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   قتصاد نقدي وبنكيإ نة ثانية ماستر الس                                                       العلوم االقتصاديةقسم                                                          كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
 مقياس التدقيق البنكي   إمتحانتصحيح 

 .المحاسبين القانونيين األمريكيالتي أصدرها مجمع  التدقيق اشرح معايير: نقاط( 6)األول  السؤال 
 نقاط   2وهي:    ، تهتم المعايير العامة بالتأهيل والصفات الشخصية للمراجع وعالقتها بجوده ونوعية األداء المطلوب  :المعايير العامة •

 .  نيجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم قدرًا كافيًا من التأهيل العملي والعلمي كمراجعي -
 يجب أن يكون لدى المراجع اتجاه فكري وعقلي محايد ومستقل في كل األمور المتعلقة بعملية الفحص والمراجعة.   -
 يبذل المراجع العناية المهنية الواجبة والمعقولة عند أداءه لمهمة الفحص وإعداد التقرير.  يجب أن   -

إن توفر الكفاءة واالستقاللية لدى مراجع الحسابات غير كاف إذًا للقيام بمهمته على أحسن وجه وإعطاء   :معايير العمل الميداني •
 نقاط    2هي: و .  الرأي الصحيح حول شرعية وصدق الحسابات

 يجب تخطيط مهمة المراجعة بشكل مناسب وكاف، فضاًل عن توافر إشراف دقيق على أعمال المساعدين.  -
الرقابة الداخلية الموجودة بدقة، وذلك لتقرير مدى االعتماد عليه، ومن ثم تحديد المدى المناسةةةةةةةب لالختبارات    يجب دراسةةةةةةةة وتقييم ن ام -

 الالزمة، والتي ستتقيد بها إجراءات المراجعة. 
ضةةةةةرورة الحصةةةةةول على قدر كاف من أدلة االثبات من خالل الفحص والمالح ة واالسةةةةةتفسةةةةةارات والمصةةةةةادقات وغير ذلك، وذلك كله  -

 توفير أساس قياس معقول البداء الرأي فيما سيتعلق بالقوائم المالية موضع الفحص والمراجعة. ل
وهي:   كما أنه يجب أيضًا أن يكون واضحًا ومختصراً ،  لهاأن تقرير المراجعة يمثل المنتج المادي األساسي    معايير إعداد التقرير  •
 نقاط 2
 يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقًا لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.   -
 يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت خالل الفترة الحالية بنفس طريقة تطبيقها خالل الفترة السابقة.   -
 مالية بشكل كاف ومناسب عن ما تتضمنه من معلومات ما لم يشير التقرير إلى خالف ذلك.  تعبر القوائم ال -
يجب أن يتضمن التقرير رأي المراجع عن القوائم المالية كوحدة واحدة، أو قد يمتنع عن إبداء الرأي، وفي هذه الحالة فإن التقرير يجب   -

مراجع بالقوائم المالية فإن التقرير يجب أن يوضح خصائص فحص أن يتضمن أسباب ذلك. وفي كل األحوال التي يرتبط اسم ال
 المراجع ودرجة المسؤولية التي يتحملها.  

 .كيف ذلك. البنوك في ية ر لرقابة الدو ل وضح إطارا 11/08إن المشرع الجزائري بإصداره لن ام  :(نقاط 4) الثانيالسؤال 
تتعلق بانت ام وأمن المعلومات واحترام االجراءات  ية  ور ممارسة رقابة د  08-11ن ام  الداخلية وفقا ل   واالجراءاترقابة العمليات  يتضمن ن ام  

ويتم    1.5فعالية ومالئمة أجهزة التحكم في المخاطر مهما كان طبيعتها  و   الداخلية وفعالية الرقابة الدائمة ومستوى الخطر الممكن التعرض له
وتعيين مسؤول مكلف بالسهر على التوافق وفعالية    0.5مكلفين بالرقابة الدائمة  المن قبل أعوان متخصصين وغير    9وفقا للمادة  ممارستها  

  0.5  والتقارير الخاصة بهيبلغ الجهاز التنفيذي هيئة المداولة عن تعينه    0.5  يغ هويته أيضا للجنة المصرفية جهاز الرقابة الدورية مع تبل
يقوم مسؤول    أاليجب  .0.5ويقوم مسؤولها بتقديم تقرير مرة واحدة في سنة على األقل يضم ممارسة مهامه إلى هيئة المداولة ولجنة التدقيق

