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لتوجيهاته القيمة األثر البالغ في أخراج األطروحوة على هذا النحو ،وأدعو للا عز وجل له بالنجاح
والتوفيق والعمر المديد .وأتوجه بخالص شكري وتقديري إلى كلية اإلدارة واالقتصاد  /جامعة أربيل
لرعايته الكريمة لطلبة الدراسات العليا.
وأقدم شكري وتقديري إلى السيد رئيس لجنة المناقشة األستاذ الدكتور خيري علي وسو ،األستاذ وجدي،
األستاذ الدكتور راميار لتفضيلهم بمناقشة األطروحة .ويتطلب واجب العرفان أن أقدم خالص شكري
وتقديري إلى األستاذ البروفيسور سيروان كريم ،واألستاذ الدكتور خيري علي وسو ،األستاذ الدكتور
دلدار ،األستاذ الدكتور أحمد صمور ،األستاذ الدكتور وجدي ،األستاذ الدكتور راميار .كما ال يفوتني إال
أن أقدم شكري وتقديري كارزان وروزان وزوجتي العزيزة واي شخص ياللي ساعدني .وأخيرا شكر
خاص ألفراد أسرتي لتحملهم مشاق البحث معي
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ABSTRACT
The effect of internal audit on risk management in light of internal auditing standards
an applied research in a sample of banks operating in the city of Erbil, Iraq
The problem of the study was represented in the internal audit procedures in Iraqi
banks that are not fully in line with internal auditing standards, as what guides the
internal audit process is often personal, and this is reflected negatively on the
efficiency of the internal audit performance, which can weaken the confidence and
approval of The external auditor on the results of those actions may ultimately cause
the loss of the accounting protection for the banking assets and expose them to
fraud and embezzlement. To solve this problem, the following main question was put
forward (What is the impact of internal auditing on risk management in light of the
internal auditing standards for Iraqi banks in the Erbil?), And also the hypothesis that
Iraqi banks adopt internal audit procedures based on internal auditing standards
leads to raising the efficiency of The internal audit work in it increases the external
auditor’s confidence and reliance on the results of the internal audit work, as the
descriptive analytical approach was used by using statistical methods in analyzing
the answers of the research sample by means of the Statistical Package for the
Social Sciences Program (SPSS). The recommendations are the most important of
which is the weak interest of the bank administrations in the research sample with
the level of the necessary professional competence represented in providing
scientific qualifications and professional excellence for the employees of the internal
audit departments in them, although the results indicated that providing scientific
qualification and professional and technical excellence distinguishes the work of the
internal auditor and raises his professional level and greatly increases the level of his
performance in his work. It was also found that the most used criteria in it are the
management and organization of the internal audit department in banks and the field
of internal audit work, independence and the necessary professionalism. And
increase confidence in the results of his work. The study recommended the
necessity for banks 'internal auditing bodies to follow a set of approved principles
and standards in order to raise the level of the internal audit profession and raise the
efficiency of its employees' performance related to the practice of internal auditing
such as independence, objectivity, professionalism, integrity and scientific excellence
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and a set of standards that represent the basic procedures for the performance and
management of the internal audit activity in order to achieve the level of High
performance in the audit work, and then gaining the external auditor's confidence in
the results of those work and relying on them that achieve indicators of
effectiveness, efficiency and economic in the audit process.

Key words: internal audit, risk management, internal audit standards, banks.
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ÖZ
İç denetim standartları ışığında iç denetimin risk yönetimine etkisi
Irak'ın Erbil şehrinde faaliyet gösteren banka örnekleminde uygulamalı bir araştırma
Çalışmanın sorunu, Irak bankalarındaki iç denetim prosedürlerinin, iç denetim
sürecine rehberlik edenlerin genellikle kişisel olması nedeniyle, iç denetim
standartlarıyla tam olarak uyumlu olmaması ve bunun iç denetim performansının iç
denetim performansının etkinliğe olumsuz yansımasıdır. dış denetçi, bu çalışmaların
sonuçlarını etkiler ve nihayetinde banka varlıkları için muhasebe korumasının
kaybolmasına neden olabilir ve bunları manipülasyona ve zimmete geçirmeye maruz
bırakabilir. Bu sorunu çözmek için, aşağıdaki ana soru (Erbil'deki Irak bankaları için
iç denetim standartları ışığında iç denetimin risk yönetimi üzerindeki etkisi nedir?) ve
ayrıca Irak bankalarının iç denetim politikalarını benimsediğini belirten hipotez
geliştirilmiştir. iç denetim standartlarına dayalı denetim prosedürleri, iç denetim
çalışmasının etkinliğinin artırılmasına ve dış denetçinin güvenini ve iç denetim
çalışmasının sonuçlarına bağımlılığını artırmaya yol açar; burada istatistiksel
yöntemler

kullanılarak

tanımlayıcı

analitik

yaklaşım

kullanılmıştır.

Araştırma

örneğinin cevaplarının Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket Analizi (SPSS) programı
tarafından analiz edilmesi ve anketin analizi yoluyla, bir dizi sonuç ve önerilerden en
önemlisi bankanın ilgisizliğidir. Araştırma örnekleminde yer alan idarelerin, iç
denetim departmanlarının çalışanlarına akademik nitelikler ve mesleki mükemmellik
sağlayarak ihtiyaç duydukları mesleki yetkinlik düzeyine, ancak sonuçlar bilimsel
nitelik ve mesleki ve teknik mükemmelliğin sağlanmasının, iç denetim birimlerinin
çalışmalarını ayırt ettiğini göstermiştir. iç denetçi ve mesleki seviyesini yükseltir ve
yaptığı iş için performans seviyesini büyük ölçüde yükseltir. Ayrıca içinde en sık
kullanılan

standartların,

bankalarda

iç

denetim

bölümünün

yönetimi

ve

organizasyonu, iç denetim çalışma alanı, bağımsızlık ve gerekli mesleki yeterlilik
olduğu, sık sık tekrarlanması nedeniyle birden çok kez tekrarlandığı tespit edilmiştir.
Araştırma örnekleminin bankalarda iç denetim departmanı çalışanları tarafından
kullanılması,

denetim

çalışmasının

etkinliğinin

artırılması

ve

çalışmalarının

sonuçlarına olan güvenin artırılmasındaki önemi nedeniyle. Çalışma, bankaların iç
denetim organlarının, iç denetim mesleğinin seviyesini yükseltmek ve çalışanlarının
iç denetim uygulamalarına ilişkin performanslarının etkinliğini artırmak için bir dizi
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onaylanmış kuruluş ve standardı takip etmeye dikkat etmesi gerektiğini önermiştir.
Bağımsızlık, tarafsızlık, mesleki verimlilik, dürüstlük, bilimsel mükemmellik ve
denetim işinde Yüksek performans düzeyine ulaşmak için iç denetim faaliyetini
gerçekleştirmek ve yönetmek için temel prosedürleri temsil eden bir dizi standart ve
ardından Dış denetçinin denetim sürecinde etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik
göstergelerini sağlayan bu çalışmaların sonuçlarına güvenmesi ve bunlara
dayanması.

Anahtar Kelimeler: iç denetim, risk yönetimi, iç denetim standartları, bankalar..
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ملخص
أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الداخلي
بحث تطبيقي في عينة من المصارف العاملة في مدينة أربيل في العراق
تمثلت مشكلة الدراسة في إجراءات التدقيق الداخلي في المصارف العراقية ال تتماشى بشكل كامل مع
معايير التدقيق الداخلي ،حيث أن ما يسترشد به في عملية التدقيق الداخلي غالبا ً ما تكون شخصية ،وهذا
ما ينعكس سلبا ً على كفاءة أداء التدقيق الداخلي فيها ،الذي يمكن أن يضعف ثقة واعتماد المدقق
الخارجي على نتائج تلك األعمال وقد يسبب في النهاية فقدان الحماية المحاسبية للموجودات المصرفية
ويعرضها للتالعب واالختالس .ولحل هذه المشكلة تم وضع السؤال الرئيسي التالي (ما أثر التدقيق
الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الداخلي للمصارف العراقية بمدينة أربيل؟)،
وأيضا ً وضع الفرضية التي تنص على أن اعتماد المصارف العراقية إلجراءات التدقيق الداخلي المستند
إلى معايير التدقيق الداخلي تؤدي إلى رفع كفاءة أعمال التدقيق الداخلي فيها وتزيد من ثقة المدقق
الخارجي واعتماده على نتائج أعمال التدقيق الداخلي لها ،حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
باستخدام األساليب اإلحصائية في تحليل إجابات عينة البحث بواسطة برنامج تحليل الحزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعي ( ،) SPSSومن خالل تحليل االستبيان تم التوصل إلى عدد من النتائج والتوصيات
أهمها ضعف اهتمام ادارات المصارف عينة البحث بمستوى الكفاءة المهنية الالزمة المتمثلة بتوفير
المؤهالت العلمية والتفوق المهني للعاملين بأقسام التدقيق الداخلي فيها ،مع ان النتائج اشارت الى ان
توفير المؤهل العلمي والتفوق المهني والفني يميز عمل المدقق الداخلي ويرتقي بمستواه المهني ويرفع
كثيرا ً من مستوى ادائه لعمله .كما تبين ان اكثر المعايير استخداما ً فيها هي ادارة وتنظيم قسم التدقيق
ال داخلي في المصارف ومجال عمل التدقيق الداخلي واالستقاللية والكفاءة المهنية الالزمة حيث جاء
تكرارها اكثر من مرة لكثرة استخدامها من قبل موظفي قسم التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث
وذلك ألهميتها في رفع كفاءة اداء مهام العمل التدقيقي وزيادة الثقة في نتائج اعماله .وأوصت الدراسة
ب ضرورة اهتمام اجهزة التدقيق الداخلي للمصارف بإتباع مجموعة من االسس والمعايير المعتمدة بهدف
االرتقاء بمستوى مهنة التدقيق الداخلي ورفع كفاءة اداء العاملين فيها والمتعلقة بممارسة التدقيق الداخلي
كاالستقاللية والموضوعية والكفاءة المهنية والنزاهة والتفوق العلمي ومجموعة المعايير التي تمثل
االجراءات االساسية ألداء وادارة نشاط التدقيق الداخلي كي يتحقق مستوى اداء عا ِل في االعمال
التدقيقية ومن ثم اكتساب ثقة المدقق الخارجي على نتائج تلك االعمال واالعتماد عليها والتي تحقق
مؤشرات الفاعلية والكفاءة واالقتصادية في عملية التدقيق.
الكلمات المفتاحية :التدقيق الداخلي ،إدارة المخاطر ،معايير التدقيق الداخلي ،المصارف..
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المقدمة
اإلطار المنهجي والدراسات السابقة
اوالا :اإلطار المنهجي:
 1المقدمة:
يجب على المصارف المختلفة أن تمتلك ثقة الجمهور والذين تتبادل معهم األعمال ،ولكي
يتم تحقيق ذلك البد من توفير وسائل تدقيقية ورقابية كفوءة لضمان سالمة العمليات المصـرفية،
وكلما كانت هذه الوسائل تسترشد بأدوات ومعايير تدقيقية (دولية أو محلية) زاد ذلـك مـن كفـاءة
أدائها واكسبها قوة قبول ومصداقية عالية تعزز الثقة في النظام المصرفي.
ان االجراءات المتبعة في اداء التدقيق الداخلي للعمليات المصرفية المختلفة في مصـارفنا
تتم عن طريق اتباع المدققين الداخليين لخطوات برنامج او دليل تدقيق ثابت ومعد وفـق الخبـرة
المصرفية التي جرت العادة على استعمالها فـي المصـارف ،وعنـد ظهـور حالـة معينـة لـم تـرد
ضمن هذا الدليل ،فإن المدقق الـداخلي يسـتعين باألحكـام الشخصـية والخبـرة العمليـة المتراكمـة
لديه ،وهذا غالبا ً ما يؤدي الى خلق االجتهادات واختالف االجراءات ما بـين المـدققين الـداخليين
والذي يولد عدم الدقة وضعف الثقة في نتائج أعمال التدقيق الداخلي.
لذا سيتم التركيز على دور التدقيق الداخلي في فحص وتقويم النشاطات الماليـة واالداريـة
والتشغيلية المص رفية والذي يفترض ان يبنى على مقومات واسس مهمة متمثلـة بوجـود معـايير
تدقيق تتم على اساسها عملية التدقيق الداخلي في المصارف كلها ،فالمعايير تعد النموذج الواجب
اتباعه اثناء اداء مهمة التدقيق وتحدد المسؤولية التي يتحملها المدقق نتيجة قيامه بالتدقيق.
نتيجة لكل هذه التطورات المتالحقة اتجهت المصارف لتطوير وتحسين وتحديث أنظمتهـا
الخاصة بالرقابة الداخلية ،وحفزت المدققين الداخليين للسـعي إليجـاد أسـاليب بديلـة لتحـل محـل
عمليات التفتيش النمطية المطبقة ،والتحول من األنماط التقليدية في التدقيق الداخلي إلـى الرقابـة
المرتكـزة علــى إدارة المخــاطر حتــى يتمكنــوا مــن تركيــز مــوارد التفتــيش والرقابــة المصــرفية
المحدودة واستخدامها بكفاءة وفعالية للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف ،وكذلك بالكشف
المبكر عن المخاطر في العمل المصرفي وتقديرها قبل وقوعها.
 2مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في ان اجراءات التدقيق الداخلي فـي المصـارف العراقيـة ال تتماشـى
بشكل كامل مع معايير التدقيق الداخلي ،حيث ان ما يسترشد به في عملية التدقيق الداخلي غالبـا ً
ما تكون شخصية ،وهذا ما ينعكس سلبا ً على كفاءة اداء التدقيق الداخلي فيها ،االمر الـذي يمكـن
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ان يضعف ثقة واعتماد المدقق الخارجي على نتائج تلك االعمال وقـد يسـبب فـي النهايـة فقـدان
الحماية المحاسبية للموجودات المصرفية ويعرضها للتالعب واالختالس.
يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما في عملية إدارة المخاطر في المصارف وذلك من خـالل
المساهمة في تحديد وتقييم هذه المخاطر ومعالجتها .وتتمثل مشكلة البحث فـي السـؤال الرئيسـي
التالي:
مـا أثـر التـدقيق الـداخلي علـى إدارة المخـاطر فـي ضـوء معـايير التـدقيق الـداخلي للمصــارف
العراقية العاملة بمدينة أربيل؟
 3اهداف البحث:
يهدف البحث الى تحقيق االتي:
 -1رفع كفاءة عمليـات التـدقيق الـداخلي فـي المصـارف العراقيـة مـن خـالل االسترشـاد
بمعايير تدقيق دليالً للمهام التدقيقية.
 -2حمايــة موجــودات المصــرف والوقايــة او الحــد مــن المخـاطر التــي تواجــه العمليــات
المصرفية بإتباع ضوابط واجراءات تدقيق محكمة تستند الى معايير التدقيق.
 -3إضــفاء المصــداقية والثقــة بنتــائج أعمــال التــدقيق الــداخلي لألطــراف المتعاملــة مــع
المصرف.
 -4تحسين الدليل االسترشاد لوحـدات التـدقيق الـداخلي مـن خـالل الرجـوع الـى معـايير
التدقيق الداخلي.
 4اهمية البحث:
تبرز اهمية البحث من خالل اهدافه الرامية إلى رفـع كفـاءة أعمـال التـدقيق الـداخلي مـن
خالل اتباع معايير التدقيق الداخلي في المصارف العراقية والذي يضمن تحقيق سالمة العمليات
المصرفية وحماية موجوداته واكتساب ثقة المجتمـع كلـه بالنظـام المصـرفي فـي العـراق ،كـون
النشاط المصرفي يمثل دعامة مهمـة لالقتصـاد الـوطني فضـالً عـن احتفـاظ المصـارف بودائـع
المتعاملين واستثماراتهم لديها ،لذلك فإن المحافظة عليها واتباع اجراءات وبرامج تدقيق محكمـة
تعتمد على معايير التدقيق ،يشكل واجبـا ً مهمـا ً فـي صـلب واجبـات المصـرف ويجعـل مـن هـذا
الجانب ناحية تستحق البحث والدراسة.
 5فرضية البحث:
ان اعتماد المصارف العراقيـة إلجـراءات التـدقيق الـداخلي المسـتند الـى معـايير التـدقيق
الداخلي:
 -1تؤدي إلى رفع كفاءة أعمال التدقيق الداخلي فيها.
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 -2تزيد من ثقة المدقق الخارجي واعتماده على نتائج أعمال التدقيق الداخلي لها.
 6مصادر جمع المعلومات:
تم االعتماد على المقابالت الشخصية مع بعض المسؤولين والمتخصصين والعـاملين فـي
مجال التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث ،فضـالً عـن اسـتمارة االسـتبانة التـي وزعـت
علـى مــدراء ومــوظفي اقســام التــدقيق الــداخلي فيهــا ،كمــا تــم توزيــع عــدد منهــا علــى المـدققين
الخارجيين المعنيين بتدقيق المصارف في ديوان الرقابة المالية ومكاتب التدقيق.
كما تم االسـتعانة بـالبحوث والمراجـع العربيـة واالجنبيـة فضـالً عـن القـوانين واالنظمـة
المتعلقة بالموضوع.
 7اساليب التحليل اإلحصائي:
تم استخدام االساليب االحصائية في تحليل اجابات عينة البحث
ثانيا ا :الدراسات السابقة:
يعرض هذا المبحث عددا ً من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث وبيان مـدى
االستفادة منها في اعداد الدراسة الحالية وذلك من خالل مجموعتين رئيستين وهي ما يأتي:
أ الدراسات العربية
 )1دراسة :نمر ،عدنان قيس:)2008( ،
عنـوان الدراسـة "دور التــدقيق الـداخلي فــي حمايـة موجـودات المنشــأة وترشـيد قــرارات
االدارة" .اجريت هذه الدراسة في المنشأة العامة لتوزيع المنتجات النفطية.
تناولت هذه الدراسة في جانبها النظري التعريف بالتـدقيق الـداخلي واهدافـه واهميتـه فـي
التحقق من صحة ودقة العمليات المالية والتشغيلية وتقويمها من الناحيتين المحاسبية والمسـتندية
وحماية اموال المنشأة ،فضالً عن بيان موقع المدقق الداخلي فـي الهيكـل التنظيمـي ومسـؤولياته
وكفاءته المهنية ،مع االشارة الى اتجاهات تطوير التدقيق الداخلي.
أما الجانب التطبيقـي لهـذه الدراسـة فقـد اشـتمل علـى واقـع عمـل المنشـاة العامـة لتوزيـع
المنتجات النفطية وبيان تشكيالتها االدارية والنظام المحاسبي المستخدم فيها.
وأهم االستنتاجات التي توصلت اليهـا هـذه الدراسـة ان قسـم التـدقيق الـداخلي هـو احـدى
الركائز المهمة التي تستند اليها االدارة في اداء واجباتها بشكل فعـال ،واوصـت باالهتمـام بقسـم
التدقيق الداخلي ومالكه وتوصيف اعماله وتفعيل دوره في المنشأة.
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 )2دراسة :االسدي ،جبار محمد:)2010( ،
الدراسة بعنوان "العوامل المؤثرة في قبول وتعزيز وظيفة التدقيق الداخلي".
دراسة ميدانية في المصارف العراقية
تناولــت الدراســة الواقــع العملــي لوظيفــة التـدقيق الــداخلي فــي المصــارف العراقيــة ،كمــا
عرضت اسس وظيفة التـدقيق الـداخلي واجراءاتهـا ونموذجـا ً مقترحـا ً لتقريـر المـدقق الـداخلي.
وكانت اهم االسـتنتاجات للدراسـة ان اداء وظيفـة التـدقيق الـداخلي مـرتبط بالسـمات الشخصـية
للمدقق الداخلي ،كما ان قرار المدقق الخارجي باالعتماد على عمل المدقق الداخلي يتأثر بمعايير
التدقيق الدولية.
وقد اوصت الدراسة بتحسين اوضاع المدققين الداخليين مـن حيـث الحـوافز واالمتيـازات
ووضعهم في مستوى وظيفي مناسب ،وان يفضل منهم المالكات المؤهلة علميا ً وعملياً ،وكـذلك
اوصت بانه على االدارة العليا ان تطـور نظرتهـا لوظيفـة التـدقيق الـداخلي وتوضـيح مفاهيمهـا
العلمية واهميتها واستقالليتها التامة عن بقية االقسام الوظيفية.
 )3دراسة :الصعيدي ،ابراهيم احمد:)2011( ،
أعدت هذه الدراسة في االمارات العربية المتحدة وهي بعنوان "معايير المراجعة المالئمة
لتنظيم الممارسة المهنية بدولة االمارات العربية المتحدة".
تناولت الدراسة معايير التدقيق الدولية وعرضـها بهـدف تحديـد مـدى االسـتفادة مـن تلـك
المعايير وامكانية تطبيقها في دولة االمـارات العربيـة المتحـدة ،وتحديـد المعـايير التـي ال يمكـن
االستفادة منها وال يمكن تطبيقها في المجتمعات النامية بصورة عامة.
وقد توصلت ال دراسة الى استنتاجات عديدة اهمها ان مهنـة المحاسـبة والتـدقيق فـي دولـة
االمارات العربية المتحدة بحاجة الى وضـع مجموعـة مـن معـايير التـدقيق التـي تالئـم ظـروف
المجتمع وتتفق مع قوانينه وانظمته.
وخرجت الدراسة بتوصيات عدة كان اهمها وضع معايير متعارف عليهـا باالشـتراك مـع
الجمعيات المهنية والمكاتب المهنية في الدولة ،فضالً عن ضـرورة قيـام ديـوان المحاسـبة بـدور
فعال في مجال وضع القواعد والمبادئ المحاسبية التي يجب ان تلتـزم بهـا المؤسسـات المختلفـة
في الدولة.
 )4دراسة :علي ،مختار اسماعيل ابو شعيشع)2016( ،
الدراسة بعنوان "اطار مقترح لمعايير العناية المهنية ألداء مراجعي الحسابات"
أجريت هذه الدراسة في مصر -دراسة نظرية ميدانية .تهدف الدراسـة الـى اقتـراح اطـار
عملي لمعايير العناية المهنية من خالل وضع مجموعة من المعايير التي يتبعها مدققو الحسابات
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والتي تسهم في تحديد مسؤوليتهم عن االداء المهني لمهمة التدقيق وتكون لهم بمثابة دليل إثبـات
أمام الجهات الرقابية والقضائية من خـالل تقـويم مسـتوى العنايـة المهنيـة المبذولـة .وقـد كانـت
استمارة االسـتبانة تمثـل االسـلوب العملـي الـذي اعتمـد عليـه الباحـث للقيـام بالدراسـة الميدانيـة
الختبار االطار المقترح لمعايير العناية المهنية لمدققي الحسابات على عينة من مكاتب المحاسبة
والتدقيق في مصر.
واستنتجت الدراسة وجود قصور في االداء المهني للمدقق وذلك لعدم وجود معايير محددة
للعناية المهنية للتدقيق ،كما بينت الدراسة ايضا ً اهمية المعايير المقترحة للعنايـة المهنيـة لمـدققي
الحسابات والمتمثلة ف ي تسعة معايير .وقد اوصت الدراسة بضـرورة اهتمـام المنظمـات العلميـة
والمهنية للمحاسبة والتدقيق على المستوى العـالمي او المحلـي بإصـدار معيـار تفصـيلي للعنايـة
المهنية للتدقيق.
 )5دراسة :مطر ،محمد:)2008( ،
وكانت هذه الدراسة في االردن وهي بعنوان "االلتزام بمعايير المحاسبة والتـدقيق الدوليـة
شرطا ً النضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية".
تناولت هذه الدراسة في جانبها النظري توضيح اهداف وشروط االتفاقية العامة للتعريفات
الكمركية والتجارة (اتفاقية الجات) ،كما بينت اهداف وشروط عضوية منظمـة التجـارة العالميـة
 WTOوآثارها االيجابي ة والسلبية على مهنـة المحاسـبة والتـدقيق فـي الـدول التـي تنضـم اليهـا
بصورة عامة واالردن بصورة خاصة.
أما عينة الدراسة للجانب العملي فكانوا المهنيين من محاسبين ومدققين في االردن ومـدى
التزامهم بالمعايير الدولية في مجال المحاسبة والتدقيق.
وقد خرجت الدراسة بنتائج عدي دة اهمها ان انضمام أية دولة الى عضوية منظمة التجـارة
العالمية يفرض عليها االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق ،فضالً عـن ذلـك فـإن المهنيـين
في االردن قد ابدوا تأييدا ً تاما ً لاللتزام بتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق ولكـن بعـد تكييفهـا بمـا
يتفق ومتطلبات البيئة المحلية وظروفها.
ب الدراسات االجنبية
 )1دراسة)2008( ،Davis :
"Examination of the Interrelation ship between the structure of
financial management and the Internal Audit function within the
"Department of Defense
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الدراســة بعنــوان" :اختبــار العالقــة المتبادلــة بــين هيكــل االدارة الماليــة ووظيفــة التــدقيق
الداخلي في قسم الدفاع"
أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة االمريكية على وزارة الدفاع.
تناولت هذه الدراسة اختبار العالقة بين هيكل االدارة الماليـة المتمثلـة فـي وظيفـة المـدقق
الخارجي للحسابات ووظيفة التـدقيق الـداخلي لـبعض اقسـام وزارة الـدفاع .وقـد اوضـحت هـذه
الدراسة ان وظيفتي التدقيق الـداخلي والتـدقيق الخـارجي تعـدان ضـمن نظـام الرقابـة األساسـية
والمهمة إلدارة الموارد في المنظمة عينة الدراسـة .وتهـدف الدراسـة إلـى بيـان تـأثير الخـدمات
والمهام التي يقدمها المدقق الداخلي الى وظيفة التدقيق الخارجي وكيفية التنسيق بينهمـا ،ويمكـن
القول بهذا الخصوص ان البنود الجوهرية لعمليـة التـدقيق الـداخلي التـي تهـم المـدقق الخـارجي
وحدها ال تكفي في قـرار التنسـيق واالعتمـاد علـى أعمـال المـدقق الـداخلي مـا لـم تهـتم االدارة
بتقارير التدقيق الداخلي بعد اتخاذ االجراءات التصحيحية ازاءها.
 )2دراسة:)2000), Klaassen and Buisman :
الدراسة بعنوان "التدقيق الدولي" International Auditing
وهــي دراســة تــم نشــرها ضــمن كتــاب بعنــوان Comparative International
 Accountingتناولت هذه الدراسة االسباب التي ادت الـى اسـتخدام عمليـة التـدقيق مـن خـالل
الشركات الدولي ة والطلب علـى التـدقيق الـدولي مـن قبـل اسـواق رأس المـال الدوليـة وشـركات
التدقيق الدولية ،واستعرضت هذه الدراسـة واضـعي المعـايير الدوليـة التـي قامـت هـذه الدراسـة
بنشرها ،كما تناولت ايضا ً عملية التدقيق الدولية وبيئة التدقيق.
وتعكـس هـذه الدراســة اهميـة التـدقيق الــدولي ومعـاييره وقـدمت محــاور عـدة ذات صــلة
بموضوع البحث .واهم ما بينته الدراسة ان التـدقيق ومالـه مـن اهميـة بالغـة فـي عـالم االعمـال
المعاصر قد اصبح دوليا ً بالفعل.
 )3دراسة:)2003), Ramamoorti :
الدراسة بعنوان "تاريخ التدقيق الداخلي ،التقييم والتوقعات"
Internal Auditing History, Evaluation and Prospects
تناولت هذه الدراسة عرض االطار الفكري للتدقيق الداخلي منذ بداية ظهوره وحتى آخـر
التطورات التي جرت على هذه المهنة ،وتهـدف الدراسـة الـى بيـان نمـو وتطـور مهنـة التـدقيق
الداخلي المعاصرة وكيفية ظهور وتأسيس معهد المدققين الداخليين  IIAاالمريكي عام .1941
وقد توصلت الدراسة الى توضيح ما آلـت اليـه المهنـة مـن توسـع وتطـور علـى مسـتوى
عالمي واعادة هيكلة التدقيق الداخلي واألدوار والمسؤوليات المناطة بأجهزة التدقيق الداخلي.
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ج أهم ما يميز الدراسة الحالية:
ومن خالل ما تقدم يمكن توضيح اهم الجوانب التي تمثلـت بهـا تلـك الدراسـات وهـي مـا
يأتي:
 -1تميزت غالبية الدراسات العربيـة واالجنبيـة بأنهـا دراسـات نظريـة تطبيقيـة باسـتثناء
دراسة الصعيدي كونها دراسة نظرية فقط.
 -2معظم الدراسات تر ّكز اهتمامها على القطاع الصناعي ،التجاري ،الزراعي والمهنـي
ولم يكن اهتمام تلك الدراسات بقطاع المصارف نفسه بمستوى اهتمامها بالقطاعات االخرى ،ما
عدا دراسة االسدي حيث جرى تطبيق الجانب العملي لها في المصارف العراقية.
 -3تناولت اغلبيـة الدراسـات عـرض االطـار الفكـري لمفهـوم التـدقيق ونشـاته وتعريفـه
واهدافه ،وبعضها عرض طبيعة العالقة بين المدقق الداخلي والخارجي ،وتطرق البعض االخـر
الى كيفية تطوير عمل اجهزة التـدقيق الـداخلي ،كمـا عرضـت دراسـات اخـرى معـايير التـدقيق
الدولية الى جانب المعايير العالمية وامكانية تطبيقها محلياً.
 -4عـدم تطـرق الدراسـات لتحديـد مـدى مالءمـة تطبيـق معـايير التـدقيق الدوليـة بصــفة
تفصيلية.
وأن الدراسة الحالية قد سعت الى تسليط الضوء على تأثير إتّباع المعايير الدوليـة للتـدقيق
الداخلي في المصارف العراقية في عمليات التدقيق الداخلي ،فضالً عن بيان مدى اهتمام ادارات
اقسام التدقيق الداخ لي في االسترشاد بهذه المعايير ودورها االساسي في رفـع كفـاءة اداء المهـام
التدقيقية وانعكاساتها االيجابية في اكتساب الثقة في النظام المصرفي كله.
وقد استفادت الباحث من الجوانب النظرية والعملية للدراسات السـابقة فـي بلـورة االفكـار
وتحديد اتجاهها بما يخدم هدف اعداد هذا البحث.
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الفصل االول
اإلطار النظري للدراسة
 1-1تطور وظيفة التدقيق الداخلي ونموها
أهتم الباحثون والمتخصصون في مجال المحاسبة والتدقيق وكذلك المنظمات المهنية في نظام
الرقابة الداخلية وتشغيله بفاعلية وكفاءة وكما هو الحال في بداية ظهوره فقد كان العامل
األساسي في أتساع نظام الرقابة الداخلية نتيجة أتساع حجم المؤسسات ونشاطها التي وظفت
آالف األفراد وتنفيذ العمليات في المواقع المتباعدة وزيادة حجم المعامالت وتنوع األنشطة
ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى تقويم نظام الرقابة الداخلية وتحديد درجة فاعليت ِه ونقاط الضعف
فيه وأعالم اإلدارة بذلك ألنه لم يعد بمقدورها أن تنهض بهذه المهمة ،ولم يكن باستطاعة المدقق
الخارجي من الجانب العملي أن ينهض بهذه المهمة بشكل مستمر طوال السنة ،وإنما يقوم
بالتدقيق في أثناء جزء من السنة وهو جزء من متطلبات تدقيق البيانات المالية لذلك ظهرت
الحاجة إلى وظيفة التدقيق الداخلي ،وفي البداية كان المدقق الخارجي يقوم بهذه المهمة في
المشروعات التي تزاول نشاطها عن طريق الفروع)Stettier, 1977: P-81( .
وال شك أن التدقيق الداخلي تأثر بالتدقيق الخارجي فجاء المدخل المثالي للتـدقيق الـداخلي
في اتجاه القوائم المالية ،اذ كان المدقق الداخلي يركز اهتمامـه علـى المسـائل المتعلقـة بمفـردات
القوائم المالية ،و نظرا ً ألن التدريب والمهارات األولية للتدقيق الداخلي تقع في مجـال المحاسـبة
فأن مدخله لوظيفة الفحص والتقويم سيكون عن طريق الحسابات.
وتطور التدقيق الداخلي تطورا ً ملموسا ً ولم تعد تلك الوظيفـة التـي ينحصـر اهتمامهـا فـي
تدقيق العمليات المالية قبل الصـرف وبعـده ،بـل تطـورت الوظيفـة وتطـور مفهومهـا وأهـدافها،
فالتدقيق الداخلي اليوم بمفهومه الحديث اتسع وشمل أنشطة تقويم حجم فاعليـة الوسـائل الرقابيـة
المختلفة وأمتد نشاطه أكثر ليشمل التقويم الشامل لألداء التنظيمي في الوحدات المختلفة
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وبازدياد الحاجة إلى خدمات التدقيق الـداخلي بـدأت أهميـة التـدقيق الـداخلي تتزايـد ،وبـدأ
عمله يتسع في المجاالت المحاسبية والمالية استجابة للواقع العملي وما يظهر من ثغـرات تـدعو
اإلدارة إلى ضرورة وضع األساليب الرقابية المالئمة لتفاديها أو الحيلولة دون وجودها ،وتزايـد
حاجة اإلدارة العليا للتأكد من إمكانية حصولها على خدمات أفضـل عـن طريـق تخصـيص قسـم
مستقل للتدقيق الداخلي ،مـن جانـب آخـر بـدأت اإلدارة تـدرك أنـه باإلمكـان االسـتعانة بخـدمات
التدقيق الداخلي في مجاالت أخرى غير المجاالت المحاسـبية والماليـة وأصـبح التـدقيق الـداخلي
ينظر إليـه علـى أنـه أداة بنـاءة  Constructiveفضـالً عـن كونـه أداة وقائيـة ،فبـرزت وظيفـة
التدقيق الداخلي نتيجة الحاجة اليها اال أنه لم تكن واجبات المدقق الـداخلي ومسـؤولياته واضـحة
وكذلك ال توجـد مسـتويات محـددة لـألداء يسترشـد بهـا ،و بظهـور أول منظمـة مهنيـة للمـدققين
الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية عـام  1941أطلـق عليهـا (مجمـع المـدققين الـداخليين)
ساعد ذلك على ظهور مبادئ أساسية محددة ومستويات واضحة لـألداء الفنـي للمـدقق الـداخلي.
(الرمحي)78 ،2010 :
أدراك اإلدارة المتزايد فوائد الرقابة الداخلية السليمة ،وكذلك التعقيدات التي يتطلبها نظـام
الرقابة الداخلية السليم في المنشآت الضخمة أدى إلى تنمية التدقيق الداخلي وتطوره بوصـفه اداة
فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية وتحديد درجة فاعليته ونقاط الضعف فيه.
وبدأ المدققون الداخليون يقومون بتقويم الرقابة الداخلية فـي المعنـى الواسـع لهـا متضـمنا ً
جوانبهــا اإلداريــة المنطويــة علــى كفــاءة التشــغيل ،والتأكــد مــن تحقيــق األهــداف الموضــوعة
والسياسات المرسومة.
 1-1-1االطار الفكري للتدقيق الداخلي

