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 ةر يمس ةبيسح.د (تانيمأتو  كو نب ةيلام ةثلاث ةنس ) ةيكنبلا ةعجار ملا ةدام يف ةيقبتملا تار ضاحملا
 (أنواع األخطاء التي يمكن اكتشافها من قبل المدقق:) 60المحاضرة رقم 

 :المصرفية والمخالفات والغش األخطاء 
 وجب لذا املصرفية، واملخالفات الغش أعمال األخطاء، بعض يف واملتمثلة املصريف، األداء يف معوقات إىل التجاري البنك يتعرض

 الرقابة نظام وتقييم فحص طرق إىل باإلضافة ، للواقع املسايرة القوانني وضع من ةاخلارجي الرقابة إحكام الوصية اجلهة على
 .الداخلي

 البيانات هبا متر اليت املتعددة املراحل إىل فيه السبب يرجع بديهي، أمر احملاسبية والسجالت باملستندات أخطاء وجود احتمال إن
 الرتحيل ،(موظفني عدة)بالتسجيل تقوم كثرية أيد بني البيانات هذه تنقل وإىل النهائية، املالية بالقوائم انتهاءو  التسجيل من بدء

 ..اخلتامية املالية والقوائم احلسابات يف املتعددة العمليات نتائج وعرض اجلردية التسويات إجراء مراجعة، ميزان إعداد الرتصيد،و 
 :األخطاء ارتكاب أسباب 1-

 تبويب تسجيل، يف اإلتباع والواجبة عليها املتعارف احملاسبية باملبادئ اجلهل إما إىل جعير  احملاسبية بالسجالت األخطاء وقوع إن
 أعماهلم أداء يف احملاسبة، قسم مسريي طرف من واإلمهال العناية وعدم السهو وإما املختلفة، احملاسبية البيانات وعرض وترحيل
 .بواجباهتم والقيام

 أو اخلزينة عجز تغطية حماولة البنك، موجودات بعض اختالس يف الرغبة منها خطاءاأل الرتكاب متعددة أسباب إىل باإلضافة
 .مثال الضرييب كالتهرب معينة، أغراض ختدم حبيث املالية القوائم على التأثري اإلدارة وحماولة سابق اختالس
 ضرورية الوقت نفس يف وهي تباينة،م واألسباب عدة، جهات من والغش للخطأ معرضة احملاسبية البيانات أن القول ميكن وهكذا
 البيانات تدقيق مبعىن التباين، هذا ليحل املايل املدقق دور يأيت هنا ومن هلا، املستخدمة اجلهات قبل من املختلفة القرارات الختاذ

 .ككل املالية القوائم صحة حول برأي ليخرج البنكي النشاط واقع مع ومطابقتها
 :المصرفية األخطاء أنواع 1.1-

 :اآلتية األنواع إىل املصرفية األخطاء تقسم
 :سهو أو حذف أخطاء

 إحدامها أو العملية طريف ترحيل عدم أو األولية، القيد بدفاتر طرفيها أحد أو بأكملها عملية إثبات عدم عن األخطاء هذه تنتج
 صعبا، اكتشافه جيعل مما املراجعة ميزان ىعل يؤثر ال للقيد الكامل احلذف أو والسهو ،(1 )األستاذ بدفرت اخلاصة حساباهتا إىل

 وأسلوب السابقة السنوات عرب املقارنات وأسلوب املستندية فاملراجعة كلي، حذف خطأ اكتشاف استحالة يعين ال هذا ولكن
 ازنتو  عدم من عليه يرتتب ملا سهال إكتشافه يكون أن الطبيعي فمن اجلزئي احلذف أو السهو أما لنا، تكشفه قد املصادقات

 .اخلطأ هذا مثل بإكتشاف كفيلة الرتحيل عملية مراجعة وأن املراجعة، ميزان
 :إرتكابية أخطاء

 اخلطأ يكون وقد شابه، وما احلسابات ترصيد أو األرقام ترحيل أو احلسابية العمليات يف اخلطأ عن األخطاء هذه مثل تنتج
 .التوازن حيث من املراجعة ميزان يتأثر ال وهنا ية،العمل طريف يف متساو احلسايب اخلطأ أن أي كليا، اإلرتكايب

 وميكن املراجعة، ميزان توازن على قطعا هذا ويؤثر فقط، العملية طريف أحد يف أي جزئيا اإلرتكايب اخلطأ يكون قد وكذلك
 .احلسابية باملراجعة إكتشافه
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 إن اإلرتكابية، األخطاء حدوث من يقلل الداخلية، الرقابة نظام من كجزء املتطورة احلاسوب أجهزة إستعمال أن فيه الشك ومما
 مع األداء، يف والسرعة بالدقة تسمح خاصة، حماسبية بربامج مصممة تكون احلاسوب أجهزة ألن ذلك متاما، منعها على يعمل مل
 .بسهولة والتأقلم الذكاء حيث من بتفوقه حيتفظ البشري العنصر أن

 :فنية أخطاء
 يف باألخطاء أحيانا تسميتها جاءت هنا ومن عليها، املتعارف احملاسبية واألصول املبادئ تطبيق يف خطأ عن األخطاء هذه تنتج

 ومثل عليها، املتعارف احملاسبية باملبادئ احملاسبة قسم موظفي قبل من دراية عدم أو جهل عن األخطاء هذه تنشأ وقد املبادئ،
 معني مصروف كرتحيل النهائي، النشاط نتيجة على تؤثر ال قد كما توازن،ال حيث من املراجعة ميزان على تؤثر ال األخطاء هذه
 البنك، رحبية على بعضها يؤثر قد ولكن اإلجيار، حساب إىل األجور ترحيل مثل الصحيح، احلساب خالف أخر حساب إىل

 رأمسالياغري  مصروفا املباين ترميم مصروفات كاعتبار الرأمسالية، واملصروفات عاديةال املصروفات بني اخللط ذلك على األمثلة ومن
 املستحقات كمخصص األخرى، املخصصات تشكيل عدم أو قيمتها، يف النقص ملقابلة كافية بنسبة املوجودات إهتالك عدم أو

 على تأثريها بسبب مبكان اخلطورة من الفنية األخطاء وتعترب .هلا مربرة أسباب وجود من بالرغم وغريها حتصيلها، يف املشكوك
 .التجاري للبنك املايل املركز

 :معوضة أخطاء
 ال فهي وبالتايل يعوضه، أو اآلخر البعض خطأ أثر ميحو بعضها يف اخلطأ أي بعضها، مع تتكافأ اليت األخطاء تلك هبا يقصد

 وقد واحلسايب، ستنديامل التدقيق يف تامة عناية املدقق بذل إذا إال يأيت وال صعبا، اكتشافها جيعل مما املراجعة، ميزان على تؤثر
 .التجاري البنك يف املتبع احملاسيب النظام وسالمة متانة عدم على األخطاء هذه مثل تدل
 فيها ارتكبت اليت احلسابات طبيعة على ذلك فيعتمد املايل، ومركزه البنك نتائج على األخطاء من النوع هذا تأثري حيث من أما

 إذا أما النشاط، نتائج على أثر أي األخطاء لتلك يكون فلن احلساب ذات يف خطأين نيب التكافؤ كان فإذا .املتكافئة األخطاء
 املركز أو النشاط نتيجة على تأثري عليه يرتتب مما رصيدها صحة يف خطأ إىل يقود ذلك فإن خمتلفني حسابني يف التكافؤ كان

هذا  مثل فإن دج 5000000 األصل يف وهي دج 500000 بقيمة قرض كمنح معينة عملية احملاسب سجل ما فإذا املايل،
 البنك نقدية على التأثري وكذا احملسوبة، الفوائد ختفيض إىل بالتأكيد يؤدي ولكنه املراجعة، ميزان توازن على تأثري له يكون ال اخلطأ

 بالوثائق مرفقا ديونه يدتسد أجل من املقرتض لعودة اكتشافها يتم ما سرعان األخطاء هذه مثل لكن الفرتة، هناية يف الصندوق أي
 .التسوية عملية لتتم الثبوتية،

 :الغش. 1.2
 نتيجة العمدية األخطاء هذه مثل ترتكب .األمانة وخيانة التدليس أساس على تقوم اليت التصرفات كافة أنه على الغش يعرف

 مدفوعات كإثبات املوجودات أحد استعمال إساءة بقصد أو ،اختالس أو عجز إخفاء بقصد والسجالت الدفاتر يف التالعب
 العمال، كشف إىل ومهية أمساء كإضافة البنك، خبزينة اختالس لتغطية استعماهلا أو واختالسها والسجالت الدفاتر يف ومهية،
 .باخلزينة عجز أو سابق اختالس لتغطية واستخدامها واختالسها العمالء أحد من مقبوضة نقدية إثبات وعدم
 :والغش األخطاء إخفاء

 ذلك على واملثال نية، حبسن ولكن عمدي خطأ بارتكاب كفاءته وعدم جهله إخفاء أحيانا الدفاتر ماسك احملاسب حياول دق
 .اإلدارة أمام عجزه يظهر ال حىت احلسابات بعض قيم بتغيري صوريا املراجعة ميزان موازنة حماولة

 :المصرفية المخالفات على أمثلة 
 :اآلتية النقاط يف املصرفية املخالفات أهم تتلخص
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 الوصية  اجلهة موافقة بدون لعمالء كبرية مببالغ االئتمان منح 
 الوصية اجلهة من  ترخيص على احلصول دون متدنية، وبفائدة طائلة مببالغ سكنية قروض العليا اإلدارة منح. 
 الوصية  اجلهة من املقررة بالنسبة التقيد وعدم احملددة االئتمان سقوف جتاوز 
 وشك على وهم املالية   مسعتهم بسوء معروفني وشركات أشخاص مع البنك على التزامات رتبت ،تفاقياتا إبرام 

