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 النموذجية اإلجابة 
  0202-0202الجامعية : السنة 

 بنوكاقتصاد نقدي و          0ماستر           امتحان الدورة العادية السداسي الثالث               مقياس: تدقيق بنكي 

 ...... ...... ...... العالمة  .................  افوج:   .................................. اللقب:  ................................ اإلسم:

 
 ن0,2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف العبارة الصحيحة X ضع عالمة  :السؤال األول

 x لتأكد من مدى صحة نظام الرقابة الداخلية يف البنك  ييهدف التدقيق االختبار 
 x و ادلستندات  احملاسبية القيوم والدفاتر و السجالت مجيعإذا مت فحص  اختبارييكون التدقيق الكامل 

 x ة شركاليتم تعيني ادلدقق اخلارجي يف شركات األموال من طرف رئيس رللس إدارة 
 x قد حتدث.اليت و الكشف عن ادلخالفات و احنرافات ثبات الكافية وادلناسبة لتحقيق أىداف ادلهمة اإلاخلارجي جبمع أدلة  قيقوم التدقي

 x األمر اإلدلام جبوانب معرفية وتقنية أخرى تتصل بنشاط ادلنظمة. منو باجلانب احملاسيب فقط بل يتطلبيكفي إدلام ادلدقق  ال
إتباع مع احلياد، يتميز باالستقاللية و حول إبداء الرأي، الذي جيب أن رلملها ق يف يقدتر مهمة التتمحو : ن0,2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيالسؤال ال

  .عليو أن يوضح سبب ذلك وبشكل إجباري، ناقش ىذه الفكرة ي عن إبداء الرأ ادلدقق حال أمتنعيف و  ،ادلنهجية العلمية والكفاءة و اخلربة
 الثاني:الجواب 

إعداد التقرير عند : التعبير عن الرأيخاص بدلعيار الرابع او  ،لتقارير ادلراجعةكم إعداد احدد رلمع احملاسبني القانونيني األمريكيني أربعة معايري حتد لق
أن يتضمن التقرير رأي ادلراجع فيما يتعلق بالقوائم ادلالية كوحدة واحدة كما قد "جيب فهو يتضمن ثالث عبارات ىامة وىي:يعد أكثر ادلعايري تعقيدا 

يف كل األحوال اليت يرتبط اسم ادلراجع ، و "على ادلراجع توضيح أسباب امتناعوديتنع كلية عن إبداء ىذا الرأي."  " يف حالة االمتناع عن إبداء الرأي 
عن ما مت تسجيلو من مالحظات عن  و درجة ادلسؤولية اليت يتحملها جيب أن يتضمن خصائص فحص ادلراجعفيها بالقوائم ادلالية فإن تقرير ادلراجعة 

أو عدم دتكنو من الوصل إليها أو ألنعدامها  لتسجيال احملاسبية ومدى صحتها ومصداقيتها القانونية واالمتناع معناه إما عدم توفر أدلت االثبات لديوا
بت بإعداد التقرير سواء من ادلؤسسة ذاهتا أو من ىيئة لرأي غري مربرة حىت يتم ادلوافقة عليها من اذليئة اليت طالوتبقى أسباب االمتناع عن إبدأ ا

    خارجية.
حول ظروف شلارسة واحد يف السنة على األقل  داخلية رقابةبإعداد تقرير التجاري يف العادة يقوم البنك  ن2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الثالثالسؤال 

 يستفيد منها. دارة ماذا تتضمن ىذه التقارير، ومنمها ذليئة رلالس اإلنشاطو مث يقد

 :عن السؤال الثالثالجواب 
فحص وتقييم مدى فعالية ومالءمة نظام الرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي  إجراءات الواجب القيام هبا ضمن مهام التدقيق الداخلي: منبني 

اسات تقييم إلتزام البنك بالسي مثالضبط الداخلي والتحقق من القيام بادلسؤوليات. والتحقق من االلتزام مبهام الرقابة الداخلية بتحليل سلاطر نظام
تقييم مدى مالءمة ادلعلومات ادلالية واإلدارية الختاذ ، و يف ذلك الدقة والنزاىة والشموليةتقييم مدى ادلوثوقية يف العمل مبا ، و والضوابط ادلتعلقة بادلخاطر

التحقق من سري العمل يف أقسام ودوائر البنك بالشكل ادلطلوب و ، ثوقية نظم ادلعلومات اإللكًتونيةية ومو تقييم مدى إستمرار كما يقوم بالقرارات.
 :على وجو اخلصوص ما يأيتيتضمن ول ظروف شلارسة الرقابة الداخليةإعداد تقرير ح وإنالذي حيقق الكفاءة والفاعلية يف العمل.