االطار الفكري للتدقيق الداخلي

مفهوم وتعريف

أهداف

الفرق بين التدقيق

مجاالت عمل

مهام لجنة

التدقيق الداخلي

التدقيق

الداخلي والتدقيق

التدقيق الداخلي

التدقيق

الداخلي

الخارجي

رسم توضيحي  :1محاور االطار الفكري للتدقيق الداخلي
المصدر :من اعداد الباحث من بيانات الدراسة2020 ،م.
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 2-1-1مفهوم وتعريف التدقيق الداخلي
ويعرف التدقيق الداخلي (بانه وظيفة مسـتقلة تنشـا داخـل المصـرف لفحـص وتقيـيم كافـة
نشاطاته المالية واالدارية لمساعدة جميع العاملين على انجاز الواجبات الموكلة اليهم وذلـك عـن
طريق التحليـل والتقيـيم وتقـديم التوجيهـات واالستشـارات التـي تتعلـق بالفعاليـات المختلفـة فـي
المصارف التجارية والتأكد من االستعمال األمثل للموارد والقدرات بما يتفق والسياسـات العامـة
للمصرف( .عبدالمجيد.)437:2003 ،
أي أ ن التدقيق الداخلي هو تقويم ومراقبة انشـطة المصـرف الداخليـة لمعرفـة مـدى كفايـة
وفعالية أنظمته المصرف الداخلية االدارية والمحاسبية (السماتي.)66:2004,
ولكي يحقق التدقيق الداخلي هدفه يجب ان يقوم بما يلي:
• تــدقيق مــا ت ـم تنفيــذه للتأكــد مــن مطابقــة السياســات والخطــط المرســومة للتعليمــات
والقوانين.
• تدقيق مدى كفاية استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف المصرف.
• تدقيق نتائج البرامج والعمليات المنفذة للتعرف على مواطن الضعف لتالفيها مستقبال.
• تدقيق النظام المحاسبي وأنظمة الضبط الداخلي للتأكد من فاعليتها.
• التحقق من صحة ودقة المعلومات المثبتة في السجالت وتحليلها.
إن التدقيق بمفهومه البسيط ال يعدو ان يكون عمالً يقـوم بـه افـراد للتأكـد مـن صـحة اداء
عمل افراد آخرين ،وعليه البد ان يؤدى بشكل يراعي اسسا ً معينة ،ويتم التدقيق فـي ضـوء تلـك
االسس ،وينبغي ان يكون الشخص القائم بالتدقيق غير الشخص الذي قام بالتنفيذ ،وان يكون على
قسط وافر من العلم والدراية بطبيعة العمل وكيفية القيـام بـه حتـى يتسـنى لـه الحكـم علـى مـدى
صحة القيام به واالّ انتفت الحاجة من التدقيق( .عثمان)11 :1999 ،
وأما مفهوم التدقيق حرفيا ً فإنه يقصد به (اجراءات فحص تنفذ لغرض التحقق مـن صـحة
األنشطة أو االهداف) ) (Wilkinson, 2000: 341غيـر ان للتـدقيق مفهومـا ً مهنيـا ً يقصـد بـه
(طريقة منظمة للحصول بموضوعية على أدلة وقرائن اإلثبات بخصوص ما هو مثبت بالـدفاتر
والسجالت حول االحداث االقتصادية للمشروع وتقويمها للتأكد مـن درجـة التماثـل بـين مـا هـو
مثبـــت وهـــذه االحـــداث وفـــق مقـــاييس معينـــة ،ونقـــل النتـــائج الـــى االطـــراف المعنيـــة)
).(AICPA, 1972: 18
ويالحظ من هـذين المفهـومين ان عمليـة التـدقيق تشـتمل علـى الفحـص Examination
والتحقيــق  Verificationوالتقريــر  Reportingيقصــد بــالفحص :التأكــد مــن صــحة قيــاس

11

العمليات وسالمتها التي يتم تسـجيلها وتحليلهـا وتبويبهـا ،أي فحـص القيـاس الحسـابي للعمليـات
المالية الخاصة بالنشاط المحدد للمشروع .اما التحقيق ،فيقصد به امكانيـة الحكـم علـى صـالحية
القوائم المالية النهائية بوصفه تعبيرا ً سليما ً عن أعمال المشروع عن مدة مالية معينة وداللة عـن
وضعه المالي في نهاية تلك المدة.
والتقرير ،يقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق واثباتها في تقريـر يقـدم الـى مـن يهمـه
االمر داخل المشروع وخارجه وهو ختام عملية التدقيق( .عبد للا)13 :1999 ،
ويعــد التــدقيق الــداخلي مــن اهــم اســاليب نظــام الرقابــة الداخليــة Internal Control
 System- ICSوذلك لتحقيـق فعاليـة الرقابـة االداريـة والمحاسـبية ،كمـا يتوقـف مـدى اعتمـاد
المدقق الخارجي على عمل المدقق الـداخلي علـى نتـائج تقويمـه لفعاليـة نشـاط التـدقيق الـداخلي
(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين)226 :2001 ،
و هكذا يبدو ان التدقيق يشمل فحص البيانات المحتواة في الدفاتر والسجالت والتحقـق مـن
صحتها ورفع تقرير متضمن للرأي الفني حولها الى الجهات ذات العالقة.
مما سبق يمكن القول ان التدقيق علمـا ً ومهنـةً متطـور شـأنه شـأن المحاسـبة ،وقـد تطـور
االثنان -العلم والمهنة -مع التطور الكبير الذي صاحب تطور مرافق الحياة فـي جميـع مجاالتهـا
وبصرف النظر عن طبيعة نشاطاتها الزراعية والتجارية والصناعية والخدمية.
ولقد قدمت تعريفات عـدة للتـدقيق الـداخلي ،تتمثـل ابتـدا ًءًً فـي تعريفـات معهـد المـدققين
الداخليين االمريكي ) ،The Institute of Internal Auditors (IIAففي عـام  1947صـدر
اول تعريف له عن التدقيق الداخلي الذي اعتبره بأنه (نشاط تقويمي مسـتقل خـالل تنظـيم معـين
يهدف الى تدقيق العمليات المحاسبية والمالية وغيرها ،وذلك كأساس لخدمة اإلدارة ،إنهـا رقابـة
إداريــة تمــارس عــن قيــاس وتقــويم فاعليــة اســاليب الرقابــة االخ ـرى)( .نــور)234 :2010 ،
(الجوهر(Stettler, 1977: 82) )3 :1998 ،
عرفــه المعهــد بانــه (نشــاط تقــويم مســتقل فــي المشــروع لمراجعــة
وفــي عــام ّ 1957
الموضـــوعات المحاســـبية والماليـــة والتشـــغيلية االخـــرى بوصـــفه اساســـا ً لخدمـــة االدارة)
)( (Willingham & Carmichael, 2010: 22رضوان)2 :2010 ،
ثم اصدر المعهد عام  1971تعريفا ً آخر عن التدقيق الداخلي بأنه ("نشاط تقويم مستقل في
المشروع لمراجعة كل العمليات خدمة لإلدارة) (عثمان)127 :1999 ،
يالحظ من تعاريف المعهد اعاله ان التدقيق الداخلي يهـدف الـى مسـاعدة االدارة فـي اداء
واجباتها بفاعلية وكفاءة ،كما انه كان يركـز علـى نشـاط التقـويم المقتصـر بشـكل رئيسـي علـى
اكتشاف االخطاء المالية والمحاسبية او اكتشاف الغش والعمل على منعها ،بعد ذلك اخـذ التقـويم
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يشمل العمليات التشغيلية فضالً عن الموضوعات المحاسبية والمالية ثم اصبح التقويم يشمل كـل
العمليات ،وهذا التطور ناتج عن اتساع حجم ونشاط المؤسسات الذي بالنتيجـة يتبعـه اتسـاع فـي
نظام الرقابة الداخلية الذي يشمل االنشطة كافة وهذا يؤدي تلقائيا ً الى اتساع وظيفة التقويم لمهمة
التدقيق الداخلي لتشمل االنشطة كافة.
أما التعريف الذي اصدره معهد المدققين الـداخليين االمريكـي فـي عـام  .1978فقـد عـدّل
بموجبه تعريف التدقيق الداخلي باعتبـاره (وظيفـة تقـويم مسـتقلة انشـئت داخـل التنظـيم لغـرض
خدمته عن طريق فحص ومراجعة انشطته المختلفة)( .عثمان)127 :1999 ،
يبدو من التعريف السابق انه يبين ابرز تطور في تعريف التـدقيق الـداخلي الـذي جـاء بـه
معهد المدققين الداخليين االمريكي ،ا ذ ان المعهد وضـع التـدقيق الـداخلي بخدمـة التنظـيم ولـيس
بخدمة االدارة ليعكس النضج الذي وصل اليـه المعهـد فـي تعريفـه حيـث ان ذلـك كـان مـن اهـم
العوامــل التــي ســاهمت فــي ظهــور الحاجــة الــى وجــود قســم خــاص للتــدقيق الــداخلي داخــل
المشروعات والذي اثر ايجابا ً على استقاللية المدققين الداخليين فيها.
عـرف التـدقيق الـداخلي بأنـه:
وكان آخر تعريف صدر عن المعهد في عام  1999والذي ّ
(الغربــان( )35 :2003 ،نشــاط استشــاري موضــوعي مســتقل ،مصــمم لغــرض اضــافة قيمــة
وتحسين العمليات التشغيلية للمنظمة ،انه يساعد التنظـيم فـي انجـاز اهدافـه مـن خـالل اسـتخدام
مدخل مـنظم لتقـو يم وتحسـين فاعليـة االدارة فـي مواجهـة المخـاطر ،وفـرض الرقابـة ،واحكـام
العمليات).
نالحظ ان هذا التعريف يشير الى(Boynton, et. al, 2001: 980) :
أن التدقيق الداخلي وجد لمساعدة ولمنفعة التنظيم كلـه وموجـه لغايـات واهـداف المنظمـة
وان عمل المدققين الـداخليين يضـيف قيمـة للمنظمـة مـن خـالل التركيـز علـى تحسـين عمليـات
المنظمة ،وتعزيز فاعلية االدارة في مواجهة المخاطر ،وفرض الرقابة واحكام العمليات.
يتبين من التعريف االخير ان التدقيق الداخلي قد ادرك االهمية المتزايـدة لمفهـوم التوجيـه
والسيطرة على المنشأة وان انظمة الرقابة انما وجدت للمساعدة في ادارة المخاطر ،كما تضـمن
التعريف االتجاه نحو الخدمات االستشارية للتدقيق الداخلي تلبية لحاجات االدارة.
أما مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق فقد عـرف التـدقيق الـداخلي
بأنه (جهاز تقويم مستقل ضمن تشكيالت المنشأة ويعد احدى وسائل الرقابة الداخلية الفعالة تنشئه
االدارة للقيام بخدمتها وطمأنتها على ان وسـائل الضـبط الموضـوعة مطبقـة وكافيـة مـن خـالل
مجموعة من الضوابط واالجراءات لتحقيق العمليات والقيود وبشكل مستمر لضمان دقة البيانات
المحاسبية واالحصائية والتأكد من حمايـة اصـول وامـوال المنشـأة والتحقـق مـن اتبـاع مـوظفي
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المنشأة للسياسات والخطط واالجراءات االدارية المرسومة لهم)( .ديوان الرقابة المالية،2000 ،
دليل التدقيق رقم )4
يتضح من هذا التعريف ان التدقيق الداخلي يؤدي نوعين من الخدمات:
النوع األول ،خـدمات وقائيـة ألنـه يحمـي امـوال المنشـاة ويحمـي الخطـط االداريـة ضـد
االنحراف.
أما النوع الثاني ،فهي خدمات انشائية تضمن دقـة البيانـات المحاسـبية الالزمـة فـي رسـم
السياسات العامة للمنشأة.
وبهذا يعد التدقيق الداخلي جزءا ً من نظام الرقابة الداخلية كلـه ،فمـن غيـر الممكـن وجـود
نظام سليم للرقابة الداخلية بدون وجود نظام للتدقيق الداخلي( .الروزنامجي)62 :2007 ،
وبصورة عامة فإن التعريف السابق للتدقيق الـداخلي يشـمل تحقيـق اهـداف نظـام الرقابـة
الداخلية بصورة شاملة.
 3-1-1أهداف التدقيق الداخلي:
يتوقــف نجــاح أي نشــاط علــى تحديــد االهــداف بدقــة ووضــوح وتحديــد الوســائل لتحقيــق
االهداف مع مراعاة الفاعليـة والكفـاءة واالقتصـادية وهـذا ينطبـق علـى نشـاط التـدقيق الـداخلي
بوصفه نشاط تقويم االنظمة وفعاليات المنشأة كافة.
ولمـا كـان التـدقيق الـداخلي يـتم بعـد تنفيـذ العمليـات المحاسـبية فقـد كـان اكتشـاف الغــش
واالخطــاء وضــبط البيانــات المحاســبية يمثــل الهــدف االساســي للتــدقيق الــداخلي ،أي التحقيــق
 Verificationللتأكــد مــن ســالمة الســجالت ،والبيانــات المحاســبية ،والمحافظــة علــى اصــول
المنشأة( .المجمع العربي للمحاسبين القانونيين)228 :2001 ،
ولقــد صــاحب تطــور مهنـة التــدقيق الــداخلي تطــور ملحــوظ فــي اهــدافها ومــدى التحقــق
والفحص وكذلك درجة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية .وقـد حـدد معهـد المـدققين الـداخليين
االمريكي اهداف التدقيق الداخلي باالتي( :عثمان)131 :1999 ،
 -1التأكد من ان السياسات والخطط واالجراءات الموضـوعة مـن قبـل االدارة تنفـذ كمـا
هي دون أي انحراف.
 -2تدقيق وتقييم مدى كفاءة وفعالية وسائل الرقابة المالية والمحاسبية التي تتبعها المنشأة.
 -3التأكد من توفر حماية كافية ألصول المنشأة ضد السرقة واالختالس واالسراف.
 -4التحقق من امكانية االعتماد على البيانـات المحاسـبية واالحصـائية المثبتـة فـي دفـاتر
وسجالت المنشأة.
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 -5تقويم االداء على مستوى مراكز المسؤولية.
بصــورة عامــة فــإن الهــدف االساســي للتــدقيق الــداخلي هــو مســاعدة االدارة فــي ادائهــا
لمسؤولياتها بشكل فعال وذلك عن طريق تزويـدها بتقـارير موضـوعية وتوصـيات ومالحظـات
بناءة تختص بنشاط الوحدة بشكل عـام(Stettler, 1977: 82) (Brink, et.al, 1973: 13) .
(الطحان)227 :1976 ،
تأسيسـا ً علــى مــا تقــدم يمكــن تقســيم اهــداف التـدقيق الــداخلي الــى هــدفين رئيسـين ســيتم
ايضاحهما بإيجاز وعلى النحـو االتـي( :المجمـع العربـي للمحاسـبين القـانونيين-228 :2001 ،
)229
 -1الحماية أو التحقيق:
ويعني تدقيق االحداث والوقائع الماضية للتحقق من:
أ -دقة وتطبيق الرقابة المحاسبية ومدى امكانية االعتماد على البيانات المحاسبية.
ب -ان اصول المنشأة قد تم المحاسبة عليهـا وانهـا محاطـة بالحمايـة الكافيـة مـن السـرقة
واالهمال.
ج -اختبار الرقابة الداخلية وبخاصة ما يتعلق بالفصل بين وظيفة االحتفاظ ووظيفة التنفيذ
ووظيفة المحاسبة.
د -تقويم الضبط الداخلي من حيث تقسيم االعمال بما يحقق تسلسل تنفيـذ العمليـات بحيـث
يدقق كل موظف عمليات الموظف الذي قبله وبما ال يؤدي الى تكرار االعمال.
ومن الجدير بالذكر ان المدقق الداخلي لديه من الوقت والخبرة ليـتمكن مـن انتقـاد وتقـويم
جميع اوجه الرقابة الداخلية ،لذلك يطلق على هدف الحماية ،التدقيق المالي.
 -2االنشاء أو التقويم:
يعد هذا الهدف امتدادا ً لتدقيق االحداث المالية ،لـذا فـإن مفهـوم الهـدف االنشـائي يتضـمن
التأكد من ان كل جزء من نشاط المنشأة موضع مراقبة.
وأن تح قيق هذا الهدف يكون من خالل تأسيس برنامج للتدقيق الداخلي من خالل الخريطة
التنظيمية وليس من خالل التقارير المالية ،وبنـا ًء علـى ذلـك فـإن المـدقق الـداخلي يعـد فـي هـذه
الحالة ممثالً لإلدارة العامة وليس ممـثالً لـإلدارة الماليـة وذلـك ألنـه يقـ ّوم مـدى تقـارب اهـداف
االنظمة الفرعية مع االهداف التي وضعتها االدارة العليا لها او مدى انسجام النظام مع ما تتطلبه
االدارة .ويتوقف قيام المدقق الداخلي بأعمال التحقيق والتقييم على درجة استقالله.
يتبين مما سبق ان اهداف التدقيق الداخلي مرتبطة بحاجـات االدارة لمسـاعدتها فـي اتخـاذ
القرارات المناسبة وارتباطها أيضا ً بأهداف نظام الرقابة الداخلية وعلى وفق اهداف االدارة.
فالتدقيق الداخلي يعد حلقة الوصل بين االدارة العليا واالدارات الفرعية التـي يتمثـل نظـام
الرقابة الداخلية بسياساتها وخططها واجراءاتها.
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 4-1-1الفرق بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي:
إن الهدف االسمى لكل من التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي بعد تطوره ،هو رفع الكفاءة
االنتاجية في المشروع وبطرق مختلفة( .نوري وجواد( )23 :2010 ،عبـد للا،)183 :1999 ،
اال ان هناك فوارق اساسية تميّز كالً منهما عـن االخـر ويمكـن تلّمـس ذلـك مـن خـالل الجـدول
( )1الذي يستعرض مقارنة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي:
جدول  :1مقارنة عامة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي
الموضوع
العالقة الوظيفية

المدقق الداخلي

المدقق الخارجي

يعمل موظف في الشركة بدوام كامل

متعاقد مستقل ،وهو ليس جزء من الشركة ولكن يتم

وهو جزء من المنشأة /او يمكن ان

تكليفه من الشركة ،وهو طرف ثالث معترف به للقيام

يكون شركة خارجية مستقلة

بمهام التدقيق الخارجي.

مراجعة  Reviewلجميع العمليات
شمولية العمل

والضوابط في جميع نواحي الشركة
المالية وغير المالية.

الغش

االستقاللية
دورية العمل
التعيين

تدقيق  Auditالبيانات المالية ،ومراجعة العمليات
والضوابط بطريقة العينة.

معني مباشرة بالحول دون ،او منع

معني عرضيا ً وبصورة غير مباشرة بمنع الغش ،اال

الغش بجميع اشكاله في النشاطات

انه معني مباشرة عندما يكون للغش تأثير هام على

الخاضعة للتدقيق

البيانات المالية.

مستقل عن النشاطات المدققة ،اال انه

مستقل تماما ً عن االدارة وعن مجلس االدارة في

مستعد للتجاوب مع حاجات االدارة.

الواقع كما في الحالة الذهنية.

مراجعة  Reviewمستمرة للنشاطات

تدقيق دوري للسجالت المؤيدة للبيانات المالية.

يعيّن من رئيس و  /او مجلس االدارة

يعيّن في الجمعية العمومية Assigned as Voted

او لجنة التدقيق Audit Committee

upon in the General Assembly

يعطي تقارير مفصلة دورية تبين
التقارير

الفعالية والكفاءة والربحية ومدى

يعطي رأيا ً حول البيانات المالية وتطبيقها لمعايير

االلتزام في التطبيق لما هو م ّعد

المحاسبة المحلية والدولية والقوانين والتنظيمات

ومخطط والقوانين والتنظيمات.

الخدمات

يقدمون خدماتهم للشركة بمساعدتها

 -تقديم تقرير حول البيانات المالية.

على تحقيق اهدافها ،وتحسين العمليات

 -تقديم كتاب الى االدارة حول نظام الضبط

التشغيلية ،وادارة المخاطر ،والضبط

الداخلي.

الداخلي ،وعمليات الحوكمة.

 -اية تقارير اخرى تفرضها القوانين والتنظيمات.