 اإلفالس
 حدثت قد اختالسات على التغطية بقصد الومهية الودائع اصطناع.   
 الوصية  اجلهة موافقة بدون للعمالء كبرية مببالغ كفاالت منح 
 القسم موظفي معرفة  ودون والسجالت بالقيود هلا توثيق أي دون نبيةاألج بالعمالت كبرية مببالغ كفاالت إصدار 

 .اجملال هذا يف معها واملتعاملني العليا اإلدارة باستثناء املعين
 معها واملتعاملني العليا اإلدارة وحلساب الدينار مقابل الصعبة بالعمالت املضاربة.  
 حقيقية جتارية ملياتع أو مستوردة بضاعة وجود وبدون مستندية إعتمادات فتح   
 والعقارات  األسهم على كاملضاربة التجارية للبنوك هبا املرخص غري املعامالت يف الدخول. 
 الصحيحة  الثبوتية واملستندات باألوراق مؤيدة غري والدفاتر السجالت يف صحيحة غري قيود إثبات 
 القيود بعض عكس وإجراء والسجالت األوراق عضب إتالف أو هلا وجود ال ومهية حسابات واستعمال ومهية قيود إنشاء 

  للتضليل
 ومراقيب املفتشني من قبل متابعتها يصعب حبيث ومتشابكة معقدة بأساليب اخلارجية املصرفية العمليات بعض تنفيذ 

 احلسابات
 :والغش الخطأ اكتشاف في المدقق مسؤولية مدى

 اكتشاف يف اإلحصائية العينات أساس على التدقيق اعتماد نتيجة ةنسبي تكون والغش األخطاء اكتشاف يف املدقق مسؤولية إن
 مل األطراف حمكم غش من الدفاتر حتويه ما أما املهين، باحلذر يتميز أن جيب لنشاطه املدقق مزاولة ولدى والغش، األخطاء
 أن من البد غش أو خطأ وجود بعدم والقناعة باليقني شكه املدقق يزيل ولكي عنه، مسؤوال يعترب فال هذه التدقيق عملية تكشفه

 .االختبارات نطاق أو العينة حجم من يزيد
 :يتطلب تنفيذ عملية التدقيق املصريف جمموعة من املراحل ميكن اختصارها فيما يلي:مراحل التدقيق

و كيفيةةة إعةةداد  وهةةذا مةةن أجةةل تفهةةم القيةةود احملاسةةبية اخلاصةةة بالبنةةك: املرحلةةة التمهيديةةة أو مرحلةةة التعةةرف علةةى املؤسسةةة-2
يضع املدقق برنامج للمراجعةة يشةمل خطةة  .أن نشاط البنك يتضمن تقدمي خدمات مقابل عموالتو برنامج مراجعته خاصة 

نوعيةةةة العمةةةل الةةةذي يتعةةةني أداةه يف كةةةل مرحلةةةة، عةةةدد و خطواتةةةه و عمةةةل لتحقيةةةق األهةةةداف املسةةةطرة، تتضةةةمن مراحةةةل التنفيةةةذ 
 .الزمنية لعملية املراجعة القائمني بالتنفيذ،توزيع العمل،املدة

ويقصةةةد بتقيةةةيم نظةةةام الرقابةةةة الداخليةةةة هنةةةا هةةةو القيةةةام بفحةةةص انتقةةةادي خلطةةةط : مرحلةةةة فحةةةي وتقيةةةيم الرقابةةةة الداخليةةةة-
مراقبة صحة املعلومات املقدمة من قبل احملاسبة، لتحديد و األساليب املتبعة داخل البنك حلماية أصوهلا و لكل الطرق و .التنظيم

 :ضعف نظام الرقابة الداخلية تتم عملية التقييم من خالل ما يليمدى قوة أو 
 .التأكد من الضبط الداخلي يف كل قسم من األقسام-
 .إعداد موازين املراجعةو تسجيلها يف الدفاتر و التأكد من الرقابة احملاسبية على العمليات اليومية -

 :إعداد التقريرو القوائم املالية و مرحلة فحص احلسابات -    
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تعدد عملياته،كما أهنا و ذلك بسبب كرب حجم البنك و ليست شاملة تتم بطريقة العينات،و إن عملية املراجعة البنكية اختبارية 
 .خاضعة لرقابة البنك املركزي

 

 وهي اهم مرحلة في التدقيق  مرحلة فحي وتقييم الرقابة الداخلية (نظام الرقابة الداخلية) 60المحاضرة رقم 

لذا  رئيسية، أهداف من يتضمنه ملا مؤسسة أي يف األمهية بالغ دورا الداخلية الرقابة نظام يلعب :الداخلية لرقابةا نظام ماهية
 .لتحقيقها األساسية املكونات من جمموعة توفر وجب

 واختالف عرفه الذي التطور بسبب ، الداخلية الرقابة بنظام اهتمت اليت التعاريف تعددت: الداخلية الرقابة نظام عريفت-2
 .هبا واألخذ اعتمادها ميكن اليت األكادميية التعاريف من جمموعة سنورد أننا إال املعرفني له،

 تساعد اليت الضمانات جمموعة هو الداخلية الرقابة نظام :الفرنسية المعتمدين والمحاسبين المحاسبين الخبراء منظمة تعريف
 وتطبيق املعلومات، ونوعية األصول على واإلبقاء احلماية، بضمان علقاملت حتقيق اهلدف أجل من املؤسسة يف التحكم على

 على دوام اإلبقاء أجل من املؤسسة نشاطات إجراءاتو  طرق وتطبيق بالتنظيم ذلك ويربز األداء، اإلدارة وحتسني تعليمات
 .السابقة العناصر
 من املوضوعة وغريها، املالية الرقابة أنظمة جمموعة من ليةالداخ الرقابة تتكون :البريطانيين للمحاسبين االستشارية اللجنة تعريف
 األصول وضمان محاية ، التسيري سياسات احرتام ضمان ، وفعالة منظمة بكيفية املؤسسة أعمال إدارة أجل اإلدارة من طرف

 .اإلمكان بقدر املسجلة للمعلومات الكاملة والوضعية الصحة
 التنظيمية اخلطة ، الداخلية الرقابة تشمل :القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد عن المنبثقة المراجعة طرق لجنة تعريف
 ومدى دقتها من التأكدو  احملاسبية البيانات ومراجعة وضبط أصوهلا هبدف محاية املؤسسة يف املتبعة املقاييسو  التنسيق ووسائل

 .املوضوعة اإلدارية بالسياسات كللتمس العاملني الكفاءة اإلنتاجية، وتشجيع وزيادة عليها االعتماد
 الرقابة نظام حيتوي " :الداخلية بالرقابة اخلاص 400 رقم الدويل املعيار لنص طبقا المراجعة لتطبيق الدولية الهيئة تعريف

إمكانية  املرسومة لضمان األهداف دعم بغية ،اإلدارة طرف من املطبقة اإلجراءاتو  الطرق جمموع ، التنظيمية على اخلطة الداخلية
 ."لألعمال والفعال املنظم السري
 كمال مدى حتديد الغش واألخطاء، اكتشاف أو الوقاية ، األصول محاية ، اإلدارية السياسة احرتام على تشتمل األهداف هذه

 .املصداقية احملاسبية ذات املعلومات إعداد يف املستغرق الوقت وكذلك احملاسبية الدفاتر
 حسب تتم أن العمليات دائم، بشكل التأكد يتيح للمعلومات دقيق نظام وضع تتضمن عملية هو ية،الداخل الرقابة ادن نظام

 .املوضوعة باخلطة مقارنتها الفعلي ويتم األداء عن دائمة مرتدة بيانات وجود على النظام هذا ويقوم اخلطة املوضوعة،
 .اخل...معقولة مبادئ حتقيق يؤدي إىل نشاط أي أو والقواعد واننيوالق اإلجراءات واحرتام التزام حنو موجه التسيري، تعميم نظام هو
 هبا، املعمول واإلجراءات والتعليمات العمل طرق كل تقييم من البد وعليه املؤسسة، يف التحكم يف تساهم ضمانات جمموعة-

 .املالية والقوائم احلسابات على آثارها على الوقوف قصد
 املراد األهداف استخالص لنا ميكن ، الداخلية الرقابة لنظام السابقة التعاريف خالل من :الداخلية الرقابة نظام أهداف-1

 :يف واملتمثلة النظام من هذا حتقيقها
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 وذلك من حتقيقها إىل الداخلية الرقابة نظام يسعى اليت األهداف أهم من املؤسسة أصول محاية تعترب :المؤسسة أصول حماية
 االختالس أو الضياع أو وسوء االستخدام املشروع غري االستغالل من األصول عناصر جلميع بيةوحماس مادية محاية فرض خالل
 .نية حسن أو نية بسوء كان سواء

االعتماد  درجة زيادة وبالتايل ، املعلومات يف الثقةو  املصداقية درجة زيادة على اهلدف هذا يعمل :المعلومات ودقة صحة ضمان
  .فيها الثقة درجة دةلزيا يؤدي املالية القوائم يف ة الوارد احملاسبية املعلومات نوعية ضمان ألن القرارات، اختاذ يف عليها

 الفعالية درجة زيادة إىل املؤسسة يف املطبقة الرقابية اإلجراءات هتدف :المؤسسة موارد استخدام في والفعالية الكفاءة تحقيق
البيانات و  املعلومات ودقة مصداقية على بناءا سليمة داخلية قرارات باختاذ وذلك ، املتاحة األمثل للمواد االستعمال ان وضم

  .الوحدة عمليات يف التشغيلية الكفاءة وتشجيع تنمية مبعىن املتوافرة،
 املتكاملة واإلجراءات اخلططو  السياسات من جمموعة إىل ، املؤسسة أهداف بلورة تتم :بها وااللتزام اإلدارية السياسات احترام

 وامرأ خالل إصدار من ، اإلدارية املستويات عرب املختلفة العمليات منفذي إىل ا إبالغه ويتم ، املؤسسة جوانب تشمل كافة يتال
 .املرسومة حتقيق أهدافها للمؤسسة يكفل أن شأنه من هذا او به وااللتزام هلا االمتثال تقضي شفوية أو كتابية

