التدقيق الداخلي فـي البنك وظيفـياً
أهداف التدقيق الداخلي:

تعترب دائرة التدقيق الداخلي من مكونات املنظومة الرقابية فـي امل�صرف ولها احلق فـي التدقيق على جميع
العمليات واالن�شطة املنفذة بامل�صرف من اجل م�ساعدة امل�صرف على حتقيق اهدافه و ذلك من خالل:
1.1الت�أكد من التزام االدارات والدوائر فـي امل�صرف ،خالل ممار�سة اعمالها بتحقيق االهداف
وال�سيا�سات واالجراءات املعتمدة خالل فرتة زمنية او مالية حمددة.
2.2الت�أكد من االلتزام بالتعليمات والتعاميم الداخلية فـي امل�صرف.
3.3الت�أكد من االمتثال بالقوانني والت�شريعات املعمول بها.
4.4تقييم مدى مالئمة وفعالية ال�سيا�سات واجراءات ال�ضبط الداخلي املعتمدة لبيئة وظروف العمل فـي
امل�صرف.
5.5اقرتاح االجراءات الالزمة لزيادة كفاءة وفعالية الدوائر واالن�شطة فـي امل�صرف باال�ضافة اىل
االجراءات الكفـيلة باملحافظة على املمتلكات واملوجودات.
6.6تقييم اجراءات ادارة ان�شطة املخاطر واحلوكمة فـي امل�صرف وما ا�شتملت عليه مراكز اخلطر
باال�ضافة اىل مراجعة فعالية اال�ساليب املعتمدة لتقييم تلك املخاطر.
أقسام دائرة التدقيق الداخلي:

ال يوجد تق�سيم وا�ضح وحمدد لدوائر التدقيق الداخلي فـي امل�صارف وامنا يتم تق�سيمها بناء على ما ميكن
م�ساعدة الدائرة على حتقيق اهدافها ومن هنا وكما هو مو�ضح فـي اجلزء اخلا�ص بدور التدقيق الداخلي فانه
ميكن تق�سيم دائرة التدقيق الداخلي فـي امل�صارف كما يلي:
•ق�سم اخلدمات الت�أكيدية :وهو ق�سم يعمل من اجل الت�أكد من قيا�س مدى االلتزام ملعايري حمددة قد
تكون هذه املعايري هي اجراءات عمل ،تعليمات او تعميمات داخلية ،قوانني وت�شريعات معمول بها ومن اجل
القيام بهذه اخلدمات وبناء على مبد�أ التخ�ص�صية فـي العمل فانه يتوجب تق�سيم الفرق داخل هذا الق�سم
اىل الفرق التالية:
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•فريق تدقيق الفروع والعمليات امل�صرفـية و�أعمال اخلزينة :ويرتبط هذا الق�سم بتدقيق
الفروع التابعة للبنك باال�ضافة اىل دائرة العمليات امل�صرفية واعمال اخلزينة نظرا
الرتباطها باعمال الفروع .يعمل الفريق على حتديد االهداف املراد حتقيقها خالل جولة
التدقيق مثل الت�أكد من االلتزام باجراءات العمل املو�ضوعة للفروع او العمليات امل�صرفية
وبناء برنامج عمل يو�ضح االن�شطة املراد فح�صها واالجراءات املراد فح�صها وامل�ستويات
امل�س�ؤولة عن تنفـيذ تلك االجراءات وفح�صها داخل الفرع او دائرة العمليات.
•فريق تدقيق ان�شطة االئتمان :ويرتبط هذا الق�سم بتدقيق ان�شطة االئتمان بجميع ا�شكالها
(افراد� ،شركات) .يعمل الفريق على حتديد االهداف املراد حتقيقها خالل جولة التدقيق
مثل الت�أكد من االلتزام باجراءات العمل املو�ضوعة لدوائر االئتمان وتنفيذ عمليات االئتمان
وبناء برنامج عمل يو�ضح االن�شطة املراد فح�صها و االجراءات املراد فح�صها وامل�ستويات
امل�س�ؤولة عن تنفيذ تلك االجراءات وفح�صها داخل الدوائر ذات العالقة بان�شطة االئتمان.
•فريق تدقيق الدوائر امل�ساندة :ويرتبط هذا الق�سم بتدقيق ان�شطة الدوائر امل�ساندة مثال
ذلك دائرة ال�ش�ؤون االدارية واملوارد الب�شرية ،دائرة ال�ش�ؤون املالية .يعمل الفريق على
حتديد االهداف املراد حتقيقها خالل جولة التدقيق مثل الت�أكد من االلتزام باجراءات
العمل املو�ضوعة للدوائر املراد تدقيقها وبناء برنامج عمل يو�ضح االن�شطة املراد فح�صها
و االجراءات املراد فح�صها وامل�ستويات امل�س�ؤولة عن تنفيذ تلك االجراءات وفح�صها داخل
الدوائر ذات العالقة بان�شطة االئتمان.
2.2ق�سم اخلدمات اال�ست�شارية والعمليات اخلا�صة :وهو ق�سم يعمل على تقييم االجراءات املو�ضوعة
ونقد االجراءات فـي حال عدم كفاءة وفعالية االن�شطة باال�ضافة اىل قيامه بتنفيذ العمليات اخلا�صة
التي تطلب من دائرة التدقيق الداخلي كع�ضوية اللجان ب�صفة مراقب.
3.3ق�سم تدقيق ان�شطة انظمة املعلومات :وهو ق�سم متخ�ص�ص يعمل على تقييم وفح�ص تطبيق
االجراءات ذات العالقة فـي عمل دائرة انظمة املعلومات فـي امل�صرف.
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عالقة دائرة التدقيق الداخلي بالمستويات االدارية المختلفة فـي المصرف:

1.1جلنة التدقيق املنبثقة عن جمل�س االدارة :تتبع دائرة التدقيق الداخلي اىل جلنة التدقيق مبا
يخ�ص االمور الفنية ومنها على �سبيل املثال:
•تعيني مدير التدقيق الداخلي ،تقييمه ،عزله.
•امل�صادقة على ميثاق التدقيق الداخلي.
•امل�صادقة على موزانة الدائرة.
•امل�صادقة على خطة الدائرة.
•حتديد الرواتب واملكاف�آت والزيادات ال�سنوية ملوظفـي دائرة التدقيق.
•اقرار خطة التدريب اخلا�صة مبوظفـي الدائرة.
•مناق�شة تقارير التدقيق الداخلي ورفع تقارير اللجنة اىل جمل�س االدارة.
2.2مدير عام امل�صرف :يتبع مدير دائرة التدقيق الداخلي اىل مدير عام امل�صرف مبا يخ�ص االمور
االدارية واللوج�ستية ومنها على �سبيل املثال االجازات واملغادرات.
3.3مدراء الدوائر  :تخ�ضع جميع االدارات والدوائر والعمليات واالن�شطة فـي امل�صرف اىل التدقيق وفق
منهجية وا�ضحة ومتفق عليها مع خمتلف الدوائر.
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التشريعات ذات العالقة بالتدقيق الداخلي:

نظرا لتزايد �أهمية دور التدقيق الداخلي فـي البنوك ومن منطلق وعي وحر�ص �سلطة النقد الفل�سطينية على
تعزيز هذا الدور فقد قامت با�صدار العديد من التعليمات التي تطرقت اىل دائرة التدقيق الداخلي نذكر منها
على �سبيل املثال:
1.1تعليمات رقم (( )4/2008ادارة امل�صارف والتدقيق واالمتثال واالف�صاح واخالقيات العمل)،
وتطرقت التعليمات �ضمن بند كامل حول التدقيق الداخلي من حيث:
1.1ت�شكيل وتكوين الدائرة.
2.2اهداف ومهام الدائرة.
3.3خطة التدقيق الداخلي.
4.4اجراءات التدقيق الداخلي.
5.5دور مدير الدائرة.
6.6عالقة التدقيق الداخلي مع �سلطة النقد الفل�سطينية ومع املدققني اخلارجيني.
7.7دور التدقيق الداخلي فـي اعداد انظمة الرقابة وال�ضبط الداخلي.
8.8اال�سناد اخلارجي لعمليات التدقيق الداخلي.
2.2تعليمات رقم (( )9/2013دليل القواعد واملمار�سات الف�ضلى حلوكمة امل�صارف فـي فل�سطني)،
وتطرقت التعليمات اىل:
1.1اللجان التي يتوجب على امل�صرف ت�شكيلها ومن �ضمنها جلنة املراجعة و التدقيق ومت تو�ضيح
ت�شكيلة اللجنة و�شروط الع�ضوية واملهام املوكلة لها وفق التعليمات.
2.2الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي.
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