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اإلهداء
إىل والدي العزيزين اللذان شاركاين مشواري ابالبتهال والدعاء ,
واللذان كاان رمزا
للعطاء غري حمدود طيلة حيايت أمد هللا يف عمرمها ومتعهما ابلصحة والعافية
وأعقبهما يف الفوز والنجاح
إىل إخويت وأخوايت اللذين شاركوين مشواري ابملتابعة والسؤال والرتقب
واالنتظار فجزأهم هللا خريا ،و أرجو من هللا أن يوفقهم مجيعا ملا حيبه ويرضاه
وان
ييسر هلم سبل اخلري والفالح يف الدنيا واآلخرة وان جيزيهم عين خري اجلزاء
إىل كل من أفادين يف الدراسي مشواري طيلة أعانين ولو ابلدعاء والنصيحة
إليكم مجيعا أهدي لكم مثرة جهدي املتواضع.

زينب

شكر وتقدير

أعوذ ابهلل من عني ال تدمع وقلب ال خيشع وعلم ال ينفع ودعاء ال يستجاب له

امحد واشكر املوىل جل شانه بديع وفاطر السموات و األرض على العزمية والصرب الذي منحين

طيلة هذا املشوار ليتجسد جهدي يف هذا العمل الذي أمتناه أن يكون سندا علميا انفعا لكل من
يطلع عليه .

وانطالقا من قول الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم " ...من صنع إليكم معروفا فكافؤه فان
مل جتدوا ما تكافؤه به  ،فأدعو هلم حىت تروا أنكم كافئتموه "...فإين أتقدم :

خبالص الشكر والعرفان لألستاذ املشرف الدكتور " قريشي حممد الصغري " والذي

مل يذخر جهدا ملساعديت إلجناز هذا العمل وعلى اجملهودات اليت بذهلا طيلة السنة من خالل
متابعته العمل من خالل نصائحه وتوجهاته القيمة.

كما أتقدم ابلشكر والتقدير لألساتذة أعضاء اللجنة املوقرة الذين وافقوا على مناقشة هذه
املذكرة.

كما أتقدم ابلشكر لرئيس قسم علوم التسيري األستاذ مزهودة نور الدين على دعمه يل طوال
مشواري الدراسي .

كما أتقدم ابلشكر إىل كافة املوظفني العاملني ابلبنوك حمل الدراسة من املدير إىل عون احلراسة
حلسن االستقبال ومساعديت يف جمال الدراسة.

وأخريا أتقدم ابلشكر إىل كل من قام مبساعديت يف اجناز هذا العمل من قريب أو بعيد حىت ولو
بكلمة تشجيع .

ويف األخري حنتسب هذا العمل لوجه هللا تعاىل وال نزكي على هللا عمال راجينا منه
أن جيعله من صاحل أعمالنا

ملخص الدراسة
 ومن مث تقييمها،هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى أتثري اهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة
.)COSO( استنادا ألحدث األطر النظرية للرقابة الداخلية والذي أصدرته اللجنة الراعية للمنظمات
 وبنكني ينتميان،  بنكني ينتميان للقطاع العام، بنوك04  و املقدر عددها إمجاال،و أجريت الدراسة على عينة من البنوك العامة واخلاصة مبدينة ورقلة
. للقطاع اخلاص
 فردا من مدراء البنوك12  حيث أجريت املقابلة مع عينة الدراسة واليت تتكون من،وقد اعتمدان على املنهج التجرييب واملتمثل يف دراسة احلالة
.  وقد مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي كأسلوب لتحليل النتائج املتوصل إليها،واإلطارات العاملة بقسم الرقابة الداخلية
وأظهرت نتائج الدراسة على وجود رقابة داخلية ولكن تتميز بعدم الفعالية والكفاءة ابلنسبة للبنوك العمومية حمل الدراسة وافتقاره بعض
 على خالف البنوك اخلاصة حمل الدراسة واليت تتمتع وبشكل كبري برقابة،الشيء للمقومات اليت تؤدي إىل إجناحه كاهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب
 والذي يتماشى وبشكل كبري مع ما جاء11-08 داخلية فعالة وذلك اللتزامها ابلقوانني والتشريعات احمللية الصادرة عن البنك املركزي واملتمثلة يف نظام
 وأهداف البنك املركزي بصفة عامة؛، وهذا ما يؤدي إىل حتقيق أهدافها اخلاصة،)COSO( به اإلطار األنضج عامليا
.)COSO(  إطار،  للرقابة الداخلية11-08  نظام،  التكوين والتدريب، اهليكل التنظيمي:الكلمات املفتاحية

Résumé
Cette étude visait à déterminer l'effet de la structure organisationnelle, la formation et la
formation dans l'activation du contrôle interne dans les banques à l'étude, puis évaluée sur la
base des derniers cadres théoriques pour le contrôle interne et publié par la Commission
d'examen des organismes de parrainage (COSO.)
Et l'étude a été menée sur un échantillon de banques publiques et privées à Ouargla, et le
nombre estimé total 04 banques, deux banques appartiennent au secteur public, et les banques
appartiennent au secteur privé.
Nous avons adopté la méthode expérimentale et l'objectif de l'étude de cas, où l'interview
a été réalisée par une étude de l'échantillon, qui est composé de 12 membres de directeurs de
banque et des pneus de travail département de contrôle interne, a été en utilisant l'approche
descriptive et analytique comme un moyen d'analyser les résultats obtenus il.
Les résultats de l'étude ont montré l'existence d'un contrôle interne, mais caractérisé par
l'efficacité et l'efficience des banques publiques à l'étude, et manquent un peu des ingrédients
qui mènent au succès structure organisationnelle et la configuration, la formation, à la
différence des banques privées à l'étude, et qui a le contrôle interne grandement efficace et à
son engagement à l'égard des lois et règlements locaux émis par la banque centrale de 08-11
système, qui est compatible avec et significativement apporté par plus mature cadre global
(COSO), ce qui est ce qui conduit à atteindre leurs propres objectifs, et les objectifs de la
banque centrale en général;
Mots-clés: structure organisationnelle, configuration, formation, système 08-11 de cadre de
contrôle interne (COSO)
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املقـ ـ ـ ــدمـ ـ ــة

المقدمة

 .1توطئة
شهدت بداية األلفية الثالثة اهتماما متزايدا ابلرقابة الداخلية من قبل الشركات واملؤسسات يف الدول املتقدمة وكذا على
املستوى احمللي وذلك أثر الفضائح اليت عرفها القطاع املايل اجلزائري من خالل قضية بنك آل اخلليفة والبنك التجاري والصناعي
اجلزائري سنة

2002

 ،ومن أبرز التعديالت يف هذا اجملال صدور وألول مرة نظام تشريعي يتعلق بنظام الرقابة الداخلية ابلبنوك و

املؤسسات املالية واملتمثل يف نظام  03-02املؤرخ يف  14نوفمرب  ،2002والذي مت إلغائه وإصدار نظام  11-08واملؤرخ يف  28نوفمرب
2011

أثر حتوالت ومستجدات حدثت على الصعيد الدويل واحمللي ومحل يف طياته مجله من التغيريات اهلامة .
أما على املستوى الدويل ،ويف هذا اإلطار فقد أجريت العديد من الدراسات اليت ركزت على نظام الرقابة الداخلية وأمهية

اإلفصاح عنه وبشكل خاص بعد صدور تشريع ) .)Sarbanes-Oxley .2002وتزايدت النداءات الدولية حول الرفع من
مستوى الرقابة البنكية ،وتقوية نظام الرقابة الداخلية وخاصة بعد األزمات املالية العاملية كأزمة الرهن العقاري  2008والفضائح املالية
اليت تعرضت هلا كربايت الشركات مثل شركة ( )Enronوشركة ( )WorldComاألمريكية ,واليت أرجعها املتخصصني إىل ضعف
وهشاشة نظام الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي .األمر الذي دفع العديد من البنوك واملؤسسات املالية الستحداث إدارات مستقلة
للرقابة الداخلية ،وهذا ألن البنوك كغريها من املؤسسات األخرى تنشط يف بيئة متغرية فهي تؤثر وتتأثر مبجموعة من العوامل الداخلية
واخلارجية واليت تنعكس على فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية فيها سواء كانت عوامل خارجية كالعوامل االقتصادية ،السياسية ،الثقافية
واالجتماعية ،داخلية كالعوامل التنظيمية واإلدارية( الثقافة التنظيمية،ثقافة املؤسسة ،اهليكل التنظيمي،التكوين ،التدريب) .
ومن هنا تبنت العديد من اهليئات العاملية املختصة تشريعات تتضمن أتكيدات مهمة على إنشاء أنظمة رقابة داخلية فعالة ،
ومن أشهر النماذج الصادرة إطار الرقابة الداخلية املتكامل الصادر عن اللجنة الراعية للمنظمات (  )Treadwayوتكتب اختصارا
( ،)COSOأتسست يف  1985وتضم يف عضويتها اكرب مخسة مجعيات مهنية مالية وحماسبية يف الوالايت املتحدة األمريكية):معهد
احملاسبني القانونيني األمريكيني ،معهد املدراء املاليني ،معهد احملاسبني اإلداريني ،معهد املدققني الداخليني ،مجعية احملاسبني
األمريكيني)1.

ويف ضوء االهتمام على املستوى الدويل أدت التطورات القانونية والتنظيمية يف بيئة األعمال اجلزائرية إىل زايدة االهتمام ببناء
أنظمة الرقابة الداخلية لديها ،وذلك لغرض حتقيق أهداف الرقابة اخلاصة ابإلدارة واملتمثلة يف كفاءة وفعالية األنشطة التشغيلية
وموثوقية التقارير املالية ،وااللتزام ابلقوانني ،القواعد واإلجراءات املعمول

هبا2.

ونظرا ألمهية الرقابة الداخلية يف حتقيق أهداف البنوك و املؤسسات املالية  ،أتيت هذه الدراسة للتعرف إىل أي مدى ميكن أن
تؤثر العوامل التنظيمية واإلدارية (اهليكل التنظيمي  ،التكوين و التدريب) ابلبنوك اجلزائرية يف تفعيل وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية
ابالستناد إىل أحدث وأنضج األطر املرجعية املعيارية يف جمال الرقابة الداخلة واملتمثل يف إطار (.)COSO
 - 1مسري حممد،دهريب ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم جلنة  ، COSOاعتماد منوذج التقييم الذايت للمخاطر الرقابية وإمكانية تطبيقه يف املؤسسات اخلدمية واإلنتاجية العاملة
يف القطاع العام،كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة املثىن ،2010،بدون صفحة.
 -2سليمان سند السبوع ،أثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى أهداف الرقابة -حالة الشركات الصناعات األردنية ،-جملة دراسات العلوم اإلدارية،اجمللد ،38
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 .2إشكالية الدراسة :
إن التحدايت اليت تواجهها الوحدات االقتصادية و البنوك و املؤسسات ا املالية نتيجة التغريات يف البيئة احلالية وظهور هياكل
رقابة داخلية متطورة ومفاهيم جديدة منها مفهوم حوكمة الشركات جعلت من تشخيص واقع الرقابة الداخلية أمر حيوي وحتمي.
ولكن عند قيامنا بعملية التشخيص علينا األخذ بعني االعتبار بعض العوامل اليت ميكن أن تؤثر على فعالية نظام الرقابة الداخلية
ولعل أمها العوامل الثقافية التنظيمية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ومن هنا تتضح لنا معامل إشكالية الدراسة واليت ميكن صياغتها
على النحو التايل :
 ما مدى أتثري اهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة ؟
وتندرج حتت اإلشكالية الرئيسية مجلة من األسئلة الفرعية واليت ستساهم يف اإلجابة عليه وهي - :
 -1هل البنوك حمل الدراسة مؤهلة لتفعيل الرقابة الداخلية انطالقا من األهداف اليت حتققها الرقابة الداخلية وإخالء املسؤولية
جتاه البنك املركزي ؟
 -2ما مدى أتثري اهليكل التنظيمي يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية حمل الدراسة ؟
 -3ما مدى أتثري التكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية حمل الدراسة ؟
 -4ما مدى أتثري اهليكل التنظيمي يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة ؟
 -5ما مدى أتثري التكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة ؟

 .3فرضيات الدراسة :
وملعاجلة اإلشكاليات املطروحة حناول بناء الفرضيات التالية :
 -1البنوك حمل الدراسة ليست مؤهلة ابلشكل الكايف لتعامل مع الرقابة الداخلية؛
 -2يوجد أتثري للهيكل التنظيمي على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية حمل الدراسة؛
 -3يوجد أتثري للتكوين والتدريب على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية حمل الدراسة؛
 -4يوجد أتثري للهيكل التنظيمي على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة؛
 -5يوجد أتثري للتكوين والتدريب على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة؛

 .4أمهية الدراسة وأهدافها :
ترجع أمهية هذه الدراسة إىل احلاجة امللحة للبنوك واملؤسسات املالية إىل حميط رقايب فعال يساعد اإلدارة على اختاذ القرارات
وحتقيق األهداف املسطرة وتطبيق السياسات واإلجراءات الالزمة واحملافظة على كياهنا ومحاية أصوهلا وضمان االستمرار والنمو يف ظل
بيئة متغرية؛
كما تنبع أمهية هذه الدراسة من حاجة البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية إىل التطبيق الفعال لوظيفة الرقابة الداخلية
ملساعدهتا يف أتدية أنشطتها بصورة سليمة ،من أجل حتقيق أهدافها املنشودة ،والتكيف مع ما حيصل من تطورات عاملية ووطنية ،وكذا
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معرفة البيئة الداخلية ومدى أتثريها واليت تنشط فيها الرقابة الداخلية واليت قد تؤدي إىل تقويتها وتفعيلها ،كما قد تؤدي إىل إضعافها
إذا مل تفعل ابلشكل الكايف .واستنادا إىل موضوع الدراسة ومشكلتها األساسية ،واألمهية اليت جاءت هبا ،فإهنا هتدف إىل حتقيق مجلة
من األهداف :
 -1حماولة تشخيص واقع الرقابة الداخلية يف ظل العوامل الثقافية على عينة من البنوك العمومية واخلاصة ،للوقوف على أمهية البعد
الثقايف ومدى أتثريه يف تفعيل الرقابة الداخلية من عدمه؛
 -2إبراز مدى مواكبة أنظمة الرقابة ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية لألطر احلديثة للرقابة الداخلية وابألخص اإلطار األنضج
واألحدث عامليا والذي أصدرته اللجنة الراعية للمنظمات ويكتب اختصارا ()COSO؛
 -3تفعيل الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف اليت وضعها البنك املركزي من حفاظ على األصول وضمان استمرارية النشاط،
وااللتزام ابإلجراءات والقوانني املعمول هبا ،..من خالل دراسة بعض العوامل الثقافية واليت قد تؤثر وبشكل كبري يف تفعيل وتقوية
نظام الرقابة الداخلية ابلبنوك اجلزائرية.

 .5حدود الدراسة :
إن زايدة اهتمام الباحثني واملهنيني ابلرقابة الداخلية كان نتيجة للتطور املتزايد للحاجات املختلفة ابلنسبة للمؤسسة وابلنسبة
لألطراف املتعاملة معها ،واليت كانت وليدة التغريات املستمرة يف العامل ،ففرض عنصر التطوير املستمر يف األطر النظرية للرقابة الداخلية
مواكبة هذه التغريات ألن اجلزائر كغريها من دول العامل عليها مسايرة هذا التطور وإال ستقع فريسة لألزمات والفضائح املالية واليت
ستنخر اجلهاز البنكي والذي يعترب العصب الذي يقوم عليه االقتصاد اجلزائري ،هلذا حددان إطار الدراسة يف أربعة عناصر:
أ -احلدود البشرية  :أجنزت الدراسة امليدانية على عينة من املدراء و املدققني الداخليني ابلبنوك اجلزائرية بورقلة .
ب -احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على دراسة العالقة بني املتغريات التالية :اهليكل التنظيمي ،التكوين والتدريب،
والرقابة الداخلية .
جـ -احلدود املكانية:كإسقاط على واقع احلال ابلنسبة لعينة من البنوك اجلزائرية العامة واخلاصة ،كانت عينة الدراسة
كالتايل:
 بنك التنمية احمللية ( )BDLوكالة ورقلة؛
 القرض الشعيب اجلزائري ( )CPAوكالة ورقلة ؛
 بنك اجلزائر اخلليج ()AGB؛
 الشركة العامة اجلزائرية (.)SGA
د -احلدود الزمنية  :أجنزت الدراسة امليدانية خالل النصف الثاين من شهر أفريل . 2016
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 -6مرجعية الدراسة :
حسب إطالعنا وحبثنا املتواضع يف الكتب واملراجع ومواقع االنرتنت عن الدراسة السابقة واليت هلا صلة مباشرة مبوضوع حبثنا،
مل نتمكن من احلصول على الدراسات املناسبة واليت ختدم موضوع دراستنا وهذا نظرا حلداثة موضوع الدراسة احلالية .

 .7مربرات وأسباب اختيار املوضوع :
تعود أسباب إختيار هذا املوضوع إىل االعتبارات اآلتية :
اعتبارات ذاتية  :ترتبط هذه االعتبارات بشخص الباحث وهي فيما يلي:
 يندرج موضوع الدراسة ضمن جمال التخصص ( تدقيق و مراقبة التسيري) ،والرغبة يف اكتساب معارف جديدة يف جمال الرقابة
الداخلية وبصفة خاصة يف القطاع البنكي ملا له أمهية كبرية على االقتصاد الوطين؛
 يندرج موضوع الرقابة الداخلية ضمن ميواليت الشخصية ،وقناعيت بضرورة طرحه نظرا ألمهيته؛
 العمل على التكوين العلمي اجليد واملؤهل للباحث على أمل استكمال موضوع الدراسة وتطويره على مستوى أطروحة
الدكتوراه إن شاء هللا .
اعتبارات موضوعية :إن اختياران هلذا املوضوع راجع لعدة اعتبارات وهي:
 إن االهتمام املتزايد ابلرقابة الداخلية من قبل املهنيني والباحثني إلجياد أفضل األطر النظرية لتفعيلها ،يف ظل ثورة هائلة من
التغريات يف مجيع هذا اجملال ،أدت بنا إىل تسليط الضوء و التطرق هلذا املوضوع من أجل حتديد العوامل اليت ميكن أن تفعل هذا
النظام من عدمه؛
 أصبح موضوع الرقابة الداخلية من أهم وأكثر املواضيع املطروحة جدال يف الوقت احلايل خاصة على مستوى القطاع البنكي،
سواء على املستوى الوطين أو الدويل .

 .8منهج البحث واألدوات املستخدمة:
تستدعي طبيعة الدراسة استخدام مناهج متعددة تفي أبغراض املوضوع الذي يدخل ضمن الدراسات اإلقتصادية ،هلذا
يكون املنهج وصفيا وحتليليا يف الفصل األول لإلصالحات البنكية يف جمال الرقابة الداخلية  ،كما يكون حتليليا يف اجلوانب املتعلقة
ابلربط املباشر بني الرقابة الدا خلية والعوامل الثقافية من خالل العالقة السببية القائمة بينهما ،كما مت املزج بني املنهج الوصفي
والتحليلي يف الدراسة امليدانية أين متت االستعانة كذلك مبنهج دراسة احلالة ،لنكشف من خالله األبعاد امليدانية للعوامل الثقافية
وأتثريها يف الرقابة الداخلية ،والتطرق أيضا لتوجهات البنوك اجلزائرية حنو تطبيق فعال لوظيفة الرقابة الداخلية ،والولوج أكثر ملدى
االستفادة من الرقابة الداخلية كأداة لتحقيق األهداف املسطرة واليت أقرها البنك املركزي .كما استعمل الباحث املقابلة الشخصية مع
عينة الدراسة و املتمثلة يف املدراء وموظفي الرقابة الداخلية .
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 .9تقسيمات البحث :
انطالقا من األهداف املرجوة من املوضوع وملعاجلة اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية والختبار الفرضيات مت تقسيم
البحث إىل فصلني ،فيتناول الفصل األول اإلصالحات البنكية يف جمال الرقابة الداخلية من خالل تقدمي أهم اإلصالحات مع قراءة
مستفيضة ،ويضم مبحثني سنتناول يف املبحث األول مراحل تطور اجلهاز املصريف اجلزائري  ،ابإلضافة إىل قراءة يف نظام 11-08
املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية .أما املبحث الثاين تطرقنا إىل أحدث األطر النظرية والذي يعترب األنضج
عامليا واملتعلق ابلرقابة الداخلية والذي أصدرته جلنة تريدواي والذي يكتب اختصارا (. )COSO
وهبدف تثمني البحث قمنا يف الفصل الثاين إبجراء إسقاط على واقع البنوك حمل الدراسة وذلك من خالل دراسة عينة من
البنوك اجلزائرية العامة و اخلاصة ،هبدف التعرف إىل مدى أتثري العوامل الثقافية يف تفعيل وتقوية الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة،
وللوصول إىل ذلك قسمنا الفصل إىل مبحثني ،سنتناول يف املبحث األول املنهج واألدوات املستخدمة يف الدراسة امليدانية ،أما املبحث
الثاين سنتطرق فيه لعرض النتائج املتوصل إليها ومناقشتها.وخنتتم دراستنا خبامتة عامة للبحث ،وذلك بعرض جممل النتائج املتوصل إليها
واختبار الفرضيات ،وصوال إىل اقرتاح مجلة من التوصيات وآفاق للبحث .