 األداء يف ، وتقييم املوضوعة تنفيذ اخلطة مبتابعة لإلدارة يسمح ة، املدير اجلهة أوامر تطبيقو  اإلدارية بالسياسات االلتزام تشجيع إن
 عما الكشفو  املرسومة األهداف حتقيق مدى على كذلك التعرف ، املوضوعة للبيانات وفقا يسري التنفيذ أن من للتأكد الوحدات

 .الالزمة التصحيحية اإلجراءات الختاذ وذلك رقصو  من يف األداء يكون قد وما تالعبات،و  احنرافات من يقع
 من البد ، أساسية مكونات مخس مراعاة ، الداخلية للرقابة نظام أي تنفيذو  تصميم يتطلب الداخلية الرقابة نظام مكونات-3

  :يلي فيما املكونات هذه وتتمثل الرقابية، األهداف حتقيق لضمان هبا االهتمام
 :من تتكون فعال وهي رقايب نظام حتقيق أساسو  األخرى املكونات عليها تقوم اليت األرضية الرقابية البيئة تعترب :الرقابة بيئة

 السائدة األخالقية القيمو  ، املختلفة اإلدارية باملستويات العاملني نزاهة مدى يف وتتمثل :باإلدارة مباشرة صلة لها عوامل – أ
 .األخالقي األداء لتشجيع العملي الواقع يف استخدامها وكيفية بقةاملط السلوكية واملعايري واإلدارة لدى العاملني

 املسؤوليات،و  السلطات حتديد مدىو  الكفء التنظيمي اهليكل يف تتمثلو :نفسها المؤسسة بتنظيم صلة لها عوامل – ب
 .املؤسسة بسياسات االلتزام ومدى املختلفة، األفراد وممارساهتم سياساتو 

 هلا البد إذ اخل ... قانونية ، تشغيلية خماطر) ألعماهلا مزاولتها عند املخاطر من للعديد منشأة أي تتعرض :طرالمخا تقييم -جةةةةةةةة
 .مقبولة مستويات إىل تأثرها حدة ختفيف وحماولة املخاطر هذه وحتليل حتديد من

 :يأيت فيما املخاطر هذه أهم ذكر وميكن
 الزيادة ومتويل مسحوبات الودائع ملقابلة السيولة من البنك احتياجات بني العالقة معرفة خالل من تتحدد واليت السيولة خماطر -
 .الدين أصل أو املستحقة الفوائد من جزء أو كل فقدان مثل باالئتمان متعلقة خماطر -القروض، يف
 الداخلية بطريقة الرقابة حتقيق على تعمل اليت والقواعد واإلجراءات السياسات يف الرقابة أنشطة تتمثل :الرقابة أنشطة -د

 :يف األنشطة هذه وتتمثل بفعالية املخاطر وإدارة مالئمة،
 املؤسسة، عمليات تشغيل ومتابعة مبراقبة هتتم وهي :التشغيل على الرقابة أنشطة -
 عليها، االعتماد ميكن مالية تقارير إعداد إىل وهتدف :املالية التقارير إعداد على الرقابة أنشطة -
 .املؤسسة يف تطبق اليت بالقوانني االلتزام من التأكد إىل وهتدف :االلتزام على الرقابة أنشطة -
 عليه احلصول أو املؤسسة أهداف لتحقيق املالئمة املعلومات حتديد إىل العنصر هذا يهدف :واالتصاالت المعلومات-ه

 املعلومات تلك تسمح بتدقيق ،لالتصاالت مفتوحة قنوات طريق عن ،باملؤسسة اإلدارية املستويات ملختلف توصيلهاو  وتشغيلها
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 اإلستفادة املؤسسة من تتمكن حىت أيضا، دقيقة مواعيد ويف والدقة بالوضوح تتصف أن جيب املعلومات إن .املالية التقارير وإعداد
 .املناسب الوقت يف املناسبة القرارات واختاذ الرقابية وظيفتها يف املعلومات هذه من
 فعالية من للتحقق الداخلية وذلك الرقابة هيكل مكوناتو  أجزاء ملختلف الدوري التقييمو  املستمرة املتابعة هبا يقصدو  :المتابعة-و
 فرتة من للتطبيق تصلح الو أ كافية غري تصبح أنشطته قد أنواع كل يف املؤسسة تطبقها اليت اإلجراءات ألن .النظام هذا كفاءةو 

 .أخرى إىل فرتة من اإلجراءات هذه يف اإلدارة تطورات ثحتد أن جيب لذلك ، أخرى إىل زمنية
 رقايب نظام أي يف تتوفر أن جيب اليت واملتطلبات اخلصائص من العديد هناك :السليم الداخلية الرقابة نظام خصائي -4

 :يأيت ما اخلصائص، هذه ضمن ومن املرجوة اإلستفادة يتسىن حتقيق حىت سليم،
 الفعالية – أوال

 عدم تضمن بطريقة ومعاجلتها قبل وقوعها، واإلحنرافات األخطاء اكتشاف على يقوم ومتطور، جيد رقابة نظام ستخداما هبا يقصد
 .فيه املرغوب اهلدف حتقيق أجل من العمل، هبذا طرف القائمني من وقت وأسرع ممكنة تكلفة بأقل املستقبل، يف وجودها

 الموضوعية – ثانيا
 وجيدة سليمة بطريقة بعمله املرةوس يقوم كان إذا ما مسألة ولكن البشرية، العناصر من الكثري تضمنت املالية، اإلدارة أن شك ال

 موضوعية، ال شخصية، تكون عندما الرقابية األدوات واألساليب ألن شخصية، واعتبارات حملددات خاضعا يكون ال أن وينبغي
 تكون أن جيب احلسابات مراجع طرف من املقدمة التقارير ألن غري سليم، جيعله مما األداء، على احلكم على ذلك يؤثر

  .للمنشأة املالية الوضعية عن كاف ومدلول معين بيانات هلا تتضمن حيادية موضوعية،
 الدقة – ثالثا
 من الوقت نفس يف والتأكد عن األداء، وكاملة ودقيقة صحيحة معلومات على احلصول على قادر الرقايب النظام يكون أن جيب
 األخطاء اكتشاف يف املستمرة، املتابعة وكذا والسجالت احملاسبية، بالوثائق املسجلة، البيانات خالل من املعلومات، درمص

 املالية الفرتة هناية يف للمنشأة املركز املايل حقيقة عن التعبري أجل من واالحنرافات
 المرونة – رابعا
 تتشابه ما فنادرا التنظيم، املستجدة على املتغريات مع التكيف أي رونة،امل تتوافر أن جيب ناجحا، الرقايب النظام يكون حىت

 يف تغريا أملت ظروف استجدت فإذا للموقف املتخذ، مناسبا التصرف يكون أن يتطلب مما اإلحنرافات، وأسباب املشاكل
 داخل املشاكل جلميع املختلفة فاتالتصر  ضبط أجل من رقابية لديه أساليب تتوافر أن املدير وعلى املوضوعة، واخلطط األهداف

 .املنشأة
 المناسب التوقيت – خامسا

 مراعاة الرقابية األنشطة القائمني مبختلف على جيب وعليه املناسب، الوقت يف املعلومات كافة لتلقي سليم، نظام توافر من البد
 أو جزئيا وفائدهتا معناها املتأخرة املعلومات قدتف احملدد حيث الوقت يف إيصاهلا عليهم التقارير، بإعداد القائمني خاصة الوقت
 هذه يف دخوهلا بشروط تتعلق صحيحة معلومات على املؤسسة املناقصات وحصلت بإحدى األمر تعلق إذا فمثال كليا،

 .للدخول احملدد واملوعد األجل إنقضاء بعد إذا جاء له قيمة ال أمر املناقصات
 النفقات في التوفير – سادسا
 لذا به، املرتبطة اخلسائر أو النفقات الضائعة من احلد وبالتايل اخلطة، عن فات االحنرا من احلد هو الرقابة نظام وجود من اهلدف

 ضبطها ميكن رقابية عمليات أجل من التطور شديد نظام إلكرتوين شراء فمثال تكاليفه، من أكرب النظام مردود يكون أن جيب
  .التكاليف توازي ال عليها املتحصل الفوائد دامت ما اقتصاديا ال يعترب يفالتكال بأقل بسيطة أنظمة باستعمال
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 والمالئمة اإلستمرارية – سابعا
 هلا يفضل صغرية، املؤسسة فعندما تكون ، عليه الرقابة تتم الذي النشاط وطبيعة حجم مع املقرتح، الرقايب النظام اتفاق به ونعين

 .ومالئمة تعقيدا أكثر نظام كبري يتطلب املؤسسة حجم يكون عندما ذلك عكس على بسيط، رقابة أسلوب
 التكامل – ثامنا
 أن جيب أنه إىل باإلضافة التنظيمية، بكل اخلطط اخلاصة املعايري جلميع النظم هذه استيعاب ضرورة إىل الرقابية النظم تكامل يشري

 .ملستخدمة ا النظم الرقابية بني تكامل وأيضا ذاهتا اخلطط بني تكامل هناك يكون
 الرقابة الداخليةنظام حدود  -5

 :نظام الرقابة الداخلية ال يقدم تأكيداً مطلقاَ بل معقوالً على ضمان حتقيق أهداف املنشأة نتيجة وجود املعوقات التالية
  .إساءة فهم التعليمات-1
  .اخلطأ يف التقدير- 2 
 .الالمباالة- 3 

      .عدم الرتكيز-4
    . التعب-5
 .تواطؤال-6 

أنه ال جيوز للمراجع االعتماد الكلي على و جتاوزات اإلدارة وذلك ألن اإلدارة قد ال ختضع ألنواع معينة من إجراءات الرقابة، -7
السجالت،كما أن كفاءة وأمانة موظفي الرقابة الداخلية قد  أدلة وقرائن النظم املعمول هبا يف املنشأة لعدم ضمان اكتمال ودقة