المصدر( :صبح)84 :2007 ،

16

 5-1-1مجاالت التدقيق الداخلي:
لغرض تحقيق اهداف التدقيق الداخلي المتنوعة والمشتملة على االنشطة كافة ،فإنه ينبغـي
اتباع انواع من صور وممارسات التـدقيق الـداخلي واذا مـا تـم اعتمـاد اهـداف التـدقيق الـداخلي
المتمثلة بتقويم نظام الرقابة المحاسبية والرقابة االدارية ونشاط المؤسسة التشغيلي ،فإنه باإلمكان
تحديد مجاالت التدقيق الداخلي لتحقيق تلك االهداف والتي تشمل:
 -1التدقيق المالي Financial Audit
يقصد بالتدقيق المالي فحـص انظمـة الرقابـة الداخليـة والبيانـات والمسـتندات والحسـابات
والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا ً انتقاديا ً منظما ً بقصد الخروج برأي فنـي محايـد
عن مدى عدالة تعبير القوائم المالية عـن الوضـع المـالي لـذلك المشـروع فـي نهايـة مـدة زمنيـة
معلومة ومدى عدالة تصويرها لنتائج اعماله من ربح او خسارة عن تلك المدة ،وهو اكثر انواع
التدقيق شيوعا ً في االستعمال( .عبد للا)13 :2000 ،
ويتم اجراء تدقيق الق وائم المالية لتحديد ما اذا كانت القوائم المالية الشاملة تتفق مع معايير
محددة ،وعادة ما تتمثل هذه المعايير في مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ووفقا ً لألساس النقـدي
 Cash basicاو وفقا ً ألي اساس محاسبي آخر يناسب المنشأة .وتشمل القـوائم الماليـة بصـورة
عامة كل من( :آرينز ،لوبك)24 :2002 ،
 قائمة المركز المالي Statement of financial position قائمة الدخل Income statement قائمة التدفقات النقدية Statement of cash flow قائمة المالحظات المرفقة مع هذه القوائم Footnoteوالتدقيق المـالي يشـمل التـدقيق السـابق والتـدقيق الالحـق (خلـف )20 :2004 ،ويسـتأثر
التدقيق المالي بمعظم عمل مكاتب التدقيق واجهزته المختلفة داخليا ً كان أم خارجياً ،وينقسم هـذا
النوع من التدقيق بدوره الى االتي( :عبد للا)14 :2000 ،
أ) التدقيق المستندي :Vauching Audit
يتركز في تدقيق النواحي الشـكلية والموضـوعية والقانونيـة للمسـتندات المؤيـدة للعمليـات
التجارية بما في ذلك تدقيق البيانات الحسابية المحتـواة فـي تلـك المسـتندات مـن حيـث العمليـات
الحسابية االربع (الجمع والطرح والضرب والقسمة).
ب) التدقيق الفني :Technical Audit
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يتركز في البحث حول قيام المؤسسة او عدم قيامها بتطبيق المبادئ المحاسـبية المتعـارف
عليها ،ويكون اغلب الحوار هنا بين ادارة المشروع والمدقق في قضايا النسـب العادلـة لالنـدثار
واقتطاع االحتياطات ،ومدى اقتناع المدقق بعدالة تصوير القوائم المالية للمركز المالي للمشروع
ونتائج اعماله.
للتدقيق المالي بشقيه المستندي والفنـي طرائـق معينـة  Proceduresيتبعهـا المـدقق عنـد
تدقيقه أي بند من بنود القوائم المالية المختلفة ،وذلك باالسترشاد بمعايير  Standardsمتعـارف
عليها ايضاً.
 -2التدقيق التشغيلي Operational Audit
التدقيق التشغيلي هو اختبار مدى كفاءة وفاعليـة اسـتخدام المـوارد فـي االعمـال المنجـزة
لغرض تحسين االداء في الممارسات واالجراءات االضافية لدراسة اية حالة محددة خارج نطاق
عملية التدقيق .وقد ازدادت اهمية هذا النوع من التدقيق في العقد الماضي حيـث بـدأ ينظـر اليـه
على انه استشارة يتم تقديمها الى االدارة اكثر من كونها عملية تدقيق( .عبد)16 :2007 ،
ي شمل هذا االسلوب من التدقيق ،النشاطات غير المالية مثل النشاطات الهندسية واالنتاجية
والتســويقية ،وهدفــه تشــخيص مــواطن الضــعف والــنقص فــي كفايــة االداء ،وتقــديم المقترحــات
الالزمة لتحسين اساليب ومستويات االداء ،وبهذا المجال يحتاج الـى الخبـرات المتخصصـة مـن
خالل المقارنة ب ين ما تم تنفيذه مع المخطط وتحديـد االنحرافـات وتحديـد اسـبابها وايجـاد عـالج
لالنحرافات وتقديم المقترحات بشأنها( .روهيل ،براج)60 :2001 ،
إن هذا النوع من التدقيق يوسع مجال التدقيق الداخلي بحيث يشـمل كـل نشـاطات المنشـأة
المالية وغير المالية وال يقف االمر عند التدقيق المالي ،فإن تدقيق االيرادات على سبيل المثال ال
يتوقف عند حد تدقيق حسابات النقدية في الصـندوق والمصـرف فحسـب ،بـل يتعـداه الـى تقـديم
العائد من االيداعات النقدية ومجال االستثمار االفضل للنقدية المعطلة( .عثمان)139 :1999 ،
 -3التدقيق االداري :Management Audit
بعد أن زادت اإلدارة من طلبها المزيد من المعلومات المناسبة عن سير عملياتها والنتـائج
المرتبطـة بهـا أكثـر ممــا هـو موجـود فـي البيانــات الماليـة (رايـدر )37 :2000 ،ونتيجـة لنمــو
الوحدات االقتصادية وزيادة حجمها والمنافسة بين الوحدات ،فقد ظهرت الحاجة إلى نـوع جديـد
من الرقابة الحديثة الذي ينصب أو يتوجه نحو أنشطة اإلدارة وتقـويم فعالياتهـا فـي أداء الخطـط
والسياسات واإلجراءات (خلف )20 :2004 ،لذلك ظهـر نـوع جديـد مـن التـدقيق وهـو التـدقيق
اإلداري ،ويقصد به (تدقيق النواحي اإلدارية للمشـروع للتأكـد مـن أن اإلدارة تسـير بالمشـروع
نحو تحقيق اقصى منفعة أو عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة) (عبد للا.)13 :2000 ،
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عرف معهد االدارة البريطاني التدقيق االداري بأنه (الفحص الذي يقوم به المدقق الداخلي
الذي يجـب ان يشـمل الهيكـل التنظيمـي واالجـراءات واالسـاليب االداريـة وكـل انشـطة االدارة
عموما ً بهدف التأكد من ان الموارد االقتصادية للوحدة تستخدم بأفضل اسـلوب اقتصـادي ممكـن
في حدود اهداف المنظمة)( .شافعي)73 :2010 ،
إن هذا النوع من التدقيق يتجاوز دور المدقق الـداخلي فيـه الناحيـة المحاسـبية الـى جميـع
اقسام المنشأة وذلك ألجل معرفة مدى االلتزام بتنفيذ سياسـة االدارة ،وهـو اصـطالح يعبـر عـن
اهمية دور التدقيق الداخلي في مجال خدمة االدارة (عثمان.)139 :1999 ،
ويسهم التدقيق اإلداري في تخفيض احتمال حدوث مخالفات لتعليمات ولوائح المنشـأة ألن
مسؤولية اإلدارة ال تنتهي بوضع التعليمات واإلجراءات الضرورية لسير العمـل فحسـب ،وإنمـا
من الضروري أن يتم باستمرار التأكد من أن األنظمة المطبقة تتـيح المجـال التخـاذ اإلجـراءات
السريعة لتصحيح كل انحراف قد يحصل (الخزعلي)8 :1995 ،
وبما أن التدقيق االداري هو فحص مـنظم لنشـاطات المنشـأة المرتبطـة بأهـدافها المحـددة
(رايدر )38 :2000 ،لذا فهو يعالج جانبين:
أ -تقويم االداء :ويعني مقارنة الطريقة التي تمارس بهـا المنشـأة نشـاطاتها مـع االهـداف
التي حددتها االدارة ومع المعايير المالئمة المعدة مسبقا ً (عبد)16 :2007 ،
ب -اكتشاف فرص التحسين :ويمكن للمدقق المتمرس تحديد فرص معينة للتحسين تحـت
بنود االقتصاد والكفاءة والفعالية وذلك عن طريق مالحظـة العمليـات وفحـص التقـارير السـابقة
والحالية ودراسة العمليات المالية واجـراء المقارنـات وتقـديم التوصـيات بالتحسـين (الـدوغجي،
.)8 :2002
بدأ هذا النـوع مـن التـدقيق يعـم وينتشـر فـي الـدول المتقدمـة محاسـبيا ً كالمملكـة المتحـدة
والواليات المتحدة وكندا واستراليا وغيرها ،حتى انه اصبح لزاما ً على المدقق المالي ان يعطـي
رأيا ً فنيا ً مستقالً حول كفاية ادارة المشروع (عبد للا.)13 :2000 ،
 -4تدقيق االهداف او تدقيق الفعالية :Effectiveness Audit
من االتجاهات الحديثة في التدقيق ما يطلق عليه مفهوم تقويم االداء ،ويركز علـى مفـاهيم
الكفاءة والمردود االقتصادي وفاعليـة االداء بوصـفها عناصـر مترابطـة لتحقيـق افضـل النتـائج
المطلوبة من المنظمات بصورة عامة والوحدات االقتصادية بصورة خاصة (الحسون والقيسي،
.)30 :1991
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يقصد به التحقق من ان اهداف المؤسسة المرسومة سلفا ً والمخطـط لهـا قـد تحققـت فعـالً،
وعلينا ان نتذكر هنا ان الهـدف مـن عمليـة التـدقيق لـيس تصـيّد االخطـاء ،وانمـا تحسـين االداء
وتحقيق االهداف بأقصى قدر ممكن من الفعالية او االنجاز (عبد للا.)13 :2000 ،
 6-1-1مهام لجنة التدقيق :Audit Committee
يقوم مجلس االدارة بتفويض مسؤولية االشراف المالي الفعال الى لجنة التدقيق لكي تتولى
الرقابة واإلشراف سواء فيما يتعلق بسالمة نواحي الرقابة الداخلية او عمليات التدقيق الداخلي او
الخارجي.
يتم تشكيل لجنة تسمى لجنة التدقيق او لجنة المراقبة  Audit Committeeمـن اعضـاء
في مجلس ادارة المنشأة و /او مستشارين خارجيين ،شرط ان ال يكون ألي منهم سـلطة تنفيذيـة
وان يكونوا مستقلين عن االدارة ،وال يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثالثة ،وان يكـون علـى االقـل
احد اعضائها خبيرا ً في الشؤون المالية والمحاسبية.
من أهم مهام لجنة التدقيق اآلتي (صبح:)69 :2007 ،
 -1تقويم كفاءة المدير المالي وافراد االدارة المالية الرئيسيين.
 -2دراسـة نظـام الضـبط الـداخلي  ،Internal Checkومـدى كفايتـه وفعاليتـه ،واعـداد
تقرير مكتوب عن رأيها بذلك.
 -3دراسة البيانات المالية  Financial Statementsقبل عرضـها علـى مجلـس االدارة
والتوصيات وابداء الرأي بشأنها.
 -4دراســة السياســات المحاســبية  Accounting Policiesالمســتخدمة وابــداء الــرأي
بشأنها.
 -5دراسة خطة التدقيق  Audit Planمع المدقق الخارجي  External Auditorوابداء
المالحظات بشأنها ومتابعة التوافق بين المخطط والمنفذ.
 -6دراسة المالحظات وتوصيات المدقق الخارجي على البيانات الماليـة واعطـاء الـرأي
بشأنها.
 -7تقويم مؤهالت واداء واستقاللية المدقق الخارجي واقتراح اتعابه.
 -8دراسة ومناقشة خطة ادارة التدقيق الداخلي وكفاءتها والتأكد من عدم وجـود تعـارض
في المصالح .Conflict of Interest
 -9دراسة فعالية تقارير التدقيق الداخلي والخطوات التصحيحية المقترحة ،ومناقشتها مع
مدير التدقيق الداخلي.
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 -10اجتماع اللجنة دوريا ً وفقا ً لبرنامج اجتماعات محددة.
وبنا ًء على ذلك يجب على المنشأة ان تضع امكانيات كافيـة تحـت تصـرف لجنـة التـدقيق
لتتمكن من اداء عملها بما في ذلك اعطائها الصالحية لالستعانة بخبراء كلما كان ذلك ضـروريا ً
برأيها.
ومــن الجــدير بالــذكر ان قــانون المصــارف العراقــي رقــم ( )94لســنة  2004فــي الفقــرة
(أ) من المادة  24الـزم المصـارف بتشـكيل لجنـة لتـدقيق الحسـابات منبثقـة عـن مجلـس االدارة
تتكون من اعضاء مستقلين غير تنفيذيين لهم خبرة ودراية في أعمـال التـدقيق والمصـارف أحـد
اهم واجباتها المتابعة واإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي فيها (االمارة.)119 :2007 ،
ويمك ن القول ان لجنة التدقيق في الوحدات االقتصادية ومن ضمنها المصارف تعـزز مـن
دور ومكانة واستقاللية التدقيق الداخلي ومن جودة ادائه.
 2-1أهمية معايير التدقيق الداخلي في تدقيق المصارف
 1-2-1مفهوم وطبيعة معايير التدقيق
إن معايير التدقيق هي بمثابة مقياس االداء المهني والذي يعد النموذج المستعمل في الحكم
على نوعية العمـل الـذي يقـوم بـه المـدقق (صـبح )33 :2006 ،فهـي تمثـل الحـد االدنـى الـذي
يسترشد به المدقق وتساعده في تحديد خطوات التدقيق واجراءاتـه التـي يجـب اتباعهـا ،أي انهـا
المق اييس المعتمدة في تقييم نتائج التدقيق( .الجوهر )30 :1999 ،ومن خاللها يمكن الحكم علـى
مستوى وكفاءة اجهزة التدقيق الداخلي في اداء العمل للتأكد من ان مسـتوى االداء المهنـي يتفـق
مع مستويات االداء المقبولة (خلف.)21 :2004 ،
وبما ان المعايير هـي األسـاس لقيـاس األداء لألفـراد والمنظمـات (Ray, Pany, 2003:
) 31فإن المعيار هو هدف مرغوب فيه ومطلوب تحقيقه او انه نمط ينشأ بالعرف او عن طريق
القبول العام او يتأسس من خالل الهيئات العلمية او المهنية او الحكوميـة او السـلطة التشـريعية،
وان وضع المعيار يهدف الى تكوين قاعدة اساسية للعمل يسترشد بها مجموعـة مـن االشـخاص
في نطاق ظروف أعمالهم( .بامشموس)30 :2003 ،
وإن من أهم المقومات االساسية ألية مهنة متطورة وجوب وجود معايير او مستويات اداء
معينة ومتعارف عليها بين الممارسين لهذه المهنة يعملون في ضوئها ويسيرون على هـديها فـي
مراحل العمل كافة ،ولمهنة تدقيق الحسابات معايير متعارف عليها في معظم بلدان العالم المتقدم
محاســبيا ً (عبــد للا )16 :2000 ،حيــث تعــد معــايير التــدقيق المرشــد للممارســين لهــذه المهنــة
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وللقضاء وللمحاكم فضالً على انهـا تعـد المرشـد للدارسـين والمدرسـين لعلـم التـدقيق (محمـود،
.)12 :2002
وبالنظر ألهمية مهنة تدقيق الحسابات وباألخص في إضفاء المزيـد مـن المصـداقية علـى
البيانات الحسابية ،فقد بدأ التفكير جديا ً في توفير قواعـد واصـول ممارسـة مكتوبـة لهـذه المهنـة
بحيث يسهل الرجوع اليها وااللتزام بأحكامها عوضا ً ع ّما كان متعارفا ً عليـه وبالتـالي قلّلـت مـن
االجتهادات في هذا المجال (المجمع العربي للمحاسبين القانونيين :2006 ،المقدمة).
وبذلك انبثقت معايير التدقيق والتي يمكن تعريفها بأنها" :االنماط التي يجب ان يحتذي بها
المدقق اثناء ادائه لمهمته والتي تستنتج منطقيا ً من الفـروض والمفـاهيم التـي تـدعمها" (تومـاس
وهنكي.)52 :2010 ،
وقد وضع مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات تعريفا ً لمعـايير التـدقيق بأنهـا "مجموعـة
القوانين واالنظمة والتعميمات المقررة التي تحكم عملية الممارسات المهنية المتبعة فـي التـدقيق
وتعززها بحيـث يجـب االلتـزام بهـا عنـد كـل عمليـة تـدقيق او فحـص بهـدف ابـداء الـرأي فـي
المعلومات المالية ألي وحدة" (مجلس المهنة.)15 :2002 ،
 2-2-1نشوء معايير التدقيق الداخلي وتطورها:
مهما كان التوافق او االختالف بين المؤرخين حـول نشـأة وتطـور التـدقيق الـداخلي عبـر
الزمن ،اال انه يمكن تحديد مفهوم ومنهجية التـدقيق الـداخلي الحـديث والتـي كانـت بداياتـه سـنة
 1941بتأسيس معهد المدققين الداخليين في فلوريدا -بأمريكا IIAومعه وبتطوره بـدأت تتضـح
مفاهيم ومنهجية وآليات التدقيق الداخلي ،واصبح يشـعر المـدققون الـداخليون بالمسـتوى المهنـي
الالئق (صبح.)104 :2007 ،
إن معهد المدققين الـداخليين  IIAمعتـرف بـه عبـر العـالم وهـو الرائـد والمرشـد المهنـي
للمدققين الداخليين في مجاالت التصنيف والتعليم واالبحاث واالّدلة التطبيقية للتدقيق الداخلي.
وفي هذا االتجـاه قـام المعهـد عـام  1974بتشـكيل لجـان لدراسـة واقتـراح اطـار متكامـل
لمعايير االداء المهني للتدقيق الداخلي ،وفي عام  1977انتهت اللجان من اعمالها وقدمت تقريرا ً
بنتيجة دراستها وتضـمن التقريـر معـايير متعـددة لتطـوير التـدقيق الـداخلي واالداء المهنـي فيـه
(الجوهر.)15 :1995 ،
وفي عام  1978قام المعهد بالتصديق النهائي على ما جاء بالتقرير .ومن الجـدير بالـذكر
انه اراد بذلك ان يرتفع بمستوى االداء لمهنة التدقيق الـداخلي لـيس علـى المسـتوى المحلـي فـي
الواليات المتحدة فحسب ،بل علـى المسـتوى العـالمي ،ويتضـح هـذا مـن وصـفه للمعـايير بأنهـا
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عالمية وللمعهد بأنه المنظمة العالمية الوحيدة التي اخـذت علـى عاتقهـا تطـوير التـدقيق الـداخلي
).(IIA, 1978: 14
وتعد معايير التدقيق الداخلي بمثابـة مفـاهيم اساسـية للتـدقيق تتعلـق بقيـاس نوعيـة االداء،
ويسترشد بها المدققون في تق ويم العمل للتأكد من ان مستوى االداء المهنـي يتفـق مـع مسـتويات
االداء المقبولة ومن خاللها يمكن الحكم علـى مسـتوى وكفـاءة اجهـزة التـدقيق الـداخلي فـي اداء
العمل (خلف.)21 :2004 ،
 3-2-1معايير التدقيق الداخلي :Internal Auditing Standards
ترجــع بدايــة االهتمــام المهنــي بالتــدقيق الــداخلي إلــى أنشــاء معهــد المــراجعين الــداخليين
 Institute of Internal Auditorsفـي الواليــات المتحـدة األمريكيــة عـام  )(1941وهــذه
الخطوة يمكن عدها الخطوة األساسية في مجال التجسيد المهنـي للتـدقيق الـداخلي ،اذ اسـهم منـذ
إنشائه في تطوير التدقيق الداخلي وأتساع مجال االنتفاع مـن خدماتـه ،وقـد عمـل المجمـع علـى
تدعيم التدقيق الداخلي وتطويره عن طريق بذل الجهود المختلفة مثل:
 -1هيأ الفرصة لبحث هيكل عام للمعرفة بمهنة التدقيق الداخلي وتطويره.
 -2أعداد قائمة بمسؤوليات المدقق الداخلي.
 -3أعداد دليل آلداب مهنة التدقيق الداخلي واخالقياتها.
 -4وضع برنامج تعليمي مستمر للتدقيق الداخلي.
 -5وضع األسس والبرامج الالزمة لتخريج المدقق الداخلي المعتمد والعمـل علـى تـوفير
التأهيل العلمي والعملي له.
وتعد أحد الجهود الفعالة لمجمع المـدققين الـداخليين علـى صـعيد التطـور المهنـي للتـدقيق
الداخلي قيامه بوضع مجموعة من المعايير .اذ شكلت لجان عام 1974م لدراسة واقتـراح أطـار
متكامل لمعايير األداء المهني في التدقيق الداخلي ،وفي عام 1977م انتهـت اللجنـة مـن أعمالهـا
وقدمت تقريرا ً بنتائج دراستها ،وصـدق نهائيـا ً علـى هـذه المعـايير فـي المـؤتمر الـدولي السـابع
والثالثين في سان فرانسيسكو عام  1978م .وبحـق فـأن هـذه المعـايير التـي أقـرت مـن غالبيـة
ممارسي المهنة وروادها ممثلين في مجمـع المـدققين الـداخليين والجهـات التابعـة لـه تعـد مـيالد
وبزوغ مهنة جديدة ،اذ تضمنت هذه المعايير التي قسمت خمس مجموعات هي:
أ -المعايير المتعلقة باالستقالل المهنيIndependence :

( )أنشئ مجمع المدققين الداخليين في أمريكا عام  1941م وبلغ عدد األعضاء في ذلك الوقت  24عضوا ،ثم
بلغ عدد األعضاء  3000عضوا ً تقريبا ً عام 1955م وبلغ  6000عضوا ً  1965ثم  12000غضوا ً عام
 1975ثم بلغ عدد األعضاء  16000عضوا عام  ،2010و أنه يوجد حوالي أكثر من  100فرع لمجمع
المدققين الداخليين خارج أمريكا تمتد من متلاير إلى طوكيو ومن لندن إلى شمال أفريقيا.
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 -1المركز التنظيمي Organizational Status :ينبغي أن يتمتع قسم التدقيق الداخلي
بمكانة تنظيمية تسمح له بالقيام بإنجاز األعمال والمسؤوليات الخاصة به بحرية.
 -2الموضوعية :Objectivity :ينبغي أن ال يرتبط قسم التدقيق الداخلي بأداء أي عمل
يقــوم هــو بتدقيقـ ِه .و ينبغــي ان يكــون موضــوعيا ً فــي حكمـ ِه علــى األشــياء عــن طريــق قيام ـ ِه
بمراجعتها.
ب -معايير متعلقة بكفاءة األداء المهنيProfessional Proficiency :
وتقسم الى نوعين من المعايير منها ما يتعلق بقسم التدقيق الداخلي ومنها ما يتعلق بالمدقق
الداخلي نفسهٌ وكما هو مبين في أدناه( :الجوهر :مصدر سبق ذكره)70 ،
 .1معايير المتعلقة بنوع المدققين الداخليين وتأهيال تهم العلمية والعملية واالنضباط الذي
يجب أن يتوافر لديهم فضالً عن اإلشراف.
 .2معايير متعلقة بضرورة التزام المدققين الداخليين بأخالقيات المهنة ومعايير األداء.
ج -مجال العملScope of Work :
يشمل مجال عمل المدقق الداخلي ما يأتي:
 .1فحــص البيانــات الماليــة و المعلومــات الخاصــة بالتنفيــذ كافــة للتأكــد مــن مصــداقيتها
وتكاملها.
 .2التحقق من مقدار االلتزام بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين واللوائح.
 .3التحقق من المحافظة على الموجودات وحجم كفاءة الوسائل المستعملة فـي المحافظـة
عليها.
 .4تقويم كفاءة استعمال الموارد المتاحة وفاعليتها.
 .5تقويم مقدار تحقيق األهداف المرجوة من البرامج واألنشطة
ولقد تضمنت المعايير وصفا لطبيعة التدقيق الداخلي ينص على " أنها وظيفة تقويم مستقلة
لخدمة التنظيم عن طريق فحص أنشطته المختلفة وتقويمها ،وهدف التدقيق الداخلي هو مسـاعدة
أعضاء التنظيم في تنفيـذ مسـؤولياتهم بفاعليـة وذلـك بتزويـدها بالبيانـات والمعلومـات التحليليـة
وعمل الدراسات وتقديم المشورة والتوصيات المناسبة بصدد األنشطة التي تراجع ".
 وفي عام  1999أصدر المعهـد( )AIIاألمريكـي معـايير حديثـة للممارسـات المهنيـةليواكب التغيرات الحاصلة في أعمال الوحدات االقتصادية الذي يتضـمن ثـالث مجموعـات مـن
المعايير وكما هو موضح في الشكل رقم ( )2وهي:
المجموعة االولى :المعايير الوصفية  :Attribute Standardsتهتم بشخصية المدقق
وصفات اإلدارة التي تنفذ عملية التدقيق الداخلي.
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المجموعة الثانية :معـايير األداء  :Performance Standardsالتـي تصـف طبيعـة
نشاط التدقيق الداخلي وتزويـد معـايير الجـودة لتقـويم أداء هـذه الخـدمات هـذا وتطبـق المعـايير
الوصفية ومعايير األداء على خدمات التدقيق الداخلي كافة
المجموعة الثالثـة :معـايير تطبيقيـة  -: Implementation Standardsتكـون ذات
مجموعات متعددة تختلف بحسب طبيعة نشاط التدقيق فيما أذا كان نشاطا ً استشـاريا ً أو توكيـديا ً.
()Boynton & Others ,2001:981
وفي عام  2003أجري تعديل وإضافة بعض المفاهيم إلى فقرات المعـايير الصـادرة سـنة
 1999والتي أصبحت نافذة المفعول في  2004/1/1وسنعرض في أدناه ملخصا ً لمعايير التدقيق
الداخلي الصادرة عن ( )IIAاألمريكي والمتضمن التعـديالت واإلضـافات كافـة وهـي كمـا هـو
موضح في الشكل رقم ()Sawyer: 2003 ,1358( )2

معايير التدقيق
معايير تطبيقية

المعايير الوصفية
1000أهداف ومسؤوليات
وصالحيات التدقيق الداخلي

معايير األداء

A,C

2000إدارة نشاط
التدقيق الداخلي

 1100االستقاللية
والموضوعية

2100طبيعة العمل

1200البراعة وبذل
العناية المهنية

2200التخطيط للمهمة
التدقيقية

1300رقابة الجودة
والتحسين

2300تنفيذ المهمة
التدقيقية
2400أيصال نتائج
المهمة التدقيقية
2500مراقبة تصويب
النتائج

2600قبول أدارة
المخاطر
رسم توضيحي  :2شجرة معايير التدقيق الداخلي الدولية
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هذا وقد وضع معهد المدققين الداخليين  IIAخمسة معايير عامة للتـدقيق الـداخلي العملـي
 IIA Practice Standardsعام  1993وهي( :المجمع العربي للمحاسبين القانونيين:2001 ،
)231
جدول  :2يوضح معايير معهد المدققين الداخليين ()IIA
الموضوع

رقم المعيار
100

االستقالل

Independence

200

المهارة المهنية

Professional Proficiency

300

نطاق العمل

Scope of Work

400

اداء عمل التدقيق

Performance of Audit Work

500

ادارة قسم التدقيق الداخلي

Management of the Internal Auditing
Department

المصدر :المجمع العربي للمحاسبين القانونيين :2001 ،ص.231

وفـــي عـــام  1999توصـــل مجلـــس ادارة المعهـــد لوضـــع اطـــار مهنـــي عملـــي جديـــد
 New Professional Practices Frame Workفي جزء من هذا االطار تم تطوير معايير
تدقيق جديدة سارية المفعول ابتداء من  1كانون الثاني  ،2002بعد ذلك تمـت مراجعـة المعـايير
وادخال تعديالت عليها ،وهذه سارية المفعول ابتداء من  1كانون الثـاني  .2007وتنـدرج تحـت
المعايير الخمسة للتدقيق الداخلي تقسيمات اولية وثانوية وضعت بـالعنوانين الرئيسـيين اآلتيـين:
(صبح)108 :2007 ،
أ -معايير الصفات Attribute Standards
تعنى معايير الصفات بصفات الشركات واالفراد أي المدققين الذين يؤدون خدمات التدقيق
الداخلي وهي تتضمن فئة المعايير رقم  1000الى .1999
ب -معايير التطبيق والتنفيذ Compliance Performance Standards
هي توسيع لمعايير الصفات ،اذ تصـف طبيعـة خـدمات التـدقيق الـداخلي ،وكـذلك تعطـي
معيارا ً للجودة /النوعية يمكن من خالله قيـاس اداء تلـك الخـدمات وبصـورة عامـة .كمـا تعطـي
وصفا ً لتطبيق معايير في انواع معينة من مهام التدقيق الداخلي عـن طريـق النشـاطات التأكيديـة
واالستشارية التي يقوم بها المدققون الداخليون.
ويمكن تو ضيح تقسيم المعـايير مـن العنـوانين الرئيسـيين اعـاله وتحـت كـل عنـوان منهـا
مجموعة معايير فرعية مع ملخص فحوى كل مجموعة منها وكما موضح في الجدول اآلتي:
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جدول  :3المعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين
الداخليين ()IIA
معايير الصفات

رقم المعيار

ملخص فحوى المعيار

* اهــداف وصــالحيات ومس ـ وليات التــدقيق
الداخلي

1000

يجب تعريف وتوضيح هدف وصــالحية (ســلطة)
ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي رسميا ً

 -االستقاللية والموضوعية

1100

 -استقالل الشركة (االداري)

1110

 -موضوعية االفراد

1120

 -االضرار باالستقاللية او الموضوعية

1130

* التأهيل والعناية المهنية

1200

 -التأهيل المهني

1210

 -العناية المهنية

1220

 -التأهيل المهني المستمر

1230

* برنامج تحسين وتأكيد النوعية

1300

 -برنامج تقييم النوعية /الجودة

1310

 -االبالغ عن برنامج النوعية

1320

 -استعمال "االجراء" بالتوافق مع "المعايير"

1330

 -االفصاح عن عدم التوافق

1340

معايير التنفيذ

يجب انجاز عمليات التدقيق بكفاءة وعناية مهنية.

