت في اآلونة األخیرة ذات وإضافة إلى طبیعة النشاط البنكي وخصائص المنافسة التي تمیزه، 

تي ینطوي علیھا النشاط طابع دولي، تتحمل البنوك العدید من المسؤولیات اتجاه زبائنھا، مما جعل المخاطر ال
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البنكي أكبر مقارنة بباقي القطاعات، األمر الذي أدى بالسلطات النقدیة في كل دولة إلى وضع قواعد خاصة 

تحكم وتنظم األنشطة البنكیة، بھدف حمایة المودعین، والمحافظة على سالمة وفعالیة النظام البنكي، من أجل 

:ھو ما یتطلبو،بین أھم دعائم االستقرار الماليتحقیق االستقرار النقدي، الذي یعتبر من

البة باحترام اإلجراءات الرقابیةع البنوك إلشراف ورقابة البنك المركزي باستمرار، فھي مطوخض-

؛والقواعد االحترازیة التي یضعھا البنك المركزي بشكل دائم

الرقابة؛بالتي تسمح لھ التزام البنوك بتزوید البنك المركزي بالمعلومات والبیانات-

.قبل محافظ حسابات معتمد أو أكثرمنوالمالي المحاسبيخضوع البنوك للتدقیق -

البنكيةاملخاطرأهم. 3.2

المخاطر اإلستراتیجیة
نتیجة قرارات ،رأسمالھلھا تأثیر في إیرادات البنك والمخاطر الحالیة والمستقبلیة التي یمكن أن یكونھي 

ویتحمل مجلس ،وعدم التجاوب المناسب مع التغیرات في القطاع البنكي،خاطئة أو تنفیذ القرارات بشكل خاطئ

.من خالل وجود إدارة مناسبة للمخاطر اإلستراتیجیة في البنك،اإلدارة مسؤولیة ھذا النوع من المخاطر

مخاطر اإلقراض
نتیجة عدم قدرة الزبون ،یمكن أن تتأثر بھا إیرادات البنك ورأسمالھھي المخاطر الحالیة والمستقبلیة التي

.على الوفاء بالتزاماتھ اتجاه البنك في الوقت المناسب

خاطر السیولةم
التزاماتھ عند استحقاقھا دون بالوفاءھي المخاطر الحالیة والمستقبلیة الناشئة عن عدم قدرة البنك على 

.عند عدم كفایة النقدیة لمواجھة االلتزاماتتكبد خسائر غیر معقولة، وتظھر

مخاطر سعر الفائدة
ھي المخاطر الحالیة والمستقبلیة الناتجة عن التغیرات المعاكسة في سعر الفائدة، حیث یمكن أن تكون 

.تھدیدا كبیرا لقاعدة األرباح ورأسمال البنك

مخاطر سعر الصرف
.سعر الصرفھي المخاطر الناتجة عن التغیرات المعاكسة في 

المخاطر التشغیلیة
واألنظمة أو حدوث ظروف خارجیة، ناجمة عن ضعف الرقابة الداخلیة أو ضعف األشخاصھي مخاطر 

.ھا خسائر غیر متوقعةینتج عن، االختالس خلل تقني، مخالفة أنظمة الرقابةعدم كفایة أنظمة المعلومات،ف

مخاطر السمعة
نتیجة ترویج إشاعات سلبیة عن البنك ،زبائنھتعبر عن احتمال انخفاض إیرادات البنك أو قاعدة 

.فشل في إدارة أحد أنواع المخاطر السابقة أو كلھاشطتھ، وتعتبر ھذه المخاطر نتیجة الوأن
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المخاطر التنظیمیة
معاییر الصادرة عن السلطات تنشأ نتیجة عدم االلتزام باإلرشادات التنظیمیة واألنظمة والقوانین وال

.الرقابیة، مما قد یعرض البنك لعقوبات أو مخاطر السمعة

الرقابة البنكيةماهية.3

تعريف الرقابة البنكية. 1.3

القواعد واإلجراءات واألسالیب، التي تتبعھا أو تتخذھا السلطات النقدیة الرقابة البنكیة ھي مجموع

، المالي للبنوك والمؤسسات المالیةلمحافظة على سالمة المركز لوالبنوك المركزیة والبنوك والمؤسسات المالیة، 

المودعین سلیم وقوي، یساھم في التنمیة االقتصادیة، ویحافظ على حقوقمصرفي من أجل الوصول إلى جھاز 

یجب تنفیذ رقابة مستمرة على البنوك والمؤسسات المالیة، ،البنكيمن أجل سالمة وصحة النظام ف.والمستثمرین

الرقابة البنكیة ، التسییر، والتحكم في المخاطر؛ حیث تعتبر وخصوصا فیما یتعلق بإجراءات التقییم، المتابعة

عوان االقتصادیین، وتجنب المخاطر التي یمكن أن تنتج عن نشاط مستمر ودائم یھدف إلى حمایة المودعین واأل

:یمكن أن تكون الرقابة البنكیةو.سوء التسییر أو التعھدات المبالغ فیھا

 تتم من خالل التوجیھات والتعلیمات واألنظمة الصادرة عن البنك المركزي، والتي تفرض :وقائیةرقابة

الت التعرض للمخاطر المسموح بھا على البنوك االلتزام بمعاییر كفایة رأس المال، ومعدالت السیولة ومعد

.إلخ... نسب االئتمانو

ت والتجاوزات الموجودةختالالتحدید اإلأجلوتعتبر رقابة آنیة ومتزامنة من:رقابة األداء.

 المسجلةت والتجاوزاتختالالتكون بھدف تصحیح اإل:تصحیحیةرقابة.

البنكيةالقضايا الرئيسية يف الرقابة . 2.3

السیولة
بودائع ما تعلق، خاصة ھامواعیدفاء بالتزاماتھ قصیرة األجل في قدرة البنك على الوبالسیولة تتعلق 

لمحافظة على سمعة البنك وضمان استمراریتھ، مما یتطلب االحتفاظ بمستوى لالزبائن، ویعتبر ذلك ضروریا 

.معین من النقدیة الجاھزة، والتي یمكن أن تأخذ أشكال مختلفة

وعیة الموجوداتن
الردیئة بمدى قدرة المقترض على خدمة الدین، فعادة ما تكون الموجوداتتتعلق نوعیة الموجودات

السبب الرئیسي في فشل البنوك، حیث تؤثر في مستوى اإلیرادات ورأس المال والسیولة، لذا یحظى ھذا البند 

موجودات دون المستوى، (باھتمام كبیر من طرف السلطات الرقابیة، كما یلعب دورا محوریا عند تقییم البنك 

تقتصر فقط على القروض، وإنما تشمل أیضا ؛ ونوعیة الموجودات ال)مشكوك فیھا أو متعثرة، قروض ھالكة

.بنود خارج المیزانیة



مفاهيم عامة حول الرقابة البنكية: المحور األولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

تركز المخاطر
ز المخاطر ، على اعتبار وجود عالقة طردیة بین تركالبنكیةمن أولویات الرقابة تركز المخاطر یعتبر 

الواحد أو ، واألسلوب التقلیدي للحد من ھذه المخاطر ھو تحدید حجم التزامات الزبون واحتمال حدوث الخسائر

.)التنویع(مجموعة من الزبائن كنسبة من رأس المال، أو تحدید مستوى االستثمارات في قطاع معین

اإلدارة
: یعتمد نجاح البنك بدرجة كبیرة على نوعیة مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة واإلدارة العامة، فیما یخص

.إلخ... ھةستراتیجیات، مراقبة المخاطر، والنزاالخبرة، الكفاءة، اإل

األنظمة والضوابط
اإلجراءات والسیاسات الموضوعة من طرف مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا ضروریة لضبط تعتبر 

، المخاطر وحمایة الموجودات وضبط االلتزامات، إضافة إلى وضع نظام محاسبي یسھل تسجیل كافة العملیات

.د اإلدارة بالتقاریر الالزمة في الوقت المناسبوویز

كفایة رأس المال
تمویل البنیة التحتیة للبنوك، ونظرا ألھمیتھ فقد حظي و، أس المال كركیزة المتصاص الخسائریستخدم ر

ك باالحتفاظ والمال، وإلزام البنس، من خالل تحدید نسب كفایة رأ"بازل"اتفاقیات في إطارباالھتمام الدولي 

.اأنشطتھبرأسمال كاف لمواجھة المخاطر التي تواجھ مختلف 

أشكال الرقابة البنكية. 3.3

ون ھذه الجھات من خارج ویمكن أن تكفي تفعیل الرقابة البنكیة، تساھمالتي الجھاتھناك العدید من 

نكون بصدد الرقابة البنكیة الداخلیة، یة الخارجیة، أو من داخل البنك، لذا نكون بصدد الرقابة البنكالبنك، لذا 

:المواليالمخططویمكن توضیح مختلف أشكال الرقابة البنكیة في 

.أشكال الرقابة البنكیة):  3(الشكل 

الداخلیةالرقابة البنكیةالخارجیةالرقابة البنكیة

الرقابة البنكیة

نظام إدارة المخاطر

التدقیق الداخلي

نظام الرقابة الداخلیة

لجنة التدقیق

اإلدارة العامة

مجلس اإلدارة رقابة مؤسساتیةرقابة قانونیة

ھیئات التنقیط والتصنیف

ھیئات السوق المالي

المصالح الجبائیة

التدقیق المالي والمحاسبي

البنك المركزي
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"بازل"حسب جلنة املبادئ األساسية للرقابة البنكية الفعالة.4
البنوك واألنظمة ، الحدود الدنیا لتنظیم عمل2012لعام الفعالةالبنكیة تمثل المبادئ األساسیة للرقابة 

ھذه المبادئ أول مرة عام البنكیة البنكیة، والرقابة علیھا بشكل احترازي؛ وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة  كما أصدرت لجنة بازل بالتعاون مع العدید من السلطات الرقابیة في العالم؛2006وتم تنقیحھا عام ، 1997

.ھدف تطبیق المبادئ األساسیة للرقابة البنكیة الفعالةتوصیات بفیھا ، تقدم 2016أخرى في سبتمبر وثیقة

روریة األعمال الضم جودة أنظمتھا الرقابیة، وتحدید لتقییمن طرف الدول كمرجعھذه المبادئ وتستخدم 

فياألساسیةالمبادئالدولي ھذهالدولي والبنك النقدصندوقیستخدمالسلیمة؛ كماالرقابةبممارساتلالرتقاء

.للدولالبنكیة الرقابةوممارساتاألنظمةفعالیةمدىلتقییم،الماليالقطاعتقییمبرنامجسیاق

25الفعالة ارتفع عدد المبادئ األساسیة من البنكیة بعد التنقیح األخیر الذي مس المبادئ األساسیة للرقابة 
تمقد، وبكفاءةلیعملالرقابيللنظاما ساسیأأمبد29ألساسیةالمبادئالمنقحة لالنسخةتحددومبدأ، 29إلى 

:رئیسیتینمجموعتینضمن المبادئھذهتصنیف

)13إىل1من ( ئ املبادمن ألوىلااموعة. 1.4

:، وتضم المبادئ اآلتیة"مھامھاوومسؤولیاتھاالرقابیةصالحیات السلطات "على تركز 

 یجب تحدید األھداف والمسؤولیات بوضوح لكل سلطة إذ:األھداف والصالحیات، المسؤولیات)1(المبدأ

لبنوك، ومتابعة نشاء ارقابیة، ووضع اإلطار القانوني المالئم للرقابة البنكیة، فیما یخص الترخیص إل

. نشاطھا باستمرار، ومدى التزامھا بالقوانین

 لسلطة تتمتع ا:ت الرقابةلھیئاوالحمایة القانونیة ،المواردوتوفر ،المساءلة، االستقاللیة)2(المبدأ

الرقابیة باستقاللیة تشغیلیة، وإجراءات شفافة، وحوكمة سلیمة، ویتوفر لھا موازنة تضمن استقاللیتھا، مع 

.ضرورة توفیر الحمایة القانونیة لھا، وخضوعھا للمساءلة

 توفر التشریعات والتنظیمات إطار عمل للتعاون مع السلطات المحلیة ذات :لتعاون والتنسیقا)3(المبدأ

.البنكیةالصلة، والسلطات الرقابیة األجنبیة المعنیة بالرقابة 

 ا للمؤسسات المرخص لھا ألنشطة المسموح بھواضح لد تحدی:األنشطة المسموح بھا)4(المبدأ

."بنك"أو " مصرف"بط استخدام كلمة والخاضعة للرقابة، وض

 ورفض طلبات ،تتمتع سلطة منح التراخیص للبنوك بصالحیة وضع المعاییر:معاییر الترخیص)5(المبدأ

.أي مؤسسة ال تستوفي تلك المعاییر

 تتمتع السلطة الرقابیة بصالحیة مراجعة وفرض شروط احترازیة لطلبات نقل :مھمةنقل ملكیة )6(المبدأ

.على بنوك أخرىةأو غیر المباشرةملكیة كبیرة أو السیطرة المباشر

 تتمتع السلطة الرقابیة بصالحیة قبول أو رفض أو فرض شروط :الكبیرةعملیات االستحواذ)7(المبدأ

.احترازیة على عملیات االستحواذ أو االستثمارات الكبرى من قبل البنوك
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 بنك والمجموعة البنكیة، استنادا لمخاطر كل تقییم مستقبلي تطویر وتحدیث:االحترازيمدخل ال)8(المبدأ

.، بما في ذلك تحدید المخاطر المحتملة من النظام البنكي ككلألھمیتھ

 ستخدام أدوات وآلیات مناسبة لتطبیق اإلجراءات الرقابیةا:االحترازیةلیات اآلدوات واأل)9(المبدأ،

.واستخدم الموارد الرقابیة بشكل أمثل، مع مراعاة طبیعة المخاطر وأھمیتھا

 لبنوك، بشكل منفرد انتائج جمع وتحلیل التقاریر االحترازیة و:لرقابیةللھیئات اریرالتق)10(المبدأ

.خارجیینالخبراء المن خالل الرقابة المیدانیة أو ،وبشكل مجمع، والتحقق منھا

 مواجھة، وفي مرحلة مبكرة، :حیة والجزائیة للسلطات الرقابیةالصالحیات التصحی)11(المبدأ

.غیر اآلمنة التي قد تعرض النظام للمخاطرممارسات واألنشطة غیر السلیمة وال

 على أساس مجمع، وتطبیق المعاییر البنكیة الرقابة على المجموعة :الرقابة المجمعة)12(المبدأ

.األعمال التي تمارسھا المجموعة في العالماالحترازیة على كافة 

 تبادل المعلومات والتعاون بین السلطة :طتین الرقابیتین األم والمستضیفةالعالقات بین السل)13(المبدأ

الحدود، من أجل الرقابة الفعالة على عبر البنكیة الرقابیة األم والسلطة الرقابیة المستضیفة للمجموعات 

.المجموعةالمجموعة وكیانات 

)29ىلإ14من(املبادئمن الثانيةاموعة. 2.4

:وتتمثل في، "للبنوكاالحترازیةوالمتطلباتاألنظمة"على تركز 

 سیاسات توفیر البنكیةالبنوك والمجموعات علىتفرض السلطة الرقابیة :الشركاتحوكمة) 14(المبدأ

.وعملیات منضبطة وشاملة للحوكمة

 اس قیید وتحدل،لبنوك عملیة شاملة إلدارة المخاطرأن یكون لیجب:عملیة إدارة المخاطر) 15(المبدأ

.والسیطرة علیھا في الوقت المناسب،المخاطر الكبیرة واإلبالغ عنھاةتابعوم

 بنوكمال المناسبة لكفایة رأسبات احترازیة تضع السلطة الرقابیة متطل:كفایة رأس المال) 16(المبدأ ،

.المخاطر التي یتحملھا البنكتعكس 

 لدى إجراءات مالئمة إلدارة مخاطر االئتمانوجودن تتأكد السلطة الرقابیة م:مخاطر االئتمان) 17(المبدأ

.، وطبیعة المخاطر، وأوضاع السوق واالقتصاداھاالعتبار درجة تقبل المخاطر لدی، تأخذ بعینالبنوك

 وجودن تتأكد السلطة الرقابیة م:اتیالمخصصات واالحتیاطأصول بشأنھا مالحظات،) 18(المبدأ

، بصورة مبكرة، ، لتحدید وإدارة األصول التي بشأنھا مالحظاتلدى البنوكسیاسات وإجراءات مالئمة

.االحتفاظ بالمخصصات واالحتیاطیات الكافیة لمواجھتھاو

 سیاسات وجودن السلطة الرقابیة متتأكد :الكبیرةالتعرض للمخاطرمخاطر التركز وحدود ) 19(المبدأ

، لتحدید وقیاس وتقییم ومراقبة مخاطر التركز، واإلبالغ عنھا والسیطرة لدى البنوكوإجراءات مالئمة

.علیھا أو الحد منھا في الوقت المناسب
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 تطلب السلطة الرقابیة من البنوك أن تنفذ عملیاتھا مع :العملیات مع أطراف ذات صلة) 20(المبدأ

األطراف ذات الصلة على قدم المساواة مع الزبائن اآلخرین، وأن تراقب ھذه العملیات، وتتخذ اإلجراءات 

.المناسبة للسیطرة على المخاطر أو تخفیف حدتھا

 لبنوك في أنشطتھا خارج لتتأكد السلطة الرقابیة أن یكون:اطر البلدان ومخاطر التحویلمخ) 21(المبدأ

، ومراقبتھاھاقیاسومخاطر التحویل، وكذا وإجراءات مالئمة لتحدید مخاطر البلدانالحدود، سیاسات 

.واإلبالغ عنھا والسیطرة علیھا في الوقت المناسب

 لبنوك إجراءات مالئمة إلدارة مخاطر السوق، أكد السلطة الرقابیة أن یكون لتت:مخاطر السوق) 22(المبدأ

، ومخاطر االقتصاددیھا، وطبیعة ھذه المخاطر، وأوضاع السوق وآخذة في االعتبار درجة تقبل المخاطر ل

.التدھور الكبیر في سیولة السوق

 تتأكد السلطة الرقابیة أن یكون للبنوك أنظمة :المحفظة البنكیةمخاطر أسعار الفائدة في ) 23(المبدأ

.مالئمة لتحدید مخاطر أسعار الفائدة، وقیاسھا ومراقبتھا

 تشمل متطلبات (متطلبات احترازیة ومناسبة للسیولة تضع السلطة الرقابیة:مخاطر السیولة)24(المبدأ

.، تعكس احتیاجات البنك من السیولة)كمیة أو نوعیة أو كلیھما معا

 لبنوك إطار عمل مناسب إلدارة المخاطر أكد السلطة الرقابیة أن یكون لتت:المخاطر التشغیلیة)25(المبدأ

.، وطبیعة مخاطرھا، وأوضاع السوق واالقتصادالمخاطر لدیھاخذ في االعتبار درجة تقبل التشغیلیة، یأ

 أطر عمل مناسبة للرقابة أكد السلطة الرقابیة أن یكون للبنوكتت:والتدقیقالرقابة الداخلیة) 26(المبدأ

.الداخلیة، تسمح بإرساء والحفاظ على منظومة تشغیلیة قابلة للضبط

 ظ البنوك والمجموعات احتفتتأكد السلطة الرقابیة من ا:الخارجيوالتدقیقاالتصال المالي) 27(المبدأ

بسجالت محاسبیة كافیة، وأن تعد قوائم مالیة طبقا للممارسات المحاسبیة المتعارف علیھا، متضمنة البنكیة 

.رأي مدقق حسابات خارجي مستقل

 بنشر البنكیةتلزم السلطة الرقابیة البنوك والمجموعات :والشفافیةالمعلومات المالیة) 28(المبدأ

یمكن اإلطالع علیھ بسھولة، بشكل یعكس ،المعلومات بشكل منتظم على أساس مجمع، وعلى أساس فردي

.الوضع المالي لھذه البنوك وأداءھا وتعرضھا للمخاطر

 سیاسات وإجراءات مناسبةتتأكد السلطة الرقابیة من توفر :إساءة استخدام الخدمات المالیة) 29(المبدأ

البنكفي القطاع المالي، وتحول دون استخدام عالیة تعزز تطبیق معاییر مھنیة وأخالقیة لدى البنوك، 

.ألغراض القیام بأنشطة إجرامیة سواء عن قصد أو غیر قصد

من المعاییر األساسیة واإلضافیة لكل مبدأ، من أجل تقییم مدى االلتزام بمبدأ ما، تقترح المنھجیة مجموعة

المعاییر األساسیة العناصر الوحیدة المعتمدة لقیاس االلتزام الكامل بأي مبدأ أساسي، وتعد المعاییر وتعتبر

تم خارجیة، یتقییم التي تجریھا أطرافالفي إطار عملیات و؛أفضل الممارساتحولاإلضافیة مقترحا مقدما 
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، وملتزمة بدرجة كبیرة، وغیر ملتزمة بدرجة كبیرة، وغیر ملتزمة(من أربع درجات سلم مكونم استخدا

معیارا 39وقد تضمنت النسخة المنقحة تحت ظروف معینة؛" غیر مطبقة"، ویمكن استخدام درجة )ملتزمة

افیة، كما تم معاییر إض5معیارا أساسیا و34بینھا منمستحدثا من معاییر تقییم االلتزام بالمبادئ األساسیة، 

.معیارا إضافیا من منھجیة التقییم الحالیة لتصبح معاییر أساسیة في المنھجیة الجدیدة34تطویر 

"بازل"الشروط املسبقة للرقابة البنكية الفعالة حسب جلنة .5
) 6(ست " بازل"، حددت لجنة 2012دائما وفي إطار المبادئ األساسیة للرقابة البنكیة الفعالة لعام 

:مسبقة لضمان الرقابة البنكیة الفعالة، وھيشروط 

سياسات اقتصادية كلية سليمة ومستدامة. 1.5

أي نظام مالي مستقر، وخصوصا سیاسات المالیة العامة السیاسات االقتصادیة الكلیة أساس تعد 

والسیاسات النقدیة، وقد تختل الموازین في حالة غیابھا، مثل ارتفاع حجم االقتراض واإلنفاق الحكومیین، 

والزیادة المفرطة في عجز أو توفر السیولة؛ كما قد تستخدم بعض السیاسات الحكومیة البنوك والمؤسسات 

.الفعالةالبنكیة مما قد یعیق الرقابة المالیة كأدوات، 

إطار عمل مؤسس على حنو جيد لصياغة سياسة االستقرار املايل. 2.5

نظرا لألثر المتبادل والتداخل بین االقتصاد الحقیقي والبنوك والنظام المالي بشكل عام، من الضروري 

.قرار الماليإیجاد إطار عمل واضح للرقابة االحترازیة الكلیة وصیاغة سیاسة االست

بنية أساسية عامة معدة جيدا. 3.5

على الجوانب التي یمكن أن تساھم في إضعاف األنظمة واألسواق المالیة أو البنیة األساسیة العامة تشتمل 

الخارجي، النظام القانوني، المعاییر المحاسبیة، التدقیق (تعیق تحسنھا، في حالة عدم توفرھا بالكفاءة المناسبة 

مقاصة وتسویة لن، أنظمة خاصة باألسواق المالیة، أنظمة آمنة وفعالة لالمؤھلون واألكفاء والمستقلوالمھنیون 

).إلخ... المدفوعات

إطار عمل واضح إلدارة األزمات والتصحيح وتصفية املؤسسات املتعثرة. 4.5

أن تنشأ عن البنوك التي یمكن والمحتملة على االستقرار المالي، اآلثارلحد من تتیح إدارة األزمات ا

.والمؤسسات المالیة المتعثرة أو التي تتجھ نحو االنھیار

)العامةاحلمايةشبكة(مستوى مالئم من احلماية للنظام املايل . 5.5

ما في ھذا المجال، بسبب معرفتھا للبنوك والمؤسسات لسلطات الرقابیة أن تمارس دورا مھعلى ایتعین

تركیز على معالجة مخاطر زعزعة الثقة في النظام المالي، وتقلیل التشوھات في المالیة ذات الصلة، من خالل ال

.انضباط السوق إلى أدنى حد



كيموش بالل.دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدقيق البنكيمحاضرات 

13ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

انضباط فعال للسوق. 6.5

یعتمد االنضباط الفعال للسوق جزئیا على كفاءة تدفق المعلومات إلى المشاركین في السوق، ومالءمة 

، وترتیبات تضمن عدم تھرب المستثمرین من تبعات بشكل جیدیة لمكافأة المؤسسات المدارة الحوافز المال

.على حوكمة الشركات وشفافیة ودقة ووقتیة المعلوماتفي ھذا اإلطار لذا ینبغي التركیز ،قراراتھم

لبنك اجلزائرالرقابة البنكيةآليات.6
تي یجب على البنوك تعتبر البنوك المركزیة أساس الرقابة البنكیة، فھي من تحدد القواعد والمعاییر ال

في . االلتزام بھا، ثم تقوم بالرقابة من أجل ضمان تطبیقھا، وبالتالي المحافظة على سالمة الجھاز المصرفي

الجزائر یلعب بنك الجزائر دورا مھما في الرقابة البنكیة، ویقوم بذلك من خالل الرقابة على اإلنشاء، والرقابة 

. ح المشتركةعلى النشاط، والرقابة من خالل المصال

رقابة اإلنشاء. 1.6

یتطلب إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الحصول في البدایة على ترخیص من مجلس النقد والقرض، ثم 

استیفاء شروط إنشاء البنوك كل ذلك؛ ویستدعي الجزائربنك الحصول على االعتماد من طرف محافظ بعد ذلك

:والمؤسسات المالیة، وخصوصا فیما یتعلق بـ

الشكل القانوني للبنك أو المؤسسة المالیة؛-

ممارسة مجموعة محددة من العملیات البنكیة؛-

شرط رأس المال األدنى المطلوب؛-

الشروط المتعلقة بالمساھمین أو المؤسسین أو مالكي الحصص؛-

یرین؛الشروط المتعلقة بالمس-

.شرط اإلمكانیات التقنیة والمالیة المسخرة لممارسة النشاط-

یتولى مھمة الرقابة على إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة كل من محافظ بنك الجزائر ومجلس النقد 

والقرض، حیث خول القانون لھذا األخیر مراقبة دخول البنوك والمؤسسات المالیة إلى ممارسة النشاط البنكي، 

الترخیص بالتعدیل، الذي یمس القوانین األساسیة للبنوك والمؤسسات المالیة اخالل الترخیص باإلنشاء، وكذمن 

قبل أو بعد الحصول على االعتماد؛ كما وسع المشرع من صالحیات مجلس النقد والقرض في مجال الرقابة 

بالعقوبات التي تقررھا اللجنة لتمتد إلى جوانب متعلقة بالمھنة، حیث یمكنھ سحب االعتماد دون اإلخالل

:تلقائیا إذاالمصرفیة في إطار صالحیاتھا، بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة، أو 

أصبحت شروط االعتماد غیر متوفرة؛-

شھرا؛) 12(لم یتم استغالل االعتماد لمدة اثني عشر -

.أشھر) 6(توقف النشاط موضوع االعتماد لمدة ستة -
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لنشاطرقابة ا. 2.6

تتولى اللجنة المصرفیة ھذا الشكل من الرقابة، حیث تھتم بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة 

لألحكام التشریعیة والتنظیمیة، وفحص شروط استغاللھا والسھر على نوعیة وضعیاتھا المالیة، والمعاقبة على 

التي یرتكبھا أشخاص یمارسون نشاط البنك أو ت المكتشفة؛ كما تعاین عند االقتضاء المخالفات ختالالاإل

المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادھم، وتطبق علیھم العقوبات التأدیبیة دون المساس بالمالحقات الجزائیة 

یسیطرون بصفة اللذینوتوسع اللجنة المصرفیة رقابتھا إلى العالقات المالیة بین األشخاص المعنویین . والمدنیة

مباشرة أو غیر مباشرة على بنك أو مؤسسة مالیة، والفروع التابعة لھ، ویمكن توسیع رقابة اللجنة المصرفیة في 

.إطار اتفاقیات دولیة إلى فروع البنوك الجزائریة في الخارج

یة إلى نوعین من تلجأ اللجنة المصرفیة للقیام بمھامھا في إطار الرقابة على نشاط البنوك والمؤسسات المال

الرقابة المستندیة والرقابة المیدانیة، حیث تقوم بالتحقق من مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة : التحقیق ھما

بالضوابط الرقابیة وسالمة نظامھا المحاسبي ورقابتھا الداخلیة، ومعرفة التغیرات الحاصلة في المراكز المالیة 

.المبكر عن أي تدھور قد یحصل فیھاللبنوك والمؤسسات المالیة للكشف

 المكتبیة(الرقابة المستندیة(
تتولى اللجنة المصرفیة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة انطالقا من الوثائق والمستندات للتحقق 

ت في إختالالقواعد الحیطة والحذر، والبحث عن مدى وجود والتشریعات واألنظمة المعمول بھااحترام من

وتتمتع اللجنة المصرفیة بحریة تنظیم رزنامة الرقابة، وتحدید قائمة الوثائق والمستندات وآجال .التوازن المالي

.تسلیمھا، كما یخول لھا طلب جمیع المعلومات واإلیضاحات واإلثباتات الضروریة للقیام بمھامھا

بالمقابالت المنتظمة التي یجریھا م الوثائق والمستندات المستلمة من البنوك والمؤسسات المالیةیتم دع

المكلفون بالرقابة مع إطارات ومسیري البنوك والمؤسسات المالیة، أو من خالل استدعاء مھمة الرقابة 

المیدانیة، أو حتى التدقیق القانوني أو اللجوء إلى خدمات خبیر خارجي؛ ویمكن الحصول على المعلومات من 

.إلخ... اض، محافظي الحسابات، قواعد البیانات الداخلیةمؤسسات اإلقر: مصادر أخرى على غرار

غیر أنھا تتمیز تتعلق بحجم النظام وتنوعھ وفروعھ،ال تتمیز الرقابة المستندیة بنموذج معیاري، فھي 

، مما یسمح بإجراء مقارنات زمانیة ومكانیة، ویكون لھا البنوكجمیع تمسبالدوام واالستمرار، كما تكون شاملة 

حیث تسمح باكتشاف المخالفات ، ومن ھنا تبرز أھمیتھا، من أي مخاطر محتملةنذار والوقایةدور اإل

.ت قبل حدوثھاختالالواإل

الرقابة المیدانیة
ضرورة االنتقال إلى البنك أو المؤسسة المالیة المصرفیة بناء على نتائج الرقابة المستندیة، قد ترى اللجنة 

؛ وللجنة المصرفیة اصحة المعلومات المصرح بھا، أو إذا ارتأت أن ذلك ضروریلمعاینة المیدانیة والتأكد من ل

لتفتیش لحساب باسلطة مراقبة البنوك والمؤسسات المالیة في عین المكان، كما یمكن لبنك الجزائر أن یقوم 

.اللجنة المصرفیة، ویمكن لھذه األخیرة أن تأمر أي شخص تختاره للقیام بھذا النوع من الرقابة



كيموش بالل.دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدقيق البنكيمحاضرات 

15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

لى جانب ذلك، تقوم اللجنة المصرفیة بانتظام وعلى أساس برنامج الرقابة الكاملة للبنوك والمؤسسات إ

بعملیات الرقابة المیدانیة، من أجل ضمان التسییر الجید وااللتزام بقواعد المھنة، 2001المالیة المعمول بھ منذ 

ملیات البنكیة، والتأكد من سالمة الوضع المالي ممثلة في التشریعات والقوانین المعمول بھا، وضمان انتظام الع

:للبنك، وتشمل على األقل المحاسبة، القروض، عملیات السوق، التنظیم، تركیبة المعلومات، وتھدف إلى تحقیق

أمن وشمولیة المعلومات المحاسبیة؛-

؛والتنظیماتاحترام القوانین -

؛اإلدارةتقدیم آراء حول نوعیة وجودة -

.مفصلة لصالح األمانة العامة للجنة المصرفیةتوفیر معلومات -

في إطار الرقابة المستندیة والرقابة المیدانیة، قد تالحظ اللجنة المصرفیة وجود مخالفات لألحكام القانونیة 

ئة وغیر والتنظیمیة وأخالقیات المھنة، أو التدابیر التي یفرضھا بنك الجزائر، أو تقدیم بیانات ومعلومات خاط

وفي ھذه الحالة تقوم في إطار صالحیاتھا باتخاذ التدابیر الالزمة لمواجھة أي لحقیقة أو ناقصة،مطابقة ل

.اإلجراءات التأدیبیة) 2؛ والتدابیر واإلجراءات اإلداریة) 1:مخالفات تكتشفھا، ممثلة في

البنكيةاألخرى املرتبطة بالرقابة بنك اجلزائر مصاحل . 3.6

مركزیة المخاطر، مركزیة المستحقات غیر المدفوعة، مركزیة مكافحة إصدار تتمثل ھذه المصالح في 

.الشیكات بدون رصید، مركزیة المیزانیات، المدیریة العامة للمفتشیة العامة

مركزیة المخاطر
تھتم مركزیة المخاطر بجمع أسماء المستفیدین من القروض، وطبیعة القروض الممنوحة وسقفھا، 

الضمانات المعطاة لكل قرض، من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة؛ والھدف من ذلك ھو والمبالغ المسحوبة و

توفیر قاعدة لقیاس مخاطر القروض، وتوفیر المعلومات الضروریة المرتبطة بالقروض والزبائن، التي تشكل 

النخراط في مخاطر محتملة للبنوك والمؤسسات المالیة؛ لذا یتعین على جمیع البنوك والمؤسسات المالیة ا

.المطلوبةمركزیة المخاطر واحترام قواعد عملھا بشكل دقیق، وتزویدھا بالمعلومات 

مركزیة المستحقات غیر المدفوعة
تضم مركزیة المستحقات غیر المدفوعة كل الوسطاء المالیین، ممثلین في البنوك والمؤسسات المالیة 

د والمواصالت، وأي مؤسسة أخرى تضع تحت تصرف والخزینة العمومیة، والمصالح المالیة التابعة للبری

وتھتم بتنظیم فھرس مركزي لعوارض الدفع، وما قد یترتب علیھا من . الزبائن وسائل دفع وتتولى تسییرھا

متابعات، ثم تسییر ھذا الفھرس وتنظیمھ، وتبلیغ الوسطاء المالیین وكل سلطة أخرى معنیة دوریا بقائمة 

وتعمل ھذه المصلحة بالتنسیق مع اللجنة المصرفیة، باعتبار . عنھا من متابعاتعوارض الدفع، وما قد یترتب

.أن لھذه األخیرة جمیع الصالحیات في الحصول على المعلومات التي تصل إلیھا
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16ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

مركزیة مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید
و عدم كفایتھ، تعمل على جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بعوارض دفع الشیكات لعدم وجود رصید أ

والقیام بتبلیغھا للوسطاء المالیین المعنیین، بما فیھم البنوك والمؤسسات المالیة، بغرض اإلطالع علیھا 

.واستغاللھا، السیما عند تسلیم دفتر الشیكات األول للزبائن

مركزیة المیزانیات
المالیة وتبادلھا، من أجل ھي عبارة عن نظام لجمع المعلومات حول الوضعیة المالیة للبنوك والمؤسسات 

تسھیل اتخاذ القرارات المالیة؛ وتتمثل مھامھا في مراقبة توزیع القروض التي تمنحھا البنوك والمؤسسات 

وتساھم في الوقایة من تبییض األموال، من خالل متابعة نشاط البنوك والمؤسسات المالیة ومختلف المالیة،

.المؤسسات القطاعیة األخرى المتصلة بھا

المدیریة العامة للمفتشیة العامة لبنك الجزائر
تتمثل مھمتھا في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة نیابة عن اللجنة المصرفیة، وتعمل تحت سلطة 

:األمین العام لبنك الجزائر، وتتكون من

ھة، ومراقبة تقوم بمراجعة ومراقبة كل أنشطة وعملیات ھیاكل بنك الجزائر من ج:المفتشیة الداخلیة-

.عملیات البنوك والمؤسسات المالیة من جھة أخرى

المكلف بتنظیم الرقابة المستندیة وممارسة الرقابة المیدانیة، تمثل ھیكل بنك الجزائر:لمفتشیة الخارجیةا-

.وذلك لحساب اللجنة المصرفیة

الترجمة العربیة للمبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة ، )2014(أمانة اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة .1مراجع احملور األول

، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، 2012الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفیة سبتمبر 

.اإلمارات العربیة المتحدة ، مسؤولیة البنك المركزي في مواجھة األخطار المصرفیة في القانون الجزائري، )2012(آیت وازو زینة .2

.رسالة دكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، الجزائر، الجزائر ، -حالة الجزائر-آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتھا ، )2006(حمني  حوریة.3

.قسنطینة، الجزائرمنتوري،مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، جامعة مجلة القانون ة على البنوك والمؤسسات المالیة في التشریع الجزائري، الرقاب، )2017(سعیود دمحم الطاھر .4

.سبتمبر18عدد، جامعة الحسن األول، واألعمال دمحم، جامعة أماجستیر في قانون األعمالمذكرة، الرقابة على البنوك التجاریة، )2010(شیخ عبد الحق .5

.بوقرة، بومرداس، الجزائر
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17ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

رسالة ،السیاسة النقدیة ودورھا في المرحلة االنتقالیة إلى اقتصاد السوقمكانة ، )2004(لطرش الطاھر .6

.، المدرسة العلیا للتجارة، الجزائر، الجزائردكتوراه في علوم التسییر ، مذكرة ماجستیر في المصرفیة وتطبیقاتھا في الجزائرالمعاییر الدولیة للرقابة ، )2014(منار حنینة .7

.8.الجزائرقسنطینة، ، 1قسنطینة، جامعة القانون العام Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1997), Principes fondamentaux pour un

contrôle bancaire efficace, Banques des Règlements Internationaux, Bâle, Suisse.9. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2006), Principes fondamentaux pour un

contrôle bancaire efficace, Banques des Règlements Internationaux, Bâle, Suisse.10. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2012), Principes fondamentaux pour un

contrôle bancaire efficace, Banques des Règlements Internationaux, Bâle, Suisse.11. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2016), Recommandations visant l’application

des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace à la réglementation et

au contrôle des établissements acteurs de l’inclusion financière, Banques desRèglements Internationaux, Bâle, Suisse. .، یتعلق بالنقد والقرض2003أوت 26مؤرخ في 11- 03أمر رقم .12 أوت 26المؤرخ في 11- 03، یعدل ویتمم  األمر رقم 2010أوت 26مؤرخ في 04-10أمر رقم .13 .، والمتعلق بالنقد والقرض2003 تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط ، المتضمن شروط2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06نظام رقم .14

.إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة



:احملور الثاين

الرقابة الداخلية 

للبنوك
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19ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

متهيد

، فمھما بلغ مستوى فعالیة الرقابة الخارجیة فإنھا ال لبنوك أحد دعائم الرقابة البنكیةتعتبر الرقابة الداخلیة ل

بعكس الرقابة الداخلیة التي تمتاز بوجود رقابة تكفي وحدھا لتفعیل الرقابة البنكیة، ألنھا تتمیز بالدوریة، وذلك 

إلى أن تعثر المؤسسات البنكیة یرجع في الغالب إلى عوامل " بازل"كما أشارت لجنة .دوریة ورقابة مستمرة

ترتبط بضعف أنظمة الرقابة الداخلیة، لذا فقد كانت الرقابة الداخلیة للبنوك محط اھتمام المنظمات المصرفیة 

.، والسلطات الرقابیة على غرار بنك الجزائر"بازل"على غرار لجنة

مفاهيم أساسية حول الرقابة الداخلية.1

عرفت الرقابة الداخلیة تطورات مستمرة، وذلك استجابة للتطورات التي عرفتھا المؤسسة، حیث كانت 

ومع تطور . الصغیرةمن طرف المالك، تتوافق مع المؤسسات الفردیة " رقابة شخصیة"في البدایة عبارة عن 

قلیل ، الذي كان یھدف إلى ت"الضبط الداخلي"المؤسسات وتزاید أحجامھا أصبحت الرقابة الداخلیة تعني 

األخطاء والغش، وحمایة األصول من الضیاع والسرقة، من خالل توزیع المسؤولیات والصالحیات، بطریقة 

ل أي عملیة عند طرف واحد، حیث یقوم كل طرف تسمح بتحقیق الضبط التلقائي للعملیات، وتمنع تجمیع مراح

لیمتد بعدھا نظام الرقابة الداخلیة لیشمل العدید من . عمالھمل یستند ألبمراقبة أعمال اآلخرین عند قیامھ بأي عم

. لتزام بأھداف وسیاسات اإلدارةالجوانب اإلداریة والمحاسبیة، التي تتجھ إلى ضمان صدق ودقة المعلومات واال

تزاید حاجات المؤسسات لتفویض السلطات والمسؤولیات، والحاجة عدة أسباب، أھمھاالتطور إلى یرجع ھذا

.إلى المعلومات، واالعتماد المتزاید على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، إضافة إلى عوامل الحجم

مفهوم الرقابة الداخلية. 1.1

رنسي تعریف مصف خبراء المحاسبة والمحاسبین المعتمدین الف)OECCA ( الرقابة ":1977عام

الداخلیة ھي مجموعة من الضمانات التي تساھم في التحكم في المؤسسة، تھدف من جھة إلى ضمان حمایة 

ووقایة أصولھا ونوعیة المعلومات، ومن جھة ثانیة، ضمان تطبیق تعلیمات اإلدارة وتشجیع تحسین األداء، 

".ضمان استمراریة المؤسسةواإلجراءات الخاصة بكل نشاط، من أجلویتم ذلك بالتنظیم واألسالیب

 تعریف المعھد الدولي للمدققین الداخلیین)IIA ( الرقابة الداخلیة ھي مجموع الضمانات ":1999عام

:التي تضعھا المؤسسة قصد التأكد من

صحة وصدق المعلومات؛-

لتنظیمیة؛احترام سیاسات المؤسسة وخططھا وإجراءاتھا ولوائحھا ا-

احترام القوانین والتشریعات المعمول بھا والتي تخضع لھا المؤسسة؛-
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20ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

حمایة أصول المؤسسة وموجوداتھا من التلف والسرقة والضیاع؛-

االستعمال الرشید لموارد المؤسسة؛-

".تحقیق األھداف والغایات التي سطرت لكل نشاط داخل المؤسسة-

الداخلیة تعریف المعھد الفرنسي للتدقیق والرقابة)IFACI ( الرقابة الداخلیة ھي نظام ":2002عام

:تضعھ المؤسسة، تسطره وتطبقھ تحت مسؤولیتھا الخاصة، من أجل

احترام القوانین والتشریعات؛-

تطبیق التعلیمات والتوجیھات التي تضعھا اإلدارة العلیا؛-

السیر الحسن للعملیات الداخلیة، خاصة تلك المتعلقة بحمایة األصول؛-

".دقة المعلومات، خاصة منھا المالیة والمحاسبیة-

 تعریف االتحاد الدولي للمحاسبین)IFAC:(لتدقیق الدولي لوفقا لما جاء في المعیار)ISA 400( فإن ،

كافة السیاسات واإلجراءات التي تتبناھا المؤسسة لمساعدتھا قدر اإلمكان في الرقابة الداخلیة تشمل "

ضمان إدارة منظمة وكفاءة عمل عالیة، باإلضافة إلى االلتزام بسیاسات حمایة الوصول إلى أھدافھا، مع

األصول، منع الغش، اكتشاف األخطاء، التحقق من دقة واكتمال السجالت المحاسبیة، وتھیئة معلومات 

".مالیة موثوقة في الوقت المناسب

ات وطرق العمل المكتوبة وغیر یشمل نظام الرقابة الداخلیة مجموعة من القوانین الداخلیة، وإجراء

المكتوبة، المعمول بھا، وكذا تعلیمات اإلدارة، والتي یكون الھدف منھا التحكم في المؤسسة، وضمان سیر العمل 

والتقید بالسیاسات الموضوعة؛ ویعتبر نظام الرقابة الداخلیة بمثابة وقایة من احتمال وقوع األخطاء والمخالفات 

أسھل، حیث یقوم محافظ الحسابات بتقییم نظام المالي والمحاسبيیجعل عملیة التدقیقوتقلیل االنحرافات، مما

.الرقابة الداخلیة، من أجل تحدید نطاق تدخلھ وحجم االختبارات التي یجب علیھ القیام بھا عند فحص الحسابات

أي ھل تم تحقیق ، ولیس كم تم تحقیق من أھدافیھتم نظام الرقابة الداخلیة بكیفیة تحقیق األھداف، 

بالوسائل المسخرة في الخطط، ومن خالل أنشطة المؤسسة الخاصة بھا والتي تمارسھا، ویجب أن األھداف 

:یتمیز أي نظام للرقابة الداخلیة بخاصیتین، ھما

لرشید لمواردھا؛أي أنھ یساعد على حمایة أصول المؤسسة، واالستعمال ا:السالمة-

.تحقیق أھداف المؤسسة والمساعدة على تقییم أداء الفاعلین فیھاالتشجیع على أي :الفعالیة-

أهداف الرقابة الداخلية. 2.1

تعتبر الرقابة الداخلیة ذات أھمیة بالغة بالنسبة لمختلف المؤسسات، وقد ازدادت الحاجة إلیھا نتیجة كبر 

ات والمسؤولیات، وتطور حجم المؤسسات وتعدد عملیاتھا وتوزعھا جغرافیا، وبروز الحاجة لتفویض السلط

.إجراءات التدقیق الخارجي، وتزاید احتیاجات المسیرین ومختلف األطراف من المعلومات

:تھدف الرقابة الداخلیة إلى تحقیق جملة من األھداف، أھمھا
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21ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

حمایة أصول المؤسسة، من خالل محاربة كل أشكال السرقة واالختالس والغش والضیاع؛-

بمواصفات الجودة المطلوبة؛توفیر معلومات تمتاز -

تشجیع االلتزام بالتعلیمات والتوجیھات واللوائح واإلجراءات التي تضعھا اإلدارة؛-

لسھر على احترام القوانین والتشریعات المعمول بھا، والتي تخضع لھا المؤسسة؛ا-

.المساعدة على تحقیق أھداف المؤسسة من خالل تحسین األداء-

ة الداخلية الفعالمتطلبات نظام الرقاب. 3.1

أي وضع خطة تنظیمیة تحدد فیھا الوظائف والمھام والمسؤولیات، مع ضرورة وضع كل فرد في :التنظیم

المكان الذي یتناسب ومؤھالتھ وخبراتھ، والفصل الكافي بین الوظائف، وخصوصا فیما یتعلق بمن یقوم 

من یقوم بالصرف، ومن یقوم بتقیید بترخیص العملیات واعتمادھا، ومن یقوم بإعطاء أوامر الصرف، و

.العملیات ومسك الدفاتر المحاسبیة

التي توضح من ھي كل التعلیمات المكتوبة :)ینفذكیفومن، ماذا(االعتماد على األسالیب واإلجراءات

.تنفیذال، ومكان حفظھا بعد ، والوثائق والمستندات المستعملةذ العملیات، وكیفیة تنفیذھاینف

 أي رقابة تنفیذ المھام بطریقة مستمرة وذاتیة، من خالل تطبیق مبدأ توزیع :أسالیب للضبط الداخليتصمیم

.العمل داخل المؤسسة، وتحقیق الرقابة التلقائیة

وجود أدوات تساعد على حمایة األصول، وأھمھا:اإلجراءات الوقائیة:

تحدید المسؤولیات على مختلف األصول المادیة؛-

مر لألصول المادیة، من خالل إجراء الجرد المادي؛التفتیش المست-

واالھتمام بترتیب وتنظیم المخازن؛االھتمام بشروط ومعاییر التخزین، -

التأمین المادي على أصول المؤسسة، من خالل تقویة الحراسة، توفیر أدوات مكافحة الحرائق، تحدید -

.التأمین على المخاطر لدى شركات التأمینمنافذ الدخول والخروج، توفیر خزنة مؤمنة للنقدیات، 

وذلك من خالل:وجود نظام إثبات فعال:

اعتماد المؤسسة على مجموعة مستندیة تتوفر على كل مقومات إثبات العملیات؛-

وجود مجموعة دفتریة كاملة تسمح بتسجیل كل العملیات؛-

.وجود نظام مستقل للتدقیق الداخلي-

الرقابة الداخليةالنموذج التقليدي لنظام . 4.1

، وحسبھ 1948لعام ) AICPA(یعتمد ھذا النموذج على تقریر المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

فإن نظام الرقابة الداخلیة یشمل الخطة التنظیمیة، وكل ما یرتبط بھا من طرق ومقاییس، تستخدم داخل المؤسسة 

، واختبار دقة وضبط المعلومات المحاسبیة داریةاسات اإلبھدف تحسین الكفاءة اإلنتاجیة، وضمان التقید بالسی

:التي یمكن االعتماد علیھا، ثم حمایة أصول المؤسسة؛ ویشتمل نظام الرقابة الداخلیة وفقا لھذه النظرة على
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22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

وھي الخطة التنظیمیة وكل الطرق والمقاییس المترابطة، والمتبعة للعمل على :إجراءات الرقابة اإلداریة

.كفاءة اإلنتاجیة، وتشجیع العمل بالسیاسات اإلداریة المرسومةتحسین ال

وھي الوسائل واإلجراءات التي تسمح بضبط دقة وصحة المعلومات :إجراءات الرقابة المحاسبیة

.المحاسبیة وتلخیص العملیات المالیة

خرى رقابیة تھدف ویشمل اإلجراءات المحاسبیة أو اإلحصائیة أو العملیة أو أي وسائل أ:الضبط الداخلي

.إلى حمایة األصول من االختالس أو أي أعمال غیر مشروعة

)COSO(الرقابة الداخلية وفق متطلبات جلنة .2

من أھم األطر في العالم لوضع وتقییم أنظمة ) COSO(یعتبر إطار الرقابة الداخلیة للجنة 

الدول على ھذا اإلطار، الرقابة الداخلیة في المؤسسات، حیث اعتمدت أغلب التجارب في مختلف 

الذي تم تطویره في الوالیات المتحدة األمریكیة مع نھایة ثمانینیات القرن العشرین للحد من ظاھرة 

فشل المؤسسات وتعثرھا، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن أحد األسباب الرئیسیة وراء ذلك ھو 