 . لل من فعالية إجراءات الرقابة الداخلية املعمول هباتتغري  مما يق
 :االجراءات الرقابية

التأكيد على سالمة مراكزها املالية مع حتقيق فعالية و إن الرقابة السليمة تعد شرطا أساسيا الستمرارية البنوك يف السوق 
بة الداخلية هي رقابة تتوىل القيام هبا أجهزة خاصة لك من خالل عملية الرقاذو بالتايل سالمة اجلهاز املصريف واستقراره و األداء 

هلذه الرقابة عدة أساليب و مقوماته و تتجلى أمهيتها من خالل فعالية طريقة أداء الرقابة الداخلية و ضمن اهليكل التنظيمي للبنك 
 :نذكر منها
 .كذلك التحقق من املوجودات األخرىو اجلرد املادي املفاجئ خلزينة البنك  -
 الدفاتر احملاسبيةو صحة السجالت التحقق من  -
 مدى تطبيق القرارات الصادرة عن اإلدارةو التحقق من كفاءة اجلهاز اإلداري  -
جيب على جهاز الرقابة متابعة األداء و أقسام البنك للتأكد من السري احلسن للعمل و الزيارات املفاجأة ملختلف مصاحل  -

 : هي ترتكز على املقومات التاليةو تصحيحها وقت حدوثها و رافات حتليل االحنو العمل على اكتشاف الثغرات و باستمرار 
  مصلحة اإلعالم اآليلو موظفي الدفاتر النقدية و أن يتم تغيري املشرفني على دفرت األستاذ. 
 أن ال يقرتب موظفي اخلزانة من حسابات الزبائن 
  املقاصةو موظفي الدفاتر النقدية و الفصل التام بني موظفي دفاتر األستاذ. 
 مقارنة حمتويات دفرت النقدية مع ما هو مسجل يف دفرت األستاذ. 
  تعويضه مبوظف آخر مؤهلو إعطاء اإلجازة السنوية لكل موظف دفعة واحدة دون انقطاع. 
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 (مقومات نظام الرقابة الداخلية (: )60المحاضرة رقم 
 الداخلية الرقابة نظام مقومات -
 ارتباط يوجد بالتايلو مسبقا،  األهداف املوضوعة تنفيذ يف أخطاء حلدوث احتمال وجود نتيجة أتنش إمنا الرقابة، لوظيفة احلاجة إن
 نظام تعريفات خالل ومن وتنظيمه، ختطيطه مت ما تصحح طاملا أهنا والتنظيم، التخطيط وظيفيت من وكل الرقابة وظيفة بني تام

 يتوقف أين ، السليم الداخلية الرقابة لنظام كمقومات حماسبية رىوأخ إدارية وجود جوانب يتضح فإنه السابقة الداخلية الرقابة
 سليم وفعال نظام خللق الالزمة الضرورية األساسية والدعائم املقومات هذه توافر مدى على مؤسسة أي كنظام يف وفاعليته جناحه
 .الداخلية للرقابة

 جمموعة على الداخلية الرقابة نظام ملقومات اإلداري الشق تضمني :الداخلية الرقابة لنظام والتنظيمية اإلدارية المقومات – أوال
 :املوايل النحو على عرضها وميكن كفاءته من واليت تزيد والوسائل الطرق من

 :اآلتية بالعناصر يتصف أن جيب الكفء التنظيمي اهليكل :كفء تنظيمي هيكل
 مفهومة،و  واضحة السلطة وأن أسفل، إىل أعلى من السلطات تفويض يتم أن -
 بالوظيفة، القائم الشخص عن السجالت خاصة املهام بني الفصل مبدأ تطبيق -
 مستقبلة، تغيريات أية استيعاب إلمكانية التنظيمية اخلطة مرونة -
 بينهما، والتنسيق التعاون مينع ال مبا واألقسام اإلدارات بني الوظيفي االستقالل -
 للمؤسسة، اهلامة والسياسات باألهداف واملسؤوليات االختصاصات ربط -
 حتدث، قد خمالفات أو أخطاء أي عن املسؤولني حتديد -
 التنفيذ، واجبة قواعد أو تعليمات صورة يف التنفيذية املستويات إىل وتوصيلها املؤسسة أنشطة ختطيط -
 .حمددة خطة شكل يف وعملها الرقابة لنشاط ودقيقة واضحة إجراءات وضع -

 عليهم تقع والذين باملؤسسة، املوظفني كفاءة درجة على الداخلية الرقابة نظام فعالية تعتمد: فاءاألك الموظفين توافر
 من احلاليني ترقية موظفيها أو جدد، موظفني تعيني يف سليمة سياسات تتبع أن املؤسسة على جيب إذ لعملهم، تنفيذهم مسؤولية

 موظفي لدي الكافية املؤهالت توفر ضرورة إىل جانب ، ومهاراهتم ءاهتمكفا لتطوير مستمرة بصفة هلم تدريبية برامج إعداد خالل
 .األمانة خيانة ضد وحيازهتا باألصول عن االحتفاظ املسؤولني، على التأمني جيب املؤسسة،

 ياسلق توافر معايري عن التخلي يعين ال عالية، وكفاءات قدرات وذات مدربة وعمالة كفء هيكل وجود إن :سليمة أداء معايير
 اختاذها الواجب واإلجراءات وحتديد االحنرافات الفعلي داءاأل مع املخطط األداء ملقارنة حماولة يف وذلك العاملني، هؤالء أداء

  .االحنرافات هذه لتصحيح
 من جمموعة وجود الداخلية، الرقابة لنظام الرئيسية الدعامات من :األصول لحماية واإلجراءات السياسات من مجموعة

 كلما واإلجراءات السياسات هذه أمهية وتزداد اختالسها، أو تسرهبا ومنع لألصول الكاملة بقصد احلماية واإلجراءات اساتالسي
 والسياسات الوحدات بني فات املسا يف بعد هناك حيث المركزي، املنظمة تعتمده الذي كان التنظيم

 فإن أخري وبصورة السياسات املوضوعة تلك هبا تنفذ اليت الطريقة متثل اإلجراءات بينما املخططة، لألهداف ترمجة هي املوضوعة
 .اهلدف هلذا طريقة التنفيذ فهو اإلجراء أما املنشأة، إليه تسعي الذي اهلدف هي السياسة

قسم  عليه يطلق الوحدة داخل إداري تنظيمي قسم جودو  اجليد، الداخلية الرقابة نظام متطلبات من :الداخلية المراجعة قسم
 التأكد وكذا طرف اإلدارة، من املوضوعة واإلجراءات للسياسات املستمر الفحص إىل القسم هذا يهدف الداخلية، راجعةامل
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 أو عب تال أوجه وجود عدم من أيضا التحقق النظام، يوفرها اليت احملاسبية البيانات وسالمة دقة مدى من مستمر وبشكل
 .الداخلية الرقابة مهمات تطبيق من التأكد هي املراجعة الداخلية لقسم ةالرئيسي املهمة فإن خمتصرة وبصورة خمالفات،

 :الداخلية الرقابة لنظام والمالية المحاسبية المقومات – ثانيا
 :اآليت النحو نوجزها على اليت ليةاوامل احملاسبية املقومات أو الدعائم من جمموعة على الداخلية الرقابة نظام يقوم

 الرقابة، الالزمة ألغراض واملقارنات التحليل جمال يف أمهية هلا إمجالية بيانات لتقدمي سليم أساس وجود عينوي :المحاسبي الدليل
 طبيعة بيانو  احلساب هذا كيفية تشغيل شرح يتم كما فرعية، وأخرى رئيسية حسابات إىل البيانات هذه تقسيم يتم حيث

 البيانات جلمع ضرورية تكون التفصيل، من درجة معينة على ستخدمةامل احلسابات تبويب ويعتمد فيه، تسجل اليت العمليات
 أثناء،املنشأة إدارة بواسطة القرارات إختاذ لعملية مفيدة تكون معلومات لتحويلها إىل وأيضا إلكرتونيا، أو يدويا بعد فيما لتشغيلها

 :  التاليني العنصرين مراعاة جيب احملاسيب الدليل إعداد
 املايل، ومركزها اإلقتصادية الوحدة أعمال نتائج حسابات من يشمله مبا احملاسيب الدليل يعكس أن -
 حساب املوردين، حساب إمجايل مثل األستاذ بدفاتر الفرعية احلسابات ضبط هدفها إمجالية، مراقبة حسابات توفر ضرورة -

 أو الغش ضد وقائية وسيلة األسلوب هذا ويعترب األمانة وخيانة العمدية غري األخطاء إكتشاف يف تساعد ألهنا العمالء، إمجايل
 املؤسسة موظفي جانب من تالعب أو غش أي عن الناجتة قيمة اخلسائر املؤسسة تستعيد أن خالله من ميكن كما التالعب،

 األمانة خيانة ضد الصرافني أمناء الصندوق :مثال املؤسسة تؤمن ما فغالبا
 متثل طاملا أهنا الكفاءة من عالية درجة على مستندية دورة وجود الداخلية للرقابة دجي نظام حتقيق يتطلب :المستندية الدورة
 أن إىل باإلضافة والشكلية، النواحي القانونية مراعاة املستندات تصميم عند جيب ولذلك اإلثبات، وأدلة للقيد األساسي املصدر

 إزدواجية عدم وضمان الرقابة، عملية لتسهيل املستنداتهذه  ترقيم وأيضا وتداوله تصميمه من اهلدف املعني املستند حيقق
 التصميم يف والبساطة بالوضوح املستندات متييز ينبغي كذلك عنها، املزدوجة ومنع املسؤولية ناحية من للرقابة حتقيقا املستندات