يجب التطوير المســتمر وتحســين برنــامج التــدقيق
واالهتمام بجودة اداء نشاط التدقيق الداخلي.

رقم المعيار

ملخص فحوى المعيار

* ادارة نشاط التدقيق الداخلي

2000

يجــب علــى مــدير التــدقيق ان يــدير بفعاليــة نشــاط
التدقيق الداخلي واالهتمام بمرحلة التخطيط لتحديد
اولويات نشاط التدقيق الداخلي.

 -التخطيط

2010

 -االتصال والموافقة

2020

 -ادارة الموارد

2030

 -السياسات واالجراءات

2040

 -التنسيق

2050

 -االبالغ الى المجلس واالدارة العليا

2060

* طبيعة العمل

2100

 -ادارة المخاطر

2110

 -الضبط

2120

 -الحوكمة (االدارة الرشيدة)

2130

يجب على نشاط التدقيق الداخلي ان يقـيّم ويسـاهم فـي
تحســين عمليــات الحوكمــة والرقابــة وادارة المخــاطر
لمساعدة االدارة في اداء اعمالها بكفاءة وفاعلية.
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رقم المعيار

ملخص فحوى المعيار

معايير التنفيذ
* تخطيط التكليف (المهمة)

2200

يجب على المدققين الداخليين ان يطوروا ويوثقــوا
خطــة لكــل عمليــة تكليــف بمــا فــي ذل ـك النطــاق
والتوقيت واالهداف وعمليات تخصيص الموارد.

 -اعتبارات التخطيط

2201

 -اهداف التكليف

2210

 -نطاق التكليف

2220

 -تخصيص موارد التكليف

2230

 -برنامج عمل التكليف

2240

* انجاز التكليف (تنفيذ المهمة التدقيقية)

2300

 -تحديد المعلومات

2310

 -التحليل والتقييم

2320

 -توثيق المعلومات

2330

 -االشراف على التكليف

2340

* ابالغ النتائج (توصيل التقرير)

2400

 -معيار االتصال

2410

 -نوعية االتصال (نوعية التقرير)

2420

 االفصــاح عــن المهمــة وعــدم التوافــق مــعالمعايير

2430

 -األخطاء والمحذوفات

2432

 -نشر النتائج

2440

* مراقبة االنجاز

2500

يجب على مدير التدقيق متابعــة انجــاز التوصــيات
الواردة في التقرير.

* حل قبول االدارة للمخاطر

2600

يجــب تحديــد مســؤولية االدارة حــول عــدم االخــذ
بتوصيات المدقق الداخلي وما قد يترتب على ذلك
من مخاطر نتيجة لذلك ،واالجراءات التي يتخــذها
المدقق الداخلي في هذه الحالة.

يجــب علــى المــدققين الــداخليين تحليــل وتوثيــق
معلومــات كافيــة مــن اجــل انجــاز اهــداف المهمــة
التدقيقية.

يجب على المدققين الداخليين عنــد اعــداد التقريــر
توصيل نتائج التدقيق

المصدر :من اعداد الباحث باالستعانة ببيانات الدراسة2020 ،م.

يال حظ من خالل العرض السـابق لمعـايير التـدقيق الـداخلي مـدى طمـوح معهـد المـدققين
الداخليين  IIAفي توسيع مفهوم ونطاق وتنظيم مهنة التدقيق الداخلي ،ويتضح أيضا ً مـن خـالل
قيام المعهد بوضع دليل بالقيم األخالقية المهنية التي أن خالفها المدقق الـداخلي خضـع للمسـاءلة
ليس من جانب رؤسائه في العمـل فقـط ولكـن مـن جانـب المعهـد ذاتـه ،كالتزامـه بالموضـوعية
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والنزاهة وعدم الدخول في أعمال من شأنها أن تؤثر على مجال عمله أو اسـتقالليته والمحافظـة
على سرية المعلومات التي يطلع عليها ومحاولة تجديد معلوماتـه باسـتمرار ليكـون أهـال لمهمـة
عملية التدقيق وتحقيق األهداف المطلوبة من القيام بتلك المهمة.
 4-2-1قواعد السلوك المهني Professional Ethics
إن لكل مهنة اخالقياتها التي تميّزها عن المهن االخرى ،ولعـل مهنـة التـدقيق واحـدة مـن
تلك المهن التـي تتطلـب اخالقيـات لممارسـتها مـن اجـل تنظـيم سـير العمـل وبالطريقـة المثلـى.
(الغربان)59 :2003 ،
ان للتدقيق آدابا ً وقواعد للسلوك المهني وضعت من قبل نقابات المحاسبين والمدققين ومن
معاهد ا لمحاسبين القانونية التي ينتمي اليها المحاسبون القانونيون ،وتلزم هذه المعاهد اعضـاءها
بوجوب مراعاتها بدقة وذلك حفاظا ً على ايجاد مستوى رفيع للمهنة ولغرض تنظيم العالقات بين
المحاسبين القانونيين بعضهم بالبعض االخر وعالقتهم مع الجمهور بشكل عام (عثمان:1999 ،
.)33
وهكذا نجد المدققين من اهم الوسائل الهادفـة الـى نهضـة الـبالد اقتصـاديا ً وماليـاً ،وبـذلك
حاول المشرع في معظم انحاء العالم ،وكـذلك المنظمـات المهنيـة نفسـها وضـع دسـتور سـلوكي
يحكم تصرف المدققين ويضع لهم مبادئ يسيرون عليها ومعـايير يسترشـدون بهـا يطلـق عليهـا
عادة قواعد السلوك المهني ( Professional Ethicsعبد للا.)108 :2004 ،
وقد كان اول اصـدار لقواعـد السـلوك المهنـي سـنة  ،1968ويطبـق علـى اعضـاء معهـد
المدققين الداخليين  ،IIAوعندما تم وضع برنامج للحصول على شهادة المدقق الـداخلي المعتمـد
 Certified Internal Auditor CIAتم وضع قواعد سلوك مهنـي منفصـل ،بعـد ذلـك تمـت
موافقة مجلس ادارة معهد المدققين الداخليين  IIAعلى النسخة النهائية من قواعد السلوك المهني
في  17حزيران ( 2000صبح.)105 :2007 ،
ويشير المعيار رقم  240مـن معـايير التـدقيق الـداخلي بأنـه يجـب علـى المـدقق االذعـان
لقواعـــد الســـلوك المهنـــي ،ولـــذلك فقـــد اصـــدر  IIAالقواعـــد الســـلوكية المهنيـــة اآلتيـــة:
(المجمع العربي للمحاسبين القانونيين)235 :2001 ،
أ -يجــب علــى اعضــاء معهــد المــدققين الــداخليين والمــدققين الــداخليين القــانونيين CIA
االحتفاظ بمستويات عالية من السلوك لكي يقوموا بتنفيذ مسؤوليتهم بفعالية.
ب -ينطبق السلوك االخالقي على جميع االعضاء وعلى المدققين القانونيين في المعهد.
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وتهدف قواعد السلوك المهني الى تحقيق اغراض عدة وتكاد تكون االغراض اآلتية اهمها
ألنها واردة ضمن معظم دساتير قواعد السلوك المهنية وهي (عبد للا)108 :2004 ،
 -1رفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق والمحافظـة علـى كرامتهـا وتـدعيم التقـدم الـذي
احرزته بين غيرها من المهن الحرة.
 -2تنمية روح التعـاون بـين المحاسـبين والمـدققين ورعايـة مصـالحهم الماديـة واالدبيـة
والمعنوية.
 -3تدعيم وتكملة النصوص القانونية واالحكام التي وضعها المشرع لتوفير مبدأي الكفاية
في التأهيل وحياد المدقق في عمله.
 -4بث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهـور المعنيـين بخـدمات المحاسـبين والمـدققين مـن
الطوائف المستفيدة من هذه الخدمات.
لقد تجاوز مفهوم قواعد السلوك المهني للمعهد تعريف التدقيق الداخلي ليتضمن عنصرين
أساسيين هما (صبح)134 :2007 ،
 -1المبادئ المالئمة لمهنة وممارسة التدقيق الداخلي.
 -2قواعد السلوك التي تصف معايير السلوك المتوقع من المدققين الداخليين.
هذه القواعد هي للمساعدة في تفسير المبادئ فـي التطبيـق العملـي ،والمقصـود مـن ذلـك،
اإلرشاد إلى السلوك المهني /األخالقي  Ethicalللمدققين الداخليين.
والمبادئ التي يجب أن يلتزم بها المدققون الداخليون عند أداء عملهـم هـي (Harcourt,
)2001: 733
أ -النزاهة :Integrity
 -1يجب أن يتسموا باألمانة واالجتهاد والمسؤولية في اداء واجباتهم واعمالهم.
 -2يجب عليهم مالحظة القانون واالفصـاح المتوقـع عـن امـور العمـل وفقـا ً لمـا يتطلبـه
القانون والمهنة.
 -3يجب ان ال يكونوا وبمعرفتهم طرفا ً ألي نشاط غيـر قـانوني او المشـاركة فـي افعـال
تحمل اساءة لمهنة التدقيق الداخلي او لمنظمتهم.
 -4يجب عليهم االحترام والمساهمة باألهداف األخالقية والشرعية لمنظمتهم.
ب -الموضوعية :Objectivity
 -1يجب عليهم عدم المشاركة فـي أي نشـاط او عالقـة ربمـا تحـدث ضـررا ً او تفتـرض
الضعف في تقويمهم غير المتحيز ،هذه المشاركة تتضـمن تلـك االنشـطة والعالقـات التـي ربمـا
تتناقض مع اهتمامات منظمتهم.
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 -2يجب عليهم عدم قبول أي شيء يؤدي إلى ضعف أو ربما يضعف حكمهم المهني.
 -3يجب عليهم الكشف عن كافة الحقائق المهمة المعروفة لديهم ،والتي اذا لم يتم الكشف
تشوه التقرير الخاص باألنشطة محل الفحص.
عنها ربما ّ
ج -السرية :Confidentiality
 -1يجب عليهم التحلي بالحكمة في اسـتخدام وحمايـة المعلومـات المكتسـبة اثنـاء قيـامهم
بواجباتهم.
 -2يجب عليهم عدم استخدام المعلومات ألي ربح شخصي وال بأي صيغة كانت والتي قد
تكون مخالفة للقانون أو االهداف االخالقية للمنظمة.
د -الكفاءة :Efficiency
 -1يجـب علــيهم المشــاركة فــي الخــدمات التـي يتطلــب المعرفــة الضــرورية والمهــارات
والخبرة.
 -2يجب عليهم اداء خدمات التـدقيق الـداخلي بصـورة مطابقـة لمعـايير التـدقيق الـداخلي
المطبقة مهنياً.
 -3يجب علـيهم اجـراء التحسـين المسـتمر لكفـاءتهم وفـاعليتهم ولنوعيـة الخـدمات التـي
يقدمونها.
هـ -مبدأ الكفاية المهنية :Professional Competence
تعتبر الكفاية المهنية عنصرا ً جوهريا ً في تأدية مهام التدقيق الداخلي بشكل مناسـب داخـل
الوحدة االقتصـادية وتشـمل الكفايـة المهنيـة المعروفـة والخبـرة والخلفيـة التعليميـة واسـتمرارية
التدريب والتأهيل لموظفي التدقيق ضمن سياسة تدريبية منتظمـة آخـذين بنظـر االعتبـار طبيعـة
وتعقد االنشطة والتقدم التكنولوجي وزيادة الخدمات التي تقدمها الوحدة االقتصادية وكذلك تشمل
السرية واحترام قيمة وملكية المعلومات التي يحصلون عليها وعدم الكشف عن هـذه المعلومـات
بدون ترخيص االّ اذا كان هناك التزام قانوني او مهني للقيام بذلك ).(Basel , 2000: 4-8
و -نطاق انشطة التدقيق :Scope of Auditing Activity
تخضع كافة ان شطة الوحدة االقتصادية لفحص وتقييم التدقيق الداخلي ويشمل نطـاق عمـل
التدقيق الداخلي في المصارف الجوانب الرئيسة االتية:
 -1فحص وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ومـدى تناسـبه مـع اداء انشـطة
الوحدة االقتصادية.
 -2فحص وتقييم عمليات ووظـائف واجـراءات ادارة المخـاطر ومـدى تطبيقهـا واسـاليب
تقييمها.
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 -3مراجعة انظمة المعلومات الماليـة واالداريـة بمـا فيهـا انظمـة المعلومـات االلكترونيـة
والخدمات واالنظمة التي تم استحداثها والتأكد من مدى توافقها مع االنظمة والقوانين والسياسات
واالجراءات.
 -4مراجعة مدى دقة ومالءمة السجالت المحاسبي والتقارير المالية.
 -5مراجعة االسس المتبعة من قبل المصرف في تقييم رأس المال.
 -6اختبار التقارير الدورية في الوقت المناسب ومدى االعتمـاد عليهـا (Basel, 2000:
).3-7
عليه يمكن تلخيص أهمية معايير التدقيق الداخلي في المصارف بالنسبة للمدقق الداخلي
باالتي:
 -1ان يحصل على االستقاللية وكذلك علـى دعـم مجلـس االدارة واالدارة العليـا لضـمان
تعاون الجهات الخاضعة للتدقيق معه.
 -2ان يتمتع بالصالحيات التي تعزز االستقاللية.
 -3ان يمتلك الكفاية المهنية الالزمة إلنجاز مهامه.
 -4أن يتسع نطاق عملـه ليشـمل كافـة انشـطة المصـرف ليـتمكن مـن مـد االدارة العليـا
بالتوصيات واالقتراحات الالزمة لتحسبين االداء ومعالجة االنحرافـات مـع تـرك األمـر لـإلدارة
العليا بشأن تدبير معالجتها.
 -5قيام مدير التدقيق الداخلي بوضع الخطط المناسبة لتنفيذ المهام واالساليب التي يتبعها
المدقق الداخلي مع وضع برنامج لتطوير وتنمية اداء العمل والتنسيق بين جهود المدقق الـداخلي
والمدقق الخارجي كذلك وضع برنامج يهدف الى التحقق من كفاية اداء عملية التدقيق التي يقـوم
بها قسم التدقيق الداخلي في المصرف.
يالحظ مما سبق أن معايير التدقيق الداخلي وما تشكله من أهمية في التدقيق الداخلي لعمل
المصارف وتحقيق أهدافه إذ البد من وجود مجموعة من المعايير التي كما وصفها  IIAفي عام
 2003التي أصبحت نافذة المفعول في  2007 /1 /1صممت لتلبي متطلبات التغير الحاصلة في
طبيعة ونطاق عمل التدقيق الداخلي واتساع دوره حيث تم تقسـيمه إلـى معـايير خاصـة بصـفات
المدققين الداخليين ومعايير خاصة بطبيعة أنشطة التدقيق الداخلي ومقاييس جودة األداء ومعايير
التنفيذ التي تختلف حسـب طبيعـة نشـاط التـدقيق الـداخلي وفـي مـا اذا كـان نشـاط استشـاري أو
توكيدي وكذلك مجاالت التدقيق الداخلي حسب التطور في مفهوم التدقيق سواء التدقيق المالي أو
التشغيلي أو اإلداري .وبهذا فإن الغرض الرئيس من وضـع معـايير التـدقيق الـداخلي هـو ألجـل
توفير ارشادات يتمكن من خاللها المدققون الداخليون من تنفيذ اجراءات التدقيق الداخلي التي يتم
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التخطيط للوصول اليها ،وبذلك فإن االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي يعد امرا ً ضروريا ً يفي مـن
خالله المدققون الداخليون بالتزاماتهم الوظيفية تجاه الوحدة االقتصادية ورفع كفاءة اداء مهـامهم
التدقيقية.
 3-1التدقيق الداخلي في المصارف واهميته لنظام الرقابة الداخلية:
إن عمل المصارف يرتبط ويتأثر بمصالح فئات عدة في المجتمع ولـه االثـر الكبيـر علـى
الحياة االقتصادية للدولة ،ومـع تطـور العمـل المصـرفي وازديـاد اثـاره االقتصـادية اصـبح مـن
الضروري احكام االشراف والرقابة على عمل هذا الجهاز المهم وذلك لضمان استمرارية عمله
والمحافظة على موجوداته وتحقيق اهدافه.
 1-3-1تعريف التدقيق الداخلي في المصارف:
عرف التدقيق الداخلي في المصارف بأنه (االمارة( :)45 :2007 ،أداة من ادوات االدارة
للتأكد من التزام الموظفين المنفذين بالسياسات الموضوعة ويقـوم بالتـدقيق موظفـون مـن داخـل
المصرف مرتبطون بالسياسات العامة لإلدارة ومن اهم واجباتهم بيان كفاءة نظم الرقابة الداخلية
والتحقق من صحة التقـارير والبيانـات المحاسـبية وتطابقهـا مـع السياسـات والـنظم الموضـوعة
ومدى تقيد الموظفين بتطبيق التعليمـات التـي تضـعها ادارة المصـرف وكفـاءة االداء فـي اقسـام
وادارات المصــرف ،وتقــدم تقــارير المــدققون الــداخليون الــى مجلــس االدارة او لجنــة التــدقيق
لمراعاة تحرر المدقق الداخلي من كل قسم او ادارة قد تؤثر على عمله حفاظا على استقالله).
كما عرف التدقيق الداخلي في المصـارف بأنـه( :وظيفـة مسـتقلة تنشـأ داخـل المصـرف
لفحص وتقويم نشاطاته المالية واالداريـة كافـة لمسـاعدة جميـع العـاملين علـى انجـاز الواجبـات
الموكلة اليهم وذلك عـن طريـق التحليـل والتقيـيم وتقـديم التوجيهـات واالستشـارات التـي تتعلـق
بالفعاليات المختلفة في المؤسسة المصرفية والتأكد من االستعمال االمثل للمـوارد والقـدرات بمـا
يتفق والسياسات العامة للمصرف)( .عبد المجيد وعبد للا.)437 :1999 ،
وبـذلك فكــان البـد مــن تفعيـل دور التــدقيق الــداخلي فـي المصــارف بهـدف الرقابــة علــى
العمليات المصرفية المختلفة للوقايـة او الحـد مـن االخطـاء التـي تواجههـا لتأكيـد وضـمان منـع
حدوث الخسائر المالية والمحافظة على الموجودات.
لذا فإن نظام الرقابـة الداخليـة فـي المصـارف يعـد جـزءا ً اساسـيا ً مـن الرقابـة المصـرفية
الشاملة حي ث يمثل خط الدفاع االول في منع وتحجيم المخاطر واالخطاء التي يمكن ان يتعرض
لها المصرف ،وتسـتند بشـكل اساسـي علـى وضـع قواعـد وضـوابط اساسـية تحكـم سـير عمـل
المصرف.

33

وفي هذا االطار تعد انظمة الرقابـة الداخليـة فـي المصـرف مـن االدوات الرقابيـة الهامـة
ألنها بمثابة اجراء احترازي يهدف من خالل الوسائل واالجراءات المتبعة الى التأكد من الصحة
الحسابية لما هو مدون في السـجالت ،وحمايـة اصـول المصـرف ،ورفـع كفـاءة اداء المـوظفين
وتشجيعهم على التمسك بالسياسات المرسومة (االمارة.)26 :2007 ،
وبالنظر ألهميـة الرقابـة الداخليـة فـي المصـارف العراقيـة ،فقـد أصـدر البنـك المركـزي
العراقي توجيهات عدة للمصـارف يلزمهـا فيهـا بتعزيـز نظـم واقسـام الرقابـة الداخليـة وضـمان
استقالليتها وجعلها تتناسب مع المعايير الدولية لضمان السرعة في اكتشـاف االخطـاء المحتملـة
وااللمام التام بالعمليات المصرفية المختلفة .كما عزز دورها من خالل الزام المصـارف بتعيـين
لجنة مراقبة الحسابات ،ولجنة االقراض الذي يكون مدير الرقابة الداخلية احد اعضائها ،اضـافة
الى تعيين مراقب لالمتثال تكون مهمته مراقبة مدى التزام المصرف بالقوانين واالنظمة القائمـة
ورفع تقارير بذلك للبنك المركزي العراقي ولمجلس ادارة المصرف.
 2-3-1أهداف التدقيق الداخلي في المصارف:
يمكن تحديد اهداف التدقيق الداخلي في المصارف باالتي (االمارة.)46 :2007 ،
 -1مدى مالءمة وموثوقية وفاعلية الرقابة المحاسبية واالدارية والتشغيلية.
 -2تحديد مدى التزام المصرف بالسياسـات والتعليمـات والقـرارات واالنظمـة والقـوانين
التي لها تأثير على أعمال المصرف.
 -3نظام الرقابة الداخلية يضمن تسجيل المعامالت بصورة دقيقة وتوفير الحماية المناسبة
للموجودات.
 -4خدمة الزبون في سلم االولويات دائما ،وان هذه الخدمـة تـؤدي وفـق اقصـى درجـات
الدقة والسرعة وبالجودة المطلوبة فيما يحقق رضا الزبون.
 -5التقارير الصـادرة مـن انظمـة المعلومـات المختلفـة سـواء الماليـة او االداريـة سـليمة
ويمكن االعتماد عليها بدرجة كافية.
 -6ان المخاطر التي يتعرض لها المصرف سواء المالية ،االئتمانية ،التشـغيلية ،مخـاطر
تقديم الخدمة ،مخاطر انظمة الحاسوب وغيرها قد تم تقليلها الى الحدود المقبولة او الى ادنى حد
ممكن.
 -7انظمة الحاسوب تتضمن نقاط الضبط والرقابة التي تضـمن عـدم العبـث بالمعلومـات
وعدم اختراق خطوط االتصال ،وانه تم وضع الضوابط الالزمة للتعامل مع االنظمة واالجهزة.
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 -8المخصصــات واالحتياطيــات كافيــة وتــم احتســابها وفــق تعليمــات الســلطات الرقابيــة
والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
تأسيسا ً لما تقدم يمكن القول ان اهـداف التـدقيق الـداخلي سـواء فـي الوحـدات االقتصـادية
بشكل عام او في المصارف بشكل خاص تركـز علـى التأكـد مـن كفـاءة وفاعليـة جميـع انشـطة
الوحدة وضمان الحماية المحاسبية فيها والتقليل قدر االمكان من االخطار المحتملة التي تتعرض
لها.
 3-3-1أهمية الرقابة الداخلية في المصارف:
أ -الرقابة واإلشراف على المصارف:
يعد النشاط المصرفي من األنشطة التي لها تأثير كبير في تفعيل االقتصـاد فـي أي دولـة،
كون نشاطه يتمثل في استثمار األمـوال وقبـول الودائـع إضـافة إلـى الـدور األكثـر أهميـة وهـو
عمليات التجارة الخارجية المتمثلـة بالمعـامالت الخارجيـة باإلضـافة إلـى أن المصـارف تتركـز
أهميتها في تعاملها بالنقد واألوراق المالية والتجارية ،ممـا جعـل مـن الضـروري تـوفر عنصـر
الرقابة واإلشراف علـى النشـاط المصـرفي لتـوفير الثقـة واالطمئنـان علـى األعمـال المصـرفية
وأموال المودعين.
تأتي اهمية الرقابة على المصارف من طبيعة نشاطها وخصوصـيته التـي يمكـن ايجازهـا
باالتي( :الزهيري.)22 :2006 ،
 -1ان المصارف من المؤسسـات التـي تتعامـل بالنقـد واالوراق الماليـة ،لـذا فـإن عامـل
الخطورة لديها يكون عاليا ً مما يجعلها من االجهزة التي تتطلـب تـوافر عنصـر الرقابـة بصـورة
فعالة ومحكمة.
 -2ضخامة رؤوس اموال المصارف مما يتطلـب رقابـة واشـرافا ً علـى كيفيـة التصـرف
بهذه االموال وفق التعليمات والضوابط المحددة من الجهات العليا.
 -3تعامل المصارف بودائع االخرين يتطلب معرفة الكيفية التي تستثمر بها تلـك الودائـع
كما تتطلب الدقة لكي يطمئن المودعون على اموالهم.
 -4تنوع االجراءات المحاسبية بسبب تعدد أعمال وأقسام وشعب المصرف.
 -5كثرة العمليات المصرفية اليومية يتطلب توفر عنصر الرقابة بشكل دائم ومستمر لمنع
حدوث الغش والتالعب ولتالفي أي انحراف يمكن حدوثه.
 -6الــدور الــذي تؤديــه المصــارف فــي دعــم االقتصــاد الــوطني يتطلــب مراقبــة سياســة
المصرف لكي تتماشى مع سياسة الدولة.
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ب -انواع الرقابة على المصارف
تمارس على المصارف انواع عدة من الرقابة وهي ما يأتي (االخرس وآخـرون:2002 ،
:)332
 -1الرقابة الداخلية:
يتم تحديدها ورسمها وتنظيم قواعدها ومدى شموليتها من قبل ادارة المصرف نفسه ،وهي
بالتــالي ال تــتم بموجــب تشــريع ملــزم وإنمــا تــتم تنفي ـذا ً لألعــراف التجاريــة والماليــة المقبولــة
والمتعارف عليها وذلك من اجل حماية المصرف واصوله من التلف والسرقة وبالذات (النقديـة)
وتحفيز العاملين على التمسك بالسياسات االدارية والتنظيمية المرسومة ،ويتولى القيام بها أجهزة
متخصصة تابعة لإلدارة العليا للمصرف ،وتمارس هذه االجهزة رقابتها من خالل الجرد الفعلـي
المفاجئ ،الزيارات الدورية ،التفتيش ،والتدقيق المحاسبي واالداري.
 -2الرقابة الخارجية:
يقوم بها مندوبون ومفوضو ن عن المساهمين وهم مراقبو الحسابات ،ويكون ارتباطهم مع
الهيئة العامة للمساهمين وليس مع ادارة المصرف ،ويقوم مراقبو الحسابات بإرسال تقارير عـن
تدقيق ومراجعة حسـابات المصـرف الـى البنـك المركـزي ،كمـا ان المصـارف تخضـع ألحكـام
الشركات وتعديالتها كون هذه المصارف شركات مساهمة عامة.
 -3الرقابة االشرافية (رقابة البنك المركزي):
تمثل الرقابة االشرافية اهم اشكال الرقابة على المصارف ألن البنك المركزي يمثل الجهة
الرئيسة والوحيدة المسؤولة عن ضمان وسالمة واسـتمرارية النظـام المصـرفي للدولـة ،لـذا فقـد
وضع البنك المركزي القوانين والتشريعات لكل مجال من مجاالت نشاط المصرف ،وتتم رقابـة
البنك المركزي على المصارف من خـالل القـوانين واالنظمـة والتعليمـات ومـن خـالل التفتـيش
المباشر ومن خالل الكشوفات الدورية.