.ضعف أنظمة الرقابة الداخلیة

ودورها) COSO(حملة عن جلنة . 1.2

، وتضم في عضویتھا أكبر خمس جمعیات مھنیة في الوالیات 1985عام ) COSO(تأسست لجنة 

المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین، معھد المدراء (المتحدة األمریكیة في مجال التدقیق والرقابة والمحاسبة 

، ھدفھا تحسین )یة األمریكیة للمحاسبةالمالیین، معھد المحاسبین اإلداریین، معھد المدققین الداخلیین، الجمع

نوعیة القوائم المالیة الصادرة عن المؤسسات، من خالل إدارة المخاطر وتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة، لتكون 

.شاملة لجمیع النواحي الرقابیة

والذي لقي ، "إطار متكامل- الرقابة الداخلیة "بعنوان ) COSO I(معیار 1992أصدرت اللجنة عام 

، من خالل 2013تم تحدیثھ عام قبوال كبیرا، لذا أصبح أكثر األطر استخداما لتقییم أنظمة الرقابة الداخلیة؛ وقد 

وقد أدى ذلك إلى تعزیز مھمة لجنة ؛ 2014دیسمبر 15إصدار نسخة جدیدة معدلة، بدأ العمل بھا بتاریخ 

)COSO (خالل التحسینات الناتجة عن مراجعة في تحسین حوكمة الشركات والحد من عملیات االحتیال، من

اإلطار األصلي، وخصوصا فیما یتعلق بالتأكید على أھداف إعداد التقاریر غیر المالیة، والتركیز على تزاید 

.أھمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، ومعالجة مخاطر االحتیال
SOX(ظھر في الوالیات المتحدة األمریكیة قانون 2002عام  : Sarbanes-Oxley( والتسمیة جاءت ،

اختیار إطار مناسب للرقابة الداخلیة، وقد نسبة لمقترحیھ، والذي یعطي الحق للمؤسسات المدرجة في البورصة 

:على ضرورة) SOX(من قانون 404نص الفقرة ، حیث ت)COSO(اختارت جمیع المؤسسات إطار 
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23ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

إعداد تقریر خاص بتقییم نظام الرقابة الداخلیة؛-

وتبریر االختبارات التي تم القیام بھا للتأكد من فعالیة نظام الرقابة الداخلیة؛إثبات -

.وضعتھا من أجل محاربة ومكافحة عملیات الغش واالختالستم إثبات وتبریر جمیع اإلجراءات التي -

وجعلھ جزء من ،)COSO(إطار ) GAO(إضافة إلى ذلك، تبنى مكتب المحاسبة الحكومیة األمریكي 

الذي أصدره كدلیل إرشادي عن الرقابة الداخلیة؛ كما استفادت كل من الصین والیابان ) Green Book(كتاب 

طلبت الھند ؛ ووكوریا الجنوبیة من المفاھیم المتضمنة فیھ، لصیاغة اللوائح الخاصة بأعمال الرقابة الداخلیة

یر حول الرقابة الداخلیة لدیھا، وأن مؤخرا من كافة المؤسسات المدرجة الخاضعة لقانون الشركات أن تقدم تقار

یقوم مدقق خارجي بتقییم مستقل، یقدم بموجبة تقریرا من بین التقاریر المالیة حول مدى كفایة الرقابة الداخلیة 

).COSO(المتعلقة بإعداد التقاریر المالیة، من خالل االستعانة بإطار الرقابة الداخلیة للجنة 

الذي یفرض ، )706-2003قانون رقم (2003عام ) LSF(حمایة المالیة في فرنسا، تم اعتماد قانون ال

بوصف شروط إعداد وتنظیم أعمال المجلس، وإجراءات الرقابة )أو المداولة(على رؤساء مجالس اإلدارة 

بین الرقابة 120و117لمؤسسة، وذلك في تقریر إضافي لتقریر التسییر السنوي، وقد میزت المادتان لالداخلیة 

.الداخلیة للمؤسسة ككل والرقابة الداخلیة المرتبطة بإعداد ومعالجة المعلومات المالیة والمحاسبیة

بنشر إطار مرجعي 2006عام ) AMF(بناء على قانون الحمایة المالیة، قامت ھیئة األسواق المالیة 

قیق التناسق بین الممارسات للرقابة الداخلیة، والذي اقترح المحاور الرئیسیة للرقابة الداخلیة، وحاول تح

).COSO(الموجودة، والتي تختلف من مؤسسة ألخرى، وقد جاء ذلك اإلطار متوافقا إلى حد كبیر مع إطار 

)COSO(مكونات إطار الرقابة الداخلية وفق جلنة . 2.2

عملیة تتأثر بمجلس إدارة المؤسسة وإدارتھا التنفیذیة فإن الرقابة الداخلیة ھي ) COSO(حسب إطار 

) 1: وغیرھم من األفراد، یتم تصمیمھا لتقدیم تأكید معقول حول قدرة المؤسسة على تحقیق أھدافھا المتعلقة بـ

احترام ) 3، )ھدف التقاریر(صدق المعلومات المالیة ) 2، )ھدف العملیات التشغیلیة(تنفیذ وترشید العملیات 

).االمتثالھدف (نین والتشریعات القوا

وفقا لھذا التعریف فإن الرقابة الداخلیة ال تقتصر على األنشطة المالیة والمحاسبیة فقط، وإنما تشمل كافة 

وتجمع بین المستویات المختلفة من الموظفین واإلدارة ومجلس اإلدارة؛ لذا فإن إطار الرقابة ،جوانب المؤسسة

:یستند إلى األسس اآلتیة) COSO(الداخلیة وفقا للجنة 

الرقابة الداخلیة ھي وسیلة ولیست غایة؛-

الرقابة الداخلیة مسؤولیة جمیع األطراف داخل المؤسسة، إذ ال یكفي وضع الوسائل التي تسمح بتحقیقھا، -

بل یجب على األفراد تطبیقھا؛

حقیق سالمة وفعالیة العملیات، الرقابة الداخلیة یجب أن تعطي الضمان الكافي حول قدرة اإلدارة على ت-

وال تعطي الضمان الكامل والمطلق؛
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24ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

.داخلیة یساعد على تحقیق أھداف المؤسسة فعلیا، ولیس عائقا لھاالیجب وضع نظام للرقابة -

من خمس مكونات، تم عرضھا في نموذج یأخذ شكل ) COSO(یتكون إطار الرقابة الداخلیة وفق لجنة 

):4(وضح في الشكل كما ھو ممكعب یتكون من ثالث أبعاد، 

مكونات النظام؛: البعد األفقي-

مجاالت تطبیق التقییم؛: البعد العمودي-

.األھداف التي تسعى المؤسسة لتحقیقھا: البعد الجانبي-

إلطار، حیث یمكن أن تشمل بالنسبة لكل ھدف من أھداف المؤسسة، یتم تقییم العناصر الخمسة المكونة ل

وفي حالة توفر . المؤسسة ككل أو فرع من فروعھا أو وظیفة من وظائفھا أو قسم من أقسامھا،تقییمعملیة ال

عناصر النظام یمكن القول أن المؤسسة لدیھا الضمان الكافي حول فعالیة وسالمة نظام الرقابة الداخلیة، وعلى 

تیجیة والتشغیلیة، وبإمكانھا توفیر ھذا األساس یمكن اعتبار أن المؤسسة لدیھا القدرة على تحقیق أھدافھا اإلسترا

.معلومات مالیة صادقة، وتنفیذ عملیاتھا في ظل احترام القوانین والتشریعات المعمول بھا

).COSO(مكونات نظام الرقابة الداخلیة وفقا للجنة ): 4(الشكل 

).17. ، ص2015(ھیرث روبرت:المصدر

ھي مجموع المعاییر والعملیات والھیاكل المعدة لتطبیق الرقابة الداخلیة، وتتضمن قیم :بیئة الرقابة

اإلشرافیةالمؤسسة فیما یخص النزاھة واألخالق والمعاییر التي تمكن مجلس اإلدارة من أداء مسؤولیاتھ 

ات وتنمیتھم المتعلقة بالحوكمة، والھیكل التنظیمي وتفویض الصالحیات والمسؤولیات، واستقطاب الكفاء

.واالحتفاظ بھم، واالھتمام الالزم بمقاییس األداء والحوافز والمكافآت لتنمیة الشعور بالمسؤولیة عن األداء

یتضمن تقییم المخاطر عملیة دینامیكیة متكررة لتحدید المخاطر وقیاسھا عبر كافة أنحاء :تقییم المخاطر
راسة أثر التغییرات المحتملة في البیئة الخارجیة المؤسسة، وتحدید أسلوب إدارتھا، كما یتطلب ذلك د

.والداخلیة للمؤسسة في فعالیة نظام الرقابة الداخلیة
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25ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

ضمان تنفیذ توجیھات اإلدارة بشأن لھي األعمال الموضوعة في شكل سیاسات وإجراءات :أنشطة الرقابة
سة، وعلى مراحل مختلفة ضمن الحد من المخاطر، ویتم تأدیة ھذه األنشطة عبر كافة المستویات في المؤس

).إلخ... مراجعات األداءالموافقات، االعتمادات، التصدیقات،(عملیاتھا وبیئة تكنولوجیا المعلومات 
تعد المعلومات ضروریة للمؤسسة ألغراض الرقابة الداخلیة، أما االتصاالت فھي :المعلومات واالتصاالت

وفیر معلومات روریة وتبادلھا والحصول علیھا، من خالل تعملیة متواصلة ومتكررة لتقدیم المعلومات الض
.تحترم شروط إعدادھا، بما فیھا الشروط القانونیة، ویمكن مراجعتھا، من خالل وضع نظام فعال لإلثبات

شكل مناسب، بما في ذلك عمل بتتیح التأكد من أن عناصر الرقابة الداخلیة قائمة وت:أنشطة المتابعة
؛ ویتم مقارنة النتائج بالمعاییر الصادرة عن لتفعیل المبادئ الخاصة بكل عنصرلالزمةالضوابط الرقابیة ا

.الجھات الحكومیة أو الھیئات المستقلة أو اإلدارة ومجلس اإلدارة، ویتم إبالغ اإلدارة بأوجھ القصور
:])5(الشكل [دعم عناصر الرقابة مبدأ للرقابة الداخلیة الفعالة ل17اللجنةإضافة إلى ذلك، وضعت 

).COSO(مبادئ الرقابة الداخلیة وفق لجنة ): 5(الشكل 

المبادئالعناصر

بیئة الرقابة

إبداء االلتزام بالنزاھة والقیم األخالقیة؛)1 ممارسة مسؤولیة اإلشراف؛)2 تصمیم الھیكل والسلطة والمسؤولیة؛)3 إبداء االلتزام بالكفاءة؛)4 تعزیز المساءلة؛)5

تقییم المخاطر

أھداف مناسبة؛تحدید )6 تحدید المخاطر وتحلیلھا؛)7 تقییم خطر االحتیال؛)8 تحدید التغییرات المھمة وتحلیلھا؛)9

أنشطة الرقابة
وضع أنشطة الرقابة وتطویرھا؛)10 وضع أنشطة الرقابة العامة على تكنولوجیا المعلومات وتطویرھا؛)11 نشر السیاسات واإلجراءات في المؤسسة؛)12

المعلومات واالتصاالت
؛مالئمةاستخدام معلومات)13 التواصل الداخلي؛)14 التواصل الخارجي؛)15

أنشطة المتابعة
أو منفصلة؛/إجراء عملیات تقییم مستمرة و)16 .تقییم أوجھ القصور واإلبالغ عنھا)17

).18. ، ص2015(ھیرث روبرت:المصدر
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26ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

بأسلوب یطبق ، وتفعیلھا )COSO(ضمن منھجیة إطار 17ال بد من توفر كل المبادئ البالغ عددھا 

العناصر الخمسة بطریقة متكاملة، للتأكد من فعالیة الرقابة الداخلیة، مع مراعاة أن االمتثال لنقاط التركیز یعد 

أمرا اختیاریا؛ وتكون المبادئ ساریة ومطبقة عند القیام بمراقبة االستجابة التي تم تصمیمھا وفقا لمستوى 

ما تم تصمیمھا؛ ویتم تحدید كفاءة التشغیل بصفة عامة من خالل صحیح من الدقة، ویجري تنفیذھا بالفعل حسب

.اختبار مستقل للرقابة على األنشطة

).COSO(فعالیة الرقابة الداخلیة وفق لجنة منھجیة تقییم): 6(الشكل 

).19. ، ص2015(ھیرث روبرت:المصدر

والخاص بالمخاطر بعنوان ، 2004عام ) COSO II(بذلك بل أصدرت معیار ) COSO(لم تكتفي لجنة 

، وفي ھذا الصدد تعتبر الرقابة الداخلیة 2017، وقد تم تحدیث ھذا اإلطار عام "إطار شامل-إدارة المخاطر "

.أداة ھامة إلدارة المخاطر

"بازل"إطار أنظمة الرقابة الداخلية يف املؤسسات البنكية وفق جلنة .3
:البنوك المتعثرة، یمكن تصنیفھا ضمن خمس عناصرت المسجلة في ختالالفإن اإل" بازل"حسب لجنة 

غیاب المتابعة وعدم ممارسة المسؤولیات من اإلدارة، وغیاب الثقافة الرقابیة داخل البنك؛-

تحدید وتقییم غیر مالئم للمخاطر المالزمة لبعض األنشطة، سواء داخل أو خارج المیزانیة؛-

بة، على غرار الفصل بین المھام والمسؤولیات، غیاب أو ضعف الھیاكل والعناصر المفتاحیة للرقا-

المصادقات، وتحلیل النتائج التشغیلیة؛

توصیل المعلومات بشكل سيء بین مختلف المستویات اإلداریة، وخصوصا من األسفل نحو األعلى، من -

ت؛ختالالأجل اإلبالغ عن المشاكل واإل

.األخرىعدم مالءمة وعدم فعالیة برامج التدقیق وأنشطة المتابعة -
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27ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

ت في أنظمة الرقابة الداخلیة، التي ال یمكن أن تكتمل بدونھا إختالالتعبر العناصر السابقة كلھا عن وجود 

بالرقابة الداخلیة للبنوك، ووضعت "  بازل"حلقة الرقابة البنكیة إلى جانب الرقابة الخارجیة، لذا فقد اھتمت لجنة 

.ییمھاإطارا یسمح للمسیرین في البنوك بتطوریھا وتق

"بازل"أهداف الرقابة الداخلية يف البنوك وفق جلنة . 1.3

اإلجراءات التي یتم تنفیذھا من طرف مجلس تعبر عنفإن الرقابة الداخلیة في البنوك " بازل"حسب لجنة 

اإلدارة واإلدارة العامة والمستخدمون في مختلف المستویات، وال یقصد بذلك مجرد إجراء بسیط أو سیاسة 

في لحظة معینة، ولكن نظام یشتغل باستمرار في كل مستویات البنك، وذلك من أجل تحقیق األھداف مطبقة 

:الرئیسیة اآلتیة

األخرى، وحمایة البنك من همواردیة أنشطة البنك في استخدام أصولھ وتتعلق بكفاءة وفعال:أھداف األداء

الخسائر، فالرقابة الداخلیة یجب أن تضمن أن جمیع المستخدمین یعملون بكفاءة ونزاھة لتحقیق أھداف 

.البنك، دون التسبب في تكالیف غیر متوقعة أو إضافیة

اخل تتعلق بإعداد وتوفیر تقاریر مالئمة وموثوقة وحدیثة، ضروریة التخاذ القرارات د:أھداف اإلعالم

المؤسسة البنكیة، وتشمل الحسابات السنویة والقوائم المالیة، وأشكال االتصاالت األخرى، والتقاریر ذات 

.الطابع المالي، والتي تكون موثوقة للمساھمین والھیئات الرقابیة واألطراف الخارجیة األخرى

نین والتنظیمات والمتطلبات أي ضمان أن جمیع األنشطة البنكیة مطابقة وموافقة للقوا:أھداف المطابقة

االحترازیة المطبقة والمعمول بھا، وكذا للسیاسات واإلجراءات اإلداریة للبنك، وذلك من أجل حمایة 

.لحقوق، والمحافظة على سمعة البنكا

"بازل"إطار أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك وفق جلنة . 2.3

إطارا عاما ألنظمة الرقابة الداخلیة في البنوك، 1998تناولت اللجنة في إحدى مقرراتھا الصادرة عام 

.مبدأ13وقد تضمن ھذا اإلطار 

 مسؤولیات مجلس اإلدارة: 01المبدأ
یعتبر مجلس اإلدارة مسؤوال بشكل كامل عن وجود استمراریة في الرقابة الداخلیة ووجود نظام فعال 

:المسؤولیات اآلتیةم للرقابة الداخلیة، حیث تقع على عاتقھوسلی

الموافقة على الھیكل التنظیمي للبنك؛-

المصادقة والمراجعة الدوریة لالستراتیجیات الكبرى والسیاسات الرئیسیة للبنك؛-

مواجھة المخاطر الجوھریة للبنك من خالل تقدیرھا وجعلھا مستقرة في مستویات مقبولة؛-

دید وقیاس ومتابعة المخاطر الجوھریة؛التأكد من قیام اإلدارة العامة باتخاذ إجراءات تح-

.التأكد من وجود استمراریة في متابعة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة من طرف اإلدارة العامة-
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 مسؤولیات اإلدارة العامة: 02المبدأ
:تقع مسؤولیة إدارة البنك على اإلدارة العامة بالدرجة األولى ألنھا ھي من یتولى

تراتیجیات المعتمدة من طرف مجلس اإلدارة؛تطبیق السیاسات واإلس-

تطویر اإلجراءات الكفیلة بتحدید وقیاس ومتابعة ومراقبة المخاطر التي یواجھھا البنك؛-

إعداد تنظیم یسمح بتحدید السلطات والمسؤولیات، وضمان ممارسة فعلیة لتفویض السلطة؛-

.وفعالیة نظام الرقابة الداخلیةتحدید سیاسات مناسبة للرقابة الداخلیة، ومتابعة مدى سالمة -

 معاییر األخالق العالیة والنزاھة: 03المبدأ
یھتم كل من مجلس اإلدارة واإلدارة العامة بتطویر معاییر عالیة للنزاھة واألخالق والتأسیس للثقافة 

.الرقابة الداخلیةالرقابیة داخل البنك بین المستخدمین، فكل فرد یجب أن یكون على درایة وفھم جید لدوره في 

 تحدید وتقییم المخاطر: 04المبدأ
یتطلب نظام الرقابة الداخلیة الفعال تحدید وتقییم مستمر للمخاطر الرئیسیة، التي یمكن أن تحد من تحقیق 

خطر القرض، خطر البلد وخطر التحویل، خطر السوق، خطر معدل الفائدة، خطر السیولة، خطر (أھداف البنك 

؛ ویتعین مراجعة إجراءات الرقابة الداخلیة، حتى یتسنى معالجة كل خطر )نوني وخطر السمعةتشغیلي، خطر قا

.جدید لم یتم مراقبتھ من قبل

 أنشطة الرقابة: 05المبدأ
یجب إدماج أنشطة الرقابة ضمن األنشطة الیومیة للبنك، فنظام الرقابة الداخلیة الفعال یستلزم وضع ھیكل 

أنشطة مختلف األقسام والوحدات، مراقبة : كل مستوى، مما یتطلبطة الرقابة لابة، وتحدید أنشخاص للرق

.الرقابة المادیة، فحص احترام حدود االلتزام والمتابعة في حالة عدم احترامھا، نظام اإلقرار والتراخیص

 فصل المھام: 06المبدأ
مناسب، وأن ال یكون األفراد مكلفون یستلزم نظام الرقابة الداخلیة الفعال فصل المھام والمسؤولیات بشكل 

بمسؤولیات متضاربة، وبالنسبة للمجاالت التي یمكن أن تكون محال لنزاع المصالح یجب حصرھا وتحدیدھا 

.ووضعھا تحت متابعة مستمرة لطرف خارجي مستقل

 البیانات الداخلیة: 07المبدأ
اسبة وكاملة، سواء كانت مالیة وتشغیلیة، تم یستلزم نظام الرقابة الداخلیة الفعال توفر بیانات داخلیة من

.إعدادھا باحترام شروط المطابقة، أو معلومات خارجیة حول األحداث والشروط المالئمة التخاذ القرار

 أنظمة المعلومات: 08المبدأ
یستلزم نظام الرقابة الداخلیة الفعال وجود نظام معلومات موثوق یغطي كافة أنشطة البنك المھمة، مع 

رورة توفیر الحمایة المناسبة لھ ومتابعتھ بشكل مستقل، وخصوصا في ظل االستخدام المكثف لتكنولوجیا ض

.المعلومات واالتصاالت
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 قنوات االتصال: 09المبدأ
یستلزم نظام الرقابة الداخلیة الفعال وجود قنوات فعالة لالتصال، للتأكد من أن كافة الموظفین واألفراد 

.ویلتزمون بالسیاسات واإلجراءات التي تحدد كیفیة تنفیذ مھامھم ومسؤولیاتھمیفھمون بشكل جید، 

 المتابعة المستمرة لفعالیة الرقابة الداخلیة والمخاطر الرئیسیة: 10المبدأ
لبنك، كما ینبغي أن تكون عملیة متابعة خلیة في اال بد من وجود متابعة مستمرة لفعالیة الرقابة الدا

من األنشطة الیومیة للبنك، على غرار التقییمات الدوریة من طرف القطاعات أساسیا زء المخاطر الرئیسیة ج

.التشغیلیة  والتدقیق الداخلي

 التدقیق الداخلي: 11المبدأ
یجب أن یخضع نظام الرقابة الداخلیة لتدقیق داخلي فعال وشامل، یقوم بھ شخص مؤھل وذو خبرة ولھ 

التدقیق الداخلي باعتبارھا عنصرا لمتابعة نظام الرقابة الداخلیة یجب أن تتبع بشكل استقاللیة تشغیلیة؛ ووظیفة 

.مباشر لمجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق، وأیضا لإلدارة العامة

 ت في نظام الرقابة الداخلیةختالالاإلاإلبالغ عن : 12المبدأ
ت في نظام الرقابة الداخلیة التي یتم اكتشافھا من طرف قطاع نشاط أو التدقیق الداخلي ختالالبالنسبة لإل

معالجتھا بشكل أو أي عون آخر للرقابة، یجب أن یتم تبلیغھا في أقرب اآلجال لإلدارة المناسبة، ویجب أن یتم 

.رةت المھمة یجب تبلیغھا لإلدارة العامة أو مجلس اإلداختالالسریع، وبالنسبة لإل

 الرقابیةدور السلطات : 13المبدأ
أن تفرض على جمیع البنوك وضع نظام فعال للرقابة الداخلیة، یستجیب الرقابیة یجب على السلطات 

لطبیعتھا ومستوى تعقیدھا ومستوى المخاطر التي تخضع لھا أنشطتھا داخل المیزانیة وخارج المیزانیة، 

.ط فیھا البنكویستجیب لتغیرات المحیط والشروط التي ینش

"بازل"وجلنة ) COSO(مقارنة بني أنظمة الرقابة الداخلية وفق جلنة . 3.3

ومجاالتھا، نجد " بازل"عند التمعن في مبادئ إطار أنظمة الرقابة الداخلیة في البنوك الصادرة عن لجنة 

، باإلضافة إلى مجال )COSO(أنھا تشمل نفس المجاالت التي تضمنتھا عناصر الرقابة الداخلیة وفق إطار 

باستمرار، والذي یتعلق بخصوصیات الرقابیةیتعلق بمتابعة فعالیة نظام الرقابة الداخلیة من طرف الھیئات 

أھداف األداء، أھداف اإلعالم، أھداف " (بازل"القطاع البنكي؛ كما أن أھداف الرقابة الداخلیة وفق لجنة 

ھدف العملیات التشغیلیة، ھدف إعداد ) (COSO(ة وفق إطار ھي نفسھا أھداف الرقابة الداخلی) المطابقة

؛ لذا یمكن القول أن إطار أنظمة الرقابة الداخلیة في المؤسسات البنكیة حسب لجنة )االمتثالالتقاریر، ھدف 

).1(الجدول ؛ كما یتضح من )COSO(تم استنباطھ من اإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة وفق لجنة " بازل"
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".بازل"ولجنة ) COSO(مقارنة بین الرقابة الداخلیة حسب لجنة ): 1(الجدول 

عناصر الرقابة الداخلیة وفق 

)COSO(لجنة 

"بازل"مجاالت ومبادئ الرقابة الداخلیة وفق لجنة 

المبادئالمجاالت

03إلى 01من متابعة من طرف اإلدارة وثقافة الرقابةبیئة الرقابة
04تحدید وتقییم المخاطرتقییم المخاطر
06و05أنشطة الرقابة وفصل المھامأنشطة الرقابة

09إلى 07من المعلومات واالتصاالتالمعلومات واالتصاالت
12إلى 10من تختالالمتابعة األنشطة وتصحیح اإلأنشطة المتابعة

13تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة من قبل الھیئات المشرفةال شيء
الرقابة الداخلية للبنوك وفق تنظيمات بنك اجلزائر.4

المؤرخ في 03-02أعطى بنك الجزائر اھتماما خاصا لنظام الرقابة الداخلیة، من خالل التنظیم رقم  المتعلق بالرقابة 2011نوفمبر 28المؤرخ في 08-11، والذي تم استبدالھ بالتنظیم رقم 2002نوفمبر 14

2003أوت 26المؤرخ في 11-03مؤسسات المالیة، وذلك استجابة لمتطلبات األمر رقم الداخلیة للبنوك وال
الصادر عن بنك الجزائر إلى تحدید 08-11والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم؛ ویھدف التنظیم رقم 

.مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وضعھا وااللتزام بھا

حسب التنظیم فإن الرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة تتشكل من مجموع العملیات والمناھج 

:واإلجراءات التي تھدف، على الخصوص، إلى ضمان ما یأتي بشكل مستمر

التحكم في األنشطة؛-

السیر الجید للعملیات الداخلیة؛-

فیھا المخاطر التشغیلیة؛األخذ في االعتبار بشكل مالئم جمیع المخاطر، بما -

احترام اإلجراءات الداخلیة؛-

المطابقة مع األنظمة والقوانین؛-

الشفافیة ومتابعة العملیات المصرفیة؛-

موثوقیة المعلومات المالیة؛-

المحافظة على األصول؛-

.االستعمال الرشید للموارد-

:لیة یتضمن على وجھ الخصوصضع نظام للرقابة الداخوعلى البنوك والمؤسسات المالیة یفرض التنظیم 

نظام رقابة العملیات واإلجراءات الداخلیة؛-
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ھیئة المحاسبة ومعالجة المعلومات؛-

أنظمة قیاس المخاطر والنتائج؛-

أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر؛-

.نظام حفظ الوثائق واألرشیف-

نظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية. 1.4

:العملیات واإلجراءات الداخلیة إلىیھدف نظام رقابة 

التأكد من مطابقة العملیات المنجزة واإلجراءات الداخلیة المتبعة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة، وللمعاییر -

، )مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة(واألعراف المھنیة واألخالقیة، وكذا لتوجیھات ھیئة المداولة 

.)ارة العامة التنفیذیةاإلد(ولتعلیمات الجھاز التنفیذي 

التأكد من االحترام الصارم لإلجراءات الداخلیة المتبعة في اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر، وتطبیق -

.معاییر التسییر المحددة من طرف الجھاز التنفیذي

التأكد من نوعیة المعلومات المحاسبیة والمالیة الموجھة لألطراف الداخلیة والخارجیة، ورقابة ظروف-

.إعدادھا، والتأكد من نوعیة أنظمة اإلعالم واالتصال

.التأكد من تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة المقررة في آجال معقولة-

:یتضمن نظام رقابة العملیات واإلجراءات الداخلیة

رقابة دائمة
التعلیمات أمن والمصادقة على العملیات المنجزة، واحترام كل التوجیھات وتمس الرقابة الدائمة مطابقة و

متابعة المخاطر، من خالل تعیین أعوان تقییم وواإلجراءات الداخلیة والتدابیر المتخذة، وخصوصا تلك المتعلقة ب

المحلیة مخصصین حصرا لھذه المھمة، وأعوان آخرین یمارسون الجھویة وعلى مستوى المصالح المركزیة و

مسؤول مكلف بالتنسیق وبفعالیة "تعیین بأن تقومالمالیةأیضا أنشطة تشغیلیة؛ لذا یجب على البنوك والمؤسسات 

".أجھزة الرقابة الدائمة

رقابة دوریة
تمس الرقابة الدوریة انتظام وأمن العملیات، واحترام اإلجراءات الداخلیة، وفعالیة الرقابة الدائمة، 

من خالل تعیین أعوان ومستوى الخطر الممكن التعرض لھ، وفعالیة ومالءمة أجھزة التحكم في المخاطر، 

مسؤول مكلف بالسھر على توافق "مكلفین بھذه المھمة من غیر المكلفین بالرقابة الدائمة، لذلك یجب تعیین 

".فعالیة جھاز الرقابة الدوریة

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة تبلیغ ھویة المسؤول المكلف بالرقابة الدائمة، والمسؤول المكلف 

للجنة المصرفیة، وینبغي على الجھاز التنفیذي إبالغ ھیئة المداولة عن تعیینھما، ویشترط أن ال بالرقابة الدوریة

یقوم ھذان المسؤوالن بأي عملیة مالیة أو محاسبیة إال إذا تعلق األمر بأعضاء من الجھاز التنفیذي؛ ویمكن أن 
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لعضو في الجھاز التنفیذي تحت رقابة تسند مھام ومسؤولیات الرقابة الدائمة والدوریة إما لشخص واحد وإما 

ویلتزم مسؤولو الرقابة الدائمة والدوریة بتقدیم تقریر . ھیئة المداولة، إذا كان حجم البنك أو المؤسسة یبرر ذلك

عن ممارسة مھامھم إلى الجھاز التنفیذي وتقریر لھیئة المداولة أو لجنة التدقیق، ویقدم مسؤول الرقابة الدوریة 

.ة في السنة، تقریرا إلى ھیئة المداولة أو إلى لجنة التدقیقعلى األقل مر

رقابة المطابقة
ین مسؤول مكلف بالسھر یتلتزم البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جھاز لرقابة خطر عدم المطابقة، وتع

یقوم ھذا على تناسق وفعالیة رقابة خطر عدم المطابقة، وتقوم بتبلیغ اسمھ إلى اللجنة المصرفیة، وال یجب أن 

المسؤول بأي عملیة مالیة أو محاسبیة إال إذا تعلق األمر بعضو من الجھاز التنفیذي، ویلتزم بتقدیم تقریر حول 

ممارسة مھامھ إلى مسؤول الرقابة الدائمة أو الجھاز التنفیذي؛ ویمكن أن تسند مسؤولیة رقابة المطابقة لمسؤول 

.ي، إذا كان حجم البنك أو المؤسسة یبرر ذلكالرقابة الدائمة أو لعضو في الجھاز التنفیذ

تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بوضع جھاز یسمح بضمان المتابعة المستمرة للتغیرات الطارئة على 

النصوص القانونیة، وتحدید إجراءات خاصة لدراسة مطابقة عملیاتھا، وخصوصا فیما یتعلق بالعملیات الخاصة 

م مسؤول رقابة المطابقة بإبداء رأي كتابي حول إجراءات تحدید وقیاس ومتابعة بالمنتجات الجدیدة، حیث یلتز

المخاطر الناجمة عن المنتجات الجدیدة، وحول مدى تكییف اإلجراءات القائمة، السیما ما تعلق باإلجراءات 

ضمان إطالع المحاسبیة والمعالجة المعلوماتیة والمراقبة الدائمة؛ كما تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة ب

.المستخدمین على التزامات المطابقة الملقاة على عاتقھم، وتكوین المستخدمین المعنیین بذلك

إجراءات الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما
تضع البنوك والمؤسسات المالیة تنظیما وإجراءات ووسائل تسمح لھا باحترام األحكام القانونیة والتنظیمیة 

مطبقة في إطار الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھما، وخصوصا فیما یتعلق بضمان ال

:السیمامعرفة الزبائن والعملیات التي یقومون بھا بشكل صارم، من خالل إعداد معاییر داخلیة تحدد 

سیاسة قبول الزبائن الجدد؛-

مقدمة؛إجراءات تحدید ھویة الزبائن والتأكد من الوثائق ال-

تصنیف الزبائن بالنظر إلى مخاطر تبییض األموال وتمویل اإلرھاب؛-

.لمخاطر المرتبطة بكل صنف من الزبائن وحركة األرصدة والعملیاتواجب اتخاذھا وفقا لالتدابیر ال-

، "جھاز رقابة المطابقة"تندرج الرقابة الدائمة لجھاز الوقایة من تبییض األموال وتمویل اإلرھاب ضمن 

ھر المسؤول عن رقابة المطابقة على الطابع المالئم لألجھزة واإلجراءات المعمول بھا بالنظر للنصوص ویس

المراسل لخلیة معالجة االستعالم "القانونیة والتنظیمیة والمخاطر التي یمكن التعرض لھا، لذا یجب أن یكون 

ا للمسؤول عن رقابة المطابقة، ویمكن أن تابع"  المالي والمسؤول عن المطابقة في إطار مكافحة تبییض األموال

.یكون ھو نفسھ
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التنظيم احملاسيب ومعاجلة العمليات. 2.4

تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة باألحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالنظام المحاسبي، السیما أنظمة 
:وخصوصامجلس النقد والقرض وتعلیمات بنك الجزائر، وتلبیة بعض المتطلبات 

ضمان وجود إجراءات تسمح بإعادة تشكیل العملیات حسب تسلسلھا الزمني، واالعتماد على أدلة اإلثبات -
من خالل الجرد المادي وتجزئة األرصدة ،والوثائق التلخیصیة، والتأكد من الحسابات عند إقفالھا

.ن إقفال محاسبي آلخرالجھات األخرى، ومتابعة وتفسیر تطور األرصدة ممند یوالتأك،والمقاربة
یجب أن تكون جمیع المعلومات المحاسبیة الواردة في التقاریر الدوریة والوثائق الموجھة لبنك الجزائر -

.قابلة للرقابة والتحقق منھاوواللجنة المصرفیة مصدرھا النظام المحاسبي، ویمكن إثباتھا بوثائق أصلیة، 

االحتفاظ بمجموع الملفات الضروریة إلثبات البیانات المالیة یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة -
.والتقاریر الدوریة إلى غایة آخر إقفال تم تسلیمھ لبنك الجزائر واللجنة المصرفیة

.رقابة دوریة للمخططات المحاسبیة ومدى مطابقتھا لقواعد التسجیل المحاسبي المعمول بھا-

ر مادي لألرصدة التي تحوزھا البنوك والمؤسسات المالیة ضرورة القیام بقید محاسبي أو متابعة تسیی-
.)خارج المیزانیة(لحساب الغیر وغیر المدرجة في البیانات المالیة

.التأكد من توفر مستوى كاف من األمن والحمایة ألنظمة المعلومات فیما یخص اإلعالم اآللي-

أنظمة قياس املخاطر والنتائج. 3.4

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وضع أنظمة لقیاس وتحلیل المخاطر، وتكییفھا مع طبیعة وحجم 
ز، السوق، معدل الفائدة القرض، الترك: وخصوصا مخاطرعملیاتھا، بغرض تفادي المخاطر التي تتعرض لھا، 

خریطة "لیل المخاطر وجود اإلجمالي، السیولة والتسویة، عدم المطابقة، والخطر التشغیلي؛ ویتطلب قیاس وتح
، معدة طبقا لصنف النشاط أو المھنة، وتبعا للتوجیھات المتخذة من الجھاز التنفیذي وھیئة المداولة، "المخاطر

.وتحدد اإلجراءات التي یجب اتخاذھا للحد من المخاطر، وتحدد وتحسن مخططات استمراریة النشاط

نظام انتقاء مخاطر القرض
الیة للمستفید وقدرتھ على السداد في االعتبار عند تقییم مخاطر القرض، وعند یجب أخذ الوضعیة الم

االقتضاء الضمانات المحصل علیھا، وبالنسبة للمؤسسات تحلیل محیطھا وممیزات شركائھا ومسیریھا وآخر 
الوثائق المحاسبیة، مما یستدعي تكوین ملفات القروض للحصول على جمیع المعلومات، ویتم تحدیث ھذه 
الملفات كل ثالثي على األقل، بالنسبة لذوي المستحقات غیر المدفوعة والمشكوك في تحصیلھا، والتي تتمیز 
بأھمیة مبالغھا؛ ویجب أن یأخذ انتقاء وتقییم عملیات القرض بعین االعتبار مردودیة القروض والعائدات 

.ا فیھا الرھن القانوني والحیازيالمستقبلیة الناتجة عن مشروع االستثمار، وعند االقتضاء الضمانات بم
مستقلة عن باقي الھیاكل التشغیلیة، ویجب وروض محل تحلیل من طرف وحدة مختصةتكون ملفات الق

منح بالتوقیع بوضوح تام، من شخصین على األقل عند الضرورة، ویتم الأن تصاغ اإلجراءات الخاصة بقرار 
.طرف الجھاز التنفیذي كل ستة أشھر على األقلالقیام بتحلیل الحق لمردودیة عملیات القرض من 



للبنوكيةداخلالرقابة ال:ثانيالمحور الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

نظام قیاس مخاطر القرض
یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة نظام قیاس لمخاطر القرض، یسمح بتحدید وقیاس وجمع 

المخاطر الناجمة عن مجموع عملیات المیزانیة وخارج المیزانیة، والتي یتعرض بموجبھا البنك لخطر عجز 

ز؛ ویجب علیھا أیضا أن تقوم بتحلیل تطور ونوعیة أو أطراف مستفیدة، أو لخطر التركتفید زبون أو طرف مس

.كل ثالثي على األقل، وإعادة ترتیب عملیات القرض) المیزانیة وخارج المیزانیة(التزاماتھا 

نظام قیاس المخاطر ما بین البنوك
المخاطر المتعلقة بالقروض واالقتراضات یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة جھازا لتحدید وقیاس 

مع البنوك األخرى، یتضمن مجموعة من الحدود ونظام لتسجیل ومعالجة المعلومات، یسمح بالحصول على 

.تجمیع لالقتراضات المحصل علیھا والقروض الممنوحة لنفس الطرف، ویسمح بمتابعة الحدود الموضوعة

نظام قیاس خطر السیولة
لمؤسسات المالیة وضع جھاز لتحدید وقیاس خطر السیولة، یستند إلى تحدید سیاسة یجب على البنوك وا

عامة لتسییر السیولة، ودرجة تحمل خطر السیولة، ووضع تقدیرات إلحصاء مصادر التمویل، ومجموعة من 

.الحدود المرفقة، ووضع سیناریوھات أزمة یتم تحیینھا بانتظام

ينظام قیاس خطر معدل الفائدة اإلجمال
یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة نظام معلومات داخلي یسمح بتحدید وقیاس خطر معدل الفائدة 

.اإلجمالي وضمان متابعتھ

نظام قیاس مخاطر الدفع
یجب أن تضع البنوك والمؤسسات المالیة نظاما خاصا لقیاس مدى تعرضھا لمخاطر الدفع، وخصوصا 

.فیما یتعلق بعملیات الصرف

اس مخاطر السوقنظام قی
یجب أن تسجل البنوك والمؤسسات المالیة یومیا عملیات الصرف طبقا لألحكام التنظیمیة المتعلقة بسوق 

الصرف، كما یجب أن تسجل یومیا العملیات المتعلقة بمحفظة التفاوض، وإذا كانت عملیاتھا معتبرة في األسواق 

.قیاسھا ومتابعتھا ورقابتھاالمالیة وسوق الصرف، یجب أن تضع أنظمة خاصة لضمان 

أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر. 4.4

القرض، التركز، عملیات (یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وضع أنظمة مراقبة وتحكم في المخاطر 

ن مع إظھار الحدود الداخلیة والظروف التي م) ما بین البنوك، معدالت الفائدة، معدالت الصرف، السیولة والدفع

خاللھا یتم احترامھا، ویمكن أن تكون ھذه الحدود شاملة داخلیا، وعند االقتضاء یمكن وضع حدود عملیاتیة على 

على األقل مرة في السنة من طرف الجھاز أو المدیریات، ویجب أن یتم مراجعتھامستوى الفروع أو الوكاالت 

تطبیقھامنالتنفیذي أو ھیئة المداولة مع مراعاة األموال الخاصة للبنك أو المؤسسة المالیة؛ وینبغي التأكد 

.، وتحذیر جمیع المعنیین بمخاطر تجاوزھا، والعملیات التصحیحیة المقترحة أو التي تم مباشرتھاباستمرار
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سات المالیة بالوسائل المالئمة للتحكم في المخاطر التشغیلیة والقانونیة، وخصوصا تتزود البنوك والمؤس

تلك التي قد ینتج عنھا توقف أنشطتھا األساسیة أو المساس بسمعتھا، وتستعین في ذلك أیضا بمخططات استمرار 

قصیر في احترام أو ویتم تسجیل الحوادث المعتبرة الناجمة عن ت. النشاط، التي تضعھا وتختبرھا بصفة دوریة

ت في األنظمة وحاالت الغش، ویتم وضع ملفات الحوادث تحت ختالالصیاغة اإلجراءات الداخلیة وعن اإل

.تصرف المسؤولین عن الرقابة الدائمة والدوریة

نظام حفظ الوثائق واألرشيف. 5.4

طتھا، ویجب أن تحدد ھذه تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد دالئل اإلجراءات المتعلقة بمختلف أنش

الدالئل على األقل، كیفیات تسجیل ومعالجة واسترداد المعلومات، والخطط المحاسبیة، وإجراءات تنفیذ مختلف 

كما تقوم البنوك والمؤسسات المالیة بإعداد مجموعة من الوثائق تحدد بدقة الوسائل الموجھة لضمان . العملیات

ة، وتوضع تلك الوثائق تحت تصرف ھیئة المداولة ومحافظي الحسابات السیر الحسن لجھاز الرقابة الداخلی

:واللجنة المصرفیة ومفتشي بنك الجزائر ولجنة التدقیق؛ وتوضح تلك الوثائق

المسؤولیات والتفویضات الممنوحة، والمھام المخولة والوسائل المخصصة لسیر أنظمة الرقابة والقواعد -

التي تضمن استقاللیتھا؛

قیاس المخاطر وأنظمة مراقبتھا والتحكم فیھا؛وصف أنظمة-

وصف األجھزة المتعلقة باحترام المطابقة، وإجراءات أمن أنظمة المعلومات واالتصاالت، وكیفیات -

.تكوین وحفظ األرشیف المادي واإللكتروني

قواعد احلوكمة.6.4

م، ینظتالمؤسسة المعنیة بأحكام ھذا الیتعین على الجھاز التنفیذي وھیئة المداولة التأكد من التزام البنك أو

وتقییم فعالیة جھاز الرقابة الداخلیة واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة، ویجب علیھما السھر على تطویر القواعد 

األخالقیة والنزاھة وترسیخ ثقافة الرقابة، وفي ھذا الصدد تقوم ھیئة المداولة بفحص نشاط ونتائج جھاز الرقابة 

.على األقل في السنة، أو مرة واحدة على األقل في حالة وجود لجنة التدقیقالداخلیة مرتین 

لجنة التدقیق بالمعلومات المتعلقة بقیاس المخاطر، ،وعند االقتضاء،یبلغ الجھاز التنفیذي ھیئة المداولة

یتم فیھا التي والقرارات المتعلقة بوضع الحدود بشكل منتظم، ویعلمھا على األقل مرة في السنة بالظروف

.السیما تلك المتعلقة بتجاوز حدود المخاطر أو حاالت الغش،ت المعتبرةختالالاإلاحترام الحدود، و

تقوم البنوك والمؤسسات المالیة مرة على األقل في السنة بإعداد تقریر حول ظروف ممارسة الرقابة 

،ومراقبة المخاطر التي تتعرض لھاالداخلیة، كما تقوم مرة على األقل في السنة بإعداد تقریر خاص بقیاس 

وانتقاء مخاطر القرض وتحلیل مردودیة عملیات القرض؛ ویرسل ھذین التقریرین إلى ھیئة المداولة وعند 

االقتضاء لجنة التدقیق، وإلى اللجنة المصرفیة قبل نھایة السداسي الموالي، ویتم وضعھما تحت تصرف 

.محافظي الحسابات
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، صندوق النقد العربي، أبو اإلدارة السلیمة للمؤسسات المالیة، )2014(اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة .1مراجع احملور الثاين
.ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة ، صندوق النقد العربي، مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفیة، )2017(اللجنة العربیة للرقابة المصرفیة .2

.أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة تقییم دور المراجع الداخلي في تحسین نظام الرقابة الداخلیة في المؤسسات ، )2015(رابح بالل ب.3
، مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة أدمحم -دراسة عینة من المراجعین الداخلیین -االقتصادیة 

.بوقرة، بومرداس، الجزائر الصندوق الوطني  : خلیة في البنوك دراسة حالةدراسة فعالیة نظام الرقابة الدا، )2007(بوطورة فضیلة .4
.مذكرة ماجستیر في علوم التسییر، جامعة دمحم بوضیاف، المسیلة، الجزائر، بنك-الفالحي  ، عدد الشرق األوسط-المدقق الداخلي ، إطار الرقابة الداخلیة الصادر عن كوسو، )2015(ھیرث روبرت.5

.2015مارس  وأثره على الرقابة COSO-ICاإلطار المتكامل للرقابة الداخلیة ، )2016(كشرود بشیر ومحیوت نسیمة .6

.11، عدد د االقتصادیمجلة جدالداخلیة في الجزائر،  ، مطبوعة جامعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الداخلیةالرقابةنظام، )2016(مقدم خالد وعبد هللا مایو .7
.الجزائر مدى فاعلیة دور التدقیق الداخلي في تقویم إدارة المخاطر وفق إطار ، )2016(إبراھیم لظن ھیا مروان .8
COSO)المحاسبة ، رسالة ماجستیر في )دراسة تطبیقیة على القطاعات الحكومیة في قطاع غزة

.9.، غزة، فلسطیناإلسالمیة، الجامعة والتمویل Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (1998), Cadre pour les systèmes de contrôle

interne dans les organisations bancaires, Banques des Règlements Internationaux,Bâle, Suisse.10. Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2015), Principes de gouvernance d’entreprise à

l’intention des banques, Banques des Règlements Internationaux, Bâle, Suisse.11. Dan Chelly & Stéphane Sébéloué (2014), Les métiers du risque et du contrôle dans la

banque, Observatoire des métiers, des qualifications et de l'égalité professionnelle entreles femmes et les hommes dans la banque, Paris, France. .، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة2002نوفمبر 14مؤرخ في 03-02نظام رقم .12 .، یتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة2011نوفمبر 28مؤرخ في 08-11نظام رقم .13
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خصوصيات النظام 

احملاسبـي للبنوك
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متهيد
على فحص القوائم المالیة بعد دراسة نظام الرقابة الداخلیة، وذلك من یرتكز التدقیق المحاسبي والمالي 

أجل إبداء رأي فني ومحاید حول مدى صدق وشرعیة تلك القوائم المالیة، وھو ما یتطلب التطرق لخصوصیات 

.أنتجھاالنظام المحاسبي للبنوك، بھدف اإلحاطة بالقوائم المالیة ومكوناتھا وشكلھا النمطي وطبیعة النظام الذي 

واملؤسسات املاليةلبنوكخصائص النظام احملاسبـي يف ا.1
جمع وتصنیف وتلخیص لیعبر النظام المحاسبي عن الطرق والقواعد واإلجراءات المحاسبیة المتبعة 

، وكذا الوثائق ھاوعرض المعلومات المالیة والتشغیلیة للوحدة االقتصادیة، إضافة إلى األفراد القائمین على تحقیق

والمستندات الضروریة لذلك، واألجھزة أو الوسائط التكنولوجیة المساعدة؛ وقد كانت النظم المحاسبیة التقلیدیة 

.ورقیة، لكن النظم المحاسبیة المعاصرة أصبحت مختلطة، وتعتمد على اإلعالم اآللي بشكل كبیر

العامة من أجل إثبات بیة الطرق والقواعد واإلجراءات المحاسیتضمن النظام المحاسبي للبنوك تطبیق 

األخذ بعین االعتبار طبیعة العمل البنكي، وھو ما یتطلب العملیات المصرفیة وإعداد القوائم المالیة للبنك، مع 

، والتي ال )المحاسبة البنكیة(االعتماد على بعض الطرق والقواعد واإلجراءات المحاسبیة الخاصة بالبنوك 

النظام المحاسبي للبنوك ببعض الخصوصیات مقارنة باألنظمة المحاسبیة یتمیز . تطبق في القطاعات األخرى

:للوحدات االقتصادیة العاملة في القطاعات األخرى، یمكن إیجازھا في النقاط اآلتیة

 المالیة في مجال العمل المحاسبي للبنوك إلى ثالث أنواعالعملیاتتنقسم:

.تكون الخزینة طرفا فیھا سواء بالتحصیل أو الصرف:عملیات نقدیة-

:وھي العملیات التي ال تكون الخزینة طرفا فیھا وتشمل نوعین:عملیات مقاصة-

؛)تحویالت بین حسابات الزبائن باستخدام الشیكاتمثال (تتم داخل البنك : مقاصة داخلیة)أ

.بنك الجزائرلفي غرفة المقاصة أخرى، وتسوىئن البنك وزبائن بنوك تتم بین زبا: مقاصة خارجیة)ب

.)ةیاقتناء المستلزمات ألغراض تنظیممثال(جمیع العملیات المتبقیة :عملیات أخرى-

عملیات البنوك بتشابھھا وكثرتھا وتكرارھا، لذا یجب اختیار الطریقة المحاسبیة المالئمة، كما أن تتمیز

).ء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةسوا(أغلب العملیات البنكیة ترتبط بالنقود 

 یھا لكنھا ال تمتلكھا، كاألوراق التجاریة المودعة للخصم أو التحصیل، قیم موجودة لدبتسجیلتقوم البنوك

.واألوراق المالیة التي یتم التعامل بھا لصالح الغیر، وتعھدات الزبائن

 القروض الممنوحة للزبائن والمؤسسات المالیة، تمتاز البنوك بأن معظم إیراداتھا تكون في شكل فوائد من

أغلبھا فھاأو في شكل عموالت من الخدمات التي یقدمھا البنك للزبائن والمؤسسات المالیة؛ أما مصاریف