 نطاق يف بوجودها خاصة إال قابةالر  عملية تتم فال عليه، احملافظة جيب أساسا ميثل املستندية الدورة نشاء إ إن .واإلستخدام
 .إنشاءها عند السلطة واملسؤولية خطوط مراعاة مع والتخزين، والبيع والشراء والصرف التحصيل

 مراعاة جيب القانونية كذلك النواحي تراعي متكاملة دفرتية جمموعة وجتهز تعد وأنشطتها، املنظمة طبيعة وفق :الدفترية المجموعة
 إثبات على والرتكيز الرقابة ألغراض قبل استعماهلا الصفحات ترقيم مثل الدفرتية، اجملموعة جتهيز عند ةالرئيسي املتطلبات بعض

 االستخدام سهولة قصد التصميم يف بالبساطة الدفرتية اجملموعة أن تتميز ينبغي كذلك ذلك، أمكن كلما حدوثها وقت العمليات
 .طلوبةامل البيانات على توفري وقدرهتا والفهم واإلطالع
 من املنشأة داخل احملاسيب النظام عناصر ضمن املستخدمة اآللية الوسائل أصبحت :المستخدمة واإللكترونية اآللية الوسائل

 استخدام تزايدت أمهية كذلك وتسجيلها، احملصلة النقدية عد آالت يف احلال هو كما األعمال وإجناز ضبط يف العناصر اهلامة
 عنها، اإلفصاح أو إعدادها بغرض سواء البيانات واملعلومات وحتليل احملاسبية الدورة خطوات بعض ازإجن يف اإللكرتوين احلاسوب

 .املستخدم احملاسيب للنظام الرقايب الدور شأنه تدعيم من األدوات هذه استخدام يف التوسع وأن
 املعلومات، على احلصول سهولة -املعاجلة، وسرعة دقة - :يأيت ما توفري اآللية الوسائل كافة استخدام يسمح حيث

 .املعلومات يف املعاجلة،التحكم تكلفة بكفاءة،نقص العمل الوقت، تدعيم توفري -مساعدة، برامج بوجود األصول محاية -
 كالنقدية باخلزينة الفعلي جردها بإمكانية االقتصادية، للوحدة اململوكة األصول عناصر بعض تتميز: لألصول الفعلي الجرد

  .واألثاث اآلالت السيارات، كاألراضي املباين، الثابتة األصول عناصر ومعظم والتجارية املالية واألوراق الثالثة بأنواعه واملخزون
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 على الرقابة عمليات نتائج إمنا يوضح احملاسبية، السجالت تشملها اليت احلسابية باألرصدة ومقارنتها الفعلي اجلرد نتائج وأن كما
 األصول تلك

 وميكن زمنية معينة، فرتة خالل وذلك الفرعية ولوحداته ككل، للمشروع ومالية كمية خطة متثل املوازنة :التخطيطية الموازنات
 إجراء خالل من رقايب دور هلا فإن دورها التخطيطي، إىل باإلضافة فاملوازنة معينة، خطة عن مايل تعبري إال هي ما املوازنة أن القول
 املسؤول وحتديد وحتليلها اإلحنرافات حتديد مث مسبقا، موضوعة بيانات تقريرية من املوازنة تشمله وما الفعلي داء األ بني مقارنة
 للتنظيم دقيقا يدا حتد املوازنات، الرقابة باستخدام عملية تتطلب لذلك األداء، وتقييم للرقابة ا  نظام متثل الشاملة املوازنة. عنها

 ينبغي لكنه دقيقة، عملية معايري ووضع سليم، حماسيب نظام واملسؤولية ووجود سلطةال خطوط حتديد كذلك ووظائفه، وأهدافه
املقومات  ضمن أعدت لذلك النظام، هذا من جزء هي بل للرقابة كامالما  نظا تعترب ال املوازنات التخطيطية أن إىل التنويه

 .الداخلية الرقابة لنظام احملاسبية
 (الداخلية تقييم نظام الرقابة)60المحاضرة رقم 

 :للبنوك الداخلية الرقابة نظام فعالية تقييم
 الكفاءة ومفاهيم أهداف بتحقيق مرتبط اإلداري فالشق إداري؛ آخر وشق حماسيب شق شقني، من يتكون الداخلية الرقابة نظام إن

 املوضوعة، اإلدارية بالسياسات اماإللتز  وتشجيع بالكفاءة النهوض طريق عن اإلدارية الرقابة عليها ويطلق العمليات يف والفعالية
 املسؤولية ومراكز املختلفة األقسام أو الوحدات حتقيق مدى لتقرير تتخذ اليت السياسة باعتباره أدائها تقييم إىل البنوك تسعى حيث

 وعدة جهة من اإلداري الداخلية الرقابة نظام لتقييم األساليب من مجلة طريق عن ذلك ويتم مسبقا، املوضوعة لألهداف فيه
 – أخرى جهة من وقائية إجراءات

 :ة تقييم القسم اإلداري2
 اإلداري القسم تقييم عناصر: أوال
 يعمل حبيث املشاكل، تثري اليت املناطق الكتشاف يستخدم ولكنه القسم هذا مشاكل حل ليس الداخلية الرقابة نظام هدف إن

 الذي اإلداري املراجع خالل من التوصيات وتقدمي البنك يف األداء بكفاءة تتعلق اليت املشاكل عن منظم حبث على النظام هذا
 .معني لطرف حتيز دون رأيه بإبداء يقوم

 :يأيت ما يف أمهها حصر ميكن واليت العناصر من جمموعة باستخدام التقييم هذا نتائج معرفة وميكن
 تشريعية بيئة ظل يف تعمل البنوك أن عليه املتفق من :يةالرسم والتنظيمية والالئحية التشريعية بالبيئة اإللتزام مدى متابعة ة2

 املركزية، البنوك وتعليمات املال رأس وقانون الشركات وقانون التنفيذية والئحته البنوك قانون بالطبع أمهها رمسية، وتنظيمية والئحية
   :منها أعماله، ختطيط يف احلسابات مراقب هتم آثار، عدة التشريعي اإلطار هذا على ويرتتب

 خسائر مقابلة وخمصصات اإلقراض حبدود يتعلق فيما خاصة املركزي، البنك تعليمات على اخلروج بعدم ملزما سيكون البنك إن -
 والسلفيات، القروض

 للتوزيع، القابل الربح من استقطاعها يلزم قانونية إحتياجات تكوين يف ملزما سيكون البنك إن -
 فحصها احلسابات مراقب على جيب املال سوق وهيئة املركزي البنك مثل الرقابة جهات دهاتع البنك عن تقارير هناك إن -

 جيدا،
 اإلئتمان، ومنح اإلقراض يف البنك إدارة جملس سياسة خبصوص اإلدارة ومناقشة فحص -
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 على القرض ملف يف تظهر كما القرض وثائق خروج عدم من للتحقق – منها عينة أو - القروض ملفات وفحص طلب -
 البنك، إدارة جملس وسياسة السارية واللوائح القوانني

 كان إذا وما املالية القوائم على اخلروج هذا إثر على احلسابات مراقب حيكم أن جيب واللوائح القوانني على اخلروج حالة يف -
 .قانوين غري تصرف مبثابة يعترب

 :التقديرية ة الميزانيات1
 تقييم يتم ما ممكن، وعادة أداء امليزانية بأحسن هذه تنفيذ على البنك إدارة حترص وعادة البنك، ختطيط عملية يف حيوي دور هلا

 النتائج مقارنة طريق عن ذلك على التعرف ويتم املوضوعة، اخلطط تنفيذ إمكانية خالل من ككل بالبنك املختلفة الوحدات أداء
 خالل االحنرافات تراكم ذلك يعين إذ املالية، السنة هناية بعد املقارنة هذه تتم أن يكف   امليزانية،وال يف املوضوعة بالتقديرات الفعلية

 حينه يف قصور أي تاليف على والعمل حدوثها فور األخطاء الكتشاف وذلك دورية، فرتات خالل املقرنات جترى لذا كامل، عام
 وبالدقة سليمة بطريقة أعطيت قد التقديرية امليزانيات بيانات تكون أن بداية يتطلب ذلك

  .إعدادها يف فعليا تشارك وأن التنفيذ مستويات مجيع بإقناع حتضى وأن املطلوبة
 :ة التقارير3

 التقارير وتتضمن املختلفة بني املستويات اإلتصال وسائل إحدى باعتبارها الرقابة يف املستخدمة األدوات أهم من التقارير تعترب
 التغيري وأسباب البنك ومصروفات إيرادات وحتليل الفائدة سعر متوسط الضمانات، واعوأن القروض أرصدة كذلك ألنواعها وفقا

 واخلدمات النشاط تقارير وكذلك للبنك اجلارية واملعامالت والسيولة اإلحتياطي بنسب املتعلقة التقارير عن فضال وهذا السيولة يف
   .األخرى

 اإلداري الداخلية الرقابة نظام هيكل : ثانيا.
 نظام أي لبناء الرئيسية الدعامة واعتباره فعاليته لتقييم األساسية األداة اإلداري بشقه البنوك يف الداخلية الرقابة نظام هيكل يعترب

 .:أساسيةأمهها عناصر من يتكون والذي مستوياته، خمتلف يف البنك عمل أداء رفع على القادر السليم الداخلية للرقابة
 :البنكب للمراجعة فعالة لجنة ة2  

 بشأهنا يراعي أن اإلدارية نظام الرقابة على جيب التجاري بالبنك اإلدارية الرقابة هيكل تدعيم يف بفعالية املراجعة جلنة تساهم حىت
 :يلي ما
 كان إذا – السوق هيئة إدارة وجملس املركزي البنك تعليمات من بكل اللجنة عمل وتنظيم وتقنني تشكيل يف البنك يلتزم أن -
 الشأن، هذا يف املهنية واألصول – بالبورصة مقيدا كالبن
 اإلدارة، أعمال وتقييم لفحص مستقلة كجهة أعماهلا اللجنة متارس أن -
 .البنك حسابات ومراقب اللجنة بني تام تعاون هناك يكون أن -
 :مستقل إدارة مجلس ة1  