36

وباإلمكان تمثيل أنواع الرقابة التي تمارس على المصارف العراقية بالمخطط االتي:

رقابة وتدقيق داخلي من
داخل المصرف

الرقابة اإلشراقية من البنك
المركزي العراقي

الرقابة الخارجية من ديوان
الرقابة الخارجية

المصارف الحكومية

المصارف االهلية

رقابة وتدقيق داخلي من
داخل المصرف

الرقابة اإلشراقية من البنك
المركزي العراقي

الرقابة الخارجية من مكتب
التدقيق

رسم توضيحي  :3أنواع الرقابة على المصارف العراقية
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة 2020م.
 4-3-1التدقيق الداخلي في المصارف:
تؤدي المصارف دورا ً حيويا ً في االقتصاد الوطني في أي بلد ،فضـالً عـن االعمـال التـي
تقوم بها والتي هي حاجة عامة لشرائح واسعة قد تطال نسبيا ً جميع افراد المجتمع.
أن لألعمال المصرفية خصـائص تميّزهـا بصـورة عامـة عـن االعمـال االخـرى ،ويأخـذ
التدقيق على تنوعه -ان كان خارجيا ً او داخليا ً او من قبل جهات رقابية متعـددة -باالعتبـار هـذه
الخصائص عند القيام بمهام التدقيق في المصارف ،وعند تقويمه لمستويات المخاطر.
وللتعرف على بعـض خصـائص العمـل المصـرفي ،سـيتم اسـتخالص ذلـك ممـا ورد فـي
ّ
اتفــــاقيتي بــــازل  1و  2وكــــذلك مــــا ورد فــــي البيانــــات التطبيقيــــة الدوليــــة للتــــدقيق
) ،International Auditing Practice Statements (IAPSالصادر عـن مجلـس معـايير
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التدقيق والتأكيد الدولية International Auditing and Assurance Standards Board
) ،(IAASBفي البيـان رقـم ( IAPS 1004العالقـة بـين مراقبـي النشـاط المصـرفي ومـدققي
المصرف الخارجيين) وخاصة الفقرة  13منه.
وكــذلك البيــان رقــم ( IAPS 1006تــدقيق البيانــات الماليــة للمصــارف) ،وغيرهــا مــن
الخصائص التي تميز العمل المصرفي ،وعلى النحو اآلتي.(http://www.Ifac.org):
 -1البنود النقدية:
إن المصارف مؤتمنة على مبالغ وبنود نقديـة ضـخمة ،وهـي تتطلـب حمايـة خاصـة فـي
التخزين وخالل النقل.
 -2ادوات خاضعة للتداول وموجودات قابلة للتمويل االلكتروني:
إن المصارف مؤتمنة ولديها قدرة التحكم بأدوات قابلـة للتـداول وموجـودات اخـرى قابلـة
للتحويل المباشر بالطرق االلكترونية المتطورة دوما ً وبسرعة كبيرة ،وعلى بنود تتميز بطبيعتها
بالســيولة ممــا يجعــل المصــارف عرضـة للتالعــب والغــش .ولخاصــية هــذه البنــود يجــب علــى
المصارف وضع اجراءات عملية جدية وانظمة ضبط داخلي سليم.
 -3انخفاض رأس المال بالنسبة الى الموجودات:
نتيجة لطبيعة العمل المصرفي ،ان نسبة رأس المـال فـي معظـم المصـارف الـى اجمـالي
الموجودات هي منخفضة ،مقارنة مع الشركات بصورة عامة.
 -4التغير السريع في قيمة بعض الموجودات:
بعض الموجودات في المصارف نتيجة لطبيعتها هي عرضة للتغيـر السـريع فـي قيمتهـا،
وفي كثير من االحيان يصعب تحديـد هـذه القيمـة .فلـذلك ان تغيـرا ً بسـيطا ً نسـبيا ً فـي قيمـة هـذه
الموجودات قد يكون لـه تـأثيرًً كبيـرًً علـى رأس المـال ،وبالتـالي علـى المـالءة Solvency
الواجبة بموجب متطلبات السلطات الرقابية وبموجب اتفاقية بازل.
 -5الودائع قصيرة األجل:
غالبا ً ما يكون التمويل الرئيسـي للمصـارف مصـدره ودائـع قصـيرة االجـل ،وهـذا يؤكـد
وجوب وضرورة الحيازة على ثقة المودعين للحفاظ على سيولة  Liquidityالمصرف بالدرجة
المقبولة والسليمة.
 -6الواجبات االئتمانية تجاه الموجودات ألطراف أخرى:
تحتفظ المصارف بموجودات تعود ملكيتها ألطراف اخرى ،وهذا قد ينـتج عنـه التزامـات
من حيث خرق االمانة .لذلك على المصارف وضع اجراءات تشغيلية وضـوابط داخليـة للتحقـق
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والتأكد من توظيف هذه الموجودات فقـط بموجـب الشـروط التـي علـى اساسـها تـم تحويـل هـذه
الموجودات الى المصرف.
 -7حجم العمليات المصرفية:
إن كبر حجم واهمية القيم وتنوع عمليـات المصـارف ،يتطلـب نظامـا ً محاسـبيا ً وضـوابط
داخلية معقدة ،واستعماالً واسعا ً وكفوءا ً لنظم المعلوماتية المتطورة والمالئمة.
 -8العمل المصرفي من خالل الفروع واالقسام:
يتسم العمل المصرفي عموما ً بالعمل من خالل شبكة واسعة من الفروع واالقسام منتشـرة
جغرافيا ً داخل البلد وقد يتعداه الى بلدان اخرى ،وهذا يتطلب ال مركزية اكبر بالتأكيـد ،وتركيـزا ً
اكثر على فصل الواجبات وتحديدا ً بين وظيفتي المحاسبة والضبط  Controlوهـذه الالمركزيـة
تؤدي الى صعوبات في المحافظة على ممارسات تشغيلية ونظم محاسبة موحدة.
 -9اجراء المعامالت مباشرة من خالل وسائل التواصل الحديثة:
يمكن اجراء المعامالت واتمامها مباشرة بوساطة العميل من دون أي تـدخل مـن مـوظفي
المصرف ،على سبيل المثال من خالل االنترنت او ماكينات السحب االلي ).(ATM
 -10التنظيم من خالل السلطات الرسمية:
إن المصارف خاضعة للتنظيم مـن قبـل السـلطات الحكوميـة ،وغالبـا ً مـا تـؤثر متطلباتهـا
التنظيمية على المبادئ المحاسبية التي تتبعها المصـارف ،وقـد يكـون لعـدم االمتثـال للمتطلبـات
التنظيمية تأثيره على البيانات المالية للمصرف أو االفصاحات فيها.
 -11عمليات المقاصة:
إن استخدام انظمة المقاصة والدفع بالشيكات ،وتحويل االموال وعمليات القطع ...عمومـا ً
هو حق حصري للمصارف ،وهـذا يجعلهـا جـزءا ً مـن حلقـة اتصـال متكاملـة ألنظمـة المقاصـة
المحلية والدولية ،مع ما قد يتسبب ذلك من مخاطر منتظمة في الدول التي تعمل فيها.
 -12اإلصدار والتداول بأدوات مالية معقدة:
يمكن للمصارف ان تصدر او تتداول بأدوات مالية معقدة ،يستلزم ذلك تسجيل بعضها في
البيانات المالية على اساس القيمة العادلة  .Fair Valueوهذا يستوجب ان يكون لدى المصارف
اجراءات مالئمة للتقويم وادارة المخاطر .تعتمد مالءمة هذه االجـراءات علـى مالئمـة الطرائـق
والنماذج الحسابية المتبعة للحصول على معلومات حديثة ،وتاريخية معتمدة وسـائدة فـي السـوق
والمحافظة على دقة ونزاهة المعلومات.
بنا ًء على ما تقدم يمكن القول ان تأسيس وظيفة التدقيق الـداخلي الدائمـة فـي أي مصـرف
هي من مسؤولية االدارة والتي يجب ان تكون مالئمة لحجمه ولطبيعـة عملياتـه .وهـذه الوظيفـة
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هي جزء من االشراف المستمر لنظام الضـبط الـداخلي ألنهـا تـوفر تقويمـا ً لمـدى المالءمـة مـع
سياسات واجراءات المصرف القائمة والتأكد مـن فعاليـة واجـراءات الضـبط واسـتقاللية هـؤالء
الذين يتولون المسؤوليات اليومية لالمتثال مع تلك السياسات واالجراءات.
ولكي تكون مهمـة التـدقيق الـداخلي فاعلـة تمامـاً ،يجـب ان تكـون مسـتقلة عـن االنشـطة
المؤسسية االخرى التي تقوم بتدقيقها او مراجعتها .وكل نشاط او قسم او أي من فروع المؤسسة
المصرفية يجب ان يقع ضمن نطاق مهمة التدقيق الداخلي ويعزز الثقة في النظام المصرفي.
 5-3-1العناصر الرئيسية ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية في المصارف:
أ -المبادئ االساسية ألنظمة المعلومات:
تعد انظمة المعلومات واالتصاالت من المبادئ االساسية ألنظمة الضبط والرقابة الداخلية
في المصارف ،حيث ان وجود نظام رقابة داخليـة فعـال يتطلـب وجـود انظمـة معلومـات يعتمـد
عليها وبشكل يغطي كافة نشاطات المصرف الهامة كذلك وجود قنوات اتصال فعالـة للتأكـد مـن
ان جميع الموظفين يفهمون ويلتزمون بشكل كامل بالسياسات واالجراءات الرقابيـة ذات الصـلة
بأعمال المصرف وكيفية القيام بها ودورهم ومسؤولياتهم من النظام.
ان االتصال الفعال يجب ان يكـون مفتـوح بكافـة االتجاهـات وان يسـري مـن خـالل هـذه
الوحدة االقتصادية عبر جميع مكوناتها وهيكلها التنظيمي ،وان تتوفر للعـاملين وسـيلة لتوصـيل
المعلومات الهامة الى المسـتويات االعلـى كمـا يلـزم ايضـا ً ان يكـون هنـاك اتصـال مفتـوح مـع
االطراف الخارجية ،فعندما تتعر ض اهداف العمل ألي خطر فإنه يمكـن اتخـاذ االجـراء الـالزم
وفي الوقت المناسب (حماد .)65 :2005 ،حيث ان خصائص المعلومات الجيدة هي (المالءمة،
الموثوقية ،سهولة الوصول اليها ،قابلية االستخدام والمقارنة)
ومن امثلة الواقع العملي فـي المصـارف علـى انظمـة المعلومـات واالتصـاالت (شـحادة،
:)39 :2005
 -1وجود نظام معلومات يمتاز بالدقة والمرونة والشمولية ويمكن من اسـترجاع البيانـات
بسهولة وفي الوقت المناسب.
 -2وجود نظام محاسبي سـليم ومكتـوب يبـين الحسـابات الرئيسـة والمسـاعدة وطبيعتهـا
وكيفية التعامل بها.
 -3وجود نظام يضمن إثبات العمليات المالية فـور حـدوثها وتعزيـز القيـود بالمسـتندات
والتأييدات الثبوتية.
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 -4وجود نظام للتسويات والمطابقات الدورية يقـوم بـه موظفـون مسـتقلون عـن منفـذي
العمليات.
 -5وجود خطة طوارئ لدى المصرف لمواجهة االزمات والظروف غير الطبيعية.
بذلك ولكي يكون نظام المعلومات واالتصاالت فعاالً البد ان يوفر المعلومات المفيـدة فـي
الوقت المناسب وايصالها بطريقة تكون قابلة الستخدامها في اتخاذ قرارات مالئمة للرقابـة علـى
انشطة المصرف واعداد تقارير مالية موثوق بها.
ب -المراقبة:
ان المراقبة هي العملية التي تقيّم جودة اداء الرقابـة الداخليـة علـى مـدى الوقـت ،وتشـمل
تق ييم عناصر الرقابة في الوقت المناسب واتخاذ االجـراءات التصـحيحية الالزمـة وتـتم المتابعـة
بضمان ان عناصر الرقابة مستمرة في العمل بشكل فعال (المجمع العربي للمحاسبين القانونيين،
.)485 :2006
ويعد هذا العنصر من اهم عناصر الرقابة الداخلية حيث انه مـرتبط باالسـتمرارية وتقـوم
االدارة بمراقبة اداء االنشطة الرقابية ومتابعتها والتأكد ما اذا كانت تعمل وفـق الغـرض المحـدد
لها وتعديلها حسب ما هو مناسب وحسب التغيـرات فـي الظـروف المحيطـة بالعمـل (الدوسـري
والخشاوي.)17 :2005 ،
تتم عملية المراقبة من خالل التقييمات الدوريـة المنفصـلة وتمثـل مجموعـة مـن االنشـطة
الرقابية التي تتم بعد اتمام العمليات ويقوم بها مركـز العمـل نفسـه او مـن قبـل التـدقيق الـداخلي
للوحدة االقتصادية او من خالل جهات تدقيقية خارجية (المجمع العربـي للمحاسـبين القـانونيين،
.)485 :2006
وقد ألزمت لجنة بازل المعنية بالرقابة على المصارف ضمن ورقة العمل الخاصة بإطـار
نظــام الرقابــة الداخليــة فــي المصــارف وكــذلك معيــار التــدقيق الــداخلي االمريكــي رقــم 2120
بضرورة وجود تدقيق داخلي مستقل وشامل وفعال يقوم بفحص وتقيـيم فاعليـة وكفايـة وتعزيـز
التحسين المستمر لنظام الرقابة الداخلية المعمول به ومن ثم تحديد نقاط الضعف في هذا النظـام.
ولغرض تحقيق ذلك يجب ان يتوافر في التدقيق الداخلي ما يأتي:
 -1ان يكون نشاطا ً مستقالً عن انشطة المصرف اليومية.
 -2لديه الصالحيات الالزمة التي تؤهله لداء مهامه.
 -3موظفون يتمتعون بالخبرة والكفاية الالزمة.
 -4دورية التدقيق تتحدد استنادا ً لمدى طبيعة ودرجة خطورة انشطة المصرف.
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ويتوجــب بعــد اتمــام التقييمــات المنفصــلة ابــالغ المســتوى االداري المعنــي وفــي الوقــت
المناسب بأية انحرافات او اخفاقات في نظام الرقابـة الداخليـة ليـتم معالجتهـا فـوراً .امـا بالنسـبة
لالنحرافات الهامة فيتم رفع تقارير عنهـا الـى لجنـة التـدقيق او مجلـس االدارة او االدارة العليـا
متضمنا ً التوصيات الالزمة لمعالجتها (االمارة.)38 :2007 ،
بناءا ً عليه يمكن القول انـه مـن الضـروري وجـود تـدقيق داخلـي فـي المصـارف مسـتقل
وكفوء يتولى مهمة فحص وتقييم كفاية فاعلية الرقابة الداخلية لتحديد نقاط الضعف واالختراقات
الهامة في هذا النظام وتقديم التوصيات الالزمة بشأن معالجتها.
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الفصل الثاني
الدراسة الميدانية
 1-2التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث:
يمكن ايجاز آلية عملية التدقيق الداخلي وادارته في المصارف عينة البحث في ما يأتي:
استنادا ً لخطة التدقيق السنوية يتم تحديد الجهة الخاضعة للتدقيق والذي يطلق عليه التدقيق
او التفتيش الدوري للفروع واالقسام والقيام بمهام خاصـة حسـب مقتضـيات العمـل او متطلبـات
االدارة العليا اضافة الى عمليات التفتيش المفاجئ للفروع.
تتم عملية التفتيش الميداني في موقع العمل للجهة الخاضعة للتفتيش ،وذلـك بإصـدار أمـر
من ادارة القسم بتشكيل لجنة التفتيش وتكليفهم بتدقيق أعمال الفرع أو الجهة المعنية ،ويحدد فـي
هذا االمر اسماء اعضاء اللجنة ورئيسها وتتكون عادة من اربعة او ثالثة اشخاص حسـب حجـم
وتعقد أعمال تلك الجهة.
أما عملية التدقيق المكتبي فهي اجراءات يوميـة تـتم مـن خاللهـا عمليـات فحـص وتـدقيق
الكشوفات والسجالت ومطابقتها والتأكد من صحتها.
أ ما بالنسبة لتقارير التدقيق فتكـون مهمـة متابعتهـا مـع الجهـة الخاضـعة للتـدقيق ومتابعـة
المالحظات والتوصيات الواردة فيها واالجراءات المتخذة من قبل الفروع التي تم تـدقيقها بشـأن
تلك المالحظات.
والجدول ( )4يوضح عدد موظفي اقسام التدقيق الداخلي وتخصصاتهم في عينة البحث

43

جدول  :4موظفو التدقيق الداخلي مع تخصصاتهم وسنوات الخدمة
ت

اسم المصرف

-1
-2
-3

مصرف الجيهان
مصرف كردستان
مصرف ابوظبي فرع اربيل
المصرف الموصل تجاري
فرع اربيل
مصرف الطيف اإلسالمي

-4
-5

سنوات الخدمة
25 -16 15 -6
سنة
سنة
22
5
2
-

عدد موظفو
قسم التدقيق
الداخلي
58
12
15

عدد المدققين
الداخليين في
القسم
14
3
5

اقل من 5
سنوات
11
8
10

5

2

3

-

10

4

6

-

35 –26
سنة
16
5

اكثر من
 36سنة
4
2
-

-

2

-

-

4

-

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

جدول  :5استمارات استبانة التدقيق الداخلي
االستمارات

ت

اسم المصرف

-1

مصرف الجيهان

20

-2

مصرف كردستان

4

8

-3

مصرف ابوظبي فرع اربيل

7

20

7

-4

المصرف الموصل تجاري فرع اربيل

3

6

3

8

-5

مصرف الطيف اإلسالمي التجاري

4

8

4

10

-6

مصرف الجيهان

4

8

4

10

-7

مصرف كردستان

3

6

3

8

45

%100

40

%100

المجموع

الموزعة

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

النسبة

االستمارات المستردة

النسبة

44

15

37

4

10
17
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جدول  :6استمارات استبانة المدقق الخارجي
ت

جهة المدقق الخارجي

االستمارات
الموزعة

النسبة

االستمارات

النسبة

المستردة

-8

ديوان الرقابة المالية

10

50

10

50

-9

مكاتب التدقيق

10

50

10

50

المجموع

20

%100

20

%100

المجموع

65

%100

60

%92
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بلغت النسبة الكلية ألجمـالي عـدد االسـتمارات المسـتردة الخاضـعة للتحليـل  %92وهـي
نسبة جيدة جدا ً.
وتمثل الجداول اآلتية المعلومات المتعلقة باإلعداد والنسب المئوية لالسـتمارات المسـتردة
والخاضعة للتحليل بحسب التحصيل العلمي والتخصص وسـنوات الخدمـة المصـرفية والوظيفـة
واالشتراك بالدورات لعينة البحث وكما يلي:
جدول  :7أفراد عينة البحث حسب التحصيل العلمي
ت

الشهادة

العدد

النسبة

-1

دكتوراه

4

7

-2

ماجستير

-

-

-3

محاسب قانوني

3

5

-4

دبلوم عالي

2

3

-5

بكالوريوس

30

50

-6

دبلوم

12

20

-7

اعدادية

9

15

60

%100

المجموع
المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.
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يتضح من الجدول ( )7ان حملة شهادة البكالوريوس للعينة احتلت اعلى نسبة حيث بلغـت
 %50اما ادنى نسبة فكانت لحملة شهادة الدبلوم العالي التي بلغت  ،%3كما ويالحـظ ان حملـة
الشهادات العليا قد احتلت النسب القليلة التي تراوحت بين  %3و .%7
جدول  :8أفراد عينة البحث حسب التخصص العلمي
ت

التخصص العلمي

العدد

النسبة

-1

محاسبة

27

45

-2

إدارة أعمال

9

15

-3

اقتصاد

5

8

-4

علوم مالية ومصرفية

5

8

5

اخرى

14

24

60

%100

المجموع
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في الجدول ( )8احتل اختصاص المحاسبة اعلى نسبة حيث بلغ  ،%45اما النسبة االدنـى
فقد تساوى فيها اختصاصا االقتصاد والعلوم المالية والمصرفية حيث بلغا  ،%8امـا اختصـاص
ادارة االعمــال فكانــت نســبته  %15فيمــا بلغــت نســبة االختصاصــات االخــرى ومــن ضــمنها
االعدادية  ،%24مما يدل على ان ما يقارب ربع العدد بعيد عن تخصصات التدقيق والمحاسـبة
ومن ضمنهم من ليس لديه تخصص (دون الشهادة الجامعية).
جدول  :9أفراد عينة البحث حسب سنوات الخدمة
ت

سنوات الخدمة

العدد

النسبة

-1

5–1

24

40

-2

25 – 6

11

18

-3

35 – 26

20

34

-4

 36فما فوق

5

8

60

%100

المجموع
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يعكس الجدول ( )9نسبة  %40من افراد العينة تراوح عدد سنوات خدمتهم من سـنة الـى
 5سنوات ،تلتها نسبة االفراد الذين عدد سنوات خدمتهم تتراوح بين  35 -26حيث بلغت %34
اما االفراد الذين تراوحت سنوات خدمتهم بـين  25 – 6سـنة فكانـت نسـبتها  %18فيمـا بلغـت
نسبة االفراد الـذين كانـت سـنوات خـدمتهم أكثـر مـن  36سـنة  ،%8ممـا يـدل علـى ان غالبيـة
الموظفين هم من التعيين الجديد.
جدول  :10أفراد عينة البحث حسب الوظيفة
ت

الوظيفة

العدد

النسبة

-1

محاسب قانوني

7

12

-2

رقيب مالي

8

13

-3

م .رقيب مالي

5

8

-4

مدير اقدم

4

7

-5

مدير

11

19

-6

م .مدير

3

5

-7

مدقق اول

8

13

-8

محاسب

2

3

-9

م .مدقق

5

8

-10

مالحظ

7

12

60

%100

المجموع
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يتضح مـن الجـدول ( )10ان وظيفـة مـدير احتلـت النسـبة االكبـر وهـي  %19مـن بـين
مجموعة التدقيق الداخلي واصغر نسبة لهم كانت لوظيفة محاسب التي بلغت  %3فيما تراوحت
النسبة لبقية الوظـائف لهـذه المجموعـة بـين  %7و  ،%13امـا اكبـر نسـبة لوظـائف مجموعـة
المدقق الخارجي فكانت وظيفة رقيب مالي والتي بلغت  %13اما اصغر نسـبة لهـذه المجموعـة
فكانت لوظيفة م .رقيب مالي وهي  ،%8اما وظيفة محاسب قانوني فقد احتلت نسبة .%12
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جدول  :11أفراد عينة البحث حسب االشتراك في الدورات المتخصصة
ت

الدورات

العدد

النسبة

-1

في مجال التدقيق والمحاسبة

15

25

-2

في مجال المعايير المحاسبية والتدقيقية

8

13

-3

في مجال االعمال المصرفية االخرى

26

44

-4

عدم االشتراك بأي دورة

11

18

المجموع

60

%100
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يالحظ من الجدول ( )11ان هناك  %18من عينة البحث لم يشتركوا بأية دورة سواء في
مجال االعمال المصرفية او في مجال عمل التدقيق مع االخذ بنظـر االعتبـار أن النسـبة العاليـة
من افرا د العينة هم من التعيين الجديد ،والمتبقي نسبة  %82قد تـم اشـراكهم فـي دورات عديـدة
وفي مختلف المجاالت المصرفية وهـذا مؤشـر جيـد ،امـا عـدد المشـتركين فـي مجـال المعـايير
المحاسبية والتدقيقية فكانوا بنسبة  %13مما يدل على ان هناك توجها ً في منح فرصة االشتراك
بمثل هذه الدورات واالستفادة منها في مجال العمل التدقيقي.
 2-2االساليب االحصائية المستخدمة في تحليل اجابات عينة البحث:
 -1الوسط الحسابي:
تم استخدام هذا المقيـاس لمعرفـة مـدى توافـق اجابـات عينـة البحـث مـع حركـة المقيـاس
لغرض التوصل الى تأثير استخدام اجراءات التدقيق الداخلي استنادا ً لمعايير التدقيق ،على كفاءة
أعمال التدقيق الداخلي ومدى مسـاهمة اسـتخدام هـذه المعـايير فـي زيـادة ثقـة المـدقق الخـارجي
بنتائج أعمال التـدقيق الـداخلي فـي المصـارف .اسـتخدم المقيـاس الخماسـي المكـون مـن ()5-1
درجات تمثل مساحة المقياس ،فكلما كان الوسط الحسابي اكبر او يساوي الوسط الفرضي البالغ
( )3كان ذلك دليالً على ان اتجاه اجابات عينة البحث متوافق مع حركة المقياس ،وكلما كان اقل
من ( )3دل على عدم توافق االجابات مع حركة المقياس ،والوسط الحسـابي هـو القيمـة الناتجـة
من مجموع القيم التي تمثل فقرات االسئلة  Xiمع اوزانها المرجحة  Wiمقسوما ً علـى مجمـوع
تلك االوزان ويرمز له Xw
لذا فالوسط الحسابي المرجح لها هو:

 xiwi
 wi

= X −w
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 -2االنحراف المعياري:
تم استخدام هذا المقياس لغرض تحديد مقـدار التشـتت الـذي تمثلـه االجابـات ،فكلمـا كـان
االنحراف المعياري كبيرا ً دل ذلك على تشتت عال في االجابات وعدم اتجاه عينة البحث ألجابة
محددة ،فإذا كان  Xيمثل الوسط الحسابي لعينة حجمها  nمـن القـيم او فقـرات االسـئلة  Xiفـإن
االنحراف المعياري ويرمز له  Sxلها هو:

)2

−

 ( xi − x
n −1

= Sx

 -3التحليل العاملي:
تم استعمال هذا التحليل لغرض تحديـد اهميـة وترتيـب اسـئلة اسـتمارة االسـتبانة المتعلقـة
بإتباع المصارف إلجراءات التدقيق المعدة وفقا ً لمعايير التـدقيق الـداخلي ومـدى اعتمـاد المـدقق
الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي المستند على هذه المعايير.
ويعرف التحليل العاملي بأنه انمـوذج رياضـي يوضـح العالقـة بـين مجموعـة كبيـرة مـن
المتغيرات بداللة عدد قليل من العوامل االساسية.
إن اعتماد معامالت االرتباط لتفسير العالقة بين المتغيرات ينطـوي علـى صـعوبة كبيـرة
خاص عندما يكون هناك عدد كبير من المتغيرات ،لذلك فإن التحليل العاملي وسيلة لتقليص هذه
العالقات لتسهيل تفسيرها .ان الهدف من استخدام التحليل العاملي هو انـه يـتم تقـويم المتغيـرات
على اساس العالقات القائمة بين هذه المتغيرات واختبارها ،كذلك ان هذا التحليل يظهر لنا اهمية
كل متغير من هذه المتغيرات ومعرفة ما اذا كان هناك متغير يظهر مستقالً عن بقية المتغيـرات
او معرفة ان كان له عالقة بالمتغيرات المؤثرة االخرى.
ومن طرائق التحليل العاملي المستخدمة في تحديد العوامل المؤثرة هي االنموذج العـاملي
 Faxtor modelالذي يفسر االنموذج العاملي لـ  Kمـن المتغيـرات المشـاهدة لعينـة حجمهـا n
على اساس دالة خطية لـ  mمن العوامل المشتركة و  Kمن العوامل الوحيدة لكل متغير.
أي ان... .
X
F
U

=
+
+
)....(1
Kx1 Kxmmx1 Kx1 Kx1
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حيث أن:
 Xالموجه العشوائي للمتغيرات K



مصفوفة تحميالت العوامل أي مصفوفة الثوابت

 Fالموجه العشوائي للعوامل المشتركة
 Uالموجه العشوائي للعوامل الوحيدة



موجه اواسط المتغيرات

ان موجهي متوسطات كل من العوامل المشـتركة والوحيـدة همـا موجهـان صـفريان تبعـا ً
الفتراض  mموجه اوساط المتغيرات صفري .أي ان االنموذج العاملي سيكون بالشكل االتي:
X
F
U
=
+
)....(2
Kx1 Kxmmx1 Kx1