 .10صعوابت البحث
طوال فرتة إجناز البحث اعرتضت طريقنا عدة صعوابت نوردها ابختصار يف النقاط التالية :
 -1صعوبة إجراء الدراسة امليدانية وذلك لطبيعة العمل ابلبنك وذلك نتيجة لعدم التفرغ والضغط الشديد الذي يعاين منه
العاملني ابلبنوك بصفة عامة؛
 -2صعوابت كثرية طوال إعداد مذكرة التخرج من خمتلف النواحي ،وخاصة فيما خيص احلصول على املراجع املناسبة؛
 -3صعوبة مجع املعلومات عن طريق املقابالت الشخصية مع عينة الدراسة سواء مع املدراء أو ابقي اإلطارات؛
 -4عدم التمكن من احلصول على كل الواثئق املطلوبة واملساعدة على التحليل؛
 -5صعوابت يف جمال اإلشراف واملتابعة طوال فرتة إجراء البحث.
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متهيد
هندف من خالل هذا الفصل إىل معرفة اإلصالحات اليت مست الرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،وقبل
التحدث عن هذا ارأتينا إلقاء نظرة ولو وجيزة على التطور التارخيي اجلهاز املصريف اجلزائري ،منذ االستقالل وإىل غاية أخر
إصالح يف جمال الرقابة الداخلية مرورا مبختلف املرحل والتطورات اليت مر هبا اجلهاز املصريف اجلزائري ،حيث عرف اجلهاز املصريف
خالل هذه الفرتة عدة حتوالت لعدة أسباب داخلية كانت أم خارجية .
وسنحاول من خالل هذا الفصل األول معرفة خمتلف املراحل اليت مر هبا اجلهاز املصريف يف اجلزائر بعد االستقالل إىل فرتة
اإلصالحات اجلديدة اليت مسته ،حيث تناول املبحث األول حملة وجيزة عن اجلهاز املصريف بعد االستقالل إىل غاية اإلصالح
املتعلق ابلرقابة الداخلية واملتمثل يف نظام  11-08واملؤرخ يف  28نوفمرب  ،2011وتعرضنا يف املبحث الثاين لإلطار العاملي
واملرجعي األحدث يف جمال الرقابة الداخلية ،واملتمثل يف اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية الصادر عن جلنة رعاية املؤسسات
) (the Committee Of Sponsoring Organizationsواليت تكتب اختصارا

(.)COSO

ومن خالل ما سبق ،سيتناول هذا الفصل العناصر الرئيسية التالية:
 مراحل تطور اجلهاز املصريف اجلزائري؛

 اإلصالحات املتعلقة ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات اجلزائرية؛

 أسباب إصدار نظام  11-08للرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية؛
 اإلطار العام للرقابة الداخلية لـ ( ) COSO؛
 خلفية تشكيل اللجنة الراعية للمنظمات األمريكية ()COSO؛
 مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية وفقا إلطار () COSO؛
 املكوانت الرئيسة للرقابة الداخلية وفقا إلطار ()COSO؛
 مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال.
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المبحث األول  :الجهاز المصرفي واإلصالحات المتعلقة بالرقابة الداخلية وطنيا ودوليا
حيتل اجلهاز املصريف أمهية كبرية ابلنسبة ألي اقتصاد ،ابعتبار أن حركة النشاط االقتصادي تتحقق من خالل دوره يف
تنشيط االدخار وتدعيم سوق رأس املال .ومن مث ميكن القول أن ال اقتصاد سليم بدون بنوك و مؤسسات مالية قوية ،كما أنه ال
بنوك آمنة يف ظل اقتصاد ضعيف ،أي أن االقتصاد والنظام املصريف كل متكامل ال ميكن استغناء أحدمها عن اآلخر.
وقد تعرض اجلهاز املصريف اجلزائري لعدة إصالحات من بعد االستقالل إىل غاية يومنا هذا ،مشلت هذه اإلصالحات كل
اجملاالت واألنظمة املتعلقة ابلقطاع البنكي ،وصوال إىل اإلصالحات املتعلقة ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،
وسنحاول يف هذا املبحث إلقاء الضوء على أهم املراحل اليت شهدها هذا اجلهاز احلساس.

المطلب األول  :مراحل تطور الجهاز المصرفي الجزائري
 من  1962إىل  : 1986تقرر إنشاء مؤسسة إصدار جزائرية لتحل حمل بنك اجلزائر يف 01 :جانفي ، 1963وبذلك أنشئالبنك املركزي اجلزائري على شكل مؤسسة عمومية وطنية تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل و ذلك مبوجب القانون رقم
 441-62املصادق عليه من قبل اجمللس التأسيسي يف 13 :ديسمرب . 1962

1

 مرحلة التأميمات ( :)1967 -1966متيزت هذه املرحلة بتأميم البنوك األجنبية واليت أعطت ميالد ثالثة بنوك جتارية جزائريةمسيت"بنوك أولية"وهي البنك الوطين اجلزائري ( ،)BNAالقرض الشعيب اجلزائري ( ،)CPAالبنك اخلارجي اجلزائري (. )B.E.A
 ( :)1985 - 1982مرحلة إعادة هيكلة البنوك نتج عنها مصرفان جديدان مها :بنك الفالحة والتنمية الريفية ()BADRوالذي مت إنشاؤه يف  16مارس  ، 1982بنك التنمية احمللية )B.D.L( :ويعترب البنك الثاين الناجم عن عملية إعادة هيكلة النظام
املصريف حيث أنشأ يف 30 :أفريل . 1985

2

 فتتبعها املرحلة املمتدة من ( 1986إىل  :)1990حبيث أظهرت التغريات اليت أدخلت على النظام املايل اجلزائري خاللالسبعينات و بداية الثمانينات حمدوديتها ،وعليه أصبح إصالح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهج تسيريه أو من حيث املهام
املنوطة به.

3

 سجلت سنة  1986الشروع يف بلورة النظام املصريف اجلزائري بتوصية البنوك أبخذ التدابري الالزمة ملتابعة القروض املمنوحة،وابلتايل وجوب ضمان النظام املصريف ملتابعة استخدام القروض اليت مينحها إىل جانب متابعة الوضعية املالية للمؤسسات ،واختاذه
مجيع التدابري الضرورية للقليل من خطر عدم اسرتداد القرض .

4

 - 1حممود محيدات  ،مدخل التحليل النقدي ،ديوان املطبوعات اجلامعية  1996،ص.104
 - 2علي بودالل،حممد سعيداين ،فعالية النظام املصريف اجلزائري بني النظرية والتطبيق،امللتقى الوطين األول :إصالح املنظومة املصرفية،كلية العلوم االقتصادية التسيري والعلوم
التجارية.2005،
 - 3حمدادي حممد نور الدين ،اجلهاز املصريف اجلزائري وإصالحات نظام التمويل ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر ،2002 -2001 ،ص.75
 - 4حممود محيدات ،نفس املرجع ،ص.105
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 وجاء قانون  01 –88واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية  ،ويف هذا اإلطار جاء هذا القانون املعدلواملتمم للقانون ( )86-12ليعطي استقاللية للبنوك يف إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد ,ومبوجب هذا القانون مينح البنك شخصية
معنوية جتارية ختضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب أي خيضع لقواعد التجارة ،ويعمل على حتقيق مبدأ الرحبية و السيولة و
يدعم هذا القانون أكثر دور البنك املركزي خاصة يف إدارة أدوات السياسة النقدية .
 ما بعد سنة  :1990يشكل القانون  10-90الصادر بتاريخ  14أفريل  1990نصا تشريعيا جديدا لدعم اإلصالحاتاالقتصادية اليت شرع فيها منذ  1988من طرف السلطات وهو من بني القوانني التشريعية األساسية اليت بينت التوجهات اجلديدة
لالنتقال حنو اقتصاد السوق ،و يشمل كل املسائل املتعلقة ابلنقد و القرض و البنك سواء تعلق األمر ابلشكل القانوين للبنوك ،
أنشطة البنوك  ،مراقبة البنوك و معايري التسيري ...اخل ،تعطي إعادة التنظيم املنبثقة عن القانون املتعلق ابلنقد و القرض استقاللية
نسبية للبنك املركزي.

1

 جوان :1998مت إنشاء السوق النقدية والذي فتح اجملال أمام املؤسسات املالية غري املصرفية للتدخل يف السوق النقديةبصفتها مقرتضة  ،إىل جانب ذلك مت وضع حد لعالقة التبعية السابقة بني البنك املركزي واخلزينة و هكذا و يف إطار قانون – 90
 10مت السماح إبنشاء بنوك أجنبية أو خاصة أو خمتلطة .

2

 من  : 2011 - 2002وهي قفرة نوعية يف جمال اإلصالحات اليت تعرض هلا النظام البنكي اجلزائري ،نظرا جملموعة مناألسباب و األحداث الدولية والوطنية  ،واليت ختص إجراءات الرقابة الداخلية ابلبنوك و املؤسسات اجلزائرية ،فكان أول إصالح
من نوعه يشهده النظام البنكي وخيص إجراءات الرقابة الداخلية ابلبنوك و املؤسسات املالية سنة  2002إبصدار األمر التنظيمي
رقم  03 -02املؤرخ يف  14نوفمرب  ، 2002ليتم إلغائه ويصدر نظام  11 -08املؤرخ يف  28نوفمرب  ،3 2011وذلك
نتيجة لعدة عوامل وأسباب على الصعيد الوطين والدويل .

المطلب الثاني :نظام  11-08والمتعلق بالرقابة الداخلية بالبنوك والمؤسسات الجزائرية
نظرا ألمهية العمليات البنكية وطبيعتها و آاثرها على النظام النقدي ،واستجابة للتطورات الدولية يف اجلهاز املصريف خاصة،
ويف اجملال االقتصادي بشكل عام ،ومنها اتفاقية ابزل ( ، ) 1-2-3ومتاشيا مع اإلصالحات اليت عرفتها اجلـزائر يف هذا اإلطار،
انطالقا من قانون  ،10 -90عمدت السلطات النقدية إىل وضع إطار عام للرقابة الداخلية يف البنوك و املؤسسات املالية ،و
ذلك من خالل إصدارها لألمر التنظيمي رقم  03 -02املؤرخ يف  14نوفمرب  ،2002ونظرا جلملة من األحداث واملستجدات
اليت طرأت على الصعيد الدويل والوطين واليت أثرت على اجلهاز املصريف والقطاع البنكي اجلزائري ،مت إلغاءه ليحل حمله األمر
التنظيمي رقم  11-08املؤرخ يف  28نوفمرب  2011املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك و املؤسسات املالية اجلزائرية .

 -1الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك(دراسة يف طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،طبعة ،2ص .203
 - 2رضوان سوامس ،العالقة بني البنك واملؤسسة على ضوء اإلصالحات املالية والنقدية اجلارية يف اجلزائر ،امللتقى الوطين األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و حتدايت املناخ
االقتصادي اجلديد 23/22 ،أفريل .2003
 -3املادة ( ، )74نظام  ،11 -08املتعلق ابلرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية  ،املؤرخ يف  28نوفمرب .2011
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 -1أهداف الرقابة الداخلية وتتمثل يف :

1

 التحكم يف األنشطة؛
 السري اجليد للعمليات الداخلية؛

 االحتياط من املخاطر مبا فيها املخاطر العملياتية؛
 املطابقة مع القوانني و األنظمة؛
 موثوقية املعلومات املالية؛
 احلفاظ على األصول .

 -2أجهزة الرقابة الداخلية  :وهي  05أجهزة:

2

 نظام رقابة العمليات و اإلجراءات الداخلية؛
 التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلومات؛
 أنظمة قياس املخاطر و النتائج؛
 أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر؛
 نظام حفظ الواثئق و األرشيف .

 -1-2نظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية :حدث فصل واضح بني الرقابة الدورية والرقابة الدائمة ،حبيث ركز
على مستويني للرقابة ومها الرقابة الدورية لالنتظام وأمن العمليات والرقابة الدائمة للمطابقة واألمن ،حبيث قام بتعيني مسؤول
يسهر على فاعلية جهاز الرقابة الدائمة ومسؤول يسهر على فاعلية الرقابة الدورية ،وتكليف أعوان خمصصني ملهمة الرقابة الدائمة
والدورية مع إعادة هيكلة أجهزة الرقابة الدائمة و الدورية و كذلك أنظمة قياس املخاطرة ،مع ضمان االستقاللية التامة بني
الوحدات املكلفة ابلرقابة الدائمة  .وتوفري كل الوسائل املطلوبة .

3

 -2-2التنظيم احملاسيب ومعاجلة املعلومات :جيب أن حترتم البنوك واملؤسسات املالية األحكام التشريعية والتنظيمية
املتعلقة ابلنظام احملاسيب املايل ،وال سيما أنظمة جملس النقد والقرض وتعليمات بنك اجلزائر.
 -3-2أنظمة قياس املخاطر و النتائج  :وتتمثل يف :

4

5

 انتقاء وقياس خماطر القروض؛
 نظام انتقاء خماطر القرض؛
 نظام قياس خماطر القرض؛
 نظام قياس خماطر السوق؛
 - 1املادة ( ،)03نظام . 11-08
 - 2املادة ( ،)04نظام  ،11 -08املتعلق ابلرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية  ،املؤرخ يف  28نوفمرب .2011
 - 3املادة ( ،)07نظام .11-08
 - 4املادة ( ،)31نظام .11-08
 - 5املادة ( ،)37نظام .11-08
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 نظام قياس خماطر التسديد؛
 نظام قياس خطر معدل الفائدة اإلمجايل .
ابإلضافة إىل نظام قياس املخاطر بني البنوك و نظام قياس السيولة ،والذي يعترب من بني التغريات اجلديدة واليت طرأت يف
جمال الرقابة الداخلية كما نصت عليه املادتني ( )49و (.)50

1

 -4-2أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر :إضافة أنظمة مراقبة ابإلضافة إىل األنظمة املوجودة واملتمثلة يف أنظمة مراقبة
خماطر الرتكيز و املخاطر ،النامجة عن العمليات بني البنوك وخماطر السيولة.

2

 -5-2نظام حفظ الواثئق وألرشيف :تقوم البنوك واملؤسسات ا ملالية إبعداد دالئل اإلجراءات املتعلقة بنشاطاهتا
المختلفة .وجيب أن حتدد هذه الدالئل،على األقل ،كيفيات التسجيل ،واملعاجلة واسرتداد املعلومات ،واخلطط احملاسبية
وإجراءات مباشرة العمليات.

3

األحكام اخلاصة برقابة املطابقة  :من أهم األجهزة اليت أتى هبا نظام  11-08وهذا على إثر الفضائح املالية واألزمات
اليت حدثت على املستوى الوطين ،حبيث تنص املادة ( )20من نفس النظام على تعيني مسؤول عن تنسيق وفاعلية رقابة خطر
عدم املطابقة ،والذي يقصد هبا عدم االمتثال للقوانني والتشريعات واإلجراءات.

4

التحكم يف املخاطر يسمح للبنوك واملؤسسات املالية بقياس املردودية احلقيقية للعمليات اليت تقوم هبا من قروض وغري ذلك،
وحتليل نظام التسيري والقيادة ،...وهذا يكون على عاتق اإلدارة العليا وجملس اإلدارة الذي يسهر على خلق القيمة املضافة الدائمة
يف اختيار الزابئن ،األسعار ونوعية اخلدمات ،حتديد مسؤوليات القطاعات العمل على كفاية رأس املال للمخاطر احملتملة .

 -3املخاطر اليت تواجهها البنوك و املؤسسات املالية و متثل يف:

5

6

 خطر القرض؛
 خطر الرتكيز؛

 خطر معدل الفائدة اإلمجايل؛
 خطر السوق؛
 خطر السيولة؛

 اخلطر القانوين؛

 خطر عدم املطابقة ( عدم االمتثال ) .

 - 1املادة ( )49و ( ،)50نظام  ،11-08ملتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية  ،املؤرخ يف  28نوفمرب .2011
 - 2املادة ( ،)54نظام .11-08
 - 3املادة ( ،)61نظام 11-08
 - 4املادة ( ،)20نظام .11-08
 - 5حممد الصغري قريشي  ،الياس بن ساسي ،الرقابة القانونية واإلدارية على القطاع املصريف ،امللتقى الوطين حول القطاع البنكي وقوانني اإلصالح االقتصادي ،جامعة جيجل،كلية
احلقوق،2005 ،ص.9
 - 6املادة ( ،)21نظام .11-08
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 -4اإلجراءات الرقابية للتحكم يف املخاطر و ذلك من خالل:
 وضع نظام رقابة العمليات؛

 نظام رقابة اإلجراءات التسيريية؛
 تنظيم حماسيب فعال؛
 نظام معاجلة املعلومات؛

 نظام قياس املخاطر والنتائج .

 -5جهاز الوقاية من تبييض األموال ومتويل اإلرهاب :حتديد إجراءات صارمة للوقاية من العمليات املشبوهة واملتعلقة
بتبييض األموال ومكافحة اإلرهاب ،ويعترب هذا اجلهاز من بني التغيريات والتحديثات اجلديدة اليت جاء هبا نظام 11-08
وذلك ن ظرا للفضائح اليت طالت جمموعة من البنوك اجلزائرية ولعل أشهرها فضيحة بنك آل خليفة ،والبنك التجاري الصناعي
اجلزائري يف . 2002

1

 -6قواعد احلوكمة  :واملتمثلة يف اجلهاز التنفيذي وهيئة املداولة وجلنة التدقيق وقد أفرد هلا اباب كامال وهو الباب السادس وهذا
نظرا ألمهيتها،حيث تقوم بفحص نشاط ونتائج جهاز الرقابة الداخلية على أساس املعلومات املستلمة ،ومتابعة التقارير اخلاصة
ابلرقابة الداخلية من أجل تفعيلها .

2

تلغى أحكام النظام رقم  02-03املؤرخ يف  14نوفمرب  ،2002واملتضمن الرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية
اجلزائرية.

3

 - 1املادة ( ،)29نظام  ،11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،املؤرخ يف  28نوفمرب .2011
 - 2املادة ( ،)63نظام .11-08
 -3املادة ( ،)74نظام . 11-08
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المطلب الثالث :أسباب إصدار نظام  11-08للرقابة الداخلية بالبنوك والمؤسسات المالية
الجزائرية
البنوك واملؤسسات املالية كغريها من املؤسسات اليت تنشط يف القطاعات املختلفة ،فهي تنشط يف بيئة ديناميكية حيث
تتأثر وتؤثر ابلبيئة و الظروف احمليطة سواء كانت داخلية أو خارجية ،فالتغريات اليت طرأت وأدت إىل إصدار نظام 11-08
واملؤرخ يف  28نوفمرب  2011واملتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،تتعلق أبحداث ومستجدات على
الصعيد الدويل والوطين  ،وسنحاول تناوهلا على سبيل الذكر ال احلصر .

 - 1على الصعيد الدويل :
 1-1عضوية بنك اجلزائر يف بنك التسوايت الدويل ( :2003 )BRIوالذي تعمل حتت سلطته جلنة ابزل ،األمر الذي
ميكن بنك اجلزائر من االستفادة من خربة هذا البنك يف الشؤون املالية واملصرفية خصوصا على الصعيد الدويل وتبنت اجلزائر
التوصيات الصادرة عن جلنة ابزل األوىل ،الثانية و الثالثة .

1

 2-1األزمات املالية  :ولعل أمهها واليت أحدثت صدى دويل كبري وهي أزمة الرهن العقاري أبمريكا يف  ،2008واليت أدت إىل
إفالس أكرب البنوك األمريكية واتضح فيما بعد أن أهم األسباب اليت أدت إىل حدوثها تزايد املخاطر املصرفية اليت واجهتها ،وعدم
إدارهتا بصورة جيدة من انحية  ،وضعف األجهزة الرقابية الداخلية من انحية أخرى .

2

 3-1التطور العلمي والتكنولوجي :من املعلوم أن أنظمة التشغيل اإللكرتوين للبياانت تولد بيئة قد تساعد على ارتكاب
العديد من املخالفات ،وإمكانية سرقة املعلومات أو تغيريها دون ترك أثر ،مما يتطلب ضرورة وجود نظام جيد للرقابة الداخلية.
 4-1إصدار املواصفات القياسية للجودة العاملية :أصبحت شهادة اجلودة العاملية متثل جوازا للمرور إىل األسواق اخلارجية
يف خمتلف دول العامل،حيث اشرتطت بعض الدول ضرورة حصول موردي السلع واخلدمات إليها ،على شهادات اجلودة العاملية اليت
تصدرها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،األمر الذي تطلب من املنشأة ضرورة امتداد عمل الرقابة الداخلية ليشتمل على الرقابة
على اجلودة للتأكد من االلتزام مبتطلبات ومواصفات اجلودة العاملية .

3

 5-1الفضائح املالية لكربايت الشركات العاملية  :أدى اهنيار العديد من شركات األعمال العاملية ,،ولعل أمها شركة
( )Enronلصناعة السيارات األمريكية يف أواخر عام  ،2001و ( )WorldComلالتصاالت ،وما تبعها من شركات أخرى مثل
شركة كومس ،شركة كويست ،اتيكو وشركة جلوابل كروسينغ ،إىل فقدان العديد من املسامهني وأصحاب املصاحل ورؤوس أمواهلم
نتيجة فساد إدارات تلك الشركات ،و إخفاق املراجعني اخلارجيني يف الكشف عن التجاوزات واختاذ اإلجراءات املهنية املالئمة،
 - 1زاهر ألرمح  ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية  ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  ،عمان ،األردن  ، 2007 ،ص. 95
 - 2حممد مسري دهريب ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم جلنة  ،COSOاعتماد منوذج التقييم الذايت للمخاطر الرقابية وإمكانية تطبيقه يف املؤسسات اخلدمية واإلنتاجية
العاملة يف القطاع العام،كلية اإلدارة واالقتصاد،جامعة املثىن.2010،
 - 3زاهر ألرمح  ،نفس املرجع ،ص.96
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أدى هذا إىل ضرورة االهتمام أبنظمة الرقابة الداخلية ،حيث خلصت الدراسات اليت أجريت حول أسباب اهنيار تلك الشركات
إىل أن ضعف األداء الرقايب فيها هو أحد األسباب الرئيسة .

1

 6 -1إصدار قانون ساربينز أوكسلي ( :)Sarbanes-Oxley Actصدر قانون والذي يعد أهم قانون لتنظيم األعمال يف
أمريكا كرد فعل للفضائح املالية اليت طالت كربايت الشركات والغرض منه محاية املستثمرين عن طريق حتسني دقة وموثوقية نظام
 -2اإلفصاح وقانون " SOXيتطلب كل تقرير سنوي ،حيتوي على تقرير للرقابة الداخلية وذلك يتضمن تقييما لفاعلية هيكلة
وإجراءات املراقبة الداخلية من اجلهة املصدرة إلعداد التقارير املالية ".