 يكون وأال أعضائه، بني مصاحل تعارض يوجد أال جيب لبنكبا اإلدارية الرقابة هيكل فعالية على البنك إدارة جملس يساعد حىت
 أعماهلم مباشرة يف عناية أقصى اجمللس أعضاء كافة يبذل وأن البنك، يف مباشرة غري أو مباشرة مادية مصلحة أعضائه من ألي

 .مبسؤولياهتم والوفاء
 :فعالة داخلية مراجعة إدارة ة3  

 بالبنك، واإلدارية املالية الداخلية للرقابة كأداة تعمل الداخلية، للمراجعة إدارة على بنكلل التنظيمي اهليكل حيتوي أن الطبيعي من
 :يلي ما مراعاة جيب اإلدارية الرقابة هيكل تشغيل يف بالبنك الداخلية املراجعة إدارة فعالية ولدعم
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 مباشرة، اإلدارة جملس تتبع أي تنظيميا، مستقلة اإلدارة هذه تكون أن -
 إدارة وجملس املركزي، البنك وتعليمات الصلة ذات واللوائح بالقوانني البنك إلتزام مدى من الداخلية املراجعة إدارة ققتتح أن -

 املال، سوق هيئة
 والفروع، واإلدارات األقسام كافة مبعرفة البنك إدارة وسياسات إجراءات تنفيذ من تتحقق أن -
 البنك، وإدارات أقسام تواجه اليت التشغيلية املشاكل أهم حنو ةاملراجع جلنة وكذا اإلدارات إهتمام توجيه -
 بالبنك، املعلومات نظام لتشغيل كأدوات أو للمراجعة كأدوات سواء املعلومات تكنولوجيا جمال يف جيدا أعماهلا متارس أن -
 البنك، وإىل من األموال تدفق على الرقابة فعالية استمرارية مراعاة -
 باستمرار، الداخلية ملراجعةا إجراءات تطوير -
 .احلسابات مراقب مع واإلجيايب املستمر التعاون -
 :العليا الفحي للجان الفعال الرقابي الدور ة4

 أنشطة أو وأعمال أقسام أداء مراقبة أو فحص أو مبتابعة خاصة له تابعة عليا جلان وتنفيذ بتشكيل البنك إدارة جملس يقوم ما عادة
لبيئة  عناصر مبثابة وكلها اخل،... العاملني شؤون جلنة اإلئتمان، منح جلنة اإلستثمار، جلنة القروض، جلنة لك،ذ أمثلة ومن .معينة
 .التنظيمية الرقابة

 :المتقدمة اآللية الحاسبات ة نظم5
 احلاسبات وألمهية البنكية، للمعامالت الورقية غري املستندات طريق يف السري وبالتايل اآللية النظم حنو اآلن البنوك إجتاه الواضح من
 :يلي ما مراعاة جيب لذلك البنوك، لدى اإلدارية الرقابة هيكل فعالية تدعيم يف

 أرصدة يف التالعب أيضا السهل فمن البنك لدى اآليل احلاسوب نظام إىل الدخول الغري على السهل من كان إذا أنه -
 العمالء، وحتويالت

 اآللية، احلاسبات باستخدام اإلداري الغش جماالت على الرتكيز عليه جيب أنه -
 حىت املراجعة، إجراءات أداء وإمكانية وجود ومدى اآليل احلاسوب باستخدام الداخلية الرقابة مالئمة مدى تقييم عليه جيب أن -
 مسبق، ختطيطها يتم
 عن تقريرا يطلب أن احلسابات مراقب على جيب آليا البنك معامالت بعض لتشغيل خدمات مركز على البنك تعاقد حالة يف -

 املركز، هذا أعمال مراجعة
 وطبيعة مدى حتديد مث ومن الرقابة، خطر تقدير يف هذا اخلدمة مركز أعمال مراجعة تقرير احلسابات مراقب يستخدم أن -

 .اخلدمة مركز ألعمال أدائها عليه جيب اليت اإلختبارات
 :سبيالمحا الداخلية الرقابة نظام فعالية ة تقييم1 

 البنك وخصوم أصول حبماية تتعلق اليت والتسجيالت والسجالت واإلجراءات التنظيمية اخلطة احملاسبية الداخلية الرقابة تشمل
 .املالية السنة هناية يف احملاسبية الدورة نتيجة تعكسه الذي له الفعلي املايل املركز على والوقوف

 ضمانات من يوفره ما خالل من. وسالمته لنجاعته احليوي العصب البنوك يف يةالداخل الرقابة نظام يف احملاسيب الشق ويعترب
 تقييم عملية بعيد حد إىل يسهل مما فيه، والضعف القوة مراكز أهم على الضوء وتسليط للبنك، املايل املركز وتنمية حلماية أساسية

 .عامة بصفة تكاملامل الداخلي الرقابة ونظام خاصة بصفة احملاسيب الداخلية الرقابة نظام
 :المصرفية الحسابات ة مخطط2
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الرتميز  املطابقة إلزامية وختص احلسابات املصريف، ملخطط طبقا احملاسبية عملياهتا تسجل أن املالية واملؤسسات البنوك على جيب
 بذلك فيعترب خرى،وأ فرتة بني متماثلة املستعملة احلسابات وعرض تقييم طرق تكون وأن العمليات، حسابات ومضمون واإلسم
 .للبنك واملايل احملاسيب اجلانب سالمة مدى وتقييم خارجيا، أو داخليا ورقابتها العمليات لتسجيل والوحيد السليم املنهج

 :المحاسبية الرقابة أدواتة 1
 : يلي كما أمهها عرض يتم البنوك، يف احملاسبية للرقابة أدوات عدة بني منيز أن وميكن

 العملية شروط رقابة على تعتمد قبلية إحدامها للرقابة، صنفني بني منيز أن ميكن عامة بصفة :والبعدية يةالقبل ة الرقابة 2
 أما اليومية، دفرت يف تسجيله قبل القيد عناصر مجيع رقابة يف احملاسيب اجلانب يف أساسية بصفة وتستخدم حدوثها، قبل

 .احلسابات حركة يراقب فاملراقب حتققها، بعد مليةالع رقابة على فرتكز البعدية؛ الرقابة الثاين الصنف
 :الجرد خالل من ة الرقابة1

 فرتات خالل الفرصة مسحت كلما ذلك يستخدم فاملراقب بالبنك، األصل وجود من للتأكد األفضل الوسيلة املادة املالحظة تعترب
 ملفات باحملفظة، الدفع وسائل واألجنبية، الوطنية قديةالن وخاصة امليزانية مكونات خمتلف على العد أو املادي الفحص ويتم اجلرد،

 اخل ... املطبوعات، خمزون القروض، اإلستثمارات،
 وإعداد احملاسبية، الدورات استقاللية على الرقابة حول الضرورية املعلومات وأخذ اجلرد، إجراءات نوعية تقييم يف املراقب دور ويربز
 أخرى تقنيات وضع يتطلب ذلك أن إال لألصول، فعلي جرد وضمان البنك تعليمات احرتام تضمن بطريقة اجلرد عملية سري تقرير

 .فقط وجوده يؤكد اجلرد ألن األصول، وقيمة ملكية من للتأكد
 :التبرير خالل من الرقابة ة3

 حتليلها؛ مث املستندات هذه إعداد نوعية من التأكد جانبني، تغطية على الثبوتية املستندات إستالم عند املراقب عمل برنامج ويقوم
 ذلك يف املقابل واحلساب املقاربة حالة يف املبني الرصيد تطابق مدى ومقارنة للمربر، املعد املوظف تأشرية جودة من التحقق فيتم

 .(احلسابية الرقابة) الرصيد سيعطيه الذي والفرق والدائن، املدين الطرف جمموع من التأكد وكذلك التاريخ،
 :البنكية المقاربة خالل من ة الرقابة4

 يف احلساب قيمة مقارنة طريق عن مالية، ومؤسسات بنوك من الغري لدى املفتوحة البنك حسابات مراقبة من التقنية هذه تسمح
 البنك لدى تسجيلها مت عمليات هناك أن على يدل فإنه القيمة يف تطابق عدم وجود فإن الغري، لدى كشفه بقيمة البنك دفاتر

العون  توقيع وجود من للحسابات الثبوتية الدفاتر تتبع خالل من املراقب عمل برنامج ويعتمد .العكس أو الغري جلهايس ومل
 لدى املصرح هبا التسجيالت أسطر من والتحقق التاريخ، نفس ويف احلسابات تطابق من والتأكد املقاربة بطاقة بإعداد املكلف

 دقيق وحتليل مالية والعكس، ومؤسسات بنوك من الغري لدى تظهر وال للبنك، اليومية دفرت يف تظهر أهنا الغري لدى وليس البنك
 متابعة وكذلك هلا، الوثائق الثبوتية ومطابقة العادية، غري والعمليات املرتفعة املبالغ متثل اليت تلك وخاصة؛ احملاسبية للتسجيالت

 .آخر إىل شهر من تتكرر اليتو  خمتلفة بتواريخ ولكن املتساوية باملبالغ اخلاصة األسطر
 :ةالرقابة من خالل التصديق 5

 احلسابات، إقفال فرتة خالل فيتم طلبها بالبنك، عمل عالقة تقيم اليت واملؤسسات والبنوك األشخاص تصديق التقنية هذه تتطلب
 اإلجابة فرتات أخذ جيب أنه الإ أخرى، لفرتات طلبات التصديق تكون أن فيمكن وكفء سليم الداخلية الرقابة نظام كان إذا أما

 أين املباشر؛ التصديق طريقة يف تتمثل اجملال هذا يف الطرق وأبسط .الرقابة ختطيط عملية عند اإلعتبار بعني التصديق طلبات على
إال  أخرى، اتمعلوم أو رصيد أو بعملية متعلقة ملعلومات املباشر التأكيد بالبنك عالقة تربطه الذي من الغري بالطلب املراقب يقوم
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 حىت مكوناته إحدى مباشرة وميثل معه متكامل يكون بل احملاسبية الرقابة نظام عن مستقل اعتباره ميكن ال الرقايب اإلجراء هذا أن
 .أهدافه حيقق

 :تقييمها وأسس الحسابات على الرقابةة 3
 ودفاتر ثبوتية ومستندات حماسبية من تسجيالت اسبيةاحمل اجلوانب مبختلف اإلملام حياول احملاسيب شقه يف الداخلية الرقابة نظام إن

 أي أمهية من اإلنقاص ميكن وال ، املصرفية ملخطط احلسابات املكونة اجملموعات أو األصناف خمتلف على تتم واليت متابعة،
 اتباع جيب فإنه فعالة داخلية بةرقا حتقيق سبيل ويف للبنك، واحملاسيب املايل املركز لتحديد بالغة أمهية من تكتسبه ملا وذلك جمموعة
 .احملاسيب الرقابة نظام وأداء كفاءة من للرفع وامليدانية احملاسبية واألسس املبادئ من جمموعة

 .تتم معاجلة كل حساب حسب خصوصيتهو .
 :يهدف التقييم املايل إىل :التقييم المالية 3
 .محاية األصول املالية.  