ويمكن وصف التحليل العاملي باختصار على انـه وصـف وتفسـير الظـواهر او الصـفات
للمتغيرات على اساس الوصول الى اعلى درجة من المعلومـات بأقـل عـدد ممكـن مـن العوامـل
والتي تعبر عن العالقات الموجودة بين المتغيرات.
 -4النسب المئوية:
تم استعمال النسب المئوية لتوضيح نسبة كل متغير في المتغيرات او نسبة كـل صـفة فـي
الصفات الكلية وفق المعادلة االتية:
عدد القيم التي تحمل الصفة
النسبة المئوية = ـــــــــــــــ × 100
عدد القيم الكلي لها
 3-2استخدام معايير التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث:
 1-3-2تحليل نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وتفسيرها:
أ -االستبانة الخاصة بالتدقيق الداخلي:
جرى تحليل وتفسير نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة االستبانة الخاصة
بالت دقيق الداخلي لغرض معرفة نتـائج اجابـة عينـة البحـث علـى اسـئلة كـل محـور مـن محـاور
االستبانة إذ ان المجموعات الخمس الرئيسية لمعايير التدقيق الداخلي قد تـم تنظيمهـا علـى شـكل
خمسة محاور كل محور يمثل مجموعة رئيسية من معايير التدقيق الداخلي وكما يلي:
المحور االول :االستقاللية:
يمثل هذا المحور المجموعة الرئيسية االولى من معايير التدقيق الداخلي والتي يتفرع منها
مجموعة من المعـايير التـي تعبـر عـن وسـائل تحقيـق المعيـار الرئيسـي ويـرى معهـد المـدققين
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الداخليين االمريكي  IIAان استقالل المدقق الداخلي يقوم على دعامتين هما المركـز التنظيمـي،
والموضوعية يتضمن هذا المحور االسئلة من ( )5-1وهي كاالتي:
يتضح من الجدول ( )12الـذي تضـمن اجابـات عينـة البحـث ألسـئلة المجموعـة االولـى-
االستقاللية -التحليل االتي الذي توصـلت اليـه الباحـث والمتعلـق بالوسـط الحسـابي واالنحـراف
المعياري وهي ما يأتي:
الس ال (( )1ينبغـي ان يكـون التـدقيق الـداخلي مرتبطـا ا بـأعلى مسـتوى اداري ومسـتقالا عـن
االقسام التنفيذية) حصل على وسط حسابي بلغ  4.65وانحرف معياري  0.48والذي يدل على
استجابة عينة البحث لحركة المقياس وتشتت ضئيل في االجابات ،مما يؤكد على وجوب ارتباط
التدقيق الـداخلي بـأعلى مسـتوى اداري وهـو مجلـس االدارة واسـتقالليته عـن اقسـام المصـرف
التنفيذية ،حيث حصلت على نسبة اجابات االتفاق عالية جدا ً وهذا يعني ان يكون المدقق الداخلي
بعيدا ً عن تأثير الجهة التي يقوم بتدقيق اعمالها فيتوفر له االستقالل وال يكون لها أي تأثير عليه،
وبذلك يحقق اكبر قدر من االستقاللية التي من شانها رفع كفاءة ادائه ألعماله التدقيقيـة التـي تـتم
بحيادية تامة .وهذا يصب في النهاية نحو إثبات فرضية البحث ويؤيد االتجاه الصحيح في تحليل
نتائج االستبانة.
الس ال (( ) 2ال يكلـف المـدقق الـداخلي بتنظـيم بعـض االعمـال المحاسـبية فـي المصـرف وان
اقتضت الحاجة لذلك) .حصل على وسط حسابي بلـغ  4.02وانحـراف معيـاري بلـغ  0.73ممـا
يدل على استجابة واضحة لحركة المقياس وتشتت ضئيل في االجابـات ،وهـذا يؤكـد ان المـدقق
الداخلي مستقلًً عن االنشطة التي يقوم بتدقيقها وال ينبغـي لـه ان يحـل محـل أي موظـف تـابع
لقسم آخر مهما حصل ولو كان ذلك ب صفة مؤقتة حتى ال يجمع بـين االداء والتـدقيق فـي الوقـت
نفسه  ،وهذا يحقق معيار الموضوعية بأن يتوفر للمدقق اتجاه فكري مستقل يلتزم بـه حـال ادائـه
عمليات التـدقيق بكـل امانـة وجديـة حتـى يسـتطيع القيـام بأعمالـه بدرجـة عاليـة مـن االسـتقالل
والحرية وان يحظى بمكانة مناسبة في المصرف بالقدر الذي يكفـي لتنفيـذ المهـام والمسـؤوليات
التي يكلف بها بكفاءة عالية.
الس ال (( )3ينبغي وجود لجنة تدقيقية لمجلس ادارة المصرف) حصل على وسط حسابي بلـغ
 2.70وانحراف معياري بلغ  1.04ما يدل على عدم استجابة عينة البحث لحركة المقياس وعلى
تشتت عال في االجابات ،وهذا يؤكد ان على االدارة العليا للمصـرف ان تقـوم بتنفيـذ التعليمـات
النافذة التي تتطلب وجود لجنة تدقيقية منبثقة مـن مجلـس االدارة ليكـون لهـا االشـراف المباشـر
على عمل التدقيق الداخلي وارتباطه بها والذي يعزز استقاللية وموضوعية التدقيق الداخلي التي
يجب ان تمتاز بها اقسام التدقيق الداخلي في المصارف.
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الس ال (( ) 4تهتم ادارة المصرف بإجراء التعديالت التي يوصي بهـا المـدقق الـداخلي واتخـاذ
االجراءات التصحيحية الالزمة).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.40وانحراف معياري بلغ  0.70مما يؤكد على اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضئيل في االجابات يؤكد وحسب ما جاء في معيار مكانة
المدقق الداخلي في المنشأة ضرورة المتابعة واالهتمام بتوصيات المـدقق الـداخلي والعمـل علـى
تنفيذها من خالل ادارة المصرف وهذه بالتأكيد تدعم استقاللية المدقق الداخلي وتزيـد مـن كفـاءة
اعماله.
الس ال (( )5يستند المدقق الداخل ي في حكمه وقراراته علـى ادلـة ريـر منحـازة الـى أي قسـم
داخل المصرف).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.50وانحراف معياري بلغ  0.71مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث لحركة المقياس وعلى تشتت ضئيل جدا ً في االجابات وهـذا يؤكـد علـى ان
المدقق الداخلي يجب ان يبعد نفسه عن التأثيرات الشخصية ويكون اعتماده علـى االدلـة اعتمـادا ً
موضوعيا ً ومنطقيا ً بحيث تتضح امانته وجديته وان يكون نزيها ً في حكمه على صحة العمليـات
ونزيها ً في قراراته لنتائج اعماله التي بالتأكيد ستكون وفقا ً لذلك علـى درجـة عاليـة مـن الكفـاءة
والفاعلية وهذا ما وضحته النتائج التي حققت اجابات اتفاق عالية جـداً .والجـدول ( )12يوضـح
اسئلة المحور االول:
جدول  :12الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات اسئلة المحور االول -االستقاللية
ت
-1
-2
-3

االسئلة
ينبغي ان يكون التدقيق الداخلي مرتبطا ً بأعلى
مستوى اداري ومستقالً عن االقسام التنفيذية.
ال يكلف المدقق الداخلي بتنظيم بعض االعمال
المحاسبية وان اقتضت الحاجة لذلك.
ينبغي وجود لجنة تدقيقية لمجلس ادارة المصرف.

اتفق
بشدة

اتفق

رير

ال

متأكد اتفق

ال اتفق
تماما ا

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

26

14

-

-

-

4.65

0.48

9

25

4

2

-

4.02

0.73

2

7

12

15

4

2.70

1.04

تهتم ادارة المصرف بإجراء التعديالت التي يوصي
-4

بها المدقق الداخلي واتخاذ االجراءات التصحيحية

20

17

2

1

-

4.40

0.70

الالزمة.
-5

يستند المدقق الداخلي في حكمه وقراراته على ادلة
غير منحازة الى أي قسم داخل المصرف.

24
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13

2

1

-

4.50

0.71
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المحور الثاني :الكفاءة المهنية الالزمة
يتضمن االسئلة ( )11-6وهذا المحـور يمثـل مجموعـة المعـايير الثانيـة للتـدقيق الـداخلي
المتعلقة بالكفاءة المهنية الالزمة وهي كاالتي:
الس ـ ال (( )6يعتمــد نجــال عمليــة التــدقيق الــداخلي علــى الم هــل العلمــي والعملــي للمــدقق
الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.85وانحراف معياري بلغ  1.07وهذا يدل على استجابة
عينة ا لبحث مع حركة المقياس وتشتت عال في االجابـات ،وذلـك يؤكـد ان علـى اقسـام التـدقيق
الداخلي في المصارف عينة البحث االهتمام بالمؤهل العلمي والعملي للمدقق الداخلي بما ينسـجم
مع عمله فهو يفحص ويدقق امورا ً محاسبية ومالية لذا يجب ان يكون حاصالً على مؤهـل عـال
في المحاسبة ،اضافة الى ان عمل المدقق الداخلي يمتد الى نواحي غير محاسبية تتعلق بالجوانب
الفنية والداخلية مما يستلزم توفر الخبرة الفنية التي ستضيف له كفاءة فنية وخبرة تعليمية مناسبة
لطبيعة التدقيق الذي يقوم به.
الس ال (( )7ينبغي ان تتوفر لدى المدقق الداخلي القدرة والخبرة الكافية على تحديد ومراقبـة
المخاطر المصرفية).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.40وانحراف معياري بلغ  0.74مما يشير الـى اسـتجابة
عالية لعينة ال بحث مع حركة المقياس وتشتت ضعيف في االجابات االمر الذي يميز اتجاه عينـة
البحث بالنظرة الشمولية للمدقق الداخلي لجميع النواحي واالمور محل فحصه وتقويمه بمـا فيهـا
مراقبة المخاطر وبذلك سيتمكن من اكتساب الخبرة والكفاءة الالزمة لمواجهة او تقليل المخـاطر
التي قد يترتب عليها ضياع او فقدان بعض الموجودات المصرفية.
الس ال (( )8يحصل قسم التدقيق الداخلي فـي المصـرف علـى المـوظفين المـ هلين مـن حيـث
التعليم والمهارة والتدريب للعمل فيه).
حصــل علــى وســط حســابي بلــغ  3.80وانحــراف معيــاري بلــغ  1.26والــذي يــدل علــى
استجابة عينة البحث مع حركة المقياس وعلـى تشـتت عـال فـي االجابـات وهـذا يؤكـد علـى ان
تزويد اقسام التدقيق الداخلي فـي المصـارف عينـة البحـث بمجموعـة مـن المحاسـبين والمـدققين
والذين يتلقون البرامج التدريبية ويهتمون باكتساب المعلومات والمهارات لديهم من خالل سعيهم
الى التعليم المستمر وبذلهم العناية المهنية المعقولة والتي بالتأكيد سترفع كثيرا ً من كفـاءة ادائهـم
المهني ،حيث يعد المدقق الداخلي مسؤوالً عن متابعة تعليم نفسه واالرتقاء بمستواه المهني حتى
يتسنى له االحتفاظ بامتيازه في أعمال التدقيق ،وهذا ما يـؤدي فـي النهايـة إلـى إثبـات الفرضـية
األولى للبحث.
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الس ال (( )9يتطلب عمل المدقق الداخلي المهارة العالية في التعامل مع النـاس والقـدرة علـى
التوصيل السليم).
حصــل علــى وســط حســابي بلــغ  4.40وانحــراف معيــاري بلــغ  0.74مشــيرا ً بــذلك الــى
استجابة واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس والى تشـتت ضـعيف فـي االجابـات ،ممـا يـدل
على ان قدرة المدقق الداخلي في التعامل مع االفراد واالتصـال بهـم بطريقـة فعالـة سـيمكنه مـن
كسب تعاون االخرين واحتفاظه بصالحيته واقتداره المهني في االتصاالت والعالقـات االنسـانية
التي توفر له الكفاءة واالمتياز المهني.
الس ال (( )10يحترم المدقق الداخلي قيمة وملكية المعلومات التـي يحصـل عليهـا مـا لـم يكـن
الزاما ا مهنيا ا او قانونيا ا يتطلب الكشف عن بعض المعلومات).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.45وانحرف معياري بلغ  0.67وهذا مؤشر واضح على
استجابة عالية لعينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت ضئيل في االجابـات ،يعنـي ذلـك ان
المدقق الداخلي لدى المصارف عينة البحث ملتزم بالقيم االخالقية والمهنية التي يدعو اليها معهد
المدققين الداخليين االمريكي حين حدد السلوكيات التي يجب اتباعها والتـي ينبغـي علـى المـدقق
الداخلي االلتزام بها ضمن معايير االداء المهني وبمواثيق شرف المهنة حيـث دعـت الـى تـوفير
مستويات عاليـة مـن االمانـة والموضـوعية والـوالء فـي المشـتغلين بهـذه المهنـة وفـق مسـتوى
متعارف عليه لألداء والذي من شأنه رفع كفاءة ادائهم لعملهم ،وبذلك يكـون تحليـل نتـائج اسـئلة
االستبانة في المسار الصحيح وباتجاه إثبات فرضية البحث األولى.
الس ال (( )11من الضروري مواكبة التطورات التي تحصل على المعايير التدقيقية).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.60وانحراف معياري بلغ  0.49وهذا دليل واضح علـى
استجابة عالية جدا ً لعينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضئيل جـدا ً فـي االجابـات ،ممـا يـدل
علــى وعــي االفــراد العــاملين فــي اقســام التــدقيق الــداخلي للمص ـارف عينــة البحــث فــي اهميــة
وضرورة االطالع على التطورات الحاصلة في صعيد أعمال التدقيق الداخلي وما آلت اليه هـذه
المهنة وبذلك ستزداد خبرتهم ومعلوماتهم وتوجههم السليم في متابعة احدث وآخر التطورات في
مجال المعرفة المتصلة بالتدقيق الداخلي ،االمر الذي سـينعكس فـي النهايـة علـى نتـائج اعمـالهم
البناءة وتؤيد انجاز مهام التدقيق بكفاءة وامتياز .والجدول ( )13يوضح اسئلة المحور الثاني
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جدول  :13الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات اسئلة المحور الثاني -الكفاءة
المهنية الالزمة
ت
-6

االسئلة
يعتمد نجاح عملية التدقيق الداخلي على المؤهل
العلمي والعملي للمدقق الداخلي.
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21
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1

-
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المصرفية.
يحصل قسم التدقيق الداخلي في المصرف على
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الموظفين المؤهلين من حيث التعليم والمهارة
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3.80
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والتدريب للعمل فيه.
-9

يتطلب عمل المدقق الداخلي المهارة العالية في
التعامل مع الناس والقدرة على التوصيل السليم.
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-

4.40

0.74

يحترم المدقق الداخلي قيمة وملكية المعلومات
-10

التي يحصل عليها ما لم يكن الزام مهني او

22

14
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4.45
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قانوني يتطلب الكشف عن بعض المعلومات.
-11

من الضروري مواكبة التطورات التي تحصل
على المعايير التدقيقية.

24

16

-

-

-

4.60

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

المحور الثالث :مجال عمل التدقيق الداخلي:
يتضمن االسئلة من ( )20 – 12وكما يأتي:
الس ال (( )12يتوجب على المدقق الداخلي االلمام بنظام الرقابة الداخلية في المصارف).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.82وانحراف معياري بلغ  0.38مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة وقوية لعينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضعيف جدا ً في االجابات مما يؤكد اهمية
المام المدقق الداخلي بنظام الرقابة الداخلية في المصارف عينة البحث ،فقد نصت معـايير االداء
المهني للتدقيق الداخلي على ان مجـال عمـل التـدقيق الـداخلي يجـب ان يتضـمن فحـص وتقـويم
سالمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به ومـدى كفاءتـه وامكانيـة الوثـوق بـه مـن خـالل
دراسة مدى صحة المعلومات المالية والتشـغيلية وتقـويم الوسـائل المسـتعملة فـي تحديـد وقيـاس
وتبويب وعرض هذه المعلومات ليتمكن حينها المدقق الداخلي من التحقق ما اذا كان هذا النظـام
يوفر التأكيدات الكفيلة بإيضاح ان انجاز االعمال المصرفية قد تم بكفاءة وبطريقة اقتصادية وفقا ً
لما مخطط له ،وبذلك ستكون نتائج أعمال التدقيق الداخلي والتقارير المعدة عنها قـد بنيـت علـى
اساس اجراءات كفوءة وجودة اداء عالية في مهام التدقيق وبالتالي تعطـي مؤشـرا ً ان المصـرف

0.49
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قد حقق نظام سليم للرقابة الداخلية وينعكس في النهاية على زيادة ثقـة وقبـول المـدقق الخـارجي
بنتائج أعمال التدقيق الداخلي وهذا ما يؤدي إلى إثبات الفرضية الثانية من البحث.
الس ال (( )13يتحقق المدقق الداخلي مـن معقوليـة التقـديرات المحاسـبية التـي تجريهـا ادارة
المصرف).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.80وانحراف معياري بلغ  1.01مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث لحركة المقياس وعلى تشتت عا ِل فـي االجابـات ويؤكـد وجـوب االهتمـام عنـد اداء
عملية التدقيق الداخلي بأن يتم فحص وتقويم مدى كفاءة االداء واالستخدام االقتصـادي والكـفء
للموارد وفيما اذا كانت ادارة المصرف قد وضعت تلك التقديرات بطريقة غير اقتصادية تخالف
اللوائح واالجراءات االدارية فالمدقق الداخلي يعد مسؤوالً عن تحديد االنحرافات عـن المسـتوى
المعقول لها وتنفيذ االجراءات المصححة بشأنها.
الس ال (( )14يتحقق المدقق الداخلي من تماشي النظم الموضوعة مع القوانين واألنظمة التي
لها تأثير فعال على العمليات المصرفية واعداد التقارير عنها).
قد حصـل علـى وسـط حسـابي بلـغ  3.85وانحـراف معيـاري بلـغ  0.92ممـا يـدل علـى
استجابة عينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضئيل فـي االجابـات ،ممـا يؤكـد قيـام المـدققين
الداخليين في المصارف عينة البحث بفحص النظم المطبقة في المصرف للتأكد مـن تمشـيها مـع
السياسات والخطط والقوانين التي يكون لها تأثير هام على العمليات والتقارير وهذا مـا تتضـمنه
عملية تقو يم كفاءة نظام الرقابة الداخلية للمصرف والمشار اليهـا فـي تحليـل اجابـة السـؤال رقـم
( )12والتي تصب في النهاية نحو إثبات الفرضية الثانية للبحث.
السـ ال (( )15يقـوم المــدققون الـداخليون بالتأكــد مـن اسـتمرار تطبيــق المصـرف للسياســات
المحاسبية).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.30وانحراف معياري بلغ  0.75مما يؤكد على اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المق ياس وعلى تشتت ضئيل في االجابـات ،وتشـير هـذه النتـائج
الى ان المدقق الداخلي في المصارف عينة البحث يفحص ويتأكد وضمن نطـاق عملـه مـن قيـام
المصرف بتطبيق االجراءات المحاسبية حيث يالحـظ اهتمـام عينـة البحـث بهـذه الفقـرة واتخـاذ
االجراءات المصححة عند مخالفتها.
الس ال (( )16يحدد المدققون الداخليون قدرة المصرف على االستمرار).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.90وانحراف معياري بلغ  0.87مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضـعيف فـي االجابـات ،ويؤكـد اهتمـام المـدقق
الداخلي في المصارف عينة البحث بفحص وتحديد قدرة المصرف على االستمرار في ممارسـة
اعماله المصرفية من خالل تدق يق نشاطاته ومعرفة مقدار ما يحققه من صافي ربـح او خسـارة.
ان التدقيق الداخلي له دور مهم في التعرف على مـدى امكانيـة المصـرف علـى االسـتمرار مـن
خالل فحص ومتابعة قيامه بنشاطات وعمليات مصرفية معينة متمثلـة علـى سـبيل المثـال بمـنح
االئتمان بشكل كفوء وفعال (بأقل قدر من المخاطر االئتمانية المحتملة) وفـق الضـوابط الرقابيـة
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والتعليمات النافذة ليحقق بها عوائد وايرادات تنمي ارباح المصرف وتزيد قدرته على االستمرار
والنمو والتطور المستمر .لذلك فإن قيام المدقق الداخلي بتحديد قدرة المصرف علـى االسـتمرار
له االثر المهم في اعطاء مؤشر بأن المصـرف قـد اختـار المـدقق الـداخلي بعنايـة وحقـق عملـه
بدرجة عالية من الكفاءة في تقديم نتائج أعمال ممكن الوثوق بها واالعتمـاد عليهـا ،وهـذا يـؤدي
في النهاية الى تحقيق الفرضيتين االولى والثانية للبحث.
الس ال (( )17ينفذ المـدققون الـداخليون عملهـم بموجـب ارشـادات مكتوبـة وموزعـة علـيهم
إلنجاز عملية التدقيق الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.95وانحراف معياري بلغ  1.10مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت عا ِل فـي االجابـات ،ويؤكـد علـى ان عمـل المـدقق
الداخلي في المصارف عينة البحث ينفذ من خالل ارشادات او دليل مكتوب من قبل ادارة القسـم
ويشير ذلـك الـى الـدور الـذي تلعبـه اصـدار االرشـادات فـي تسـيير عمـل التـدقيق الـداخلي فـي
المصارف ،ويرى الباحث اهمية االخذ بنظر االعتبـار الجوانـب المهمـة التـي تتضـمنها معـايير
االداء المهني للتدقيق الداخلي في اعطاء التوجيهات العامة وهو امر متروك في النهايـة لـإلدارة
حيث يعد هذا االجراء اساسا ً لضمان التـزام العـاملين فـي القسـم بتنفيـذ التعليمـات الموجهـة لهـم
وكذلك لضمان اداء العمل بدرجة مقبولة من الكفاءة المطلوبة.
الس ال (( )18ان كل جزء من نشاط المصرف موضع تدقيق ومراقبة)
حصــل علــى وســط حســابي بلــغ  4.32وانحــراف معيــاري بلــغ  0.99والــذي يشــير الــى
استجابة قوية لعينة البحث مع حركة المقياس والى تشتت في االجابـات ،ويؤكـد علـى ان عمليـة
التــدقيق الــداخلي تغطــي جميــع نشــاطات وعمليــات المصــارف عينــة البحــث الماليــة واالداريــة
والتشغيلية وهذا مؤشر جيد على خضوع كل نظم واقسام وعمليات المصرف للمراقبة والتـدقيق
مما يجعل نتائج االعمال التدقيقية تتسم بشمولية فحص وتقويم اداء العمليات المختلفة فيه وتساهم
في ايجاد نظام مصرفي سليم يعتمد على منهجية تدقيق داخلي محكـم ومسـتند علـى اسـس قويـة
للتوصل الى نتائج ذات كفاءة عالية.
الس ال (( )19من الضروري وجود معايير تدقيق ملزمة يتم االسترشاد بها عند القيام بعمليـة
التدقيق الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.60وانحراف معياري بلغ  0.63مما يدل بوضـوح علـى
استجابة قوية لعينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشـتت ضـعيف فـي االجابـات ،كمـا ويؤكـد
اتجاه اجابات العينة الى اتفاقها فـي اهميـة االسترشـاد بمعـايير تـدقيق تسـلط الضـوء علـى نقـاط
الضعف في عمليات التدقيق التقليدية المتبعة في المصـارف وتسـاهم فـي بلـورة اهـداف التـدقيق
الداخلي ووضـع الخطـوط العريضـة لمسـؤوليات وواجبـات المـدقق الـداخلي وموقعـه التنظيمـي
وكفاءته ون طاق عمله ويعزز من جودة نتائج اعماله وكفاءتها والوثوق بها ،وهذا مـا يـؤدي فـي
النهاية نحو إثبات الفرضية األولى ويتبعها إثبـات الفرضـية الثانيـة للبحـث ،وكمـا ويؤيـد صـحة
االتجاه في تحليل نتائج االستبانة.
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الس ال (( )20ت ثر القوانين والتشريعات واالنظمة القائمة على وضع وتطبيق معايير التدقيق
الداخلي في المصارف العاملة العراقية).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.82وانحراف معياري بلغ  0.84ويدل ذلك على استجابة
عينة البحث مع المقياس وعلى تشتت ضعيف في االجابـات ،ويشـير الـى ان هنـاك تـأثيرا ً علـى
تطبيق معايير التدقيق او وضعها من قبل الجهات المختصة في البلد ،ويمكـن القـول ان القـوانين
واالنظمة القائمة ان كان بعضها ال يتماشى مـع اهـداف التـدقيق الـداخلي فـي رفـع مسـتوى اداء
عملية التدقيق واالرتقاء بمكانة المدقق الداخلي واسـتقالليته وجـودة ادائـه ،وجـب علـى الجهـات
المهنيــة ذات العالقــة واالدارات المصــرفية مــع ادارات اقســام التــدقيق الــداخلي فيهــا التركيــز
واالهتمام ب المعايير التدقيقية بما يتناسب مع بيئة عمل التدقيق والرقابة في مصارفنا وبما ال يؤثر
على النتائج المرجوة من عملية التدقيق الداخلي والجدول ( )14يوضح اسئلة المحور الثالث.
جدول  :14الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات اسئلة المحور الثالث -مجال عمل
التدقيق الداخلي
ت
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

االسئلة
يتوجب على المدقق الداخلي االلمام بنظام الرقابة
الداخلية في المصرف
يتحقق المدقق الداخلي من معقولية التقديرات
المحاسبية التي تجريها ادارة المصرف
يتحقق المدقق الداخلي من تماشي النظم
الموضوعة مع القوانين واالنظمة التي لها تأثير
فعال على العمليات المصرفية واعداد التقارير
عنها.
يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من استمرار
تطبيق المصرف للسياسات المحاسبية.
يحدد المدققون الداخليون قدرة المصرف على
االستمرار
ينفذ المدققون الداخليون عملهم بموجب ارشادات
مكتوبة وموزعة عليهم إلنجاز عملية التدقيق
الداخلي.
ان كل جزء من نشاط المصرف موضع تدقيق
ومراقبة
من الضروري وجود معايير تدقيق ملزمة يتم
االسترشاد بها عند القيام بعملية التدقيق الداخلي
تؤثر القوانين والتشريعات واالنظمة القائمة على
وضع وتطبيق معايير التدقيق الداخلي في
المصارف العراقية.