وال يعتبر حجم البنك مبرر إسناد نوعي   الدورية أي عملية مالية أو تجارية أو محاسبية إال إذا تعلق األمر بأعضاء الجهاز التنفيذيالرقابة  
تقريرا عن  الدورية الرقابة مسؤول يقدم  حيث تسند المسؤوليات إلى شخص واحد او لعضو في الجهاز التنفيذي  الرقابة إلى أشخاص مختلفين

،  10،  9المواد  ) لجنة التدقيق إن وجدت   وتقريرا لهيئة المداولة إذا طلبت أو طلب الجهاز التنفيذي والى ممارسة مهامه إلى جهاز التنفيذي.  
ل  .(11 الم وا   البنوك  تتأكد  أن  يجب  12  ادة لم ووفقا  ا  البنك  مجمل  على   يطبق   الدورية   الرقابة   جهاز  أن  الية لم ؤسسات    اليةلم ا  ؤسسة لم أو 

  والرقابة  الرقابة الدائمة  أجهزة   دراسة   إعادة  يجب  14  وفقا للمادة انه. كما  الن ام  هذا  من  5  ادة لم ا  طبقا ألحكام   لرقابتها  الخاضعة  والشركات
والمحيط   النشاط تطور  إلى بالن ر فعاليتها من قصد التأكد  منت مة بصفة القصوى  الحدود  ينوتعي اطرلمخ قياس ا أن مة على  زيادة الدورية 

  تقرير  مبتقد  الدورية   الرقابة   على   سؤوللم ا   يقوم  66لمادة  وفقا لفانه    32و   30و   71الى االحكام المادة    باالضافة.  التحليل  تقنيات  أو   األسواقو 
  إلى   الدورية الرقابة  عن سؤولةلم الكيانات ا  تعدها التي  التقارير  تبلغ 70 لمادةوفقا ل؛ لعلى األق السنة  في  واحدة  مرة  داولةلم ا  لهيئة عمله عن

 .0.5التدقيق  لجنة  االقتضاء إلى وعند  طلبها عند  داولة لم ا هيئة  وإلى  الجهاز التنفيذي
 



 

    

 :  (نقطة 10السؤال الثالث: )
هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة، وذلك من أجل حماية أصول وأموال المنشأة، وتحقيق أهدافها المسطرة مع    الداخليلتدقيق  بايقوم  

االدارية  بالسياسات  االلتزام  وتشجيع  للمشروع  ممكنة  وإنتاجية  إدارية  كفاية  أكبر  الخارجيأما    .نقطة   1  تحقيق  الرئيسي  ف  التدقيق  غرضه 
الميزانية العامة لوضع الشركة المالي، وعدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة  الخالص إلى تقرير حول عدالة تصوير  

  ، القانوني، الشرعي...وله عدة اشكال التعاقدي، القضائي المالية المعنية. ولهذا يقوم بها شخص خارجي محايد مستقل عن إدارة المشروع.  
تمر عملية التدقيق بصفة عامة وفي البنوك بصفة خاصة بمجموعة  .  نقطة   1ومحافظ الحسابات يمارس من قبل الخبير المحاسب  في الجزائر  

 من المراحل وهي:  
وهي مرحلة تكون في التدقيق الخارجي وينبغي على مراقب حسابات البنوك مراعاة أن يكون المكلف بالتدقيق يمتلك   مرحلة قبول التكليف: .1

 نقطة  1 خبرة متخصصة في النشاط البنكي.
بما أن مراجعة حسابات البنوك عملية مراجعة ذات تطبيق خاص باستخدام األهمية النسبية وتقدير خطر  مرحلة تخطيط أعمال المراجعة:   .2

 نقطة   1اجعة المر 
وهو عملية فنية تمكن المدقق من التأكد واالطمئنان عن صحة وسالمة العمليات  الفحصويتم فيها مرحلة أداء وتنفيذ أعمال المراجعة:  .3

من وجود    التحقق.  المسجلة في السجالت المحاسبية، والتأكد من جدية المستندات الداخلية والخارجية التي تم علي أساسها التسجيل
يتها والقيم المسجلة في القوائم المالية، حتى يتمكن من التأكد واالطمئنان علي صالحية وعدالة القوائم الختامية، ومن ثم  األصول وملك 

األصول والخصوم التي تتضمنها قائمة المركز المالي، في ظل األسس والسياسات وأدلة وقرائن    تقييمو  .إبداء رأيه الفني محايد علي ثقة
التقييم وسالمة عمليات  إلي صحة  المدقق  حتى يطمئن  مدخل    .االثبات  وتطبيق  وااللكترونية  العادية  االجراءات  باستخدام  ذلك  ويتم 

 نقطة   1 المعاينة.
التقرير:   .4 والتبمرحلة إعداد  نتائج الفحص  نتيجة  بلورة  دقة وعدالة  فنية محايدة، لتوضيح مدى  والتقييم واالفصاح عنهما بطريقة  حقيق 

وطبيعة نشاط البنك ال تؤثر على هذه المرحلة ألنه   .األعمال والمركز المالي في نهاية فترة مالية معينة للوحدة االقتصادية محل التدقيق 
 نقطة  1 تحكمه معايير إعداد التقرير.