 .املالية التكامل للمعلوماتو ة توفري الثقة 
 .تقييم األداءو ة االلتزام باملبادئ احملاسبية املقبولة من خالل إعداد القوائم مالية متجانسة تفيد عمليات اختاذ القرارات 

 :يتم حتليل املعلومات املالية من خاللو 
 .القوائم املالية األساسية

 .امل السيولة،معامل األموال اخلاصة نسبة القدرة على السداد،توزيع املخاطر،مع:حتليل النسب املالية أمهها
   (تقييم نظام الرقابة الداخلية في البنوك الجزائرية):26المحاضرة رقم 

املتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية ، بأن حيتوي جهاز  2811نوفمرب  10املؤرخ يف  80-11يلزم النظام رقم 
 :الرقابة على

 يتضمن رقابة دائمة للمطابقة واألمن واملصادقة على العمليات احملققة : راءات الداخليةنظام رقابة العمليات واإلج
، خصوصا تلك املتعلقة مبراقبة وكذا احرتام كل التوجيهات والتعليمات واإلجراءات الداخلية والتدابري املتخذة من البنك

رتام اإلجراءات الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة حدورية  النتظام وأمن العمليات وا، ورقابة املخاطر املرتبطة العمليات
 .كم يف املخاطر  مهما كانت طبيعتهاومستوى اخلطر املمكن التعرض له فعال وأحريا فعالية ومالءمة أجهزة التح

 حترتم البنوك األحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنظام احملاسيب املايل جيب أن:هيئة المحاسبة ومعالجة المعلومات ،
 :واليت تسمح ب  "مسار التدقيق" فيتعني على التنظيم  الذي مت تأسيسه ضمان جمموعة من اإلجراءات املسماة

 إعادة تشكيل العمليات حسب التسلسل الزمين؛ 
 إثبات كل معلومة بواسطة وثيقة أصلية؛ 
 أن يكون ممكنا من خالهلا الرجوع بواسطة مسار متواصل إىل وثيقة تلخيصية والعكس؛جيب  
 ...(اجلرد املادي،جتزئة األرصدة) اثبات أرصدة احلسابات عند تواريخ إقفاهلا عن طريق البيانات املناسبة 
 .وذلك باالحتفاظ باحلركات اليت أثرت على البنودتفسري تطور األرصدة من إقفال حماسيب إىل أخر  

 قياس وحتليل املخاطر،وتكييفها مع طبيعة وحجم عملياهتا  البنوك أنظمة جيب أن تضع:أنظمة قياس المخاطر والنتائج
بغرض تفادي خمتلف أنواع املخاطر اليت تتعرض هلا من جراء  هذه العمليات ، على اخلصوص  منها خماطر القرض 
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، كما جيب على البنوك  والرتكيز والسوق ومعدل الفائدة اإلمجايل والسيولة والتسوية وعدم املطابقة  وكذا خطر  العمليايت
 .بانتظامتقييم نتائج عملياهتا 

 جيب أن تضع البنوك أنظمة مراقبة وحتكم يف خماطر القرض وخماطر الرتكيز  :أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر
فع  البنوك وخماطر معدالت الفائدة وخماطر معدالت الصرف وخماطر السيولة والدواملخاطر النامجة عن عمليات ما بني 

مع إظهار احلدود الداخلية والظروف اليت من خالهلا يتم احرتام هذه احلدود ، كما جيب أن حتتوي أنظمة املراقبة 
 .والتحكم يف املخاطر املذكورة، على جهاز حدود شاملة داخلية 

 وجيب أن حتدد هذه تقوم البنوك بإعداد دالئل اإلجراءات املتعلقة بنشاطاهتا املختلفة، :نظام حفظ الوثائق واألرشيف
 ،الدالئل على األقل ، كيفيات التسجيل واملعاجلات واسرتداد املعلومات واخلطط احملاسبية وإجراءات مباشرة العمليات

 :خاصة ة الداخليةبوتقوم أيضا بإعداد جمموع وثائق حتدد بدقة الوسائل املوجهة لضمان السري احلسن جلهاز الرقا
 فويضات املمنوحة؛خمتلف مستويات املسؤولية والت 
 ؛املخصصة  لسري أنظمة الرقابةوالوسائل املهام املخولة  
 القواعد اليت تضمن استقاللية هذه األجهزة ؛ 
 اإلجراءات املتعلقة بأمن أنظمة املعلومات واالتصال؛ 
 وصف أنظمة قياس املخاطر؛ 
 وصف أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر؛ 
 طابقة؛وصف األجهزة املتعلقة باحرتام امل 
 .كيفيات تكوين وحفظ األرشيف املادي واإللكرتوين 

 : 22المحاضرة  رقم 
 :يؤطر ويراقب البنوك بأجهزة عديدة للرقابة القانونية، أمهها ما يلي: هيئات الرقابة المصرفية حسب التشريع الجزائري

 حمافظو احلسابات-
 .اللجنة املصرفية-
 املفتشية العامة للبنك املركزي-
 :الحسابات محافظي ةمراقب -

 للمؤسسة، بالنسبة الغري مبثابة احلسابات حمافظو يعترب وهبذا وواسعة، ممدودة انونيةق مهمة احلسابات مبحافظي املنوطة الرقابة تعد
 اخلطي اإلثبات إىل وباإلضافة.ومستقلة مستمرة قانونية مهمة احلسابات فلمحافظي التسيري، قرارات اختاذ يف يسامهون ال باعتبارهم

 واسعة بسلطة احلسابات حمافظ وظيفة دعمت فقد للجمهور، املوجهة املعلومات وصحة مصداقية ومراجعة السنوية للحسابات
 مؤسسة حسابات حملافظي القانونية املهمة وترتجم .واستقالليته قدرته إلمناء اخلاصة والوسائل اإلجراءات وتقدير لالستقصاء،

 .املهنية املدنية مسؤوليتهم من عاتقهم،وتزيد على تقع خاصة بالتزامات القرض
 :الحسابات لمحافظي ةالمسند االلتزامات 

 إثبات هي هلا العادية النتيجة تكون أين املراجعة بتنفيذ احملافظ يلتزم حيث والدوام، باالستمرار احلسابات حمافظ مهمة تتميز
 القطاع على املطبقة اخلاصة التنظيمية بالقواعد ملما يكون أن يشرتط بفعالية، وظيفته أداء من احملافظ يتمكن وحىت .احلسابات

 انعكاس هلا يكون أن ميكن اليت األخطار حتديد هبدف وذلك النشاط، وتوجيه واألنظمة امليادين بضبط له تسمح واليت ملصريف،ا
 :يلي فيما احلسابات مبحافظي املنوطة اخلاصة االلتزامات وتتجلى .احلسابات على هام
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 :يلي امب القيام احلسابات حمافظي على يكون حبيث:الخاصة المبادئ إثبات مهمة
 األحسن؛ للمأجورين املدفوعة لألجور اإلمجايل املبلغ صحة إثبات -
 الدائنني؛ حصص على أو الرحبية على املسبقات توزيع بقصد امليزانية إثبات الضرورة، عند -
 املؤسسة؛ على ديون مع مقاصة خالل من املال، رأس رفع عند احملدثة احلسابات ديرص صحة إثبات -
 لالدخار العلين بالطلب تقوم اليت املؤسسات قبل من احملدثة املعلومات على مالحظات توقيع -
 :من خالل.املوجودة والتجاوزات باالختالالت العامة اجلمعية إبالغ احلسابات حمافظ على يكون :مهمة االعالم 
 املسامهني؛ بني والعدالة املساواة احرتام ضمان - 

 بكل والتصريح ،(املراقبة جملس أعضاء أو) اإلداريني طرف من املقدمة الضمان بأسهم املتعلقة األحكام احرتام على السهر -
 العامة؛ للجمعية املرفوع تقريرهم يف جتاوز أو اعتداء

 يف هبا التنويه احملافظني على اإلدارة،يكون جملس تقرير يف ذكرها يتم مل فإذا املؤسسة، قبل من وذةاملأخ املسامهات فحص -
 العامة؛ للجمعية املرفوع تقريرهم

 .القادمة للمسامهني العامة للجمعية للضريبة اخلاضعة للفوائد الراجعة لألعباء اإلمجايل املبلغ تبليغ على السهر -
 :((الجنح )حيةالجنو  األعمال كشف مهمة

 سابات،احل حمافظي مهمة مبوضوع مرتبطا يكون أن جيب التبليغ فالتزام املؤسسة، هياكل بعمل املتعلقة تلك هنا، باجلنح يقصد -
 املؤسسة؛ بنشاط املرتبطة القواعد تطبيق مراقبة يف تنحصر واليت
 فيما اجلزائي بالتشريع املعمقة املعرفة منهم يتطلب مما اجلنوحي، الطابع ذات األعمال عن اإلعالن احلسابات حمافظي على -