تكون في شكل فوائد مقابل ودائع الزبائن والمؤسسات المالیة، أو في شكل عموالت مقابل الخدمات التي 

.ات المالیةیحصل علیھا البنك من المؤسس
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 یوضع النظام المحاسبي للبنوك على أساس أن الفترة المحاسبیة یوم واحد فقط، حیث یتم إعداد میزان

مراجعة وقائمة مركز مالي بشكل یومي، كما یتم إجراء مطابقات یومیة بین الدفاتر، للتأكد من صحة تنفیذ 

.العملیات البنكیة ودقة التسجیل المحاسبي لھا

المحافظة على األصول النقدیة، مما یتطلب استخدام عدة إجراءاتیجب على البنك:

االھتمام بتصمیم المستندات بحیث تحتوي على كافة البیانات المھمة؛-

؛)أسلوب المصادقات(نظام الرقابة إدخال الغیر كجزء من-

نك ووظیفة الفصل بین وظیفة االحتفاظ بأصول الب(تحقیق الضبط الحسابي والرقابة على أموال البنك -

المحاسبة، اعتماد مستندات البنك والتوقیع علیھا من اثنین ممن لھم الترخیص أو التوقیع ویكون ھذا 

).االعتماد في حدود مبالغ معینة

 على مستویین بالتوازي، حیث نجدالبنوكیتم تنفیذ العمل المحاسبي في:

عن العملیات التي تتم على مستوى اإلدارة العامة، وتجمیع محاسبات المحاسبةتھتم ب:محاسبة مركزیة-

.مختلف الوكاالت، وترصید حسابات المراسلین في الخارج

.من أجل تسجیل العملیات الیومیة على مستوى الوكالة:لكل وكالةمحاسبة مستقلة-

مقومات النظام احملاسبـي للبنوك.2
نظام المحاسبي، بدء من المعلومات عناصر تعتبر مقومات للیتطلب تنفیذ العمل المحاسبي تفاعل عدة

.، وصوال إلى القوائم المالیة التي تعتبر مخرجات لھللنظاماألحداث االقتصادیة، التي تعتبر مدخالت حول 

املعلومات املتعلقة باألحداث االقتصادية. 1.2

تؤثر في البنك، وھي مصدر للتغیرات ) أو ظروفمعامالت أو أحداث(األحداث االقتصادیة ھي وقائع 

وتدفقاتھ النقدیة، وعلیھ ینصب العمل المحاسبي على تحدیدھا وإثباتھا في ئھالمالي وأداهالتي تطرأ على مركز

ویمكن التمییز بین األحداث الداخلیة التي یسھم في حدوثھا البنك . الدفاتر المحاسبیة انطالقا من مستندات اإلثبات

واألحداث الخارجیة التي تنتج عن تفاعل البنك بمحیطھ الخارجي؛ واألحداث االقتصادیة ھي مصدر فقط،

.مدخالت النظام المحاسبي، بفعل ما ینتج عنھا من مستندات تعتبر نقطة االنطالق للعمل المحاسبي

اموعة املستندية. 2.2

مة إلثبات وتبریر عملیات البنك، حیث یتطلب تعبر عن الوثائق والمستندات القانونیة والتعاقدیة المستخد

تسجیل أي عملیة في الدفاتر المحاسبیة توفر قرینة على األقل تثبت حدوثھا، مما یستدعي اإلطالع على جمیع 

تتكون المجموعة المستندیة من وثائق رسمیة تتحدد بموجب نظام . الوثائق المستخدمة عند تنفیذ عملیات البنك

لبنك، الذي یحدد شكلھا ومن یقوم بإعدادھا ومصدرھا ومن یصادق علیھا وكیفیة انسیابھا الرقابة الداخلیة ل

:، وتنقسم إلىومكان حفظھا
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.یتم إعدادھا داخل البنك مثل إیصاالت اإلیداع وإشعارات الخصم واإلضافة:مستندات داخلیة-

.یتم إعدادھا من طرف الزبائن أو المؤسسات المالیة أو أي أطراف أخرى:مستندات خارجیة-

اموعة الدفترية.3.2

ھي السجالت التي تثبت فیھا عملیات البنك انطالقا من مستندات اإلثبات، كما تستخدم لتنظیم المعلومات 

ودفاتر أخرى یتم استخدامھا بشكل المالیة إلى غایة إعداد القوائم المالیة، وھناك بعض الدفاتر تستخدم یومیا، 

دوري؛ وتجدر اإلشارة إلى أن الدفاتر المحاسبیة كانت ورقیة في النظام الیدوي، أما في النظام اإللكتروني فإن 

.التسجیل المحاسبي یتم من خالل برامج معلوماتیة

الیومیات المساعدة، دفتر ة، الیومیة العام: تقوم البنوك بمسك الدفاتر المحاسبیة المعروفة تقلیدیا، ممثلة في

، ودفتر الجرد؛ لكن طبیعة النشاط البنكي تفرض استخدام دفاتر إضافیة، األستاذ العام، دفاتر األستاذ المساعدة

؛ كما تقوم البنوك بمسك دفاتر أخرى، یكون ةمیزان المراجعة الیومي، قائمة المركز المالي الیومی: ممثلة في

.ى، وفقا الحتیاجات التسییر الداخلي ومتطلبات نظام الرقابة الداخلیةھا تنظیمي بالدرجة األولھدف

السياسات احملاسبية.4.2

تشمل جمیع الطرق والقواعد المحاسبیة لالعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح، حیث تحدد كیفیة 

والمصدر الرئیسي . قیاس األحداث االقتصادیة من أجل االعتراف بآثارھا، ثم إعداد القوائم المالیة وعرضھا

ة كحالة بریطانیا؛ ومن أمثلتھا للسیاسات المحاسبیة ھو التشریع المحاسبي كحالة الجزائر، أو المعاییر المحاسبی

.االلتزاماتطرق تقییم األوراق المالیة أو تقییم 

مدونة احلسابات. 5.2

مدونة الحسابات عبارة عن دلیل أو مخطط یوضح الحسابات الرئیسیة الضروریة إلثبات العملیات، 

ما یتعلق بتصنیف البنود إضافة إلى أرقامھا وكیفیة سیرھا؛ وذلك بھدف تسھیل العمل المحاسبي، وخصوصا فی

وتجمیعھا وعرضھا ومتابعة تطورھا، كما أنھا تسمح بربط المدخالت بالتشغیل والمخرجات، لذا غالبا ما تسھر 

انطالقا من المدونة القاعدیة، وذلك عند تصمیم نظام الرقابة خاصة بھا البنوك على وضع مدونة للحسابات 

.الداخلیة لوظیفة المحاسبة

والقوائم املاليةالتقارير. 6.2

تعتبر التقاریر والقوائم المالیة مخرجات النظام المحاسبي، فھي المنتج النھائي لمختلف العملیات 

واإلجراءات التي یتم تنفیذھا ضمن العمل المحاسبي، وتتضمن معلومات عن المركز المالي للبنك وأدائھ المالي 

إضافة إلى اإلفصاحات التي تشرح بنود القوائم المالیة، والتغیرات فیھما، ومعلومات حول تدفقاتھ النقدیة، 

واإلفصاحات المتعلقة بالسیاسات المحاسبیة، وأي إفصاحات أخرى تزید من مالءمة المعلومات المالیة 

.للمستخدمین، وتزید من فھمھم لھا
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تقاریر مالیة إضافیة إلى جانب االلتزامات التقلیدیة فیما یخص التقاریر المالیة، تلتزم البنوك أیضا بتقدیم

یمكن تقسیم التقاریر المالیة للبنك المركزي، مع ضرورة احترام مواعید تقدیمھا، وضمان صحتھا ودقتھا؛ لذا 

:التي ینتجھا البنك حسب األطراف المستفیدة كما یأتي

 تسجیلھا تساھم في الرقابة على صحة العملیات ودقةتشمل كشوف یومیة :الداخليلالستخدامتقاریر مالیة

الجدول (اجعة الیومي، ملخص الحركة الیوميشف الحركة الیومي، كشف المرك: وھيالمحاسبي

؛ إضافة إلى كشوف دوریة تساھم في ةمیزان المراجعة الیومي، قائمة المركز المالي الیومی، )التوصیلي

نویة، قائمة المركز المالي موازین المراجعة الشھریة والسالرقابة الدوریة على العمل المحاسبي، ممثلة في 

.، وحساب النتائج الشھريةالشھری

یلزم البنك المركزي في كل دولة البنوك بتقدیم بیانات دوریة حول :تقاریر مالیة إحصائیة للبنك المركزي

مركزھا المالي، إضافة إلى بعض المعلومات المالیة األخرى التي تسمح بتقییم المخاطر في البنوك ومدى 

.بالقواعد االحترازیة، كما تسمح لمختلف مصالحھ بإعداد البیانات حول الجھاز المصرفيالتزامھا

وتوجھ )فصلیة أو سداسیة(تكون في الغالب سنویة، وقد تكون مرحلیة :تقاریر مالیة للنشر العام ،

، قائمة المیزانیة، خارج المیزانیة، حساب النتائج: لألطراف الخارجیة بما فیھا السوق المالي، وتشمل

.التدفقات النقدیة، قائمة التغیر في األموال الخاصة، الملحق

األفراد. 7.2

یقومون بتشغیل النظام المحاسبي والسھر علیھ، وتنفیذ مختلف المھام ضمن العمل اللذینھم األشخاص 

المحاسبي، ممثلین في المحاسبین الرئیسیین والمساعدین واإلداریین، ویختلف عددھم حسب حجم المؤسسة، 

.وعدد الیومیات المساعدة التي تعتمد علیھا

الوسائط التكنولوجية. 8.2

وجیا المعلومات واالتصاالت أصبحت الوسائط التكنولوجیة تلعب دورا مھما في في ظل تزاید أھمیة تكنول

تنفیذ العمل المحاسبي، وتشمل البرمجیات وأجھزة اإلعالم اآللي ولواحقھا، والتي أصبحت من المكونات 

أو فإن المحاسبة تمسك یدویا11-07من القانون رقم ) 24(فحسب المادة المحاسبیة؛نظمةالضروریة ضمن األ

، لیحدد شروط وكیفیات مسك 110-09عن طریق أنظمة اإلعالم اآللي، لذا جاء المرسوم التنفیذي رقم 

.اسبة بواسطة أنظمة اإلعالم اآلليالمح

نظام الرقابة الداخلية لوظيفة احملاسبة. 9.2

المتطلبات الغرض منھ ضمان حمایة ممتلكات البنك ودقة البیانات وكفاءة التشغیل، وھو مجموعة من

:نظام محاسبي من خاللالرقابیة التي توضح كیفیة عمل أي

تحدید المسؤولیات بوضوح على مختلف أصول البنك؛-

تقسیم العمل وفصل وظیفة المحاسبة وإمساك الدفاتر عن باقي العملیات وعن الخزینة؛-
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مراعاة الدقة عند تصمیم المستندات لتشمل كافة البیانات الھامة؛-

خذ في االعتبار عند تصمیم النظام المحاسبي أن كل مستند یتم تداولھ بین أكثر من موظف أو یجب أن یؤ-

أكثر من قسم، لتعزیز الرقابة التلقائیة، وتقلیل فرص الغش واألخطاء؛

تشجیع نظام الحسابات اإلجمالیة في دفتر األستاذ العام، وفصل واجبات ماسك دفتر األستاذ العام عن -

ستاذ المساعدة، حتى یمكن المطابقة بینھا ألغراض المراجعة؛ماسكي دفاتر األ

تصمیم الدورة المستندیة المحاسبیة بشكل یتحاشى التكرار بین موظف وآخر أو قسم وآخر؛-

توفیر نظام سلیم لحفظ المستندات یسھل الرجوع إلیھا؛-

.ر وقوعھاتوفیر مراكز للضبط الداخلي في الدورة المستندیة لتسھیل اكتشاف األخطاء فو-

إجراءات العمل احملاسبـي يف البنوك.3
كغیرھا من الوحدات الھادفة للربح، یمر العمل المحاسبي في البنوك بعدة مراحل، من أجل تنفیذ العدید من 

.اإلجراءات بشكل متسلسل، بما یتیح تحقیق الدورة المحاسبیة

الدورة احملاسبية يف البنوك.1.3

، السنة المالیةتشمل الدورة المحاسبیة جمیع الخطوات واإلجراءات المتبعة لتحلیل وإثبات العملیات خالل 

ویمكن . المقبلةالسنة وتنفیذ مختلف التسویات في نھایتھا، وإعداد القوائم المالیة، وكذا إعداد التسجیالت الخاصة ب

محاسبیة، والتي تبدأ بالمیزانیة االفتتاحیة للدورة، وتنتھي النظر للدورة المحاسبیة باعتبارھا تعاقب لإلجراءات ال

بالمیزانیة الختامیة لنفس الدورة؛ لذا فھي تشمل جمیع العملیات التي یقوم بھا المحاسبون، والمراحل التي یمرون 

.بھا منذ االفتتاح إلى غایة اإلقفال، عند تنفیذ العمل المحاسبي بغرض إعداد وعرض القوائم المالیة

تھا في یومیاتھا الخاصة، ثم ثبوتفي البنك من األقسام، التي تنظم مستندات القیود، العمل المحاسبيبدأ ی

إرسال مستندات القیود إلى قسم المحاسبة، أین یتم ھا، لیتم بعدالتي تمسكھالھا إلى دفاتر األستاذ المساعدة ترح

.تسجیلھا في الیومیة العامة، وإعداد كشف مطابقة الحركة الیومي، ثم الترحیل إلى دفتر األستاذ العام

في الحسابات المناسبة، لیتم آلیاثبتتم مستندات القیود وتنظعلى اإلعالم اآللي، حیث حالیا تعتمد البنوك 

وتتطلب ھذه اإلجراءات توافق النظام المحاسبي للبنك مع ھیكلھ اقي السجالت بشكل آلي؛ترحیل إلى بال

، وتحدید قنوات االتصال فیما یخص نقل واستقبال المستندات، وتوزیع المسؤولیاتالتنظیمي، من حیث األقسام، 

.ام المحاسبي المالئممن أجل الدقة والوضوح والسرعة، لذا فإن التنظیم اإلداري للبنك ھو الذي یحدد النظ

:یمكن التمییز بین نظامین فیما یخص الدورة المحاسبیة للبنوك

الطریقة الفرنسیة
تعتبر الطریقة المعتمدة في البنوك الجزائریة، وتتم من خالل استخدام یومیات مساعدة ودفاتر أستاذ 

ألستاذ العام في قسم المحاسبة، حیث یتم مساعدة في األقسام الفنیة للبنك، إلى جانب دفتر الیومیة العامة ودفتر ا

تسجیل العملیات أول بأول إثر حدوثھا في إحدى الیومیات المساعدة، ثم ترحل المبالغ بالتفصیل إلى الحسابات 
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في دفتر األستاذ المساعد، وفي نھایة الیوم یتم تحدید مجامیع الیومیات المساعدة وإثباتھا في قیود إجمالیة بدفتر 

.امة، ثم ترحیل المبالغ مباشرة إلى دفتر األستاذ العام، الستخراج میزان المراجعةالیومیة الع

الطریقة اإلنجلیزیة
د العملیات عند حدوثھا في دفاتر القید األولي التي تعادل الیومیات المساعدة، ثم ترحل المبالغ إلى تقی

لى ترحل مجامیع دفاتر القید األولي إالحسابات في دفاتر أستاذ الحسابات الشخصیة، وفي نھایة فترة معینة 

.یتم االستغناء عن دفتر الیومیة العامةالحسابات المختصة في دفتر األستاذ العام، أي أنھ بموجب ھذه الطریقة

رزنامة األعمال احملاسبية يف البنوك.2.3

كشف الحركة الیومي
یوما بیوم ضمن الیومیات المساعدة، انطالقا من مستندات اإلثبات، بواسطة إشعارات یتم تسجیل العملیات 

یومیة مساعدة لكل نوع من خصم أو إضافة، حیث تتولى األقسام إعداد كل ما یخص ذلك، ویتم تخصیص 

العملیات، ویتوقف عدد الیومیات على حجم الوكالة والعملیات التي تقوم بھا وتنظیمھا الداخلي، لكن ھناك بعض 

:الیومیات المساعدة األساسیة التي نجدھا في جمیع الوكاالت وھي

.نقدي من طرف الزبائنالسحب واإلیداع البل العملیات المتعلقة یتسجل:یومیة مساعدة لحركة الخزینة-

ل العملیات المتعلقة بتحویالت الزبائن، وخصم وتحصیل األوراق یتسجل:یومیة مساعدة لحركة المقاصة-

.التجاریة، وكذا عملیات تحصیل الشیكات المسحوبة على وكاالت أخرى لنفس البنك أو بنوك أخرى

.م بھا الوكالةتسجل فیھا جمیع العملیات األخرى التي تقو:یومیة مساعدة عامة-

.عبارة عن ملخص لھاانطالقا من واقع الیومیات المساعدة یتم إعداد كشف الحركة الیومي، وھو 

كشف المراجعة الیومي
بعد إتمام كشف اإلشعارات أو الیومیات المساعدة في كشف الحركة الیومي، یتم فرز القیود إلى 

دة، من أجل تفریغھا في كشوف المراجعة الیومیة التي مجموعات بما یسمح ترحیلھا إلى دفاتر األستاذ المساع

.یعدھا قسم المحاسبة في نھایة كل یوم

الجدول التوصیلي(ملخص الحركة الیومیة(
یقوم قسم المحاسبة بإعداد ملخص لكشف الحركة الیومي وملخص لكشف المراجعة الیومي، والتأكد من 

المحاسبي للمستندات المختلفة المؤیدة للعملیات الیومیة، من تطابق مجامیعھما، للتأكد من سالمة ودقة التسجیل

.خالل مطابقة مجموع كشف الحركة الیومي مع مجموع كشف المراجعة الیومي في نھایة كل یوم

میزان المراجعة الیومي
یتم ترحیل األرصدة المستخرجة من دفاتر األستاذ المساعدة إلى كشف، یعد بمثابة میزان مراجعة بغرض 

إجراء المقابلة بین أرصدة الحسابات الجزئیة وأرصدة الحسابات المجمعة، ویمكن إعداد عدد من موازین 

.المراجعة الجزئیة من واقع دفاتر األستاذ المساعدة الستكمال عملیة الضبط الداخلي
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المركز المالي الیومي
الیوم في نھایة رصدة شمل جمیع األي في نھایة كل یوم، وتإعداد قائمة المركز المالقسم المحاسبة ىیتول

.، وتستخدم كأساس التخاذ القرارات المتعلقة بتسییر النشاط الیوميالجاريالیوموحركةالسابق

الترحیل إلى دفتر األستاذ العام
بترحیل العملیات إلى دفتر األستاذ العام الذي یبین حسابات الوكالة قسم المحاسبة في ھذه المرحلة یقوم 

وعادة ما یكون شھري، ویسجل فیھ تاریخ العملیة والحركة المدینة والدائنة للحساب ،ة على حداالمستخدم

.والرصید القدیم والجدید لھ

إعداد میزان المراجعة الشھري
یتم إعداد میزان المراجعة الشھري انطالقا من دفتر األستاذ العام، وذلك باالعتماد على مختلف أرصدة 

.فیھ كما یتضمن على رصید الشھر السابقالحسابات الموجودة 

میزان المراجعة السنوي
یقوم قسم المحاسبة على مستوى الوكالة بجمع العملیات التي تقوم بھا ھذه األخیرة، ویتولى إرسالھا بشكل 

بالمدیریة العامة للبنك ھو الذي ) المحاسبة المركزیة(یومي إلى المدیریة العامة، فمركز الحسابات الرئیسي 

تصب فیھ خالصة األعمـال الیومیة التي ترد من الوكاالت، بما یتیح القید في الحسابات اإلجمالیة وإعداد میزان 

.المراجعة السنوي ومن ثم إعداد القوائم المالیة للبنك ككل

اإلطار التشريعي للمحاسبة البنكية يف اجلزائر.4
التي تخضع لھا، فالبنك قبل كل ادر التشریعیة في الجزائر بوجود العدید من مصتتمیز المحاسبة البنك

شيء یعتبر بمثابة تاجر، كما أن البنوك في الجزائر كلھا عبارة عن شركات مساھمة، لذا فھي مطالبة باستیفاء 

االلتزامات المحاسبیة للتاجر والشركات التجاریة ذات الشخصیة المعنویة وفق القانون التجاري؛ كما أنھا تدخل 

محاسبي المالي باعتبارھا شركات تجاریة، ونظرا لطبیعة النشاط البنكي فقد قام بنك ضمن مجال تطبیق النظام ال

.الجزائر بوضع نظامین خاصین بالمحاسبة البنكیة، وذلك استنادا لما جاء في قانون النقد والقرض

القانون التجاري. 1.4

، فیما یخص مسك 18إلى 9حدد القانون التجاري الجزائري االلتزامات المحاسبیة للتاجر في المواد من

وشروط القید فیھما، وضرورة جرد األصول والخصوم ) دفتر الیومیة ودفتر الجرد(الدفاتر المحاسبیة اإلجباریة 

كما حدد بعض األحكام الخاصة بحسابات . سنویا، وإعداد المیزانیة وحساب النتائج وإدراجھما ضمن دفتر الجرد

، فیما یخص جرد األصول والخصوم عند 717و716نویة في المادتین الشركات التجاریة ذات الشخصیة المع

ا لدى المركز الوطني  مإقفال السنة المالیة، وإعداد حساب االستغالل العام وحساب النتائج والمیزانیة، وإیداعھ

.للسجل التجاري، خالل الشھر الذي یلي مصادقة الجمعیة العامة علیھا، وكذا إعداد تقریر النشاط
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قانون النقد والقرض.2.4

المتعلق بالنقد والقرض، فإنھ یخول لمجلس النقد والقرض عدة 11-03من األمر رقم 62وفقا للمادة 

تحدید المقاییس والقواعد المحاسبیة التي تطبق على المؤسسات المالیة، وكیفیات تبلیغ ھاصالحیات، ومن بین

من 103لحقوق السیما بنك الجزائر؛ وقد حددت المادة الحسابات والمعلومات المحاسبیة واإلحصائیة لذوي ا

نفس األمر أھم االلتزامات المحاسبیة، حیث یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة تنظیم حساباتھا بشكل مجمع 

وفقا للشروط التي یحددھا مجلس النقد والقرض، كما یجب على كل بنك ومؤسسة مالیة إبالغ، قبل النشر، نسخة 

أشھر الموالیة لنھایة 6سابات السنویة إلى اللجنة المصرفیة، وااللتزام بنشر الحسابات السنویة خالل أصلیة للح

.السنة المالیة في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة اإللزامیة

النظام احملاسبـي املايل. 3.4

وإطاره ات، حددت طبیعتھمن خالل عدة تشریعتم اعتماد النظام المحاسبي المالي في الجزائر تدریجیا

.التصوري ومجال تطبیقھ ومختلف قواعده وأحكامھ

هإلى تحدیدھدف، ویالمحاسبي الماليتضمن النظام:2007نوفمبر 25في المؤرخ11- 07رقم القانون

.01/01/2009بدء تطبیقھ في موعدتطبیقھ، وحدد وشروط وكیفیات

11-07رقم القانونأحكامتطبیقتضمن:2008ماي 26في المؤرخ156-08رقمالمرسوم التنفیذي
منھ؛ كما حدد 40و36، 30، 25، 22، 9، 8، 7، 5الموادتطبیقكیفیاتالمذكور أعاله، بھدف تحدید

المؤسسةعلىیجبالتيالمحاسبیةمفھوم اإلطار التصوري ومكوناتھ وأھمیتھ، والمبادئ واالتفاقیات

.مفاھیم عناصر القوائم المالیةتطبیقھا، إضافة إلى 

 حیث 2008تضمن قانون المالیة التكمیلي لعام :2008جویلیة 24المؤرخ في 08-02األمر رقم ،

، من خالل تأجیل انطالق تطبیق النظام 11-07من القانون رقم 41منھ أحكام المادة 62عدلت المادة 

.01/01/2010المحاسبي المالي إلى تاریخ 

المالیة القوائمالتقییم واإلدراج في الحسابات، ومحتوىحدد قواعد:2008جویلیة26في المؤرخالقرار

سیرھا؛ وقد تضمن السیاسات المحاسبیة وقواعد وشروط إدراج وقواعدالحساباتمدونةوكذاوعرضھا،

كیفیة عرض ھذه البنود ، وقواعد تقییم مختلف بنود القوائم المالیة، كما حددالمعامالتالبنود المترتبة عن 

في القوائم المالیة، إلى جانب مدونة الحسابات التي تتیح تسجیل مختلف األحداث االقتصادیة في الدفاتر بعد 

.االعتراف بھا وإدراجھا، باإلضافة إلى تحدید المحاسبة المبسطة المطبقة على الكیانات الصغیرة

المستخدمین والنشاط المطبقة على األعمال وعددحدد أسقف رقم:2008جویلیة26في المؤرخالقرار

.تعتمد على محاسبة الخزینةالصغیرة بغرض مسك محاسبة مالیة مبسطةالكیانات

 مسك المحاسبة حدد شروط وكیفیات:2009أفریل 7المؤرخ في 09-110المرسوم التنفیذي رقم

.07-11من القانون رقم 24في المادة بواسطة أنظمة اإلعالم اآللي، تطبیقا لألحكام  المنصوص علیھا 
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 تضمنت التطبیق األول للنظام المحاسبي المالي، :2009أكتوبر 29الصادرة في 02التعلیمة رقم

وتھدف إلى تحدید شروط وإجراءات االنتقال إلى النظام المحاسبي المالي، وتوجھ المؤسسات إلى طریقة 

.ملیةالتحول وترشدھا إلى السبل الكفیلة بنجاح الع

أنظمة بنك اجلزائر. 4.4

تضمن مخطط الحسابات البنكیة والقواعد المحاسبیة :2009جویلیة 23المؤرخ في 04-09رقم النظام

.المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة

منھ یجب على البنوك تسجیل عملیاتھا وفقا للمبادئ المحاسبیة المحددة في القانون رقم 3المادة حسب  فإن قواعد التقییم والتسجیل 4المذكور آنفا، والنصوص التنظیمیة المحددة لكیفیة تطبیقھ؛ وحسب المادة 11-07

جویلیة 26في المؤرخقرار المحاسبي لألصول والخصوم واألعباء والنواتج ھي تلك المحددة بموجب ال إلى أن بعض أنواع العملیات، السیما العملیات على العمالت الصعبة 5؛ في حین أشارت المادة 2008

، تحدد عن طریق أنظمة بنك الجزائر؛ وجاء في الملحق إلى قواعد خاصة للتقییم والتسجیلوالسندات، تخضع 

. دامھا في التسجیل المحاسبي، مع شرح مقتضب لھاتفصیل لقائمة الحسابات التي یجب على البنوك استخ

 تضمن إعداد القوائم المالیة للبنوك والمؤسسات:2009أكتوبر 18المؤرخ في 05-09النظام رقم

.المالیة ونشرھا

المیزانیة، خارج المیزانیة، : ، ممثلة فيمنھ القوائم المالیة القابلة للنشر بالنسبة للبنوك2حددت المادة 

إلى أن إعداد 4، والملحق؛ وأشارت المادة ةالنتائج، قائمة التدفقات النقدیة، قائمة تغیر األموال الخاصحساب 

فقد ألزمت البنوك بنشر قوائمھا المالیة 7المیزانیة في البنوك یجب أن یتم وفقا لترتیب تنازلي للسیولة؛ أما المادة 

في النشرة الرسمیة لإلعالنات القانونیة اإلجباریة؛ كما تضمن التي تلي نھایة السنة المالیة) 6(في األشھر الستة 

.النظام ملحقا یوضح نموذج القوائم المالیة التي یجب على البنوك االلتزام بھا

إجراءات العمل احملاسبـي وفقا ألنظمة بنك اجلزائر.5
النظام المحاسبي المالي، لى اإلطار العام للمحاسبة المحدد بموجب ند المحاسبة البنكیة في الجزائر إتست

غیر أن القواعد المحاسبیة الخصوصیة المتعلقة بقطاع البنوك حددت بموجب النظامین الصادرین عن بنك 

).05-09والنظام رقم 04-09النظام رقم (الجزائر 

04- 09خمطط احلسابات البنكية وقواعد احملاسبة وفق النظام رقم . 1.5

08-92، لیحل محل النظام رقم 2009جویلیة 23المؤرخ في 04-09جاء بنك الجزائر بالنظام رقم 
، والذي تضمن مخطط الحسابات وقواعد التسجیل المحاسبي؛ حیث ورد في 1992نوفمبر 17المؤرخ في 

رقمین فقط، وتركت الحریة للبنوك بالنظام مدونة بأصناف الحسابات وأرقامھا، لكن تم االكتفاء بتحدید الحسابات 

:بمتابعةالرقابیةتم تحدید قائمة الحسابات بشكل یسمح للسلطات ؛ وقد یةفرعلسابات التحدید الح
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من خالل فصل العملیات ما بین البنوك، والتي لیس لھا تأثیر في مستوى الكتلة :تطور الكتلة النقدیة-

.النقدیة، عن العملیات األخرى مع الزبائن، والتي لھا تأثیر في مستوى الكتلة النقدیة

من خالل التمییز بین الحسابات بالدینار الجزائري، والحسابات :اإلحصاءات المتعلقة بمیزان المدفوعات-

.بالعملة الصعبة، والتمییز في المقابل بین المتعاملین المقیمین وغیر المقیمین

لوك حیث تسمح المعلومات الدقیقة للعملیات المحققة مع الزبائن تحدید الس:طریقة تمویل االقتصاد-

.)مستوى االدخار، مستوى تفضیل السیولة(االقتصادي 

من خالل توفیر معلومات مفصلة حول المخاطر بعد فصل الحقوق المشكوك فیھا :الصحة المالیة-

.والمؤونات لمخاطر البلدان وتصنیف أدوات المحفظة

:أصناف من الحسابات كاآلتيعدةتضمن النظام

 وعملیات ما بین البنوكحسابات عملیات الخزینة : 1الصنف
تستخدم حسابات ھذا الصنف لتسجیل جمیع العملیات النقدیة، أي العملیات التي یكون النقد طرفا فیھا، 

والعملیات التي تتم بین البنوك والمؤسسات المالیة، بما فیھا البنك المركزي والخزینة العمومیة والمراكز 

.المالیة الدولیة واإلقلیمیةالبریدیة، وكذا المراسلین األجانب والمؤسسات

 حسابات العملیات مع الزبائن: 2الصنف
تستخدم حسابات ھذا الصنف لتسجیل جمیع العملیات التي تتم مع الزبائن سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو 

بغض النظر عن غرضھا وآجالھا، إلى المتأتیة منھم،والودائع لھممعنویین، على غرار القروض الممنوحة 

القروض واالقتراضات مع الزبائن المالیین وشركات االستثمار وشركات التأمین والتقاعد والمؤسسات جانب

.األخرى المقبولة كمتدخل في سوق منظم، ما عدا الموارد واالستخدامات المجسدة بسندات

 حافظة األوراق المالیة وحسابات التسویة: 3الصنف
، بما فیھا أوراق التوظیف حافظة األوراق المالیةبطة بتستقبل حسابات ھذا الصنف العملیات المرت

وشھادات االدخار، واألوراق المالیة المحتفظ بھا ألغراض المعامالت والمتاجرة، من أجل تحقیق عائد مالي؛ 

كما تستخدم إلثبات الدیون المجسدة بأوراق مالیة، وعملیات التحصیل والعملیات مع الغیر واالستعماالت 

.الحسابات االنتقالیة وحسابات التسویةاألخرى، وكذا

 القیم الثابتة: 4الصنف
تستخدم حسابات ھذا الصنف لتسجیل االستخدامات الموجھة لخدمة نشاط البنك بصفة دائمة، بما في ذلك 

.معنویة، بما فیھا تلك المقدمة في شكل إیجار بسیطالمالیة والمادیة والالقروض التابعة واألصول الثابتة 

رؤوس األموال الخاصة والعناصر المماثلة: 5الصنف
تسجل ضمن حسابات ھذا الصنف وسائل التمویل في شكل حصص، أو الموضوعة تحت تصرف البنك 

، كإعانات االستثمار والضرائب )خارج دورة االستغالل(بصفة دائمة، كما تستقبل النواتج واألعباء المؤجلة 
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48ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

لى الخصوم، والنواتج واألعباء األخرى المؤجلة، كما تسجل فیھا المؤجلة على األصول والضرائب المؤجلة ع

.الیةنتیجة السنة الم

 األعباء: 6الصنف
تستخدم حسابات ھذا الصنف لتسجیل األعباء التي یتحملھا البنك، وتتضمن أعباء االستغالل البنكي 

كذا مخصصات االھتالكات ، والمصاریف العامة، و)الفوائد والعموالت(المتعلقة بالنشاط البنكي المحض 

ویتم تمییز أعباء االستغالل . خاطر البنكیة العامةلموالمؤونات وخسائر القیمة، ومخصصات األموال ضد ا

األعباء والضرائب (، كما تظھر في األخیر العناصر غیر العادیة )فوائد وعموالت(البنكي حسب نوع العملیات 

).على النتائج والعناصر المماثلة

 النواتج: 7الصنف
تستقبل حسابات ھذا الصنف النواتج المحققة خالل السنة من طرف البنك، وتتضمن نواتج االستغالل 

البنكي المتعلقة بالنشاط البنكي المحض، واالسترجاعات عن خسائر القیمة والمؤونات، واسترجاعات األموال 

ییز نواتج االستغالل البنكي حسب نوع ضد المخاطر البنكیة العامة، وكما ھو الحال بالنسبة لألعباء یتم تم

.العملیات، وتظھر في األخیر العناصر غیر العادیة

 خارج المیزانیة: 9الصنف
المكتسبة والممنوحة، ویتم تمییز مختلف االلتزامات من ) الوعود(تدرج ضمن ھذا الصنف االلتزامات 

اللتزامات التمویل والتزامات الضمان خالل طبیعتھا والطرف المقابل، حیث تخصص حسابات مناسبة 

.والتزامات على األوراق المالیة والتزامات بالعمالت الصعبة

05-09القوائم املالية وفق النظام رقم . 2.5

أكتوبر 18المؤرخ في 05-09تم تحدید القوائم المالیة ومكوناتھا وأشكالھا النمطیة بموجب النظام رقم  ، الصادرین عن بنك الجزائر؛ 1992نوفمبر 17المؤرخ في 09-92قم ، والذي حل محل النظام ر2009

:وفي ھذا الصدد یجب أن تبرز القوائم المالیة

تحلیل أصول البنك وفقا لمعیار السیولة وقابلیة العناصر للتحویل إلى نقدیة؛-

؛)فرد، ھیئة أو حكومة(تحلیل القروض حسب وجھتھا ونوعھا، وطبیعة المقترض -

األوراق المالیة حسب نوعھا؛تحلیل -

؛)فرد، ھیئة أو حكومة(تحلیل الودائع والدیون حسب مصدرھا ونوعھا، وطبیعة الدائنین -

تحلیل االحتیاطیات حسب مصادرھا المختلفة؛-

.والمصروفات حسب مصدرھا ودرجة ارتباطھا بالنشاط البنكيتحلیل اإلیرادات-

:09-92رقم تشمل القوائم المالیة حسب النظام



خصوصيات النظام المحاسبـي للبنوك:ثالثالمحور الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

المیزانیة
البنك ووجھتھا، أموال حیث تعبر األصول عن استخدامات األصول وااللتزامات،منتتكون المیزانیة 

:وفقا لمعیار السیولة وسرعة تحولھا إلى نقدیة، ویمكن تقسیم عناصر األصول إلى المجموعات اآلتیةوتصنف

دات لدى الخزینة ووتشمل الصندوق، والموجودات لدى البنك المركزي، والموج:العناصر النقدیة-

.العمومیة، والموجودات لدى مركز الصكوك البریدیة القابلة للسحب في أي وقت

، )المتاجرة(تتمثل في األصول المالیة المملوكة بغرض التعامل :االستثمارات المالیة قصیرة األجل-

.للبیع) المتاحة(واألصول المالیة الجاھزة 

ویمكن تقسیمھا إلى مجموعتین فرعیتین، وھما القروض والحسابات الدائنة :القروض والحسابات الدائنة-

.على الھیئات المالیة، والقروض والحسابات الدائنة على الزبائن

مات في المساھتتمثل في األصول المالیة المملوكة حتى االستحقاق، و:االستثمارات المالیة طویلة األجل-

.الفروع أو المؤسسات المشتركة أو الكیانات الزمیلة

.واألصول الضریبیة المؤجلةالجاریةالضریبیةوتشمل األصول :أصول الضرائب-

زونات والحقوق التي لم تدرج في بنود لمختشمل خصوصا ا:حسابات التسویة واألصول األخرى-

األصول األخرى، ورأس المال المكتتب غیر المطلوب أو غیر المسدد، وحسابات التسویة التي تضم مقابل 

األرباح الناتجة عن تقییم عملیات خارج المیزانیة، السیما العملیات على األوراق المالیة والعمالت 

.واإلیرادات المستحقة على الغیرسلفاعاینة الصعبة، واألعباء الم

.العقارات الموظفة، واألصول الثابتة المادیة والمعنویة، وفارق االقتناء:األصول غیر المالیة-

تعبر االلتزامات عن مصادر األموال، أي أنھا توضح كیفیة تمویل مختلف استخدامات وموجودات البنك، 

:المجموعات اآلتیةویمكن تقسیم عناصر االلتزامات إلى 

ویشمل الدیون المستحقة لصالح بنك الجزائر والمستحقات تحت الطلب أو التي تتطلب :البنك المركزي-

.ساعة أو یوم عمل واحد24مھملة أو إشعار مسبق مدتھ 

:یمكن تمییز عدة أنواع من الدیون في البنك، وھي:الدیون-

 على سبیل األمانة؛دیون لصالح الھیئات المالیة، والقیم المستلمة

دیون لصالح الزبائن، وھي الدیون المحصل علیھا من مختلف األعوان االقتصادیین؛

 دیون ممثلة بورقة مالیة، وتشمل الدیون التي تكون في شكل أوراق مالیة، والمصدرة من طرف البنوك

والمؤسسات المالیة في الجزائر أو في الخارج؛

تیة من إصدار األوراق المالیة أو االقتراضات التابعة التي ال یمكن دیون تابعة، وتشمل األموال المتأ

.، في حالة التصفیة، إال بعد إبداء الدائنین اآلخرین عدم رغبتھم في ذلكتسدیدھا

.والخصوم الضریبیة المؤجلةالخصوم الضریبیة الجاریةوتشمل:التزامات الضرائب-
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50ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

الدیون التي لم تدرج في البنود األخرى، وحسابات التسویة التي تشمل:حسابات التسویة ودیون أخرى-

سیما العملیات على األوراق المالیة التضم مقابل الخسائر الناتجة عن تقییم عملیات خارج المیزانیة،

.واألعباء المستحقة للغیرسلفاوالعمالت الصعبة، واإلیرادات المعاینة 

وتشمل مؤونات المخاطر واألعباء، وھي المؤونات المخصصة لتغطیة المخاطر غیر :مؤونات المخاطر-

إضافة إلى األموال المخصصة معاشات وااللتزامات المماثلة،، والمؤونات على الالحوادثالمؤكدة مثل 

.لتغطیة المخاطر المصرفیة العامة، وذلك إذا كان األمر یتطلب الحذر

وإعانات االستثمار األخرى، وتشمل اإلعانات بغرض حیازة التجھیزوھي إعانات:إعانات االستثمار-

.أصول أو إنشائھا، أو تمویل األنشطة طویلة األجل

، االحتیاطات، العالواترأس المال، (للمساھمین وتشمل األموال التي ترجع ملكیتھا :األموال الخاصة-

.)ونتائج السنوات السابقة المرحلة للدورة الحالیةنتیجة السنة المالیة،فوارق التقییم، فوارق إعادة التقییم، 

خارج المیزانیة
خارج المیزانیة عبارة عن جدول یوضح مختلف التعھدات التي قدمھا البنك للغیر في شكل التزامات 

بغرض التمویل أو الضمان، والتعھدات التي حصل علیھا البنك من الغیر في شكل التزامات تمویل أو ضمان 

:المالیة، ویمكن تقسم خارج المیزانیة إلىمن الھیئات

التزامات ممنوحة-
 التزامات التمویل لفائدة المؤسسات المالیة، والتي تشمل اتفاقیات إعادة التمویل وقبول الدفع أو

.التزامات الدفع، وتأكید فتح االعتمادات المستندیة للھیئات المالیة

 االعتمادات المؤكدة وخطوط استبدال أوراق الخزینة التزامات التمویل لفائدة الزبائن، وتشمل فتح

.وااللتزامات على تسھیالت إصدار األوراق المالیة لفائدة الزبائن

التزامات الضمان.

تشمل األوراق المالیة والعمالت الصعبة للتسلیمالتزامات أخرى ممنوحة ،.

التزامات محصل علیھا-
 المالیة، والتي تشمل اتفاقیات إعادة التمویل التزامات التمویل المحصل علیھا من المؤسسات

.وااللتزامات المتنوعة، المحصل علیھا من الھیئات المالیة

 التزامات الضمان المحصل علیھا من المؤسسات المالیة، وتشمل الكفاالت والضمانات االحتیاطیة

.والضمانات األخرى المحصل علیھا من الھیئات المالیة

ھا، وتشمل األوراق المالیة والعمالت الصعبة لالستالمالتزامات أخرى محصل علی.

حساب النتائج
ة ة للعملیات البنكیة، ونظرا لطبیعیلخص حساب النتائج حصیلة نشاط البنك خالل السنة المالیة نتیج

.النشاط البنكي یتم عرض األعباء والنواتج في حساب النتیجة مصنفة إلى عدة مجموعات
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51ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

یعتبر محصلة للفرق بین أعباء مختلف العملیات ذات الطبیعة البنكیة والنواتج :الناتج البنكي الصافي-

المتأتیة منھا، على غرار أعباء ونواتج الفوائد، أعباء ونواتج العموالت، مصاریف ومداخیل األصول 

.المالیة بمختلف أشكالھا، أعباء ونواتج العملیات البنكیة األخرى

ون ھذا العنصر من الناتج البنكي الصافي، وأعباء االستغالل العامة مثل یتك:الناتج اإلجمالي لالستغالل-

وأعباء المستخدمین والضرائب والرسوم، ومخصصات اریف اإلداریة والتوریدات العامةالمص

.االھتالكات وخسائر القیمة عن األصول الثابتة المادیة وغیر المادیة

مخصصات المؤونات وخسائر القیمة مالي لالستغالل، ویتضمن ھذا العنصر الناتج اإلج:ناتج االستغالل-

.لالسترداد، واالسترجاعات عنھاالقابلةوالمستحقات غیر 

یعبر عن ناتج االستغالل بعد تعدیلھ باألرباح والخسائر عن األصول المالیة األخرى، :الناتج الصافي-

.والعناصر غیر العادیة، والضرائب على النتائج وما یماثلھا

 التدفقات النقدیةقائمة
قائمة التدفقات النقدیة ھي جدول یوضح تدفقات النقدیة وما یعادلھا، الداخلة للمنشأة والخارجة منھا، 

تعبر النقدیة وفي ھذا الصدد . تعتبر جزء من إدارة النقدیةین بنود النقدیة أو ما یعادلھا، التيباستثناء الحركات ب

والودائع تحت الطلب، أما معادالت النقدیة فھي التوظیفات المالیة قصیرة عن السیولة الجاھزة في الصندوق 

.األجل عالیة السیولة القابلة للتحویل إلى مبلغ نقدي محدد بسھولة، والخاضعة لمخاطر منخفضة لتغیر القیمة

یة من یتم عرض التدفقات النقدیة للفترة مصنفة إلى تدفقات نقدیة من األنشطة التشغیلیة، وتدفقات نقد

تعد األنشطة التشغیلیة من أھم األنشطة المولدة األنشطة االستثماریة، وتدفقات نقدیة من األنشطة التمویلیة؛ حیث 

التي ال تعتبر أنشطة استثماریة أو أنشطة تمویلیة؛ وتشمل األنشطة االستثماریة عملیات اقتناء تلكلإلیراد، وھي 

ات األخرى غیر المدرجة ضمن معادالت النقدیة؛ أما األنشطة والتنازل عن األصول طویلة األجل والتوظیف

.التمویلیة فتنتج عن التغیرات في مبلغ ومكونات رأس المال المقدم واقتراضات البنك

تعرض التدفقات النقدیة المتأتیة من األنشطة التشغیلیة حسب الطریقة غیر المباشرة، التي تنطلق من 

:یحھ مع األخذ في االعتبارالناتج قبل الضریبة، من خالل تصح

؛)مثال االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة(آثار المعامالت التي لیس لھا أي أثر في النقدیة -

عدم التوافق أو تسویات دخول وخروج النقدیة الماضیة أو المستقبلیة المتعلقة بالتشغیل؛-

مویلیة؛الخزینة المرتبطة باألنشطة االستثماریة أو األنشطة التتدفقات-

قائمة التغیرات في األموال الخاصة
األموال الخاصة ھي جدول یوضح التغیرات التي مست البنود المشكلة لرؤوس التغیرات في قائمة 

، )مصدر التغیرات(األموال الخاصة للبنك خالل السنة المالیة، ومختلف العملیات التي كانت سببا في ذلك 

:على وجھ الخصوص بـوترتبط التغیرات في األموال الخاصة 
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النتیجة  الصافیة  للسنة  المالیة؛-

السیاسات المحاسبیة وتصحیحات األخطاء المھمة المدرجة مباشرة في األموال الخاصة؛ات فيتغیرال-

النواتج واألعباء األخرى المدرجة مباشرة في األموال الخاصة؛-

العملیات المتعلقة برأس المال؛-

.المقررة  خالل السنة  المالیةتوزیع  النتیجة واالحتیاطات-

ملحق القوائم المالیة
المالیة ھو عبارة عن مجموعة من المعلومات الوصفیة والكمیة، والتفسیرات والتعلیقات، القوائمملحق 

لومات المفیدة للمستخدمین، كما لمعالضروریة لفھم أفضل للقوائم المالیة، حیث یكمل، كلما اقتضت الحاجة، ا

.معلومات غیر موجود في القوائم المالیةیمكن أن یضیف

:یشتمل ملحق القوائم المالیة على معلومات مھمة نسبیا أو مفیدة لفھم القوائم المالیة ویتضمن

قواعد إعداد القوائم المالیة، طرق التقییم العامة، طرق التقییم الخاصة، تغییر (القواعد والطرق المحاسبیة -

؛)الطرق المحاسبیة

المتعلقة بالمیزانیة؛المعلومات -

المعلومات المتعلقة بااللتزامات خارج المیزانیة؛-

المعلومات المتعلقة بحساب النتائج؛-

المعلومات المتعلقة بقائمة التدفقات النقدیة؛-

المعلومات المتعلقة بقائمة التغیرات في األموال الخاصة؛-

الزمیلة؛المعلومات المتعلقة بالفروع، المؤسسات المشتركة والكیانات -

المعلومات المتعلقة بتسییر المخاطر؛-

المعلومات المتعلقة برأس المال؛-

المعلومات المتعلقة بالعوائد واالمتیازات الممنوحة؛-

.المعلومات ذات الطابع العام أو المتعلقة ببعض العملیات الخاصة-

دكتوراه في ، المرجعیة النظریة وتحدیات التطبیقالمخطط المحاسبي البنكي بین ، )2014(بن فرج زوینة .1مراجع احملور الثالث

.2.، الجزائر1، جامعة سطیف العلوم االقتصادیة Dov Ogien (2008), Comptabilité et audit bancaires, 2e édition, DUNOD, Paris, France.3. Carl S. Warren, James M. Reeve and Jonathan E. Duchac (2012), Financial Accounting,12th edition, Cengage Learning, South-Western, USA.
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4. Robert Libby, Patricia A. Libby and Daniel G. Short (2011), Financial Accounting, 7thedition, The McGraw-Hill Companies, USA.5. Charles H. Gibson (2011), Financial Reporting & Analysis, 12th edition, CengageLearning, South-Western, USA.6. Pierre-Charles Pupion (1999), Économie et gestion bancaires, Paris: Dunod. ، الجریدة الرسمیة، یتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر 25مؤرخ في 11-07قانون رقم .7

.2007نوفمبر 25، الصادر بتاریخ 74العدد  .، یتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم1975سبتمبر 26مؤرخ في59-75أمر رقم .8 ، الصادر 52، العدد الجریدة الرسمیة، یتعلق بالنقد والقرض، 2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم .9

.2003أوت 27بتاریخ  ریدة الج، 11-07، یتضمن تطبیق أحكام القانون 2008ماي 26مؤرخ في 156-08مرسوم تنفیذي رقم .10

.2008ماي 28، الصادر بتاریخ 27، العدد الرسمیة الجریدة ، 2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لعام 2008جویلیة 24مؤرخ في 08- 02أمر رقم .11

.2008جویلیة 27، الصادر بتاریخ 42العدد ،الرسمیة المحاسبة بواسطة یحدد شروط وكیفیات مسك ، 2009أفریل 07مؤرخ في 110-09مرسوم تنفیذي رقم .12

.2009أفریل 28، الصادر بتاریخ 21، العدد الجریدة الرسمیة، أنظمة اإلعالم اآللي یحدد قواعد التقییم والمحاسبة ومحتوى القوائم المالیة وعرضھا وكذا ، 2008جویلیة 26قرار مؤرخ في .13

.2009مارس 25، الصادر بتاریخ 19، العدد الجریدة الرسمیة، مدونة الحسابات وقواعد سیرھا ستخدمین والنشاط المطبقة على لمیحدد أسقف رقم األعمال وعدد ا، 2008جویلیة 26قرار مؤرخ في .14

25، الصادر بتاریخ 19، العدد الجریدة الرسمیة، الكیانات الصغیرة بغرض مسك محاسبة مالیة مبسطة
.2009مارس  ابات البنكیة والقواعد المحاسبیة یتضمن مخطط الحس، 2009جویلیة 23مؤرخ في 04-09نظام رقم .15

.2009دیسمبر 29، الصادر بتاریخ 76، العدد الجریدة الرسمیة، المطبقة على البنوك والمؤسسات المالیة یتضمن إعداد القوائم المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة ، 2009أكتوبر 18مؤرخ في 05-09نظام رقم .16