2

 -2على الصعيد الوطين :
اجلزائر كغريها من دول العامل تعرضت لفضائح مالية هزت االقتصاد الوطين وذلك لكوهنا مست عصب االقتصاد الوطين
واملتمثل يف القطاع البنكي ولعل أهم وأبرز حدثني مها فضيحيت بنك آل اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري.
 1-2بنك آل اخلليفة ( : )K-Bقررت اللجنة املصرفية يف ديسمرب  ،2002أتكيد اإلجراء التحفظي الذي اختذه بنك اجلزائر
ضد بنك آل اخلليفة يف نوفمرب  ،2002وال بتسجيلها خمالفات يف مراقبة الصرف وحتويالت رؤوس األموال ،ومت تقرير ذلك يف
حماضر أرسلت إىل وزارة املالية يف إطار األمر رقم  22 -16وحماضر أخرى كانت موضوع إرسال إىل العدالة ،تزامنت خمالفات
تنظيم الصرف مع اختالل اهليكل املايل للبنك جعلت اللجنة املصرفية تقرر تعيني متصرف مؤقت للبنك ،حيث أدى عدم وجود
السيولة إىل وضعية التوقف عن الدفع ،واملخالفات العديدة لتنظيم الصرف والقواعد احملاسبية واملهنية ،قررت اللجنة املصرفية سحب
اعتماد هذا البنك و تعيني مصف له يف شهر ماي . 2003

3

 2-2البنك التجاري والصناعي اجلزائري ( : )BCIAمت إثبات عدم الشرعية يف املعامالت اليت يقوم هبا وبعض املخالفات
أثناء عمليات الرقابة املختلفة ،ومشكل الشيكات والكمبياالت املظهرة ،وخمالفات تنظيم الصرف ،ابإلضافة إىل تدهور الوضعية
املالية اليت نتج عنها وضعية التوقف عن الدفع ،وكل هذه األسباب دفعت اللجنة املصرفية إىل تقرير سحب اعتماد هذا البنك
وتعيني مصف له يف شهر أوت . 2003

4

وابلنظر إىل العقوابت املتخذة قررت اللجنة املصرفية تطبيقا للقانون نشر مذكرات إعالمية توضح جمموع الوقائع املنسوبة
هلذين البنكني ،فهذا الدور الرقايب ال يتحقق أداؤه األفضل إال يف ظل تشريعات وقوانني مناسبة تبدأ من شروط اعتماد أي بنك
فهذا أول خطوة أساسية يف رقابة البنوك ،مرورا بنظام املعلومات الذي يربط بنك اجلزائر بباقي البنوك التجارية واملؤسسات املالية

 - 1خالد حممد لبيب ،حنو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة املراجعة الداخلية يف مواجهة ظاهرة الفساد املايل يف قطاع األعمال ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية
التجارة -جامعة اإلسكندرية ،اجمللد  ،40العدد  ، 2003،01ص. 102
 - 2إبراهيم نبيل ،األساليب اهليكلية لنظام الرقابة الداخلية يف سد فجوة احتياجات مستخدمي التقارير املالية يف ظل بيئة قانون ساربينز-أوكسلى ،أكادميية الشروق ،املعهد العايل
للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات ،مصر،دون طبعة.2009،
 -3حممد الصغري قريشي  ،الياس بن ساسي ،الرقابة القانونية واإلدارية على القطاع املصريف – امللتقى الوطين حول القطاع البنكي وقوانني اإلصالح االقتصادي ،جامعة جيجل ،كلية
احلقوق ،2005 ،ص.16
 - 4حممد الصغري قريشي ،الياس بن ساسي ،نفس املرجع ،ص.16

9

الفصل االول

النظام البنكي الجزائري و االصالحات الممهدة القتصاد السوق

من أجل التقييم واملالحظة السريعة لكل املستندات والواثئق و العمليات املصرفية اليت تبني الوضعية املالية اخلاصة بكل بنك مبا
فيها املالءة ،وتقييم املخاطر أبنواعها ،وسالمة اإلفصاح الذي ميثل أساس ومنطق الرقابة البنكية.

المبحث الثاني :اإلطار العام للرقابة الداخلية لـ ()COSO
الرقابة الداخلية مبعناها الواسع هي اخلطة التنظيمية ومجيع الوسائل و اإلجراءات اليت تتبع داخل املنظمة ،واليت من شأهنا
احملافظة على أصوهلا ،واحلصول على بياانت ذات مصداقية ،وحتقيق أكرب قدر من الكفاءة اإلنتاجية يف عمليات املنظمة،
وااللتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية املرسومة .

1

قدمت جلنة املنظمات الراعية واليت أتسست حتت رعاية مخس منظمات مهنية اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية املعروف بـ
( )COSOيف عام  ،1992والذي كان مبثابة توجيهات خاصة لتحديد كيفية وضع ضوابط رقابة قوية متكن الشركات من حتقيق
أهدافها أبقل قدر من األحداث غري املخطط هلا ،وذلك هبدف حتسني األداء التنظيمي واختاذ قرارات بضوابط أفضل ،ومنسجمة
مع إدارة املخاطر ،وحوكمة الشركات.ومما سبق سنحاول يف هذا املبحث إبراز وبشكل عام مفهوم وأهداف ومكوانت الرقابة
الداخلية وفقا إلطار(

. )COSO

المطلب األول :خلفية تشكيل اللجنة الراعية للمنظمات األمريكية ()COSO
يف عام  1985وأثر فشل عدد من الشركات األمريكية الكربى وظهور قصور واضح يف مراجعة حساابت بعض هذه
الشركات ،قام كل من الكوجنرس األمريكي وهيئة األوراق املالية األمريكية (  )Committee Security Exchangبتمويل محلة
إصالحات لقانون املمارسات األجنبية الفاسدة  ،1977ومت تشكيل "اللجنة الوطنية للتعامل مع التقارير املالية االحتيالية
( ،)Treadway Commissionشكلت برعاية مشرتكة من مجعيات ومعاهد احملاسبة املهنية الرئيسة اخلمسة يف الوالايت املتحدة
وتشمل كل من:

2

 املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املعتمدين

The American Institute of Certified Public

)Accountants(AICPA

 مجعية احملاسبني األمريكيني
 معهد املدراء املاليني
 معهد املراجعني الداخليني
 معهد احملاسبني اإلداريني (

(American Accounting Association (AAA
( Financial Executives International (FEI
(The Institute of Internal Auditors (IIA
Institute of Management Accountants (IMA

 - 1صربي ماهر مشتهي ،تقييم مدى انسجام أنظمة الرقابة الداخلية يف الشركات ملسامهة العامة الفلسطينية مع إطار  COSOواثر ذلك على أداء الشركة وقيمتها ،جامعة القدس
املفتوحة  ،غزة ،2015 ،ص.56
 - 2عبد السالم مخيس بدوي،أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى حتقيق أهداف الرقابة – دراسة حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة  ،مذكرة ماجستري،غري
منشورة،ختصص حماسبة ومتويل،2011،ص.28
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بدراسة نظم تقارير املعلومات املالية خالل الفرتة من أكتوبر  1985إىل سبتمرب ،1987وأصدرت

تقريرا عن النتائج والتوصيات يف أكتوبر  1987بعنوان " تقرير اللجنة الوطنية إلعداد التقارير املالية االحتيالية " ،ونتيجة تقرير
اللجنة األويل مت تشكيل جلنة املنظمات الراعية ( )COSOومت تكليف شركة ()Lybrand & Coopers
بكتابة تقرير حول وضع إطار متكامل للرقابة الداخلية ،ويف سبتمرب ،1992مت إصدار أربعة تقارير بعنوان "الرقابة الداخلية -
إطار متكامل" والذي يعد أهم اإلصدارات اليت تناولت أنظمة الرقابة الداخلية وأطلق عليه اختصارا (.)COSO I
عام  2004توسعت

()COSO

1

يف اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية وأصدرت تقريراً بعنوان "إدارة خماطر املشروع -إطار

متكامل" والذي يطلق عليه اختصارا ( ،)COSO IIوالذي أبقي فيه على مفهوم نظام الرقابة الداخلية( ،)COSO Iوتوسع يف مفهوم
إدارة املخاطر.

2

ويف عام  2013مت إصدار النسخة اجلديدة واملعدلة لإلطار العام لـ ( ،)COSO، 2013أجريت عليه العديد من التغيريات
تتالءم مع التطورات اجلديدة وكذا لتفادي األزمات والفضائح املالية اليت تعرضت هلا كربايت الشركات املالية كما سبق الذكر.

المطلب الثاني  :مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية وفقا إلطار()COSO
 -1مفهوم الرقابة الداخلية وفقا إلطار ()COSO
تعددت تعاريف الرقابة الداخلية إال أن التعريف األكثر مشوال بني كافة التعاريف والذي مت تبنيه من قبل عدد من اجلمعيات
املهنية يف العامل هو تعريف جلنة رعاية املؤسسات) ،)the Committee Of Sponsoring Organizationsوتكتب اختصارا
)(COSOحيث مت تعريف الرقابة الداخلية على أهنا  ":الرقابة الداخلية عمليات تتأثر مبجلس إدارة املؤسسة واإلدارة واإلفراد
اآلخرين يف املؤسسة واليت مت تصميمها لتعطي أتكيدا معقوال حول حتقيق املؤسسة ألهدافها يف النواح التالية" -:
 مدى كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية؛
 مدى االعتماد على التقارير املالية؛
 مدى االلتزام ابلقوانني واألنظمة املعمول هبا.

3

 -2أهداف نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار

()COSO

يهدف نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار ( )COSOإىل حتقيق األهداف التايل:

4

 -1-2حتقيق كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية :يتم وضع عناصر الرقابة ابملنظمة لتعزيز االستخدام الفعال والكفء للموارد،
مبا يف ذلك األفراد ،حىت يتم حتقيق أهداف املنظمة ،ومن أهم جوانب عناصر الرقابة توفري معلومات دقيقة الختاذ القرار.

 - 1عبد السالم مخيس بدوي ،مرجع سبق ذكره  ،ص.28

:
BRESSAC, ANNIE, TRANSITION FROM COSO I TO COSO II, IAS CONFERENCE, NOVEMBER 25TH 2005, WEBPAGE - 2

-3

Sara SIMOUSSI. audit interne bancaire.cas pratique : audit de l’organisation commerciale agence adoptée par la badr-Bank. mémoire de fin d’études en vue de l’obtention

du diplôme supérieur des études bancaires.2012.

 - 4سليمان سند السبوع ،أثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى أهداف الرقابة -حالة الشركات الصناعات األردنية ،-جملة دراسات العلوم اإلدارية،اجمللد
 ،38العدد  ،2011،01ص.95
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 -2-2الثقة ابلقوائم املالية :تقع مسؤولية إعداد القوائم املالية على عاتق اإلدارة ،وتقع عليها مسؤولية قانونية مهنية للتأكد من
أن املعلومات امل درجة ابلقوائم املالية مت عرضها بعدالة مبا يتفق مع متطلبات املبادئ احملاسبية املتعارف عليها وخاصة املعدة ألطراف
خارجية من مستثمرين ودائنني ومالك وغريهم.
 -3-2االلتزام ابلقوانني والقواعد التنظيمية :هناك بعض القواعد والقوانني جيب على املنظمة التقيد هبا سواء أكانت داخلية أو
خارجية ،مباشرة أو غري مباشرة ،فالقوانني غري املباشرة اليت تؤثر على املنظمة تلك القوانني املتعلقة حبماية البيئة أو قوانني احلرايت
العامة ،ومتثل هذه األهداف أهدافاً عامة جلميع املنظمات على اختالف أنشطتها ،وابلتايل فإن حتقيق نظام الرقابة الداخلية الفعال
وفقاً إلطار املنظمات ( )COSOألهدافه ،ميثل رغبة مشرتكة للجميع ،سواء إدارات  ،أو املهتمني اخلارجيني هبا.

المطلب الثالث  :المكونات الرئيسة للرقابة الداخلية وفقا إلطار()COSO
تتكون الرقابة الداخلية من مخسة مكوانت رئيسة مرتابطة وفقا إلطار ( ،)COSO، 2013تتداخل مع بعضها البعض كإطار
فعال لوصف وحتليل نظام الرقابة الداخلية ،وذلك من أجل توفري أتكيد مناسب على حتقيق أهداف املؤسسة وهي موضحة
ابلشكل رقم ( ، )1-1وفيما يلي حتليال هلذه العناصر.
الشكل رقم ( : )1-1اإلطار املتكامل للرقابة الداخلية لـ ()COSO،2013

Source :Pocket Guide, COSO 2013 une Opportunité Pour Optimiser Votre Contrôle Interne Dons Un
Environnement en mutation, Juillet 2013,P16.
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 -1بيئة الرقابة  :ويقصد هبا اإلجراءات والسياسات اليت تعكس توجيهات جملس اإلدارة واإلدارة العليا وتنظيم هيكل
وعمل املؤسسات بطريقة تؤثر يف وعي موظفيها وسلوكياهتم وأدائهم ،إن عدم فاعلية بيئة الرقابة الداخلية يؤدي إىل نظام رقابة
داخلية غري فعال ،حىت يف حالة جودة املكوانت األربعة األخرى.

1

وهناك عدة عوامل تساعد على جناح بيئة الرقابة واليت ميكن أن تكون كمؤشرات للحكم على جودة البيئة الرقابية وتتكون من :
 1-1العوامل الداخلية  :واملتمثلة يف :
 1-1-1عوامل هلا صلة مباشرة ابإلدارة ذاهتا :
العامل األول -نزاهة اإلدارة والقيم األخالقية  :التعرف على نزاهة اإلدارة والقيم األخالقية من خالل وجود الئحة للسلوك
سواء كانت مكتوبة أو يف صورة خطاب ترسله اإلدارة للعاملني ابملنظمة بصفة دورية ،وتركز هذه الالئحة على ضرورة التزام
العاملني ابلقيم األخالقية يف التعامل مع األطراف الداخلية واخلارجية واليت تضمن حسن مسعة الشركة ومصداقيتها ،مع ضرورة
التزامهم ابلقوانني واللوائح وأن يعمل اجلميع على محاية وأمن املعلومات وضمان السرية .

2

العامل الثاين -فلسفة اإلدارة ومنط التشغيل  :تشمل فلسفة اإلدارة وأسلوهبا التشغيلي سلسلة من اخلصائص :درجة املخاطر
اليت ترغب املنظمة يف حتملها ،إضافة إىل نظرة اإلدارة وفلسفتها اخلاصة بنظم املعلومات ،احملاسبة ،القوى البشرية ،املراقبة والتدقيق
والتقييم وهذه املهام هلا أثر كبري على أنظمة الرقابة الداخلية وميكن تلخيص إجراءات فلسفة اإلدارة ومنط التشغيل كالتايل:
 دراسة وحتليل حجم املخاطر املقبولة لدي املنظمة؛
 الدوران الوظيفي يف الوظائف العامة؛
 أمهية وظيفة اإلدارة املالية؛
 التواصل والتفاعل بني اإلدارة العليا واإلدارات والفروع.

3

 2-1-1عوامل هلا صلة بتنظيم الوحدة االقتصادية ذاهتا :
العامل األول – اهليكل التنظيمي  :يوفر اهليكل التنظيمي للمنظمة اإلطار والذي من خالله يتم ختطيط وتنفيذ ،مراقبة
ومراجعة أنشطتها لتحقيق أهدافها ،وتتطلب البيئة الرقابية اجليدة إقامة هيكل تنظيمي كفء واضح الصالحيات واملسئوليات،
وحيدد قنوات اتصال وخطوط السلطة و اإلشراف .وميكن تلخيص إجراءات اهليكل التنظيمي كالتايل:

4

 مالئمة اهليكل التنظيمي لطبيعة عمل وحجم املنظمة؛
 -1صربي ماهر مشتهي ،تقييم مدى انسجام أنظمة الرقابة الداخلية يف الشركات ملسامهة العامة الفلسطينية مع إطار  COSOواثر ذلك على أداء الشركة وقيمتها،جامعة القدس
املفتوحة،غزة ،2015،ص.263
 - 2فضيلة بوطورة ،دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنوك-دراسة حالة الصندوق الوطين لتعاون الفالحي -مذكرة ماجستري،غري منشورة ،ختصص علوم التسيري،جامعة
حممد بوضياف املسيلة ،2007/2006 ،ص.21
 - 3عبد السالم مخيس بدوي ،أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى حتقيق أهداف الرقابة –دراسة حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة ،مذكرة
ماجستري،منشورة،خصص حماسبة ومتويل ،2011،ص .34
 - 4عبد السالم مخيس بدوي ،مرجع سبق ذكره ،ص .35
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 حتديد مهام ومسؤوليات املديرين الرئيسيني؛
 كفاءة وخربة املديرين الرئيسيني؛
 وجود آليات لتناقل وتبادل التقارير بني املستوايت املختلفة؛
 مرونة اهليكل التنظيمي للتعامل مع التغريات يف حميط املنظمة؛
 كفاية أعداد املوظفني وإخضاعهم لدورات تكوينية و تدريبية لزايدة مهاراهتم حسب احلاجة ولكل املستوايت .
العامل الثاين  -التحديد الواضح خلطوط السلطة و تفويض املسؤوليات :تتأثر الرقابة أبسلوب اإلدارة الواضح والدقيق يف
حتديدها خلطوط السلطة وتفويض الصالحيات واملسئوليات ،وهرم العالقات وإعداد التقارير ،واملسؤولية عن األنشطة التشغيلية
واملصادقة  ،وميكن تلخيص إجراءات تفويض الصالحيات واملسئوليات كالتايل:

1

 وجود تفويض للصالحيات يتناسب مع أهداف املنظمة؛
 وجود فهم وإدراك من املوظفني ألهداف املنظمة؛
 وجود تناسب بني املسئولني وحجم الصالحيات املفوضة؛
 وجود آلية معينة لرقابة التقيد ابلصالحيات املفوضة.
العامل الثالث -سياسات وممارسات إدارة املوارد البشرية  :تتمثل السياسات واإلجراءات املتعلقة ابملوارد البشرية ،كل ما
يتعلق من السياسات واإلجراءات وطرق التعيني ،التدريب والتقييم املستمر ،وتعترب تلك السياسات عنصراً مهما من بيئة الرقابة،
وميكن تلخيص إجراءات سياسات املوارد البشرية كالتايل:

2

 وجود سياسات خاصة ابلتعيني والرتقية؛
 وجود سياسات وإجراءات خاصة ابلتدريب؛
 إجراءات لتعريف املوظفني اجلدد مبسؤولياهتم واملتوقع منهم؛
 مراعاة النزاهة عند تقييم أداء املوظفني؛
 مدي كفاءة اإلجراءات املتعلقة ابلتحقق من معلومات املوظفني املرشحني للتوظيف؛
 أسس ومعايري الرتقيات تفصيلية وواضحة ويتم إعالهنا للموظفني؛
 مدي مالئمة اإلجراءات املتخذة حيال التجاوزات للسياسات واإلجراءات .

 - 1عبد السالم مخيس بدوي ،أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى حتقيق أهداف الرقابة –دراسة حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة ،مذكرة
ماجستري،منشورة،ختصص حماسبة ومتويل ،2011،ص .34
 - 2عبد السالم مخيس بدوي ،نفس املرجع  ،ص. 35
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العامل الرابع  -االلتزام مبقومات الكفاءة العلمية والعملية :الكفاءة هي حمافظة مجيع األفراد داخل املنظمة على مستوى
معني من الكفاءة سواء كانت يف اجلانب العلمي أو اجلانب العملي ،حيث يسمح هلم القيام بواجباهتم على أكمل وجه ،إضافة
إىل فهمهم أمهية تطوير وتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة ،وعلى اإلدارة أن حتدد املهارة واملعرفة الالزمة لألفراد للقيام ابألعمال
املطلوبة ،والتدريب الالزم واملتابعة إضافة إىل تقييم األداء.و ميكن تلخيص إجراءات االلتزام ابلكفاءة كالتايل:

1

 حتديد مستوي الكفاءة لوظائف املنظمة "املهارات واملعارف املطلوبة؛
 حتليل املعارف واملهارات اخلاصة ابلوظائف؛
 مراعاة مبدأ الكلفة واملنفعة للتسكني يف الوظائف.
العامل اخلامس -دور ومشاركة جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة (احلوكمة)  :يعمل جملس اإلدارة اجليد بشكل مستقل عن
اإلدارة ،ويقوم أفراده مبتابعة وفحص أنشطة اإلدارة ،وتلعب جلنة املراجعة يف هذا الشأن أيضاً دوراً مهما يف تدعيم البيئة الرقابية،
وتتكون من املديرين أو أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني ،وتعترب مبثابة وسيلة االتصال بني جملس اإلدارة ومراجع احلساابت
اخلارجي.

2

 1-2العوامل اخلارجية :
وتتمثل يف ممارسات تتم من قبل أطراف خارج الوحدة االقتصادية ،ويكون هلا أتثري على العمليات التشغيلية ذات الصلة،
وتشمل عاملني على األقل :
أ -القوانني والتشريعات واملعايري؛
ب -متطلبات التنظيم احلكومي وما ينعكس منها بشكل مباشر أو غري مباشر على الرقابة الداخلية ،كتطور البلد وغريها .

3

 -2تقدير املخاطر :تشري إىل عمليات التعامل مع املخاطر اليت تشكل خرقا أو هتديدا لتحقيق أهداف املنظمة ،وهي تتضمن
حتديد وحتليل وختمني أو تقييم املخاطر املالئمة.
التغري املستمر يف الظروف االقتصادية والصناعية والتنظيمية والتشغيلية ،يواجه كل كيان جمموعة متنوعة من املخاطر الداخلية
واخلارجية اليت جيب تقديرها ،فتقدير املخاطر ال تقتصر على حتديد املخاطر ذات الصلة بتحقيق األهداف فقط وحتليلها ،إمنا
تشمل أيضا اآللية والكيفية اليت جيب أن تدار هبا املخاطر.

4

 -3األنشطة الرقابية  :تشري إىل السياسات واإلجراءات واملمارسات اليت تؤكد لإلدارة أبنه قد مت حتقيق األهداف وان
االسرتاتيجيات املوضوعة لتخفيف املخاطرة قد نفذت بفاعلية .وتتضمن هذه األنشطة :املصادقات والصالحيات والفحص
والتسوايت ومراجعة األداء التشغيلي ومحاية األصول وتقسيم الواجبات 1.وميكن تصنيف األنشطة الرقابية إىل التايل:

 - 1عبد السالم مخيس بدوي ،أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى حتقيق أهداف الرقابة –دراسة حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة ،مذكرة
ماجستري،منشورة،ختصص حماسبة ومتويل،2011،ص .36
 -2عبد السالم مخيس بدوي ،نفس املرجع  ،ص .37
- http://www.coso.org/IC-Integrated Framework-summary.htm/.20/05/2011.3
 - 4علي حسن الدوغجي،إميان مؤيد اخلريو ،فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفقا  ،COSOجملة العلوم االقتصادية واإلدارية،اجمللد،19العدد  ،70ص.410
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 1-3الفصل املالئم بني املهام :يوجد أربع مؤشرات عامة للفصل بني املهام هي:
 الفصل بني حيازة األصول والرقابة عليها؛
 الفصل بني الرتخيص ابلعمليات املالية وحيازة ما يرتبط هبا من أصول؛
 الفصل بني مسئولية تشغيل األصل وتسجيل العمليات والتقارير اخلاصة به ،واليت يتم مبوجبها تقييم أداء ذلك األصل أو
القسم الذي يقوم بتشغيله؛
 الفصل بني املهام يف إطار التشغيل اإللكرتوين للبياانت حبيث يتم الفصل بني دائرة تكنولوجيا املعلومات واألقسام
املستخدمة لتكنولوجيا املعلومات .
 2-3التصريح املالئم للعمليات املالية واألنشطة  :لتحقيق رقابة فعالة جيب حتديد الصالحيات لكل مستوى إداري معني،
واملهام املوكلة لكل منها .

 3-3املستندات والسجالت املالئمة .
 4 -3إجراءات الرقابة الفعلية على األصول .
 -4املعلومات واالتصال :التأكد من أن املعلومات املالئمة قد مت حتديدها والسيطرة عليها وإيصاهلا ابلشكل واإلطار الزمين
املناسبني حبيث يتمكن األفراد من اجناز واجباهتم ومسؤولياهتم بفاعلية .وتشمل هذه الناحية وجود نظام اتصال فعال داخل املنظمة
وخارجها مع أطراف مثل املستهلكني واملوردين والتشريعيني ومحلة األسهم ،وكذلك التعامل مع البياانت الداخلية و
اخلارجية .

2

تساهم نظم املعلومات بدور رئيسي يف نظم الرقابة الداخلية ألهنا تقوم إبنتاج التقارير ،مبا فيها التنفيذية واملالية و
املعلومات ،واليت تساعد اإلدارة يف مراقبة األعمال يف أمشل معانيها ،وجيب أن تكفل االتصال الفعال بتدفق املعلومات على مجيع
املستوايت اإلدارية ،كما جيب أن يضمن االتصال مع أطراف خارجية ،مثل العمالء واملوردين واملنظمني ومحلة األسهم واملستثمرين
وكل األطراف ذات العالقة .