 .مة الرقابة خالل الفًتة قيد الدراسةويف سلتلف أنظ وصف التعديالت اذلامة اليت مت إجراؤىا يف إطار تنظيم جهاز الرقابة الداخلية -

 ؛وصف أىم األعمال ادلنقذة يف إطار الرقابة الدائمة -

 .اإلجراءات التصحيحيةو بالنقائص ادلسجلة  جرد التحقيقات ادلنجزة من الرقابة الدورية وأىم استنتاجاهتا ادلتعلقة خاصة -

 ؛وضوعة فيما خيص النشاطات اجلديدةوصف ظروف تطبيق اإلجراءات ادل -

 .عرض أىم األعمال ادلقررة وادلتعلقة بالرقابة الداخلية -
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-70حدد القانون، وكل من لو مصلحة، فقد تشكل الرقابة على احلسابات البنكية اىتمام ادلسامهني ن22ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرابع:السؤال -

تثبت التسجيالت احملاسبية فماىي ىذه األعمال اليت  تسمح بتجسيد أعمال 11-70، والنظام  70-70، والنظام  70-70و النظام رقم  11
 اخلارجي للبنكادلدقق الداخلي أو اإلدارة احملاسبية للبنك و ألزمت هبا 

 الجواب عن السؤال الرابع:
ادلقاييس والقواعد احملاسبية اليت تطبق على البنوك وادلؤسسات ادلالية مع مراعاة التطور احلاصل على الصعيد بيف ادليادين ادلتعلقة سلطة نقدية ال حتول

  غ احلسابات والبيانات احملاسبية اإلحصائية والوضعيات لكل ذوي احلقوق، السيما منها بنك اجلزائرالدويل يف ىذا ادليدان، وكذا كيفيات وآجال تبلي
أن بمطالبة  البنوك وادلؤسسات ادلاليةفادلبادئ احملاسبية وقواعد التقييم والتسجيل احملاسيب،  أييقوم التنظيم احملاسيب على إتباع القواعد احملاسبية حيث 

ختضع لقواعد هي ما العمليات ادلتعلقة بالعمالت الصعبة والسندات فأ ،11-70ية احملددة يف القانون رقم ملياهتا وفقا للمبادئ احملاسبتسجل ع
 :ا يايتضمان وجود رلموعة من اإلجراءات تسمى مسار التدقيق واليت تسمح مبلذلك جيب أن توفر .خاصة للتقييم والتسجيل احملاسيب

 ؛إعادة تشكيل العمليات حسب التسلسل الزمين -
 مسار متواصل إىل وثيقة تلخيصية والعكس صحيح إثبات كل معلومة بواسطة وثيقة أصلية، حبيث ديكن من خالذلا الرجوع بواسطة -
 ؛إثبات أرصدة احلسابات عند تواريخ إقفاذلا عن طريق البيانات ادلناسبة -
 .البنود احملاسبية من إقفال زلاسيب إىل آخر وذلك باالحتفاظ اليت أثرت علىتفسري تطور األرصدة  -

بإعداد الكشوفات ادلالية للبنوك وادلؤسسات ادلالية ونشرىا، بوجوب اليت ادلتعلق  70-70من النظام رقم  0لزم نص ادلادة فقد ا ذلك فقدزيادة على 
من  171تلي هناية السنة ادلالية يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية واإلجبارية، وىذا وفقا لنص ادلادة نشر الكشوفات ادلالية خالل األشهر السنة 

 .ادلتعلق بالنقد والقرض ادلعدل وادلتمم 11-71مر رقم األ
 
 
 
 