.2009.17دیسمبر 29صادر بتاریخ ، ال76، العدد الجریدة الرسمیة، ونشرھا Instruction n° 02 du 29 Octobre 2009 portant première application du SystèmeComptable Financier 2010.
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:احملور الرابع

مفاهيم حول التدقيق 

والتدقيق الداخلي
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متهيد
ھا، سسة، نظرا لألدوار التي یضطلع بالمؤیعتبر التدقیق من بین أھم وظائف القیادة والتحكم في

وخصوصا فیما یتعلق بالتأكید والتقییم؛ ومع تطور التدقیق توسعت أدواره لتشمل االستشارة أیضا، كما اتسع 
.نطاقھ، لتظھر أنواع جدیدة من التدقیق، وما صاحب ذلك من تطور في أدوات ومنھجیة التدقیق

تطور التدقيق.1
، ومصدره ھو الكلمة الالتینیة )Audit(للمصطلح األنجلوسكسوني ھي ترجمة" تدقیق"كلمة 

)Audire( ،حیث كان یتم عقد جلسات عامة لالستماع وقراءة الحسابات ، ومعناھا ھو اإلصغاء واالستماع

فالتدقیق یختلف بشكل جوھري عن التفتیش أو . الحكومیة بصوت مرتفع، لیقوم بعدھا المدققون بتقدیم تقاریرھم
یشیر المعنى الحقیقي للتدقیق إلى اإلصغاء حیثطرة،واب، بغرض فرض الرقابة الصارمة والسیاالستج

.واالستماع لطرف ما، ومتابعة ما یقوم بھ، بغرض التقییم والتأكد، وذلك بما یساھم في التحكم والقیادة
اتھا التشغیلیة یرتبط ظھور وتطور التدقیق بتطور النشاط االقتصادي من جھة، وتطور المؤسسات وعملی

واإلداریة من جھة أخرى؛ ففي البدایة ظھرت الحاجة للتدقیق لدى الملوك واألمراء والقیاصرة في الحضارات 
القدیمة، للتأكد من حفظ الممتلكات والثروات، والتأكد من جمع الضرائب، وذلك في مصر القدیمة والیونان؛ غیر 

عرف تطورا مستمرا واكب التطور الذي شھده النشاط أن نشاط التدقیق لم یقتصر على ھذا الشكل، بل 
.االقتصادي، وخصوصا مع ظھور الوحدات االقتصادیة الكبیرة، وتطورھا لتأخذ شكل شركات مساھمة

:مر تطور التدقیق بعدة مراحل، یمكن إیجازھا في المراحل األربعة اآلتیة

1500الفترة منذ العصر القدمي حىت عام : املرحلة األوىل. 1.1

لم یكن ھناك فصل واضح بین التدقیق والمحاسبة خالل ھذه المرحلة، بل كان ھناك تداخل كبیر بینھما، 
كما أن عملیات التدقیق والمحاسبة التي كانت مرادفة للعد واإلحصاء ومتابعة التطور، كانت تقتصر على 

لحكومة، وكان المدقق بمثابة رجل سلطات الدولة، یتم تنظیمھا من طرف الملك أو اإلمبراطور أو الكنسیة أو ا
دین أو كاتب، وكان الھدف من التدقیق ھو مكافحة السرقة والتالعب واالختالس وحمایة األموال، إضافة إلى 

كان االھتمام في ھذه المرحلة منصبا بالدرجة األولى على جرد . التأكد من جمع الضرائب وتحصیلھا
الضیاع ذلك عدة مرات في السنة، بغرض الحد من حاالتارالمخزونات السلعیة والثروات، حیث یتم تكر

.والتلف والتالعب والغش، وكانت عملیات التدقیق شاملة ومفصلة، دون أي اعتراف بأھمیة الرقابة الداخلیة
ودلیال لكیفیة تسجیل مخططا محاسبیاالذي تضمن"حمو رابي"ظھر قانون " السومریین"في عھد 

أما . مصدرین مستقلین للتسجیلمتأتیة منمقارنة معلوماتتقنیة للرقابة تعتمد علىالصفقات، كما تم استخدام
للمحاسبة العمومیة، من خالل الفصل بین من یرخص لإلیرادات نظامألول مرةفقد ظھر" الرومان"في عھد 

ة في الصین، خالل والنفقات، ومن یقوم بتحصیل اإلیرادات وتسدید النفقات؛ كما تم وضع نظام للرقابة المتبادل
.الفصل بین وظائف أمین الخزینة والمحاسبالثاني عشر، من خاللالقرن



التدقيق والتدقيق الداخليمفاهيم حول :رابعالمحور الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1850إىل 1500الفترة من : املرحلة الثانية. 2.1

لوكا "تمیزت ھذه المرحلة بانتشار تقنیة القید المزدوج في المحاسبة، بعد أن تناولھا الریاضي اإلیطالي 

المحاسبة مھنة، في أحد فصول كتابھ حول الجبر والھندسة والحساب، مما ساھم في تطور 1494عام " باشیلیو

ج عن ھذه األخیرة ھو انفصال الملكیة عن أھم ما نتووالتدقیق؛ كما شھدت ھذه المرحلة رواج الثورة الصناعیة، 

اإلدارة، نتیجة زیادة أحجام الوحدات االقتصادیة، وتطور أشكال جدیدة من الشركات، وظھور نوع من الرقابة 

.الداخلیة، في شكل رقابة محاسبیة، مما أدى إلى زیادة الحاجة لمدققین مستقلین لمراقبة أعمال اإلدارة

رحلة یتولون عملیات التدقیق بأمر من الحكومة أو المحاكم التجاریة أو كان المحاسبون في ھذه الم

المساھمین، بھدف اكتشاف األخطاء ومنع الغش، ومعاقبة مرتكبیھ وحمایة األصول، وكانت عملیات التدقیق 

ل وإلى جانب ذلك عرفت ھذه المرحلة ظھور أول منظمة مھنیة في مجا. مفصلة دون االھتمام بالرقابة الداخلیة

.1739، كما تم تأسیس ما یعرف بجمعیة میالنو عام 1581بإیطالیا عام " البندقیة"التدقیق في 

1905إىل 1850الفترة من : املرحلة الثالثة. 3.1

تمیزت ھذه المرحلة بالنمو االقتصادي الكبیر بعد الثورة الصناعیة، واالنفصال التام بین الملكیة واإلدارة، 

ة بشكل كبیر، حیث أصبحت محرك النظام االقتصادي الرأسمالي، مما زاد الحاجة وانتشار شركات المساھم

للتدقیق؛ كما تمیزت ببدایة التوجھ نحو تنظیم مھنة التدقیق على المستوى القومي، وقد كانت بریطانیا سباقة 

ین القانونیین معھد المحاسب"، و1854عام " معھد المحاسبین القانونیین في اسكتلندا"لذلك، حیث عرفت إنشاء 

، وظھور قوانین تفرض اعتماد مدققین لمراجعة حسابات شركات المساھمة، 1880عام " في إنجلترا وویلز

، الذي نص بشكل صریح على ذلك، والشيء نفسھ بالنسبة 1862على غرار قانون الشركات اإلنجلیزي عام 

.العدید من الدول بعد ذلكحول الشركات التجاریة في فرنسا، تبعتھما 1867جویلیة 24لقانون 

كان التدقیق في ھذه المرحلة یتم بطلب من الحكومة أو المساھمین، ویقوم بھ شخص مھني في المحاسبة 

المراجعة التفصیلیة، مع بدایة االھتمام بالرقابة في ظل التركیز علىأو قانوني، من خالل بعض االختبارات، 

:لمرحلة فيالداخلیة، وانحصرت أھداف التدقیق في ھذه ا

اكتشاف التالعب والغش في الدفاتر المحاسبیة؛-

اكتشاف األخطاء الفنیة واألخطاء المتعلقة بتطبیق المبادئ المحاسبیة؛-

.المیزانیةتأكید صدق-

حىت اآلن1905الفترة من : املرحلة الرابعة. 4.1

صبح لكل منھما أدوار تمیزت ھذه المرحلة باالنفصال التام بین وظیفتي المحاسبة والتدقیق، حیث أ

مختلفة؛ كما تمیزت بزیادة االھتمام بالتدقیق، فإلى جانب الدولة والمساھمین، تزاید الطلب على التدقیق من 

شخص مھني خبیر ومؤھل، بھ طرف المقرضین واألطراف األخرى؛ وأصبح التدقیق نشاط مستقل یقوم 

باالعتماد على المراجعة االختباریة، واالھتمام الكبیر بالرقابة الداخلیة، وذلك بھدف المصادقة على القوائم 
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المالیة، من خالل تقییم أنظمة الرقابة الداخلیة وفحص الحسابات، أما اكتشاف الغش واألخطاء فقد أصبح ھدفا 

.یس مسؤوال عن الغش واالحتیال واألخطاء إال في حدود فحصھوسیطا ولیس ھدفا نھائیا، فالمدقق ل

من أبرز العوامل التي ساھمت في زیادة الحاجة للتدقیق في بدایة ھذه المرحلة، وخصوصا في الوالیات 

لمعامالت في للعالم مثلھا من قبل، إضافة إلى التطور الكبیر، التي لم یشھد ا1929المتحدة األمریكیة، ھو أزمة 

اق المالیة، ونتیجة لذلك قامت جمیع الدول بتنظیم مھنتي المحاسبة والتدقیق، حیث أصبحا لھما مكانة األسو

وإلى جانب ذلك، تمیزت ھذه المرحلة باالعتماد الكبیر على أنظمة الرقابة . خاصة في النشاط االقتصادي

بداء رأي فني ومحاید حول مدى إ"الداخلیة، واالعتماد على التدقیق االختباري، حیث أصبح ھدف التدقیق ھو 

، كما تمیزت باتساع نطاق التدقیق في جمیع المؤسسات والمستویات، وظھور "صدق وشرعیة القوائم المالیة

العملیاتي، ولم یتوقف األمر ھنا، بل ظھرت الحاجة ألنواع والعدید من أنواع التدقیق على غرار التدقیق الداخلي 

.وصوال إلى التدقیق البیئي واالجتماعي والتدقیق االستراتیجيالتعاقدي، أخرى من التدقیق مرورا بالتدقیق

لرقابة الداخلیة، أنظمة ار األخطاء، من خالل تصمیمالحذر من مخاطظھرت في بدایة ھذه المرحلة فكرة

، فمن أجل 1929، وخاصة بعد أزمة)الرقابة المحاسبیة(في المجال المحاسبيعموماوالتي كانت تنحصر

ادة الثقة للسوق المالي، ظھر مفھوم جدید للرقابة المحاسبیة في المؤسسات الكبیرة وھو تدقیق إع

، أي فحص مدى التطبیق الجید لإلجراءات والقواعد ومواصفات المنصب والھیكل )Régularité(االنتظامیة

.التنظیمي ونظام المعلومات

الجنسیات، وتزاید أحجام المؤسسات بظھور الشركات متعددة1960إلى 1929الفترة من تمیزت 

بشكل كبیر، مما نتج عنھ االعتماد على الالمركزیة في التسییر، من خالل اعتماد نظام للتسییر مبني على 

التفویضات، مع ضرورة االلتزام باستخدام اإلجراءات المحددة من طرف الشركة األم أو اإلدارة المركزیة؛ 

إلى ظھور مصطلح جدید یعرف بتدقیق أدىووحداتھا والرقابة علیھا، مماالتي تھدف إلى التحكم في فروعھا 

.القوانین والتشریعیات والتنظیمات المعمول بھاأي التأكد من مدى تطبیق ، )Conformité(المطابقة 

، ومع ارتفاع حدة المنافسة بین المؤسسات، لم تعد الشركات 1980و1960الفترة بین خالل 

من الضروري أن تكون ھذه األخیرة بل أصبحبیق إجراءات محددة لكل وظیفة،تقتصر على تطالكبرى

المیزة التنافسیة، وبھذا صیانةوسلیمة، تساھم فعال في تحقیق أھداف الرقابة والتحكم في المخاطر، بھدف فعالة

Efficacité) (الكفایة(والفاعلیة الرقابة على الفعالیةانتقل مفھوم الرقابة إلى et Efficience( وھنا یتجھ ،

.المدقق إلى تقدیم رأیھ حول نوعیة وجودة اإلجراءات المعمول وتقدیم االقتراحات لتحسینھا

عرفت ھذه المرحلة أیضا توجھ نحو البعد الدولي لمھنة التدقیق، حیث ظھرت مكاتب التدقیق الكبیرة 

,Ernst & Young(أھمھا األربعة الكبار العابرة للحدود، والتي تقوم بتقدیم خدمات التدقیق في عدة دول، ومن  KPMG, Deloitte, Price water house Coopers( فمنذ بدایة القرن العشرین اضطرت مكاتب ،

راجع لتوسع أنشطة الشركات متعددة الجنسیات، والتي یتطلب تدقیقھا التدقیق الكبرى إلى تدویل نشاطھا، وھذا
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في إجراءات الخارج، بھدف الحصول على نفس نوع الخدمة، وتوحیدالقیام بتدقیق الفروع الموجودة في 

اتجھ التدویل أیضا نحو إنشاء . التدقیق المستخدمة، وخصوصا فیما یتعلق بالقوائم المالیة الموحدة أو المدمجة

والتي ، )IIA(، ومعھد المدققین الداخلیین )IFAC(ھیئات دولیة للتدقیق، على غرار االتحاد الدولي للمحاسبین 

. تھتم بتحدید المفاھیم المرتبطة بالتدقیق، وإصدار معاییر للتدقیق، من أجل تطویر المھنة على المستوى الدولي

وفي ظل ھذه التطورات اتجھ التدقیق إلى لعب دور أكثر أھمیة في نھایة ھذه المرحلة، فلم یبقى دوره منحصرا 

.ت االستشاریة أیضافي تقدیم الخدمات التأكیدیة، بل امتد لیشمل الخدما

تعريف وأمهية التدقيق.2

تعريف التدقيق. 1.2

من الصعب إعطاء تعریف محدد للتدقیق، نظرا لوجود عدة أنواع من التدقیق، واختالف مجاالتھا 

ومنھجیاتھا وأھدافھا؛ وعلى العموم فإن التدقیق عبارة عن نشاط داخل المؤسسة أو خارجھا، مھمتھ التقییم 

لجمیع األنشطة والعملیات التي تقوم بھا المؤسسة، ویعتمد على منھجیة واضحة من طرف وبشكل دائم 

.أخصائیین مستقلین، محترمین أخالقیات ومعاییر مھنیة صارمة

فحص انتقادي یسمح بمراجعة والتأكد من المعلومات المقدمة من "، فإن التدقیق ھو )دمحم بوتین(حسب 

؛ وحسب "ت التي قامت بھا، والنظم القائمة التي أنتجت تلك المعلوماتطرف المؤسسة، والحكم على العملیا

عملیة منھجیة منظمة للحصول على تقییم موضوعی ألدلة اإلثبات "، فإن التدقیق )أمین السید أحمد لطفي(

المتعلقة بتأكیدات خاصة بأحداث اقتصادیة، بغرض التأكد من درجة التطابق بین تلك التأكیدات والمعاییر 

".مقررة، وتوصیل النتائج للمستخدمین المعنیینال

توكیل مھمة إبداء رأي لمھني مستقل، یستخدم منھجیة "أن التدقیق عبارة عن ) Robert Obert(یرى 

فتعرف ) AAA" (الجمعیة األمریكیة للمحاسبة"؛ أما "خاصة، یولي مستوى مقبول من العنایة مقارنة بالمعاییر

ومنھجیة لجمع وتقییم األدلة والقرائن، بشكل موضوعي، حول نتائج األنشطة عملیة منظمة "التدقیق بأنھ 

واألحداث االقتصادیة للمؤسسة، وذلك من أجل إبداء رأي فني ومحاید حول مدى توافق وتطابق تلك النتائج مع 

".لرأيالمعاییر المقررة، وھل تم التنفیذ وفق اإلجراءات المحددة سلفا، وتبلیغ األطراف المعنیة بذلك ا

التدقیق في مفھومھ المھني یعبر عن عملیة فحص مستندات ودفاتر "فإن ) أحمد حلمي جمعة(حسب 

وسجالت المؤسسة فحصا فنیا انتقادیا محایدا، للتحقق من صحة العملیات، وإبداء الرأي حول عدالة الحسابات 

منظمة "كما تم تعریف التدقیق من طرف ."المالیة للمؤسسة، باالعتماد على سالمة ومتانة نظام الرقابة الداخلیة

مسعى أو طریقة منھجیة مقدمة بشكل منسق، من طرف مھني یستعمل مجموعة من "بأنھ " العمل الفرنسیة

تقنیات المعلومات والتقییم، بغیة إصدار حكم معلل ومستقل، استنادا إلى معاییر التقییم، وتقدیر مصداقیة وفعالیة 

.ة بالتنظیمالنظام واإلجراءات المتعلق
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:تتمثل فيالوظائف األساسیة للتدقیقمن خالل التعاریف السابقة یمكن القول أن 

مراجعة العملیات وكیفیة تنفیذھا في الواقع، ومقارنتھا بما یجب أن تكون علیھ، كما ھو محدد في :التحقق

.التشریعات أو األنظمة أو دلیل اإلجراءات للمؤسسة أو سیاساتھا وتعلیماتھا

مراجعة المستندات والسجالت والحسابات للحكم على مدى صالحیتھا، وتحلیل البیانات من واقع :فحصال

.المستندات والسجالت للتأكد من صحة وسالمة العملیات

مراجعة اإلجراءات المعمول بھا، من أجل الحكم على مدى فعالیتھا وكفایتھا:التقییم.

والتقییم في شكل تقریر موجھ إلى األطراف المعنیة سواء كانت أي بلورة نتائج التحقیق والفحص:التقریر

.داخلیة أو خارجیة

:وھيبالخصائص األساسیة للتدقیقمن التعاریف السابقة یمكن الخروج 

التدقیق عبارة عن عملیة قد یكون جزء من العملیات التي تقوم بھا المؤسسة، أي أنھ جزء :التدقیق نشاط

.د یكون مستقال عنھا بشكل تاممن خطتھا التنظیمیة، وق

وظیفة التدقیق ھي التحقق والفحص والتقییم والمراجعة والتأكد، لذا یعتبر التدقیق من :وظیفة التدقیق

وظائف القیادة في المؤسسة، یعطي للمؤسسة ضمان معقول حول درجة التحكم في عملیاتھا، ویقدم النصائح 

.واإلرشادات التي تسمح لھا بتحسینھا

فالمدقق یجب أن یكون مستقال عن الجھة الخاضعة للتدقیق، سواء من الناحیة :التدقیق نشاط مستقل

.الوظیفیة أو من ناحیة السلطة واتخاذ القرارات

فالمدقق لھ منھجیة عمل یتبعھا عند القیام بمھامھ، مما یفرض علیھ :التدقیق عملیة منظمة ومنھجیة

.مھنیة الصارمةااللتزام بمجموعة من المعاییر ال

فدور التدقیق ھو إبداء رأي فني محاید، بغرض التأكید والمصادقة أو :التدقیق نشاط تأكیدي واستشاري

.قراراتالاالستشارة، ولیس دوره اتخاذ 

فالمدقق موكل من طرف جھات معینة ألداء مھمة إبداء رأي فني ومحاید حول :التدقیق نشاط توكیلي

.المعنیة التي كلفتھ بذلكجوانب معینة تھم األطراف

حیث ینبغي على المدقق إبالغ النتائج المتوصل إلیھا لألطراف المعنیة، ومناقشة :التدقیق نشاط تقریري

.تلك النتائج والحلول المقترحة معھا

التدقیق ھو نشاط تأكیدي واستشاري، یقوم بھ : بناء على ما سبق، یمكن إعطاء تعریف للتدقیق كاآلتي

ومستقل، قد یكون من داخل المؤسسة أو من خارجھا، یعتمد على منھجیة واضحة ومنظمة، شخص مؤھل

ویستند إلى معاییر مھنیة صارمة، یقوم بالتحقق من العملیات وفحص الوثائق والسجالت وتقییم اإلجراءات 

ت وصدق جراءاوالسیاسات، من أجل إبداء رأي فني محاید ومبرر حول مدى االلتزام بالتشریعات واحترام اإل

.لألطراف المھتمةوشرعیة المعلومات، وتوصیل ذلك الرأي
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عالقة التدقيق باحملاسبة. 2.2

، فالمحاسبة عبارة عن نظام معلوماتي یقوم )7(یمكن تلخیص العالقة بین التدقیق والمحاسبة في الشكل 

تقییم العمل المحاسبي، سواء فیما یتعلق بإنتاج معلومات مالیة في شكل قوائم مالیة، أما دور التدقیق فیتمثل في 

بتقییم نظام الرقابة الداخلیة أو فحص الحسابات، أي أن دور التدقیق ھو فحص القوائم المالیة وتقییم النظام الذي 

.أنتجھا، من أجل المصادقة علیھا

.التكامل بین وظیفتي التدقیق والمحاسبة المالیة): 7(الشكل 

أمهية التدقيق. 3.2

تبرز أھمیة التدقیق في كونھ أداة مھمة لتحقیق التوازن بین طرفین أو أكثر، وذلك فیما یخص العالقة 

التعاقدیة بین المساھمین واإلدارة، وعالقة اإلدارة بمختلف األطراف ذات المصلحة، باإلضافة إلى دوره كأداة 

.قیادیة في خدمة اإلدارة العلیا

دور التدقیق في تحقیق التوازن في العالقة التعاقدیة بین المسیرین والمساھمین
، التي تنظر للمؤسسة باعتبارھا مجموعة من التعاقدات، "نظریة الوكالة"في ھذا الصدد نكون في إطار 

باعتبارھم األصیل، حیث یقوم المساھمون وأھمھا العقد الموجود بین اإلدارة باعتبارھا وكیل، والمساھمین

بوضع أموالھم تحت تصرف اإلدارة، ولضمان أن ھذه األخیرة تعمل لتحقیق مصالحھم یقومون بتكلیف شخص 

.مستقل أو أكثر لمراجعة عملھا

دور التدقیق في دعم حوكمة الشركات
بین المؤسسة ومختلف تعاقدیة ة عالقات عدصبح ھناكتفي ھذا الصدد نكون في مجال أوسع، حیث 

نا یعتبر التدقیق أحد اآللیات لتحقیق التوازن في تلك العالقات وتحقیق حوكمة وھاألطراف ذات المصلحة، 

األحداث 
والعملیات

النظام 
المحاسبي

ومات لالمع
المالیة

المراجعة النھائیة 
تدقیق العملیاتفي نھایة الدورة

تدقیق النظم

القوائم المالیة
المدققة

التقریر السنوي 
للمساھمین

تقریر محافظ
الحسابات

وظیفة
المحاسبة

وظیفة
التدقیق
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الشركات، لذا فإن مجال التدقیق ال ینحصر فقط في التدقیق المالي، وإنما یتوسع لیشمل مجاالت أخرى على 

.التدقیق في ھذا الصدد أحد آلیات وركائز حوكمة الشركاتإلخ؛ ویعتبر... غرار التدقیق االجتماعي والبیئي

التدقیق أداة رقابیة ھامة في المؤسسة
:حیث یھتم بالتأكد من أن

جمیع عملیات المؤسسة وأنشطتھا، سواء كانت تشغیلیة أو استثماریة أو تمویلیة أو إداریة أو أي عملیات -

المعمول بھا والساریة؛أخرى، تتم بما یتوافق والقوانین والتشریعات 

جمیع عملیات المؤسسة وأنشطتھا یتم تنفیذھا وفق ما ھو مخطط، وأن اإلجراءات المحددة وتعلیمات -

وسیاسات اإلدارة مطبقة من طرف المسؤولین عند القیام بمختلف المھام؛

ر ضمان الھیاكل الموضوعة واإلجراءات المصممة والتعلیمات المحددة من طرف اإلدارة كفیلة بتوفی-

معقول حول سالمة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة؛

صدق وشرعیة وموثوقیة المعلومات، وخصوصا المعلومات المالیة؛-

.ممتلكات المؤسسة موجودة، واإلجراءات المتخذة من طرف اإلدارة توفر حمایة كافیة لھا-

معايري ومنهجية التدقيق.3
أخالقيات التدقيق. 1.3

النزاھة
ھة أساس الثقة والمصداقیة التي یولیھا الغیر لنتائج التدقیق، وتكون من خالل التزام المدقق تعتبر النزا

:بالقیم األخالقیة مثل

االلتزام باألمانة واالستقامة والموضوعیة؛-

االجتھاد والحرص على أداء واجباتھ وبذل العنایة المھنیة الكافیة؛-

أو المؤسسة؛عدم ممارسة أو التغاضي عن أفعال تسيء للمھنة -

.احترام والمساھمة في تحقیق األھداف الشرعیة للمؤسسة-

الموضوعیة والحیاد
یجب على المدقق إبداء أعلى درجات الموضوعیة والحیاد في جمع وتقییم األدلة وإیصال المعلومات 

تقدیراتھ والتقاریر حول عملھ، وعدم الخضوع لتأثیر مصالحھ الشخصیة أو تأثیر األطراف األخرى عند بناء 

غیر (وتكوین رأیھ المھني، أي یجب علیھ عدم التأثر بالعناصر التي تؤدي إلى التوصل إلى نتائج غیر حقیقیة 

.خدمة لمصالحھ أو مصالح غیره) منطقیة

الوالء والسر المھني
معلومات التي یجمعھا من المؤسسة إثر أداء مھامھ، وعدم إفشاءالیجب على المدقق المحافظة على سریة 

أي معلومات سریة إال من خالل سلطة مختصة بأمر قانوني أو التزام تقتضیھ األعراف المھنیة؛ كما یجب علیھ 
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عدم اإلفصاح عن نتائج التدقیق المتوصل إلیھا إلى من لیس لھ عالقة بمھنة التدقیق، وعدم إفشاء األسرار 

معلومات التي یحصل علیھا أثناء تنفیذ المھنیة للمؤسسة؛ وھو ما یفرض علیھ الحذر في استخدام وحمایة ال

.مھمتھ وعدم استخدامھا للحصول على منافع شخصیة

الكفاءة
Savoir(المعرفة والمھارة والخبرة: تتطلب الكفاءة توفر أمرین في المدقق faire( ؛ إضافة إلى كل ما

خصائص التي یجب أن ، وھي ال)Savoir être(بالتصرفات الجیدة وحسن السلوك واألخالق والھندامیتعلق 

:یلتزم بھا المدقق إلى جانب

معرفة والمھارات الالزمة ألدائھا؛االنشغال فقط بتقدیم الخدمات التي یمتلك ال-

ب معاییر التدقیق المتعارف علیھا؛أن یؤدي خدمات التدقیق بموج-

.تحسین مھاراتھ ومعرفتھ بشكل مستمر وتحسین جودة ونوعیة خدماتھ-

التدقيقمعايري . 2.3

تختلف معاییر التدقیق عن إجراءات التدقیق، فالمعاییر ھي تلك القواعد التي یلتزم بھا المدقق، ویرتكز 

علیھا عند تنفیذ مختلف اإلجراءات وإتمام مھمة التدقیق، فالمعیار ھو ذلك النمط أو المقیاس الذي یمكن بواسطتھ 

عیات، وكذا األھداف المرتبطة بالتدقیق، ومستوى فحص النوعیات المطلوبة والمستوى المطلوب لتلك النو

فالمدقق عند تنفیذ مھمتھ مطالب بااللتزام بتلك . الجودة المطلوب من المدقق أثناء أدائھ للمھام الموكلة لھ

، التدقیقمھمةالمعاییر، التي توضح الشروط المطلوب توفرھا في المدقق ومكتب التدقیق، وتوضح كیفیة تنفیذ

راءات التي یجب على المدقق القیام بھا، سواء قبل بدء المھمة أو أثناءھا أو عند إعداد تقریر وما ھي اإلج

.من أجل االرتقاء بعملیة التدقیق إلى مستوى الجودة المطلوبأو بعد ذلك،التقریر

النصف تعتبر عملیة المعایرة أو التنمیط في مجال المحاسبة والتدقیق حدیثة نسبیا، لم تعرف رواجا حتى 

، تختلف حسب نوع التدقیق الذي نحن العالمالثاني من القرن العشرین، وھناك العدید من معاییر التدقیق حول

حدة لجمیع أنواع التدقیق، نظرا الختالف أھدافھا ومجاالت تدخلھا؛ موبصدده، فال یمكن أن یكون لدینا معاییر

المھنیة القومیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة، ویمكن التمییز بین كما تختلف المعاییر بین مختلف الھیئات والمنظمات 

:عدة ھیئات مصدرة لمعاییر التدقیق

 المعھد الدولي للمدققین الداخلیین)IIA :( یقوم بإصدار معاییر دولیة خاصة بالتدقیق الداخلي، وبالتالي فإن

.وصا التدقیق المالي والمحاسبيھذه المعاییر ال یمكن تطبیقھا في إطار مھمات التدقیق الخارجي، وخص

 المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین)AICPA :( 1972إصدار معاییر لتدقیق الحسابات  بدء من ببدأ
).SAS" (بیانات معاییر التدقیق"أطلق علیھا 

 معھد المحاسبین القانونیین في إنجلترا وبالد الغال)ICAEW :( لجنة ممارسات التدقیق"قام بتشكیل"

)APC ( تقوم بإصدار معاییر لتدقیق الحساباتل، 1976عام.
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 االتحاد الدولی للمحاسبین)IFAC :( لجنة دائمة تعرف بلجنة ممارسات التدقیق الدولیة 1977شكل عام

)IAPC ( أصبحت فیما بعد مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة)IAASB ( ومھمتھا تحلیل ممارسات

.وإصدار معاییر دولیة لتدقیق الحساباتالتدقیق في العالم، 

منهجية التدقيق. 3.3

منھجیة التدقیق ھي المراحل والخطوات التي تمر بھا مھمة التدقیق من البدایة إلى النھایة، وما یتخللھا من 

رجة إجراءات یقوم بھا المدقق، وأدوات یستخدمھا واختبارات یقوم بتنفیذھا؛ لذا فإن منھجیة التدقیق تعتمد بالد

األولى على كفاءة وخبرة المدقق ومھاراتھ، كما تعتمد على المعاییر التي یخضع لھا ومدى إحاطتھ بھا، ألن 

المعاییر ھي التي تحدد القواعد التي یجب على المدقق االلتزام بھا، واإلجراءات التي یجب علیھ القیام بھا في 

.یعتبر من متطلبات معاییر التدقیقمختلف مراحل المھمة، كما أن االلتزام بمنھجیة التدقیق

؛ ، من أجل تحقیق أھدافھلھا، استجابة للمعاییر التي یخضعحسب نوع التدقیقتختلف منھجیة التدقیق 

:، لذا فإن المراحل اآلتیة تعتبر مشتركة بین مختلف أنواع التدقیقبعض العناصر المشتركةھناكاموموع

مرحلة التحضیر للمھمة
:ھذه المرحلة بـیقوم المدقق في 

إعداد أمر بمھمة ویرسلھ للجھة الخاضعة للتدقیق مھما كانت، أو یستلم األمر بمھمة من الجھة الخاضعة -

.للتدقیق، حسب الحالة

.التعرف على الجھة الخاضعة للتدقیق جیدا، سواء كانت مؤسسة أو قسم أو نشاط أو عملیة-

القسم أو النشاط أو العملیة؛تحدید مجاالت الخطر التي تخضع لھا المؤسسة أو -

.إعداد مخطط عمل مع األخذ بعین االعتبار مجاالت الخطر-

مرحلة العمل المیداني
تعتبر المرحلة األساسیة في مھمة التدقیق حیث یقوم فیھا المدقق بتنفیذ مختلف اإلجراءات واالختبارات 

المحاورة، : العدید من األدوات، على غرارالمالئمة وفقا لنوع التدقیق، وتتطلب ھذه المرحلة االعتماد على 

.إلخ... المعاینة، المالحظة المیدانیة، االستبیانات، الوصف النثري

مرحلة االستنتاجات
في ھذه المرحلة تظھر كفاءة المدقق في تحقیق قیمة مضافة، وتعتمد ھي األخرى على مجموعة من 

ت وتقدیم الحلول المناسبة لھا، ثم تحریر ختالالد اإلاألدوات واإلجراءات حتى یتسنى للمدقق في األخیر تحدی

.تقریر التدقیق وتبلیغھ لألطراف المعنیة

مرحلة ما بعد التقریر
حیث یتم مناقشة تقریر التدقیق مع مختلف األطراف المھتمة، من أجل شرح النقاط الغامضة وإقناع 

.قھاالمعنیین بھا، وترك الحریة لھم في اختیار الحلول وكیفیة تطبی
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أنوع التدقيق.4
ھناك عدة أنواع من التدقیق، ولكل نوع منھا أھداف ومجاالت ومنھجیة خاصة بھ، ویمكن تصنیف أنواع 

.التدقیق وفقا لعدة معاییر

معيار اإللزام القانوين. 1.4

التدقیق اإلجباري
ھو الذي نص علیھ القانون، وعدم القیام بھ یجعل المؤسسة تحت طائلة العقوبات المقررة، یقوم بھ شخص 

مستقل كلیا عن المؤسسة، بھدف المصادقة على القوائم المالیة السنویة، ویعتبر أكثر أنواع التدقیق وكفؤ ومؤھل 

لمالي والمحاسبي، تدقیق أو مراجعة التدقیق القانوني، التدقیق ا: شیوعا، ویعرف أیضا بمصطلحات أخرى

.الحسابات، محافظة الحسابات

 التعاقدي(التدقیق االختیاري(
ال یكون مفروضا بموجب القانون، ولكن یكون بطلب من المساھمین أو مجلس اإلدارة أو اإلدارة العلیا، 

للمشاكل التي تواجھھا، من خالل قصد االطمئنان على الحالة المالیة للمؤسسة أو الحصول على استشارة وحلول 

.التعاقد مع خبیر لمراجعة جوانب معینة في المؤسسة

الخبرة القضائیة
تكون بطلب من القاضي في حالة وجود نزاع بین المؤسسة وطرف آخر، ویتولى القیام بذلك شخص 

وتقدیم تقریر محترف ومستقل عن المؤسسة، ینحصر نطاق تدخلھ في فحص العملیات أو الجوانب المطلوبة، 

.یستعین بھ القاضي في حل النزاع

معيار هدف التدقيق. 2.4

التدقیق المالي والمحاسبي
یھتم بمراجعة إجراءات العمل المحاسبي وفحص الحسابات، بھدف إبداء رأي فني ومحاید ومبرر حول 

ت، من أجل دعم ذلك صدق وشرعیة المعلومات المالیة، وھو ما یتطلب جمع مستندات اإلثبات لمختلف العملیا

فكل فحص یمس القوائم المالیة أو جزء . إطار التشریعات والممارسات المعمول بھاالرأي، ویكون ذلك في 

تدقیق الحسابات : ومن أمثلة ذلك. منھا، أو أي مراجعة لإلجراءات المحاسبیة أو جزء منھا یعتبر تدقیقا مالیا

، تدقیق حسابات الزبائن أو الموردین للتأكد الموحدة أو المدمجةأو الحساباتاالجتماعیة أو الحسابات المنفردة 

.من أن اإلجراءات المحاسبیة المتخذة بشأنھم مالئمة

العملیاتيالتدقیق
المؤسسة، حیث یھتم بتقییم مدى تطبیق اإلجراءات المحددة وسیاسات وتعلیمات عملیاتیركز على 

؛ ونتیجة لتوسع مجالھ ظھر ما )تدقیق المطابقة(، ومدى احترام التشریعات واألنظمة )تدقیق االنتظام(اإلدارة 

، وتقییم للمؤسسة أو جزء منھبتقییم الھیكل التنظیمي، الذي یھتمالفاعلیة والفعالیة أو الكفاءةبتدقیق یعرف 
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یھدف . والمادیة المستخدمةأنشطتھا، واختبار الخطط والسیاسات المنتھجة، وتقییم مدى كفاءة الموارد البشریة 

المعھد "التدقیق العملیاتي إلى تزوید اإلدارة بتحالیل واقتراحات قصد ترقیة األنشطة وتطویر المؤسسة؛ فحسب 

الكندي فإن الھدف األساسي من تدقیق العملیات ھو مساعدة مراكز القرار في المؤسسة " الفدرالي المالي

دھا بتحالیل موضوعیة، وتقییم األنشطة، وتقدیم تعلیقات واقتراحات والتخفیف من مسؤولیاتھا، عن طریق تزوی

فإن مفھوم ) بوتیندمحم (وقد ظھر ھذا النوع من التدقیق نتیجة لتوسع مجال تدخل التدقیق الداخلي، فحسب . حولھا

تدقیق العملیات أوسع من مفھوم التدقیق الداخلي، إذ یتحتم في بعض الحاالت االعتماد على مدقق عملیاتي یكون 

.كما أن التدقیق العملیاتي یتعدى الجوانب المالیة لیشمل جمیع العملیاتخارجیا ومستقال عن المؤسسة، 

)ققموقع املد(معيار القائم بعملية التدقيق . 3.4

التدقیق الداخلي
على تحقیق یساعدھاھو نشاط تأكیدي استشاري، مصمم إلضافة قیمة للمؤسسة وتحسین عملیاتھا، فھو 

یقوم . أھدافھا، من خالل إیجاد منھج منظم وصارم لتقییم وتحسین كفاءة عملیات إدارة المخاطر والرقابة والتحكم

بھ شخص من داخل المؤسسة یعتبر أجیرا لدیھا، لكنھ مستقل عن الوظائف األخرى، ویتحدد موقعھ ومھامھ 

.الغالب تحت سلطة اإلدارة العلیاوالسلطة التي یخضع لھا في الھیكل التنظیمي، ویكون في

التدقیق الخارجي
یقوم بھ شخص مھني مؤھل، خارجي مستقل عن المؤسسة، ال یخضع لسلطتھا بل یتمتع باالستقاللیة 

م بتقییم نظام التسییر في المؤسسة وفحص حساباتھا، من أجل توفیر تأكید معقول للمستخدمین، ، یھتالتامة

صدق وشرعیة المعلومات المالیة، وبالتالي إمكانیة االعتماد علیھا التخاذ وخصوصا الخارجیین منھم، حول

.مختلف القرارات

معيار جمال التدقيق. 4.4

 تدقیق االلتزام(التدقیق القانوني(
یھدف للحصول على أدلة وتقییمھا، من أجل فحص مدى التزام المؤسسات بالقواعد القانونیة للشركات 

بعض األنشطة المالیة والتأكد من مدى توافق ،وااللتزامات األخرى، وفحص العقود المبرمةوالوثائق القانونیة 

، والتي قد یكون مصدرھا اإلدارة أو الدائنون أو الحكومة، الصلةلقوانین والقواعد والشروط ذات والتشغیلیة مع ا

.ین والقواعد والشروطوعادة توجھ تقاریر التدقیق في ھذه الحالة إلى الجھة التي وضعت تلك القوان

التدقیق الجبائي
قد یكون في شكل رقابة جبائیة تقوم بھا مصلحة الضرائب على الدفاتر المحاسبیة، بھدف التأكد من تطبیق 

في شكل فحص التشریعات الجبائیة المعمول بھا، ومدى صحة التصریحات الجبائیة للمؤسسة؛ وقد یكون

الوضعیة الجبائیة للمؤسسة، صحة التحقق من وذلك من أجلارجي، مختص داخلي أو خشخصانتقادي یقوم بھ

.خطرھا الجبائيوإدارة
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تدقیق الجودة
ھو عبارة عن فحص مستقل وفق منھجیة واضحة لعملیات المؤسسة، وذلك استنادا إلى معاییر معینة 

المعاییر، ومثال ذلك التأكد من أن للجودة، سواء كانت داخلیة أو خارجیة، وإبداء رأي حول مدى االلتزام بتلك 

).9001ISO(نظام إدارة الجودة المعمول بھ في المؤسسة یستجیب للمواصفات القیاسیة 

التدقیق البیئي
لتأكد من مدى كفایة ومالءمة نظام الرقابة البیئیة، ومدى االلتزام بالمتطلبات التشریعیة ى الإیھدف 

ة، أو أي معاییر خارجیة أخرى، على غرار فحص مدى البیئة في مجالوالتنظیمیة والمعاییر الداخلیة للمؤسس

ISO(لمؤسسة للمواصفات القیاسیة في ااستجابة الممارسات البیئیة أو نظام إدارة البیئة 14001.(

التدقیق االجتماعي
جتماعیة، یھدف للتأكد من مدى استیفاء المؤسسة للمتطلبات التشریعیة والتنظیمیة في مجال المسؤولیة اال

وتقییم أدائھا االجتماعي، أو التأكد من مدى احترامھا ألي معاییر في ھذا المجال، ومثال ذلك التأكد من أن 

).SA 8000(الممارسات االجتماعیة للمؤسسة تستجیب لمتطلبات المعیار الدولي للمسؤولیة االجتماعیة 

تدقیق اإلعالم اآللي
تماد المتزاید على اإلعالم اآللي في تحقیق أنشطة المؤسسات ظھر ھذا النوع من التدقیق نتیجة االع

للتأكد من سالمة وأمن وفعالیة وإدارتھا، مما یفرض على المدقق أخذ ھذا الجانب بعین االعتبار، ویھدف

.إجراءات اإلعالم اآللي المعتمدة

أنواع أخرى للتدقيق. 5.4

معیار نطاق التدقیق
، وھنا یمتد نطاق الفحص لیشمل جمیع العملیات واألنشطة والوظائف، الشاملالتدقیق یمكن التمییز بین 

، وھنا یتم استخدام أسلوب التدقیق االختباريوجمیع المعلومات والوثائق والمستندات والدفاتر والسجالت؛ و

.في الواقعالمعاینة اإلحصائیة لعدم إمكانیة القیام بالتدقیق الشامل، ویعتبر ھذا األسلوب األكثر استخداما

معیار توقیت التدقیق
، الذي یكون على مدار السنة بطریقة منتظمة وفق برنامج زمني التدقیق المستمریمكن التمییز بین 

، الذي یكون مرة في السنة كما في حالة المصادقة على القوائم المالیة، أو مرة خالل التدقیق النھائيمضبوط، و

.لتدقیقالمؤسسة بالنسبة ألنواع أخرى من اعدة سنوات أو مرة في حیاة

التدقيق الداخلي.5
، كنتیجة لرغبة المؤسسات في 1929ظھرت الحاجة للتدقیق الداخلي في أعقاب األزمة االقتصادیة لعام 

خفض تكالیف التدقیق الخارجي، وتعزیز فعالیة وسالمة أنظمة الرقابة الداخلیة، والتحكم في المخاطر، من خالل 
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72ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

دقیق كوظیفة داخل المؤسسة تأخر إلى ما تالتقییم المستمر لعملیاتھا وأنظمة الرقابة الداخلیة؛ غیر أن ظھور ال

في البلدان الصناعیة وبعدھا انتشرلمؤسسات األمریكیة،بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وكان ذلك في ا

یة دولیة لتطویر التدقیق الداخلي، وھي معھد األخرى كأوروبا؛ وقد واكب ھذا التطور ظھور أول منظمة مھن

حدد مفھوم وأھداف ومجاالت تدخل والذيبنیویورك،1941الذي أنشئ عام ،)IIA(المدققین الداخلیین 

.التدقیق الداخلي، واھتم فیما بعد بإصدار معاییر للتدقیق الداخلي

تعريف التدقيق الداخلي. 1.5

یمنح وموضوعي،مستقلنشاط"فإن التدقیق الداخلي ) IIA(المدققین الداخلیین معھد حسب

لھا دم لھا النصائح واإلرشادات التي تسمحقحول درجة التحكم في عملیاتھا، ویضمانات معقولةالمؤسسة

وبطریقة منظمة من خالل التقییمفھو یساھم في تولید القیمة، كما یساعدھا في تحقیق أھدافھا،بتحسینھا، لذا

."ات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، ومن ثم وضع اقتراحات وتوصیات لتعزیز فعالیتھاومنھجیة لعملی

التدقیق الداخلي ھو وظیفة داخل المؤسسة، وھو عبارة عن نشاط دائم ومستقل، یتم وضعھ من طرف 

متخذة لحمایة اإلدارة العلیا لضمان دقة المعلومات، وخصوصا المعلومات المالیة، والتأكد من أن اإلجراءات ال

األصول وممتلكات المؤسسة كافیة، والتحقق من احترام الموظفین للسیاسات والخطط واإلجراءات اإلداریة 

الموضوعة، وتقییم مدى صالحیة تلك السیاسات والخطط واإلجراءات وجمیع أدوات الرقابة األخرى، واقتراح 

.لتشغیلیة في ظل الموارد المتاحةالتحسینات الضروریة للوصول بالمؤسسة إلى مستوى الكفایة ا

التدقیق الداخلي عبارة عن وظیفة یسھر علیھا فرد أو مجموعة من األفراد أو جھاز من داخل المؤسسة، 

مھمتھ خدمة اإلدارة العلیا، التي یقع على عاتقھا وضع تلك الوظیفة، ویسھر على التأكد من أن كافة أنظمة 

ساھم في تحقیق أھداف النظام الرقابي كما حددتھ اإلدارة ءة وفعالیة، بما یبقة، وتعمل بكفاالرقابة الداخلیة مط

العلیا؛ حیث یعتمد على منھجیة واضحة ومنظمة، تتطلب التخطیط وبذل عنایة مھنیة كافیة، لتقییم وتحسین 

.يفعالیة إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة، وتوفیر معلومات ذات جودة عالیة، وزیادة التحكم المؤسس

یھدف التدقیق الداخلي إلى التحكم في المؤسسة من خالل متابعة مدى تطبیق محتویات نظام الرقابة 

الداخلیة وإدارة المخاطر، ومن أجل ذلك یتم تشكیل خلیة للتدقیق الداخلي، یتبع أعضاؤھا لإلدارة العامة أو 

ویرجع تزاید أھمیة التدقیق . انبمجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق، فھو أداة للتحكم في المؤسسة من كل الجو

الداخلي إلى تزاید أحجام المؤسسات، وتعقد أنشطتھا وتنوعھا، األمر الذي ضاعف المعلومات المتدفقة من 

مختلف الوظائف، مما أدى إلى زیادة احتماالت األخطاء واالنحرافات والتالعب أحیانا، وبالتالي أصبح من 

.ة ال مركزیة التسییر واتخاذ القراراتظاھرلي، نتیجة لتزاید الضروري االعتماد على التدقیق الداخ

:یتمیز التدقیق الداخلي بـ

بأعلى مستویات السلطة داخل المؤسسة فھو مستقل عن باقي المدقق الداخلي رتبط حیث ی:االستقاللیة-

من وظائف التحكم، كما أن المدقق یھتم الداخليتعتبر وظیفة التدقیقإذاألنشطة الخاضعة للتدقیق، 

.باألنشطة والوظائف والعملیات وال یھتم باألشخاص
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بكل األنشطة والعملیات داخل المؤسسة دون التفرقة بینھا، كما أنھ التدقیق الداخلي یھتم حیث :الشمولیة-
.یخص جمیع المؤسسات مھما كان مجال نشاطھا، سواء كانت عمومیة أو خاصة

نشاط دائم داخل المؤسسة عكس بعض أنواع التدقیق التي تمتاز بالدوریة فالتدقیق الداخلي:الدیمومة-
.، حیث یقوم المدقق بإعداد خطة سنویة تشمل كافة جوانب المؤسسة)الحساباتتدقیق(

أهداف التدقيق الداخلي. 2.5

عن معھد المدققین الداخلیین في الوالیات الصادرةحددت نشرة معاییر األداء المھني للتدقیق الداخلي، 

، في مقدمتھا، أن الھدف الرئیسي من التدقیق الداخلي ھو مساعدة جمیع أفراد 1978المتحدة األمریكیة عام 

المؤسسة على تأدیة مسؤولیاتھم بفاعلیة، من خالل تزویدھم بالتحلیالت والتقییمات والتوصیات والمعلومات 
:أھم أھداف التدقیق الداخليالمتعلقة بأنشطتھم، ومن

ضمان سالمة وفعالیة نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة؛-
ییم وتحسین فعالیة إدارة المخاطر؛تقتحقیق أھداف المؤسسة من خاللعلىالمساعدة -
اكتشاف الغش واألخطاء، وضبط المعلومات، وخصوصا المعلومات المالیة؛-
اسبیة؛التأكد من سالمة السجالت والبیانات المح-

ضمان حمایة أصول المؤسسة وممتلكاتھا؛-
من خالل تقدیم الحلول واالقتراحات؛كفاءة التشغیل،تحسین التسییر، وزیادة-
.مساعدة المؤسسة على تولید القیمة-

نطاق ومهام التدقيق الداخلي. 3.5

توسع كثیرا في ال یركز التدقیق الداخلي على الناحیة المالیة والمحاسبیة فقط، بل إن مجال تدخلھ 
المعھد الفرنسي للتدقیق والرقابة الداخلیة فحسب دون استثناء،المؤسسات لیشمل كل الوظائف والعملیات

)IFACI( فإن التدقیق الداخلي ھو فحص دوري للوسائل الموضوعة تحت تصرف مختلف المدیریات قصد

بھا تتوفر على الضمانات الكافیة، وأن تسییر المؤسسة، وذلك للتأكد من أن اإلجراءات المعمول التحكم في
.المعلومات صادقة، العملیات شرعیة، التنظیمات فعالة، والھیاكل واضحة ومناسبة

یعتبر التدقیق الداخلي من بین مقومات نظام الرقابة الداخلیة، غیر أن أھدافھ تتباین ویختلف نطاقھ حسب 
:أحد الجوانب اآلتیةالمتطلبات الخاصة بالمؤسسة، لكن عادة ما یشمل كل أو

، وتدقیق مختلف التقییم المستمر ألنظمة الرقابة داخل المؤسسةاإلشراف على الرقابة الداخلیة، من خالل -
.رة العلیا بھدف تحسینھا وتطویرھا، وتقدیم التوصیات لإلداوكیفیة سیرھاالمدیریات والوظائف 

ومراجعة مدى االلتزام بسیاسات والمسؤولیات الموكلة لھم،تقییم الكیفیة التي یتولى بھا األفراد أداء المھام -
.اإلدارة العلیا والقوانین واألنظمة وأي متطلبات خارجیة