3

 -5املراقبة واملتابعة  :وهي عملية تقييم جودة املراقبة على نظام الرقابة الداخلية ،وتتضمن انحيتني ،التقييمات املستمرة
بواسطة أنشطة اإلدارة واإلشراف املنتظمة وتصرفات األفراد اآلخرين املكلفني هبذه الناحية .والناحية الثانية تتمثل يف التقييمات
املنفصلة واليت يتحدد جماهلا ومدى تكرارها بناء على تقييم املخاطرة وفاعلية إجراءات املراقبة املستمرة ،حيث ينبغي تسجيل
نواقص الرقابة وإيصاله لإلدارة وجملس اإلدارة إلجراءات العمليات التصحيحية والتدابري الالزمة

.

4

 - 1حممد مسري دهريب  ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم  COSOاعتماد منوذج التقييم الذايت للمخاطر الرقابية ومدى إمكانية تطبيقه يف املؤسسات اخلدمية واإلنتاجية
العاملة يف القطاع العام ،كلية االقتصاد  ،جامعة املثىن ،2010،ص.25
 - 2سليمان سند السبوع ،أثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى أهداف الرقابة -حالة الشركات الصناعات األردنية ،-جملة دراسات العلوم اإلدارية،اجمللد
 ،38العدد ،1،2011ص.109
 - 3عبد السالم مخيس بدوي ،مذكرة ماجستري  ،ص.38
 - 4علي حسن الدوغجي،إميان مؤيد اخلريو ،فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفقا  ،COSOجملة العلوم االقتصادية واإلدارية،اجمللد،19العدد  ،70ص .415
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المطلب الرابع  :مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال
إن احلاجة لوظيفة الرقابة ،إمنا تنشأ نتيجة وجود احتمال حلدوث أخطاء يف تنفيذ األهداف املوضوعة مسبقا ،ومن خالل
تعريف نظام الرقابة الداخلية السابق فإنه يتضح وجود جوانب إدارية وأخرى حماسبية كمقومات لنظام الرقابة الداخلية الفعال،
و يتوقف جناحه وفاعليته مدى توافر هذه املقومات والدعائم األساسية الضرورية الالزمة خللق نظام سليم وفعال.
فهناك املقومات اإلدارية والتنظيمية لنظام الرقابة الداخلية ،واملقومات احملاسبية واملالية لنظام الرقابة الداخلية ،وسوف يتم ذكر
املقومات اإلدارية و التنظيمية فقط وهذا ما يهمنا يف موضوع دراستنا .

المقومات اإلدارية والتنظيمية لنظام الرقابة الداخلية
يتضمن الشق اإلداري ملقومات نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من الطرق والوسائل واليت تزيد من كفاءته وميكن عرضها
على النحو املوايل:
 -1اهليكل التنظيمي الكفء  :يعترب وجود هيكل تنظيمي كفء هو أساس عملية الرقابة ،وهو اهليكل الذي يتم فيه حتديد
املسؤوليات واملهام  ،والسلطات املختلفة لكافة اإلدارات واألفراد العاملني بدقة وبصورة واضحة ،وتتوقف طبيعة اهليكل التنظيمي
على طبيعة املنظمة وحجمها ومدى االنتشار اجلغرايف هلا وعدد فروعها ، ،وضرورة إعداد خرائط تفصيلية لكل قسم مع وجود
إمكانية لتغيري اهليكل التنظيمي وفق الظروف احمليطة ،أي مرونة هذا اهليكل  ،ومن انحية أخرى جيب أن يعمل على إعطاء كل
فرد واجبات ومسؤوليات حمددة ،تتناسب وقدراته ومؤهالته العلمية والعملية مع تطبيق مبدأ الفصل بني املهام  .وعليه جيب أن
يتصف اهليكل التنظيمي الكفء ابلعناصر اآلتية:

1

 أن يتم تفويض السلطات من أعلى إىل أسفل ،وتكون واضحة ومفهومة؛
 الفصل بني املهام؛
 مرونة اخلطة التنظيمية يف حالة أي تغيريات طارئة؛
 االستقالل الوظيفي بني اإلدارات واألقسام مبا ال مينع التعاون والتنسيق بينهما؛
 ربط االختصاصات واملسؤوليات ابألهداف والسياسات العامة للمؤسسة؛
 حتديد املسؤولني عن أي أخطاء أو خمالفات قد حتدث وابلتايل املساءلة؛
 ختطيط أنشطة املؤسسة وتوصيلها إىل املستوايت التنفيذية يف صورة تعليمات أو قواعد أو أوامر واجبة النفاذ؛
 وضع إجراءات واضحة ودقيقة لنشاط الرقابة وعملها يف شكل خطة حمددة .
 -2توافر املوظفني األكفاء  :تعتمد فعالية نظام الرقابة الداخلية على درجة كفاءة املوظفني  ،والذين تقع عليهم مسؤولية
تنفيذهم لعملهم ،إذ جيب على املؤسسة أن تتبع سياسات سليمة وقائمة على أسس علمية والنزاهة والشفافية ،يف عملية توظيف
املوظفني اجلدد ،أو ترقية موظفيها احلاليني من خالل إعداد برامج وتكوينية تدريبية بصفة مستمرة لتطوير كفاءاهتم ومهاراهتم العلمية
والعملية  ،و توفر املؤهالت العلمية املناسبة للوظيفة املعنية ،و لذلك ميكن القول أن تواجد موظفني ،على درجة عالية من الكفاءة
 - 1عبد الوهاب نصر،علي شحاته ،دراسات متقدمة يف مراجعة احلساابت وتكنولوجيا املعلومات،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،2003،ص.81
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والقدرات واملهارات عامال مهما لكفاءة نظام الرقابة الداخلية ،وبصفة خاصة يف حالة ضعف الضوابط الرقابية ،ويف ظل وجود
ضوابط رقابية عالية ،فإن ضعف قدرات وكفاءة املوظفني سوف ينجم عنها ما يعرف ابملقاومة والتمرد على الضوابط والقوانني .

1

نظام الرقابة الداخلية الفعال ،يتطلب برامج تدريبية للعاملني بصفة مستمرة لتنمية مهاراهتم وقدراهتم ملواكبة كل املستجدات
والتغريات اليت قد حتدث يف البيئة اخلارجية وتنعكس على البيئة الداخلية للمنظمة ،كذلك وجود نظام للحوافز املادية منها واملعنوية
ويف خمتلف املستوايت يقوم بتشجيع خمتلف الكفاءات يف جمال العمل خاصة يف العمل الرقايب لإلبداع والتطوير .
 -3معايري أداء سليمة  :إن وجود هيكل كفء وموظفني مدربني ويتمتعون ابلقدرات والكفاءة العالية ،ال يعين التخلي عن
توافر معايري لقياس أداء هؤالء العاملني ،وذلك يف حماولة ملقارنة األداء املخطط مع األداء احملقق ،وحتديد االحنرافات والقيام
ابإلجراءات التصحيحية الالزمة .

2

 -4السياسات واإلجراءات حلماية األصول :من الدعامات الرئيسية لنظام الرقابة الداخلية ،وجود جمموعة من السياسات
واإلجراءات بقصد محاية أصول املنظمة  ،وتزداد أمهية هذه السياسات واإلجراءات كلما كان التنظيم الذي تعتمده املنظمة ال
مركزي ،فاإلجراءات متثل الطريقة اليت تنفذ هبا تلك السياسات املوضوعة وبصورة أخري فإن السياسة هي اهلدف الذي تسعي إليه
املنشأة ،أما اإلجراء فهو طريقة التنفيذ هلذا اهلدف.

3

 -5قسم للمراجعة الداخلية :وجود قسم تنظيمي إداري يطلق عليه قسم املراجعة الداخلية ،يهدف إىل الفحص املستمر
للسياسات واإلجراءات املوضوعة من طرف اإلدارة ،وكذا التأكد وبشكل مستمر من مدى دقة وسالمة البياانت والتقارير
احملاسبية اليت يوفرها النظام ،و التحقق من عدم وجود أوجه لتالعب أو أي نوع من املخالفات.

4

خالصة الفصل

 - 1فضيلة بوطورة ،دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنوك-دراسة حالة الصندوق الوطين لتعاون الفالحي -مذكرة ماجستري ،غري منشورة،ختصص علوم التسيري،جامعة
حممد بوضياف املسيلة ،2007/2006 ،ص.24
 - 2حممد التوهامي طاهر،مسعود صديقي ،املراجعة وتدقيق احلساابت:اإلطار النظري واملمارسات التطبيقية  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  ،2005،ص.101
 - 3عبد الفتاح الصحن ،فتحي رزق السوافريي ،الرقابة ومراجعة احلساابت ،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية ،2004،ص.198
 - 4فضيلة بوطورة ،مذكرة ماجستري،نفس املرجع ،ص.25
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شهد القطاع البنكي اجلزائري منذ االستقالل عدة إصالحات وتغيريات هدفت من خالهلا السلطات العمومية إىل تطوير
هذا القطاع حىت يتماشى مع بقية اإلصالحات االقتصادية اليت مثلت مجيع اجملاالت واليت هتدف إىل حتقيق التقدم والتنمية
املستدامة وكذا لتكييف هذا القطاع مع التغريات واملستجدات العاملية اليت طرأت على املستوى الدويل يف جمال الصناعة البنكية
خاصة مع بداية القرن الواحد والعشرين .
ونتيجة لذلك مر بعدة مراحل منذ االستقالل ابتداء مبرحلة أتميم املؤسسات البنكية اليت خلفها النظام االستعماري ،وصوال
إىل صدور قانون النقد و القرض  90-10واليت زامنت مع املرحلة االنتقالية اليت شهدها االقتصاد اجلزائري من اقتصاد اشرتاكي
إىل اقتصاد السوق ،حيث نتج عن هذه اإلصالحات تغري هيكل القطاع البنكي بدخول البنوك اخلاصة الوطنية واألجنبية إىل
السوق البنكي ،وصوال إىل اإلصالحات املتعلقة ابلرقابة الداخلية يف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،حيث أصدرت نظام رقم
 03 -02املؤرخ يف  14نوفمرب  2002املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك املؤسسات املالية ،والذي مت إلغائه فيما بعد نظرا لعدة
أسباب على الصعيد الدويل واحمللي ،وكذا التطورات احلديثة اليت مست األطر النظرية للرقابة الداخلية وذلك بعد ظهور قصور
وثغرات فيها وذلك بعد األزمات والفضائح اليت حدثت واليت أدت إىل حتديث وتعديل هذه األطر ليتم إصدار اإلطار األكثر
نضجا وتكامال يف هذا اجملال وهو اإلطار الذي أصدرته اللجنة الرعية للمنظمات ( ، )COSOوأما على الصعيد الوطين فكان
أبرزها فضيحة بنك آل اخلليفة ( )K-Bسنة  2003و فضيحة البنك الصناعي التجاري اجلزائري (.)BCIA
وكما ذكران سابقا على أن البنك مثله مثل أي وحدة اقتصادية ينشط يف بيئة ديناميكية ،حبيث يؤثر ويتأثر مبجموعة من
العوامل اخلارجية ( البيئة االقتصادية ،الثقافية ،السياسية ،القانونية) والداخلية ( العوامل التنظيمية واإلدارية وغريها ) ،ومن هذا
املنطلق قمنا ابختيار عاملني مهمني من العوامل التنظيمية واإلدارية ومها اهليكل التنظيمي والذي يشمل اإلدارة ،والتكوين والتدريب
والذي يتمثل يف املوظفني والعاملني.وسنحاول توضيح مدى أتثريها يف تفعيل الرقابة الداخلية على عينة من البنوك العمومية
واخلاصة بورقلة ،وهذا ما سنتطرق له يف الفصل الثاين واملتمثل يف الدراسة امليدانية.
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مقدمة الفصل
تعترب الرقابة مبثابة وظيفة ينبغي القيام هبا يف كافة جماالت النشاط العملي من حيث اعتبارها نظاما لضبط األداء وضماان
لتحقيق األهداف املخططة ،ومع تطور حجم املؤسسات االقتصادية وتكنولوجيا االتصال واملعلومات زاد االهتمام اإلداري بنظام
الرقابة الداخلية يف حماولة لتحقيق األهداف واملسؤوليات امللقاة على عاتق اإلدارة .يف حني أن نظام الرقابة الداخلية الشامل يتكون
من جمموعة من النظم الفرعية  ،حيث يغطي جزءا منها الشق احملاسيب أما اآلخر الشق اإلداري .وال شك أن لنظام الرقابة الداخلية
جمموعة من املقومات واملكوانت األساسية واليت ختتلف بدورها من وحدة ألخرى هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى مراعاة أان أي
منظمة أو مؤسسة مبا فيها البنوك و املؤسسات املالية تنشط يف بيئة ديناميكية ،فهي تؤثر و تتأثر بعوامل خارجية و عوامل داخلية
 ،داخل الكيان ولعل من أهم هذه العوامل الداخلية  ،على سبيل الذكر ال احلصر العوامل الثقافية ،ولذلك وجب مراعاهتا سواء
كانت بصدد تصميم نظام الرقابة الداخلية أو تشغيله أو تعديله.
وتستمد أنظمة الرقابة الداخلية يف البنوك أمهية خاصة من طبيعة وأمهية البنوك نفسها ،ابعتبارها كياانت تنظيمية اقتصادية هادفة
لتحقيق مستوى من األرابح ،خاصة يف دول اقتصاد السوق ،أين تلعب دورا هاما يف جتميع األموال وإعادة استثمارها.
بعد تطرقنا يف الفصل السابق إىل اإلطار النظري إبعطاء نظرة عامة على اجلهاز املصريف اجلزائري واإلصالحات اليت مر هبا
وصوال إىل اإلصالحات املتعلقة ابلرقابة الداخلية ابلبنوك و املؤسسات املالية اجلزائرية  ،واملتمثلة يف إصدار نظام  11-08للرقابة
الداخلية وتسليط الضوء على اإلطار العاملي األكثر نضجا واستخداما يف الدول األوروبية واملتمثل يف إطار جلنة الراعية للمنظمات

(. )COSO
وسنحاول يف هذا الفصل إسقاط ما مت تناوله يف الدراسة النظرية على الواقع امليداين ،لذلك قمنا بدراسة ميدانية على مستوى
جمموعة من البنوك اليت تنشط يف القطاع العام واملتمثلة يف القرض الشعيب اجلزائري وكالة ورقلة ( ،)CPAوبنك التنمية احمللية وكالة
ورقلة ) ،)BDLوإثراء للموضوع قمنا بزايرة البنك املركزي ( ،)BAوبنوك القطاع اخلاص واملتمثلة يف الشركة العامة اجلزائرية وكالة
ورقلة ( ،)SGAبنك اخلليج – اجلزائر وكالة ورقلة (.)AGB
وسنسعى لدراسة أثر العوامل الثقافية يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنك حمل الدراسة ،وقد اخرتان عاملني مهمني ومها :اهليكل
التنظيمي واملتمثل يف اجلانب اإلداري و التنظيمي ،والتكوين و التدريب والذي خيص األفراد والعاملني .
وسنتناول يف هذا الفصل مبحثني :
 املبحث األول  :الطريقة واألدوات املستخدمة يف الدراسة؛
 املبحث الثاين  :نتائج الدراسة ومناقشتها .
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المبحث األول :الطريقة واألدوات المستخدمة في الدراسة الميدانية
خصصنا هذا املبحث لتقدمي الطريقة املتبعة يف دراستنا امليدانية من خالل حتديدان جملال وعينة الدراسة ومتغريات هذه الدراسة
واألدوات املستخدمة وكذا جمتمع الدراسة.

المطلب األول :طريقة الدراسة
الفرع األول :-املنهج املتبع ومصادر املعلومات
للوصول إىل األهداف املرجوة من هذا البحث اعتمدان يف دراستنا على املنهج الوصفي و التجرييب وهو املنهج املناسب هلذا
النوع من الدراسات وذلك للوصول إىل إجابة على إشكالية الدراسة وهي  :ما مدى أتثري العوامل الثقافية يف تفعيل الرقابة
الداخلية يف البنوك اجلزائرية ؟

الفرع الثاين -جمتمع وعينة الدراسة
 .1اجملال اجلغرايف  :على مستوى الوكاالت البنكية العاملة يف القطاع العام و اخلاص ملدينة ورقلة  ،كما هي موضحة ابجلدول

رقم (. )2-1

 .2اجملال البشري :يعترب اجملال البشري للدراسة إمجايل عدد األفراد الذين تطبق عليهم خمتلف الوسائل جلمع البياانت ،ويتكون
من  12فرد بني مدير وإطار .
 .3اجملال الزمين :وهو الوقت الذي استغرقته الدراسة حوايل  15يوما وابلضبط هناية شهر أفريل .

جدول رقم (  : )2-1عينة الدراسة
البنوك العمومية
بنك التنمية احمللية – وكالة ورقلة

البنوك اخلاصة

BDL -

القرض الشعيب اجلزائري – وكالة ورقلة

الشركة العامة اجلزائرية  -وكالة ورقلة

CPA -

بنك اخلليج – اجلزائر وكالة ورقلة

كما قمنا بزايرة البنك املركزي – فرع والية ورقلة – ()BA

املصدر  :من إعداد الطالبة
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الفرع الثالث -متغريات الدراسة :
 -1املتغريات املستقلة  :العوامل الثقافية ( اهليكل التنظيمي ،التكوين والتدريب)؛
 -2املتغري التابع  :تفعيل الرقابة الداخلية .

 -3منوذج الدراسة

يف ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها ،ميكننا عرض منوذج الدراسة وفقا للشكل رقم (  ،)1-2والذي يوضح املتغريات اليت تضمنها

النموذج القياسي للدراسة ،وذلك كما يلي:

الشكل رقم ) :( 1-2منوذج الدراسة

املتغري التابع

املتغريات املستقلة

اهليكل التنظيمي
تفعيل الرقابة الداخلية

 املسؤوليات واملهام؛ خطوط السلطة واإلشراف؛ الفصل بني املهام؛ -قنوات االتصال.

املصدر  :من إعداد الطالبة
المطلب الثاني :األدوات المستخدمة في الدراسة
الفرع األول -املقابلة الشخصية :لقد مت اعتماد أسلوب املقابلة الشخصية مع األفراد الذين هلم عالقة ابلرقابة الداخلية
مبختلف مستوايهتا ،وهذا للحصول على معلومات أولية  ،متكننا من اإلجابة عن أسئلة الدراسة بطريقة صحيحة وسليمة متكننا
من الوصول إىل نتائج دقيقة ،وكذلك املالحظة الشخصية املباشرة لكل ما يدور من تعامالت بني املوظفني واملدراء و كذا
املتعاملني اخلارجيني ابالستناد إىل اإلطار املرجعي املعتمد عليه يف الدراسة .
الفرع الثاين -املالحظة  :وهي املراقبة املباشرة لكل ما يدور من معامالت بني اإلدارة و العاملني مما خيدم موضوع دراستنا .
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الفرع الثالث -الواثئق اإلدارية  :واليت تتعلق مبختلف الواثئق والسجالت املتعلقة ابملؤسسة ،واليت ميكن هلا أن تفيدان يف
الوصول إىل حقائق تكشف احلالة العامة للمؤسسة .
الفرع الرابع -اإلطار املرجعي للدراسة  :نعتمد يف دراستنا على أنضج إطار يف جمال الرقابة الداخلية واملعمول به عامليا وهو
إطار الرقابة الداخلية للجنة رعاية املنظمات ( ،)COSOيف إصداره اجلديد لسنة . 2013وكذا التشريع احمللي واملتمثل يف نظام
 11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،واملؤرخ يف  28نوفمرب  ،2011وستكون هذه املرجعية
كأداة قياس لتفعيل الرقابة الداخلة ابلبنوك حمل الدراسة.

المبحث الثاني  :تأثير الهيكل التنظيمي ،التكوين والتدريب في تفعيل الرقابة الداخلية بالبنوك
محل الدراسة
متهيد
تعد البنوك من املؤسسات املالية احليوية اليت تلعب دورا هاما يف اقتصادايت الدول ،فنبعت احلاجة إىل رقابة دائمة ومستمرة
على األموال اليت حتتويها البنوك وكيفية حتركها دون املساس هبا وال بقيمتها ،أين أصبح تقييم األداء فيها حيتل مكانة متميزة ملا له
من أمهية يف حتديد كفاءة البنك ومدى حتقيقه ألهدافه .السيما وأن البنوك حاليا وجدت نفسها أمام منافسة قوية تفرض عليها
إثبات وجودها وذلك من خالل حتسني أدائها ،زايدة عوائدها والتخفيف من املخاطر اليت تواجهها لذلك ابت من األجدر وضع
نظام رقابة داخلية ميتاز ابلفعالية والكفاءة ،للتقليل من األخطاء واملخالفات.