ال
رير
اتفق
اتفق
متأكد اتفق
بشدة

ال اتفق
تماما ا

الوسط االنحراف
الحسابي المعياري
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7
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1.01

9
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5

5

-

3.85

0.92
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4

1

-

4.30

0.75

10
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8

3

-

3.90

0.87

15
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4

5

1

3.95

1.10

23

11

3

2

1

4.32

0.99

26

13

-

1

-

4.60

0.63

8

20

9

3

-

3.82

0.84

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.
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المحور الرابع :اسس اداء عملية التدقيق الداخلي:
يتضمن االسـئلة مـن ( )26 – 21ويمثـل هـذا المحـور المجموعـة الرئيسـية الرابعـة مـن
معايير التدقيق الداخلي المتعلقـة بأسـس اداء عمليـة التـدقيق الـداخلي التـي تشـمل مجموعـة مـن
المعايير ال فرعية التي تعبر عن وسـائل تحقيـق المعيـار الرئيسـي والمتمثلـة فـي تخطـيط عمليـة
التدقيق ،فحص وتقويم المعلومات ،ابالغ نتائج التدقيق ثم المتابعة ،وكما يأتي:
الس ال (( )21ينبغـي قيـام المـدقق الـداخلي بـالتخطيط لكـل عمليـة تـدقيق داخلـي ي ديهـا فـي
المصرف).
حصل على وسط حسـابي بلـغ  4وانحـراف معيـاري بلـغ  0.93ممـا يـدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضعيف في االجابات ،ويشـير ذلـك الـى اهتمـام
عينة البحث بالتخطيط لعملية التدقيق التي يقوم بها ليتوصـل الـى النتـائج بطريقـة سـليمة والتـي
يجب ان تدعم بالمستندات الالزمة وجمع المعلومات عن االنشطة المزعم تـدقيقها وذلـك لتحديـد
االعمال التي تحتاج الى اهتمام خاص وللحصـول علـى تعليقـات القـائمين علـى تنفيـذها .ويـرى
الباحث انه كلما كان تخطيط عملية التدقيق سليما ً كلما خرج بنتائج ذات كفاءة عالية ،ولكي يحقق
قسم التدقيق الداخلي الفاعلية ،يجب تدعيم القسم بأشـخاص علـى قـدر كبيـر مـن الكفـاءة وحسـن
التصرف في المشاكل التي يمكن ان تواجههم اثناء العمل.
الس ال (( )22يطبق المدقق الداخلي مبدأ كفايـة ومالءمـة ادلـة االثبـات الداخليـة عنـد جمعهـا
بالطرق المختلفة المعروفة).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.87وانحراف معياري بلغ  0.85مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركـة المقيـاس وعلـى تشـتت ضـعيف فـي االجابـات ،ويؤكـد تطبيـق المـدققين
الداخليين في المصارف عينة البحث ألسس اداء عمـل التـدقيق الـداخلي المتمثـل بجمـع وتحليـل
واعداد المستندات الالزم ة عن المعلومات لتدعيم نتـائج التـدقيق بحيـث تكـون المعلومـات كافيـة
بمعنى انها قائمة على حقائق سليمة ومقنعة بحيث يصل الشخص الخـارجي الـى النتيجـة نفسـها
التي توصل اليها المدقق الداخلي ،وبذلك ستكون متوافقـة أي يمكـن االعتمـاد عليهـا وانهـا تمثـل
افضل ما يمكن الوصول اليه باستخدام أساليب التدقيق المناسبة ،وهذا بالنتيجة يصب في تحقيـق
الفرضية الثانية للبحث.
الس ال (( )23يتحقق المـدقق الـداخلي مـن ان نظـام الرقابـة الداخليـة فـي المصـرف يتضـمن
تسجيل المعامالت بصورة دقيقة ويوفر الحماية المناسبة للموجودات).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.75وانحراف معياري بلغ  0.49وهذا يدل بوضوح على
استجابة قوية لعينة البحث مـع حركـة المقيـاس وتشـتت ضـعيف جـدا ً فـي االجابـات ،ممـا يؤكـد
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استخدام المدقق الداخلي في المصارف عينة البحث لعملية فحص وتقويم المعلومـات التـي يجـب
اعدادها بدقة للتوصل الى مدى كفاءة تنفيذ العمليات المصرفية من خالل دراسة وتقـويم طرائـق
حماية الموجودات والتحقق مـن وجودهـا لتكـون اساسـا ً سـليما ً ألعـداد نتـائج وتوصـيات عمليـة
التدقيق.
الس ال (( )24يقوم المدقق الداخلي بإجراء الجرد المفاجئ على امانات الصندوق والخزائن).
حصل على اعلى وسط حسابي ألسئلة هذا المحور حيث بلغ  4.77وانحراف معياري بلغ
 0.47مما يدل على استجابة قوية جدا ً لعينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت ضعيف جـدا ً
ويؤكد على ضرورة التحقق من الحفاظ على موجودات المصرف الرئيسـية واموالـه مـن خـالل
عمليات الجرد المفـاجئ للخـزائن وامانـات الصـندوق وهـذا االجـراء يكـون فـي مقدمـة العمليـة
التدقيقية للمصارف وفي اولويـة مهـام المـدقق الـداخلي حيـث تـتم مطابقـة الموجـود النقـدي مـع
السجالت وميزان المراجعة في تاريخه ،وهذا مـا يشـير اليـه واقـع الحـال مـن خـالل الزيـارات
والمقابالت التي اجرتها الباحث للمصارف عينة البحث ،حيث تسجل نتائج الجـرد بعـد اسـتكمال
عملية الفحص بالكامل في التقرير الـذي يرفـع الـى المختصـين ،وتلعـب عمليـة الجـرد المفـاجئ
لخزائن المصرف دورا ً مهما ً في كشف أي خلل او نقص او تالعب في اموال المصرف والـذي
يتم من خالل االداء الكفوء في تنفيذ العملية التدقيقية.
الس ال (( )25يستعين المـدقق الـداخلي بـبعض المتخصصـين فـي مجـال الحاسـوب فـي حالـة
تدقيق انظمة محاسبية تعتمد على الحاسوب).
حصل على وسط حسابي بلـغ  3.97وانحـراف معيـاري بلـغ  1.09ويـدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى وجود تشتت عـا ِل فـي االجابـات .ويشـير الـى وجـود قلـة
الخبرة في مجال الحاسوب لبعض المدققين الداخليين مما يـدفعهم الـى االسـتعانة بالمتخصصـين
في ذلك المجال عند الحاجة اليهم ،ويرى الباحث ضرورة اهتمام ادارات اقسام التـدقيق الـداخلي
ف ي المصارف بإشـراك بعـض المـدققين الـداخليين بـدورات فـي مجـال الحاسـوب ليقـوم بعمليـة
الفحص بنفسه ويقدم نتائج اعماله مطابقة مع العمل المنجز وتزيد من كفاءة مهامه التدقيقية.
الس ال (( )26يتابع المدقق الداخلي ما قد تم اتخـاذه فـي مـا يتعلـق بمـا هـو وارد فـي تقـارير
التدقيق الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.25وانحراف معياري بلغ  0.86مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة مع حركة المقيـاس وعلـى تشـتت ضـعيف فـي االجابـات ،وتؤكـد علـى متابعـة المـدقق
الداخلي في المصارف عينة البحث اقتراحاته وتوصياته التي عرضها في تقريره وانـه قـد اتخـذ
الالزم بشأنها وذلك لغرض التأكد من ان االجراءات المصححة قد احرزت النتائج المرجوة منها
وبذلك ستكون تقاريره بناءة ومعدة ومقدمة في الوقـت المناسـب وعليـه تكـون نتـائج اعمالـه قـد
حققت الكفاءة المطلوبة وهو ما يصب نحو تحقيق فرضية البحث االولى.
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والجدول ( )15يوضح اسئلة المحور الرابع
جدول  :15الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات اسئلة المحور الرابع – اسس اداء
عملية التدقيق الداخلي
ت
-21

االسئلة
ينبغي قيام المدقق الداخلي بالتخطيط لكل
عملية تدقيق داخلي يؤديها في المصرف.

اتفق
بشدة
12

اتفق
20

رير

ال

ال اتفق

الوسط

االنحراف

متأكد

اتفق

تماما ا

الحسابي

المعياري

5

2

1

4

0.93

يطبق المدقق الداخلي مبدأ كفاية ومالءمة ادلة
-22

االثبات الداخلية عند جمعها بالطرق المختلفة

9

20

8

3

-

3.87

0.85

المعروفة.
يتحقق المدقق الداخلي من ان نظام الرقابة
-23

الداخلية في المصرف يتضمن تسجيل
المعامالت بصورة دقيقة ويوفر الحماية

31

8

1

-

-

4.75

0.49

المناسبة للموجودات.
-24

يقوم المدقق الداخلي بإجراء الجرد المفاجئ
على امانات الصندوق والخزائن.

32

7

1

-

-

4.77

0.47

يستعين المدقق الداخلي ببعض المتخصصين
-25

في مجال الحاسوب في حالة تدقيق انظمة

14

18

3

.3

2

3.97

1.09

محاسبية تعتمد على الحاسوب.
-26

يتابع المدقق الداخلي ما قد تم اتخاذه فيما
يتعلق بما هو وارد في تقارير التدقيق الداخلي

19

14

5

2

-

4.25

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

المحور الخامس :أسس ادارة نشاط التدقيق الداخلي:
يتضـمن االسـئلة مـن ( )30 -27ويمثــل هـذا المحـور المجموعــة الرئيسـية الخامسـة مــن
معايير التدقيق الداخلي المتعلقة بأسس ادارة قسم التدقيق الداخلي التي تشـمل مجموعـة المعـايير
الفرعية الغرض والسلطة والمسؤولية اضافة الى التخطيط وكما يأتي:
الس ـ ال (( )27يــتم تحديــد اهــداف وصــالحيات ومس ـ وليات مــوظفي التــدقيق الــداخلي فــي
المصرف من قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.37وانحراف معياري بلغ  1.07مما يؤكد استجابة عينـة
البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت عا ِل في االجابات ،وتتفق الباحث مع اجابات عينة البحث
بأهمية توضيح اهداف ادارة قسم التدقيق الداخلي وسلطاتها ومسؤولياتها والحصول على موافقة

0.86
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واعتمــاد ادارة المصــرف ومجلــس االدارة عليهــا ،وهــذا دليــل علــى ان مــدير القســم يــدير ادارة
التدقيق الداخلي بطريقة سليمة وبما يتفق مع االهداف العامة للمصرف.
الس ال (( )28تنشئ ادارة قسم التدقيق الـداخلي بـرامج تطـوير وتنميـة االفـراد العـاملين فـي
القسم).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.50وانحراف معياري بلغ  1.19مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت عا ِل في اإلجابات ،ويؤكد ضرورة اهتمام مدير قسم
التدقيق الداخلي بتوفير برنامج النتقاء العاملين بالقسم وتطويرهم بما يكفل تحقيق أهداف اإلدارة،
إضافة إلى إعداد برامج تدريبية للمدققين تشتمل على جميع نـواحي نشـاطات المصـرف الماليـة
والفنية واإلداريـة وان تكـون مسـتمرة لـتالئم مـا يحـدث مـن تغيـرات فـي السياسـات التشـغيلية،
وباعتقاد الباحث أن استخدام هذه المعيار سوف ينمي إمكانات المدقق الـداخلي العلميـة والعمليـة
وينعكس إيجابا على كفاءة أدائه خالل تنفيذ مهمة التدقيق في المصارف.
الس ال (( )29تقـوم ادارة قسـم التـدقيق الـداخلي فـي المصـرف بالتنسـيق بـين عمـل المـدقق
الداخلي والمدقق الخارجي).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.65وانحراف معياري بلغ  1.12مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت عـا ِل فـي االجابـات ،ويؤكـد علـى ضـرورة وجـود
تنسيق بين أعمال التدقيق الداخلي والخارجي من قبل مدير القسم حيث يراعى تنسيق المجهودات
في عملية التدقيق الداخلية والخارجية لضمان تغطية شاملة لكل االنشطة المصـرفية وتفـادي أي
ازدواج بينهما.
الس ال (( )30تنشئ ادارة قسم التد قيق الداخلي في المصرف وتطور البرامج الالزمـة لقيـاس
جودة أعمال القسم).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.32وانحراف معياري بلغ  1.26ويدل ذلك على استجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت عا ِل فـي االجابـات ،ويؤكـد علـى ضـرورة اهتمـام
ادارة القســم فــي المصــرف بتــوفير برنــامج لتق ـويم أعمــال اإلدارة بقصــد ضــمان جــودة االداء،
والهدف من هذا البرنامج هو التحقق من ان عمليات القسم تتم وفق ما نصت عليه معايير التدقيق
الداخلي او ما تم االتفاق عليه في دليل التدقيق الداخلي المعتمد ،او ايـة معـايير اخـرى والجـدول
( )18يوضح اسئلة المحور الخامس.
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جدول  :16الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أسئلة المحور الخامس – أسس
ادارة نشاط التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

اتفق
تماما ا

اتفق

رير

ال

ال اتفق

الوسط

االنحراف

متأكد

اتفق

تماما ا

الحسابي

المعياري

يتم تحديد اهداف وصالحيات ومسؤوليات
-27

موظفي التدقيق الداخلي في المصرف من قبل

7

12

10

11

-

3.37

1.07

ادارة قسم التدقيق الداخلي
-28

تنشئ ادارة قسم التدقيق الداخلي برامج تطوير
وتنمية االفراد العاملين في القسم.

11

11

8

9

1

3.50

1.19

تقوم ادارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف
-29

بالتنسيق بين عمل المدقق الداخلي والمدقق

9

17

7

5

2

3.65

1.12

الخارجي.
تنشئ إدارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف
-30

وتطور البرامج الالزمة لقياس جودة أعمال

7

15

6

8

4

3.32

القسم.

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

وفي نهاية هذا المحـور يمكـن التوصـل الـى ان عمليـة التـدقيق علـى وفـق معـايير االداء
المهني للتدقيق الداخلي في المصارف يساعد على االرتقاء بمستوى التدقيق الداخلي ورفع كفاءة
ا داء المهام التدقيقية فيها ،وتوفر في المدقق الداخلي الكفاءة واالمتياز المهني ليـتمكن مـن انجـاز
عملية التدقيق وتحت مستوى اشراف سـليم لتزويـدها بـرأي موضـوعي ومسـتقل بـأن العمليـات
المصرفية تراقب وتدقق بأسلوب كفوء وفعال وتوفر المصداقية والثقـة فـي نتـائج تلـك االعمـال
بالمستوى المقبول ،والذي يصب في النهاية نحو تحقيق فرضيات البحث.

1.26
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ب -االستبانة الخاصة بالمدقق الخارجي
سيتم تحليل وتفسير نتائج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة االستبانة الخاصـة
بالمدقق الخارجي لغرض معرفة نتائج استجابة عينة البحث حـول اسـئلة االسـتبانة ،وقـد تمثلـت
العينة بالمدققين الخارجيين القائمين بتدقيق المصارف في كل من مكاتب التدقيق وديوان الرقابـة
المالية وكما مبين ادناه:
المحور االول :الوثوق بأعمال التدقيق الداخلي
يتضمن هذا المحور االسئلة من ( )9 -1وكما يأتي:
من خالل اجابات عينة البحث على اسئلة المحور اعاله المتعلقة بالسؤال الرئيسي االتـي:
(تزداد ثقة واعتماد المدقق الخارجي على نتـائج أعمـال التـدقيق الـداخلي للمصـرف فـي حالـة
التأكد مـن( ،توصلت الباحث الى التحليل المتعلق بالوسط الحسابي واالنحـراف المعيـاري وكمـا
يلي:
الس ال رقم (( )1استقالل التـدقيق الـداخلي عـن االقسـام التنفيذيـة وارتباطـه بـأعلى مسـتوى
اداري).
حصل هذا السؤال على وسط حسابي بلغ  4.45وانحـراف معيـاري بلـغ  0.94ممـا يـدل
على استجابة قوية لع ينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضعيف في االجابات مما يؤكـد علـى
ان اعتمادية المدقق الخارجي وثقته بأعمال التدقيق الـداخلي فـي المصـارف تتوقـف علـى مـدى
استقاللية التدقيق الداخلي عن االقسام التنفيذيـة وارتباطـه مباشـرة بـأعلى مسـتوى اداري والتـي
بالتأكيد ستكون نتائج أعمال كفوءة حسبما توصلت اليه الباحث من تحليل استبانة التدقيق الداخلي
وهو ما يؤدي بالتالي نحو إثبات الفرضية الثانية من البحث ويؤيـد االتجـاه الصـحيح فـي تحليـل
نتائج االستبانة.
الس ال رقم (( )2حرية المدقق الداخلي باالتصال بشكل كامل مع المدقق الخارجي)
حصل على وسط حسابي بلغ  4.15وانحراف معياري بلغ  0.98مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت ضـعيف فـي االجابـات ،وهـذا يؤكـد علـى
اهمية اتصال المدقق الداخلي مع المـدقق الخـارجي بشـكل كامـل وبـدون تقيـد ،حيـث ان تنسـيق
الجهود ما بين المدقق الداخلي والخارجي في عملية التدقيق يضمن تغطيـة شـاملة لكـل االنشـطة
داخل المصرف وتفادي االزدواجية في العمـل ،كمـا ان احـدى المسـؤوليات الملقـاة علـى عـاتق
مدير التدقيق الداخلي هو ان ينسق بين عمل المدقق الداخلي وعمل المدقق الخارجي لمـا لـه مـن
اثر ايجابي بهدف تقليل الهدر والتكرار وبذلك سيتم تبادل تقـارير التـدقيق التـي تـدل علـى الثقـة
المتبادلة في نتائج أعمال التدقيق الداخلي.
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الس ال (( )3كفاءة موظفي التدقيق الداخلي من خالل توفير المـ هالت العلميـة والمهنيـة فـي
مجال التدقيق).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.45وانحراف معياري بلغ  0.51مما يدل علـى اسـتجابة
قوية لعينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضعيف جدا ً في االجابات ،االمر الذي يعكس بشـدة
اهتمام عينة البحث بتوفير المؤهل العلمي والتدريب المهني للمدقق الداخلي ليساهم في اداء عمله
بكفاءة وفاعلية مناسبة والوفاء بمسؤولياته على خير وجه ،وهذا بالتأكيد سـيزيد الثقـة فـي نتـائج
اعماله التدقيقية.
الس ال رقم (( )4التخطيط لعملية التدقيق الداخلي في المصرف واإلشراف عليها).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.15وانحراف معياري بلغ  0.58مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت ضعيف في االجابات ،ويؤكد علـى ان ثقـة
عينة البحث بنتائج أعمال التدقيق الداخلي تزداد كلما تم التخطيط لها واإلشراف عليهـا للتوصـل
إلى النتائج بطريقة سليمة وفي الوقت المناسب لها وهو ما يـؤدي فـي النهايـة إلـى إثبـات صـحة
الفرضية الثانية للبحث.
الس ال رقم (( )5الحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكون اساسا ا معقوالا لنتائج التـدقيق
الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.50وانحراف معياري بلغ  ،0.51ويؤكد على اهمية ادلة
االثبات في جمع وتحليل وتفسير واعدد المستندات لتدعيم نتائج التدقيق التي ستكون قائمـة علـى
حقائق سليمة ومقنعة ومتوافقة أي يمكن االعتماد عليها وانها تمثل افضل ما يمكن الوصول اليـه
وهذا يؤيد صحة النتائج التي توصلت اليها الباحث في تحليل اسـتبانة التـدقيق الـداخلي وهـو مـا
يصب نحو تحقيق الفرضية الثانية للبحث.
الس ال رقم (( ) 6تهيئة التقارير المعدة من قبل التـدقيق الـداخلي ومطابقتهـا مـع نتـائج العمـل
المنجز
حصل على وسط حسابي بلغ  4.35وانحراف معياري بلغ  0.48مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت ضئيل فـي االجابـات ،وتتفـق الباحـث مـع
عينة ال بحث في اهمية اعداد تقارير التدقيق الـداخلي ورفعهـا الـى المختصـين وان تكـون شـاملة
لنتائج التدقيق النهائية بحيث تكون بناءة ومعدة ومقدمة في الوقـت المناسـب وبـذلك سـينظر الـى
الحقائق والنتائج في هذه التقارير نظرة موضوعية وتقويمية التخاذ ما يلزم بشأنها وبذلك يصبح
باإلمكان الوثوق بنتائج تلك االعمال واالعتماد عليها.
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الســ ال رقــم (( )7اهتمــام ادارة المصــرف بتوصــيات المــدقق الــداخلي واتخــاذ االجــراءات
التصحيحية الالزمة).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.30وانحراف معياري بلغ  0.47وتشير هذه النتـائج إلـى
استجابة عينة البحث مع حركة المقياس والى تشتت ضئيل جدا ً في اإلجابات مما يؤكد انـه كلمـا
اهتمت إدارة المصرف بما ورد في تقرير المدقق الداخلي مـن مالحظـات واقتراحـات وانهـا قـد
نفذت ما ورد بشأنها فقد تحقق الهدف البنّاء من التدقيق واحرز النتائج المرجوة منـه ويـدل علـى
وعي اإلدارة باألخطاء المترتبة على عدم التنفيذ ،وهذا دليل على أن نتائج أعمال التدقيق تتصف
بمستوى الكفاءة المطلوب واالهتمام الالزم الذي يزيد في موثوقيتها واالعتماد عليها.
الس ال رقم (( )8معالجة االستثناءات واالوامر رير االعتيادية التي اكتشفت بواسـطة التـدقيق
الداخلي في المصرف بشكل مناسب.
حصل على وسط حسابي بلغ  4.30وانحراف معياري بلغ  0.73مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشـتت ضـعيف فـي االجابـات ،وتشـير هـذه النتـائج علـى
اهتمام عينة البحث بضرورة معالجة الحاالت االستثنائية التي اكتشفها المدقق الداخلي اثناء قيامه
بالتدقيق وقد تمت معالجتها بالشكل المناسب وخالفا ً لذلك فإن العناية المهنية تتطلـب مـن المـدقق
الداخلي اخطار السلطة المسؤولة في المصرف فورا عن اية مخالفة او خطأ سواء كان مقصودا ً
او غير مقصود والتأكد من معالجتها وعليه ايضا ً فإن متابعـة هـذه الحـاالت ضـروري السـتيفاء
مسؤولية التدقيق الداخلي ،وهـذا مـا سـيحقق الثقـة ويـوفر المصـداقية فـي نتـائج أعمـال التـدقيق
الداخلي.
الس ال رقم (( )9شمولية اجراءات التدقيق الداخلي لكافة فقرات حسـابات المصـرف الختاميـة
وتقويم نظام الرقابة الداخلية).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.20وانحراف معياري بلغ  1.05مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وتشتت عا ِل في االجابات ،ويؤكد اهمية ان تكون عملية التـدقيق
الداخلي شاملة لكل حسابات المصرف اضافة الى شمولها تقويم نظام الرقابة الداخليـة فيـه وهـذا
ما اكدت عليه اجابات عينة البحث ،وتتفق الباحث مع هذه االجابات حيث ان مجال عمل التدقيق
الداخلي يجب ان يتضمن فحـص وتقـويم سـالمة وفعاليـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي المصـرف
وفحص جميع المعلومات المالية والتشغيلية وامكانيـة الوثـوق بهـا لمـا لهـا مـن تـأثير هـام علـى
العمليات والتقارير والجدول ( )19يعرض اسئلة المحور االول:
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جدول  :17الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أسئلة المحور األول/الوثوق
بأعمال التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

اتفق
بشدة

اتفق

رير

ال

متأكد اتفق

ال اتفق
تماما ا

الوسط

االنحراف

الحسابي المعياري

تزداد ثقة واعتماد المدقق الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي للمصرف في حالة التأكد من:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

استقالل التدقيق الداخلي عن االقسام التنفيذية
وارتباطه بأعلى مستوى اداري
حرية المدقق الداخلي باالتصال بشكل كامل مع
المدقق الخارجي.
كفاءة موظفو التدقيق الداخلي من خالل توفير
المؤهالت العلمية والمهنية في مجال التدقيق.
التخطيط لعملية التدقيق الداخلي في المصرف
واإلشراف عليها.
الحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة لتكون
اساسا ً معقوالً لنتائج التدقيق الداخلي.
تهيئة التقارير المعدة من قبل التدقيق الداخلي
ومطابقتها مع نتائج العمل المنجز.
اهتمام ادارة المصرف بتوصيات المدقق
الداخلي واتخذا االجراءات التصحيحية الالزمة.

12

7

-

-

1

4.45

0.94

8

9

2

-

1

4.15

0.98

9

11

-

-

-

4.45

0.51

5

13

2

-

-

4.15

0.58

10

10

-

-

-

4.50

0.51

7

13

-

-

-

4.35

0.48

6

14

-

-

-

4.30

0.47

معالجة االستثناءات واالوامر غير االعتيادية
-8

التي اكتشفت بواسطة التدقيق الداخلي في

8

11

-

-

1

4.30

0.73

المصرف بشكل مناسب.
شمولية اجراءات التدقيق الداخلي لكافة فقرات
-9

حسابات المصرف الختامية وتقييم نظام الرقابة

10

6

3

-

1

4.20

1.05

الداخلية للمصرف.

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

المحور الثاني :مدى االعتمادية على نتائج التدقيق الداخلي
يتضمن هذا المحـور االسـئلة مـن ( )13 -10حيـث ان السـؤال الرئيسـي ألسـئلة المحـور
الثاني هو( :يعود ضعف اعتماديـة المـدقق الخـارجي علـى نتـائج أعمـال التـدقيق الـداخلي فـي
المصرف الى االسباب ،):وتوصلت الباحث الى التحليل المتعلـق بالوسـط الحسـابي واالنحـراف
المعياري كما مبين ادناه:
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الس ال رقم (( )10التدقيق من قبل اشخاص رير م هلين مهنيا ا ولم يسبق لهم التدريب الفنـي
المناسب في مجال التدقيق الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.50وانحراف معياري بلغ  0.51مما يدل علـى اسـتجابة
قوية لعينة البحث مع حركة المقياس مع تشتت ضـعيف فـي االجابـات ،ممـا يؤكـد اهتمـام عينـة
البحث بالكفاءة المهنية للمدقق الداخلي ومدى تدريبه الفني الذي يعكس الكفاءة المقبولة في نتـائج
اعماله ،لذلك عندما يكون شخص المدقق غير مؤهل وال يمتلك االمكانية الفنية والعلمية المناسبة
فإنه ال يتمكن من مزاولة نشاطه بدرجة عالية من العناية المهنية التي تتطلب من المدقق الداخلي
توخي الحذر والمهـارة المتوقعـة حسـب طبيعـة العمـل الـذي يـتم تدقيقـه ،ففـي مثـل هـذه الحالـة
ستضعف الثقة في نتائج اعماله.
الس ال رقم (( )11ضعف كفاءة موظفي التـدقيق الـداخلي لعـدم استرشـادهم بمعـايير التـدقيق
دليالا عند اداء مهامهم التدقيقية).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.25وانحراف معياري بلغ  0.44ممـا يـدل عـل اسـتجابة
واضــحة لعينــة البحــث مــع حركــة المقيــاس وتشــتت ضــئيل جــدا ً فــي االجابــات ،ويؤكــد اهميــة
االسترشاد بمعايير التدقيق لدى عينة البحث عند القيـام بعمليـة التـدقيق فـي المصـارف وبخالفـه
سيقلل من إمكانية االعتماد على أعمال التدقيق الداخلي فيها.
الس ال رقم (( )12اعتماد المدقق الـداخلي علـى الخبـرة العمليـة واالجتهـادات الشخصـية فـي
بعض حاالت التدقيق التي لم ترد ضمن برنامج التدقيق الداخلي).
حصــل علــى وســط حســابي بلــغ  3.80وانحــراف معيــاري بلــغ  0.76والــذي يــدل علــى
استجابة عينة البحث لحركة المقياس وعلى وجود تشتت ضعيف فـي االجابـات ،ويشـير الـى ان
استخدام االجتهادات واالحكام الشخصية في بعض حاالت التدقيق سـيؤدي الـى االختالفـات فـي
احكـام وقــرارات المـدققين لتلــك الحــاالت والـذي مــن شـأنه التــأثير علــى كفـاءة أعمــال التــدقيق
وتضعف إمكانية الوثوق فيها.
الس ال رقم (( ) 13عدم توفر االشراف السليم على عمليات التدقيق الداخلي في المصرف مـن
قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي).
حصل على وسط حسابي بلغ  4.20وانحراف معياري بلغ  0.69مما يدل علـى اسـتجابة
واضحة لعينة البحث مع حركة المقياس وتشتت ضعيف في االجابات ،ويؤكد على ان عدم توفر
اإلشراف السليم على أعمال التدقيق الداخلي من قبل ادارة القسـم وعـدم مراجعـة وتقـويم خطـط
التدقيق سيو فر فرصة غياب الكفاءة والتمييز في العمل التدقيقي مما يـؤدي بالنهايـة الـى ضـعف
االعتماد على نتائج تلك االعمال .والجدول ( )20يعرض اسئلة المحور الثاني:
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جدول  :18الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أسئلة المحور الثاني مدى
االعتمادية على نتائج التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

اتفق
بشدة

اتفق

غير

ال

متأكد

اتفق

ال اتفق
تماما ً

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

يعود ضعف اعتمادية المدقق الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي في المصرف الى االسباب:
التدقيق من قبل اشخاص غير مؤهلين مهنيا ً
-10

ولم يسبق لهم التدريب الفني المناسب فثي

10

10

-

-

-

4.50

0.51

مجال التدقيق الداخلي.
ضعف كفاءة موظفي التدقيق الداخلي لعدم
-11

استرشادهم بمعايير تدقيق كدليل عند اداء

5

15

-

-

-

4.25

0.44

مهامهم التدقيقية.
اعتماد المدقق الداخلي على الخبرة العملية
-12

واالجتهادات الشخصية في بعض حاالت
التدقيق التي لم ترد ضمن برنامج التدقيق

2

14

2

2

-

3.80

0.76

الداخلي.
عدم توفر االشراف السليم على عمليات
-13

التدقيق الداخلي في المصرف من قبل ادارة

7

10

3

-

-

4.20

قسم التدقيق الداخلي.