.تقییم الكیفیة التي تحقق بھا المؤسسة أو المسؤولین لألھداف المسطرة-
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.بما في ذلك فحص النظام المحاسبيفحص البیانات المالیة والتشغیلیة-
.وفعالیة العملیات الرقابیة، بما فیھا الرقابة غیر المالیةمراجعة كفاءة -

.مساعدة المؤسسة على إرساء مبادئ حوكمة الشركات-

ض التكالیف، من خالل مراقبة نظام الرقابة الداخلیة، وإجراء دراسات مساعدة المدقق الخارجي بھدف خف-

.لجنة التدقیقتھدف إلى تحسین كفاءة العملیات، والقیام بمھام التحقیق لصالح 

تقصي وتحدید المشكالت التي تحدث في المؤسسة وأسبابھا، وتقدیر الخسائر واألضرار الناجمة عنھا، -

.واقتراح ما من شأنھ معالجتھا ومنع حدوثھا في المستقبل

.إجراءات االختبارات الضروریة بناء على طلب اإلدارة العلیا-

لداخلي، فإلى جانب األدوار التقلیدیة، أصبح المدقق الداخلي نتیجة للتطورات المستمرة اتسع دور التدقیق ا

، من خالل تطویر وتعدیل مؤشرات التشغیل، وتقدیم التوصیات الالزمة لخفض المخاطر دورا استشاریایلعب 

.وتحسین عملیات الرقابة الداخلیة

معايري التدقيق الداخلي. 4.5

إصدار معاییر ) IIA(ینالداخلیالمدققینتابع لمعھد مجلس معاییر التدقیق الداخلي الدولیة، الیتولى

للمھنة، تعتبر مرشدا للمدققین الداخلیین عند أداء مھامھم، وأساسا لتقییم جودة خدماتھم، وقد تم تعدیلھا عدة 

.، وتنقسم ھذه المعاییر إلى مجموعتین2017مرات، كان آخرھا في جانفي 

معاییر الصفات: المجموعة األولى
على تشمل المعاییر التي تحدد الخصائص الواجب توفرھا في كل من قسم التدقیق الداخلي، والقائمین 

.أنشطة التدقیق الداخليممارسة

یحب إثبات أھداف وصالحیات ومسؤولیات التدقیق الداخلي في وثیقة :الھدف والصالحیة والمسؤولیة-

لمھنة والمعاییر، وعلى المسؤول التنفیذي للتدقیق رسمیة تنسجم مع مفھوم التدقیق الداخلي وأخالقیات ا

.الداخلي مراجعة وثیقة التدقیق دوریا وأخذ موافقة اإلدارة العلیا علیھا

ولیاتھم دون الداخلیین على تنفیذ مسؤإلغاء القیود التي تھدد قدرة المدققین:االستقاللیة والموضوعیة-

.والتشریعات والضوابط التي تضعھا المؤسسةتحیز، وااللتزام بالمعاییر والسلوك المھني، 

یتوجب على المدققین الداخلیین امتالك الكفاءة والمعرفة والمھارات :الكفاءة وبذل العنایة المھنیة الالزمة-

.للقیام بمسؤولیاتھم الفردیة وبذل العنایة المھنیة المطلوبة

طویر والحفاظ على برنامج ضمان یجب على مدیر التدقیق الداخلي ت:برنامج ضمان وتحسین الجودة-

.الجودة والتحسین الذي یغطي جمیع جوانب نشاط التدقیق الداخلي

معاییر األداء: المجموعة الثانیة
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تتعلق بتحدید طبیعة أنشطة التدقیق الداخلي، والمقاییس النوعیة التي یمكن أن یقاس بھا، وتصنیف طبیعة 

یسمح بقیاس األداء؛ كما تعطي وصفا لتطبیق المعاییر في بعض الخدمات التي یقدمھا، مع وضع معیار للجودة

.األنشطة التأكیدیة واالستشاریة التي یقوم بھا المدقق الداخلي

وضع خطط مبنیة على أساس المخاطرة، وإدارة التدقیق الداخلي بفاعلیة، والتأكد :إدارة التدقیق الداخلي-

.ة إلنجاز الخطة الموضوعةمن أن الموارد مناسبة وكافیة، ومستغلة بفاعلی

یجب أن یقوم التدقیق الداخلي بتقییم إجراءات العمل بما یسھم في تحسین الحوكمة، وإدارة : طبیعة العمل-

.المخاطر، وعملیات التحكم باستخدام أسلوب منھجي ومنضبط

دقیق، وضع خطة لكل مھمة، وتحدید مخاطر المھمة لكل وحدة محل الت:تخطیط مھمة التدقیق الداخلي-

.والتأكد من أن نطاق المھمة یسمح بتحقیق أھدافھا، وتحدید الموارد الالزمة لذلك

تحدید المعلومات الالزمة لتنفیذ المھمة، وتحلیل وتقییم وتوثیق معلومات :تنفیذ مھمة التدقیق الداخلي-

.كافیة، وضرورة وجود إشراف للتأكد من تحقیق أھداف المھمة

صال نتائج المھمة، وإرفاقھا بأھداف المھمة ونطاقھا، فضال عن التوصیات، ضرورة إی:تبلیغ النتائج-
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:احملور اخلامس

التدقيق املـالـي 

واحملـاسبـي
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متهيد
الرقابة یعتبر التدقیق المالي والمحاسبي من أكثر أنواع التدقیق شیوعا، كما أنھ یعتبر من أھم أشكال 

الخارجیة على المؤسسات، ألنھ تدقیق إلزامي بموجب القانون، ویركز على المعلومات المحاسبیة، التي تعتبر 

.من أھم المعلومات المتدفقة من النظام المعلوماتي للمؤسسة

مفهوم وأمهية التدقيق املايل واحملاسبـي.1

تعريف التدقيق املايل واحملاسبـي. 1.1

خارجي مدقق ینفذھاواإلجراءات التي التي یتبعھاوالمحاسبي ھو مجموعة من الخطواتالتدقیق المالي 

مستقل عن المؤسسة، للتحقق من أن القوائم المالیة الختامیة تعكس الوضع المالي للمؤسسة ونتیجة أعمالھ 

.بادئ المحاسبیة المتعارف علیھاعاییر المحاسبیة أو المبصدق، وأنھا أعدت وفقا للم

:التدقیق المحاسبي إلى التحقق من بعض األمور، نوجز أھمھا فیما یأتيیھدف 

سالمة النظام المحاسبي وكفاءة الضبط الداخلي ومالءمة السجالت ألعمال المؤسسة والمتطلبات القانونیة؛-

توافق المیزانیة وحساب النتائج وأي بیانات ختامیة أخرى مع السجالت ومطابقتھا لھا؛-

ھا؛القیم التي تظھر فیى كافة األصول المسجلة في المیزانیة، وصحةسیطرة المؤسسة عل-

الخصوم في المیزانیة مسجلة بقیمھا الحقیقیة؛-

).مثال القیام بالجرد مرة في السنة على األقل(المؤسسة قد التزمت بكافة المتطلبات القانونیة -

اختبار تقني صارم بأسلوب بناء، یقوم "ھوفإن التدقیق المالي والمحاسبي) Collins et Valin(حسب 

بھ شخص مھني مؤھل ومستقل، ھدفھ إعطاء رأي مبرر حول نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة للمؤسسة، 

ومدى الوفاء بااللتزامات في كل الظروف، واحترام القوانین والمبادئ المحاسبیة المعمول بھا، ومدى تمثیل 

".عیة المالیة ونتائج أعمال المؤسسةالمعلومات للصورة الصادقة والوض

رقابة یمارسھا شخص مھني مؤھل قانونا، "فإن التدقیق المالي والمحاسبي ھو ) Belaiboud(أما حسب 

Friédérich(وحسب ". وفقا ألصول مھنیة، بغیة التأكد من صدق وشرعیة القوائم المالیة السنویة للمؤسسة et al. ( فحص انتقادي ألدلة وقرائن اإلثبات المرتبطة بالعناصر الدالة على "ھو فإن التدقیق المالي والمحاسبي

األحداث االقتصادیة، یقوم بھ فرد مھني، من أجل إعطاء رأي فني محاید حول مدى اتساق ھذه العناصر مع 

من اختبار تقني صارم، "ھو المحاسبي وفإن التدقیق المالي ) التھامي دمحم طواھر(وحسب ". المعاییر المقررة

طرف شخص مھني مستقل ومؤھل، بغیة إعطاء رأي معلل حول نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة 

من طرف المؤسسة، وحول مدى احترام واجبات إعدادھا والمبادئ المحاسبیة، وحول مدى تمثیل تلك 

".المعلومات للصورة الصادقة والوضعیة المالیة ونتائج األعمال
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مجموعة من اإلجراءات، یقوم بھیتضمندقیق المالي والمحاسبي ھو تدقیق قانوني، یمكن القول أن الت

شخص خارجي ومستقل عن المؤسسة، یتوفر على مؤھالت خاصة، یتبع خطوات محددة، وباالعتماد على 

مجموعة من األدوات، من أجل إبداء رأي فني ومحاید، ومبرر بأدلة، حول مدى صدق وشرعیة القوائم المالیة، 

.والتأكد من أن نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة یسمح بتحقیق ذلك

التدقیق المالي والمحاسبي ھو عبارة عن مھمة للرقابة الخارجیة على المؤسسة، تكتسي الطابع القانوني، 

، یستند إلى منھجیة وإجراءات تحددھا معاییر مھنیة صارمة، بھدف المؤسسةتتم من طرف شخص مستقل عن 

.توفیر تأكیدات معقولة حول جودة القوائم المالیةبھدفام الرقابة الداخلیة للمؤسسة وفحص حساباتھا، تقییم  نظ

أهداف التدقيق املايل واحملاسبـي. 2.1

وفقا للنظرة التقلیدیة فإن أھداف التدقیق تنحصر في التحقق من الدقة الحسابیة للدفاتر والسجالت، والتأكد 

مرور الوقت تطورت تلك النظرة، وأصبح الھدف األساسي للتدقیق المالي بلكن ،واألخطاءمن خلوھا من الغش 

نظام الرقابة الداخلیة ونمط التسییر، ثم فحص تقییموالمحاسبي ھو المصادقة على القوائم المالیة، وذلك بعد 

لمالیة، ولیس البحث عن لقوائم ااستنادا لالحسابات، من أجل إعطاء ضمان معقول للمستخدمین التخاذ قرارات 

، صدر حكم قضائي في إنجلترا نص على أن الھدف الرئیسي للتدقیق 1897ففي عام . مواطن األخطاء والغش

ق بطریقة یدقمھمة التلیس اكتشاف األخطاء والغش في الدفاتر المحاسبیة، وإنما یمكن أن یظھر ذلك نتیجة ألداء

ة في حد ذاتھ، وإنما یمكن أن تصادف المدقق حاالت غش غیر مباشرة؛ أي أن اكتشاف األخطاء لیس غای

.في كل دولةوأخطاء أثناء ممارسة مھمتھ، مما یفرض علیھ التصریح بھا وفقا للتنظیم المعمول بھ

إلى جانب ذلك، لیس المطلوب من المدقق إعطاء تأكید مطلق، وإنما توفیر تأكید معقول حول صدق 

أكید المطلق یتطلب القیام بفحص شامل لجمیع العملیات والمستندات والدفاتر، وشرعیة القوائم المالیة، ألن الت

المحاسبي حالیا ھو تدقیق اختباري، یعتمد بشكل كبیر على أسالیب المعاینة اإلحصائیة، وغیر أن التدقیق المالي 

.ة لھاعدة فروع أو وحدات أو مؤسسات تابعامتالكھا لنظرا لكبر حجم المؤسسات وتعدد عملیاتھا، و

إبداء رأي فني ومحاید، مؤید بأدلة وقرائن، حول مدى صدق وشرعیة "ھو الھدف األساسي للتدقیق

:والمقصود بذلك" القوائم المالیة للمؤسسة

المحاسبیة الساریة) أو المعاییر(أي أن إعدادھا تم باالستناد إلى القوانین والقواعد :شرعیة القوائم المالیة.

واقع المؤسسة والمعامالت االقتصادیة التي قامت بھا واألحداث أنھا تمثل بصدق أي :ةصدق القوائم المالی

إمكانیة االعتماد علیھا في اتخاذ القرارات، والصدق ال یعني وبالتالياألخرى والظروف التي أثرت فیھا، 

.ألن ذلك غیر ممكن في الواقع،الصحة أو الحقیقة المطلقة

:من خاللیتم تحقیق ھذا الھدف الشامل

لحكم على مدى سالمة النظام الذي تمت فیھ العملیات، والحكم نظام الرقابة الداخلیة للمؤسسة من أجل اتقییم

على العمل المحاسبي الذي أنتج القوائم المالیة؛
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 المحاسبیة، أو المعاییر للقواعد المحاسبي، والتأكد من أنھا موافقتھامراجعة عملیات التسجیل واإلثبات

فة إلى وجود أدلة اإلثبات التي تدعم ذلك، وتقییم ھذه األدلة؛إضا

 مراجعة عملیات اإلدراج واالعتراف والتقییم، والتأكد فیما إذا تم إدراج جمیع البنود في القوائم المالیة وفقا

لمبالغھا المناسبة؛

 المالیة على نحو مالئم، مراجعة العرض واإلفصاح، والتأكد فیما إذا تم تجمیع أو فصل ووصف بنود القوائم

.ھذا العرض واإلفصاحواكتمال ومدى عدالة 

:یمكن تحدید بعض األھداف الخاصة للتدقیقلذایعتبر الھدف السابق عاما، 

 اكتشاف أعمال الغش والتزویر والتالعب واألخطاء التي یمكن أن تمس المعلومات المحاسبیة بغرض

ألداء؛إظھار وضعیة غیر حقیقیة للمركز المالي وا

ت الموجودة، وكذا األخطاء ختالالتحسین التسییر، من خالل تقدیم تقریر مفصل حول نقاط الضعف واإل

ت الموجودة، وذلك في حدود ختالالالمكتشفة، وبالتالي تقدیم المدقق لتحفظات ترفق باقتراحات وحلول لإل

.مراقبتھ والمھام الموكلة إلیھ

واحملاسبـياإلطار العام للتدقيق املايل .2
من أجل التعرف على اإلطار العام للتدقیق المالي والمحاسبـي، واإلحاطة بمختلف جوانبھ، یمكن عرض 

.الذي یوضح مختلف مكوناتھ) 8(الشكل 

.المالي والمحاسبياإلطار العام للتدقیق): 8(الشكل 
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من طرف المدقق وفق مراحل التدقیق المالي والمحاسبي ھو مجموعة من اإلجراءات التي یتم تنفیذھا 

وخطوات متسلسلة، باستخدام مجموعة من األدوات، وذلك من أجل تحقیق الھدف األساسي للتدقیق، وھو توفیر 

تأكیدات معقولة حول صدق وشرعیة القوائم المالیة، وأن نظام الرقابة الداخلیة یسمح بضمان ذلك الصدق 

بر على التقید بمجموعة من االلتزامات ومراعاة مجموعة من والشرعیة؛ وأثناء قیامھ بمھامھ فإن المدقق مج

االعتبارات، فقبل كل شيء یجب علیھ االلتزام بمعاییر السلوك وقواعد األخالق في أي خطوة یقوم بھا، كما 

یجب علیھ االلتزام بتوصیات معاییر التدقیق في جمیع مراحل المھمة، وعند تقییم نظام الرقابة الداخلیة یستوجب 

یھ االستناد إلى دلیل اإلجراءات للمؤسسة، وأي مصادر أخرى مكملة لھ، كما أن فحص الحسابات یتطلب عل

.االستناد إلى المعاییر المحاسبیة أو اإلطار التشریعي والتنظیمي المعمول بھ

سريورة التدقيق املايل واحملاسبـي. 1.2

تدقیق، والتي تشیر إلى مجموعة الخطوات المقصود بسیرورة التدقیق المالي والمحاسبي ھو منھجیة ال

وللمدقق . التفصیلیة التي یتبعھا المدقق، واإلجراءات العملیة التي یقوم بتنفیذھا منذ بدایة مھمة التدقیق إلى نھایتھا

:رئیسیة یجب علیھ القیام بھا وھيامثالث مھ

التأكد من احترام القوانین والقواعد واإلجراءات التنظیمیة؛-

صدق وشرعیة الحسابات؛مراقبة -

.التصریح برأیھ للمسیرین والمساھمین وحتى السلطات إذا اقتضى األمر-

:من أجل ذلك یجب على المدقق القیام بمجموعة من اإلجراءات تمر عبر المراحل اآلتیة

تخطیط مھمة التدقیق: المرحلة األولى
یة والبشریة للقیام بمھمتھ، یھتم المدقق بعد التأكد من سالمة تعیینھ وتوفر اإلمكانات القانونیة الماد

طبیعة النشاط، الھیكل، التنظیم، السیاسات، التنظیم : بالحصول على معرفة عامة حول المؤسسة، فیما یخص

:إلخ، من خالل... المحاسبي، الممارسات المحاسبیة، فترات إنتاج المعلومات

التعرف على الوثائق الخارجیة؛: أشغال أولیة-

.اإلطالع على الوثائق الداخلیة، مقابالت، زیارات میدانیة: لیة مع المؤسسةاتصاالت أو-

الذي یتضمن معلومات عامة حول المؤسسة، وتحدید الملف الدائمتتیح ھذه اإلجراءات للمدقق تحضیر 

أو إعادة النظر فیھ، ویتضمن مخطط العمل رزنامة سیر مخطط العملمجاالت الخطر التي تخضع لھا، ووضع 

م التدقیق بشكل یسمح باحترام اآلجال، والجوانب التي یجب التركیز علیھا، واالختبارات التي یجب تنفیذھا، مھا

:إلى برامج جزئیة أھمھاامعمو، ویقسم مخطط التدقیق السنوي الفریقوتوزیع المھام والمسؤولیات بین أفراد 

برنامج تقییم نظام الرقابة الداخلیة؛-

المادیة؛برنامج المالحظات -

برنامج التأكیدات المباشرة؛-
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برنامج مراقبة الوثائق؛-

.إلخ... برنامج مراقبة الحسابات-

تقییم نظام الرقابة الداخلیة: المرحلة الثانیة
:یھدف تقییم نظام الرقابة الداخلیة إلى

فحص وتقییم اإلجراءات والتأكد من وجود الضمانات التي تساھم في التحكم في المؤسسة؛-

التأكد من أن المؤسسة تمسك الدفاتر اإلجباریة، وتلتزم بالنظام المحاسبي؛-

التأكد من أن نظام الرقابة الداخلیة یسمح بإعداد قوائم مالیة ذات درجة عالیة من الموثوقیة؛-

.التأكد من تطبیق محتویات نظام الرقابة الداخلیة-

:یتم ذلك من خالل

ق، ملخصات اإلجراءات، دلیل اإلجراءات؛استخدام خرائط التدف: جمع اإلجراءات-

تتبع بعض العملیات للتأكد من وجود ومن حقیقة النظام؛: )الفھم(اختبارات التطابق -

؛)التصمیم(تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام : تقییم أولي لنظام الرقابة الداخلیة-

بقة فعال؛اختبارات للتأكد من أن نقاط القوة مط: اختبارات االستمراریة-

ضعف النظام ككل(نقاط قوة النظام، ضعف التطبیق وضعف التصمیم : تقییم نھائي لنظام الرقابة الداخلیة-

).مع اإلشارة إلى وجود حلول أو عدم وجودھا

فحص الحسابات: المرحلة الثالثة
ود، السیطرة، االكتمال، الوج: یتم في ھذه المرحلة مراجعة القوائم المالیة ومختلف بنودھا، فیما یخص

إلخ؛ وتتسع أو تضیق األشغال بحسب النتائج التي توصل إلیھا المدقق في ... التقییم، التسجیل المحاسبي

:المرحلتین السابقتین، وتعتمد على مجموعة من الخطوات، یمكن حصرھا في

الفحص أو تدعیم وینتج عن ذلك إما اتخاذ قرار بتخفیف برنامج : تحدید آثار تقییم نظام الرقابة الداخلیة-

.أو رفض المصادقة) اختبارات إضافیة(برنامج الفحص 

:مكملة أحیاناوبصفةحسب الحالة : السریانیة والتطابقاختبارات-

 ؛)إعادة النظر في المعلومات، مقارنة عن طریق العملیات الحسابیة(اختبارات التطابق

اختبارات التطابق بواسطة الوثائق الداخلیة؛

 التطابق بواسطة المصادقات الخارجیة؛اختبارات

 المادیةالمالحظةاختبارات التطابق عن طریق.

:التدقیقإنھاء مھمة -

التأكد من مدى االلتزام بالمبادئ والطرق والقواعد المحاسبیة؛

فحص األحداث الالحقة لتاریخ اإلقفال؛
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فحص تقدیم القوائم المالیة والمعلومات اإلضافیة؛

إصدار الرأي-وراق العمل إعادة النظر في أ.

إعداد تقریر التدقیق: المرحلة الرابعة
یلخص التقریر نتائج عملیة التدقیق، ویجب أن ینص صراحة على مدى صدق وشرعیة القوائم المالیة، 

وإذا وجدت حاالت بعكس ذلك، یجب أن ینص التقریر على وجود حاالت ال تعبر بصدق عن واقع المؤسسة، أو 

فیھا المؤسسة بالمعاییر المحاسبیة، أو عدم وجود اتساق في تطبیق السیاسات المحاسبیة، أو عدم كفایة لم تلتزم 

.المعلومات، أو أن نظام الرقابة الداخلیة ال یتیح الحصول على قوائم مالیة صادقة

معايري التدقيق املايل واحملاسبـي. 2.2

تنفیذ مختلف اإلجراءات ضمن مھمة التدقیق، أو ھي معاییر التدقیق ھي األھداف المنتظر تحقیقھا عند 

التصرفات والممارسات الواجب إتباعھا من طرف المدقق، باعتبارھا مصممة لمقابلة أھداف التدقیق وتحقیقھا؛ 

تقوم بإصدارھا المنظمات المھنیة أو الھیئات التشریعیة في الدول، بر أنماط تحظى بالقبول العام، وكما تعت

عاییر ھو توفیر قواعد أساسیة یتم االسترشاد بھا من طرف المدققین، كما تعتبر مقاییس عامة والغرض من الم

لألداء؛ فھي قواعد عامة یستوجب على المدقق إتباعھا عند تنفیذ مھمة التدقیق، ألنھا تعتبر بمثابة المقاییس التي 

ام بمھامھ، والخطوات التي یسیر علیھا، وضح لھ كیفیة القییتستخدم لتقییم نوعیة وجودة أدائھ، كما أنھا مرشد 

.واإلجراءات المطلوبة في كل خطوة، وتسمح بتحدید مسؤولیة المدقق

معاییر المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین
في إصدار معاییر التدقیق من خالل كتیب ) AICPA(كان السبق للمعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

:المعھد ضمن ثالث مجموعاتھا، حیث صنف"معاییر التدقیق المتعارف علیھا"بعنوان 1954ر عام نش

العامةالمعاییر-
تتعلق بالمدقق والصفات التي یجب أن تتوفر فیھ لمقابلة معاییر العمل المیداني ومعاییر إعداد التقریر، 

:وترتبط بتكوینھ الشخصي والمواصفات التي یجب أن یتحلى بھا وتتمثل في

دریب والكفاءة؛معیار الت

معیار االستقالل والحیاد؛

لعنایة المھنیة الكافیة وااللتزام بقواعد السلوك المھنيبذل ا.

المیدانيمعاییر العمل -
تتعلق باالعتبارات التي یجب على المدقق أن یأخذ بھا عند قیامھ بعملیة التدقیق، وتنفیذ مختلف 

:میدانياإلجراءات المتعلقة بھا، وتشمل معاییر العمل ال

یجب أن یكون البرنامج الخاص بتنفیذ : وضع الخطة، والتخطیط السلیم واإلشراف على المساعدین

مختلف إجراءات التدقیق ومختلف عملیاتھ في شكل خطة مكتوبة، مع تحدید العناصر التي یشملھا 

التدقیق وكذلك الوقت المحدد؛
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تقییم نظام الرقابة الداخلیة؛
 الكافیة والمالئمةجمع أدلة اإلثبات.

التقریرإعدادمعاییر -
یعتبر تقریر التدقیق المنتج النھائي الذي یتم من خاللھ توصیل الرأي الفني المحاید ونتائج التدقیق إلى 

:األطراف المعنیة، وتشمل معاییر إعداد التقریر
إبداء الرأي حول مدى االلتزام بتطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا؛
اء الرأي حول مدى االتساق في تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا؛إبد
إبداء الرأي حول مدى كفایة اإلفصاح؛
وحدة الرأي(القوائم المالیة اإللمام بجمیع جوانب.(

معاییر التدقیق الدولیة
على المستوى على تنمیط ممارسات التدقیق المالي والمحاسبي ) IFAC(یسھر االتحاد الدولي للمحاسبین 

، التي تم )IAPC" (لجنة ممارسات التدقیق الدولیة"من خالل لجنة دائمة إلصدار معاییر التدقیق وھي ،الدولي

، )IAASB" (مجلس معاییر التدقیق والتأكید الدولیة"بـ2002، وتم استبدالھا منذ عام 1977تشكیلھا عام 

).ISA("معاییر التدقیق الدولیة"ویقوم ھذا األخیر بإصدار 

بعض العناصر األساسية يف التدقيق املايل واحملاسبـي.3
خماطر التدقيق. 1.3

تعتبر مخاطر التدقیق من العناصر التي یجب مراعاتھا بعنایة عند التخطیط لمھمة التدقیق، وعند تحدید 
فني سلیم حول القوائم إجراءات التدقیق وتصمیم االختبارات، وعند تقییم أدلة اإلثبات، وذلك في سبیل إبداء رأي 

خطر التدقیق عن احتمال إبداء المدقق لرأي غیر سلیم حول قوائم مالیة محرفة ویعبر.المالیة كوحدة واحدة
أو ھو الخطر الناتج عن فشل إجراءات التدقیق في اكتشاف التحریفات أو األخطاء الجوھریة، ؛ تحریفا جوھریا

ویمكن . اء رأي غیر سلیم من طرف المدقق حول القوائم المالیةوبقائھا دون اكتشاف، مما قد یؤدي إلى إبد
:التمییز بین ثالث مكونات لخطر التدقیق

 عرضةرصید حساب معین أو مجموعة من العملیاتاحتمال أن یكونیعبر عن):الكامن(الخطر المالزم
وذلك ،ات األخرىأخطاء أرصدة الحسابھا مع عیجمأو عندما یتم تل جوھري، سواء منفردةبشكللخطأ

.بافتراض عدم وجود ضوابط داخلیة ذات عالقة
عبر عن احتمال عدم ام الرقـابة الداخلیة، وییرتبط ھذا النوع من المخاطر بسالمة وفعالیة نظ:خطر الرقابة

خطاء الجوھریة في الوقت المناسب، والتي یمكن أن األمنع أو اكتشاف علىنظام الرقابة الداخلیة قدرة
سواء كانت ھذه األخطاء متعمدة ،إما منفردة أو مجتمعة مع بعضھا البعض،األرصدة أو العملیاتتتضمنھا

.أو غیر متعمدة أو نتیجـة للغش
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یشیر إلى احتمال توصل المدقق، بعد اتخاذ إجراءات تدقیق معینة إلى نتیجة مفادھا :خطر عدم االكتشاف

في الوقت الذي یكون فیھ ھذا الخطأ ،ع معین من العملیاتأو في نو،عدم وجود خطأ في أحد األرصدة

.موجودا وجوھریا، إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو نوع آخر من العملیات

یعكس الخطر المالزم وخطر الرقابة نشاط المؤسسة وبیئتھا ونظام تسییرھا، أما خطر عدم االكتشاف 

التحكم في الخطرین األولین، ویكتفي بتقدیر النتائج المتوقعة عنھما، ال یمكنھلذا فإن ھذا األخیرفیرجع للمدقق، 

.عدم االكتشاف، ألنھ ھو من یختار إجراءات التدقیق واالختبارات ویقوم بتنفیذھاخطر بینما تقع علیھ مسؤولیة 

یل یعتبر الخطر المالزم وخطر الرقابة من مسؤولیة إدارة المؤسسة، حیث یقع على عاتقھا تصمیم وتشغ

في ببعضھما البعض، ویمكن جمعھما ینالخطرھذینھیكل رقابي یمنع أو یكتشف األخطاء، لذا غالبا ما یرتبط

وبالرغم من ذلك فإن المدقق یستطیع تقویم خطر الرقابة والخطر . خطر التحریفات الجوھریةخطر واحد یسمى 

.ووضع اإلجراءات المالئمة للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر،المالزم

أدلة اإلثبات. 2.3

حتى یتمكن المدقق من إبداء رأي فني ومحاید حول صدق وشرعیة القوائم المالیة البد لھ من الحصول 

ف أدلة على أدلة إثبات كافیة ومالئمة، تمكنھ من الحكم على العنصر محل الفحص والتعبیر عن رأیھ، وتعر

كل ما یمكن أن یؤثر في حكم وتقدیر المدقق فیما یتعلق بمطابقة ما تم عرضھ من "اإلثبات في التدقیق بأنھا 

المعلومات التي یحصل علیھا المدقق للتوصل إلى استنتاجات "، أو ھي "معلومات مالیة مع الحقیقة االقتصادیة

:اإلثباتویشترط توفر خاصیتین في أدلة ". یبني على أساسھا رأیھ

أي توفرھا بالقدر الكافي، وبما أن التدقیق یعتمد بشكل كبیر على أسلوب المعاینة اإلحصائیة، فإن :الكفایة

:األمر یتطلب ضبط حجم العینة المناسب استنادا إلى االعتبارات اآلتیة

طبیعة العنصر محل الفحص؛-

محل الفحص؛األھمیة النسبیة لألخطاء المتوقع حدوثھا فیما یخص العناصر -

أنواع أدلة اإلثبات المتوفرة للمدقق ومدى ارتباطھا بالعنصر محل الفحص؛-

.تكلفة الحصول على الدلیل وتأثیر ذلك في تكوین المدقق لرأیھ-

أي نوعیتھا ومدى موثوقیتھا ومدى صلتھا بالعنصر محل الفحص، ومدى صالحیتھا لتكوین رأي :المالءمة

:وھناك العدید من مصادر أدلة اإلثبات. یتھافني ومحاید، إضافة إلى مدى حج

المستندات والوثائق؛-

الوجود الفعلي؛-

الدقة المحاسبیة والفنیة للعملیات المقیدة في الدفاتر؛-

نتائج تتبع األحداث الالحقة؛-

المصادقات؛-
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خارج المؤسسة؛قرارات المكتوبة من داخل واإل-

؛)المقابالت(االستفسارات من المؤسسة -

.إلخ.. .التحلیلیةاإلجراءات-

یمكن القول أن أھمیة أدلة اإلثبات في التدقیق واضحة، ویظھر ذلك في المستوى الثالث من معاییر العمل 

الذي یقضي بضرورة الحصول على قدر كاف األمریكي للمحاسبین القانونیین، المیداني، الصادرة عن المعھد 

والمالحظة واالستفسارات والمصادقات، لتوفیر أساس من أدلة اإلثبات للمسائل المعروضة، من خالل الفحص

:مةالمھ، وكل ذلك یترتب علیھ بعض األسئلة اید المبرر بأدلة وقرائنمعقول للتعبیر عن الرأي الفني المح

كیف یعرف المدقق بأنھ حصل على أدلة اإلثبات الكافیة ؟-

كیف یحكم على حجیة أدلة اإلثبات ؟-

استخدامھا في كل حالة ؟ما ھي أدلة اإلثبات المطلوب-

ما ھي الوسائل المقترحة للحصول على إثبات للحقائق بطریقة قانونیة ؟-

تقارير التدقيق. 3.3

ھو أداة لتوصیل الرأي الفني المحاید حول مدى صدق وشرعیة القوائم المالیة، وقد حدد التدقیقتقریر 

معاییر تحكم عملیة إعداد تقریر التدقیق، ویعتمد أربعة ) AICPA(المعھد األمریكي للمحاسبین القانونیین 

تطبیقھا بدرجة كبیرة على التقدیر الشخصي للمدقق، ومن ثم فإن سالمة تطبیق ھذه المعاییر یعتمد على الخبرة 

.المھنیة للمدقق، والتي یكتسبھا بالممارسة العملیة

المھمة، وطبیعة القوائم المالیة، والمنھجیة بعد توضیح اسم المؤسسة، والفترة المعنیة بالتدقیق، وفترة تنفیذ 

الفقرة االفتتاحیة للتقریر، یجب أن یلخص تقریر التدقیق، كحد أدنى، رأي في المتبعة في تنفیذ المھمة، وذلك 

:المدقق حول العناصر اآلتیة

مدى احترام المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا في إعداد وعرض القوائم المالیة؛-

في تطبیق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا مقارنة بالفترات السابقة؛مدى التجانس-

فیما إذا كانت القوائم المالیة تعكس حقیقة أداء المؤسسة ومركزھا المالي والتغیرات فیھما؛-

باستثناء أي إشارة إلى ذلك، فإن المعلومات الواردة في القوائم المالیة كافیة بطریقة معقولة؛-

قوائم المالیة كوحدة واحدة، وفي حالة عدم إمكانیة ذلك، اإلشارة إلى األسباب؛الرأي بشأن ال-

.توضیح طبیعة الخدمة المقدمة، وحدود المسؤولیة التي تقع على المدقق نتیجة أدائھا-

إضافة إلى المعاییر السابقة المتعلقة بالتقریر العام، ھناك بعض العناصر األخرى التي تستدعي تقدیم 

نظام الرقابة الداخلیة، االتفاقیات المبرمة، الحسابات الموحدة أو : صة، وخصوصا فیما یتعلق بـتقاریر خا

... المدمجة، القرارات االستثنائیة مثل زیادة رأس المال، األجور العلیا، استمراریة االستغالل، إصدار قیم منقولة

.كتشافھاإلخ؛ كما یلتزم المدقق بالتصریح بأي أعمال غیر شرعیة في حالة ا
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:التدقیق وفق عدة أشكالتقریر یمكن أن یتم إبداء الرأي في 

تعني أن القوائم المالیة التي تمت مراجعتھا تتصف بمستوى عال من الصدق والتي :المصادقة بدون تحفظ

لفت (والشرعیة، ویمكن أن یرفق ھذا النوع من المصادقة بمالحظات بھدف الشرح أكثر للمساھمین 

.ودون أن یكون للمالحظات أثر في صدق الحسابات وشرعیتھا،)االنتباه

 من طرف المدقق ال تمس بشرعیة وصدق القوائم المسجلةوتعني أن األخطاء والنقائص :بتحفظالمصادقة

. حتى یتالشى أثرھا في حسابات المؤسسة،المالیة، على أن یذكر بوضوح كل تحفظ واقتراح الحلول

 مما یفقد القوائم المالیة ،خطیرةالمكتشفةتكون نتیجة لكون األخطاء والنقائص :المصادقة المبرررفض

المدقق القیام بمھمتھ، ورفض المسؤولین القاطع تمكنصدقھا وشرعیتھا، مع وجود عراقیل حالت دون 

:؛ وقد یأتي رفض المصادقة من طرف المدقق نتیجة لما یأتيدیالت المقترحة من طرفھالقیام بالتع

.یمس في شرعیة وصدق الحساباتمما ،درجة الالشرعیة التي تم الوقوف علیھا كبیرة: الموافقةعدم -

بعد انتھاء المدقققد ینجم عدم التمكن من المصادقة على القوائم المالیة إما لظروف مثل تعیین : عدم الیقین-

الفترة المراد مراقبتھا أو حریق أتلف الوثائق المحاسبیة، وقد ینجم من موقف اإلدارة نفسھا، كرفضھا 

.وامتناعھا على تزویده بالمعلومات الكافیةللمصادقات الخارجیة، لجوء المدقق

أدوات التدقيق املايل واحملاسبـي.4
ییم نظام الرقابة الداخلیة، وأدوات التدقیق المستخدمة یمكن التمییز بین أدوات التدقیق المستخدمة لتق

، وھذه األدوات لیست حصرا على التدقیق المالي والمحاسبي، وإنما یمكن استخدامھا في لفحص الحسابات

مھمات التدقیق األخرى، على غرار التدقیق الداخلي والتدقیق العملیاتي، وأنواع التدقیق األخرى، وذلك استنادا 

.التدقیق، واحتیاجات المدققللغرض من 

أدوات تقييم نظام الرقابة الداخلية. 1.4

المالحظة العینیة
المدقق مطالب بالخروج إلى المیدان للحصول على أدلة اإلثبات، وخاصة في مراحل التحقق والمراجعة، 

یكون بعلم المسیرین، للتأكد من السیر الحسن والفعلي لإلجراءات، وكذا احترام مبادئ الرقابة الداخلیة، وذلك 

اإلجراءات، فحص : لزم األمر إجراؤھا عدة مرات وتشملة أن تكون شاملة لفھم الواقع، وإذاوعلى المالحظ

.إلخ... األصول، الوثائق والمستندات، السلوك واألداء

الفحص المستندي
روط القانونیة یتمثل الفحص المستندي في مراجعة الوثائق والسجالت للتأكد من وجودھا، وتوفر الش

، والتحقق من المصادقات الموجودة علیھا، والتأكد من أن إعدادھا واعتمادھا وتداولھا ھاإعدادعندوالتنظیمیة 

.المؤسسةالمعمول بھ داخلیتم وفقا لنظام الرقابة الداخلیة 



كيموش بالل.دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات التدقيق البنكي

88ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

المقابلة أو المحاورة
لسة للتحاور والتفاھم، بشكل غیر إجراء عملیة استنطاق، وإنما جالمقابلة أو المحاورة لیس المقصود ب

واألسئلة رسمي لوصف اإلجراءات شفھیا، ویجب على المدقق التخطیط لھا مسبقا، من خالل تحدید أھدافھا

وتتطلب المقابلة توفر كفاءة وخبرة عالیتین لدى المدقق، وتوفر بعض الخصائص األخرى على الخاصة بھا؛

.إلخ.. .الموضوعیةوغرار احترام أخالقیات المھنة 

تھدف المحاورة إلى التعرف على كیفیة التسییر أو كیفیة سیر العملیات وتنفیذ اإلجراءات، وھل األنشطة 

تؤدى كما یجب، وھل الموارد مستعملة، حیث یطلب المدقق من الخاضع للتدقیق بوصف العملیات التي یقوم بھا 

لھ أو التي تقع تحت إشرافھ، ومن خالل ھذا الوصف یخرج أثناء قیامھ بإدارة األنشطة أو الوظائف الموكلة 

، وھي األحرف األولى من )QQOQCP(المدقق ببعض االنطباعات؛ ویستعمل المدقق بعض التقنیات أھمھا 

? Qui fait ? Quoi ? Où ? Quant ? Comment ? et Pourquoi:الكلمات الفرنسیة اآلتیة
.العملیاتاؤالت فیما یخص كیفیة تنفیذ إلجابة على تلك التسحیث یسعى المدقق ل

وصف اإلجراءات المعمول بھا
.باإلطالع على اإلجراءات المكتوبة وغیر المكتوبة ویلخصھا في شكل نثريالمدققیقوم 

 خرائط السیر(خرائط التدفق(
مختلف تسمح خرائط التدفق بتلخیص كیفیة تنفیذ العملیات وفھم تسلسل وتدفق الوثائق والمستندات بین 

؛ وھي عبارة عن مخطط أو خارجھاالوظائف والمسؤولیات، مع تحدید مصدرھا ومصیرھا داخل المؤسسة

علیھا بین المدققین، یصف كل الوثائق، مناصب العمل، المتعارفیتكون من مجموعة من الرموز واألشكال 

:طلب رسم خرائط التدفق تحدیدویت. تنفیذ عملیة مامن خاللھاالقرارات، المسؤولیات واإلجراءات التي یمر 

األقسام المعنیة بسیر العملیة؛-

ن بسیر العملیة؛األشخاص المعنیو-

الجھات الخارجیة المعنیة بسیر العملیة؛-

المستندات التي یتم إعدادھا وتداولھا أثناء سیر العملیة، حیث تعتبر أداة إثبات واتصال؛-

؛اتمكان إعداد المستند-

المستندات؛كیفیة توزیع أو انسیاب -

؛اتستخدم فیھ المستندالغرض الذي ست-

.ابعد استعمالھاتمكان حفظ المستند-

:یستند رسم خرائط التدفق إلى الخطوات اآلتیة

تقسیم الصفحة إلى أعمدة؛-
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تخصیص كل عمود إلى قسم أو شخص معني بسیر العملیة؛-

تسمیة األعمدة بأسماء األشخاص أو األقسام؛-

؛)تدفق المعلومات(الذي یبدأ عنده سیر العملیات تحدید القسم أو الشخص-

تحدید مكان نشأة أو إعداد المستندات؛-

توضیح اسم المستند داخل الرمز؛-

توضیح عدد النسخ التي یتم بھا إعداد المستند؛-

توضیح كیفیة انسیاب أو توزیع المستندات أثناء سیر العملیة؛-

ن طرف مستعملیھا أثناء سیر العملیة؛توضیح كیفیة استغالل المعلومات داخل الرمز م-

.توضیح مكان حفظ المستند وطریقة حفظھ-

.أھم الرموز المستخدمة في رسم خرائط التدفق): 2(ل الجدو

اختبار سیر العملیات
التأكد من أن العملیات تسیر وفق الشكل الذي وصفت بھ، مما یتطلب اختیار بعض العملیات والتأكد من 

.أعطي لھا في المخطط ھو المطبق في الواقعأن الوصف الذي 
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 تحلیل المھامجدول
من أجل فھم أفضل لنظام الرقابة الداخلیة، حیث یعتبر الفصل بین الوظائف تحلیل المھام جدولیتم إعداد

لتحدید الوظائف، خصص تأو أكثرمن المبادئ األساسیة لنظام الرقابة الداخلیة، ویتم ذلك بوضع عمودین

وكلما صادف المدقق وظیفة معینة یقوم بتدوین تلك المعلومات في .إلخ... المھام، الوسائل، الرقاباتاألشخاص،

.والرقاباتالوظائفمختلف المھام والجدول، وفي النھایة یقوم بالتأكد من وجود استقالل كاف بین 

.جدول الفصل بین الوظائفلمبسطنموذج): 3(الجدول 

الرقاباتالوسائلالمھاماألشخاصالوظائف

استبیان الرقابة الداخلیة
من األدوات المھمة لتقییم نظام الرقابة الداخلیة، من خالل توجیھ مجموعة استبیان الرقابة الداخلیة عتبر ی

من األسئلة المتنوعة والمتسلسلة، مصممة بشكل مغلق لتحدید نقاط القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلیة، 

وتختلف األسئلة الرقابة الداخلیة، معدة من طرف خبراء، یمكن االستعانة بھا،استبیاناتوتوجد العدید من نماذج 

.التي یتضمنھا االستبیان حسب العملیة أو الوظیفة محل التقییم

.ستبیان الرقابة الداخلیةمبسط النموذج ): 4(الجدول 

العبارات
اإلجابات

مالحظاتمرجعال
ال ینطبقالنعم

جدول نقاط القوة والضعف
جدول نقاط القوة "إعداد ان الرقابة الداخلیة یمكن یوخصوصا استب،انطالقا من األدوات السابقة

، وھو جدول، یتضمن العملیات ونقاط القوة ونقاط الضعف التي تمیزھا، فكل عملیة یمكن أن تتمیز "والضعف

.بوجود نقطة قوة، أو نقطة ضعف، أو نقطة قوة ونقطة ضعف، أو ال نقطة قوة وال نقطة ضعف

.اط القوة والضعفجدول نقمبسط لنموذج : )5(الجدول 

نقاط الضعفنقاط القوةاتالعملی

 تختالالورقة تحلیل اإل(جدول تحلیل المخاطر(
:، والذي یأخذ الشكل اآلتي"جدول تحلیل المخاطر"انطالقا من جدول نقاط القوة والضعف یمكن إعداد 
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.جدول تحلیل المخاطرمبسط لنموذج ): 6(الجدول 

الحلول المناسبةالمخاطر المحتملةاألسباب)الضعفنقطة (المشكلة العملیات

أعمال مدقق آخر
یمكن للمدقق االعتماد على النتائج التي توصل إلیھا أي مدقق آخر، سواء كان مدقق خارجي، إذا كانت 

.المؤسسة متعاقدة مع أكثر من مدقق خارجي، أو مدقق داخلي أو أي مدقق آخر

أدوات فحص احلسابات. 2.4

المالحظة العینیة
د فحص الحسابات، حیث نالمشاھدة العینیة من أنجع الوسائل التي یلجأ إلیھا المدقق عالمالحظة أو تعتبر 

تتیح لھ التأكد من مدى صحة عملیات الجرد التي قامت بھا المؤسسة، فیما یخص المخزونات واالستثمارات 

ذلك أن یقوم المدقق بإعادة جرد جمیع العناصر، فھذا ولیس المقصود ب. إلخ... واألوراق المالیة والنقدیات

مستحیل، بل یتم ذلك من خالل الفحص االنتقادي إلجراءات الجرد المعمول بھا وكیفیة تطبیقھا؛ وتنفیذ اختبارات 

،التحقق عن طریق العینات، من خالل أخذ بطاقات أو رموز السلع والتحقق المادي من الكمیات الظاھرة علیھا

.ھا بالكمیات في قوائم الجرد النھائیةومقارنت

الفحص المستندي
الرجوع إلى الوثائق والمستندات المبررة ، في بعض األحیان،یتطلب التأكد من حقیقة بعض العناصر

للعملیات، والرجوع أیضا إلى السجالت والدفاتر وإقرارات اإلدارة؛ ومثال ذلك مراقبة مخصصات االھتالكات 

فواتیر الموردین لتبریر األرصدة والنفقات األخرى، مقارنة نفقات المستخدمین مع دفتر والمؤونات، مراقبة 

.إلخ... العاملینیخص ا األجور وتصریحات اإلدارة فیم

الفحص التحلیلي
عبارة عن تحلیالت ومقارنات لمختلف المعلومات والتدفقات واإلجراءات، من خالل الفحص التحلیلي 

.من خالل المستندات لتحدید األخطاء واالنحرافات الجوھریةالمقابلة أو المالحظة أو

المراجعة الحسابیة
لتأكد من تعني المراجعة الحسابیة إعادة تشكیل المجامیع واألرصدة في السجالت والوثائق المحاسبیة، ل

.إلخ.. .عدم وجود أخطاء حسابیة أو أخطاء في استعمال عملیات الجمع والضرب

المراجعة القیاسیة
یجب على المدقق القیام بدارسة مقارنة للمؤشرات وتغیراتھا وتطوراتھا ومدى تناسقھا من دورة ألخرى، 

مما یسمح بالوقوف على االتجاھات التي تأخذھا ومقارنتھا مع المعلومات العامة المحصل علیھا من المؤسسة،

رأس المال العامل، كما تسمح المؤشرات كزیادة الحقوق على الزبائن وانخفاض دیون الموردین، وتدھور 
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اللجوء لھذه األداة في بدایة المھمة لتوجیھ عملیة عادة ویتم . بالتأكد من مدى صحة المعلومات المرتبطة بھا

التدقیق، كما تستعمل في النھایة للتأكد من تناسق المعلومات المالیة في مجموعھا، وكذا مقارنة المؤشرات مع 

.المعاییر القطاعیة

الخارجیة) المصادقات(ت التأكیدا
یمكن للمدقق التأكد من صحة أي معلومات حصل علیھا من المؤسسة لدى المتعاملین معھا، مثال طلب 

ویعتبر حصول ؛رصید الحساب البنكي من البنكمن المؤسسة، أو طلب تأكید من الزبون حول قیمة مشتریاتھ

المدقق على مصادقات مباشرة من المتعاملین مع المؤسسة من أقوى األدلة في التدقیق، لذا یجب توفر بعض 

.الشروط في طلبات المصادقة المرسلة للمتعاملین، ومن أھمھا اختیار عینة ممثلة لمختلف أنواع المتعاملین

الداخلیة) المصادقات(التأكیدات
یستفسر على طلب التقاریر اإلداریة التي یراھا ضروریة، كما یمكن أن أثناء أداء مھمتھ یمكن للمدقق 

مختلف الجوانب من اإلدارة، ویقدم لھ المسیرون شروح عدیدة، تكون شفویة في الغالب، یدونھا في أوراق عملھ 

حات كتابیة في شكل كمالحظات من أجل الرجوع إلیھا عند الحاجة، وقد تقدم لھ تلك الشروح من خالل تصری

.وتعتبر في ھذه الحالة دلیال أفضل وأقوى،رسائل

 السبر(المعاینة(
لعملیات، والكم لتعتبر المعاینة من بین أھم األدوات التي ال یمكن االستغناء عنھا في ظل العدد الكبیر 

فواتیر أو العملیات أو القیود قد یكون المجتمع اإلحصائي ممثال في اللوثائق والمستندات؛ وفي ھذه الحالة لالھائل 

، وقد المحاسبیة، وتخضع كل مفردة من مفردات العینة التي تم اختیارھا إلى مراقبة معینة، حسب ھدف المدقق

إلى مراجعة حسابیة أو مراجعة قیاسیة أو فحص تحلیلي أو مراجعة مستندیة أو مالحظة تتعدد أنواع الرقابات

.یرغب الوصول إلیھحریة إتباع أو عدم إتباع الطرق اإلحصائیة، حسب الھدف الذي للمدققعینیة؛ و

اإلطار التشريعي والتنظيمي للتدقيق املايل واحملاسبـي يف اجلزائر.5
األحكام القانونیة المتعلقة قیق المالي والمحاسبي في الجزائر منیمكن استخالص األحكام المتعلقة بالتد

.المنظم للمھنة، واألحكام التنظیمیة المتعلقة بمعاییر التدقیق01- 10القانون رقم بالشركات التجاریة، و

القانون التجاري اجلزائري. 1.5

بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة
من القانون التجاري الجزائري إلى أن تقریر محافظ الحسابات یتم إرسالھ إلى 584أشارت المادة 

الشركات ذات المسؤولیة المحدودة؛ كما أشارت في فقرتھا الخامسة إلى أن الشریك الوحید الشركاء، في حالة 

یصادق على الحسابات بعد تقریر محافظ الحسابات في أجل ستة أشھر من اختتام السنة المالیة، وذلك بالنسبة 

.لمؤسسة الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة
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بالنسبة لشركات المساھمة
من القانون التجاری الجزائري، فإن الجمعیة العامة العادیة تعین محافظ ) 3ثالثا (715ة حسب الماد