أوال  :واقع الرقابة الداخلية بالبنوك محل الدراسة استنادا لنظام  11-08واطار ()COSO
تعد الرقابة الداخلية من أهم املوضوعات اليت تشغل رجال الفكر احملاسيب واملايل واالقتصادي ،كما يهتم هبا رجال القانون
واإلدارة حيث تعمل على محاية املال وتدعو إىل استخدام أفضل املوارد االقتصادية املتاحة مبا حيقق النمو واالستقرار والتأكد من
حتقيق النشاط املايل ألهدافه .
فالرقابة الداخلية متثل خمتلف اإلجراءات والضماانت ،والضوابط اإلدارية احملاسبية وغريها ،اليت تعدها وتنفذها املؤسسة حتت
مسؤوليتها ،من أجل محاية الذمة املالية ،نوعية املعلومات احملاسبية والتسيريية ،ومدى مطابقتها مع تعليمات اإلدارة 1.ويعد بناء
أنظمة الرقابة الداخلية أمراً أساسياً لغرض حتقيق أهداف الرقابة اخلاصة ابإلدارة واملتمثلة يف كفاءة وفعالية األنشطة التشغيلية
وموثوقية التقارير املالية ،وااللتزام ابلقوانني ،والتشريعات والقواعد التنظيمية املعمول هبا .
 - 1حممد بوتني ،املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،2003 ،ص.70
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وسنحاول قدر املستطاع دراسة واقع البنوك حمل الدراسة وفقا النظام التشريعي احمللي املعمول به أال وهو نظام  11-08للرقابة
الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية ،واإلطار األحدث واألنضج عامليا والذي أصدرته جلنة تريدواي ( ،)Treadwayالراعية
للمنظمات وتكتب اختصارا ( )COSOإبصدارها احلديث لسنة .2013
 -1من خالل إسقاط خمتلف مكوانت نظام الرقابة الداخلية احملددة وفق نظام  11-08املؤرخ يف  28نوفمرب ،2011
واملتضمن الرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية ،واملتمثلة يف نظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية ،التنظيم احملاسيب
ومعاجلة املعلومات ،أنظمة قياس املخاطر والنتائج ،أنظمة املراقبة والتحكم يف املخاطر ،نظام حفظ الواثئق واألرشيف.
على البنوك العمومية واخلاصة حمل الدراسة ،اتضح جليا أنه هناك بعض النقائص املوجودة يف نظامها للرقابة الداخلية ،دون إمهال
بعض العناصر اإلجيابية به بطبيعة احلال على أساس أننا نتحدث على وكاالت بنكية بنظام مركزي.
 على املستوى اإلداري  :تبني أن نظام الرقابة الداخلية ابلنسبة للجوانب التنظيمية والتسيريية يتم تشغيله بطريقة مركزية ،أي
من خالل املقر الرئيسي للبنك عن طريق إدارة التفتيش وإدارة املراجعة ،مما جعل عمليات الرقابة الداخلية مبستوايهتا الثالث )
اإلدارية ،احملاسبية واملالية ) ،تكون رقابة بعدية يف جمملها ،مما يفسح اجملال حلدوث خماطر إدارية ،حماسبية ومالية ،إال أن ذلك ال
يقلل من شأن نظام الرقابة الداخلية اإلداري ابعتبار أن البنوك حمل الدراسة تتمتع هبيكل تنظيمي مالئم ومنسجم ،ويتوفر على
إمكاانت مادية هائلة ولكن بشكل متفاوت ونسيب من بنك آلخر نظر لسياسة وثقافة البنك .
 أما على املستوى احملاسيب  :فقد تبني أن نظام الرقابة الداخلية يستجيب ملتطلبات التنظيم احملاسيب والعمليات احملاسبية ،وأنه
خيضع ملناهج التقييم واحملاسبة املطلوبة ،ويلتزم مببادئ احملاسبة واملراجعة بشكل واضح ،مع اعتماد سياسة جيدة ودقيقة يف منح
القروض.
 أما على املستوى املايل :الذي بني إىل حد ما فعالية وجناعة تصميم نظام الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة ،مما انعكس
ذلك على اجلوانب اإلدارية واحملاسبية ،ومن انحية أخرى تتمتع البنوك املعنية أبنظمة قياس وتقدير املخاطر والنتائج ،وكذلك أنظمة
1
املراقبة والتحكم يف املخاطر تفي ابلغرض والذي أقرها نظام  11-08يف املادة ( )37و (.)54
وجتدر اإلشارة إىل أن كل العمليات اليت تقوم هبا البنوك حمل الدراسة العمومية منها واخلاصة ،تتم عرب احلاسوب وذلك
الستخدامهم نظام معلومات متطور جدا .فهو الذي حيدد أي تغري أو أي خلل يف العمليات احلسابية ،و كذلك يقوم بتحديد
وتصنيف العمالء ففي حالة وجود أتخري يف التسديد أو يف دفع القسط من طرف أحد املتعاملني فإنه عند التاريخ مباشرة يقوم
بوضع عالمة محراء حتت هذا املتعامل ،ويتم يف نفس الوقت إعادة مراجعة ملف هذا العميل واستدعائه والتعرف على سبب هذا
التأخر يف التسديد ،وتصحيح اخلطأ يف الوقت املناسب ،وهو حممي نظرا لوجود برانمج مكافحة الفريوسات وعملية تشفري
املعلومات إىل أرقام.
ابلنسبة للمراجعة الداخلية اليت تقوم هبا البنوك حمل الدراسة  :هناك مخسة أنواع من عمليات املراجعة الداخلية تقوم هبا
البنوك ابإلضافة إىل املراقبة واملتابعة الدائمة والدورية ،ونوجزها يف النقاط التالية :
 - 1أنظر للملحق رقم (. )11
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أ -املراجعة اليومية ( :)Contrôle de la journéeويتم فيها التحقق من العمليات احملاسبية واليت تتم يوميا ،مثلما يوضحه
امللحق رقم ( )05و (. )06
ب -املراجعة األسبوعية ( :)Contrôle de semaineويتم فيها التحقق من مجيع العمليات اليت متت خالل األسبوع وكذلك
التحقق من أرصدة كل حساب مثلما يوضحه امللحق رقم (. ) 07
ج  -املراجعة الشهرية :ويتم فيها التحقق مما يلي-:
 -املقاصة اإللكرتونية؛

 -التحويالت من طرف البنك؛

 التحويالت والعلميات اليت يكون مبلغها 100000دج فما فوق؛ القروض االستثمارية (دفع أقساط القروض)؛ قروض االستغالل (دفع أقساط القروض)؛ الكفاالت البنكية؛ -الضماانت؛

 نظام املعلومات اخلاصة ابلبنك؛ولتوضيح أكثر أنظر للملحق رقم (.)08
ج -املراجعة الداخلية لكل ثالثي  :واليت تتم فيها مراجعة العمليات التالية-:
 -فتح وتغيري احلساابت البنكية؛

 -غلق احلساابت (بطلب من املعين)؛

 -دفع وسحب من الشيك؛

 سندات الصندوق (األموال اجملمدة)؛ -احلساابت ألجل؛

 -مراقبة امليزانية املخصصة للبنك ؛

 -املوارد البشرية ( اإلحاالت على التقاعد)..؛

 -وسائل الدفع؛

 -عمليات اجلرد؛

 -خمتلف العمليات اخلاصة ابلتجارة اخلارجية (فتح توطني ،فاتورة ،فتح االعتماد املستندي ،العمليات بعد التوطني)؛
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د -املراجعة السنوية :واليت يتم فيها:
 التحقيق من سحب جزء من مبلغ كل رصيد وحتويله إىل رصيد البنك (حق البنك كل سنة)؛ -حتويل األرصدة اليت مل يقع عليها تغيري طوال العام إىل ما يسمى ابألرصدة الداخلية.

بعد حماولتنا إبراز واقع الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة وتقييمنا له بشكل عام وفقا للتشريع احمللي ،سنحاول تقييمه من
خالل االستناد إلطار ).(COSO
 -2من خالل إسقاط خمتلف مكوانت نظام الرقابة الداخلية وفق ) ، (COSOعلى البنوك العمومية واخلاصة حمل الدراسة،
اتضح جليا أنه يوجد انسجام معقول بني ما أقره إطار  ،COSOوواقع حال الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة.واملتمثلة يف
مخسة مكوانت رئيسة مرتابطة تتداخل مع بعضها البعض كإطار فعال لوصف وحتليل نظام الرقابة الداخلية ،وذلك من أجل توفري
أتكيد مناسب على حتقيق أهداف املؤسسة،وهي  :بيئة الرقابة ،تقدير املخاطر ،األنشطة الرقابية ،املعلومات واالتصال ،املتابعة
واملراقبة.
أ -بيئة الرقابة  :وتتمثل يف اإلجراءات والسياسات اليت تعكس توجيهات جملس اإلدارة واإلدارة العليا وتنظيم هيكل وعمل
املؤسسات بطريقة تؤثر يف وعي موظفيها وسلوكياهتم وأدائهم  ،إن عدم فاعلية بيئة الرقابة الداخلية يؤدي إىل نظام رقابة داخلية غري
فعال ،حىت يف حالة جودة املكوانت األربعة األخرى.

1

وهناك عدة عوامل تساعد على جناح بيئة الرقابة واليت ميكن أن تكون كمؤشرات للحكم على جودة البيئة الرقابية وتتكون من :
نزاهة اإلدارة والقيم األخالقية ،فلسفة اإلدارة ومنط التشغيل ،اهليكل التنظيمي ،التحديد الواضح خلطوط السلطة وتفويض
املسؤوليات ،سياسات وممارسات إدارة املوارد البشرية ،االلتزام مبقومات الكفاءة العلمية والعملية ،دور ومشاركة جملس اإلدارة أو
جلنة املراجعة (احلوكمة).وإذا عملنا على تقييم بيئة الرقابة ابلبنوك حمل الدراسة يتضح لنا عدم فاعليتها ابلشكل الكايف فيما خيص
عامل اهليكل التنظيمي ،الواضح خلطوط السلطة وتفويض املسؤوليات ،االلتزام مبقومات الكفاءة العلمية والعملية ،دور ومشاركة
جملس اإلدارة أو جلنة املراجعة (احلوكمة).
وكما أكده إطار ( ، )COSOأن عدم فاعلية بيئة الرقابة الداخلية يؤدي إىل نظام رقابة داخلية غري فعال ،حىت يف حالة جودة
املكوانت األربعة األخرى.
ولذلك ميكننا القول أن الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة حسب إطار ( ،)COSOليست فعالة بشكل اجليد والذي
يؤدي إىل حتقيق األهداف املسطرة ،ولكن لنكون موضوعيني فإن إطار ( ،)COSOهو إطار دويل يف بيئة ختتلف عن البيئة

 - 1صربي ماهر مشتهي ،تقييم مدى انسجام أنظمة الرقابة الداخلية يف الشركات ملسامهة العامة الفلسطينية مع إطار  COSOواثر ذلك على أداء الشركة وقيمتها،جامعة القدس
املفتوحة،غزة ،2015،ص.263
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اجلزائرية ،ولذلك فال نستطيع اجلزم وقطعا على عدم فعالية الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة ،إال يف حالة تكييفه مبا يناسب
البيئة احمللية.
كما أن أهداف الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOهي نفسها األهداف اليت أقرها نظام  11-08واملتمثلة يف:
 -1حتقيق كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية :حبيث يتم وضع عناصر الرقابة ابلبنك لتعزيز االستخدام الفعال والكفء للموارد،
سواء كانت املادية والبشرية ،وهنا اتضح لنا أن البنوك حمل الدراسة حتتوي على موارد مادية وبشرية ،إال أهنا غري مستغلة ابلشكل
الذي جيب أن يكون ،وهذا ما يؤثر بشكل كبري يف صريورة العمل وحتقيق األهداف املسطرة.

1

 -2الثقة ابلقوائم املالية :تقع مسؤولية إعداد القوائم املالية على عاتق اإلدارة ،وتقع عليها مسؤولية قانونية مهنية للتأكد من أن
املعلومات املدرجة ابلقوائم املالية مت عرضها بعدالة مبا يتفق مع متطلبات املبادئ احملاسبية املتعارف عليها وخاصة املعدة ألطراف
خارجية من مستثمرين ودائنني ومالك وغريهم  ،ويتم التأكد من سالمة ومصداقية القوائم املالية املعدة من قبل املدقق اخلارجي
وإبدائه لرأيه الفين واحملايد على مدى سالمة القوائم املالية وفق اإلجراءات والقوانني والتشريعات املعمول هبا.وذلك من خالل
إطالعه على كافة الواثئق وأدلة اإلثبات وا لسجالت والعمليات املالية واحملاسبية والتقارير اليومية ،األسبوعية ،الشهرية ،السداسية
والسنوية.
 -3االلتزام ابلقوانني والقواعد التنظيمية :هناك بعض القواعد والقوانني جيب على املنظمة التقيد هبا سواء أكانت داخلية أو
خارجية ،مباشرة أو غري مباشرة ،ومتثل هذه األهداف أهدافاً عامة جلميع املنظمات على اختالف أنشطتها.
والبنوك حمل الدراسة تسعى جاهدة لتطبيق ما جاء يف التشريع احمللي املعمول به ،والذي ألزمها به البنك املركزي واملتمثل يف نظام
 11-08للرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية.
وعلى العموم فإن األهداف اليت يسعى إطار ( )COSOوكذا نظام  11-08حمققة إىل حد كبري ابلرغم من وجود بعض
الصعوابت واليت تتعلق ابلبيئة الداخلية للبنوك حمل الدراسة.

 -1تأثير العوامل الثقافية في تفعيل الرقابة الداخلية بالبنوك محل الدراسة
هناك توجه عاملي وطين لالهتمام ابلرقابة الداخلية ،ابعتباره نتيجة ملسامهتها يف حتقيق األهداف املسطرة ،واليت تسمح
ابلدرجة األوىل بضمان استمرار نشاط املؤسسات و املنظمات ،مهما كان نوعها مبا فيها البنوك واملؤسسات املالية وهذا ابإلضافة
إىل أهداف أخرى مشتقة من اهلدف األساسي كضمان أصول املؤسسة ،ترقية روح التعاون بني العاملني إدارة وأفراد ضمان إصدار
معلومات وتقارير مالية تتمتع بدرجة عالية من املوثوقية...اخل.

 - 1سليمان سند السبوع ،أثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى أهداف الرقابة -حالة الشركات الصناعات األردنية ،-جملة دراسات العلوم اإلدارية،اجمللد
 ،38العدد  ،2011،01ص.95
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ولكن تفعيل هذه األنظمة يف أرض الواقع ال يعين مسامهتها يف حتقيق األهداف املرجوة  ،وذلك إلرتباطه بعناصر أخرى
تتواجد ابلبيئة الداخلية و اخلارجية اليت تنشط فيها البنوك واليت قد تؤثر بشكل كبري وحتقيق جناعتها ،ومن بني هذه العوامل ،تفعيل
الرقابة الداخلية ،تف عيل وظيفة املراجعة الداخلية ،ترقية القيم الثقافية لكل فرد ابملنظمة خلدمة هذا التوجه ،على سبيل املثال إذا
كانت نظرة العامل أو الفرد للرقابة الداخلية على أهنا شكل من أشكال تقييد احلرايت ،ولتصيد األخطاء واملساءلة فهنا ستكون
ردة فعله سلبية اجتاهها ،يف حني أنه من بني أهداف الرقابة الداخلية ضمان محاية كل فرد يف املنظمة من األخطاء ،حىت األخطاء
اليت يتسبب فيها هو نفسه عن غري قصد منه ،جلهله ابلقوانني واألنظمة أو لعدم االكرتاث والالمباالة واإلمهال.
والبنوك مهما كان نوعها سواء تنتمي للقطاع العام أو اخلاص ،فهي جزء من بيئة نشطة تؤثر وتتأثر بعدة عوامل سواء كانت
خارجية كالعوامل السياسية ،االقتصادية ،القانونية واالجتماعية ...اخل ،أو العوامل الداخلية كالثقافة التنظيمية ،املناخ التنظيمي،
والعوامل الثقافية واليت تضم كل من اإلدارة والعاملني على حد سواء ،وقد وقع اختياران على عاملني مهمني ومها عامل اهليكل
التنظيمي وعلى أساسه حتدد املهام واملسؤوليات والصالحيات ،و خطوط السلطة و اإلشراف ومن مث تسهل عملية حتديد
االختالالت وأوجه القصور يف التعامل مع الرقابة الداخلية واملتسبب فيها ومساءلته وفقا لذلك ،والتكوين والتدريب املرتبط أبهم
مورد ابملنظمة وهو املورد البشري ( األفراد والعاملني ).ألن هذين العاملني ابعتبارمها ثقافيني هلما أتثري مباشر يف تفعيل إجراءات
الرقابة الداخلية ،وذلك لكون التوجه اجلديد أصبح ينظر للرقابة الداخلية على أهنا وظيفة داخل املنظمة تسعى لتحقيق األهداف
املرجوة،كما تضمنها نظام  11-08يف املادة  03ومفادها حددت األهداف اليت جيب أن حتققها الرقابة الداخلية بشكل واضح
وهي التحكم يف األنشطة ،السري اجليد للعمليات الداخلية ،االحتياط من املخاطر مبا فيها املخاطر العملياتية ،املطابقة مع القوانني
واألنظمة ( االمتثال للقوانني ) ،موثوقية املعلومات املالية ،احلفاظ على األصول.

1

وكذلك من بني أهم املقومات الرئيسية اليت جيب أن يتمتع هبا أي نظام للرقابة الداخلية اهليكل التنظيمي اجليد و كفاءة العاملني
واليت ال تتحقق إال ابلتكوين والتدريب املستمر .
وللوصول إىل أمهية العاملني املذكورين يف تفعيل وتقوية الرقابة الداخلية ارأتينا أن نوجه دراستنا إىل عينتني خمتلفتني تنشط يف
القطاع البنكي أال ومها البنوك العامة ومتثل نسبة  80يف املائة من البنوك اجلزائرية ،والبنوك اخلاصة واملتعددة اجلنسيات بنسبة 20
يف امل ائة ،بنكني ينتميان إىل القطاع العام ومها القرض الشعيب اجلزائري وكالة ورقلة ( ،)CPAبنك التنمية احمللية وكالة ورقلة
( ،)BDLوآخرين ينشطان يف القطاع اخلاص ومها الشركة العامة اجلزائرية ( )SGAو بنك اخلليج اجلزائر ( ،)AGBابإلضافة إىل
قيامنا بزايرة بنك اجلزائر ( ) BAوأجرين مقابالت مع مديرها و إطار مكلف ابلدراسات وفيما يلي سوف نعرض أتثري العوامل
الثقافية يف تفعيل الرقابة الداخلية ونوجزها ابختصار يف النقاط التالية :

 - 1أنظر للملحق رقم (.)11
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 -1-1تأثير الهيكل التنظيمي في تفعيل الرقابة الداخلية
من خالل إسقاطنا للجانب النظري واملتمثل يف نظام  11-08للرقابة الداخلية وما جاء يف اإلطار املرجعي األحدث عامليا
( ،) COSOوالذي اعترب اهليكل التنظيمي من أهم العوامل اليت تتضمنها البيئة الرقابية ملا له من أتثري فعال يف تفعيل إجراءات الرقابة
الداخلية ،حيث ينظر للهيكل التنظيمي على كونه إطار يتم من خالله ختطيط وتنفيذ ومراقبة ومراجعة أنشطتها لتحقيق أهداف
املنظمة  ،وتتطلب البيئة الرقابية اجليدة إقامة هيكل تنظيمي مناسب ومرن يعرف بوضوح الصالحيات واملسئوليات ،وحيدد
قنوات اتصال مناسبة ،وذلك مبالئمة اهليكل التنظيمي لطبيعة عمل وحجم املنظمة ،حتديد مهام ومسؤوليات املديرين الرئيسيني،
كفاءة وخربة املديرين الرئيسيني ،وجود آليات لتناقل وتبادل التقارير بني املستوايت املختلفة ،مرونة اهليكل التنظيمي للتعامل مع
التغريات يف حميط املنظمة ،كفاية أعداد املوظفني وإخضاعهم لدورات تكوينية وتدريبية لزايدة مهاراهتم حسب احلاجة ولكل
املستوايت.

1

وقد أوىل إطار ( )COSOعناية ابلغة لتفويض الصالحيات واملسئوليات وأستوجب وجود تفويض للصالحيات يتناسب مع
أهداف املنظمة؛ ووجود فهم وإدراك من املوظفني ألهداف املنظمة؛ وجود تناسب بني املسئولني وحجم الصالحيات املفوضة،
وجود آلية معينة لرقابة التقيد ابلصالحيات املفوضة .

2

فال يوجد اختالف كبري بني ما أقره نظام  11-08وإطار ( ،)COSOفقد أوجب نظام  11 -08ضرورة وجود هيكل تنظيمي
مناسب ومرن يتناسب مع حجم وإمكانيات املنظمة ،وكذا يكون واضح للمهام واملسؤوليات ،وخطوط السلطة اإلشراف وقنوات
االتصال.
فاهليكل التنظيمي يعترب من أهم املقومات اإلدارية التنظيمية واليت جيب أن تتوفر يف نظام الرقابة الداخلية الفعال فاهليكل
التنظيمي الكفء جيب أن يتصف ابلعناصر اآلتية:









أن يتم تفويض السلطات من أعلى إىل أسفل ،وأن السلطة واضحة ومفهومة؛
تطبيق مبدأ الفصل بني املهام خاصة السجالت عن الشخص القائم ابلوظيفة؛
مرونة اخلطة التنظيمية إلمكانية استيعاب أية تغيريات مستقبلة؛
االستقالل الوظيفي بني اإلدارات واألقسام مبا ال مينع التعاون والتنسيق بينهما؛
ربط االختصاصات واملسؤوليات ابألهداف والسياسات العامة للمؤسسة؛
حتديد املسؤولني عن أي أخطاء أو خمالفات قد حتدث؛
ختطيط أنشطة املؤسسة وتوصيلها إىل املستوايت التنفيذية يف صورة تعليمات أو قواعد واجبة التنفيذ؛
وضع إجراءات واضحة ودقيقة لنشاط الرقابة وعملها يف شكل خطة حمددة.

 - 1عبد السالم مخيس بدوي ،أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى حتقيق أهداف الرقابة –دراسة حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة ،مذكرة
ماجستري،منشورة،خصص حماسبة ومتويل ،2011،ص .34
 - 2عبد السالم مخيس بدوي،نفس الصفحة.
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 -1-1-1ابلنسبة للبنوك العمومية
من خالل اإلطالع على اهليكل التنظيمي للبنوك العمومية ،فيمكننا مالحظة وجود هيكل تنظيمي كفء حمدد املسؤوليات
واملهام والصالحيات ولكن نظراي فقط  ،أما عمليا فهناك تداخل كبري بني املسؤوليات واملهام املوكلة يف كل املستوايت بداية من
اإلدارة العليا أي قمة اهل رم اإلداري  ،وصوال إىل املستوى التشغيلي  ،ابلرغم من وجود بطاقة للوصف الوظيفي حتدد وبدقة كل
املسؤوليات و املهام املوكلة لكل موظف ابلبنك  ،إال أننا الحظنا عدم احرتام هلذه األخرية  ،فنجد كل موظف على األقل توكل
إليه مهمتني على األقل ابإلضافة ملهامه الرئيسية  ،فمثال املكلف ابلدراسات يعمل ابلصندوق و مبصلحة القروض ابإلضافة ملهمته
األساسية  ،ومن هنا تصعب عملية املساءلة يف حالة وقوع األخطاء النامجة عن الضغوط وتعدد املسؤوليات واملهام  1.وعدم
وضوح يف خط السلطة واإلشراف وهذا ما يولد ضغطا كبريا على املوظف ،والذي يتسبب يف عدم الرضا الوظيفي والذي ميكن أن
يتطور أحياان إىل ترك الوظيفة يف حالة أن وجد البديل وهذا ما يطلق عليه بعدم االستقرار الوظيفي .
ومبوجب نظام  11 -08مت استحداث قسم للرقابة الداخلية ضمن اهليكل التنظيمي ،ومت حتديد مسؤوليات ومهام املراقب
الرئيسي وهو مستقل عن إدارة البنك ،حبيث يتصل بصورة مباشرة مع املديرية اجلهوري أو املركزية ويرفع هلا التقارير الدورية والسنوية
2
بعد اإلطالع عليها من قبل انئب املدير واملدير العام للوكالة .
فوضوح املسؤوليات واملهام والفصل بني الوظائف ،وحتديد خط السلطة اإلشراف  ،كل هذه العوامل أثرت وبشكل كبري و
مباشر يف إجراءات الرقابة الداخلية ابلبنوك العامة حمل الدراسة  ،فوجود هيكل تنظيمي ولكن غري مفعل أدى إىل ضعف يف الرقابة
الداخلية حلد ما ،فاملوظفني ليس لديهم فكرة على ما يسمى بنطام  11-08والذي يعملون ضمن إطاره  ،والذي جاء أساسا
حلمايتهم ومحاية املؤسسة من املخاطر واألخطاء احملتمل وقوعها وأحياان يكون هو املتسبب فيها بشكل مباشر أو غري مباشر وعن
غري قصد منه وذلك جلهله ابلقوانني أو عدم االكرتاث هبا نتيجة لالمباالة واإلمهال ،ما عدى إطارات التسيري اخلاصة ابلبنك ،
وموظفي قسم الرقابة الداخلية ،وهنا السؤال يطرح نفسه ملاذا ؟ مع أان الرقابة الداخلية متس كل عامل ابلبنك مهما كانت درجته
الوظيفية ،وليس اإلطارات واإلدارة العليا فقط.