 األعمال؛ قانون أو باملؤسسة يتعلق
 :والقرض النقد قانون إطار في الحسابات محافظي التزامات 3-
 .األقل على للحسابات اثنني حمافظني يعني أن األجنبية، البنوك فروع من فرع كل وعلى مالية مؤسسة أو بنك كل على جيب
 وامللزمني املالية، املؤسسة أو البنك حسابات مبحافظي املنوطة املسؤولية عن الناجتة املراقبة وأعمال تقارير ودورية مضمون حتدد كما

 املؤسسة، هياكل إىل أو/و للمسامهني العامة اجلمعية إىل املرفوعة التقارير من نسخة.ر اجلزائ بنك حمافظ إىل اآلتية التقارير بإرسال
 :يلي ما على خاصة ذلك وينص
 يثح مراجعتهم، ضوء يف املراقبة حمل املؤسسة وضعية حول رأيهم عن احلسابات حمافظو فيه يعرب والذي املستقل السنوي التقرير
 إجراءات يفصل والذي سنوي، تقرير الغري؛ إلعالم القاعدي املستند -دوليا هبا املسلم األشكال وفق املؤسس– التقرير هذا يشكل
 الوطنية املعايري ضوء يف احلسابات، حمافظي قبل من املطبقة واحملاسبية · املالية األوضاع مراحل جمموع أو مرحلة كل مراجعة
 إىل احلسابات حمافظي يقود اإلجراءات، هذه مثل تطبيق أن كما .املصرفية الرقابة وسلطات النقدية لطاتالس وتعليمات والدولية
 .املراقبة موضوع املؤسسة حول رأيهم تكوين

 من ابتداء أشهر، أربعة أجل يف للمحافظ التقرير هذا يسلم أن وجيب احلسابات، حمافظو هبا قام اليت املراقبة حول خاص تقرير
 واملؤسسات البنوك على املطبقة التسيري ومعايري والتجاوزات، املخالفات إىل خاصة التقرير هذا ويستند مالية، سنة كل إقفال تاريخ
 املفعول، سارية والتوجيهات التعليمات واألنظمة، للقوانني العرضية املخالفات التقرير، هذا يف احلسابات حمافظ يرفع كما .املالية

 احملاسبية واملعايري املبادئ ويف امليزانية، مراحل تصنيف يف املراجعة حمل املاليتني السنتني رصد تواريخ بني االختالفات وكذلك
 جدول) املالية الوضعية على ونتائجهم املراقبة، حمل املؤسسة قبل من املتبعة(…احملاسبة إجراءات املصريف، احلسابات خمطط)

 :يلي ما إىل أيضا قريرالت هذا يشري كما .(...امليزانية النتائج،
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 األوضاع املخاطر، حالة) االحرتازية بالنسب يتعلق ما وخاصة املطبقة، التسيري معايري مع املراقبة حمل املؤسسة تكيف درجة
 نسب أوضاع الديون، مؤونات وختصيص لتصنيف والسنوية السداسية املخاطر،األوضاع وتقسيم املالءة لنسب والسنوية السداسية

 املهام، وفصل السلمية املراقبة) للمؤسسة الداخلية املراقبة نظام يف املالحظة الضعف ؛نقاط(…الصعبة بالعملة اخلارجية تااللتزاما
 طرف من اإلطار هذا يف املتخذة واإلجراءات التحسني واقرتاحات ،(.…الصالحيات تفويض
 املسريين يف واملتمثلني والقرض، النقد تسهيالت ألية سسةاملؤ  منح حول العامة، للجمعية املقدم اخلاص التقرير من نسخة.اإلدارة

 هذا يقدم األجنبية املالية واملؤسسات البنوك فروع خيص وفيما املالية، املؤسسة او البنك جملموعة التابعة املؤسسات أو واملسامهني
 .اجلزائر يف ملمثليها التقرير

 النقدية السلطات وتوجيهات وتعليمات التنظيمية خمالفة بكل تقريرا -فورا– اجلزائر بنك حملافظ يرفعوا أن احلسابات حمافظي على
 .املصرفية الرقابة وسلطات
 اجلزائر بنك حملافظ يقدموا أن احلسابات حمافظي فعلى اكتشافها، مبجرد اجلزائر بنك حمافظ إىل املرفوعة املخالفات إىل وباإلضافة

 30 تاريخ تلي اليت يوما( 45 ) وخالل مبراقبتها، يقومون اليت املؤسسة وضعية لحو  سنة كل من جوان 30 تاريخ يف متابعة تقرير
 التطور إظهار إىل هتدف واليت حتليلية، مراجعة إىل يستند ولكن نظامية، مراقبة إىل مستند رأي عن التقرير هذا يعرب وال .جوان

 .االحرتازية والنسب املالية للمجاميع السداسي
 تصرفهم حتت يضعوا بأن وذلك مهامهم، تأدية يف احلسابات حمافظي مبساعدة ملزمني املالية واملؤسسات البنوك مديري أن كما
 باإلضافة املصرفية، الرقابة وسلطات النقدية السلطات عن الصادرة (…التوجيهات األوامر، التعليمات، األنظمة،) التنظيمات كل
 .لنشاطهم لتهممزاو  خالل احملافظون يطلبها اليت املعلومات كل إىل

التنظمية املطبقة و املؤسسات املالية لألحكام التشريعة و مراقبة مدى احرتام البنوك :جنة املصرفية مكلفة بلال: اللجنة المصرفية
 .عليها

 .تسهر على وضعياهتا املالية واحرتام قواعد السري احلسن للمهنةو املؤسسات املالية و تفحص شروط استغالل البنوك -
تطبق و املخالفات اليت يرتكبها األشخاص  الذين ميارسون املهنة بدون أن يتم اعتمادهم،"ملخالفات عند االقتضاء كما تعاين ا-

 .املدنيةو دون املساس باملالحقات اجلزائية . عليهم العقوبات التأدبية املنصوص عليها
إلضافة إىل العقوبات املالية . حد سحب االعتمادتصل إىلو العقوبات متتد من اإلنذار إىل التوبيخ، املنع من ممارسة بعض األنشطة 

 .اإلضافية تساوي احلد األدىن لرأس املال
 .احلسابات حمافظي وكذا املالية، واملؤسسات البنوك مع العالقاتب املصرفية للجنة العامة األمانة تكلف

 :للبنك المركزي العامة للمفتشية العامة المديرية
 جهة، من اإلداري والتسيري بالتنظيم املرتبطة البنك أنشطة كل ومراقبة مراجعة يف العامة للمفتشية العامة املديرية مهمة تتمثل

 وسوق اخلارج جتاه املالية االلتزامات وتسيري القروض بتوزيع يتعلق فيما املالية واملؤسسات للبنوك يةواملال املصرفية وبالعمليات
 .أخرى جهة من اخلارج مع األموال رةوس وحركات الصرف

 املصرفية، لجنةال لصاحل القانونية لألحكام املالية واملؤسسات البنوك احرتام مدى مبراقبة العامة للمفتشية العامة املديرية تقوم كما
 .امليدانية الرقابة وممارسة املستندية الرقابة بتنظيم وذلك

 مكلفة واألخرى الداخلية، الرقابة عن مسؤولة إحدامها مديريتني، إىل العامة للمفتشية العامة املديرية تقسم مهامها، وملمارسة
 .املصرفية اللجنة حلساب اخلارجية بالرقابة

 (:المفتشية العامةو التي تقوم بها الجنة المصرفية ) أنواع الرقابة المؤسساتية
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 :المستندية الرقابة  
 اليت احملاسبية املستندات أساس على الرقابة هذه تنجز حيث احملاسبية ستنداتوامل الوثائق فحص على املستندية الرقابة ترتكز

 ومسريي إطارات مع بالرقابة املكلفون جيريها اليت املنتظمة باملقابالت أيضا تتدعم بانتظام،كما املصرفية اللجنة إىل البنوك ترسلها
 .القرض مؤسسات

 يسمح ما وهذا للمراقبة، اخلاضعة املؤسسات كل ختص فهي شاملة، رقابة تكون كما واالستمرار، بالدوام املستندية الرقابة تتميز
 .متجانسة وجملموعة الزمن عرب مقارنات باستعمال

 :بينها من نذكر متعددة، مصادر من معلوماهتا على حتصل كما،البنكية والقوانني األنظمة جمموع املستندية الرقابة وتغطي
 .اخل.…الداخلية البيانات قواعد احلسابات، حمافظي امليدانية، التحقيقات تقارير القرض، مؤسسات

 واملؤسسات بنوكال تصرحيات أساس على املنجزة املستندية الرقابة إىل وباإلضافة التنظيمية، األحكام إطار يف:الميدانية الرقابة
 مهام تكون حيث ،)والوكاالت االجتماعي املقر ( املالية واملؤسسات البنوك مستوى على متارس واليت امليدانية الرقابة هناك املالية،

 على اإلطالع وإن.املصرفية اللجنة قبل من مسطر لربنامج طبقا وذلك كاملة، أو النشاط قطاع وحسب ودورية دقيقة املراقبة هذه
 كل صحة مدى مبراجعة يسمحان للبنك، واملايل واإلداري القانوين واهليكل للنشاط امليداين والتحليل الداخلية، القانونية فاتاملل
 بالطبيعة أساسا املتعلقة النقاط بعض مبراجعة يسمحان كما املستندية، الرقابة ملصلحة التابعة وامللفات االعتماد ملفات من

 مكانة ومعرفة البشرية، واملوارد التقنية الوسائل إىل باإلضافة املراسلني، وشبكة وكاالته شبكة ألساسية،ا أنشطته للبنك، القانونية
 .اخلاصة القروض،األموال الودائع، ذلك وخيص) وتطوره املصريف النظام داخل البنك

  
          