، فإن الجمعیة العامة )4مكرر (715وحسب المادة . حسابات أو أكثر، وذلك بالنسبة لشركات التوصیة باألسھم

فيین المھنیین المسجلین العادیة للمساھمین تعین محافظ للحسابات أو أكثر لمدة ثالث سنوات، تختارھم من ب

الحسابات ألي سبب مھما كان، یتم اللجوء إلى تعیینھم يوفي حالة عدم تعیین محافظ؛جدول المصف الوطني

واستبدالھم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابع لھا مقر الشركة، بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس 

.تي تلجأ لالدخار العلنيت البورصة ومراقبتھا، بالنسبة للشركات الالمدیرین، أو السلطة المكلفة بتنظیم عملیا

تتمثل المھمة الدائمة لمحافظي الحسابات، باستثناء أي تدخل في التسییر، في التحقق من الدفاتر واألوراق 

في صحةكما یقوم محافظو الحسابات بالتدقیق. حسابات الشركة وصحتھاالمالیة للشركة وفي مراقبة انتظام 

تقریر مجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین، حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة ضمنالمقدمة المالیة المعلومات 

:كما یقومون أیضا بـ. إلى المساھمین، حول الوضعیة المالیة للشركة وحساباتھا

المصادقة على انتظام الجرد وحسابات الشركة والمیزانیة وصحة ذلك؛-

المساواة بین المساھمین؛التحقق من احترام مبدأ-

القیام بالرقابات والتحقیقات المناسبة طیلة السنة؛-

.استدعاء الجمعیة العامة لالنعقاد في حالة االستعجال-

یقومون بإعالممن القانون التجاري الجزائري، فإن محافظي الحسابات ) 10مكرر (715حسب المادة 

:اقبة، حسب الحالة، بما یأتيمجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المر

عملیات المراقبة والتحقیق التي قاموا بھا ومختلف االستقصاءات التي أدوھا؛-

عناصر المیزانیة والوثائق المحاسبیة األخرى التي یرون ضرورة إدخال تعدیالت علیھا، بتقدیم كل -

المالحظات الضروریة حول طرق التقییم المستخدمة في إعداد تلك الوثائق؛

لمخالفات واألخطاء التي قد یكتشفونھا؛ا-

.اآلثار التي تنجر عن المالحظات والتصحیحات أعاله في نتائج السنة المالیة مقارنة بنتائج السنة السابقة-

، یتم استدعاء محافظي الحسابات الجتماع مجلس اإلدارة أو مجلس )12مكرر (715حسب المادة 

.المالیة المنتھیة وكذا لكل جمعیات المساھمینالمدیرین، الذي یقفل حسابات السنة 

، في حالة عدم حصول محافظ الحسابات على توضیحات من رئیس )11مكرر (715حسب المادة 

مجلس اإلدارة أو مجلس المدیرین حول الوقائع التي اكتشفھا أثناء ممارسة مھامھ، والتي من شأنھا عرقلة 

دیرین استدعاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة للمداومة في تلك االستغالل، یطلب من الرئیس أو مجلس الم

الوقائع بحضوره، وإال یقوم بإعداد تقریر خاص یقدمھ ألقرب جمعیة عامة مقبلة أو جمعیة عامة استثنائیة، في 

.استدعائھاحالة االستعجال، بعد
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94ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

عیة عامة مقبلة ، فإن محافظي الحسابات یعرضون على أقرب جم)13مكرر (715حسب المادة 

المخالفات واألخطاء التي الحظوھا أثناء أداء مھامھم؛ ویطلعون، عالوة على ذلك، وكیل الجمھوریة باألعمال 

ن باحترام سر المھنة فیما یخص ن محافظي الحسابات ومساعدیھم ملزموالجنحیة التي أطلعوا علیھا؛ كما أ

.وظائفھماألفعال والمعلومات التي أطلعوا علیھا بحكم ممارسة

الحسابات مسؤولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغیر، ي، فإن محافظ)14مكرر (715حسب المادة 

وال یكونون . عن األضرار الناجمة عن األخطاء والالمباالة التي یكونون قد ارتكبوھا عند ممارسة مھامھم

عضاء مجلس المدیرین، حسب الحالة، إال إذا مسؤولون مدنیا عن المخالفات التي یرتكبھا القائمون باإلدارة أو أ

.أو لوكیل الجمھوریة رغم إطالعھم علیھا/لم یكشفوا عنھا في تقریرھم للجمعیة العامة و

01-10قانون . 2.5

، والمتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010جوان 29، المؤرخ في 01-10جاء القانون رقم 

من ھذا ) 3(وحسب المادة . مھنالتلكتحدید شروط وكیفیات ممارسةالحسابات والمحاسب المعتمد، بھدف 

القانون یجب على الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد االلتزام باألحكام القانونیة المعمول 

.بھا، التي تحكم المحاسبة والسجالت المحاسبیة وكذا مراقبتھا وممارسة مھنتھم بكل استقاللیة ونزاھة

دد القانون الھیئات المكلفة بتنظیم مھن المحاسبة في الجزائر ممثلة بالدرجة األولى في المجلس الوطني یح

المحاسبي وتنظیم ومتابعة المھن المحاسبیة؛ إلى جانب المصف والتنمیطللمحاسبة، الذي یتولى مھام االعتماد 

والمنظمة الوطنیة للمحاسبین المعتمدین، الوطني للخبراء المحاسبین، والغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، 

وتسھر ھذه المنظمات الثالثة األخیرة على تنظیم المھن وحسن ممارستھا، واحترام قواعدھا وأعرافھا، وإعداد 

.وسیرھابھامدونة ألخالقیات المھنة، وإبداء الرأي في كل المسائل المرتبطة 

الخبیر المحاسب
وتحلیل المحاسبة ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والھیئات یتولى الخبیر المحاسب تنظیم وفحص 

في الحاالت التي نص علیھا القانون، والتي تكلفھ بھذه المھمة بصفة تعاقدیة، ویؤھل لممارسة وظیفة محافظ 

.كما یقوم بمسك ومركزة ومراقبة وتجمیع محاسبة المؤسسات والھیئات التي ال یربطھ بھا عقد عمل؛الحسابات

لھا الخبیر المحاسب المؤھل الوحید للقیام بالتدقیق المالي والمحاسبي للشركات والھیئات، ویؤھل لتقدیم یعد 

لذا یتعین علیھأو مؤقتة،أساسا ظرفیةمھمتھوتعتبر ان المالي واالجتماعي واالقتصادي،استشارات في المید

.التي لھا عالقة بمھمتھیةوالتصرفات اإلداریة والتسییر،م المتعاقدین معھ بمدى تأثیر التزاماتھمعالإ

محافظ الحسابات
یتم تعیین محافظ الحسابات من طرف الجمعیة العامة أو الجھاز المكلف بالمداوالت بعد موافقة الجمعیة 

ین بعد العامة كتابیا، وعلى أساس دفتر الشروط، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وال یمكن أن یع

.تتالیتین إال بعد مضي ثالث سنواتعھدتین م
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95ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

یمكن لمحافظ الحسابات اإلطالع في أي وقت وفي عین المكان على السجالت المحاسبیة والموازنات 

ویمكنھ أن یطلب من ،والمراسالت والمحاضر، وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو الھیئة

وأن یقوم بكل المراجعات ،القائمین باإلدارة واألعوان والتابعین للشركة أو الھیئة كل التوضیحات والمعلومات

كما یمكن لمحافظ الحسابات أن یطلب من األجھزة المؤھلة الحصول في مقر الشركة على ؛التي یراھا ضروریة

.ھابسات أخرى لھا عالقة مساھمةمعلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة بھا أو مؤس

یقدم القائمون باإلدارة في الشركات كل ستة أشھر على األقل لمحافظ الحسابات كشفا محاسبیا یعد حسب 

في حالة عرقلة ،ویعلم محافظ الحسابات كتابیالمحاسبیة التي ینص علیھا القانون،شكل المیزانیة والوثائق ا

یحدد محافظ الحسابات مدى وكیفیات أداء . تطبیق أحكام القانون التجاريھیئات التسییر قصد ،ممارسة مھمتھ

مھمة الرقابة القانونیة للحسابات وسیرورتھا في إطار رسالة مرجعیة یحددھا دفتر الشروط الذي تعھد بشأنھ، 

عامة عند ویحضر محافظ الحسابات الجمعیات ال. مع مراعاة معاییر التدقیق والواجبات المھنیة المحددة قانونا

ویتعین علیھ االحتفاظ بملفات زبائنھ مدة عشر سنوات ؛استدعائھا للتداول على أساس تقریره، وبإمكانھ التدخل

:یضطلع محافظ الحسابات بالمھام اآلتیةو.من عھدتھبدء من أول جانفي الموالي آلخر سنة مالیة 

عن نتائج عملیات السنة المنقضیة یشھد بأن الحسابات السنویة منتظمة وصحیحة، وتعطي صورة صادقة -

وكذا األمر بالنسبة للوضعیة المالیة وممتلكات الشركات والھیئات؛

الذي یقدمھ المسیرون للمساھمین أو الشركاء أو حاملي ،فحص صحة المعلومات المبینة في تقریر التسییر-

الحصص ومطابقتھا للحسابات السنویة؛

التي تم تبنیھا من طرف مجلس اإلدارة، ،ءات الرقابة الداخلیةیبدي رأیھ في شكل تقریر خاص حول إجرا-

مجلس المدیرین أو المسیر؛

أو المؤسسات والھیئات التي تكون ،یقیم شروط إبرام االتفاقیات للشركة والمؤسسات أو الھیئات التابعة لھا-

فیھا للقائم باإلدارة أو مسیري الشركة المعنیة مصالح مباشرة أو غیر مباشرة؛

ومن طبیعتھ ،یعلم المسیرین والجمعیة العامة أو ھیئة المداولة المؤھلة بكل نقص قد یكتشفھ أو اطلع علیھ-

؛أن یعرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الھیئة

یصادق محافظ الحسابات أیضا على ،عندما تعد الشركة أو الھیئة حسابات مدمجة أو حسابات مجمعة-

وذلك على أساس الوثائق المحاسبیة وتقریر محافظي ،ة والمدمجةصحة وانتظام الحسابات المجمع

.الحسابات لدى الفروع أو الكیانات التابعة لنفس مركز القرار

معايري التدقيق يف اجلزائر. 3.5

من أجل وضع إطار عام لمھام التدقیق الخارجي في الجزائر وتنظیمھا، حاول التنظیم الجدید للمھنة تنمیط 

خالل إصدار مجموعة من معاییر التدقیق الجزائریة، وقد جاءت ھذه المعاییر في شكل مقررات الممارسة، من 

مترجمة إلى ) ISA(كانت في شكل ملخصات لبعض معاییر التدقیق الدولیة ومعتمدة من طرف وزیر المالیة، 
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96ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

ث صدرت تلك المعاییر العربیة والفرنسیة، مما یعني تبني جزئي من طرف الجزائر لمعاییر التدقیق الدولیة، حی

بنفس ترقیمھا األصلي؛ وذلك باستثناء معاییر تقاریر محافظ الحسابات، التي جاءت في شكل قرار لوزیر 

.المالیة، ولم تكن ترجمة لمعاییر التدقیق الدولیة

معاییر تقاریر محافظ الحسابات
تقاریر محافظ الحسابات، ، المحدد لمحتوى معاییر 2013جوان 24صدرت بموجب القرار المؤرخ في 

، المحدد 2011ماي 26المؤرخ في 202-11بعد أن تم تحدید موضوعھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

:لمعاییر تقاریر محافظ الحسابات وكیفیات وآجال إرسالھا، وتتمثل ھذه المعاییر في

معیار تقریر التعبیر عن الرأي حول القوائم المالیة؛: المعیار األول-

معیار تقریر التعبیر عن الرأي حول الحسابات المجمعة والحسابات المدمجة؛: المعیار الثاني-

معیار التقریر حول االتفاقیات المنظمة؛: المعیار الثالث-

معیار التقریر حول المبلغ اإلجمالي ألعلى خمس أو عشر تعویضات؛: المعیار الرابع-

زات الخاصة الممنوحة للمستخدمین؛معیار التقریر حول االمتیا: المعیار الخامس-

معیار التقریر حول تطور نتیجة السنوات الخمس األخیرة والنتیجة حسب السھم أو حسب : المعیار السادس-

الحصة في الشركة؛

معیار التقریر حول إجراءات الرقابة الداخلیة؛: المعیار السابع-

معیار التقریر حول استمراریة االستغالل؛: المعیار الثامن-

معیار التقریر المتعلق بحیازة أسھم الضمان؛: المعیار التاسع-

معیار التقریر المتعلق بعملیة رفع رأس المال؛: المعیار العاشر-

معیار التقریر المتعلق بعملیة تخفیض رأس المال؛: المعیار الحادي عشر-

معیار التقریر المتعلق بإصدار قیم منقولة أخرى؛: المعیار الثاني عشر-

معیار التقریر المتعلق بتوزیع التسبیقات على أرباح األسھم؛: ار الثالث عشرالمعی-

معیار التقریر المتعلق بتحویل الشركات ذات األسھم؛: المعیار الرابع عشر-

.معیار التقریر المتعلق بالفروع والمساھمات والشركات المراقبة: المعیار الخامس عشر-

المعاییر الجزائریة للتدقیق
، حیث تضمن كل مقرر أربع معاییر امعیار16مقررات، وبلغ عددھا أربعالمعاییر في صدرت ھذه

األصلیة، وكانت في شكل ملخصات لتلك المعاییر، مترجمة إلى ) ISA(تحمل نفس ترقیم معاییر التدقیق الدولیة 

:العربیة والفرنسیة، وتتمثل تلك المقررات والمعاییر في

2016فیفري 04المؤرخ في 02المقرر رقم -

:تضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق األربعة اآلتیة
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 210المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 210" (؛"اتفاق حول شروط مھام التدقیق

 505المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 505" (؛"التأكیدات الخارجیة

 560المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 560" ( ؛"الحسابات واألحداث الالحقةأحداث تقع بعد إقفال

 580المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 580" (التصریحات الكتابیة."

2016أكتوبر 11المؤرخ في 150المقرر رقم -

:تضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق األربعة اآلتیة

 300المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 300" (؛"تخطیط تدقیق القوائم المالیة

500لجزائري للتدقیق المعیار ا)NAA 500" (؛"العناصر المقنعة

510الجزائري للتدقیق المعیار)NAA 510" ( ؛"األرصدة االفتتاحیة-مھام التدقیق األولیة

 700المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 700" (تأسیس الرأي وتقریر التدقیق على القوائم المالیة."

2017مارس 15المؤرخ في 23المقرر رقم -

:تضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق األربعة اآلتیة

 520المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 520" (؛"اإلجراءات التحلیلیة

 570المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 570" (؛"استمراریة االستغالل

 610المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 610" (؛"استخدام أعمال المدققین الداخلیین

 620المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 620" (استخدام أعمال خبیر معین من المدقق."

2018سبتمبر 24المؤرخ في 77المقرر رقم -

:تضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق األربعة اآلتیة

 230المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 230" (؛"وثائق التدقیق

 501المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 501" ( ؛"اعتبارات خاصة- العناصر المقنعة

 530المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 530" (؛"السبر في التدقیق

 540المعیار الجزائري للتدقیق)NAA 540" ( تدقیق التقدیرات المحاسبیة بما فیھا التقدیرات المحاسبیة

".للقیمة الحقیقیة والمعلومات الواردة المتعلقة بھا

خلامسمراجع احملور ا ، دراسـات متقدمة في مراجعة الحسابات، )2007(شحاتھ السید شحاتھو، حسین أحمد عبیدأحمد دمحم نور.1

.الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر دمحم دمحم عبد القادر الدیسطي وأحمد : ، ترجمةمدخل متكامل: المراجعة، )2009(ألفین أرینز وجیمس لوبك .2

.الریاض، السعودیةحامد حجاج، دار المریخ، 
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وان ، الطبعة الثالثة، دیالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظـریة إلى التطبیق، )2008(دمحم بوتین.3

.المطبوعات الجامعیة، الجزائر دراسة عینة من -دور التدقیق المحاسبي في تفعیل الرقابة على إدارة األرباح، )2012(مزةبوسنة ح.4
لوم التجاریة، جامعة فرحات عباس،، رسالة ماجستیر في الع-الجزائریة والفرنسیة المؤسسات االقتصادیة 

.سطیف، الجزائر المغربیةوالمملكةوتونسالجزائربینمقارنةدراسة-للمراجعة المھنيالتنظیم، )2013(شریقي عمر .5

.، الجزائر1االقتصادیة، جامعة سطیف العلومفيدكتوراه، أطروحة- دراسة حالة من : مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المھنیة في الجزائر، )2009(لقلیطي األخضر .6
.، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائرخالل االستبیان - وأثره على تحسین جودة المعلومة المالیة الجزائرفيالتدقیقمھنةتطور، )2017(لونیسة دمحم أمین .7

، مذكرة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجاریة، جامعة دمحم -المحاسبیة الخبرةمكاتبمنعینةدراسة

.8.بوضیاف، المسیلة، الجزائر Antoine Mercier et al. (2008), Mémento pratique Audit et commissariat aux comptes

2009/2010, Francis Lefebvre, France. ، یتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات 2010انجو29في المؤرخ 01-10ون رقم قان.9

.المعتمدوالمحاسب ، یحدد معاییر تقاریر محافظ الحسابات وأشكال 2011ماي 26المؤرخ في 202-11مرسوم تنفیذي رقم .10

.وآجال إرسالھا .تقاریر محافظ الحساباتمعاییر، یحدد محتوى 2013انجو24قرار مؤرخ في .11 .، یحدد كیفیات تسلیم تقاریر محافظ الحسابات2014جانفي 12مؤرخ في قرار .12 .، یتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق2016فیفري 04المؤرخ في 02المقرر رقم .13 .، یتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق2016أكتوبر 11المؤرخ في 150المقرر رقم .14 .المعاییر الجزائریة للتدقیق، یتضمن 2017مارس 15المؤرخ في 23المقرر رقم .15 .، یتضمن المعاییر الجزائریة للتدقیق2018سبتمبر 24المؤرخ في 77المقرر رقم .16



:احملور السادس

التدقيق يف البنوك 

واملؤسسات املالية
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متهيد
یلعب التدقیق البنكي دورا مھما في المساعدة على اإلشراف على النظام المصرفي، من خالل الدور 

البنوك ملزمون بالتكیف مع ن فيمدققیالالرقابیة، غیر أن السلطاتالتكمیلي الذي یلعبھ المدققون إلى جانب 

األوضاع المتغیرة في األعمال المصرفیة، والتعامل مع عملیات التدقیق البنكي بشكل مختلف، وإیالء عنایة 

.خاصة، في ضوء المخاطر المرتبطة بھا

حميط التدقيق البنكي.1

التدقيق البنكي خيتلف عن التفتيش. 1.1

التفتیش، رغم التشابھ الموجود بینھما، وظیفة التدقیق والتمییز بین وظیفةفي البنوك یتطلب األمر 

مثال خطأ في الصندوق، اختالس أموال، مبالغ معتبرة غیر (فالتفتیش ھو مھمة تنشأ نتیجة اإلعالن عن حدث ما 

، ویھدف التفتیش إلى اكتشاف )إلخ... مسترجعة من القروض الممنوحة، سندات صندوق أو أوامر دفع مزورة

:التفتیشعملیات ات وتحدید المسؤولیات واقتراح عقوبات مالئمة، كما أن مصدر المخالف

.اعد والتعلیمات أو التساؤل حولھاھدف إلى تفسیر القوال ت-

بتنفیذ اختبارات غالباسمح بتحقیق رقابات متكاملة من أجل تحدید المسؤولیات، بعكس التدقیق الذي یھتمت-

.على عینة محددة

التدقیق مسبقا، من خالل مخطط التدقیق، الذي یتم تحضیره على أساس سنة أو عدة یتم برمجة مھمات -

.مسبقاسنوات، عكس مھمات التفتیش التي تكون غیر مبرمجة

خماطر التدقيق يف البنوك. 2.1

یتمیز النشاط البنكي بعدة خصوصیات تمیزه عن باقي القطاعات وبیئات النشاط األخرى، ولھذه 

، مما یتطلب من المدقق، سواء كان قیق في البنوك والمؤسسات المالیةكبیر في عملیة التدالخصوصیات تأثیر 

:داخلیا أو خارجیا، مراعاة ھذه الخصوصیات من أجل تحقیق أھداف التدقیق، ومن أبرز ھذه الخصوصیات

بلة للتداول في األجل تحتفظ البنوك بمبالغ معتبرة من البنود النقدیة، بما فیھا السیولة الجاھزة واألدوات القا-

تحویلھا القصیر، والتي یجب صیانتھا أثناء التحویل وحفظھا بعد ذلك؛ كما تسیطر البنوك على بنود یمكن

وخصائص تلك البنود یضعف من قدرة البنوك على مواجھة الغش واالحتیال، بسرعة إلى شكل إلكتروني،

.للرقابة الداخلیةمما یتطلب وضع إجراءات توضح حدود األفراد، ونظام فعال

غیر للرفع المالي، مما یضعف من قدرتھا على مواجھة األحداث االقتصادیةعاليتشتغل البنوك بمستوى -

.، ویزید من مخاطر التعثر الماليالمتوقعة

تحتفظ البنوك بأصول یمكن تحویلھا بسرعة إلى نقدیة، ویصعب تحدیدھا، وبالتالي فإن أي تغیر طفیف في -

.ول یمكن أن یكون لھ أثر سلبي في رأسمالھا ومالءتھاقیم تلك األص
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غالبا ما تحتفظ البنوك بمبالغ جد معتبرة في شكل ودائع قصیرة األجل، وفقدان الثقة من طرف المودعین -

.في مالءتھا المالیة یمكن أن یؤدي إلى أزمة سیولة بشكل سریع

أطراف مختلفة، في الوقت نفسھ، مما یتطلب أنظمة تباشر البنوك عدة معامالت متنوعة، بمبالغ كبیرة، مع -

.معقدة للمحاسبة والرقابة الداخلیة، واستخدام واسع لتكنولوجیا المعلومات

الطبیعة الخاصة للمخاطر المرتبطة بالمعامالت البنكیة، في ظل حجم المعامالت والتعرضات الكبیرة -

إضافة إلى االرتباط الكبیر بتكنولوجیا الناتجة عن ذلك، والتي یمكن أن تظھر في األجل القصیر،

.المعلومات واالتصاالت عند تنفیذ المعامالت

أھمیة األصول التي یتم إدارتھا لحساب أطراف أخرى، والتي تقع على عاتق المؤسسات البنكیة ولكنھا ال -

.تظھر في المیزانیة أو خارج المیزانیة

وھو مااالت الموزعة في مواقع جغرافیة مختلفة، یعتمد النشاط البنكي على شبكات من الفروع والوك-

یتطلب زیادة مستوى المركزیة العملیات وتشتت العمل المحاسبي وأنشطة الرقابة، مما یؤدي إلى 

صعوبات في المحافظة على ممارسات تشغیلیة وأنظمة محاسبیة متجانسة، وخصوصا عندما تعمل 

.الفروع خارج الحدود الوطنیة

شروط الدخول، قواعد (تنظیمات في مختلف البیئات القانونیة التي تعمل فیھا البنوك أثر القوانین وال-

التنظیم واألداء السلیم، قواعد حمایة الزبائن، المعاییر المحاسبیة وشفافیة الوضعیة المالیة، والمعاییر 

).إلخ... وسالمة الزبائنالمالي االحترازیة الستقرار النظام 

ف ھیئات حكومیة، غالبا ما تؤثر متطلباتھا التنظیمیة في القواعد المحاسبیة یتم تنظیم البنوك من طر-

.للبنوك، وعدم االمتثال لھا قد یكون لھ تأثیر في القوائم المالیة للبنك

موظفي البنك، من خالل لیمكن أن یتم تنفیذ المعامالت وإتمامھا من طرف الزبون دون الحاجة ألي تدخل -

.الموزعات اآللیةاإلنترنیت أو من خالل 

التزامات دون أي تحویل لألموال، وفي حاالت، دون دفع أي مصاریف، كاالكتتاب تتحمل البنوك، أحیانا،-

.في التعھدات، والتي یمكن أن تنطوي على قید محاسبي مؤقت، مما قد یجعل من الصعب اكتشافھا

ن أجل التفحص أو تحویل األموال لبنوك إمكانیة الدخول بشكل حصري ألنظمة التسویة میكون لعادة ما -

.إلخ... أو معامالت الصرف األجنبي

، مما یتطلب تحدید المخاطر )أو مرتبطة بھما(تعتبر البنوك جزء من نظام التسویة الوطني والدولي -

.النظامیة للدول التي تعمل فیھا

مة العادلة، مما یتطلب تقوم البنوك بإصدار والمتاجرة في أدوات مالیة، یتم المحاسبة عن بعضھا بالقی-

.تقییمات مالئمة وإجراءات إلدارة المخاطر

ھناك تطور مستمر للمنتجات الجدیدة والممارسات البنكیة المعقدة بالنسبة للزبائن، والتي یمكن أن ال -

.یقابلھا تطور مماثل في القواعد المحاسبیة والرقابة الداخلیة



كيموش بالل.دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحاضرات التدقيق البنكي

102ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

مسؤوليات جلنة التدقيق يف البنوك. 3.1

التدقیق ھي لجنة متخصصة في مجلس اإلدارة، تعمل على تقدیم تقاریر لھ في مجاالت محددة، تدخل لجنة

وظیفةیجوز للجنة التدقیق دعوة رئیس. ضمن مسؤولیتھا، لكن مجلس اإلدارة ھو من یتحمل المسؤولیة النھائیة

التدقیق الداخلي، ورئیس وظیفة االمتثال، واإلدارة العلیا، السیما المدیر التنفیذي، وغیره من المسؤولین اللذین 

من الممارسات السلیمة أن یعقد رئیس واء بمسؤولیاتھم لحضور اجتماعاتھا،یعتبرون مھمین لغرض الوف

. المشتركدارة، لمناقشة القضایا ذات االھتمامالتدقیق الداخلي وأعضاء لجنة التدقیق جلسة خاصة، في غیاب اإل

تلعب لجنة التدقیق للبنك دورا مھما في تعزیز جودة التدقیق البنكي، من خالل الممارسة الفعالة لمسؤولیاتھا فیما 

:المجاالت الرئیسیة لمسؤولیاتھا في عدة فئاتیتعلق بالمدقق الداخلي والخارجي والتدقیق القانوني؛ وتتمحور 

یر المالي، بما في ذلك اإلفصاحاتالتقر
.ة عملیة التقریر المالي ونتائجھامراقب-

اإلشراف على وضع السیاسات والممارسات المحاسبیة للبنك، ومراجعة الجوانب النوعیة الھامة -

.بیة واإلفصاح عن القوائم المالیةللممارسات المحاسبیة، بما فیھا التقدیرات المحاس

.النات رسمیة تتعلق بأدائھ الماليالمالیة للبنك وأي إعمراقبة سالمة القوائم -

.مة الواردة في القوائم المالیةمراجعة أحكام التقریر المالي الھا-

مراجعة الترتیبات التي یمكن لموظفي البنك من خاللھا إثارة المخاوف بشأن أي مخالفات محتملة في -

.مسائل التقریر المالي

الرقابة الداخلیة
اإلدارة العلیا بإنشاء والحفاظ على عملیات رقابة داخلیة كافیة وفعالة، تسمح بتوفیر الضمان ضمان قیام -

في مختلف المجاالت، بما في ذلك إعداد التقاریر، ومراقبة االمتثال للقوانین واللوائح والسیاسات الداخلیة 

.وكفاءة وفعالیة العملیات وحمایة األصول

التدقیق الداخلي
.قیق الداخلي للبنكفعالیة وظیفة التدمراقبة ومراجعة-

.لتدقیق الداخلي ونطاقھ ومیزانیتھالموافقة على خطة ا-

.ومناقشة تقاریر التدقیق الداخليمراجعة-

التأكد من أن وظیفة التدقیق الداخلي تحافظ على اتصال مفتوح مع اإلدارة العلیا والمدققین الخارجیین -

.قة الرقابة البنكیة ولجنة التدقیوھیئ

.یرھا رئیس وظیفة التدقیق الداخليمراجعة االحتیاالت وانتھاكات القوانین واللوائح التي یث-

.أخالقیات وظیفة التدقیق الداخليالموافقة على میثاق التدقیق وقواعد-

.س اإلدارة بالموافقة على المكافآت وحوافز األداء لوظیفة التدقیق الداخليأو التوصیة لمجلالموافقة-
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.اء رئیس وظیفة التدقیق الداخليأدتقییم -

أو التوصیة لمجلس اإلدارة بالموافقة على تعیین أو إعادة تعیین أو إقالة رئیس وظیفة التدقیق الموافقة-

.ي والمدققین الداخلیین الرئیسیینالداخل

التدقیق القانوني أو الخارجي
التعیین والفصل والمكافآتوإعادةالتعیین -

ي أو شركة من المعاییر الموضوعیة المناسبة للموافقة على المدقق القانونالموافقة على مجموعة

.التدقیق الخارجي للبنك

أو التوصیة لمجلس اإلدارة أو المساھمین بالموافقة على تعیین المدقق القانوني أو شركة الموافقة

.و إعادة تعیینھما وإنھاء مھامھماالتدقیق الخارجي أ

وط إشراف المدقق القانوني أو شركة التدقیق الخارجيعلى مكافأة وشرالموافقة.

سیما، االستقاللیة والموضوعیةمتطلبات األخالقیة ذات الصلة، الاالمتثال لل-
 مراجعة ومراقبة استقاللیة المدقق القانوني أو شركة التدقیق الخارجي، والسیما، توفیر خدمات إضافیة

قاللیة أو لة باالستطبیقھا للقضاء على التھدیدات المختم تللبنك، بما في ذلك الضمانات ذات الصلة التي

.خفضھا إلى مستوى مقبول

القانوني وفعالیة عملیة التدقیقمراجعة ومراقبة موضوعیة المدقق.

 وضع وتنفیذ سیاسة بشأن إشراك المدقق القانوني أو شركة التدقیق في تزوید خدمات بخالف تدقیق

ة من قبل التوجیھیة األخالقیة ذات الصلة بشأن تقدیم خدمات غیر تدقیقیالحسابات، مع مراعاة المبادئ 

.شركة التدقیق الخارجي

 الموافقة على إجمالي الرسوم المفروضة على تدقیق القوائم المالیة والخدمات غیر التدقیقیة التي تقدمھا

.الخارجي للبنك والكیانات التي یسیطر علیھاشركات التدقیق 

التدقیق الخارجي-
انوني للحسابات السنویة والموحدةاإلشراف على التدقیق الق.

ضعف مادیة في سیما، أي نقاط لتدقیق القانوني أو الخارجي، المناقشة المسائل الرئیسیة الناشئة عن ا

.الرقابة الداخلیة مع المدقق القانوني أو شركة التدقیق الخارجي

 المكتوبة التي یطلبھا المدقق القانوني أو شركة التدقیق الخارجي من اإلدارة العلیا، التأكیداتمناقشة

.وعند االقتضاء، أولئك المكلفون بالحوكمة

اإلجراءات العالجیة
ضمان قیام اإلدارة العلیا باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لمعالجة نتائج وتوصیات المدققین -

.الوقت المناسبالداخلیین والخارجیین في 
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معالجة مواطن الضعف في الرقابة وعدم االمتثال للسیاسات والقوانین واللوائح والمشاكل األخرى التي -

.ا المدققون الداخلیون والخارجیونحددھ

ضمان معالجة أوجھ القصور التي حددتھا السلطات الرقابیة المتعلقة بالتدقیق الداخلي وفق إطار زمني -

.في اإلجراءات التصحیحیة الالزمةءبالبداإلدارة وإبالغ مجلس،مناسب

"بازل"إطار التدقيق  البنكي وفق جلنة .2

دور التدقيق  البنكي يف تفعيل الرقابة البنكية. 1.2

وفي حالة القطاع المصرفي، لى ثقة السوق في القوائم المالیة،یلعب المدققون دورا حیویا في الحفاظ ع

، طة المالیة للبنوك داخل االقتصادیرتبط ھذا الدور بشكل خاص باالستقرار المالي، بالنظر إلى وظیفة الوسا

إضافة إلى ذلك، تقع على المدقق الخارجي مسؤولیة .المفتاح لفعالیة ھذا الدور العاموتعتبر جودة التدقیق ھي 

إذا لم یكن ذلك مسموحا بھ، بشكل غیر مباشر من خالل إدارة الرقابة البنكیة، أواشر إلى ھیئة تقدیم تقریر مب

لھذه األسباب، إلى جانب منفعة جودة التدقیق كمدخالت في . البنك، بشأن األمور المھمة الناشئة عن التدقیق

.التدقیق البنكيعملیة الرقابة البنكیة، یھتم المراقبون كثیرا بالجودة التي یؤدي بھا المدققون عملیات 

إطارا 2012في سبتمبر " لجنة بازل"توفر المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة الصادرة عن 

26مرجعیا للمعاییر الدنیا لممارسات الرقابة البنكیة الفعالة، والتي تعتبر قابلة للتطبیق عالمیا، فحسب المبدأ 
ابیة تتأكد من أن البنوك لدیھا أطر عمل مناسبة للرقابة الداخلیة، فإن السلطة الرق) الرقابة الداخلیة والتدقیق(

) االتصال المالي والتدقیق الخارجي(27تسمح بإرساء والحفاظ على منظومة تشغیلیة قابلة للضبط، أما المبدأ 

.قلفیركز على اللوائح والشروط االحترازیة للبنوك فیما یتعلق بالتقریر المالي والتدقیق الخارجي المست

من إطار أنظمة الرقابة الداخلیة في المؤسسات البنكیة الصادر عن ) التدقیق الداخلي(11یفرض المبدأ 

لتدقیق داخلي فعال وشامل، یقوم بھ الداخلیة ضرورة إخضاع نظام الرقابة 1998في سبتمبر " بازل"لجنة 

صر لمتابعة نظام الرقابة الداخلیة یجب شخص خبیر ومؤھل ولھ استقاللیة تشغیلیة؛ ووظیفة التدقیق الداخلي كعن

العالقة بالتدقیق (8أما المبدأ . أن تتبع بشكل مباشر لمجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق، وأیضا لإلدارة العامة

فیفرض بدوره ضرورة 2005في أفریل " بازل"من مبادئ االمتثال في البنوك الصادرة عن لجنة ) الداخلي

اھتمت مبادئ . وظیفة االمتثال للتدقیق الدوري، بواسطة وظیفة التدقیق الداخليإخضاع نطاق واتساع أنشطة 

، )التدقیق الداخلي(10بالتدقیق البنكي، من خالل المبدأ " بازل"حوكمة الشركات للبنوك، الصادرة عن لجنة 

مجلس اإلدارة الذي نص على أن وظیفة التدقیق الداخلي یجب أن توفر ضمانا مستقال لمجلس اإلدارة وأن تدعم

.واإلدارة العلیا في تعزیز حوكمة فعالة وسالمة البنك في المدى الطویل

الصادر عن البنك المركزي، الذي یحدد 08-11من التنظیم رقم 71في الجزائر، ووفقا للمادة 

البنوك "مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على البنوك والمؤسسات المالیة وضعھا وااللتزام بھا، فإن 



التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية:السادسالمحور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتصاد نقدي وبنكيمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

لرقابة الداخلیة، كما تقوم والمؤسسات المالیة تقوم مرة على األقل في السنة بإعداد تقریر حول ظروف ممارسة ا
مرة على األقل في السنة بإعداد تقریر خاص بقیاس ومراقبة المخاطر التي تتعرض لھا وانتقاء مخاطر القرض 
وتحلیل مردودیة عملیات القرض، ویرسل ھذین التقریرین إلى ھیئة المداولة وعند االقتضاء إلى لجنة التدقیق، 

".سداسي الموالي، ویتم وضعھما تحت تصرف محافظي الحساباتوإلى اللجنة المصرفیة قبل نھایة ال

المتعلق بالنقد والقرض، فإنھ 2003أوت 23المؤرخ في 11-03من األمر رقم 100أما وفقا للمادة 

یجب على كل بنك أو مؤسسة مالیة وعلى كل فرع من فروع البنك األجنبي أن یعین محافظین اثنین للحسابات 

فإنھ یتعین على محافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالیة، زیادة على 101المادة على األقل، وحسب 

:التزاماتھم القانونیة، القیام بما یأتي
إعالم محافظ بنك الجزائر بكل مخالفة ترتكبھا المؤسسة الخاضعة لمراقبتھم طبقا لھذا األمر والنصوص -

التنظیمیة المتخذة بموجب أحكامھ؛

للجمعیة العامة حول منح المؤسسة أي تسھیل ألحد األشخاص الطبیعیین أو المعنویین تقدیم تقریر خاص -
؛)المسیرین، المساھمین، المؤسسات التابعة(

.إرسال إلى محافظ بنك الجزائر نسخة من تقاریرھم الموجھة للجمعیة العامة للمؤسسة-

ت البنوك والمؤسسات المالیة أیضا إلى أن محافظي حسابا11-03من األمر رقم 102أشارت المادة 

یخضعون لرقابة اللجنة المصرفیة التي یمكنھا أن تسلط علیھم العقوبات اآلتیة، دون اإلخالل بالمالحقات 
:التأدیبیة أو الجزائیة

؛التوبیخ-
؛مراقبة بنك ما أو مؤسسة مالیة ماالمنع من مواصلة عملیات -

.سنوات مالیة3أو مؤسسة مالیة ما لمدة المنع من ممارسة مھام محافظي الحسابات لبنك ما -

تتطلب كفایة الرقابة الداخلیة في البنك استكمالھا بوظیفة فعالة للتدقیق الداخلي، تسھر على التقییم، وبشكل 
مستقل لنظام الرقابة في البنك، كما یساھم المدققون الخارجیون، من جانبھم، في ذلك من خالل إبداء مالحظات 

اإلجراءات التصحیحیة المناسبة التي أقرتھا المتثال للتنظیم واإلجراءات، وكذا م؛ إلى جانب اعلى فعالیة النظا
اإلدارة، استجابة لنقاط الضعف في الرقابة الداخلیة التي حددھا المدققون الداخلیون والخارجیون، واالستجابة 

والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي لمخاوف السلطة الرقابیة؛ في النھایة، فإن التعاون بین السلطة الرقابیة
.یحسن من عملیة الرقابة

"بازل"جلنة وفقالتدقيق الداخلي يف البنوك مبادئ.2.2

التدقیق الداخلي في البنوك وعالقات السلطات "وثیقة بعنوان " بازل"أصدرت لجنة 2001في أوت 

2012مبدأ للتدقیق الداخلي في البنوك، لتحل محلھا وثیقة جدیدة في جوان 20، تضمنت "الرقابیة بالمدققین
تم تحیینھا لتعكس التطورات مبدأ 20، والتي تضمنت ھي األخرى "وظیفة التدقیق الداخلي في البنوك"بعنوان 

التي شھدھا القطاع البنكي، وقد شملت ھذه المبادئ الجدیدة ثالث جوانب رئیسیة، یتعلق الجانب األول بتوقعات 
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106ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

السلطة الرقابیة فیما یخص وظیفة التدقیق الداخلي، ویتعلق الجانب الثاني بعالقة السلطة الرقابیة بوظیفة التدقیق 
.ثالث فیتعلق بتقییم وظیفة التدقیق الداخلي من طرف السلطة الرقابیةالداخلي، أما الجانب ال

 المتعلقة بوظیفة التدقیق الداخليالرقابةتوقعات
الداخليالتدقیقوظیفة -

توفر وظیفة التدقیق الداخلي الفعالة ضمانا مستقال لمجلس اإلدارة واإلدارة العلیا بشأن جودة وفعالیة :1المبدأ 

الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر وحوكمة البنك، مما یساعد مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا على أنظمة وعملیات 

.حمایة مؤسستھم وسمعتھا

لوظیفة التدقیق الداخليالرئیسیةالمیزات -
.لوظیفة التدقیق الداخليالفعالإن المیزات الرئیسیة الموضحة أدناه ضروریة للسیر 

یجب أن تكون وظیفة التدقیق الداخلي للبنك مستقلة عن األنشطة المدققة، ):وضوعیةاالستقاللیة والم(2المبدأ 

.ویكون لھا مكانة وسلطة كافیة، تمكن المدققین من القیام بمھامھم بموضوعیة

تعد الكفاءة المھنیة، بما في ذلك معرفة وخبرة كل مدقق ):الكفاءة والعنایة المھنیة المطلوبة(3المبدأ 

.بشكل جماعي، ضروریة لفعالیة وظیفة التدقیق الداخلي للبنكنوالمدققی

.المدققون الداخلیون بنزاھةیجب أن یتصرف ):أخالقیات المھنة(4المبدأ 

الداخليمیثاق التدقیق -
یجب أن یكون لكل بنك میثاق للتدقیق الداخلي یوضح الغرض من وظیفة التدقیق الداخلي ووضعھا :5المبدأ 

.1ة تعزز فعالیتھا كما ھو موضح في المبدأ وسلطتھا، بطریق
النشاطنطاق-

یجب أن یندرج كل نشاط، بما في ذلك األنشطة الموكلة لمصادر خارجیة، وكل كیان في البنك ضمن :6المبدأ 

.النطاق العام لوظیفة التدقیق الداخلي

كفایة إدارة المخاطر، (یجب أن یضمن نطاق وظیفة التدقیق الداخلي تغطیة كافیة للمسائل المھمة :7المبدأ 

).رأس المال والسیولة، التقریر التنظیمي والداخلي، االمتثال، المالیة

حوكمة الشركاتاعتبارات-
دائمة، ومنظمة وفقا للمبدأ یجب أن یكون لكل بنك وظیفة تدقیق داخلي ):دوام وظیفة التدقیق الداخلي(8المبدأ  .عندما یكون البنك داخل مجموعة مصرفیة أو شركة قابضة14

یتحمل مجلس إدارة البنك المسؤولیة النھائیة عن ضمان ):مسؤولیات مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا(9المبدأ 

فء، وبناء على ذلك، یجب على قیام اإلدارة العلیا بإنشاء وصیانة نظام الرقابة الداخلیة المالئم والفعال والك

.مجلس اإلدارة دعم وظیفة التدقیق الداخلي لالضطالع بواجباتھا بفعالیة

یجب أن تشرف لجنة التدقیق، أو ما ):تدقیق الداخليمسؤولیات لجنة التدقیق فیما یتعلق بوظیفة ال(10المبدأ 

.الداخلي للبنكالتدقیق یعادلھا، على وظیفة 
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یجب أن یكون رئیس قسم التدقیق الداخلي مسؤوال عن ضمان امتثال ):م التدقیق الداخليإدارة قس(11المبدأ 

.إدارة القسم لمعاییر التدقیق الداخلي السلیمة وقواعد األخالقیات ذات الصلة

یجب أن تكون وظیفة التدقیق الداخلي خاضعة لمساءلة ):خطوط التقریر لوظیفة التدقیق الداخلي(12المبدأ 

.اإلدارة أو لجنة التدقیق التابعة لھ في جمیع األمور المتعلقة بأداء مھامھمامجلس 

یجب أن تقوم وظیفة التدقیق ):العالقة بین التدقیق الداخلي ووظائف االمتثال وإدارة المخاطر(13المبدأ 

حوكمة والعملیات التي الداخلي، وبشكل مستقل، بتقییم فعالیة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلیة وإدارة المخاطر وال

.تنشئھا وحدات األعمال ووظائف الدعم وتوفیر الضمان علیھا

التدقیق الداخلي داخل مجموعة أو ھیكل الشركة القابضة-
لتسھیل إتباع منھج متسق للتدقیق الداخلي في جمیع البنوك داخل المؤسسة المصرفیة، یجب على :14المبدأ 

:أو ھیكل الشركة القابضة ضمان أنمجلس إدارة كل بنك داخل المجموعة 

 البنك لدیھ وظیفة تدقیق داخلي خاصة بھ، تكون مسؤولة أمام مجلس إدارة البنك، ویجب أن تقدم تقاریر

إلى المجموعة المصرفیة أو رئیس التدقیق الداخلي للشركة القابضة؛ أو

شطة التدقیق الداخلي ذات تقوم المجموعة المصرفیة أو وظیفة التدقیق الداخلي للشركة القابضة بأن

.الكافي في البنك، لتمكین المجلس من الوفاء بمسؤولیاتھ االئتمانیة والقانونیةالنطاق

تكلیف جھات خارجیة بأنشطة التدقیق الداخلي-
بغض النظر عما إذا تم تكلیف جھات خارجیة لالضطالع بأنشطة التدقیق الداخلي في البنك أو ال، :15المبدأ 

.دارة مسؤوال في النھایة عن وظیفة التدقیق الداخليیظل مجلس اإل

 التدقیق الداخليالرقابیة بوظیفةعالقة السلطة
یجب أن یكون أعوان ):ووظیفة التدقیق الداخليالرقابیة فوائد التواصل المعزز بین السلطة (16المبدأ 

مناقشة مجاالت المخاطر ) أ: (حتى یتسنى لھمالرقابة البنكیة على اتصال منتظم بالمدققین الداخلیین للبنك، وذلك 

فھم تدابیر تخفیف المخاطر التي اتخذھا البنك، ومراقبة استجابة البنك لنقاط ) ب(التي حددھا كال الطرفین، 

.الضعف المحددة

 لوظیفة التدقیق الداخليالرقابي التقییم
أنظمة وعملیات الرقابة الشاملة للبنك، یجب نظرا للدور الحاسم الذي یلعبھ التدقیق الداخلي في تقییم فعالیة 

على أعوان الرقابة البنكیة تقییم وظیفة التدقیق الداخلي، وسیؤثر ھذا التقییم على تقییمھم الشامل للبنك، ویمكنھم 

.من تحدید مدى استخدامھم لوظیفة التدقیق الداخلي

تقییم وظیفة التدقیق الداخلي-
المراقبون للبنك بإجراء تقییم منتظم فیما إذا كانت وظیفة التدقیق الداخلي یجب أن یقوم األعوان :17المبدأ 

.تتمتع بمكانة وسلطة كافیة داخل البنك، وتعمل وفقا للمبادئ السلیمة
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108ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

الرقابیةاإلجراءات الواجب اتخاذھا من قبل السلطة -
ف التي یجدونھا في وظیفة یجب على أعوان الرقابة البنكیة اإلبالغ رسمیا عن جمیع نقاط الضع:18المبدأ 

.التدقیق الداخلي لمجلس اإلدارة، ویطلبون إجراءات تصحیحیة

في تأثیر تقییمھا لوظیفة التدقیق الداخلي على تقییمھا لملف مخاطر الرقابیة یجب أن تنظر السلطة :19المبدأ 

.الرقابیةالبنك وعلى أعمالھ 

غیر رسمیة أو رسمیة تتطلب رقابیة على استعداد التخاذ إجراءات الرقابیة یجب أن تكون السلطة :20المبدأ 

من مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا معالجة أي أوجھ قصور محددة تتعلق بوظیفة التدقیق الداخلي خالل إطار 

.زمني محدد وتزوید المراقب بتقاریر مرحلیة مكتوبة ودوریة

"بازل"جلنة وفقللبنوك اخلارجي التدقيق مبادئ . 3.2

تلخص " جودة التدقیق الخارجي والرقابة البنكیة"وثیقة بعنوان " بازل"أصدرت لجنة 2008في دیسمبر 

التدقیق "استبدلت بوثیقة جدیدة بعنوان 2014المجاالت الرئیسیة التي تھم ھیئات الرقابة البنكیة، وفي مارس 

فعال والمتبادل بین لجنة التدقیق والمدقق الخارجي، تعزیز التواصل الجاءت من أجل والتي، "الخارجي للبنوك

االضطالع بمسؤولیاتھا الرقابیة والمساھمة في فعالیة عملیات التدقیق؛ وتشكل اإلرشادات منلجنة اللتمكین 

.لى التدقیق الخارجي للبنكعجنة اللالواردة في الوثیقة أساسا یتیح للسلطة الرقابیة تقییم مستوى إشراف 

ة فإن بناء عالقات فعالة مع المدققین الخارجیین یمكن أن یسمح بتعزیز الرقابة البنكیة، لذا حسب الوثیق

. إنشاء قنوات اتصال مفتوحة بین أعوان الرقابة البنكیة والمدقق الخارجي للبنك" بازل"تعزز إرشادات لجنة 

ین المراقبین التحوطیین وھیئات بناء عالقات فعالة ب" بازل"إضافة إلى ذلك، تدعم المبادئ التوجیھیة للجنة 

الرقابة على جودة عملیات التدقیق القانوني، وبالتالي تعزیز التعاون في أداء واجباتھم القانونیة؛ إلى جانب 

ا للجودة، والذي یوفر ات رقابیة، تتعلق بما یشكل تدقیقالمبادئ التوجیھیة، تضمنت الوثیقة أیضا توقعات وتوصی

ین، تضمنت الوثیقة جزأ. مع لجنة التدقیق والمدقق الخارجي وھیئة الرقابة على التدقیقإطارا لتفاعالت المراقب

.ضم قسمینفالجزء الثاني الجزء األول ضم ثالث أقسام، أما 

الرقابیة فیما یتعلق بلجنة التدقیق للبنك وعالقتھا بالتدقیق الخارجي، والتزام التوجیھات: الجزء األول
المراقبین مع المدققین وھیئات الرقابة على التدقیق

إرشادات الرقابة فیما یتعلق بلجنة التدقیق للبنك وعالقتھا بالمدقق الخارجي: القسم أ-
جنة التدقیق فیما یتعلق بالرقابة على المدقق تركز اإلرشادات الواردة في ھذا القسم على مسؤولیات ل

ودعم سالمة المدقق وموضوعیتھ واستقاللیتھ، جودة التدقیق الخارجي وعالقتھا بھ، بما في ذلك تعزیز

.الخارجي، والكفاءات التي تدعم ھذه الجودة

، على تعیین المدقق یجب أن یكون لدى لجنة التدقیق دور مھم في الموافقة، أو التوصیة بالموافقة:1المبدأ 

.الخارجي وإعادة تعیینھ وإنھاء مھامھ ومكافآتھ
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.یجب على لجنة التدقیق مراقبة وتقییم استقاللیة المدقق الخارجي:2المبدأ 