-2 -1-1ابلنسبة للبنوك اخلاصة
ابملقارنة مع ما مت مالحظته ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة واملتمثلة يف بنك اخلليج اجلزائر ( ،)AGBوالشركة العامة اجلزائرية
( ،)SGAوجدان أن املسؤوليات واملهام حمددة بدقة يف اهليكل التنظيمي وتلتزم هبا إدارة البنك ،حبيث ملسنا ارتياح من طرف
العاملني يف أداء مهامهم ،وذلك لوضوح املهام واملسؤوليات املوكلة إليهم والصالحيات املمنوحة لكل عامل حسب درجته
الوظيفية ،وهبذا تقل نسبة الوقوع يف األخطاء اليت تنجم عن كثرة املهام وتداخل املسؤوليات ،وابلتايل تسهل عملية احملاسبة و
املساءلة  3.لتوضيح أكثر أنظر للملحق اخلاص بتحديد املسؤوليات واملهام اخلاصة مبنصب املدقق الداخلي ،ابلشركة العامة
4
اجلزائرية (.)SGA

 -1أنظر للملحق رقم (.)01
 - 2أنظر للملحق رقم (. )01
 - 3أنظر للملحق رقم (.)01
 - 4أنظر امللحق رقم (.)09
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وابلنسبة للتغيريات اليت أجريت على اهليكل التنظيمي مبجرد صدور نظام  11 -08فتمثلت يف االستقاللية التامة لقسم الرقابة
الداخلية  ،كقسم مستقل بذاته ،و يتبع مباشرة لإلدارة املركزية ابلعاصمة وعلى تطبق عليه مراقبة دائمة من قبل اإلدارة املركزية .
ومت استحداث قسم خاص ابملطابقة (االمتثال) 1.مبوجب ما جاء يف القسم الثاين من الباب األول اخلاص بنظام رقابة
العمليات واإلجراءات الداخلية ،األحكام اخلاصة برقابة املطابقة ،املادة  19و 20ومفادمها " إلزام البنوك واملؤسسات املالية بوضع
جهاز لرقابة خطر عدم املطابقة ،وتعيني مسؤول عن تناسق وفاعلية رقابة خطر عدم املطابقة " 2.والذي يقوم ابملراقبة اللحظية
واآلنية لكل اهلياكل و املصاحل داخل البنك ومتابعة مدى التزامها وتطبيقها للوائح والقوانني والنصوص التنظيمية .
وابلنظر إىل ما جاء يف اإلطار املرجعي ( ، ) COSOفنالحظ وجود درجة معتربة من التطابق مع ما هو مطبق يف البنوك
اخلاصة حمل الدراسة فيما خيص اهليكل التنظيمي ومالئمته لطبيعة عمل وحجم البنوك ،حتديد مهام ومسؤوليات املديرين
الرئيسيني،كفاءة وخربة املديرين الرئيسيني ،وجود آليات لتناقل وتبادل التقارير بني املستوايت املختلفة ،مرونة اهليكل التنظيمي
للتعامل مع التغريات يف حميط املنظمة؛كفاية أعداد املوظفني وإخضاعهم لدورات تكوينية و تدريبية لزايدة مهاراهتم حسب احلاجة
ولكل املستوايت .
كل هذه العوامل أدت وبشكل مباشر إىل تفعيل وظيفة الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة بدرجة نسبية ،وابلتايل حتقيق األهداف
املسطرة ابإلضافة إىل كسب ثقة املتعاملني اخلارجيني من جهة ،وضمان والء العاملني الداخليني ،وابلتايل حتسني وترية العمل و
زايدة املردودية .وهنا سؤال يطرح نفسه عن مدى انعكاس الثقافة الدولية على فروعها العاملة ابجلزائر يف ميدان الرقابة الداخلية؟
ومدى التزامها ابلتشريعات املعمول هبا يف البيئة احمللية.

-2 -1أتثري التكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية
وكما ذكران آنفا فالبنك كأي وحدة اقتصادية خيضع للبيئة اخلارجية والتطورات احلاصلة على الصعيد الدويل والوطين ،وهذا ما
يستدعي وجود برامج تدريبية ودورات تكوينية ملواكبتها.

-1 -2-1ابلنسبة للبنوك العمومية
وجدان نقص شديد يف الدورات التدريبية وتكاد أن تنعدم ،حبيث وإن وجدت فهي تفتقر للفعالية والكفاءة ،حبيث ال تتجاوز
مدة التدريب يوم واحد وتكون موجهة لإلطارات فقط ،وبطلب من املديرايت املركزية وليس حسب االحتياجات ،وهذا ما جاء
يف مسار املقابلة حبيث وضح لنا كل من املدراء و املوظفني العاملني ابلرقابة الداخلية ،عدم فاعلية الربامج التدريب إذ أهنا تفتقر
ملعايري علمية ملعرفة االحتياجات التدريبية ،وكذا معايري قياس األداء ملعرفة النقائص املوجودة ومن مث العمل على إعداد برامج
تدريبية تسد هذا النقص واالحتياج ،وكذا عدم وجود وسائل علمية أو حىت بطاقة فنية لتقييم األداء بعد إجراء التكوين أو الدورة
التدريبية إن وجدت ،ملعرفة مدى تطور األداء  ،وما مدى تلبية الربامج التكوينية والتدريبية لالحتياجات اليت وضعت من أجلها.

 -1أنظر للملحق رقم (.)01
 - 2أنظر للملحق رقم (.)11
 - 3أنظر للملحق رقم (.)01
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وابلنظر إىل ما جاء يف نظام  11 -08فإن حمتوى الربامج التدريبية حىت وإن تناسبت مع ما أوصى به النظام إال أهنا غري
فعالة من انحية مدة التدريب من جهة  ،وكذا معايري قياس األداء بعد كل عملية تكوينية أو تدريبية ،فال يوجد متابعة تقييميه ملا
حتصل علية املوظفون يف التدريب أو التكوين والذي يعكس مدى استيعاهبم ملا تلقوه من معارف ومكتسبات جديدة ،وكذا
1
للتأكد من مدى جناعة الربامج التدريبية وتلبيتها لالحتياجات.
ابملقارنة مع جاء به ( ) COSOابلتأكيد على االهتمام ابلتدريب والتكوين لرفع من كفاءة العاملني ابملنظمة وبشكل
مستمر،عالوة على أن فرص التدريب متاحة للجميع وبدون استثناء ،واستخدام للمعايري العلمية احلديثة لقياس األداء بكل نزاهة
وشفافية .
وعند سؤالنا عن مدى مناسبة حمتوى الربامج التدريبية مع أهداف البنك من جهة ،وأهداف البنك املركزي واليت وردت يف
نظام  11 -08من جهة أخرى ،كان اجلواب أن التدريبات تتناسب مع املستجدات واألحداث املتالحقة يف السنوات األخرية،
ومع حمتوايت نظام  11 -08للرقابة الداخلية ابلبنوك املؤسسات املالية اجلزائرية ولكن غري فعالة وذلك لكوهنا تقتصر على فئة
من املوظفني دون أخرى ،مع العلم أن الرقابة الداخلية تشمل كل املوظفني والعاملني ابلبنوك على حد سواء هذا من جهة ،ومن
جهة أخرى مدة التدريب ال تفي ابلغرض فغالب األحيان ال تتعدى يومني ،وهذا ما جاء على لسان عينة الدراسة وهو ما
2
توضحه نتائج املقابالت.

 -2-2-1ابلنسبة للبنوك اخلاصة :
عند سؤالنا عن مدى مناسبة حمتوى الربامج التدريبية مع أهداف البنك من جهة ،وأهداف البنك املركزي واليت وردت نظام
 ، 11 -08كان اجلواب بنعم ،فقد مت تكييف الربامج التدريبية يف السنوات األخرية مع حمتوايت نظام  11 -08للرقابة
الداخلية ابلبنوك املؤسسات املالية اجلزائرية بدرجة حتقق األهداف املسطرة واملنشودة من الرقابة الداخلية واليت أقرها البنك املركزي
3
وكذا األهداف اخلاصة ابلبنك.
أما ابلنسبة لألفراد وما يتمتعون به من فرص التكوين والتدريب ،فالحظنا تكافؤ الفرص بني املوظفني يف خضوعهم لتكوين
أو الدورات التدريبية ،فاملوظف لديه احلرية لطلب التكوين والتدريب ،وهذا ابإلضافة إىل ما تقره اإلدارة املركزية من أوامر لتدريب
املوظفني بصفة عامة ،وليس بقسم الرقابة الداخلية فقط ،وهذا ما يشجع املوظفني لبدل مزيد من اجلهد4.وهذا ما توضحه نتائج
املقابالت ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة.
ويتم حتديد االحتياجات التدريبية من خالل املتابعة الدورية والدائمة لنشاطات املوظفني وخمرجاهتم ،واليت ترسل وبصفة
دائمة عرب برانمج إلكرتوين ،ومن خالله حيدد مستوى العمل وتتحدد النقائص وعلى أساسها حتدد االحتياجات التدريبية،
وتوضع الربامج املناسبة ،وحتديد املعنيني ابلتدريب ،وبعد إجراء التدريب يتم إجراء املتابعة والتقييم عرب برامج متخصصة وكذا
متابعة حتسن وترية العمل بعد إجراء الدورة التدريبية ،وكذلك األمر ابلنسبة للدورات التكوينية واليت تنظم ابملديرية املركزية
 - 1أنظر للملحق رقم (.)01
 - 2أنظر امللحق رقم (.)01
 -3أنظر امللحق رقم (.)01
 - 4أنظر للملحق رقم (.)01
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ابلعاصمة ابلقسم اخلاص ابلتكوين والتدريب ،ابإلضافة إىل التكوين عن بعد وعرب املوقع اخلاص ابلوكاالت وبشكل دوري وهذا
1
ما توضحه جمرايت املقابلة الشخصية مع عينة الدراسة.
و خالصة ملا سبق يتضح لنا مدى أتثري اهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية
واخلاصة ،نالحظ وجود فرق واضح يف تناول الرقابة الداخلية ،وكذا درجة االهتمام اليت حتظى به كوظيفة مستقلة ،ويتبادر إىل
أذهاننا سؤال يطرح نف سه  :ملاذا تعطي البنوك اخلاصة العناية واالهتمام للرقابة الداخلية كوظيفة من جهة ،ومدى التزامها بتطبيق
ما جاء يف نظام  11 -08املتعلق ابلرقابة الداخلية يف البنوك واملؤسسات اجلزائرية ومبجرد صدوره من جهة أخرى ،كما هو احلال
ابلنسبة لبنك اخلليج اجلزائر (.)AGB
فاالهتمام ابهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب كعوامل ومقومات أسهم وبشكل كبري يف تفعل إجراءات الرقابة الداخلية
وابلتايل حتقيق األهداف واليت وضع نظام الرقابة الداخلية أساسا لتحقيقها وهذا ما مت مالحظته يف البنوك اخلاصة ،بعكس البنوك
العمومية ابلرغم من أهنا متثل النسبة األكرب بـ  80يف املائة من البنوك اجلزائرية ،إال أنه يوجد نقائص معتربة يف إجراءات الرقابة
الداخلية ابلرغم من وجود املوارد املادية والبشرية الكافية.

ثانيا -تحليل ومناقشة النتائج
كما ذكران آنفا فقد اعتمدان يف دراستنا على منهج دراسة احلالة والذي يعتمد أساسا على املقابالت الشخصية ابإلضافة
للمالحظات والواثئق  ،وسوف حناول حتليل ما جاء فيها بكل موضوعية لنعكس ما هو موجود يف واقع احلل .

 -1أتثري اهليكل التنظيمي يف تفعيل الرقابة الداخلية
 1-1ابلنسبة للبنوك العمومية  :ابلنسبة لعامل اهليكل التنظيمي وما يتضمنه حتديد للمسؤوليات واملهام ،فقد وجهنا

جمموعة من األسئلة ألفراد العينة ،أثناء إجراء املقابلة الشخصية ،وكانت نتيجة املقابلة كما هو موضح يف اجلدول التايل :

 - 1أنظر للملحق رقم (.)01
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جدول رقم ( :)2-2نتائج املقابلة اخلاصة ابهليكل التنظيمي ببنك التنمية احمللية ( – )BDLوكالة ورقلة –
الموظف

اإلجابة

األسئلة
 -1ما هي التغيريات اليت طرأت على اهليكل التنظيمي وعلى

استحداث منصب جديد للمراقب الرئيسي حبيث يتمتع ابالستقاللية

قسم الرقابة الداخلية بصفة خاصة بعد صدور نظام 11-08

ويرفع تقاريره إىل املديرية اجلهوية مباشرة .

املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟
املدير
واإلطارات
العاملة بقسم
الرقابة
الداخلية

 -2هل املهام واملسؤوليات واضحة وحمددة يف اهليكل التنظيمي

املسؤوليات واملهام حمددة وواضحة يف اهليكل التنظيمي ولكل غري

؟

مطبقة يف الواقع ( غري مفعلة ) .

 -3هل تتناسب املؤهالت العلمية والوظيفة اليت يشغلها كل

ال يوجد تناسب بني مهام الوظائف اليت يشغلها املوظفني مع مؤهالهتم

موظف؟

العلمية وختصصهم بصفة عامة ،ويف وظيفة الرقابة بصفة خاصة.

 -4هل هناك قسم للرقابة الداخلية ابلبنك ؟ وإن وجدت فهل

يوجد قسم للرقابة الداخلية ،يشغله موظف عن طريق اخلربة ومل يتلقى

تتناسب مؤهالت العاملني والوظيفة ؟

أي نوع من التدريبات.

 -5هل خطوط السلطة للرؤساء واملرؤوسني واضحة مبصلحة

ليست واضحة .

الرقابة الداخلية ؟
 -6هل املوظفني على علم بنظام  11-08املتعلق ابلرقابة

ال يوجد أي معلومات أو إطالع من قبل املوظفني ملا جاء بنظام

الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟

 ،11-08ويقتصر األمر على اإلطارات السامية و املدراء .

املصدر  :من إعداد الطالبة

جدول رقم ( :)2-3نتائج املقابلة اخلاصة ابهليكل التنظيمي ابلقرض الشعيب اجلزائري ( – )CPAوكالة ورقلة -
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األجوبة

األسئلة
 -1ما هي التغيريات اليت طرأت على اهليكل التنظيمي وعلى قسم

املدير
واإلطارات

 -1تعزيز املناصب اخلاصة ابلرقابة وحتديد املهام مع

الرقابة الداخلية بصفة خاصة بعد صدور نظام  11-08املتعلق

التأكيد على املسؤوليات ،ومستوايت الرقابة

ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟

والتدخل.

 -2هل املهام واملسؤوليات واضحة وحمددة يف اهليكل التنظيمي؟

 -1حيدد اهليكل التنظيمي ابلدرجة األوىل مهام
املوظفني ،دون التفصيل يف املسؤوليات .
 -2نعم بصفة عامة  ،أما ابلنسبة لوظيفة الرقابة

 -3هل تتناسب املؤهالت العلمية و الوظيفة ؟

فيعتمد على تكوينهم يف اجملال بغض النظر عن

العاملة بقسم
الرقابة
الداخلية

مؤهالهتم.
 -4هل هناك مصلحة أو قسم للرقابة الداخلية ابلبنك ؟ وإن

 -3هناك مصلحة للرقابة الداخلية ابلبنك  ،على
مستوى الوكالة هناك موظفني ،ذو خربات
معتربة ويتلقيان تدريبات دورية .

 -5هل خطوط السلطة للرؤساء واملرؤوسني واضحة مبصلحة الرقابة

 -4نعم واضحة ،ويقوم املراقب الرئيسي ابحلرص
واملتابعة.

وجدت فهل تتناسب مؤهالهتم العلمية والوظيفة ؟

؟

 -6هل املوظفني على علم بنظام  11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية  -5ليس كل املوظفني – موظفي الرقابة مع إطارات
التسيري اخلاصة ابلبنك .
ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟

املصدر :من إعداد الطالبة
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من خالل ما مت مالحظته على أرض الواقع ،ملسنا وجود اهليكل التنظيمي حمدد املهام واملسؤوليات بدقة ،ولكن الحظنا يف نفس
الوقت عدم تفعيله عمليا  ،فأول ما لفت انتباهنا أن املوظف ينتقل من قسم إىل قسم ومن مصلحة إىل مصلحة ليباشر عدة مهام،
هي يف األصل ليست مهامه وملا مسؤولياته األصلية ،وإن استدعى األمر أيخذ معه ابقي األعمال اليت مل يتوفر له الوقت
الستكماهلا ابملؤسسة ويكملها مبسكنه اخلاص ،والسبب يف هذا تداخل املسؤوليات واملهام وعدم وضوحها ،وهذا الوضع ينطبق
على أعلى اهلرم اإلداري واملتمثل يف املدير وانئبه ،وصوال إىل أسفل اهلرم اإلداري .
ابإلضافة إىل عدم وضوح خط السلطة واإلشراف ،فقد الحظنا املوظف يتلقى التعليمات واألوامر من عدة جهات ،
والسبب يف ذلك عدم الفصل بني الوظائف والصالحيات املوكلة وتداخل املسؤوليات وهذا ما ينعكس على أداء العاملني والذي
يؤثر ابلسلب على تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية ،واليت هتدف يف األساس إىل ضمان استمرارية النشاط وال يتحقق هذا إال
ابلسري احلسن للنشاطات والعمليات وكذا الرفع من أداء العاملني وابلتايل الرفع يف أداء البنك ومحاية أصوهلا  ...اخل .
واستنادا للواثئق اليت استطعنا احلصول عليها من إدارة الوكاالت البنكية حمل الدراسة واملتمثلة يف اهليكل التنظيمي وجمموعة من
التقارير الدورية ( اليومية ،األسبوعية ،الشهرية والسنوية ) ،ومن خالل إلقاء نظرة سريعة عليها توصلنا إىل أن اهلياكل التنظيمية
مناسبة ومالئمة حلجم الوكاالت ومتتاز ابملرونة ،وهي ختضع للتغيري مىت استدعت الضرورة لذلك ،ولكن التغيري ال يتم إبضافة
أقسام أو مصاحل ،فاهليكل التنظيمي اثبت ،التغيري يكون على مستوى األفراد العاملني وذلك بنقلهم من وظيفة إىل أخرى
حسب احتياجات الوظيفة وخربة املوظف ،فمثال يف ( )BDLفاملراقب الرئيسي املكلف ابلرقابة الداخلية والدراسات ،قد شغل
عدة مناصب حبيث عمل يف كل األقسام واملصاحل املتواجدة على مستوى البنك ليصل ابخلربة إىل منصب املراقب الرئيسي
ويتمتع ابستقاللية ومنحه للصالحيات .

1

ابإلضافة إىل أن املسؤوليات واملهام موضحة وبدقة يف اهليكل التنظيمي نظراي ،أما واقع احلال فهناك تداخل كبري يف
املسؤوليات واملهام املوكلة لكل موظف ،فنجد كل موظف على األقل مكلف مبهمتني هذا ابإلضافة ملهام األساسية ،وهذا ما
ينعكس سلبا على أدائهم بصفة خاصة ،وتدمرهم و ينعكس ابلسلب على أداء البنك بصفة عامة وهذا ما يهدد إستمراريته يف
النشاط وهو اهلدف األساسي واليت تسعى كل مؤسسة لتحقيقه ،يف حني أان من أهم مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال يف
الشق االدراي التنظيمي ،اهليكل التنظيمي الكفء وكفاءة العاملني واليت تنجم عن الدورات التكوينية والتدريبية.
أما ابلنسبة للتقارير فهناك تقرير دورية يومية ،أسبوعية ،شهرية ،وسنوية تعرب عن النشاطات اليومية للبنك وكل ما
حيدث يف املصاحل واألقسام من عمليات مدار السنة ،ويقوم املراقب الرئيسي واملكلف ابلدراسات أو املدقق الداخلي إبعدادها،
مث إطالع املدير وانئب املدير عليها ،مث يقوم إبرساهلا مباشرة إىل مدير املديرية اجلهورية ،واليت ترسلها ابلنيابة إىل املديرية املركزية
ابلعاصمة للتأشري عليها واملصادقة ابإلطالع ،واختاذ اإلجراءات الالزمة مىت دعت الضرورة لذلك.

 1أنظر امللحق رقم)( 01
2أنظر امللحق رقم)( 01
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 -2-1البنوك اخلاصة

جدول رقم ( :)2-4نتائج املقابلة اخلاصة ابهليكل التنظيمي ببنك اخلليج-اجلزائر ( – )AGBوكالة ورقلة –

املوظف

املدير
واإلطارات

األسئلة

اإلجابة

 -1ما هي التغيريات اليت طرأت على اهليكل  -1إنشاء مصلحة مستقلة لالمتثال واملطابقة و
التنظيمي وعلى قسم الرقابة الداخلية بصفة خاصة استقاللية الرقابة ،رقابة دائمة على مستوى املركزية أي
بعد صدور نظام  11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية اتصال مباشر مع املديرية املركزية ابلعاصمة .
ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟

 -2هل املهام واملسؤوليات واضحة وحمددة يف اهليكل  -2واضحة وبدقة ومطبقة فعليا (مفعلة).
العاملة بقسم
التنظيمي ؟
الرقابة
 -3نعم هو تتناسب و بدرجة كبري بني املؤهالت
 -3هل تتناسب املؤهالت العلمية والوظيفة اليت
الداخلية
العلمية للموظفني والوظيفة .
يشغلها كل موظف ؟
 -4هل هناك مصلحة للرقابة الداخلية ابلبنك ؟ وإن  -4يوجد قسم للرقابة الداخلية  ،واملوظف بقسم الرقابة
مؤهل علميا لشغل الوظيفة.
وجدت فهل تتناسب مؤهالت العاملني والوظيفة ؟
 -5هل خطوط السلطة للرؤساء واملرؤوسني واضحة

 -5خطوط السلطة واضحة وبشكل كبري يف مصلحة
الرقابة الداخلية ويف البنك بصفة عامة.

 -6هل املوظفني على علم بنظام  11-08املتعلق

 -6املوظفني بصفة عامة على علم وبدرجة متفاوتة مبا
جاء يف نظام  11-08للرقابة الداخلية  ،ولديهم وعي
أبمهيته .