( البنك  3( هيئات الرقابة والمدقيين القانونيين، و)2( البنك نفسه و)1ان مهمة االشراف والرقابة في البنوك تقوم بها ثالث جهات منفصلة )
دد المخاطر  وح  الرقابة الدائمة والدوريةالذي فرض   08-11لن ام تتم وفقا لالبنوك في الجزائر  ب  الداخليةرقابة  عملية الأما  المركزي للدولة.

التسوية، القانوني، عدم المطابقة، وعرض  ، االجماليالتي يتعرض لها البنوك بخطر: التركيز، القرض، السوق، السيولة، معدل الفائدة  
قياس  قياس مخاطر السيولة، قياس مخاطر السوق،  :ن ام و ن امي انتقاء وقياس مخاطر القرض، س المخاطر والنتائج مثل:  أن مة قيا

لجنة التدقيق هي لجنة يمكن ان تنشاها هيئة  كما حدد . مخاطر الدفعقياس  ، االجماليقياس خطر معدل الفائدة  المخاطر بين البنوك، 
لتساعدها في ممارسة مهامها وتقوم بتشكيلها وتحديد مهامها وكيفية سيرها وشروط مشاركة الى   ( او مجلس المراقبة االدارة )مجلس  المداولة 

 نقاط. 2 هاغالاش شخص في 
    نقاط 2  :الذين يتعين عليهمالبنوك   الحسابات في ن اثنين للحسابات على االقلمحاف يووفقا للتن يم المعمول به في الجزائر يتم تعيين 

 ؛أحكامه  بموجب  المتخذة  التن يمية   النصوص  األمر  لهذا  طبقا   لمراقبتهم  الخاضعة   المؤسسة  ترتكبها  مةخةالةفةة  بةكةلالمحافظ    فةورا  يعملوا  أن -
  أشهر(  4)  أربعة   أجل  في   للةمةحةافةظ   التقرير  هذا  سلم  أن  ويجب   بها  قاموا  التي   الةمةراقبة  حةول  خةاصةا  تقريرا   الجزائر  بنك   لةمةحةافةظ  يقةدمةوا  نأ -

 .  مالية  سنة  كل قفل  تاريخ من ابتداء
  المةادة   في  المذكورين  المعنويين  أو   الطبيعيين   األشةخةاص  ألحةد  تسةهةيةالت   أية   الةمةؤسةسةة   منح  حةول   خاصا   تقريرا   العامة  للجةمةعيةة   يقدموا  أن -

 الجزائر،  في لممثليها التقرير هذا  فةيةقةدم  األجنبية الةمةالةيةة  والمؤسسات البنوك فروع  يخص وفيما. 11-03 األمرمن  104
   للمؤسسة  العامة للجمعية  الموجهة تقاريرهم  من نسخة الجزائر  بنك مةحةافةظ  إلى   يرسلوا أن -

  دون   األتية،   الةعةقةوبات  عليةهةم   تسلط  أن  يمكنها  التي   المصرفية  اللجنة  لةرقةابة   الةمةاليةة  والةمةؤسةسةات  البنوك   حسابات  مةحةاف ةو   يةخةضةع  كما
  مةمةارسةة  مةن  المنع ما،  مالية  مؤسسة  أو   مةا بنك  مةراقبةة  عةمةليةات  مةواصةلةة مةن لمنعا التوبيخ، مثل:   الجزائية  أو  التأديبية  بالمالحقات  االخةالل
 .  مةاليةة  سنوات( 3) ثالث  لمدة  مةا مةاليةة مةؤسةسةة  أو  مةا لبنك الحةسةابةات مةحةافة ةي مةهةام

 .لمراقبتهم  الخاضعة المالية المؤسسة  أو  البنك قبل من قرض  أي  مباشرة غير أو  مةبةاشةرة بصةفةة الحسابات مةحةافة ى منةح يمكن ال