.یجب على لجنة التدقیق مراقبة وتقییم فعالیة التدقیق الخارجي:3المبدأ 

مدقق الخارجي لتمكینھا من االضطالع بمسؤولیاتھا یجب أن یكون للجنة التدقیق اتصال فعال مع ال:4المبدأ 

.الرقابیة، وتحسین جودة التدقیق

یجب أن تطلب لجنة التدقیق من المدقق الخارجي إبالغھا بجمیع األمور المھمة لتمكینھا من :5المبدأ 

.االضطالع بمسؤولیاتھا الرقابیة

والمدقق الخارجيالعالقة بین المراقب - التوجیھات الرقابیة : القسم ب-
تتیح االتصال المنتظم، من خالل المعلومات لتي تعزز العالقات الفعالة التي یحدد ھذا القسم اإلرشادات ا

المفیدة، في سیاق التدقیق القانوني بین المراقب والمدقق الخارجي على مستوى البنك الخاضع للرقابة، وبین 

ومھنة المحاسبة، لتعزیز فعالیة الرقابة على القطاع المصرفي، سلطة الرقابة البنكیة وشركة أو مكتب التدقیق، 

.وتحسین جودة عملیات التدقیق الخارجي

یجب أن یكون للمراقب والمدقق الخارجي عالقة فعالة، تشمل قنوات اتصال مناسبة لتبادل المعلومات :6المبدأ 

.المرتبطة بتنفیذ مسؤولیاتھما القانونیة

قب أن یطلب من المدقق الخارجي إبالغھ مباشرة بشأن المسائل الناشئة عن التدقیق، یجب على المرا:7المبدأ 

.والتي من المحتمل أن تكون ذات أھمیة لوظائف المراقب

یجب أن یكون ھناك اتصال مفتوح، وفي الوقت المناسب، وبشكل منتظم بین ھیئة الرقابة البنكیة :8المبدأ 

حاسبة ككل، بشأن المخاطر الرئیسیة والقضایا النظامیة، وكذا تبادل منتظم وشركات أو مكاتب التدقیق ومھنة الم

.لآلراء حول التقنیات المحاسبیة المناسبة وقضایا التدقیق

العالقة بین ھیئة الرقابة البنكیة وھیئة الرقابة على التدقیق- التوجیھات الرقابیة : القسم ج-
ؤولة عن الرصد المستقل لجودة عملیات التدقیق، وكذلك في الغالب تكون ھیئات الرقابة على التدقیق مس

سیاسات وإجراءات شركات ومكاتب التدقیق التي تدعم الجودة، لذا فإن ھیئات الرقابة المصرفیة وھیئات الرقابة 

.على التدقیق لدیھا مصلحة متبادلة في ضمان جودة التدقیق

.البد من وجود حوار منتظم وفعال بین ھیئة الرقابة البنكیة وھیئة الرقابة على التدقیق:9المبدأ 

التوقعات والتوصیات الرقابیة المتعلقة بالمدقق الخارجي والتدقیق الخارجي: الجزء الثاني
بات، إال أن ال تحدد معاییر الكفاءة أو االستقاللیة أو الرقابة لمدققي الحسا" بازل"على الرغم من أن لجنة 

لدیھا توقعات وتوصیات بشأن ما یحسن من جودة التدقیق، لذا ینبغي أن تشیر لجان التدقیق إلى توقعات اللجنة 

.وتوصیاتھا في تقییم معرفة المدقق الخارجي وكفاءتھ وموضوعیتھ واستقاللیتھ، وكذلك فعالیة عملیة التدقیق

المدقق الخارجي للبنكالتوقعات والتوصیات الرقابیة فیما یخص: القسم أ-
یصف ھذا القسم توقعات المراقب وتوصیاتھ كمستخدم للقوائم المالیة، خاصة فیما یتعلق بمعرفة المدقق 

.الخارجي وكفاءتھ وموضوعیتة واستقاللیتة والشك المھني ومراقبة الجودة
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110ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

مصرفي، لالستجابة بشكل المجال البیجب أن یتمتع المدقق الخارجي للبنك بمعرفة وكفاءة كافیة :1التوقع 

مناسب لمخاطر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة للبنك، وتلبیة أي متطلبات تنظیمیة إضافیة قد تكون جزء 

.من التدقیق القانوني

.یجب أن یكون المدقق موضوعیا ومستقال في الواقع والمظھر فیما یتعلق بالبنك:2التوقع 

جي ممارسة شكوك مھنیة عند تخطیط وإجراء التدقیق في أحد البنوك، مع یجب على المدقق الخار:3التوقع 

.مراعاة تحدیات التدقیق البنكي

.یجب أن تمتثل شركات التدقیق للمعاییر المعمول بھا في مراقبة الجودة:4التوقع 

التوقعات والتوصیات الرقابیة فیما یخص تدقیق القوائم المالیة للبنك: القسم ب-

القسم المجاالت التي یعتقد المراقبون أنھا غالبا ما تنطوي على مخاطر جوھریة في القوائم یحدد ھذا 

من أجلھا أن یولي المدقق الخارجي اھتماما خاصا عند تدقیق " بازل"لجنة یة للبنك، والعوامل التي تتوقع المال

.تلك المجاالت

ر األخطاء الجوھریة في القوائم المالیة للبنك، یجب على المدقق الخارجي للبنك تحدید وتقییم مخاط:5التوقع 

.مع مراعاة تعقیدات أنشطة البنك وفعالیة بیئة الرقابة الداخلیة الخاصة بھ

یجب على المدقق الخارجي للبنك أن یستجیب بشكل مناسب للمخاطر الجسیمة للخطأ الجوھري في :6التوقع 

.القوائم المالیة للبنك

منهجية التدقيق البنكي .3

)IAPSs(بيانات ممارسة التدقيق الدولية . 1.3

التابعة لالتحاد الدولي ) IAPC(تم إعداد ھذه البیانات ونشرھا من طرف لجنة ممارسات التدقیق الدولیة 

، وھذه البیانات ال تعتبر معاییر دولیة "بازل"، والتي تضم في عضویتھا مراقبین عن لجنة )IFAC(للمحاسبین 

.ادات للتدقیق في البنوكللتدقیق، وإنما إرش

 1000بیان ممارسة التدقیق الدولي)IAPS "التأكید ما بین البنوكإجراءات) "1000

، ولجنة األنظمة المصرفیة )IAPC(تم إعداد البیان واعتماده من طرف لجنة ممارسات التدقیق الدولیة 

، ونشر في فیفري 1983نوفمبر والممارسات اإلشرافیة لمجموعة الدول العشر الصناعیة، وسویسرا، في  ، وذلك من أجل تقدیم المساعدة العملیة لمدققي الحسابات الخارجیین المستقلین والمدققین الداخلیین 1984

.والمفتشین، فیما یخص إجراءات التأكید بین البنوك
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 1004بیان ممارسة التدقیق الدولي)IAPS العالقة بین مراقبي البنوك والمدققین ) "1004
"ارجیین للبنوكالخ

، وتم "بازل"، باالشتراك مع لجنة )IAPC(تم إعداد البیان من طرف لجنة ممارسات التدقیق الدولیة 

كیفیة تعزیز العالقة بین مدققي إرشادات حول توفیر معلومات وغرض ب،2001الموافقة على نشره في دیسمبر 

".بازل"البنوك والمراقبین، بما یحقق المنفعة المتبادلة، ویأخذ في االعتبار المبادئ األساسیة للجنة حسابات

 1006بیان ممارسة التدقیق الدولي)IAPS 1006" ( المالیة للبنوكالقوائمتدقیق"
أكتوبر في اجتماع ) IAPC(تمت الموافقة على الوثیقة للنشر من قبل لجنة ممارسات التدقیق الدولیة  والغرض من. 2001أكتوبر 1ى غایة ساریة إلال) ISAs(، وھي تستند إلى معاییر التدقیق الدولیة 2001

ھو تقدیم المساعدة العملیة لمدققي الحسابات وتعزیز الممارسة الجیدة في تطبیق معاییر التدقیق الدولیة البیان

)ISAs (شاملة لإلجراءات والممارسات التي یجب استخدامھا، عند تدقیق القوائم المالیة للبنوك، والوثیقة غیر

.معاییرالالمدقق متطلبات جمیع یراعيتدقیق وفقا لمعاییر التدقیق الدولیة، یجب أن الفعند تنفیذ مھمة 
تضمن البیان خصائص النشاط البنكي التي تفرض على المدقق إعطاء عنایة خاصة لعملیة تدقیق البنوك 
والمؤسسات المالیة، واالعتبارات الخاصة التي تظھر نتیجة لذلك؛ كما أشار البیان إلى أھداف التدقیق في 

بیر عن رأیھ حول القوائم المالیة للبنك، البنوك، والتي تنبع من معاییر التدقیق الدولیة، أي تمكین المدقق من التع
إلى الجوانب التي یجب على المدقق أخذھا بعین االعتبار عند التعاقد بعد البنك وعند إعداد رسالة المھمة؛ إضافة 

إلى جانب ذلك، عرض البیان كیفیة التخطیط للتدقیق، بدء من التعرف على البنك بالتفصیل من جمیع الجوانب 
المحاسبیة، وخصوصا فیما یتعلق بالمخاطر، ثم إعداد برنامج شامل للتدقیق یراعي المحاسبیة وغیر 

.خصوصیات البنك والعمل المصرفي بشكل عام
تضمن البیان أیضا إجراءات تقییم نظام الرقابة الداخلیة للبنوك، فیما یخص تحدید وتوثیق واختبار 

ظر في أثر العوامل البیئیة؛ إلى جانب كیفیة تنفیذ إجراءات ، والنلھا، والقیود المالزمة الداخلیةإجراءات الرقابة
األساسیة، على غرار التفتیش، المالحظة، االستفسار والتأكید، الحساب، واإلجراءات ) فحص الحسابات(التدقیق 

التحلیلیة، مع عرض إجراءات خاصة تتعلق ببعض البنود ذات الطابع الخاص في القوائم المالیة؛ وفي األخیر 
البیان ملحق بالمخاطر، والقضایا المتعلقة باالحتیال واألعمال غیر المشروعة، وملحق بأمثلة حول عرض

.اعتبارات الرقابة الداخلیة واإلجراءات الموضوعیة لعملیات الخزینة والمتاجرة، والقروض والسلفیات

مدخل الرقابة الداخلية يف التدقيق البنكي. 2.3

التجاریة، یفضل التنظیم البنكي مدخل الرقابة الداخلیة مراعاة لخصوصیات مقارنة بالمعاییر الصناعیة و
ت في ختالالالمھنة وأخطاء الماضي، فبعض البنوك لم تكتشف عوامل الضعف في الوقت المناسب بسبب اإل

موثوقیة لیل الصعوبات وضمان یة في سالمة األنظمة، وبالتالي تذتسھم الرقابة البنكیة الداخل. الرقابة الداخلیة
إن وضع اإلجراءات، رقابة المطابقة على العملیات والمعلومات المالیة ونظم المعلومات، . االتصال المالي

.وتكییفھا وتطبیقھا بشكل صحیح، یسمح بتأمین المعامالت التي یقوم بھا البنك والجھات الخارجیة ذات الصلة
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112ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

حترام القوانین، التنظیمات، السیاسات، یھدف التدقیق وفق مدخل الرقابة الداخلیة إلى فحص مدى ا

اإلجراءات والتعلیمات الداخلیة؛ ویفترض وجود مرجع محدد مسبقا للرقابة، ویسمح بضمان أن الرقابات المنفذة 

وفیما یخص أنظمة . كل األشخاص في النشاط الخاضع للتدقیق، خالل كل األوقات، وكل األماكن: تمس

:وانب اآلتیةالمعلومات ضمان وجود وعمل كل الج

أمن المنشآت المعلوماتیة؛-

الحمایة ضد الكوارث الطبیعیة؛-

الرقابة على الدخول؛-

المعلوماتي للبیانات والتطبیقات؛األمن-

قواعد حفظ البیانات والتطبیقات؛-

مخطط النجدة؛-

المحافظة على مسار التدقیق؛-

.فصل المھام-

:یھدف برنامج العمل إلىالرقابات موضوع التقییم، ویعتمد مدى االختبارات على أھمیة، طبیعة وتكرار 

ق؛یدقلكل نشاط خاضع للتفھم تصمیم الرقابات -

تقییم تصمیم الرقابات على األنشطة؛-

.اءة الفرد المكلف بتحقیق الرقابةتقییم استمراریة الرقابة وسلطة وكف-

.السیرورة العامة للتدقیق وفق مدخل الرقابة الداخلیة): 9(الشكل 

Source : Korami (2012, p. 59).

مقابالت فحص تحلیلي سیر العملیات

خرائط التدفق استبیانات الرقابة 
الداخلیة المعاینة

مصفوفة تحلیل 
المھام مقاربات أشكال

رقابات 
للتقییم

استنتاجات 
وأدلة

برنامج التدقیق
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یجب على المدقق أن یكون مطلعا على التقریر السنوي للرقابة الداخلیة، وأي تقاریر للجنة المصرفیة، 

الوطني قانون النقد والقرض، لوائح المجلس (وتقاریر المفتشیة العامة، والنصوص القانونیة العامة والخاصة 

).للمحاسبة، تنظیمات بنك الجزائر، تعلیمات اللجنة المصرفیة

الوظیفة المكلفة بالرقابة الداخلیة مسؤولة عن التحقق من أن العملیات التي یقوم بھا البنك، وأن التنظیم 

ر على واإلجراءات الداخلیة مطابقة لألنظمة، وأن الحدود الموضوعة للمخاطر محترمة، كما أنھا مطالبة بالسھ

.جودة المعلومات المالیة والمحاسبیة ووجود مسار للتدقیق

 المحیطالتعرف على
الرئیسي ھدف ھذه المرحلة ھو تحدید اإلجراءات الرئیسیة وتقییم سالمة الرقابة الداخلیة ككل، والسؤال 

وموثوقیة أنظمة المحاسبة ما إذا كانت بیئة الرقابة الداخلیة تساھم بشكل عام في فعالیة اإلجراءات یتمحور حول 

.والتسییر، وفھم ھذا الجانب یعتبر عامال محددا عند تنفیذ التدقیق وفقا لمدخل الرقابة الداخلیة

:من أجل تقییم فعالیة الرقابة الداخلیة یجب مراعاة العوامل اآلتیة

الھیكل التنظیمي للبنك ووجود متابعة إداریة للعملیات والمخاطر؛-

ي تحدید تفویض المھام والحد من صالحیات كل منھم؛إشراك المدیرین ف-

وجود مراقبة للتسییر؛-

.وضع أدوات لإلشراف ومتابعة األنشطة-

یسمح ذلك للمدقق بضمان أن األعمال التي یرغب في االعتماد علیھا من أجل تأسیس رأیھ تستجیب لھدفھ 

بھا المدقق الداخلي، یتم تقییم ومراجعة تلك المتمثل في المصادقة، وعند النظر في استخدام األعمال التي یقوم 

.األعمال لضمان اتساقھا مع األھداف الخاصة

تقییم الرقابة الداخلیة
:یجب أن یتضمن تخطیط تقییم الرقابة الداخلیة في المؤسسات البنكیة

المفتاحیةتحدید نقاط الرقابات-
أن یعزز حسن سیرھا المتوقع، والتي من ھناك عدد من الرقابات الداخلیة الرئیسیة في البیئة المصرفیة

:من موثوقیة النظام المحاسبي، وتأخذ عناصر الرقابة تلك الشائعة في معظم المعامالت، النماذج اآلتیة

إجراءات الترخیص للعملیات، ومتابعة االمتثال للحدود الموضوعة لكل متدخل؛

إجراءات تحلیل النشاط؛

إجراءات التأكید اآللیة؛

التسویات البنكیة ومتابعة الحسابات المعلقة؛راءات إج

إجراءات تقیید الوصول إلى وسائل الدفع.

إن نقاط الرقابة ھذه لھا أھمیة في تعزیز رأي المدقق حول معظم أرصدة الحسابات التي لم یتم اكتشاف 

.أي مجال خطر خاص بھا، لذا من الضروري التحقق من حسن السیر في كل عام
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المعلوماتیةبرمجة الرقابات -
إن اعتماد المؤسسات البنكیة على تكنولوجیا المعلومات یتطلب من المدقق تحدید والتحقق كل عام من 

تتضمن الرقابات العامة . الرقابات العامة لتكنولوجیا المعلومات التي تسھم في موثوقیة النظم المحاسبیة

ات التشغیل اقتناء وتطویر وصیانة النظم، وإجراءلتكنولوجیا المعلومات، الرقابات المتعلقة بأمن المعلومات، 

تتطلب متابعة ھذا النوع من الرقابات المالحظة، إعداد تقاریر االستثناء، مراجعة .وإدارة نظم المعلومات

نظرا لتعقید أنظمة المعلومات، و؛ا متابعة شكاوى المستخدمینزة، مراجعة تغییرات البرامج وأیضاألعمال المنج

.األعمال عادة استخدام متخصصین في تدقیق تكنولوجیا المعلوماتتتطلب ھذه 

مراجعة إجراءات المتابعة-
یجب فحص إجراءات المتابعة الرئیسیة للتحقق من مالءمتھا وفعالیتھا، ھذه اإلجراءات ھي عموما 

:األدوات الرئیسیة المتاحة للمدیرین للتحكم في نشاط البنك وتشمل ما یأتي

لمخاطر التي یتعرض لھا الزبائن؛إجراءات متابعة ا

إجراءات متابعة مخاطر السوق والمخاطر ما بین البنوك.

.یجب ممارسة المتابعة على نظام الرقابة الداخلیة من خالل وحدات مراقبة مستقلة واإلبالغ عنھا بانتظام

مراجعة إجراءات التفتیش-
تیش أو التدقیق الداخلي، وخصوصا في یتم متابعة نظام الرقابة الداخلیة أیضا من خالل قسم التف

المؤسسات التي تنتمي إلى شبكة، ینبغي األخذ بعین االعتبار األعمال المنجزة بواسطة المدققین الداخلیین في 

.الوحدات، أو التفتیش، أو عند االقتضاء، من قبل مدققین آخرین

أن یتم تطبیق الضوابط الكافیة كل یمكن وضع خطة لمراجعة إجراءات الرقابة الداخلیة بالتناوب، شریطة 

حال، سیتعین إجراء التحقق من الضوابط العامة وعلى كلوى الثقة المطلوب للدورة المعنیة،عام لضمان مست

.ومراجعة أنشطة الرقابة كل عام

حدود مدخل الرقابة الداخلیة
بة للنشاط، وال یھتم بتحلیل یمكن أن یكون مدخل الرقابة الداخلیة غیر فعال ألنھ ال یشكك في بیئة الرقا

.المخاطر المصاحبة لھ، وال یأخذ في االعتبار إستراتیجیة الرقابة على تلك المخاطر

مدخل املخاطر يف التدقيق البنكي. 3.3

یعتبر مدخل المخاطر ضروریا عندما یكون عدد المعامالت كبیرا، وھو الواقع في المؤسسات البنكیة، لذا 

یجب أن تكون النقاط التي تشكل خطرا موضوع تفتیش شامل، حیث یتم تحدید المخاطر عن طریق تحدید 

خطر عدم السیطرة أو (، وتحدید األخطاء المحتملة في غیاب السیطرة )الخطر المالزم(األخطاء المحتملة 

إن مدخل المخاطر الذي یركز على مجاالت ). خطر عدم االكتشاف(، وتحدید أھمیة األخطاء المحتملة )الرقابة

محددة مسبقا للمخاطر، ونقاط القوة والضعف في الرقابة الداخلیة لتوجیھ األعمال، ھو الطریقة الموصى بھا 
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؛ ویتطلب ھذا المدخل تصنیف المخاطر حسب مستوى تأثیرھا في لتحقیق أھداف التدقیق بطریقة مناسبة وفعالة

البنك، استنادا ألھمیتھا أو درجة تكرارھا، من أجل تحدید العملیات التي تكون موضوعا لمراجعة شاملة، 

.والعملیات التي تكون موضوعا لمراجعة اختباریة، وتوجیھ التدقیق نحو مناطق الخطر

.ألغراض التدقیق وفق مدخل المخاطرتصنیف المخاطر ): 10(الشكل 

Source : Korami (2012, p. 64).
، الذي یھدف إلى تقییم مستوى التحكم في المخاطر "تدقیق الكفاءة"یتطلب مدخل المخاطر االعتماد على 

االنطالق، ویتم التي تھدد بلوغ األھداف المسطرة، لذا فإن أھداف البنك وفروعھ ووكاالتھ وعملیاتھ تعتبر نقطة 

.التدقیق بشكل عام وفق المراحل الموضحة في الشكل الموالي

.سیرورة العمل المیداني وفق مدخل المخاطر): 11(الشكل 

Source : Korami (2012, p. 65).

تحدید األھداف
التنظیمیة تقییم المخاطر تحدید الرقابات

الضروریة

جرد األھداف اإلستراتیجیة والعملیاتیة؛-
المھمة لكل ھدف؛تحدید المخاطر -
رقابات المرتبطة بكل خطر محدد؛ال/تحدید العملیة-
.تطویر مخطط التدقیق-
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:من أجل اختیار الرقابات المناسبة یرتكز مدخل المخاطر على منھجیة منظمة من خالل

وصف اإلجراءات الموجودة وتسلیط الضوء على الرقابات المنجزة؛-

تحلیل نقدي لإلجراءات وجودة الرقابات؛-

الكامنة؛تحدید المخاطر -

ق مع الخاضعین للتدقیق؛یالتحق-

).نوع وحجم الرقابات(اختیار الرقابات التي یجب القیام بھا -

یعتمد مدخل المخاطر على فكرة دورة النشاط، التي تعبر عن المسار الذي یأخذه تدفق ما للمعامالت، بدء 

تقسیم الدورات إلى مجموعات من مصدره األصلي إلى غایة تشكلھ النھائي في میزانیة البنك، مما یتطلب

دة من الوظائف، التي تتضمن معامالت متجانسة ومتماثلة، تم معالجتھا وفق إجراءات منطقیة، ومحدمتجانسة

.رفع الحظر، التسییر اإلداري، السداد، االسترجاعالمنح،: مثال تتكون دورة االلتزامات من عدة وظائف

نكيأهم الرقابات يف إطار مهمة التدقيق الب.4

أهداف الرقابة. 1.4

تحدید ھدف الرقابة یعني تحدید مجموع المراجعات والفحوصات التي یجب تنفیذھا على سلسلة من 

من أجل فحص جمیع . المعامالت، من أجل ضمان أن طریقة معالجتھا تتیح التحكم في المخاطر المرتبطة بھا

:دورات النشاط، یركز المدققون على أھداف الرقابة اآلتیة

 الترخیص-االعتماد
:یجب ترخیص المعامالت وفقا للمعاییر اإلداریة، ویجب أن تسمح الرقابات بـ

ضمان أن المعاییر الموضوعة من طرف الھیئات اإلداریة تم توصیلھا وفھمھا بشكل صحیح من طرف -

ذین یطبقونھا؛لالموظفین ال

.المعتمدة والمرخصةضمان أن المعامالت التي تستجیب للمعاییر الموضوعة ھي وحدھا-

تحدید، تسجیل ومعالجة المعامالت
:یجب أن یستجیب تحدید، تسجیل ومعالجة المعامالت في كل مرحلة لألھداف اآلتیة

.أو تنظیميأن الحدث المعالج لھ سند قانوني یجب أن تسمح الرقابات بالحصول على ضمان :الوجود-

:یجب أن تسمح الرقابات بـلذا یجب أن ترتكز المعامالت على إثبات األحداث االقتصادیة، :الدقة-

اختبار دقة العملیات الحسابیة والتصنیف الصحیح في الحسابات؛

للتأكد من صحة التسجیلتواریخ التي حدثت فیھا المعامالتترجاع الاس.

:یتطلب اللجوء إلى رقابات تتضمنینة، مماالخاصة بفترة معیجب تسجیل جمیع المعامالت :االكتمال-

ترقیم أو اللجوء إلى ترقیم مسبق لجمیع المعامالت؛
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تسجیل جمیع المعامالت وفق تسلسلھا الزمني؛

المقارنة بین البیانات المتأتیة من مصادر مختلفة، وتفسیر جمیع العناصر من خالل المقاربة.

عرض المعلومات المالیة
الرقابات بالتأكد من أن الحقوق والدیون قد تم تقییمھا وعرضھا بما یتوافق مع القواعد یجب أن تسمح 

.والمعاییر وممارسات المھنة

األمن والحمایة
لمعاییر المحددة من طرف اإلدارة، ھذا الھدف ال وفقا لیجب أن یتم الترخیص بالولوج إلى األصول 

.، بل أیضا على البیانات والوثائق الحساسة)إلخ... المالیةاألدواتالنقدیة، (یقتصر على األصول العینیة فقط 

التبریر، الموثوقیة
یجب إثبات صحة ودقة واكتمال الوثائق المالیة بشكل دوري؛-

التسجیالت المحاسبیة مباشرة بعد تنفیذ المعامالت؛صحةالتأكد من یجب أن تسمح الرقابات ب-

.من موثوقیة المعلومات المالیة نحو اكتشاف األخطاء وعدم االنتظامتتجھ الرقابات التي تھدف إلى التأكد -

تقنيات الرقابة. 2.4

:یمكن التمییز بین نوعین من اإلجراءات الرقابیة

أن المعامالت السلیمة فقط ھي التي تم إثباتھا ومعالجتھا؛من تسمح بالتأكد : اإلجراءات الوقائیة-

.أخطاء عدم االنتظام قد تم اكتشافھاأنمن تسمح بالتأكد :إجراءات االكتشاف-

:ترتكز تقنیات الرقابة على

:سیاسة محددة بوضوح-

 دقیقة وواضحة؛أھداف

 كافیة للمخاطروتغطیةتقسیم.

:أدوات كفأة-

نظام موثوق للتقریر واإلعالم؛

نظام معلومات فعال؛

نظام محاسبي.

:تنظیم مناسب-

نظام مالئم للتفویض؛

متابعة صارمة للمخاطر؛

فصل تام بین المھام؛

مستوى مناسب من التدریب.
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أنواع الرقابات. 3.4

رقابات المطابقة
ف المعامالت، مدى توافق النظام اصنأفحص من خالل اختبارات محدودة العدد، ولكن تشمل كل 

رقابة المطابقة ھي فحص وضعیة أو وثیقة للتأكد من أن آلیة للرقابة الداخلیة تعمل .المكتوب مع النظام المطبق

:یمكن التمییز بین نوعین من رقابات المطابقة. فعلیا خالل الفترة التي یغطیھا التدقیق

؛)أو المقابلة مع الفاعلین/اإلطالع على الدفاتر و(مالحظة إجراءات الوقایة والرقابة -

.یرفحص وثائق التقر-

رقابات القیمة
:تعتبر أكثر فعالیة مقارنة برقابات المطابقة، لكنھا تتطلب جھدا أكبر، وتھتم بـ

الملفات وموازین المراجعة والحسابات؛ولمعامالتفحص مفصل ل-

.بحث وتفسیر التغیرات والعناصر غیر العادیة-

:في الحاالت اآلتیةتتطلب ھذه الرقابة أیضا نوع من االنتقائیة والقیام برقابات القیمة 

أو مبلغ مھم؛/خطر مرتفع و-

.عدم وجود، عدم كفایة أو ضعف اإلجراءات-

.سیرورة الرقابات في التدقیق البنكي): 12(الشكل 

Source : Korami (2012, p. 83).

المخاطر البارزةمخطط التدفق

أھداف التدقیق

إجراءات 
موجودة رقابات المطابقة

رقابات القیمة
)مخففة(

تقدیر المخاطر
تحدید األسباب؟أثر جوھري

رقابات القیمة
)معمقة(

االستنتاج

مقنعة ؟

مقنعة ؟

النعم

نعم

ال

نعم

ال

ال

نعم



التدقيق في البنوك والمؤسسات المالية:السادسالمحور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.ي یجب تنفیذھارقابات القیمة التاستنادا لرقابات المطابقة، یتحدد حجم

.سیرورة الرقابات في التدقیق البنكي): 7(الجدول 

إجراءات غیر موثوقة أو غیر كافیةإجراءات موثوقة وكافیة

ضروریة ومھمةمحدودة للقیمة، لكنھا ضروریةرقابات خطر مرتفع

رقابات محدودة للقیمة، أو عدم القیام بھاخطر ضعیف
إذا تقرر تنفیذ رقابات القیمة،: حسب المخاطر

یجب تنفیذ رقابات جوھریة
Source : Korami (2012, p. 84).

الفحص التحليلي. 4.4

:یخدم الفحص التحلیلي ھدفا مزدوجا، حیث

خالل مرحلة تخطیط وتحضیر المھمة، إذ یسمح بتحدید مجاالت الخطر الرئیسیة واألعمال التي یستخدم -

یستند تحدید المخاطر إلى مالحظة االتجاھات الرئیسیة، وكذلك أرصدة الحسابات غیر . یتعین القیام بھا

العادیة أو التي تتعارض مع المعلومات المجمعة مسبقا؛

.تحلیلي أثناء تدقیق الحسابات الختامیة أو الوسیطةفي مرحلة أخرى، یتم إجراء فحص-

:یعتبر الفحص التحلیلي في حد ذاتھ أداة تدقیق ألنھ یتیح فھم

؛)مقارنة بالفترة السابقة أو مقارنة بالموازنات(تطورھا تشكل النتیجة، و-

تطور (ت الخارجیة االرتباطات فیما بین عناصر القوائم المالیة، أو بین ھذه العناصر المختلفة والمؤشرا-

).إلخ... أسعار الفائدة، حجم معامالت السوق المالي

:تشمل األعمال المنجزة ضمن الفحص التحلیلي ما یأتي

ھیكل النتیجة، (تحلیل عام للتغیرات الرئیسیة في المیزانیة عند اإلقفال، خارج المیزانیة وحساب النتیجة -

؛)رالتغیرات في األرصدة الوسیطة الرئیسیة للتسیی

تحلیل شامل للعالقات الخطیة التي یجب أن توجد بین النواتج واألصول، من ناحیة، وبین األعباء -

والخصوم، من ناحیة أخرى؛

مراجعة تطور المؤشرات التي یمكن أن توجھ بفعالیة أعمال الرقابة على مخاطر االئتمان؛-

تحلیل تطور النسب الرئیسیة للتسییر؛-

؛)إلخ... الفائدة، سعر الصرف(الي، السیولة، والتعرض للمخاطر مراجعة بیانات الھیكل الم-

اإلطالع على  النسب التنظیمیة؛-

تحدید التغییرات المحاسبیة التي حدثت أو التي من المقرر حدوثھا؛-

.تحلیل موقف البنك محل التدقیق مقارنة بالسوق الذي ینشط فیھ ومنافسیھ-
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تقييم أنظمة املعلومات. 5.4

التعرف

تتمیز نظم المعلومات في البنوك بتعقیدھا ومستوى تكاملھا المرتفع، ھذا الموقف ال یرجع فقط إلى الحجم 

الكبیر للمعامالت التي یتم معالجتھا، ولكن أیضا إلى التنظیم المعمول بھ، والحاجة إلى مراقبة النشاط إلدارة 

ة؛ فیما یلي عوامل الخطر العامة التي تواجھ واالحتیاجات التنظیمیة التي تفرضھا البنوك المركزی،المخاطر

:في البیئة المصرفیةاإلعالم اآللي

.داة اإلنتاج الرئیسیة الخاصة بھایفقد المؤسسة أاإلعالم اآللي وحده ھو عملیة، فخسارة كل أو جزء منھ-

اإلعالم فشل حجم الحركات المالیة وعدم تجسد القیم النقدیة واألوراق المالیة یجعل من الصعب، في حالة-

.مسار التدقیق من الوسائط المادیة، إعادة بناء اآللي

بسبب الترابط بین البنوك والتأثیر مرتفعة، اإلعالم اآللي ة في یمكن أن تكون تكلفة حاالت الفشل المحتمل-

.ة أو حتى بشكل مباشر على الزبائنالمحتمل على األطراف المقابل

خطاء متتالیة ترتبط عادة بنظم المعلومات المتكاملة، التي تتمیز األنظمة المستخدمة خطر حدوث أتتضمن -

.عموما باإلدخال الوحید للمعاملة، والترجمة المحاسبیة لألحداث الالحقة التي تتم معالجتھا بطریقة آلیة

العواقب التي قد تنشأ نتیجة فشل وظیفة اإلعالم اآللي، فقد یواجھ البنك ،یضاف إلى ھذه المخاطر العامة-

.بعدھا خطر تلف المعلومات أو فقدانھا أو خطر االحتیال أو مخاطر التشغیل

تقییم وظیفة اإلعالم اآللي

التنظیمیة المعتمدة والقواعد تقییم جودة اإلجراءات علىمنھج المدقق یعتمدبالنظر إلى عوامل الخطر، 

لضمان موثوقیة المعالجات، وفي ھذا التكامل، حیث یقوده ذلك إلى إجراء اختبارات اإلعالم اآلليفي وظیفة 

التي یتعین الرقاباتالصدد فإن االستنتاجات المتعلقة بتقییم موثوقیة أنظمة المعلومات تؤثر في طبیعة ومدى 

تطویر وإصدار ، بما فیھالكل مجالاإلعالم اآلليیتم تقییم بیئة الرقابة في . تنفیذھا أثناء فحص الحسابات

.المعلوماتوأمنيتشغیل المعلوماتالالتطبیقات وتطبیقات جدیدة، تعدیل 

استخدام اإلعالم اآليل يف التدقيق. 6.4

ضروري بشكل متزاید في تنفیذ أعمال التدقیق، حیث یعتبر الفحص اإلعالم اآللي إن استخدام أدوات 

یرتكز . البنكیةمن أكثر التقنیات المستخدمة في الرقابة على أنشطة المؤسسات ) ROA(بمساعدة الكمبیوتر 

الفحص بمساعدة الكمبیوتر على استخدام قواعد البیانات للبنك محل التدقیق، وبالتالي باإلمكان إجراء العدید من 

:االختبارات على مختلف المجاالت

قواعد البیانات؛والتحقق من موثوقیة ودقة واكتمال وسالمة البیانات -

یالت اإلحصائیة؛تحضیر معالجات خاصة، مثل االستقصاء أو التحل-
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مثال (من خالل إعادة تطبیق القواعد اإلداریة على قواعد البیانات ،التحقق من صحة العملیات اإلداریة-

).فیما یخص إعادة خصم أو تقییم األدوات

، إن استخدام الفحص بمساعدة الكمبیوتر یجعل إجراء تحلیالت شاملة أو اختبارات باالستثناء ممكنا

:حسبومعاییر الفرز، إذ یمكن تطویر تحلیالت االسترجاعقواعد اعتمادا على 

تحدید معدالت منخفضة بشكل غیر طبیعي، أو على العكس من ذلك، : أسعار الفائدة ومعدالت الھامش-

معدالت مرتفعة بشكل غیر طبیعي على القروض؛

أسماء األطراف المقابلة، قید األوراق المالیة؛: عدم وجود بیانات-

.إلخ... الطبیعة، تاریخ االستحقاق، معدل الفائدة: تسھیالت حسبتقسیم ال-

تقرير التدقيق. 7.4

:یتضمنمختصروتتطلب كل مھمة إعداد مشروع تقریر متكامل، دقیق، واضح، موضوعي، 

ھدف المھمة؛لعرض -

نطاق األعمال المنجزة؛لح یوضت-

لنتائج المؤثرة؛لص یلخت-

.توصیاتللح اقترا-

:من أجلإلى البنكیتم توجیھ مشروع تقریر التدقیق 

التحقق من النتائج؛-

مراجعة التوصیات؛-

.إعداد مخطط العمل من أجل تطبیق التوصیات-

.انطالقا من نسخة المشروعالبنك ویتم إعداد التقریر النھائي استنادا إلى إجابات 

:اآلتیةیجب أن یقوم المدقق الداخلي بإعداد إجراءات تغطي الجوانب 

وتوصیات المدقق؛فیھا المدة التي یجب على اإلدارة اإلجابة -

إلجابة اإلدارة؛تقییم-

؛)إذا كان ذلك ضروري(التحقق من اإلجابة -

مھمة متابعة؛-

.األعمال غیر الكافیة وقبول الخطر الناتج/، اإلجاباتالمعنيمستوى اإلدارةمن أجل لفت انتباه ،تحدید-

:كل المعلومات والوثائق المستخدمة لتحقیق أھداف المھمة، خصوصاھائيالنیتضمن الملف الورقي

األمر بالمھمة؛-

للتدقیق؛البنك الخاضعالمراسالت مع إدارة -

المعلومات التي تم جمعھا خالل مرحلة التخطیط؛-

تحلیل المخاطر؛-
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مخطط التوجیھ؛-

برنامج التدقیق؛-

خصیصا لمھمة التدقیق الداخلي؛استبیانات الرقابة الداخلیة التي تم تكییفھا -

ورقة العمل التي تتضمن العناصر المقنعة منظمة ومرقمة؛-

المسودات الداخلیة للتقریر وبطاقة المھمة؛-

رسالة تحویل مسودة التقریر للمؤسسة الخاضعة للتدقیق؛-

تعلیقات المؤسسة الخاضعة للتدقیق حول إنجازات المھمة؛-

محضر المصادقة؛-

التقریر النھائي؛-

.بطاقة المھمة-

.محیط التدقیق البنكي): 13(الشكل 

BCBS C Governance : بازل"مبادئ حوكمة الشركات وفق لجنة." BCBS Core principles : بازل"المبادئ األساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة حسب لجنة." BCBS I Audit :بازل"وفق لجنة مبادئ التدقیق الداخلي." IIA :المھنیة للتدقیق الداخليالمعاییر الدولیة للممارسة. IIA 1000 : الغرض والسلطة والمسؤولیة؛IIA 1100 : االستقاللیة والموضوعیة؛IIA 1110 :االستقالل التنظیمي؛ IIA 1111 : التفاعل المباشر مع مجلس اإلدارة؛IIA 2440 :نشر النتائج. ISA :المعاییر الدولیة للتدقیق. ISA 260 : التواصل مع أولئك المكلفین بالحوكمة؛ISA 315 : تحدید وتقییم مخاطر األخطاء المادیة من خالل فھم الكیان وبیئتھ؛ ISA 610 :استخدام عمل المدققین الداخلیین.

Source : Basel Committee on Banking Supervision (2012, p. 84).

المجلس
ولجنة التدقیق

اإلدارة العلیا

وظیفة التدقیق الداخلي

المدققون الخارجیون

السلطة اإلشرافیة

IIA 1000, 1110,1111, 2440, C2

IIA 1100
IIA2440, C2 ISA 315, 610

BCBS Core principles
ISA 260

BCBS C Governance
BCBS Core principles

BCBS C Governance
BCBS Core principles
BCBS I Audit
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مراجعة حسابات البنوك التجاریة والشركات ، )2008(عبد الوھاب نصر علي وشحاتة علي شحاتة .1مراجع احملور السادس
، الدار الجامعیة، وفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة والتأكید المھني: العاملة في مجال األوراق المالیة
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تدقيق دورة ودائع 

الزبائن ودورة اإلقراض
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متهيــد
اأصبح ضروری) Audit par cycle(نظرا لتعدد العملیات وتشابكھا فإن التدقیق من خالل الدورات 

، مجموعات تتوافق مع الوظائف الرئیسیة للنشاط البنكيضمن، حیث یتم تجمیع الحسابات البنوكلتدقیق

من ذلك ھو إبراز التسلسل المنطقي لسیرورة التدقیق، وفي كل دورة سیكون من الممكن إتباع المراحل والھدف

بمشاركة عدة مدققین بما أن مھمة التدقیق یقوم بھا فریق، یتم تدقیق مختلف الدورات . المختلفة لعملیة التدقیق

المخاطر الرئیسیة المتعلقة بھا، موجودین تحت إشراف رئیس المھمة، فبعد عرض عام للدورة، یتم دراسة

).الحساباتوفحصتقییم الرقابة الداخلیة، (وتحدید مجاالت المخاطر، ووصف منھج التدقیق 

:تتمثل الدورات الرئیسیة للتدقیق في المجال البنكي في

ودائع الزبائن؛-

القروض وااللتزامات؛-

عملیات الصندوق؛-

وسائل وأنظمة الدفع؛-

عملیات السوق؛-

العملیات المالیة لحساب الزبائن؛-

التثبیتات واألموال الخاصة؛-

النشاط الدولي؛-

.إلخ... العملیات خارج المیزانیة-

نظرا لكثرة الدورات المتعقلة بالنشاط البنكي، سوف نتناول في ھذا المحور دورتین، یمكن اعتبارھما 

".ضدورة اإلقرا"و" دورة ودائع الزبائن"جوھر العمل البنكي، وھما 

تدقيق دورة ودائع الزبائن.1
تعتبر ودائع الزبائن من أھم مصادر تمویل األنشطة البنكیة، كما أن حسن إدارتھا یعتبر أحد عوامل نجاح 

البنوك، من خالل التحكم في تكلفتھا، وتوظیفھا بعائد أعلى، وإتباع إجراءات واضحة وفعالة في استقبال ودائع 

اإلدارة العامة في ھذا الشأن، إلى جانب االمتثال للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة الزبائن، واحترام سیاسة 

.المعمول بھا، وإثباتھا محاسبیا بشكل صحیح

تقدمي الدورة. 1.1

لمحة حول ودائع الزبائن
تحتكر البنوك والمؤسسات المالیة عملیة تلقي أموال عند الطلب أو ألجل من الجمھور، والتي تعتبر أھم 

:مصدر لودائع الزبائن بالنسبة للبنوك، وتتمیز بعدة خصائص
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عادة ما تستفید من احتیاطي تحسبا ألي تعثر أو فشل مالي من جانب البنك؛

تتطلب الیقظة فیما یتعلق بغسیل وتبییض األموال وتمویل اإلرھاب؛

ضرورة التعاون، وبشكل إجباري، مع السلطات الرقابیة فیما یخص تنظیمھا؛

 أو زبائن غیر مالیین) بخالف البنوك(أن یكون مصدرھا زبائن مالیین یمكن.

:یمكن التمییز بین عدة أشكال للودائع

تعبر عن الحسابات الجاریة، وتخضع للتصریح أمام ):الودائع تحت الطلب(حسابات االئتمان العادیة -

ي لحظة دون سابق إنذار، السلطات الجبائیة عن أي فتح أو وقف لھا، ویمكن سحب األموال منھا في أ

.وتتیح لصاحبھا االستفادة من مختلف الخدمات البنكیة

.محددتسمح للزبون بإیداع مدخراتھ مقابل عائد:حسابات االدخار ذات النظام الخاص-

الودائع لفترة تخضع للتفاوض بحریة بین المودع والبنك، ویتم تسدید الفوائد في یتم حظر :حسابات ألجل-

.حقاقتاریخ االست

عن طریق التنظیم، " حسابات االدخار ذات النظام الخاص"السنوي االسمي على الفائدةیتم تحدید سعر 

غیر أن البنوك لھا الحریة في تعویض األموال األخرى المستلمة بالسعر الذي تختاره؛ وتشمل االقتطاعات 

.المباشرة الشائعة رسوم إدارة الحسابات وعموالت فتحھا أو وقفھا

خاطر المرتبطة بالدورةالم
.ومخاطر الطرف المقابل والمخاطر التشغیلیة وغیرھاالمالیةیمكن التمییز بین المخاطر 

المخاطر المالیة-
:تتضمن المخاطر المالیة

الزبائنیرتبط بقدرة البنك على االستجابة لطلبات السحب المھمة من طرف :خطر السیولة.

یكون البنك عرضة لھ في حالة الودائع التي ال تكون بنفس العملة:خطر الصرف.

یمكن أن یكون مصدره عدم وجود توافق بین الودائع واستخداماتھا، فیما یخص المدة :خطر الفائدة

.وطبیعة معدل الفائدة

مخاطر الطرف المقابل-
، فھي تتعلق بتدھور )حالة القروض للزبائن(التسویة /تخص مخاطر الطرف المقابل عملیات التحصیل

وضعیة المقترض أو قیمة الضمانات التي حصل علیھا البنك، مسببة عدم السداد الجزئي أو الكلي للحقوق، مما 

ھذه المخاطر یمكن تفسیرھا بحالة بعض األسواق أو . یؤثر في قدرة البنك على مواجھة احتیاجاتھ من السیولة

:یمكن تقسیم مخاطر الطرف المقابل إلى. لكن أیضا بسیاسة المنح والتنویع التي یعتمدھا البنكقطاعات ، وال

عدم قدرة الزبون على سداد القرض عند االستحقاق:خطر التعثر.

طریقة سداده؛ یتطلب التقییم المبدئي تبط بخصائص القرض الممنوح، وخاصةالمر:خطر التعرض

.ي سیحدث فیھ تعثر الزبونلھذا الخطر تقدیر التاریخ الذ
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یجب تقییم خطر عدم االسترداد بمراعاة الضمانات التي تم الحصول علیھا، فتقییم الضمانات ھو عنصر 

.أساسي لقیاس المخاطر

المخاطر التشغیلیة-
:ھناك عدة مصادر بالنسبة للمخاطر التشغیلیة أو اإلداریة

الفشل في نظم المعلومات؛

أخطاء التسجیل؛

 ؛)الفوائد المدینة أو الدائنة(منخفض لإلیرادات تقییم

االستخدام االحتیالي للودائع؛

أخطاء التصریح لدى الجھات الضریبیة.

:تشمل المخاطر األخرى

ھي حسابات لم تشھد أي حركة لفترة طویلة، مما قد یجعلھا عرضة للتالعب :الحسابات الجامدة-

.واالحتیال من قبل الموظفین

یستفید الموظفون من شروط تفضیلیة فیما یخص معدالت الفائدة وشروط السحب :نحسابات الموظفی-

على المكشوف، مما قد یجعلھا حسابات انتقالیة بغرض االحتیال، لذا یجب إیالء عنایة خاصة لتحلیل 

.حسابات االرتباط أو الحسابات االنتظاریة أو حسابات التسویة

یتم فتح ھذه الحسابات لمعامالت خاصة ال تكون موضع :صالحسابات االنتظاریة والقیم قید التخصی-

.إعداد كشف حساب

وھي األموال المودعة من قبل أطراف بخالف الزبائن، من خالل توطین أوراق أو :الحسابات الموطنة-

.إشعارات خصم أو حسابات زبائن لیست موضع إرسال كشوف ألسباب تتعلق بالسریة

مرة، لكن یجب أن تحضا باھتمام خاص، وھذا ھو أحد األدوار المسندة تخضع ھذه الحسابات لمراقبة مست

.للمفتشیة العامة

متطلبات الرقابة الداخلیة فیما یخص الدورة
من أجل خفض المخاطر المرتبطة بودائع الزبائن ینبغي أن یتضمن نظام الرقابة الداخلیة كحد أدنى 

:اإلجراءات اآلتیة

موارد بشریة، موارد مادیة، اإلجراءات، آلیات الرقابة، (یخص الموارد سیاسة محددة بشكل واضح فیما -

.)توفیر شریحة متنوعة من المنتجات والخدمات

ضمان الودائع، إذ یجب ضمان المودعین ضد أي فشل محتمل للبنك، وھو ما یعتبر عامال لزیادة ثقة -

.الجمھور في الجھاز المصرفي

.)الودائع، مخاطر العوائد المبالغ فیھا عن الودائعتكلفة (التحكم في مردودیة الودائع -
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تخفیض االرتباط بالسوق النقدي أو المالي، تخفیض االرتباط بزبائن معینین أو (أمن واستقرار الودائع -

.)إلخ... قطاع معین أو منتج معین

ھما ألموال التحكم في الموارد ألجل، حیث تعتبر الحسابات ألجل وسندات الصندوق أو االدخار مصدرا م-

.الزبائن بالنسبة للبنك

.تأمین إجراءات فتح الحسابات وتعدیلھا وكذا وإقفالھا، من أجل ضمان جودة ملفات الزبائن-

.متابعة الحسابات والمعامالت، وخصوصا الحسابات التي تتضمن مخاطر مرتفعة-

.الفوائدإیالء عنایة خاصة لعملیة وقف الحسابات، لتجنب أي أخطاء أو نسیان عند حساب-

یجب أن یسمح نظام المعلومات ومراقبة التسییر بترجمة قرارات اإلدارة إلى أھداف كمیة ونوعیة، -

.اتومتابعة تنفیذ ھذه األھداف في إطار موازنات أو مخطط

.وكامل، یوضع تحت تصرف المستخدمیناإلجراءات ضمن دلیل لإلجراءات واضح جمیع یجب تلخیص -

الداخليةتقييم نظام الرقابة. 2.1

تحضیر المھمة
:في ھذه المرحلةاآلتیةیمكن معالجة النقاط 

، اإلجراءات، إحصاءات ما یخص اختیار الزبائن، المنتجاتالتنظیم العام، السیاسة العامة فیالتعرف على -

.إلخ... فتح ووقف الحسابات

لتحدید التغیرات المھمة الفحص التحلیلي ألحجام ونتائج النشاط خالل عدة سنوات مقارنة بالموازنات، -

.والحصول على تفسیرات

.المتاحةالمسؤولین وفحص الدفاتر المقابالت معیمكن الحصول على المعلومات بشكل أساسي من -

أعمال التدقیق
تقییم نظام الرقابة الداخلیة فحص اإلجراءات المتعلقة بالدورة ومراجعة سیرورتھا، من خالل یتضمن 

.تقییم مدى فاعلیتھا وتقدیم مقترحات لتحسینھااختبارات خاصة، من أجل 

:إلى فحص مدى احترام النقاط اآلتیةإجراءات فتح الحساباتتقییم یمكن أن یستند

.وجود معاییر لالختیار عند فتح الحسابات-

:الحسابات، یتضمن على وجھ الخصوصوجود إجراء مكتوب لفتح -

 للتراخیص من قبل المدیر المختص؛نظام

 لحسابات؛مھام األشخاص المخول لھم تسجیل الحركات عن األشخاص المخول لھم فتح افصل بین

 التصنیف الداخلیة إنشاء ملف حول الزبون المستقبلي، والذي یمكن استخدامھ بعد ذلك لتزوید أنظمة

؛)إلخ... معة، الموطنالسالھویة، الدخل، (

وفي حالة الشركات، التحقق من صحة صالحیات موظفیھا.