مبصلحة الرقابة الداخلية ؟

ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟

املصدر :إعداد الطالبة

جدول رقم ( :)2-5نتائج املقابلة اخلاصة ابهليكل التنظيمي الشركة العامة اجلزائرية ( –)SGAوكالة ورقلة –
املوظف

األسئلة

األجوبة

 -1التقليل يف عدد العمال  ،واحلرص على
 -1ما هي التغيريات اليت طرأت على اهليكل
الداخلية بصفة خاصة التطور التكنولوجي أكثر يف الرقابة
التنظيمي وعلى قسم الرقابة 38
اإللكرتونية.
بعد صدور نظام  11-08املتعلق ابلرقابة

الفصل الثاني

تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

من خالل نظرتنا األولية للهيكل التنظيمي فنجد وجود قسم للرقابة الداخلية وهو مستقل عن ابقي األقسام واملصاحل
املوجودة ابلبنك  ،فهو يرتبط مباشرة ابملديرية املركزية ابلعاصمة  ،حبيث املدقق الداخلي يتلقى األوامر والتعليمات مباشرة من
املديرية املركزية مرورا مبدير الوكالة وذلك احرتاما للسلم اإلداري .

 - 1أنظر امللحق رقم (.)01
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الفصل الثاني

تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

كما يتضح من خالل نتائج املقابالت واإلجاابت املتعلقة ابهليكل التنظيمي ،وجود تنسيق وانسجام بني خمتلف املصاحل
واألقسام ابلبنك ،وحتديد وبوضوح ودقة للمسؤوليات واملهام ،وخطوط السلطة واإلشراف ،والفصل بني الوظائف ،ووجود قنوات
لالتصال بشكل واضح وعلى كل املستوايت اإلدارية ابلبنك .

1

وابلنسبة للواثئق اخلاصة ابلتقارير الدورية والسنوية اطلعنا على جمموعة من التقارير الدورية والسنوية ،واليت توضح وبدقة سري
عملية الرقابة اليومية للنشاطات واملعامالت ابلبنك ،ويقوم ابالطالع عليها كل من مدير الوكالة ،انئبه ،مث ترفع مباشرة للمديرية
املركزية ابلعاصمة ،عن طريق الفاكس ،والربيد اإللكرتوين ،ويف نفس الوقت تلقي أي تعديالت أو استفسارات على ما ورد
ابلتقارير بنفس الطريقة ،لضمان الفعالية والسرعة مع الدقة الالزمة لتفادي األخطاء .

2

ومن بني التقارير اليومية التقرير األسبوعي ملراقبة الصندوق وحتمل إمضاء وأتشرية مدير الوكالة ،املكلف ابلصندوق املراقب
الرئيسي للوكالة .ويرفع هذا التقرير هناية كل أسبوع ،مع العلم أن هذه العملية يقوم قسم االمتثال ابإلشراف عليها ومتابعتها .

3

ابإلضافة لتقارير يومية للعمليات احملاسبية وينجز من طرف املراقب الرئيسي لوكالة ،وذلك بعد مراقبة كل العمليات احملاسبية
واليت تشمل على سبيل الذكر ال احلصر ،مراقبة النقد ومطابقته مبا هو موجود ابلسجالت ،مراقبة تنفيذ العمليات ابملقارنة مع
اإلجراءات ،مراقبة تنفيذ العمليات مع احرتام املهام ،مراقبة العمليات املنجزة (حتويل األموال) ومقارنتها ابألدلة واإلثبااتت.

 -2أتثري التكوين والتدريب يف تفعيل الرقابة الداخلية

 - 1أنظر للملحق رقم (.)01
 - 2أنظر امللحق رقم ()06و ()07
 - 3نظر امللحق رقم ( .) 07
 - 4أنظر امللحق رقم (.) 06
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تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

 -1-2ابلنسبة للبنوك العمومية :
جدول رقم ( :)2-6نتائج املقابلة اخلاصة ابلتكوين والتدريب لبنك التنمية احمللية ( –)BDLوكالة ورقلة –
املوظف

األجوبة

األسئلة

 -1هل يوجد ابلبنك برامج لتكوين وتدريب للموظفني ؟

يوجد برامج تدريبية ولكن يف بعض األقسام دون
ابلنسبة
األخرى؛
للتكوين ،يقوم البنك إبجراء تكوين ملدة شهر ابلنسبة
للموظفني اجلدد لتمكن من شغل الوظيفة ،ويكون
التكوين نظري.

 -2هل أخضع املوظفني مبصلحة الرقابة الداخلية للتكوين
والتدريب ؟

 -2أساسا ال يوجد برامج تكوينية أو تدريبية.

املدير  -3هل فرص التكوين والتدريب متاحة جلميع املوظفني ابلبنك
واإلطارات  ،مبا فيهم قسم الرقابة الداخلية؟
العاملة  -4هل تعتمد اإلدارة يف تقييم أداء العاملني على املعايري
بقسم العلمية و من مث إخضاعهم للتكوين أو التدريب ؟
الرقابة
الداخلية

 -5كيف يتم حتديد االحتياجات التدريبية يف مصلحة الرقابة
الداخلية ابلبنك ؟

 -3فرص التدريب ليست متاحة لكافة املوظفني ابلبنك
مبا فيهم املوظفني العاملني بقسم الرقابة الداخلية .
 -4ال يوجد برامج تدريبية وابلتايل ال يوجد تقييم لألداء
.
 -5ال يوجد برامج تدريبية وابلتايل ال يتم حتديد
االحتياجات التدريبية .

 -6هل تتابع مصلحة الرقابة الداخلية ،التقدم يف األداء بعد
التدريب؟

 -6ال يوجد برامج تدريبية .

 -7هل تتم عملية التدريب داخل البنك أو خارجه؟

 -7ال يوجد تدريب ال داخلي وال خارجي.

 -8إىل أين ترفع التقارير اخلاصة ابلربامج التدريبية ؟

 -8ال يوجد تقارير ،ألنه ال يوجد تدريب.

 -9هل التقارير السنوية واليت تنجزها مصلحة الرقابة الداخلية
وترفع لإلدارة املركزية تعكس حاجة العاملني لتدريب ؟

 -9ال يوجد تدريب .

 -10هل تتضمن الربامج التدريبية على املستجدات اليت
تضمنها نظام  11-08للرقابة الداخلية ؟

 -10ال يوجد برامج تدريبية .

املصدر  :من إعداد الطالبة

جدول رقم ( :)2-7نتائج املقابلة اخلاصة ابلتكوين والتدريب للقرض الشعيب اجلزائري ( –)CPAوكالة ورقلة –
املوظف

األسئلة

 -1هل يوجد ابلبنك برامج لتكوين وتدريب
41
للموظفني ؟

األجوبة

 -1يوجد ابلبنك برامج تدريبية تقريبا يف كافة األقسام
واملصال؛
 -2يوجد دورات تكوينية للموظفني حسب احلاجة.

الفصل الثاني

تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

من خالل ما مت مالحظته ،الحظنا ومن خالل املقابالت أيضا اليت أجريناها ،عدم اهتمام اإلدارة ابلتكوين العلمي والتدريب
العملي ملوظفيها ،فالربامج التدريبية تكاد تنعدم ،و إن وجدت فتكون عبارة عن ملتقى ليومني.
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الفصل الثاني

فهناك موظفني تتسىن هلم فرصة التكوين والرفع من الدرجة العلمية والتدريب العملي الكتساب املهارات والكفاءة  ،ويرفضون ذلك
بسبب كثرة املهام واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم والضغوطات املفروضة عليهم  ،فال يبادرون من رفع مهاراهتم وكفاءاهتم .
ولعل يرجع هذا لثقافة البنك يف حد ذاهتا وكذا السياسة املنتهجة يف ما خيص التكوين التدريب ،واليت تعتمد على اكتساهبا ابخلربة
واألقدمية يف الوظيفة.

1

أما ابلنسبة للواثئق اخلاصة ابلتكوين أو التدريب مل نتمكن من احلصول عليها ،وذلك لقلة هذه األخرية إن مل نقل انعدامها،
فقد حضر اإلطارات جمموعة من امللتقيات واليت تدوم ليوم أو اثنني ،ومن بني مواضيع هذه امللتقيات ،إدارة املخاطر ،تبيض
األموال.

2

 – 2-2ابلنسبة للبنوك اخلاصة :
جدول رقم ( :)2-8نتائج املقابلة اخلاصة ابلتكوين والتدريب بنك اجلزائر -اخلليج ( – )AGBوكالة ورقلة –
 - 1أنظر للملحق رقم (.)01
املوظفامللحق رقم (.)01
 - 2أنظر

األسئلة

األجوبة

 -1هل يوجد ابلبنك برامج لتكوين وتدريب
للموظفني ؟
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 -1نعم يوجد ابلبنك برامج تدريبية لكل األقسام واملصاحل ؛
 -2يوجد دورات تكوينية للموظفني حسب طلبهم.

 -2هل أخضع املوظفني مبصلحة الرقابة الداخلية

 -2خيضع املوظفني العاملني بقسم الرقابة الداخلية إىل دورات

الفصل الثاني

تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

جدول رقم ( :)2-9نتائج املقابلة اخلاصة ابلتكوين والتدريب لشركة العامة اجلزائرية ( – )SGAوكالة ورقلة –
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الفصل الثاني
املوظف

تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية
األجوبة

األسئلة

 -1هل يوجد ابلبنك برامج لتكوين وتدريب للموظفني  -1نعم يوجد ابلبنك برامج تدريبية وتكوينية لكل
األقسام واملصاحل .
؟
 -2هل أخضع املوظفني مبصلحة الرقابة الداخلية
للتكوين والتدريب ؟
املدير

 -2خيضع املوظفني العاملني بقسم الرقابة الداخلية إىل
دورات تدريبية وذلك حسب املستجدات والربامج
املسطرة للرقابة.
 -3فرص التدريب ليست متاحة جلميع املوظفني
ولكن حسب التخصص واملنصب املشغول .

واإلطارات  -3هل فرص التكوين والتدريب متاحة جلميع املوظفني
ابلبنك  ،مبا فيهم قسم الرقابة الداخلية ؟
العاملة
 -4نعم وذلك ابالعتماد على أحدث املعايري
 -4هل تعتمد اإلدارة يف تقييم أداء العاملني على
بقسم
املعايري العلمية و من مث إخضاعهم للتكوين أو التدريب املستخدمة عامليا ،لكون البنك دويل .
الرقابة ؟
الداخلية  -5كيف يتم حتديد االحتياجات التدريبية يف مصلحة  -5حسب التغيري يف القوانني واإلجراءات وخاصة
قوانني بنك اجلزائر املركزي.
الرقابة الداخلية ابلبنك ؟
 -6هل تتابع مصلحة الرقابة الداخلية ،التقدم يف األداء  -6تتم املتابعة وذلك عن طريق صريورة العمل وما
مدى التقدم يف األداء بعد إجراء التدريب.
بعد التدريب ؟
 -7هل تتم عملية التدريب داخل البنك أو خارجه؟

 -7عملية التدريب تكون داخلية بقسم خاص
ابلتدريب ،بواسطة إطارات مؤهلني .

 -8إىل أين ترفع التقارير اخلاصة ابلربامج التدريبية؟

 -8ترفع التقارير إىل املديرية العامة وابلضبط للقسم
اخلاص ابلربامج التدريبية.

 -9هل التقارير السنوية واليت تنجزها مصلحة الرقابة
الداخلية وترفع لإلدارة املركزية تعكس حاجة العاملني
لتدريب ؟

 -9نعم وهلذا هناك أتكيد على حاجة العاملني لتدريب
املستمر خاصة ابلنسبة للرقابة الداخلية.

 -10هل تتضمن الربامج التدريبية على املستجدات
اليت تضمنها نظام  11-08للرقابة الداخلية ؟

 -10نعم تتماشى الربامج التدريبية مع ما جاء به نظام
 11-08ويكون ذلك بشكل إلزامي .

املصدر  :من إعداد الطالبة
أثناء إجراء املقابلة الحظنا وصول برانمج عرب املوقع االلكرتوين للبنك حمل الدراسة ،خاص بتكوين عن بعد يف إدارة
املخاطر البنكية ،ابإلضافة إىل التمكن من أداء املهام املوكلة يف أحسن صورة وذلك من خالل إخضاعهم للعديد من الدورات
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تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

التكوينية والتدريبية بصفة مستمرة وهذا ما مت مالحظته من خالل الدقة يف اجناز املهام املوكلة للموظفني ،وما جاء على لسان عينة
الدراسة .

1

ابإلضافة إىل إخضاع العاملني واملوظفني وبدون استثناء إىل الربامج التكوينية والتدريبية ،وتتمتع هذه الربامج ابلدقة
واستخدام التطور التكنولوجي من شبكة انرتنت ومواقع وبرامج إلكرتونية متطورة ،ابإلضافة لتدريب اخلارجي ،يتمتع موظفوا
البنوك حمل الدراسة بتدريب وتكوين داخلي عن طريق مواقع خاصة ومتطورة ،وهذا يعكس مدى االهتمام الكبري ابلرقابة
الداخلية ومواكبة كل ما يظهر على الساحة من مستجدات .

خالصة الفصل
 - 1أنظر للملحق رقم (.)01
 - 2أنظر للملحق رقم (.)01
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الفصل الثاني

تأثير الهيكل التنظيمي و التكوين و التدريب في تفعيل الرق ابة الداخلية

من خالل هذا الفصل ،حاولنا استظهار العوامل الثقافية وحماولة معرفة مدى أتثريها يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك
اجلزائرية حمل الدراسة .
ففي ظل سياسة اإلصالح املصريف الذي انتهجها البنك املركزي واملتعلق ابلرقابة الداخلية  ،خالل العشرين السنة املاضية ،
واليت متثلت يف إصدار عدة قوانني وتشريعات واليت كانت من أمهها نظام  11-08املؤرخ يف  28نوفمرب  ،2011واملتعلق
ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،وقد عمد البنك املركزي خلطوة اإلصالح هذه وذلك إلعادة أتهيل املنظومة
الرقابية  ،وإرساء القواعد الرقابية واليت تنسجم وممارسات األجهزة الرقابية واألطر املتقدمة يف العامل ،ولعل انضج إطار يف هذا
ا جملال والذي يتمتع ابالنسجام و التكامل والذي أصدرته اللجنة الراعية للمنظمات األمريكية بنسخته اجلديدة لسنة 2013
والذي يكتب اختصارا (.)COSO
وبعد أجرينا بدراستنا امليدانية على عينة من البنوك العمومية والبنوك اخلاصة اجلزائرية مبدينة ورقلة ،ودراسة مدى أتثري العوامل
الثقافية وقمنا ابختيار عاملني مهمني ومها اهليكل التنظيمي ،والتكوين والتدريب ،خلصنا إىل نتيجة مفادها أنه ابلرغم من وجود
نظام للرقابة الداخلية فعال والذي ألزم البنك املركزي كل البنوك بتفعيله يف كل املديرايت والوكاالت البنكية ،إال أنه عمليا غري
م فعل ابلشكل الكايف و هذا نظرا لعدة عوامل أثرت وبشكل هام ومباشر على ذلك ،من أمهها اهليكل التنظيمي ابلرغم من
وجوده نظراي  ،إال أنه عمليا غري انجع وذلك لتداخل املسؤوليات واملهام وعدم وضوح الصالحيات وخطوط السلطة واإلشراف،
كما هو احلال ابلنسبة للدورات التكوينية و التدريبية واليت تكاد تكود منعدمة يف البنوك العمومية ،على عكس البنوك اخلاصة
فنجد نظام الرقابة الداخلية فعال وبشكل كبري ابلنسبة لوضوح املسؤوليات واملهام عمليا  ،وإجراء الدورات التكوينية والتدريبية
دوراي مىت دعت احلاجة واملستجدات لذلك .
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ملخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص :
يف هذا اإلطار قمنا بتسليط الضوء على بعض العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر بشكل أو آبخر على فعالية نظام الرقابة
الداخلية ابلبنوك العاملة ابجلزائر ،وقد وقع اختياران على العوامل الثقافية وابلضبط ركزان الدراسة على عاملني مهمني ،عامل يتعلق
ابجلانب الت نظيمي اإلداري واملتمثل يف اهليكل التنظيمي ،وعامل يتعلق ابألفراد والعاملني واملتمثل ابلتكوين والتدريب ،وتتمحور
إشكالية الدراسة على معرفة مدى أتثري العوامل الثقافية يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اجلزائرية.
وملعاجلة هذه اإلشكالية مت اعتماد فصلني ،فصل يتضمن اإلطار النظري للدراسة ،حبيث سلطنا الضوء على نظام 11-08
واملتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،والذي جاء ليلغي نظام  03-02املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك
واملؤسسات املالية اجلزائرية ،وذلك لعدة أسباب وعوامل دولية وحملية شهدهتا الساحة املصرفية ،واجلزائر كغريها من الدول أتثر
جهازها املصريف هبذه األحداث مما استدعى إىل إجراء جمموعة من التعديالت واإلجراءات يف النظام املصريف ككل مبا فيه اجلزء
املتعلقة ابلرقابة الداخلية ،وهذا ألمهية هذا األخري ابلنسبة للبنوك واملؤسسات األخرى ،كونه يعد صمام األمام وخط الدفاع األول
والذي جاء ليحقق أهداف املؤسسة والسعي إىل ضمان استمرارها يف النشاط والذي يعترب اهلدف الرئيسي والذي تندرج حتته
جمموعة من األهداف الفرعية ،كحماية أصوهلا ،متابعة األنشطة والعمليات الداخلية ،واالمتثال للقوانني والتشريعات ،وإعداد تقارير
مالية تتمتع بدرجة من املوثوقية واملصداقية .
وتعرضنا إىل اإلطار املرجعي احلديث واألكثر نضجا يف جمال الرقابة الداخلية والذي أصدرته اللجنة الراعية للمنظمات األمريكية
ويكتب اختصارا ( )COSOبنسخته اجلديدة لسنة . 2013
أما الفصل امليداين ويتضمن دراسة أتثري العوامل الثقافية واملتمثلة يف اهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب،يف تفعيل الرقابة
الداخلية على عينة من البنوك ،بنكني يف القطاع العام ومها بنك التنمية احمللية ( )BDLوكالة ورقلة ،والقرض الشعيب اجلزائري
( )CPAوكالة ورقلة ،وبنكني ينشطان يف القطاع اخلاص ومها ،بنك اخلليج اجلزائر ( ،)AGBوالشركة العامة اجلزائري (، )SGA
ابإلضافة إىل زايرة للبنك املركزي فرع ورقلة (. )BA
قمنا بدراسة اهليكل التنظيمي ،التكوين والتدريب ،ومدى أتثريمها يف تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العامة واخلاصة حمل
الدراسة ،يف ظل اإلطار املرجعي األنضج عامليا ( ،)COSOابإلضافة لإلطار والتشريع احمللي واملتمثل يف نظام  11-08املتعلق
ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية واملؤرخ يف  28نوفمرب  ،2011وحاولنا قدر املستطاع ويف ظل ضيق الوقت
وصعوبة الدراسة امليدانية ابلبنوك خلصوصية األخرية ،تسليط الضوء ولو قليال على واقع الرقابة الداخلية ابلبنوك حمل الدراسة استنادا
للمرجعني السابقي الذكر.
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وسنتعرض فيما يلي إىل نتائج الدراسة وذلك ابختبار الفرضيات وعرض النتائج العامة واملتوصل إليها ،واقرتاح بعض من
التوصيات ،وإنتهاءا آبفاق للبحث مستقبال.

 نتائج الدراسة :
اختبار الفرضيات :
أ -تتمحور الفرضية األوىل :حول اعتبار البنوك حمل الدراسة ليست مؤهلة ابلشكل الكايف لتعامل مع الرقابة الداخلية  ،ومن
خالل العرض مت التوصل إىل أتكيد ذلك من خالل عدم توافرها وابلشكل املطلوب على املقومات التنظيمية واإلدارية ،واملتمثلة يف
اهليكل التنظيمي الكفء ،وافتقارها للربامج التدريبية والتكوينية واليت من شأهنا أن تسهم يف إعداد موظفني أكفاء ومهرة علميا
وعمليا ،فال نستطيع القول أن البنوك حمل الدراسة ال تتوفر على املقومات والعوامل الالزمة لتفعيل الرقابة الداخلية ،ولكن ميكننا
القول أهنا موجودة ولكن غري مفعلة ابلشكل املناسب؛
ب – تتمركز الفرضية الثانية :حول وجود أتثري للهيكل التنظيمي على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية حمل الدراسة ،بناءا
على نتائج الدراسة امليدانية واليت أوضحت أن البنوك العمومية تعتمد على هيكل تنظيمي وذلك حسب القوانني والتشريعات احمللية
واملتمثلة يف نظام  ،11-08واألطر الدولية واملتمثلة يف اإلطار األحدث عامليا واملتمثل يف إطار ( ،)COSOإال أهنا غري مفعلة
ابلشكل الكايف وهذا ما أثر على عدم تفعيل الرقابة الداخلية ،وهذا ما يقودان إىل نفي الفرضية الثانية.
ج  -تنص الفرضية الثالثة  :على وجود أتثري للتكوين والتدريب على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك العمومية حمل الدراسة ،بناءا
على نتائج الدراسة امليدانية واليت وضحت أن البنوك العمومية ال ختضع املوظفني والعاملني لديها لربامج تكوينية ودورات تدريبية،
وهذا خبالف ما أقرته القوانني والتشريعات احمللية املتمثلة يف  ،11-08واإلطار العاملي األحدث ( ،)COSOوهذا ما أثر على
عدم تفعيل الرقابة الداخلية ،وهذا ما يقودان إىل نفي الفرضية الثالثة.
د – تتمحور الفرضية الرابعة  :على وجود أتثري للهيكل التنظيمي على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة حمل الدراسة ،بناءا
على نتائج الدراسة امليدانية واليت أوضحت أن البنوك اخلاصة تعتمد على هيكل تنظيمي وذلك حسب القوانني والتشريعات احمللية
واملتمثلة يف نظام  ،11-08واألطر الدولية واملتمثلة يف اإلطار األحدث عامليا واملتمثل يف إطار ( ،)COSOوهي مفعلة ابلشكل
الكايف وهذا ما أثر يف تفعيل الرقابة الداخلية ،وهذا ما يقودان إىل أتكيد الفرضية الرابعة.
ه – أما الفرضية األخرية  :واليت تتمحور حول وجود أتثري للتكوين والتدريب على تفعيل الرقابة الداخلية ابلبنوك اخلاصة حمل
الدراسة ،حيث خيضع العاملني واملوظفني إىل دورات تدريبية وتكوينية بصورة دورية وحسب االحتياجات واملستجدات يف هذا
اجملال سواء ابلنسبة للقوانني والتشريعات احمللية واملتمثلة يف نظام  ،11-08واإلطار العاملي األحدث ( ،)COSOوهذا ما أثر يف
تفعيل الرقابة الداخلية ،وهذا ما يقودان إىل أتكيد الفرضية األخرية.
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النتائج العامة :
من خالل دراستنا توصلنا إىل نتائج عامة تشمل كل من الرقابة الداخلية ،واهليكل التنظيمي ،التكوين والتدريب ونوردها
فيما يلي :
 – 1إن التصميم السليم لنظام الرقابة الداخلية ،من شأنه دعم األهداف املسطرة من هذا النظام ،ألن فشله يرجع إىل وجود قصور
يف إجراءات الرقابة فينبغي على املنظمات ابختالف نشاطها ،واليت ترغب يف بناء نظام فعال للرقابة الداخلية ،توفري عوامل لتفعيله
وإجناحه لتحقيق األهداف املرجوة ،ومن بينها االهتمام ابجلانب اإلداري التنظيمي واملتمثل يف اهليكل التنظيمي وذلك بتحديد
املسؤوليات واملهام وتفعيلها عمليا ،واجلانب املتعلق ابألفراد واملتمثل يف الكفاءة واملهارة واليت تكتسب من خالل الربامج التكوينية
والتدريبية؛
 – 2إذا ما طبق نظام الرقابة الداخلية يف البنوك اجلزائرية بطريقة صحيحة ومناسبة كان له الدور الفعال يف حتسني أدائها ،أما يف
غياب وجود قواعد وإجراءات صارمة وفعالة للنظام فمن شأنه أن يؤدي إىل فشله وعدم قدرته على حتقيق أهدافه على النحو
املرجو منه؛
 -3توفر البنوك العمومية على هياكل ،ولكن ليست مفعلة ابلقدر الكايف ،فاملسؤوليات واملهام حمددة بدقة ووضوح يف اهلياكل
التنظيمية ،ولكن نظراي فقط ،أي ليست مطبقة على أرض الواقع ،وهذا ما أدى إىل التداخل يف املسؤوليات واملهام ،والذي يؤدي
إىل توليد ضغوط كبرية على العاملني ابلبنك واليت حمصلتها عدم الرضا الوظيفي والذي يهدد االستقرار الوظيفي للعاملني  ،الذين
مبجرد إجياد البديل األفضل يرتكون مناصبهم مباشرة؛
 -4إن صدور نظام  ،11 -08كان نتيجة عدة عوامل ومستجدات طرأت على الساحة الدولية والوطنية ،وقد ألزم البنك املركزي
كل البنوك مبديرايهتا وفروعها ووكاالهتا ،االلتزام مبا جاء فيه ،وبرجمة دورات تكوينية وتدريبية للموظفني ملواكبة كل جديد ،وتطبيقه
كما هو ،إال أن واقع احلال أكد على عدم االلتزام بشكل نسيب ابإلجراءات والقوانني اليت نص عليها نظام  ،11 -08لدرجة أن
أغلبية املوظفني ليسوا على إطالع مبا جاء فيه ،ابستثناء اإلطارات املسرية للبنك والعاملني بقسم الرقابة الداخلية؛
 -5من خالل دراستنا امليدانية لعينة من البنوك العمومية واخلاصة ،الحظنا هناك تفاوت كبري فيما بينها ،فيما خيص مدى االلتزام
بنظام  ،11-08فبالنسبة للبنوك العمومية ،فهناك تفاوت فيما بينها يف إجراءات تطبيقه وذلك فيما خيص توفري العوامل اليت
تؤدي إىل االلتزام به ،كاهليكل التنظيمي وحتديديه للمسؤوليات واملهام امللقاة على عاتق املوظفني ،وكذا العمل على رفع كفاءة
العاملني من خالل إخضاعهم للدورات التكوينية والتدريبية  ،وهذا ما كان غائبا إىل حد كبري ويكاد ينعدم يف هذه العينة؛
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 -6ابلنسبة للبنوك اخلاصة ،فوجدان التزام كبري بكل ما جاء يف نظام  11-08واملتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية
اجلزائرية ،حبيث حتوي على هياكل تنظيمية تتمتع ابلكفاءة واملرونة و مفعلة بشكل جيد على أرض الواقع  ،حبيث كل موظف على
علم بكل مسؤولياته واملهام امللقاة علية وكذا الصالحيات املمنوحة له ،وهتتم اإلدارة العليا يف نفس الوقت بضمان كفاءة العاملني
لديها يف خمتلف األقسام مبا فيها قسم الرقابة الداخلية ،وابلتايل فهي ختضعهم وبشكل دوري لربامج تكوينية وتدريبية ،يف مراكز
تدريبية مؤهلة ابلوسائل املادية والبشرية  ،ابإلضافة للتكوين عن بعد عرب مواقعها اإللكرتونية؛
 -7ويف األخري ،جيب التأكيد على أن الرقابة الداخلية متثل جمموعة اإلجراءات اليت تضمن عن يقني إدارة األعمال بصفة منظمة
وحذرة ،استعمال اقتصادي وانجح للوسائل احملبذة ،املعرفة والتحكم يف املخاطر ،نزاهة ومصداقية املعلومات املالية وتلك املتعلقة
ابلتسيري واحملاسبة ،واحرتام القوانني واألنظمة واإلجراءات الداخلية .وإذا كان على مستوى البنوك واملؤسسات املالية قد مت إقامة
تنظيم مالئم حمدد املسؤوليات واملهام  ،وتوفرت اإلمكاانت املادية والبشرية ،وإعداد إجراءات واضحة وشاملة  ،فإنه يضمن القسط
األكرب من األمن الوقائي جملموع العمليات املصرفية مما يضمن األمن والسالمة املصرفية وابلتايل ضمان استمرارية النشاط وهو
اهلدف الرئيسي والذي يسعى كل بنك مهما كان نوعه لتحقيقه.
 -8النتيجة النهائية واليت خرجنا هبا من خالل دراستنا ،أنه يوجد رقابة داخلية ولكن يتميز بعدم الفعالية والكفاءة ابلنسبة للبنوك
العمومية حمل الدراسة وافتقاره بعض الشيء للمقومات اليت تؤدي إىل إجناحه كاهليكل التنظيمي والتكوين والتدريب ،على خالف
البنوك اخلاصة حمل الدراسة واليت تتمتع وبشكل كبري برقابة داخلية فعالة وذلك اللتزامها ابلقوانني والتشريعات احمللية الصادرة عن
البنك املركزي واملتمثلة يف نظام  11-08والذي يتماشى وبشكل كبري مع ما جاء به اإلطار األنضج عامليا ( ،)COSOوهذا ما
يؤدي إىل حتقيق أهدافها اخلاصة ،وأهداف البنك املركزي بصفة عامة.

التوصيات و االقرتاحات :
من خالل التعرض ملختلف أجزاء الدراسة  ،تبني بوضوح أن هناك عوامل تؤثر تؤدي يف تفعيل وتقوية الرقابة الداخلية ،ميكن
اإلشارة لبعض منها على سبيل الذكر ال احلصر ،كالفهم اخلاطئ للسياسات واإلجراءات اليت تنجم عادة من التفسريات الشخصية
اخلاطئة التوجهات الغامضة واألخطاء البشرية ،اجلهل ابلقوانني واألنظمة املتعلقة ابلرقابة الداخلية،تداخل املسؤوليات واملهام وعدم
الفصل بني الوظائف ،عدم كفاءة العاملني نتيجة لقلة الربامج التكوينية والتدريبية أو القتصارها على فئة معينة دون أخرى ،وكل
هذه العوامل ابلطبع تؤثر على األهداف املرسومة ،وهذه العوامل ميكن أن تدرج ضمن بعض االقرتاحات املتواضعة ختص ومنها:
 -1العمل على هتيئة األرضية املناسبة لتطبيق القوانني واألنظمة اخلاصة ابلقطاع املصريف بصفة عامة ،والرقابة الداخلية بصفة
خاصة؛
 – 2التأكيد على دقة الربامج اآللية يف حتليل املعلومات؛
 -3علم املوظفني للسياسات واإلجراءات وللعقوابت املرتتبة عن خمالفتها؛
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 -4إدراك املوظف لنطاق اختصاصه وحتديد مسؤولياته ومهامه؛
 -5الدقة يف مراجعة املشرفني ألعمال مرؤوسيهم؛
 -6إثراء مصلحة الرقابة يف الوكالة بعدد أكرب من املوظفني حىت يتم إجناز العمل بكفاءة أكرب من أن توكل عدة مهام لشخص
واحد ،حينها تضيع الكفاءة بني أسطر التعب وامللل؛
 –7على البنوك اجلزائرية العاملة يف القطاع العام واخلاص التكيف مع التطورات احلاصلة يف اجملال املصريف ،ألن ذلك يساعدها
على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية وابلتايل ضمان استمرارية نشاطها وهو اهلدف األساسي والذي تسعى كل البنوك لبلوغه؛
 -8تكثيف وزايدة الدورات التدريبية والرتبصات املهنية خاصة املوظفني القدامى جلعلهم على اطالع دائم ومتواصل بكل
مستجدات عامل البنوك الذي يتسم ابلتغيري والتجديد املستمرين؛
 -9زايدة وعي املوظفني يف خمتلف املسوايت اإلدارية مبكانة الرقابة الداخلية ،لكوهنا هي الدرع الواقي وليست مقيدة حلرايهتم كما
يعتقدون؛
 -10إسناد املهام واملسؤوليات بناءا على عامل الكفاءة واملهارة والتأهيل العلمي ،وليس على عامل اخلربة؛
 -11حتديد االحتياجات التدريبية وفقا للمعايري العلمية ،وذلك بدراسة النقائص املوجودة ووضع الربامج املناسبة هلا لضمان
حتسني األداء؛
 -12إحلاق املوظفني من خمتلف املستوايت ،ابلربامج التكوينية والتدريبية ،حسب الضرورة ،وال تقتصر فقط على فئة اإلطارات؛
 -13العمل على تق ييم أداء املوظفني اخلاضعني للدورات التكوينية والتدريبية بعد كل عملية ،وذلك ملعرفة نسبة التطور ودرجة
االستفادة من الربامج اليت أحلقوا هبا؛
 -14جيب على اإلدارة العامة ،وضع العديد من اللوائح واإلجراءات اخلاصة بنظامها الرقايب حىت يكون معلوم لدى مجيع موظفيها
يف كل املستوايت اإلدارية ،والرتكيز على التقييم اليومي ألدائهم حىت تعاجل االحنرافات وجوانب القصور يف الوقت املناسب؛
 –15زايدة عدد املوظفني يف الوكاالت البنكية ابعتبارها العصب الذي يسري اإلدارة العامة من خالل تنفيذ العمليات ،شرط أن
تتوفر فيهم املؤهالت الالزمة لتحمل مسؤولية العمل يف القطاع املصريف؛
 -16جيب على الوكاالت البنكية أن تشغل مقوماهتا اإلدارية واحملاسبية واملالية من أجل بناء نظام رقايب فعال وصلب يتكامل مع
أهداف املقر الرئيسي وحيقق ما خطط له؛
-17احرتام القواعد واألنظمة املتعلق ابلرقابة الداخلية واملتمثلة يف نظام  11-08واملتعلق الرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات
املالية اجلزائرية ،لكي ال تتعرض الوكاالت البنكية للعقوابت واإلجراءات اجلزائية نتيجة عدم التزامها ،مما ينعكس سلبا على
مصداقية نشاطاها املصريف ،وقد تصل العقوابت املفروضة إىل سحب الرتخيص وتوقف النشاط؛
 -18العمل على رفع مستوى نظام الرقابة الداخلية اإلداري من خالل تفعيل هياكلها التنظيمية عمليا وحتديدها للمسؤوليات
واملهام والصالحيات ،وخط السلطة ،واإلشراف؛
 -19العمل على جعل نظام الرقابة الداخلية للوكاالت البنكية أكثر تكامال وانسجاما من خالل تطوير أنظمته الفرعية األساسية
املتعلقة ابجلوانب اإلدارية ،احملاسبية ،واملالية وجعلها متماشية مع طبيعة نشاطها وحجمها وإمكانياهتا املادية والبشرية.
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الخاتمة

آفاق البحث :
ال شك أنه رغم اجلهد املبذول يف إمتام هذا البحث ،فإن هذا األخري ال خيلو من النقائص بسبب عدم القدرة لتناول كل
شيء ابلتفصيل ونظرا لضيق الوقت واعتبارات أخرى ،إال أنه ميكن أن يكون جسرا يربط بني حبوث سبقت فأضاف إليها بعض
املستجدات ،إلثرائها وبعثها من جديد ،وحبوث مقبلة كتمهيد ملواضيع ميكنها أن تكون إشكالية ألحباث أخرى نذكر منها:
 -1نظام الرقابة الداخلية ووظيفة االمتثال ابلبنوك العمومية؛
 – 2نظام الرقابة الداخلية ودوره يف تقييم األداء املايل يف البنوك؛
 – 3فعالية الرقابة اإلدارية يف البنوك؛
 – 4دور أنظمة الرقابة يف التحكم ابملخاطر؛
 – 5الرقابة الداخلية والثقافة التنظيمية ابلبنوك اجلزائرية؛
 -6وظيفة االمتثال بني النظرية والتطبيق؛
 -7أنظمة الرقابة الداخلية بني النظرية والتطبيق يف البنوك اجلزائرية؛
 -8الرقابة الداخلية ووظيفة االمتثال يف البنوك اإلسالمية.
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ق ائمة المراجع

قائمة املراجع
أوال -املراجع ابللغة العربية
الكتب :
 .1إبراهيم نبيل ،األساليب اهليكلية لنظام الرقابة الداخلية يف سد فجوة احتياجات مستخدمي التقارير املالية يف ظل
بيئة قانون ساربينز-أوكسلى ،أكادميية الشروق ،املعهد العايل للحاسبات وتكنولوجيا املعلومات  ،مصر،بدون طبعة،
.2009
 .2خالد حممد لبيب  ،حنو إطار متكامل لضوابط كفاءة أداء مهنة املراجعة الداخلية يف مواجهة ظاهرة الفساد املايل يف
قطاع األعمال ،جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة -جامعة اإلسكندرية  ،اجمللد  ، 40العدد . ، 01
2003
 .3زاهر ألرمح  ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية  ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية  ،عمان ،األردن ،بدون
طبعة. 2007 ،
 .4سليمان سند السبوع  ،اثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية على أهداف الرقابة وفقا إلطار  ،COSOحالة الشركات
الصناعية األردنية  ،جملة دراسات العلوم اإلدارية ،اجمللد  ، 38العدد.2011، 1
 .5سليمان سند السبوع ،وآخرون ،جودة هياكل الرقابة الداخلية يف الشركات الصناعية األردنية وفقا إلطار
،COSOجملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية  ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد ) (32العدد
(. 2011 ،)1
 .6صربي ماهر مشتهي ،تقييم مدى انسجام أنظمة الرقابة الداخلية يف الشركات ملسامهة العامة الفلسطينية مع إطار
 COSOواثر ذلك على أداء الشركة وقيمتها ،جامعة القدس املفتوحة  ،غزة .2015 ،

56
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 .7الطاهر لطرش ،تقنيات البنوك (دراسة يف طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية) ،
ديوان املطبوعات اجلامعية ،طبعة ،2بدون سنة نشر .
 .8عبد الفتاح الصحن ،فتحي رزق السوافريي  ،الرقابة ومراجعة احلساابت  ،مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية .2004،
 .9عبد الوهاب نصر  ،علي شحاته  ،دراسات متقدمة يف مراجعة احلساابت وتكنولوجيا املعلومات  ،الدار
اجلامعية،اإلسكندرية. 2003،
.10علي حسن الدوغجي  ،إميان مؤيد اخلريو  ،فاعلية نظام الرقابة الداخلية وفقا  ،COSOجملة العلوم االقتصادية
واإلدارية  ،اجمللد ،19العدد .70
.11حممد التوهامي طاهر ،مسعود صديقي ،املراجعة وتدقيق احلساابت:اإلطار النظري واملمارسات التطبيقية  ،ديوان
املطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،2005 ،ص.101
.12حممد بوتني ،املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيق ،ديوان املطبوعات اجلامعية. 2003 ،
.13حممد مسري دهريب  ،تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم جلنة  ، COSOاعتماد منوذج التقييم الذايت
للمخاطر الرقابية و إمكانية تطبيقه يف املؤسسات اخلدمية و اإلنتاجية العاملة يف القطاع العام ،كلية اإلدارة
واالقتصاد  ،جامعة املثىن .2010،
.14حممود محيدات  ،مدخل التحليل النقدي ،ديوان املطبوعات اجلامعية  ،بدون طبعة .1996 ،
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املذكرات:
 .1عبد السالم مخيس بدوي،أثر هيكل نظام الرقابة الداخلية وفقا إلطار  COSOعلى حتقيق أهداف الرقابة – دراسة
حالة املنظمات األهلية يف قطاع غزة  ،مذكرة ماجستري،غري منشورة،ختصص حماسبة ومتويل.2011،
 .2فضيلة بوطورة ،دراسة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية يف البنوك-دراسة حالة الصندوق الوطين لتعاون
الفالحي -مذكرة ماجستري،غري منشورة ،ختصص علوم التسيري،جامعة حممد بوضياف املسيلة.2007/2006 ،
 .3حمدادي حممد نور الدين ،اجلهاز املصريف اجلزائري وإصالحات نظام التمويل ،رسالة ماجستري ،غري منشورة ،يف العلوم
االقتصادية ،جامعة اجلزائر.2002 -2001 ،

امللتقيات الوطنية والدولية :
 .1رضوان سواس ،العالقة بني البنك واملؤسسة على ضوء اإلصالحات املالية والنقدية اجلارية يف اجلزائر ،امللتقى الوطين
األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و حتدايت املناخ االقتصادي اجلديد 23/22 ،أفريل .2003
 .2علي بودالل  ،حممد سعيداين  ،فعالية النظام املصريف اجلزائري بني النظرية والتطبيق  ،امللتقى الوطين األول :إصالح
املنظومة املصرفية ،كلية العلوم االقتصادية التسيري والعلوم التجارية . 2005،
 .3حممد الصغري قريشي  ،الياس بن ساسي ،الرقابة القانونية واإلدارية على القطاع املصريف ،امللتقى الوطين حول القطاع
البنكي وقوانني اإلصالح االقتصادي ،جامعة جيجل،كلية احلقوق. 2005 ،

 املراسيم  ،القوانني  ،والتشريعات .1نظام  ،11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ،املؤرخ يف  28نوفمرب .2011
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 املراجع ابللغة األجنبية: اثنيا
1. BRESSAC, ANNIE, TRANSITION FROM COSO I TO COSO II, IAS
CONFERENCE, NOVEMBER 25TH 2005, WEBPAGE:
2. Committee of Sponsoring Organizations of the Tredway Commission (COSO),
Internal Control Integrated Framework: Framework, New Jersey, AICPA .2013
3. Pocket Guide . COSO 2013 une Opportunité Pour Optimiser Votre Contrôle Interne
Dons Un Environnement en mutation. Juillet 2013.
4. Sara SIMOUSSI. audit interne bancaire.cas pratique : audit de l’organisation
commerciale agence adoptée par la badr-Bank. mémoire de fin d’études en vue de
l’obtention du diplôme supérieur des études bancaires.2012.
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املالحق

الم

الح ق

امللحق رقم ( :)01أسئلة املقابلة الشفوية لعينة الدراسة
 -01اهليكل التنظيمي
س -1ما هي التغيريات اليت طرأت على اهليكل التنظيمي وعلى قسم الرقابة الداخلية بصفة خاصة بعد صدور نظام  11-08املتعلق ابلرقابة
الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟
ج.............................................................................................................................:1
.................................................................................................................................

س -2هل املهام واملسؤوليات واضحة وحمددة يف اهليكل التنظيمي ؟
ج.............................................................................................................................:2
.................................................................................................................................

س -:3هل تتناسب املؤهالت العلمية والوظيفة اليت يشغلها كل موظف ؟
ج.............................................................................................................................:3
.................................................................................................................................
.............................
س -4هل هناك قسم للرقابة الداخلية ابلبنك ؟ وإن وجدت فهل تتناسب مؤهالت العاملني والوظيفة ؟
ج.............................................................................................................................:4
.................................................................................................................................
س :5هل خطوط السلطة للرؤساء واملرؤوسني واضحة مبصلحة الرقابة الداخلية ؟
ج.............................................................................................................................:5
.................................................................................................................................
س -6هل املوظفني على علم بنظام  11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية ؟
ج.............................................................................................................................:6
.................................................................................................................................

مصدر  :من اعداد الطالبة
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اتبع للملحق رقم ( :)01أسئلة املقابلة
س -01هل يوجد ابلبنك برامج لتكوين وتدريب للموظفني ؟
ج...............................................................................................................................: 01
س -2هل أخضع املوظفني مبصلحة الرقابة الداخلية للتكوين والتدريب ؟
ج................................................................................................................................: 2
..............
س -:3هل فرص التكوين والتدريب متاحة جلميع املوظفني ابلبنك  ،مبا فيهم قسم الرقابة الداخلية؟
ج................................................................................................................ ................:3
.....................................................................................................................................
.....
س -4هل تعتمد اإلدارة يف تقييم أداء العاملني على املعايري العلمية ومن مث إخضاعهم للتكوين أو التدريب ؟
ج................................................................................................................................: 4
...............................................................................................................
س :5كيف يتم حتديد االحتياجات التدريبية يف مصلحة الرقابة الداخلية ابلبنك ؟

ج................................................................................................................................: 5
...............................................................................................................
س -6هل تتابع مصلحة الرقابة الداخلية ،التقدم يف األداء بعد التدريب ؟
ج................................................................................................................................: 6
س -7هل تتم عملية التدريب داخل البنك أو خارجه؟

ج...................................................................................................... ...............:7
س -8إىل أين ترفع التقارير اخلاصة ابلربامج التدريبية ؟

ج.....................................................................................................................: 8
س -9هل التقارير السنوية واليت تنجزها مصلحة الرقابة الداخلية وترفع لإلدارة املركزية تعكس حاجة العاملني لتدريب ؟

ج................................................................................................... ..................:9
س -10هل تتضمن الربامج التدريبية على املستجدات اليت تضمنها نظام  11-08للرقابة الداخلية ؟

ج...............................................................................................................................:10
..............................................................................................................
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 -2التكوين والتدريب
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امللحق رقم ( :)02اهليكل التنظيمي لبنك التنمية احمللية ()BDL

مصدر  :من واثئق املؤسسة
64

امللحق رقم ( : )03اهليكل التنظيمي للقرض الشعيب اجلزائري ()CPA

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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امللحق رقم ( :)04اهليكل التنظيمي للشركة العامة اجلزائرية ()SGA

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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امللحق رقم ( :)05التقرير اليومي للمحاسبة لبنك التنمية احمللية ()BDL

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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امللحق رقم ( :)06التقرير اليومي ملراقبة الصندوق لبنك اخلليج – اجلزائر ()AGB

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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اتبع للملحق رقم ()06
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امللحق رقم ( :)07التقرير األسبوعي ملراقبة الصندوق لبنك اخلليج – اجلزائر ()AGB

مصدر  :من واثئق املؤسسة

70

امللحق رقم ( : )08تقرير املراجعة الشهري لبنك التنمية احمللية ()BDL

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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امللحق رقم ( :)09بطاقة الوصف الوظيفي للمدقق ابلشركة العامة اجلزائرية ()SGA

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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اتبع للملحق رقم ()09
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اتبع للملحق رقم ()09
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امللحق رقم ( :)10برانمج لتدريب خاص ابلشركة العمة اجلزائرية ()SGA

مصدر  :من واثئق املؤسسة
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اتبع امللحق رقم)10( :

76

اتبع للملحق رقم ()10
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امللحق رقم ( : )11نظام  11-08املتعلق ابلرقابة الداخلية ابلبنوك واملؤسسات اجلزائرية
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