).إلخ... العناوین، شروط األجور(لتحدیث المعلومات الدائمة اتد إجراءوجو-
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:من خالل النقاط اآلتیةسیر حسابات الودائعلإلجراءات التي تحكمیمكن إجراء تحلیل 

.طرف الزبون لكل حركة على الحسابوجود إذن من-

.وتمویل اإلرھاباالمتثال لألحكام التنظیمیة المتعلقة بمكافحة غسیل  وتبییض األموال -

كشف الحساب على (تزوید الزبائن بوسائل للتحكم في حساباتھم، مثل إرسال البرید بواسطة خدمة مستقلة -

.أو وجود إجراء لمعالجة الشكاوى) وجھ الخصوص

، مثل الحسابات المؤقتة وحسابات الموظفین والحسابات ةالمخاطرعالیة حسابات لایجب أن تخضع 

:محددة مثلاألخرى إلجراءات 

.طرف اإلدارات المعنیةمراقبة من -

).الحسابات االنتقالیة(ات من قبل شخص مخول مراقبة الحرك-

، بشكل عام، في إطار المعامالت على حسابات االدخار ذات النظام الخاص، والودائع ألجلیتم معالجة 

:األنظمة اآللیة، لذا سیكون من الضروري مراقبة

.المحاسبیةمطابقة المخططات -

.)التي تتجاوز السقف والحسابات مستحقة القبض(رصد الحاالت الشاذة -

.التطبیق الصحیح للقواعد الضریبیة-

.حساب اإلیرادات والتفویضات فیما یخص تحدید الرسومعملیة-

على تحایل في النقدیة، وبالتالي المعامالت على شھادات الصندوق وشھادات االدخارغالبا ما تنطوي 

:التحقق من النقاط اآلتیةلمدققینررة من طرف خدمات التفتیش، ویمكن لیجب أن تخضع لعملیات مراقبة متك

.)إلخ... تفویضات، تحدید معدالت الفائدةتراخیص، (كتتاب في الشھادات وسدادھا وجود إجراء یحكم اال-

.م جرد منتظمةلشھادات وتنفیذ قوائحفظ دفاتر اشروط-

خالصة المھمة
ونقاط الضعف، مع ضرورة متابعة التوصیات التي القوةمع نھایة المھمة، یجب إعداد تقریر یحدد نقاط 

.یمكن أن تسمح بتحسین الرقابة الداخلیة للتحقق من تطبیقھا الفعلي

فحص احلسابات. 3.1

إلى أھمیة حجم انظرنظام لرقابة الداخلیة، لتعتمد طریقة تدقیق الحسابات إلى حد كبیر على تقییم المدقق 

التأقلم مع تصنیف النواتج المدققكجزء من النھج األول، یجب على . وعدد الحسابات التي یتعین معالجتھا

ومع التنظیم العام للجھة الخاضعة ) البشریة والمادیة(المستخدمةالموزعة، وتسعیرات الزبائن، والوسائل 

).أدوات الرقابة، أنظمة الكمبیوتر(للتدقیق 

أھداف التدقیق
:نلفحص الحسابات ھي التأكد مالرئیسیةاألھداف 
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الحسابات العادیة وحسابات االدخار التي تعتبر أدوات : بالنسبة للودائع ألجلوخصوصاصحة األرصدة -

.الرقابة الخاصة بھا غیر كافیة

.تقییم ھیكل واستقرار الودائع، التي تعتبر العامل الرئیسي ألمن ومردودیة البنك-

.عن الفوائد المستحقةتطبیق المعدالت، حساب الفوائد والمحاسبة : أخذ الفوائد بعین االعتبار في النتیجة-

سعر (والتكلفة ) حسب فئة النواتج(یجب أن ترتبط المراجعة التحلیلیة المتكررة بتحلیالت الھیكل والربحیة 

، فنقاط القوة التي تم تحدیدھا أثناء تقییم الرقابة الداخلیة ستمكن من تخفیف أو تعمیق أعمال التدقیق في )الفائدة

:ى المدقق عند كل إقفالبعض الحسابات، ومع ذلك، یجب عل

.ت اإلداریة والسیرورات المحاسبیةإجراء مقاربات بین السیرورا-

.تحلیل الحسابات العالقة-

.ة خصم اإلیرادات إداریا ومحاسبیابین قواعد إعادإجراء مقاربات -

.تأكید مباشر على عینة من الزبائن-

مخطط الحسابات والحسابات السنویة
:تصنیفا للحسابات التي مصدرھا الزبائن في المیزانیة كاآلتيالبنكیةیقترح مخطط الحسابات

التي تتضمن مختلف أشكال ودائع الفرعیةجمیع الحساباتھذا الحساب شمل ی: حسابات الزبائن22/ حـ-

.الزبائن، لذا یفترض أن یرتكز علیھ الفحص بالنسبة لھذه الدورة

.ستلمة من الزبائن في شكل قروضوھي األموال الم: سلفیات واقتراضات23/ حـ-

وھي األموال أو القیم المنقولة التي یحتفظ بھا البنك في شكل أمانة : قیم مستلمة على سبیل األمانة24/ حـ-

.لصالح الزبائن

وھي األموال األخرى التي مصدرھا الزبائن وال یمكن أن : قیم غیر محملة ومبالغ أخرى مستحقة26/ حـ-

.خرىتظھر في الحسابات األ

:أما بالنسبة لحساب النتیجة، فیمكن أن تظھر المبالغ المرتبطة بالدورة في أحد الحسابین

ودائع الزبائن في شكل فوائد، إلى المتعلقة بعباء األیتضمن ھذا الحساب : أعباء االستغالل البنكي60/ حـ-

.جانب أعباء االستغالل البنكي األخرى

یتضمن ھذا الحساب النواتج التي یمكن أن یحصل علیھا البنك مقابل : نواتج االستغالل البنكي70/ حـ-

.إلخ، إلى جانب نواتج االستغالل البنكي األخرى... الخدمات المقدمة للزبائن في شكل إدارة للحسابات

نظرا لتعدد مصادر نواتج وأعباء االستغالل البنكي، یتم تقسیم الحسابین السابقین إلى عدة حسابات 

بالنسبة للحسابات السنویة، فإن .عباء والنواتج المتعلقة بودائع الزبائنالتي تستقبل األفرعیة، من بینھا تلك 

إلى جانب " دیون اتجاه الزبائن"مى حسابات المیزانیة كلھا مجمعة في المركز الثالث من الخصوم تحت مس

".دیون ممثلة بورقة مالیة"المركز الرابع تحت مسمى 
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تقییم ھیكل الودائع
إن أھمیة واستقرار الودائع یعتبر عامال محددا ألمن ومردودیة البنك، مما یتطلب فحص دقیق لھیكل 

:ووضعیة الودائع، انطالقا من التقاریر والوثائق المتاحة من أجل

.االرتباط بالسوق النقدي واألسواق المالیةوھمم مدى قدرة موارد الزبائن على تغطیة استخداماتتقیی-

إلى الموارد المجزیة، والتي ) Ressources non rémunérées(حساب نسبة الموارد غیر المجزیة -

.تعتبر عامال مھما للمردودیة

ترب من النسبة السابقة، ألن الودائع ألجل حساب نسبة الودائع تحت الطلب إلى الودائع ألجل، والتي تق-

.)Rémunérées(تعتبر مجزیة 

، وحصة الزبائن المھمین من إجمالي الودائع، )إجمالي الودائع على إجمالي الزبائن(متوسط قیمة الودیعة -

.تقییم استقاللیة البنك بالنسبة لفئة معینة من الزبائنیتیحبما 

فكلما زادت المدة المتوسطة للودائع ألجل وسندات الصندوق كلما زاد حساب المدة المتوسطة للودائع، -

.استقرار البنك

صحة، تبریر وتصنیف الحسابات
یجب أن یرتكز التأكید المباشر على الحسابات العادیة للزبائن، التي ال یوجد وسیلة أخرى للتأكد منھا، 

اإلحصائیة لتحدید حجم العینة واختیار الحسابات ونظرا للكم الھائل من الحسابات یتطلب األمر استخدام الطرق

سمیة وحسابات التوفیر یمكن أن تكون أیضا الحسابات ألجل وسندات الصندوق اال.التي تخضع للفحص

األدوات األخرى للتأكد من صحة األرصدةولتأكید، كما تعتبر مستندات اإلثبات والفحص التحلیلي موضوعا ل

.أدوات فعالة للفحص والتحقق

الحسابات ألجل  وسندات الصندوق
:یمكن أن یتم اختیار العینة التي تخضع للرقابة من خالل

.التي تتجاور أرصدتھا عتبة معینةأخذ جمیع الحسابات-

.بالنسبة للباقي، یتم أخذ نسبة معینة-

:یمكن أن تشمل الرقابات األعمال اآلتیة

مع المحاسبة، من حیث المبلغ، المعدل، بتاریخ البدء، مقاربة اتفاقیة فتح الحساب أو شھادة سند الصندوق -

.بتاریخ المحاسبة، وبتاریخ االستحقاق

مراقبة طریقة الحساب واإلدراج المحاسبي للفوائد المستحقة إلى غایة تاریخ االستحقاق، مع التأكید على -

.أن الیوم األول واألخیر یجب إدراجھما في الحساب

ع المعدالت ضمن الشروط العامة للبنك، وفي الحاالت االستثنائیة، التأكد من یجب مقارنة معدالت الفائدة م-

ترخیصھا من طرف شخص مؤھل، فأي معدالت مرتفعة أو منخفضة بشكل غیر عادي مقارنة بالسوق 

.النقدي یجب أن تكون موضوعا للفحص لتحدید األسباب



تدقيق دورة ودائع الزبائن ودورة اإلقراض:السابعالمحور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

132ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

حسابات االدخار
طلب التأكیدات المباشرة، إلى جانب الرقابات األخرى یتم الرقابة على صحة األرصدة أساسا من خالل

:التي تھدف إلى التأكد من أن

الحسابات تستوفي المتطلبات التنظیمیة الساریة، وھذا یختلف حسب فئة الحسابات، فتحلیل األرصدة، المدة -

.ت إن وجدتختالالوالمعدالت یسمح باكتشاف اإل

ویتم فحص . دیسمبر، وتم تسجیلھا محاسبیا كأعباء31تاریخ الفوائد مسددة، بشكل عام، مرة في السنة ب-

:شروط حساب وإثبات الفوائد محاسبیا للتأكد من

وقف جمیع الحسابات؛

توافق المعدالت المستخدمة مع التنظیم وقرارات اإلدارة بالنسبة للمعدالت الحرة؛

صحة طرق الحساب المستخدمة من طرف الحاسوب؛

بیا، وأن أعباء الفوائد قد تم أخذھا بعین االعتبار في حساب النتیجةصحة إثبات الفوائد محاس.

لزبائن األخرى الدائنةحسابات ا
تھدف الرقابات إلى التأكد من أن ھذه الحسابات مستخدمة فعال في إطار :حسابات تحویل عقد الفاتورة-

.عملیات عقد الفاتورة لصالح الزبائن، وأنھا مبررة

... ئن، عملیات على السنداتتأجیر الخزا(ودائع الضمان في إطار تقدیم الخدمات تتم:ودائع الضمان-

.وتھدف الرقابات إلى التأكد من أن ھذه الحسابات مبررة، وأنھا ال تتضمن عناصر أخرى، )إلخ

یتضمن ھذا الحساب المبالغ التي ینتظر تخصیصھا للجانب الدائن من :مبالغ أخرى مستحقة للزبائن-

الزبائن، وتھدف الرقابات إلى التأكد من أن المبالغ التي تتضمنھا ھذه الحسابات مبررة، ولیست حسابات 

.قدیمة، وأنھا ال تتضمن عناصر أخرى

وقف الحسابات
یتم وقف الحسابات ألجل وحسابات االدخار بشكل دوري حتى یمكن حساب الفوائد المدینة أو الدائنة، 

:التحقق من أنویتضمن تدقیق وقف الحسابات أساسا

.جمیع الحسابات تم وقفھا-

.المعدالت المستخدمة صحیحة ومرخصة-

.عملیات الحساب دقیقة-

.ت مبررة ومرخصة من طرف شخص مؤھلتغییرات العموال-

.تم إثباتھا في حسابات األعباء والنواتج للفترة المعنیةوالعموالت الفوائد -

المعلومات في الملحق وتقریر التسییر
المدقق التحقق من أن المعلومات الضروریة والمطلوبة حول الحسابات الدائنة للزبائن، والتي یجب على 

.تكتسي أھمیة بالغة قد تم عرضھا في ملحق القوائم المالیة السنویة وتقریر التسییر
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تدقيق دورة اإلقراض.2
م ألموال البنك، وأھم یعتبر اإلقراض من أھم الوظائف التقلیدیة للبنوك، كما تعتبر القروض أھم استخدا

مصدر إلیراداتھا، كما أن إدارة القروض تعتبر عامال لنجاح البنك واستمراریتھ، وخصوصا فیما یتعلق بمنح 

القروض، إدارة المخاطر، وتحصیل الفوائد وأقساط القروض؛ مما یتطلب اھتمام كبیر بدورة اإلقراض، والتأكد 

.، ضمن مختلف مراحل عملیة اإلقراضوالتنظیمیة المعمول بھالقانونیة لإلجراءات االصارممن االمتثال

تقدمي الدورة. 1.2

المخاطر المرتبطة بنشاط اإلقراض
مخاطر االئتمان-

ترتبط مخاطر االئتمان بتدھور وضعیة المقترض أو قیمة الضمانات التي حصل علیھا البنك، مما یؤدي 

.إلى عدم سداد جزئي أو كلي للحقوق

مخاطر البلد-
تتعلق مخاطر البلد بالحقوق أو االلتزامات خارج المیزانیة المماثلة، اتجاه مدینین من القطاعین العام 

والخاص مقیمین في بلدان یمكن أن یبرر وضعھا المالي تخصیص مؤونات، وخصوصا إعادة جدولة الدیون في 

.إطار متعدد األطراف أو توقف المدفوعات المتعلقة بدیونھم

ئتمان، فإن عجز المدینین عن الوفاء بالتزاماتھم أمر غیر وارد، فمخاطر البلد قائمة على بعكس مخاطر اال

.عدم القدرة على تحویل المبالغ المقابلة وعدم الوفاء بااللتزامات تجاه حصة البلد الذي یوجد فیھ المقترضون

الخطر التشغیلي-
السیماأو متابعتھا من الناحیة اإلداریة، وتنشأ المخاطر التشغیلیة عن عدم كفایة إجراءات منح القروض 

فقدان المعلومات أو سوء حفظ المستندات القانونیة الالزمة السترداد المبالغ المستحقة أو متابعة استحقاق 

.الضمانات، وتنشأ نتیجة فشل العنصر البشري أو التقني

مناطق الخطر
سھیالت الممنوحة للوسائل والمساحة المالیة تسمح إجراءات االلتزام بالقروض ومنحھا بضمان مالءمة الت

، كما یجب أن تمتثل ھذه اإلجراءات للوائح االحترازیة، )إلخ... الزبائن المستھدفون والسوق(للبنك وأھدافھ 

.ویتمثل دور الرقابة الداخلیة في التأكد من أن مستوى المخاطر متوافق مع السیاسة المحددة من طرف البنك

امل بمخاطر الطرف المقابل بتقییم مستوى المؤونات المطلوبة، ویستند ھذا یسمح االعتراف الش

للمراجعة الدوریة وتحدیث الملفات، وتحلیل منتظم للحاالت اتاالعتراف إلى إنشاء نظام داخلي للتنقیط وإجراء

).تحدید سریع لحاالت عدم الدفع أو التجاوزات المحتملة(الشاذة 

أساس تحلیل فردي لملفات الحقوق، مما یجعل من الممكن تحدید مستویات یتم تقییم المخاطر عموما على

أو مبالغھا الضعیفة الكبیر عدد الملفات ا الفحص الفردي غیر ممكن، نظرا لعندما یكون ھذ. دنیا من المؤونات
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) التصنیفوكاالت (خارجیة استنادا إلى بیانات تاریخیة ، دام أسالیب إحصائیة، یمكن استخ)قروض استھالكیة(

.بناء على تجربة البنكوذلك ، )اتأو المنتجبائنلزانوع السوق أو معدالت االسترداد، (أو داخلیة 

إجراءات للتحكم في خطر القرض
.اف وإستراتیجیات محددة بشكل واضحوجود أھد-

.نظام صلب لقیاس وإدارة المخاطر-

.وظیفة فعالة للتحلیل المالي-

.نظام داخلي للتنقیط-

.بشكل واضحمصممخیص والحدود للترانظام -

مراقبة احترام الحدود، تحدید سریع للمستحقات غیر المسددة، (متابعة دائمة ومراقبة صارمة للمخاطر -

).بائن، المراجعة الدوریة للملفاتإدارة الضمانات، المتابعة المستمرة للز

.مردودیة مقبولة للمحفظة-

).ملفاتخلیة مراجعة ال(ة للملفات مراجعة مستقل-

.وظیفتین فعالتین واحدة قانونیة وأخرى للمنازعات-

إجراءات للتحكم في الخطر التشغیلي
).إلخ... الفصل بین الوظائف والمھام، دلیل اإلجراءات(إجراءات تشغیلیة صارمة -

.تسییر فعال للمحفظة-

.نظام محاسبي ومعلوماتي مالئم-

.احترام اإلجراءات التنظیمیة-

.تدقیق منتظم-

اخلطوات األوىل للتدقيق.2.2

ھدف التدقیق
تھدف أعمال التدقیق لجمع العناصر المقنعة، الكافیة والمالئمة للحصول على تأكید معقول یسمح بإبداء 

:رأي حول القروض، ھذا الھدف یمكن بلوغھ من خالل رقابات تسمح بضمان

.ھمیةوتبریر، صحة وتصنیف جید للحسابات، لتجنب عدم االنتظام والقروض ال-

.كفایة التسجیالت المحاسبیة-

.قة للوضعیة المالیة ونتیجة البنكجودة محفظة القروض یسمح بإعطاء صورة صادتقییم -

.ایتھا یؤثر سلبا في مستقبل البنكتقییم المؤونات التي لھا تأثیر مھم في النتائج، وعدم كف-

أخذ اإلیرادات المحصلة بشكل صحیح، نظرا واستقاللیة الدورات المحاسبیة والفحص التحلیلي للنتیجة، -

.الزمنيبالتناسبذلك یكونلوجود تفاوت بین ظھور اإلیرادات وأخذھا بعین االعتبار في النتائج، حیث 
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.حص العملیات مع األطراف المرتبطةف-

.فحص المعلومات المالیة في الملحق وتقریر التسییر-

 القروضالمنھجیة العامة لتدقیق
تحدید یتیح المھمة، تقییم الرقابة الداخلیة بما المخاطر مجاالت أخذ معرفة كافیة، تحدید :مةالتحضیر للمھ-

نقاط القوة التي یمكن أن یركز علیھا المدقق، تحدید طبیعة ومدى الرقابات بالنظر إلى عتبة المعنویة 

.وجودة الرقابة الداخلیة، وضع برنامج للتدقیق وتخطیط المھمة

مراقبة الحسابات وفقا لبرنامج التدقیق، تحلیل العملیات العرضیة واالستثنائیة التي ال تنبع :أعمال التدقیق-

.من النشاط الرئیسي والجاري للبنك

المكتشفة في إطار مھمة التدقیق، واإلحتالالتملخص األعمال، ملخص األخطاء :أعمال نھایة المھمة-

و تحفظ في التقریر أو رفض المصادقة، مقاربة تقییم مدى أھمیتھا التي تتطلب تصحیح الحسابات أ

الحسابات الختامیة مع الحسابات المدققة، الفحص النھائي للمعلومات في الملحق وتقریر التسییر، تحریر 

.التقریر  والتعبیر عن الرأي

أخذ معرفة
:یحب على المدقق التعرف على الجوانب اآلتیة

.والمتضمنة في البرامج والموازناتعامة سیاسة اإلقراض المحددة من طرف اإلدارة ال-

.النشاط والمخاطرتسلیط الضوء على العملیات التي لھا تأثیر في-

.ضتحلیل تطور محفظة القرو-

.ة التي لھا تأثیر في جودة القروضالعوامل االقتصادیة الكلی-

.روض استنادا لنظام داخلي للتنقیطتصنیف الق-

.الجاریةمساھمة نشاط اإلقراض في النتیجة -

من خالل مراقبة التسییر فھما أفضل للنشاط ظیم األعمال والمنتجاتیوفر الفحص التحلیلي األولي لتن

:وتشكیل النتائج، ترتكز ھذه المرحلة من العمل على تحلیل العناصر اآلتیة

العرض التجاري والتسعیر-
،تطویر الزبائن، واألسعار المعتمدة، وإستراتیجیات المنتجاتیتطلب تحلیل العرض التجاري فھم شریحة

یمكن التمییز بین المنتجات أو ومنتجات وأسالیب التوزیع واإلدارة؛ویغطي ھذا التحلیل كال من مخطط تطویر ال

.األسعار في تكوین الھوامشآثار الحجم والتي تولد عموالت، لذا یتم حسابوتلكالتي تولد فوائد، الخدمات

الذي ینفذ الحقا على الجوانب السابقة، یتم إعداد نتائج التسییر وتحلیلھا، عن قبل بدء العمل التفصیلي

، وخطوط )إلخ... األفراد، المھنیین، الشركات(طریق التمییز بین المجموعات المتجانسة حسب قطاعات الزبائن 

.، والمناطق الجغرافیة)إلخ... القروض العقاریة، قروض التصدیر(األعمال 



تدقيق دورة ودائع الزبائن ودورة اإلقراض:السابعالمحور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

136ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

محیط المتدخلین-
التي أنشأھا البنك ،الخارجیةللعالقات التعاقدیة الداخلیة ویتطلب األمر قبل تحلیل النتائج تحدید شامل

لوكاالت ھذه العالقات أساسا بطرق اإلدارة والمكافآت لمقدمي األعمال، شبكة اترتبط. لتطویر أنشطتھ االئتمانیة

.مراحل معینة من إدارة االئتمان لھمالداخلیین، اللذین تم تفویض أو الشركاء الخارجیین و

القواعد الداخلیة لمراقبة التسییر-
یتطلب تحدید النتائج حسب أنشطة األعمال أو األسواق تعریفا داخلیا للفرضیات الخاصة بمراقبة التسییر، 

،والتي ترتبط بشكل أساسي بمعدالت التنازل الداخلي، وقواعد تخصیص التكالیف العامة للمكتب الرئیسي

.وقواعد تخصیص األسھم والموارد طویلة األجل

تقييم نظام الرقابة الداخلية. 3.2

الرقابة الداخلیة مرحلة أساسیة ضمن منھجیة التدقیق، تتیح للمدققین التدخل في جمیع نظام یعد تقییم

.إجراءات البنك، وبالتالي تحدید مجاالت المخاطر المحتملة

:الداخلیة المتعلق بنشاط اإلقراض على تحلیلالرقابة نظام یركز تقییم 

.إجراءات االلتزامات-

.السلیمةإدارة المستحقات-

.نظام متابعة المخاطر-

.نظام التحكم في الحسابات-

.مراجعة مخاطر البلد-

:في الممارسة العملیة، یمكن إجراء تحلیل إجراءات االئتمان من خالل ثالث خطوات

م دلیل اإلجراءات، مقابالت مع المسؤولین الرئیسیین، البنك باستخدافحص اإلجراءات المحددة من طرف-

.)الرقابیةالسلطات (الخارجیةأو ) التفتیش، التدقیق الداخلي(الداخلیةالتقاریر م خرائط التدفق، رس

.)مراقبة االمتثال ألھداف التدقیق(تحدید نقاط القوة والضعف في اإلجراءات -

.من خالل اختبارات المطابقة على عینة من الملفاتاإلجراءات،التحقق من نقاط القوة في -

تحلیل إجراءات االلتزامات
:یتضمن فحص إجراءات االلتزامات مراجعة النقاط اآلتیة

).إلخ... سیاسة اإلقراض، جداول األسعار، شروط التنفیذ(االمتثال لسیاسة العرض -

.لتفویضلجود أنظمة للتنقیط ونظام و-

.لتراخیصلود نظام للحدود ومراقبة وج-

تحلیل الملفات في لجنة االئتمان، وجود أوراق (إضفاء الطابع الرسمي على قرارات المنح والملفات -

).وقعة من طرف المسؤولین المؤھلینالقرارات م
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.)اكتمال المستندات المطلوب توفیرھا(مراقبة الملفات المادیة -

عرفة الصحیحة لقواعد سیر اإلجراءات وتطبیقھا الیومي من قبل یجب أن یسمح ذلك بضمان كفایة الم

.موظفي البنك

تسییر المستحقات السلیمةإجراءات
:نقاط الرقابة الداخلیة الرئیسیة في ھذه المرحلة تتعلق أساسا بما یأتي

.متابعة تسویة مواعید االستحقاق وإعادة التذكیر بالمستحقات غیر المسددة-

.المتعلقة بدورة حیاة الملف، وخاصة الضماناتتحدیث المعلومات -

.)إلخ... إعادة التفاوض، الوقف، السداد المبكر(إدارة األحداث المؤثرة في وضعیة القرض -

یجب أن تؤدي مراجعة ھذا اإلجراء إلى قیام المدقق بالتأكد من عدم وجود سجالت سلیمة تم تصنیفھا 

.كمشكوك فیھا

نظام متابعة المخاطر
، ھذه التقنیات )اإلنترنت(یذ توزیع العرض االئتماني بشكل متزاید من خالل قنوات التوزیع الجدیدة یتم تنف

في ھذا السیاق، یجب أن تتیح مراجعة . الجدیدة تقود البنوك للتزود بأنظمة جدیدة ومتكاملة بشكل متزاید

:المخاطر على وجھ الخصوص

.العملیاتنموتطور بمرور الوقت لمواجھة ضمان جودة التجھیزات المستخدمة وقدرتھا على ال-

والھجمات ) وجود نظام النسخ االحتیاطي(فھم مستویات األمان المختلفة لھذه التجھیزات لمنع خطر الفشل -

).إلخ... الفیروسات(على األنظمة الخارجیة

.متنقلة وساعات العمل أكثر مرونةتقییم تنظیم المھام في سیاق تكون فیھ الفرق-

.ليلممارسات التجاریة ومستوى األمن التشغیتحدید ا-

تتمثل األھداف الرئیسیة لتقییم نظام مراقبة المخاطر في ضمان قدرة البنك على حصر قروضھ الخطرة 

نظامإن مراجعة . بشكل شامل، وإبداء الرأي حول مستوى التحكم الذي یتمتع بھ فیما یخص المؤونات المشكلة

:مراقبة المخاطر تجعل من الممكن إحصاء المستحقات الخطرة والتي تعتمد إلى حد كبیر على

حدود، وتنفیذ متابعة الملفات تحلیل التجاوزات المسموح بھا في ال: تحلیل طرق مراقبة المخاطر السلیمة-

.إلخ... في الحاالت الخاصة

االئتمانیة بناء نظام تصنیف خاص بھا یؤدي إلى یتعین على المؤسسات : وجود إجراء داخلي للتصنیف-

ا من سلسلة محدودة من وضع نقطة لكل طرف مقابل وفقا لمستوى مخاطرتھ؛ یتكون ھذا النظام عموم

.جمیع الملفات في مجموعات متجانسةتمن خالل ،المالحظات

المجاالت یمكن أن تستند مراجعة المخاطر في بعض: وجود تنظیم قطاعي في المجاالت الحساسة-

الحساسة تقلیدیا من حیث مخاطر الطرف المقابل، عند االقتضاء، إلى عمل اإلدارات المتخصصة التي قد 

).قطاع العقاراتمثال(تنشئھا المؤسسات في ھذه القطاعات 
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تحلیل إجراءات خفض تصنیف القروض السلیمة إلى قروض مشكوك في تحصیلھا، ثم القروض -

أو الرسمیة للتخفیضات من فئة إلى /تعتبر الطبیعة اآللیة و: روض متعثرةالمشكوك في تحصیلھا إلى ق

یجب أن وضات ضمن اإلطار التنظیمي المصرفي،أخرى نقطة حساسة؛ یجب أن تندرج ھذه التخفی

توسیع مجال الشك لیشمل جمیع " (انتقال العدوى"تضمن إجراءات خفض التصنیف االمتثال لمبدأ 

).ه االلتزامات على أنھ مشكوك فیھفي االعتبار، بمجرد تحدید أحد ھذااللتزامات التي تم أخذھا

إن وجود وحدة مراقبة سواء على المستویین المحلي والوطني : مراجعة ھیاكل مراقبة مخاطر االئتمان-

یجب أن یجعل من الممكن فھم طبیعة المخاطر بشكل كامل؛ یجب أن یستند ھذا التقییم أیضا إلى خدمات 

.ھیئات التفتیش والتدقیق الداخليمثل عرضیة

تتیح مراجعة نظام مراقبة المخاطر أیضا تقییم طرق االحتیاط المطبقة من طرف البنوك المدققة؛ غالبا ما 

تكون طرق تحدید المؤونات خاصة بمجموعات محددة، وفقا لحجم الملفات أو خاصة بكل شریحة كبیرة من 

، المؤونات الفردیة للملفات الھامة )القروض الشخصیة(الصغیرة المؤونات اإلجمالیة لاللتزامات: الزبائن

).قروض الشركات(

:یشمل تقییم إجراءات تحدید المؤونات اإلجمالیة

تحلیل أسالیب تشغیل أنظمة التصنیف الداخلي، والتي یجب أن ترتبط بطبیعة المعلومات المستخدمة في -

.جیةاستخدام قواعد البیانات الخارالتصنیف، قدرة المدیرین على تعدیل التصنیفات، 

سوف یتعلق األمر باألسس المستخدمة مثل : مراجعة طرق حساب احتماالت التعثر بناء على التنقیط-

القواعد اإلحصائیة الداخلیة الناتجة عن تحلیل الفترة والعینة المالحظة، أو خارجیة بسبب عدم وجود 

ن قبل بنك استخدام البیانات المقدمة حول ھذا الموضوع مفي ھذه الحالة یمكن للوبیانات داخلیة كافیة، 

.الوكاالت الرئیسیة للتصنیف

تقییم حسابات احتماالت الخسارة في حالة العجز، والتي تأخذ عموما في االعتبار خصائص المقترض -

یة وجود الضمانات، مشاركة المخاطر، وأولو(، والقرض )إلخ... التصنیف، البلد، الحجم وقطاع النشاط(

).الدورات االقتصادیة(ل الخارجیة ، سیاسة السداد، أو العوام)السداد اعتمادا على طبیعة القرض

.لتحكم في مستوى التعرض وقت العجزا-

حساب المؤونات اإلجمالیة، والتحقق من المحاسبة عن عند التحقق من مراعاة جمیع ھذه المعاییر المختلفة -

.لرقابة على الحساباتالمؤونات أو أن التحدیث تم في وقت ا

لضمان التطبیق الصحیح لمبادئ تحدید المؤونات اإلجمالیة أو الفردیة المحددة، یمكن للبنوك تطویر 

.مناھج شاملة لتغطیة المخاطر حسب فئات المحفظة الرئیسیة

استبیان الرقابة الداخلیة: أدوات العمل
:فیما یخص دورة اإلقراضیمكن أن یتخذ استبیان الرقابة الداخلیة الشكل اآلتي 
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ال ینطبقالنعمالبنود

السیاسة العامة
.سیاسة البنك فیما یخص القروض محددة بدقة
:قامت اإلدارة بتحدید أھداف عامة فیما یخص

oالحدود؛
oترخیص القروض؛
oتجدید القروض؛
oالضمانات؛
oالمردودیة؛
oطبیعة القروض.

.المسؤولین عن ملفات القروضتم تبلیغ ھذه األھداف إلى 
تفویض السلطات

.طرف اإلدارة فیما یخص الترخیص بالقروضیوجد تفویض من 
منح قروض إلى المصلحة المرخص لھم من طرف اإلدارة بتم إرسال قائمة األشخاصی

.المعنیة
:تم وضع حدود التفویض على عدة مستویات

oحسب الزبائن؛
o المستحقات؛حسب طبیعة
oحسب البلدان؛
oالممنوحةاتحسب الضمان.

:تشیر تراخیص القروض بشكل واضح إلى
o الذي رخص للقرض؛الشخص
oطبیعة المستحقات؛
oالمبالغ؛
oالضمانات وتاریخ استحقاقھا؛
oتاریخ الصالحیة؛
o إلخ... معدل الفائدة، العموالت(الشروط.(

الفصل بین المھام
بخالف الشخص الذي رخص ) أو مصلحة(القروض من طرف شخص یتم اإلفراج عن 

.للقرض
.قبل اإلفراج عن األموال، یتم التحقق من وجود الملف والضمانات
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.ھناك خدمة للتدقیق الداخلي
إذا كان األمر كذلك، ھل تقوم ھذه الخدمة بالرقابة على االمتثال لمختلف اإلجراءات، وھل 

.ملفات القرض من حیث  المبالغ والشكلتقوم بفحص
القروضملفات 

:تتضمن ملفات القروض العناصر اآلتیة
oوصف دقیق للتمویل؛
oموضوعھ، طبیعتھ، مبلغھ، شروطھ؛
oطلبات تجاوز الحدود القصوى؛
oمعلومات حول الزبون؛
oتوزیع رأس المال على قطاع النشاط؛
o األخرى؛تفاصیل القروض الممنوحة من البنوك
oتاریخ الحساب؛
oتقدیریة؛سنویة حدیثة ومصادق علیھا، حسابات حسابات: بیانات رقمیة حدیثة
oالبنك المركزي أو ھیئات التصنیف األخرى؛: التصنیف
oوصف األصول وتقییمھا، كشوف الرھن : التفاصیل والوثائق الداعمة للضمانات

إلخ؛... أو ضامنیھم/العقاري للزبائن و
o المالي وفقا لمنھجیة موحدة في المجال االقتصادي واالجتماعي والمالي التحلیل

وآفاق العمل والنسب وتحلیل المنافسة؛
oجودة المساھمین والمدیرین.

.یتم االحتفاظ بأصول العقود والضمانات في مكان آمن
ومتابعة المخاطرتغطیة

:توجد حدود للمخاطر القصوى
oعلى الزبون؛
o مجموعة من الزبائن أو قطاع نشاط؛على
o منطقة جغرافیةعلى.

.یتم تحدیث ھذه الحدود دوریا
.مراقبة تجاوز الحدود القصوىضرورة على اتنص اإلجراءت

.تمت الموافقة على ھذه التجاوزات مقدما من قبل شخص لدیھ سلطة القرار
.ھناك أدوات لرصد التجاوزات

خارج /المیزانیة(االلتزامات بالحصول على وضعیة موحدة لكل زبون تسمح متابعة 
.في أي وقت) المیزانیة
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.یتم تنفیذ ھذه المتابعة عدة مرات
یمكن لمدیري الملفات الرجوع إلى الحسابات المفتوحة باسم الزبون في أي وقت، وتحلیل 

.تطور ھذه الحسابات مقارنة بالحدود مسبقا
.لمتابعة التجاوزاتھناك لجان 

.تضمن ھذه اللجان أو غیرھا االلتزام الكلي للبنك
تسمح كشوف المتابعة بتحدید القروض التي انتھى تاریخ صالحیتھا وتاریخ تجدید 

.الضمانات
.مقاربة بین ھذه الكشوف والحساباتیمكن إجراء

المنازعات
:ھناك سیاسة عامة للبنك فیما یخص

oتحویل المستحقات إلى مستحقات مشكوك فیھا؛
oتحویل المستحقات المشكوك فیھا إلى متنازع عنھا؛
oالمؤونات العامة؛
oالمؤونات الخاصة.

.ھناك مصلحة مسؤولة عن مراقبة ملفات الدعاوى القضائیة
.یوجد نقل فعلي للملفات لھذه المصلحة

.تھااإجراءات المنازعات وتقییم فعالییتم وصف

رقابة احلسابات. 4.2

:نظرا لكثافة العملیات، تستند الرقابات الممكنة على عملیات اإلقراض أساسا إلى

:تقییم أداء نظام المعلومات، والذي یعتمد بشكل رئیسي على-

فحص طرق تغذیة أدوات التسییر والمحاسبة؛

 باتجاه المحاسبة؛تحلیل تدفقات التسییر

مراجعة الرقابات التي یوفرھا نظام المعلومات في حد ذاتھ.

مراجعة اإلجراءات الداخلیة لإلثبات ومتابعة الحسابات، من خالل تنظیم حسب مستویات الرقابات التي -

.یمكن أن تكون دائمة أو دوریة

 مستویینیتم تقسیم الرقابات الدائمة إلى:

ومیة یقوم بھا موظفو التشغیل أو التسلسل التنظیمي المباشر؛رقابات ی:المستوى األول

ذین یقومون دوریا بتبریر األرصدة المحاسبیة، لالمتعاونون الخارجیون في العملیة، ال:المستوى الثاني

.والتحقق من الوثائق والكشوف المستلمة الكتشاف األخطاء أو االنحرافات

نیتم تقسیم الرقابات الدوریة إلى مستویی:
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نظام الرقابة عن طریق المحاسبة المركزیة؛:األولالمستوى 

رقابة المفتشیة العامة المرتبطة باإلدارة، كي تكون مستقلة عن الوحدات أو :الثانيالمستوى 

.الوظائف، ویمكنھا التحقق من كل شيء بما في ذلك الرقابات الدائمة

مخطط الحسابات والحسابات السنویة
:، والتي یجب أن تكون موضوعا للرقابة في)الزبائن(المیزانیة المرتبطة بدورة اإلقراض تتمثل حسابات 

تشمل كل أشكال القروض الممنوحة للزبائن، بما فیھم األفراد والمؤسسات، وال : قروض للزبائن20/ حـ-

تتضمن القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالیة األخرى، ألن ھذه األخیرة تصنف ضمن العملیات 

.بین البنوك، والتي تكتسي طابعا خاصاما 

ھنا على الحسابات الجاریة، التي تستقبل مبالغ القروض ویقتصر األمر : حسابات الزبائن22/ حـ-

الممنوحة للزبائن، كما تستقبل المبالغ المستحقة على الزبائن، في شكل أقساط القروض المستحقة والفوائد 

.والخدمات البنكیة المستحقة

.في شكل أمانةالممنوحة للزبائن وھي األموال أو القیم المنقولة : قیم ممنوحة على سبیل األمانة24/ حـ-

وھي األموال األخرى التي تم منحھا للزبائن، وال یمكن أن : قیم غیر محملة ومبالغ أخرى مستحقة26/ حـ-

.تظھر في الحسابات األخرى

ویستقبل مبالغ القروض التي أصبح استردادھا من الزبون غیر مؤكد، بسبب : دیون مشكوك فیھا28/ حـ-

.لي، أو ألي سبب آخرتدھور وضعھ الما

ویستقبل مبالغ الخسائر أو تخفیضات القیمة التي تم : خسائر القیمة عن الدیون المشكوك فیھا29/ حـ-

.تخصیصھا تحسبا لعدم تحصیل مبلغ الدین المشكوك فیھ بشكل نھائي

:أما بالنسبة لحساب النتیجة، فیمكن أن تظھر المبالغ المرتبطة بالدورة في أحد الحسابین

حیث یستقبل ھذا الحساب في أحد حساباتھ الفرعیة النواتج المتأتیة من : نواتج االستغالل البنكي70/ ـح-

.القروض، في شكل فوائد وعموالت عن الخدمات البنكیة

یستقبل في أحد حساباتھ الفرعیة مخصصات : مخصصات االھتالكات والمؤونات وخسائر القیمة68/ حـ-

.القروض المشكوك في تحصیلھاالدورة من خسائر القیمة عن

بالنسبة للحسابات السنویة، فإن حسابات المیزانیة كلھا مجمعة في المركز الخامس من األصول تحت 

".سلفیات وحقوق على الزبائن"مسمى 

فیما یتعلق بأنشطة اإلقراض، تشكل إجراءات مقاربة المستحقات والمؤونات بین السالسل اإلداریة 

:أكثر مجاالت الرقابة حساسیة؛ ویمكن أن تأخذ عدة أشكالواألرصدة المحاسبیة

الصحیحة بین قواعد اإلدارة والقواعد المحاسبیة المتعلقة بمستحقات القروض غیر ) التسویة(المقاربة -

.م، والنتائج، والحسابات المتنوعةالمسددة، وإعادة الخص
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.ةالمقاربة بین جمیع السیرورات اإلداریة والسیرورات المحاسبی-

.التوفیق بین المحاسبات المساعدة والمحاسبة المركزیة-

.تحلیل االنحرافات-

مراجعة المخاطر على المستحقات، الرقابة الفعالة : تشتمل مراقبة الحسابات على أربع مراحل أساسیة

.بمساعدة الكمبیوترالتدقیقعلى الحسابات، الفحص التحلیلي النھائي واستخدام 

 لمستحقاتعلى االمخاطرمراجعة
لمبالغ التي تم مراجعتھا، عن ایجب أن یتیح تدقیق نشاط اإلقراض إمكانیة التحقق من صحة المحاسبة 

فیما یتعلق بالعملیات التي تم إعادة جدولتھا، وتخفیض تصنیف القروض المشكوك في تحصیلھا إلى السیما

.قروض متعثرة، وقواعد االحتیاط من المخاطر والمعلومات المالیة التي یجب تقدیمھا بشأن مخاطر االئتمان

یمكن تصمیم . حقق منھایجب أن یحقق اختیار المستحقات الرئیسیة التغطیة المثلى للقروض التي تم الت

:معاییر االختیار المعتمدة على النحو اآلتي

.لياختیار القروض الرئیسیة بالمبلغ اإلجما-

؛لرئیسیة التي تتضمن خطر صافي قوياختیار الملفات ا-

؛رئیسیة وفقا للمبالغ غیر المسددةاختیار القروض ال-

.عشوائيبشكل اختیار الملفات -

تم إجراؤه، یجب على المدقق التركیز على مستوى الحیطة من جمیع مستحقات انطالقا من االختیار الذي 

:الزبائن المتمیزین من خالل

).إلخ... یانات المالیة ، التنقیطالب(تحلیل الوضع المالي للزبون -

).إلخ... دعاءات  وقرارات المحكمةالمراسالت المتبادلة، است(تحلیل الوضع القانوني للملف -

).إلخ... بیانات الرھن العقاري(ك التي یحتفظ بھا البنمستوى الضمانات-

خالل المقابالت مع المدیرین المسؤولین عن الملفات والمدیریة القانونیة، وعن طریق منیتم ھذا الفحص

.استغالل ملفات البنك

،یتم إنشاء بطاقات القرض لكل ملف بشكل عام، مع توضیح طبیعة العملیة والمبالغ المعرضة للخطر

.وتقییم الضمانات واالستنتاجات فیما یتعلق بتغطیة المخاطر،وأي إجراءات قانونیة جاریة

إنشاء (تستند مراجعة القروض السلیمة إلى النھج العملي نفسھ الذي تتبعھ مراجعة القروض المعدومة 

:فھيمعاییر االختیار المستخدمة متنوعةأما ). ملفات القروض

؛نیف الداخلي للبنكللتصاختیار الملفات وفقا -

؛النشاطاختیار الملفات وفقا لقطاع-

ألھمیة المبالغ؛اختیار الملفات وفقا -

.عشوائيبشكل اختیار الملفات -
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بالنسبة للقروض المرتبطة بااللتزامات الدولیة، یجب على البنوك إنشاء نماذج داخلیة لتقییم مخاطر 

.البلدان والمؤونات ذات الصلة

:النماذج الداخلیة لتحدید مؤونات مخاطر البلد إلى ثالث مراحل رئیسیةینقسم تقییم 

یجب أن تتیح اإلجراءات : مراجعة إجراءات جرد المستحقات التي تدخل في إطار الحیطة من مخاطر البلد-

.اإلدارات أو الكیانات أو البلدانضمان شمولیة عملیة الجرد داخل جمیع 

.قامة وبلد المنشأ لكل طرف مقابللالختیار بین بلد اإل": حساسیةاألكثر "قواعد تحدید البلد -

لتدني التدني حسب البلد ومعدالت اتحدد البنوك عموما قوائم معدالت : مراجعة طرق حساب المؤونات-

.، یتم تحدیثھا دوریاحسب نوع االلتزام

المراجعة التحلیلیة النھائیة
لمدقق الحسابات بفھم التطورات المسجلة في المبالغ المستحقة؛ المراجعة التحلیلیة النھائیةیجب أن تسمح 

یستند ھذا التحلیل بشكل أساسي إلى العمل الذي تقوم بھ إدارة مراقبة التسییر، من المثیر لالھتمام وضع البیانات 

:في منظورھا الصحیح من خالل مقارنة البیانات

؛من شھر إلى آخر-

؛ناتمقارنة بالمواز-

؛المالیة السابقةمقارنة بالسنة -

؛مقارنة بالمنافسة-

.ككلمن حیث االقتصاد -

التنفیذ، معدل السداد، (ومقارنة مؤشرات النشاط الرئیسیة معرفةتتیح المراجعة التحلیلیة النھائیة أیضا 

، باإلضافة إلى التحلیل حسب معدالت الھامش، والمقارنة بین استخدامات وموارد الفئات )إلخ... السداد المسبق

.الرئیسیة للقروض

 الكمبیوتراللجوء إلى التدقیق بمساعدة
أداة تحلیل یتم استخدامھا بشكل متزاید من قبل المدققین إلجراء التحلیالت الشاملة أو إجراء تعتبر

المستحقات، المعدالت، الھوامش، نوع القروض، المواعید (االسترجاعلقواعد وفقا .اختبارات باالستثناء

:ومعاییر االنتقاء المستخدمة، یمكن تطویر تحلیالت من حیث) خإل... النھائیة

؛)نخفضة أو مرتفعة بشكل غیر طبیعيم(أسعار الفائدة ومعدالت الھامش -

؛مواعید االستحقاق غیر المنتظمة-

؛)إلخ... الطرف المقابل، التصنیفاسم(عدم وجود بیانات -

.)إلخ...بیعة، المعدل، االستحقاقحسب الط(تصنیف المستحقات -

العملبرنامج: أدوات التدقیق
:بالنسبة لدورة اإلقراض، یمكن لبرنامج العمل أن یتخذ الشكل اآلتي
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تم من األعمال التي سیتم إنجازھا
المرجعطرف

أولیةأعمال
.إجراء مراجعة تحلیلیة للبنود المعنیة، من خالل إجراء مقارنة لعدة سنوات

غیر المضمونة، المخاطر السیادیة، مخاطر الشركات: اآلتیةتصنیف القروض بین البنود 
.المضمونةمخاطر الشركات 

.قروض عقاریة، وقروض استھالكیة: تصنیف المخاطر على األشخاص الطبیعیین إلى
.تحلیل اإلیرادات مقارنة برأس المال

.المقارنة بین الشروط التي تم الحصول علیھا مقارنة بسعر السوق
.القیمة المشكلة لتغطیة المستحقاتخسائروضع جدول لتطور المخاطر والمؤونات و
.وصف إجراءات منح ومراقبة االعتمادات

.تحلیل نظام التفویض
األستاذدفتر بالمقاربة 

.مقاربة أرصدة الحسابات السنویة مع دفتر األستاذ العام وقوائم الجرد التفصیلیة
.مشاكل والفوائدأي ترتكز المقاربة على تفاصیل الزبائن، وتفاصیل الملفات التي تتضمن 

التأكید
.إرسال طلبات التأكید على عینة من القروض

یعتمد حجم ھذه العینة على النتائج التي تم الحصول علیھا أثناء تقییم نظام الرقابة الداخلیة 
.البنكواإلجراءات المعمول بھا في 

.یعتمد اختیار الملفات التي سیتم تأكیدھا على القوائم التفصیلیة التي تم التحقق منھا مسبقا
.تنفیذ إجراءات بدیلة لطلبات التأكید التي لم یتم تلقي أي استجابة بشأنھا

باإلیراداتاالعتراف
.المستخدمة لحساب الفوائدإجراء مقاربة شاملة ألرصدة مبالغ المیزانیة مع المبالغ 

بالنسبة لعینة من القروض، یتم حساب الفوائد المسجلة في حساب التسویة مع مراعاة الفوائد 
.المستحقة غیر المستلمة

.مفصلةالقوائم المقاربة األرصدة المتعلقة بالفوائد المستحقة غیر المستلمة مع 
.والتحقق من أخذھا في النتیجةإجراء مراجعة تحلیلیة للعموالت المستلمة 

القروض الخطرة
.المشكلة من أجل تغطیة مخاطر االئتمانوخسائر القیمةالحصول على تفصیل للمخاطر 

.الحصول على التفاصیل والمبلغ اإلجمالي للخسائر على القروض خالل الدورة
.ربط جمیع األرقام التي تم الحصول علیھا أعاله بالمحاسبة



تدقيق دورة ودائع الزبائن ودورة اإلقراض:السابعالمحور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

146ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقدي وبنكياقتصادمطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص 

القیمةخسائركفایة مدى دراسة 
مستحقات سلیمة، مستحقات سلیمة معاد ھیكلتھا، : إلىالقروض تصنیفالتحقق من 

.مستحقات مشكوك فیھا، مستحقات متعثرة
.)خسائر الماضي(تعتمد دراسة القروض الصغیرة عموما على أسس إحصائیة 

في حالة القروض الكبیرة، یتم مراجعة عینة من الملفات، ولكل منھا، یتم تحدید فیما إذا 
.أو تعدیل مستواھاخسائر قیمةكانت ھناك حاجة إلى تشكیل 

یعتمد حجم العینة على تقییم المخاطر من قبل المدقق وجودة متابعة البنك للقروض فیما 
.یتعلق بالقروض الخطرة

 في الملحق وتقریر التسییرالمعلومات
في األخیر یجب على المدقق التحقق من أن المعلومات الضروریة والمطلوبة حول الحسابات المدینة 

.للزبائن، والتي تكتسي أھمیة بالغة قد تم عرضھا في ملحق القوائم المالیة السنویة وتقریر التسییر

مراجعة حسابات البنوك التجاریة والشركات ، )2008(عبد الوھاب نصر علي وشحاتة علي شحاتة .1مراجع احملور السابع
، ، الدار الجامعیةوفقا للمعاییر الدولیة للمراجعة والتأكید المھني: العاملة في مجال األوراق المالیة

.2.اإلسكندریة The Institute of Chartered Accountants of India (2019), Guidance Note on Audit of Banks
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