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

المحور الثالث :امكانية استخدام معايير التدقيق الداخلي في المصارف
يتضمن هذا المحور االسئلة من ( )15 -14وكما يأتي:
الس ال رقم (( )14ان معايير التدقيق الداخلي قابلة لالستخدام في مصارفنا).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.80وانحراف معياري بلغ  0.83مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقياس وعلى تشتت ضعيف في االجابات ،وعلى ضوء هذه النتائج فـإن
عينة البحث تتفق مع اتجاه استخدام معايير التـدقيق الـداخلي فـي مصـارفنا حيـث انـه بواسـطتها
يمكن تقويم عمليات وخدمات اقسام التدقيق الداخلي اينما وجدت والغرض منهـا هـو بيـان كيفيـة
االداء المهنــي للتــدق يق الــداخلي وتهــدف الــى االرتقــاء بمســتوى التــدقيق الــداخلي وتفهــم دوره
ومسؤولياته اضافة الى كونها اسس مرشدة لقياس وتحسين اداء التدقيق الداخلي.
الس ـ ال رقــم (( )15ان االسترشــاد بمعــايير تــدقيق فــي عمليــة التــدقيق الــداخلي انســب مــن
االسترشاد بدليل التدقيق الثابت والمعد مسبقا ا في المصرف).
حصل على وسط حسابي بلغ  3.50وانحراف معياري بلغ  0.99مما يدل علـى اسـتجابة
عينة البحث مع حركة المقيـاس وعلـى تشـتت فـي االجابـات ،وتشـير هـذه النتـائج الـى افضـلية
االسترشاد بمعايير تدقيق مدروسة وموضوعة بوساطة خبراء واختصاصيين في سلطات مهنيـة
او باالتفاق ال عام بين اعضاء المهنة كأساس لما يجب اتباعـه لغـرض تحسـين ورفـع كفـاءة اداء

0.69

69

التدقيق الداخلي في المنظمـات كافـة ومنهـا المصـارف والجـدول ( )19يعـرض اسـئلة المحـور
الثالث.
جدول  :19الوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات أسئلة المحور الثالث  /إمكانية
استخدام معايير التدقيق الداخلي في المصرف
ت
-14

اتفق

االسئلة

بشدة

ان معايير التدقيق الداخلي قابلة لالستخدام في
مصارفنا

2

اتفق
14

رير

ال

متأكد اتفق
3

-

ال اتفق

الوسط

االنحراف

تماما ا

الحسابي

المعياري

1

3.80

0.83

ان االسترشاد بمعايير تدقيق في عملية التدقيق
 -15الداخلي انسب من االسترشاد بدليل التدقيق الثابت

1

13

4

-

2

3.50

0.99

والمعد مسبقا ً في المصرف

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

وفي نهاية هذا المحور يمكن القول ان المدققين الخارجيين قد اصبحوا يستخدمون التدقيق
الداخلي بوصفه أداة مكملة لعملهم عندما يتبين لهم حياد المدقق الداخلي وكفاءة ادائه لعمله ،وهو
ما يؤدي في النهاية إلى إثبات صحة فرضيات البحث.
 2-3-2تحليل نتائج التحليل العاملي وتفسيرها /طريقة العامل الرئيس:

أ) االستبانة الخاصة بالتدقيق الداخلي
تم تحديد التغيرات المالئمة والتي ادخلت في التحليل العاملي وهي:
جدول  :20عبارات االستبانة الخاصة بالتدقيق الداخلي
ت
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

المتغيرات
ينبغي ان يكون التدقيق الداخلي مرتبطا ً بأعلى مستوى اداري ومستقالً عن
االقسام التنفيذية.
يتوجب على المدقق الداخلي االلمام بنظام الرقابة الداخلية في المصرف.
يتحقق المدقق الداخلي من ان نظام الرقابة الداخلية في المصرف يتضمن تسجيل
المعامالت بصورة دقيقة ويوفر الحماية المناسبة للموجودات.
يعتمد نجاح عملية التدقيق الداخلي على المؤهل العلمي والعملي للمدقق الداخلي.
يقوم المدققون الداخليون بالتأكد من استمرار تطبيق المصرف للسياسات
المحاسبية.
ينفذ المدققون الداخليون عملهم بموجب ارشادات مكتوبة وموزعة عليهم إلنجاز
عملية التدقيق.
يتحقق المدقق الداخلي من معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها ادارة
المصرف.
يقوم المدقق الداخلي بإجراء الجرد المفاجئ على امانات الصندوق والخزائن.
يحدد المدققون الداخليون قدرة المصرف على االستمرار.

رمز
العامل

المحور الذي فيه
المتغير

X1

المحول االول

X2

المحور لثالث

X3

المحور لرابع

X4

المحور الثاني

X5

المحور لثالث

X6

المحور لثالث

X7

المحور لثالث

X8
X9

المحور لرابع
المحور لثالث
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ت
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

المتغيرات
يطبق المدقق الداخلي مبدأ كفاية ومالئمة ادلة االثبات الداخلية عند جمعها بالطرق
المختلفة.
يستعين المدقق الداخلي ببعض المتخصصين في مجال الحاسوب في حالة تدقيق
انظمة محاسبي تعتمد على الحاسوب.
ال يكلف المدقق الداخلي بتنظيم بعض االعمال المحاسبية في المصرف وان
اقتضت الحاجة لذلك.
ينبغي ان تتوفر لدى المدقق الداخلي القدرة والخبرة الكافية على تحديد ومراقبة
المخاطر المصرفية.
ان كل جزء من نشاط المصرف موضع تدقيق ومراقبة.
ينبغي وجود لجنة تدقيقية لمجلس ادارة المصرف.
تهتم ادارة المصرف بإجراء التعديالت التي يوصي بها المدقق الداخلي واتخاذ
االجراءات التصحيحية الالزمة.
من الضروري وجود معايير تدقيق ملزمة يتم االسترشاد بها عند القيام بعملية
التدقيق الداخلي.
من الضروري مواكبة التطورات التي تحصل على المعايير التدقيقية.
تؤثر القوانين والتشريعات واالنظمة القائمة على وضع وتطبيق معايير التدقيق
الداخلي في المصرف.
يستند المدقق الداخلي في حكمه وقراراته على ادلة غير منحازة الى أي قسم
داخل المصرف.
يحصل قسم التدقيق الداخلي في المصرف على الموظفين المؤهلين من حيث
التعليم والمهارة.
يتطلب عمل المدقق الداخلي المهارة العالية في التعامل مع الناس والقدرة على
التوصيل السليم.
يحترم المدقق الداخلي قيمة وملكية المعلومات التي يحصل عليها مالم يكن الزام
مهني او قانوني يتطلب الكشف عن بعض المعلومات.
يتابع المدقق الداخلي ما قد تم اتخاذه فيما يتعلق بما هو وارد في تقارير التدقيق
الداخلي.
يتحقق المدقق الداخلي من تماشي النظم الموضوعة مع القوانين واالنظمة التي لها
تأثير فعال على العمليات.
ينبغي قيام المدقق الداخلي بالتخطيط لكل عملية تدقيق داخلي يؤديها في
المصرف.
تنشئ ادارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف برامج تطور وتنمية االفراد
العاملين في القسم.
يتم تحديد اهداف وصالحيات ومسؤوليات موظفي التدقيق الداخلي في المصرف
من قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي.
تقوم ادارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف بالتنسيق بين عمل المدقق الداخلي
والمدقق الخارجي.
تنشئ ادارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف وتطور البرامج الالزمة لقياس
جودة أعمال القسم.

رمز
العامل

المحور الذي فيه
المتغير

X10

المحور لرابع

X11

المحور لرابع

X12

المحور االول

X13

المحور الثاني

X14
X15

المحور لثالث
المحور االول

X16

المحور االول

X17

المحور لثالث

X18

المحور الثاني

X19

المحور لثالث

X20

المحور االول

X21

المحور الثاني

X22

المحور الثاني

X23

المحور الثاني

X24

المحور الرابع

X25

المحور الثالث

X26

المحور الرابع

X27

المحور الخامس

X28

المحور الخامس

X29

المحور الخامس

X30

المحور الخامس
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إن أسلوب التحليل العاملي يقوم علـى اسـاس معـامالت االرتبـاط بـين المتغيـرات أي انـه
يعتمد في اظهار اهمية كل متغير على اساس عالقته بالمتغيرات االخرى.
وقد تم تحليـل مصـفوفة االرتبـاط الخاصـة بـالمتغيرات المـؤثرة بطريقـة العامـل الـرئيس
) Principal Factor Method (P.F.Mيــتم التحليــل بهــذه الطريقــة باســتخراج معــامالت
العوامل بصورة متتاليـة فنسـتخرج معـامالت العامـل االول ) (F1الـذي يتميـز بـأكبر قيمـة مـن
الشيوع للمتغيرات ثم نستخرج معامالت العامل الثاني ) (F2الذي يمثل اكبـر قيمـة مـن الشـيوع
المتبقي من بواقي مصفوفة االرتباط ونسـتمر بالطريقـة نفسـها لحـين اسـتخراج كـل المعـامالت
للعوامل المطلوبة.
أنموذج التحليل العاملي لهذه الطريقة يكون بالشكل االتي:
Zj = aj1 F1 + aj2 F2 + ….. ajp Fp + ….. + ajm Fm
حيث ان  ajpيمثل اسهام العامل  Pمن قيمة الشيوع المتغير Zj
 F1 , F2 …. Fmالعوامل المشاعة.
 Aj1 , aj2 ….. ajmمعامالت العوامل.
وبعد تحليل االرتباطات الخاصة بالمتغيرات من خالل القيم القاعديـة المبينـة فـي الجـدول
( )22ان هناك ( )10عوامل اساسية تؤثر في درجة استخدامها من قبل اجهزة التـدقيق الـداخلي
في المص ارف لمعايير التدقيق الداخلي تمثلها القيم القاعدية التـي هـي اكبـر مـن واحـد والمرتبـة
حسب اهمية تأثير كل عامل على رفع كفاءة أعمال التدقيق الداخلي.

اختبار معنوية تحميالت العوامل:
تم اختبار تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة المبينة في الجدول ( )22باحتساب
الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل وفق الصيغة االتية:

k
k +1− p

)S (ajp ) = Sr ( xi, yi

حيث أن:
) Sr (xi , yiالقيمة الجدولية المعنوية لمعامالت االرتباط.
 Kعدد المتغيرات.
 Pترتيب العامل في عملية االستخالص.
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فالخطأ المعياري لتحميالت العامل االول يكون:

30
= 0.271
30 + 1 − 1

Saj1 = 0.271

والخطأ المعياري لتحميالت العامل الثاني يكون:
30
= 0.2756328
30 + 1 − 2

Saj 2 = 0.271

وهكذا لبقية العوامل المتبقية حيث يبين الجدول ( )22االخطاء المعيارية للتحمـيالت لكـل
عامل فيكون التحميل معنويا ً ع ندما تزيد او تساوي قيمته قيمة الخطـأ المعيـاري لتحمـيالت ذلـك
العامل باال عتماد على القيمـة الجدوليـة المعنويـة لمعـامالت االرتبـاط بمسـتوى معنويـة ()0.01
وازاء حجم عينة ( )60تمثل ()0.271
جدول  :21القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
التباين المتجمع

نسبة التباين

القيم القاعدية

العامل

23.072

23.072

6.921

1

33.884

10.812

3.244

2

41.478

7.594

2.278

3

48.170

6.691

2.007

4

54.380

6.210

1.863

5

60.162

5.783

1.735

6

65.105

4.943

1.483

7

69.231

4.126

1.238

8

73.120

3.888

1.166

9

76.794

3.675

1.102

10

80.001

3.206

0.962

11

82.905

2.905

0.871

12

85.604

2.698

0.809

13

87.961

2.357

0.707

14
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التباين المتجمع

نسبة التباين

القيم القاعدية

العامل

90.238

2.277

0.683

15

91.933

1.695

0.508

16

93.478

1.546

0.464

17

94.747

1.268

0.380

18

95.726

0.979

0.294

19

96.619

0.893

0.268

20

97.351

0.732

0.220

21

97.960

0.609

0.183

22

98.494

0.534

0.160

23

98.951

0.547

0.137

24

99.260

0.308

0.093

25

99.533

0.273

0.082

26

99.754

0.221

0.066

27

99.898

0.144

0.043

28

99.981

0.083

0.025

29

100.000

0.019

0.006

30

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

ان العوامل المستخلصة هذه على الرغم من انهـا تشـكل نسـبا ً مختلفـة مـن التبـاين ،لكنهـا
مهمة في تحديد المتغيرات المؤثرة في درجة استخدام الفحص التحليلي ،فلو نظرنـا الـى العمـود
الرابع من الجـدول ( )21نجـد هـذه العوامـل ( )10وهـي تشـكل  %76.794مـن التبـاين الكلـي
للمتغيرات.
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جدول  :22االخطاء المعيارية للتحميالت لكل عامل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت

ترتيب استخالص العامل

0.271

1

0.2756328

2

0.2805116

3

0.2856591

4

0.2911007

5

0.2968656

6

0.3029872

7

0.3095038

8

0.3164598

9

0.323907

10

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

ولغرض معرفة هذه العوامل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيها مـن خـالل درجـة تحميالتهـا
في كل عامل من هذه العوامل من خالل مصفوفة تحمـيالت العوامـل المـدورة كمـا فـي الجـدول
()23
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العامل االول:
هذا العامل يشكل اهميـة كبيـرة ومتميـزة لمعـايير التـدقيق الـداخلي فـي رفـع كفـاءة عمـل
المدقق الداخلي عند استخدامها في المصارف حيث انه يفسر  %23.072من التباين الكلـي ،لـذا
يعــــد العامــــل االساســــي لتفســــير مصــــفوفة االرتبــــاط وقــــد تضــــمن المتغيــــرات االتيــ ـة
 )x22, x14, x4, x24, x25, x26, x30, x27, x8, x29على التوالي من حيث االهمية في
مصفوفة تحميالت العوامل المدورة.
إن أهم المتغيرات التي تؤكد علـى معيـار ادارة قسـم التـدقيق الـداخلي لجميـع المصـارف
المتمثل في المجموعة الرئيسة الخامسة لمعايير التدقيق الداخلي الذي جاء به السؤال ( )29حيث
كان مقدار تحميل هذا المتغير في العامل االول  0.771ويمثل قيام ادارة القسـم بالتنسـيق بـين
عمل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وقد احتل المرتبة االولى من حيـث االهميـة يـأتي بعـده
السؤال ( )8بمقدار تحميل  0.684المتمثل بقيام المدقق الداخلي بـإجراء الجـرد المفـاجئ علـى
أمانات الصندوق والخـزائن الذي يقع ضمن مجموعة معايير اسس اداء عمليـة التـدقيق الـداخلي
ومن ثم تأتي اسئلة المجموعة الخامسـة فـي االهميـة وهـي سـؤال ( )27بمقـدار تحميـل 0.667
تنشئ إدارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف برامج تطوير وتنمية االفراد العاملين في القسم
وسؤال ( )30بمقـدار تحميـل  0.655بإنشـاء وتطـوير البـرامج الالزمـة لقيـاس جـودة أعمـال
القسم.
ومــن بعــده يــأتي مــن حيــث االهميــة الســؤال ( )26بمقــدار تحميـل  0.648قيــام المــدقق
الداخلي بالتخطيط لكل عملية تدقيق داخلـي ي ديهـا فـي المصـرف ثـم يـأتي مـن حيـث االهميـة
حسب مصفوفة العوامل المدورة السؤال ( )25بمقـدار تحميـل  0.446يتحقـق المـدقق الـداخلي
من تماشي النظم الموضوعة مع القوانين واالنظمة التي لهـا تـأثير علـى العمليـات المصـرفية
بعده يأتي في االهمية السؤال ( )4بمقدار تحميل  0.364يعتمـد نجـال عمليـة التـدقيق الـداخلي
على الم هل العلمي والعملي للمدقق الداخلي اما السؤال ( )14بمقدار تحميل  0.353فكان فـي
المرتبة قبل االخيرة والمتمثل بأن كل جزء من نشاط المصـرف موضـع تـدقيق ومراقبـة وآخـر
متغير في تحليل العامـل االول كـان ضـمن المجموعـة الثانيـة لمعـايير التـدقيق الـداخلي الكفـاءة
المهنية الالزمة وهو السؤال ( )22بمقدار تحميل  0.347يتطلب عمل المدقق الـداخلي المهـارة
العالية في التعامل مع الناس والقدرة على التوصيل السليم.
وهـذا يعنـي ان متغيـرات العامــل االول تـدخل فـي معظـم المحــاور التـي تمثـل المجــاميع
الرئيسة لمعـايير التـدقيق الـداخلي وهـي المحـور الثـاني والثالـث والرابـع والخـامس الـذي يـدل
وبصورة ج لية على اهمية هذه المعايير بالنسبة للمصارف لما لها من تأثير فاعل في رفع كفـاءة
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أعمال التدقيق الداخلي فيها .ويمكن تسمية العامل االول بعامل (معيار ادارة وتنظيم قسم التدقيق
الداخلي في المصرف).
العامل الثاني:
يأتي هذا العامل بالدرجة الثانية من االهمية في تفسـير العالقـة بـين المتغيـرات حيـث انـه
يشـرح  %10.812مـن التبـاين الكلـي فتمثلـت بـالمتغيرات (x23, x14, x12, x7, x5, x6,
) x10على التوالي من حيث االهمية وتقع معظم هذه المتغيرات ضمن المحور الثالث المجموعة
الرئيسة الثالثة لمعايير التدقيق الداخلي المتعلقة بمجال عمل التدقيق الـداخلي حيـث جـاء السـؤال
( )10بمقدار تحميل  0.850فـي مصـفوفة تحمـيالت العوامـل المـدورة بالمرتبـة االولـى يطبـق
المــدقق الــداخلي مبــدأ كفايــة ومالءمــة ادلــة االثبــات الداخليــة عنــد جمعهــا بــالطرق المختلفــة
المعروفة ومن بعده يأتي من حيث االهمية السـؤال ( )6بمقـدار تحميـل  0.834ينفـذ المـدققون
الداخليون عملهم بموجب ارشادات مكتوبة وموزعة عليهم إلنجاز عملية التـدقيق الـداخلي ثـم
الســؤال ( )5بمقــدار تحميــل  0.804يقــوم المــدققون الــداخليون بالتأكــد مــن اســتمرار تطبيــق
المصرف للسياسـات المحاسـبية وبعـده يـأتي فـي االهميـة السـؤال ( )7بمقـدار تحميـل 0.578
يتحقق المدقق الداخلي من معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها ادارة المصرف بعد ذلك
يــأتي الســؤال ( )12بمقــدار تحميــل  0.350ال يكلــف المــدقق الــداخلي بتنظــيم بعــض االعمــال
المحاسـبية فـي المصـرف وان اقتضـت الحاجـة لـذلك وهـذا السـؤال يقـع ضـمن المحــور االول
مجموعة االستقاللية الذي اشترك مع المحور الثالث في تحليل متغيرات هذا العامل امـا السـؤال
( )14بمقدار تحميـل  0.321فكان قبل المرتبـة االخيـرة والمتمثـل فـي آن كـل جـزء مـن نشـاط
المصرف موضع تدقيق ومراقبـة اما فـي المرتبـة االخيـرة فقـد جـاء بهـا السـؤال ( )23بمقـدار
تحميل  0.314يحترم المدقق الداخلي قيمة وملكية المعلومات التي يحصـل عليهـا مـا لـم يكـن
الزام مهني او قانوني يتطلب الكشف عن بعض المعلومـات .ونتيجـة لتـأثير اغلبيـة المتغيـرات
بشكل اكبر في تحليل هذا العامل والتي تقع ضمن المحور الثالث يمكن تسـمية العامـل الثـاني بــ
(معيار مجال عمل التدقيق الداخلي).
العامل الثالث:
يأتي هذا العامل بالدرجة الثالثة من حيث اهميتـه فـي تفسـير العالقـة بـين المتغيـرات فقـد
كانــت االهميــة النســبية لهــذا العامــل تشــكل  %7.594مــن التبــاين الكلــي ويضــم المتغيــرات
 x2, x7, x19, x20, x3على التوالي من حيث االهمية يأتي المتغير االول في المرتبة االولـى
ومن ثم بقية المتغيرات االخرى وفق التسلسل المذكور ويشترك في هذا العامل المحـاور االتيـة:
الرابع واالول والثالث.
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في المرتبة االولى كان السـؤال رقـم ( )3كـان مقـدار تحميـل هـذا المتغيـر فـي مصـفوفة
تحميالت العوامل المدورة  0.866وهو يتحقق المدقق الداخلي من ان نظام الرقابة الداخلية في
المصرف يتضمن تسجيل المعامالت بصورة دقيقة ويوفر الحماية المناسـبة للموجـودات ومـن
بعده يأتي من حيث االهمية السؤال رقم ( )20بمقدار تحميل  0.822يستند المدقق الداخلي فـي
حكمــه وقراراتــه علــى ادلــة ريــر منحــازة الــى أي قســم داخــل المصــرف ومــن ثــم تــأتي بعــده
المتغيرات التـي تقـع ضـمن المحـور الثالـث وهـي السـؤال ( )19بمقـدار تحميـل  0.483تـ ثر
القــوانين والتشــريعات واالنظمــة القائمــة علــى وضــع وتطبيــق معــايير التــدقيق الــداخلي فــي
المصارف والسؤال ( )7بمقدار تحميل  0.406يتحقق المدقق الداخلي فـي معقوليـة التقـديرات
المحاســبية التـي تجريهــا ادارة المصــرف والســؤال ( )2بمقــدار تحميــل  0.399يتوجــب علــى
المــدقق الــداخلي االلمــام بنظــام الرقابــة الداخليــة فــي المصــرف ويمكــن تســمية هــذا العامــل
بـ (معيار اسس اداء عملية التدقيق الداخلي).
العامل الرابع:
يأتي هذا العامل بالدرجة الرابعة من حيث اهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات وكانت
االهمية النسبية لهذا العامل تشكل  %6.691من التباين الكلي ،حيث يضم اربعة من المتغيـرات
تساهم في تكوين هذا العامل او المتغيرات هي ) (x9, x24, x13, x17على التوالي مـن حيـث
االهمية .جاء السؤال ( )17بالمرتبة االولى من التحليل مقدار تحميل هذا المتغيـر فـي مصـفوفة
تحميالت العوامل المدورة بلغ  0.914وهـو مـن الضـروري وجـود معـايير تـدقيق ملزمـة يـتم
االسترشاد بها عند القيام بعملية التدقيق الداخلي ،اما المرتبة الثانية مـن حيـث االهميـة فكانـت
للسؤال ( )13بمقـدار تحميـل  0.759ينبغـي ان تتـوفر لـدى المـدقق الـداخلي القـدرة والخبـرة
الكافية على تحديد ومراقبة المخاطر المصـرفية يـأتي بعـده فـي االهميـة السـؤال ( )24بمقـدار
تحميل  0.381يتابع المدقق الـداخلي مـا قـد تـم اتخـاذه فيمـا يتعلـق بمـا هـو وارد فـي تقـارير
التدقيق الداخلي ،اما السؤال ( )9بمقدار تحميل  0.331فكان في آخر مرتبـة لمتغيـرات العامـل
الرابع وهو يحدد المدققون الداخليون قدرة المصرف على االستمرار ويطلق علـى هـذا العامـل
(معيار مجال عمل التدقيق الداخلي في المصارف).
العامل الخامس:
يأتي هذا العامل بالدرجة الخامسة من حيث اهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات حيث
يشــــــرح  %6.210مــــــن اجمــــــالي التبــــــاين ويحتــــــوي العامــــــل علــــــى المتغيــــــرات
) (x19, x4, x23, x9, x11على التوالي من حيث االهمية ،يشترك فـي هـذا العامـل المحـاور
االتية (الرابع والثالث والثاني) في تفسيرها هذا العامل جاء السـؤال ( )11بالمرتبـة االولـى مـن
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التحليل بمقدار تحميـل بلـغ  0.709فـي مصـفوفة تحمـيالت العوامـل المـدورة يسـتعين المـدقق
الداخلي ببعض المتخصصين في مجال الحاسوب في حالة تدقيق انظمـة محاسـبية تعتمـد علـى
الحاسوب يأتي بعده السؤال ( )9فـي االهميـة بمقـدار تحميـل  0.609وهـو ان يحـدد المـدققون
الداخليون قدرة المصرف على االستمرار ثم يأتي مـن حيـث االهميـة حسـب مصـفوفة العوامـل
المدورة السؤال ( )23بمقدار تحميل  0.450يحترم المـدقق الـداخلي قيمـة وملكيـة المعلومـات
التي يحصل عليها ما لم يكن الزام مهني او قانوني يتطلب الكشف عن بعض المعلومات وبعده
يأتي في االهمية السؤال ( )4بمقدار تحميل  0.415يعتمد نجـال عمليـة التـدقيق الـداخلي علـى
الم هل العلمي والعملي للمدقق الداخلي وآخر متغير فـي تحليـل العامـل الخـامس كـان السـؤال
( )19بمقدار تحميل  0.354ت ثر القوانين والتشريعات واالنظمة القائمة علـى وضـع وتطبيـق
معايير التدقيق الداخلي في المصارف ويطلق على هذا العامل (معيار اسس اداء عمليـة التـدقيق
الداخلي) الحتالل هذا المتغير مكانة متميزة ولعدم تكراره مع بقية العوامل.
العامل السادس:
يأتي هذا العامل بالدرجة السادسة من حيث اهميته حيث انه يشرح  %5.783من اجمالي
التباين ويضم المتغيرات ) (x22, x19, x25, x1, x16علـى التـوالي مـن حيـث االهميـة جـاء
بالمرتبة االولى للسؤال ( )16كان مقدار تحميل المتغير في مصـفوفة العوامـل المـدورة 0.853
تهتم ادارة المصرف بإجراء التعـديالت التـي يوصـى بهـا المـدقق الـداخلي واتخـاذ االجـراءات
التصحيحية الالزمة يأتي بعده من حيث االهمية السـؤال ( )1بمقـدار تحميـل  0.553ينبغـي ان
يكون التدقيق الداخلي مرتبطا ا بأعلى مستوى اداري ومستقالا عن االقسام التنفيذية ،اما المرتبة
الثالثة في االهمية فكانت للسؤال ( )25بمقدار تحميل  0.458المتمثـل بتحقـق المـدقق الـداخلي
مــن تماشـي الــنظم الموضــوعة مــع القــوانين واالنظمــة التــي لهــا تــأثير فعــال علــى العمليــات
المصرفية يأتي بعده السؤال ( )19في تحليل العامل بمقدار تحميل  0.453وهو تـ ثر القـوانين
والتشريعات واالنظمة القائمة على وضع وتطبيق معـايير التـدقيق الـداخلي فـي المصـرف امـا
السؤال ( )22فكان آخر المراتب في تحليل هذا العامل في االهمية بمقـدار تحميـل  0.349وهـو
يتطلب عمل المدقق الـداخلي المهـارة العاليـة فـي التعامـل مـع النـاس والقـدرة علـى التوصـيل
السليم .ويمكن تسمية العامل السادس بـ (معيار االستقاللية) ويمثل اهميتـه للمصـارف فـي رفـع
كفاءة عمل التدقيق الداخلي فيها.
العامل السابع:
يأتي في الدرجـة السـابعة مـن حيـث اهميتـه فهـو يوضـح  %4.943مـن اجمـالي التبـاين
ويحتوي هذا العامل على المتغيرات ) (x2, x12, x21على التوالي من حيث االهمية وتشـترك
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المحاور الثاني واالول والثالث في تفسير هذا العامل حيث جـاء السـؤال ( )21بالمرتبـة االولـى
حيث كان مقدار هذا المتغير في مصفوفة تحميالت العوامل المدورة  0.723والمتمثـل بحصـول
قســم التــدقيق الــداخلي فــي المصـرف علــى المــوظفين المـ هلين مــن حيــث التعلــيم والمهــارة
والتدريب للعمل فيه بعده يأتي في االهمية السؤال ( )12بمقدار تحميل  0.650ال يكلف المـدقق
الداخلي بتنظيم بعض االعمال المحاسبية في المصرف وان اقتضت الحاجة لذلك ثـم يـأتي بعـده
السؤال ( )2بمقدار تحميل  0.532يتوجب على المدقق الداخلي االلمام بنظـام الرقابـة الداخليـة
في المصرف .ويمكـن تسـمية العامـل السـابع بــ (معيـار الكفـاءة المهنيـة الالزمـة) والتـي تمثـل
المعايير الشخصية المهنية والعلمية للمدقق الداخلي واهميتها بالنسبة للمصارف ودورهـا الفاعـل
في رفع كفاءة أعمال التدقيق الداخلي فيها.
العامل الثامن:
يأ تي هذا العامل بالدرجة الثامنة من حيث اهميته في تفسير  %4.126من اجمالي التبـاين
ويضم المتغيرات ) (x23, x30, x4, x18على التوالي من حيث االهمية يساهم المحور الثـاني
والخامس في تحليل هذا العامل تمثل السؤال ( )18بالمرتبة االولى لمتغيرات هذا العامل بمقـدار
تحميل  0.789وهو يتوجب على المدقق الداخلي االلمام بنظام الرقابة الداخلية في المصرف اما
المرتبة الثانيـة فقـد جـاء بهـا السـؤال ( )4بمقـدار تحميـل  0.483يعتمـد نجـال عمليـة التـدقيق
الداخلي على الم هل العلمي والعملي للمدقق الداخلي يأتي بعده من حيث االهمية السؤال ()30
بمقدار تحميل  0.414تنشئ إدارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف وتطور البـرامج الالزمـة
لقياس جودة أعمال القسم أما في المرتبة األخيرة في األهمية لمتغيرات هذا العامـل فكانـت مـن
نصيب السؤال ( )23بمقدار تحميل  0.362يحتـرم المـدقق الـداخلي قيمـة وملكيـة المعلومـات
التي يحصل عليها ما لـم يكـن الـزام مهنـي او قـانوني يتطلـب الكشـف عـن بعـض المعلومـات
ويطلق على هذا العامل (معيار الكفاءة المهنية الالزمة).
العامل التاسع:
تأتي اهمية هذا العامل بالدرجة التاسعة من حيث اهميته حيـث انـه يشـرح  %3.888مـن
التباين الكلي تضمنت المتغيرات ) (x2, x14, x15علـى التـوالي مـن حيـث االهميـة والمتمثلـة
بالسؤال ( )15كان مقدار تحميل هذا المتغير في مصفوفة العوامل المدورة  0.737وهـو ينبغـي
وجود لجنة تدقيقية لمجلس ادارة المصرف الذي جاء بالمرتبة االولى من حيث اهمية متغيرات
هذا العامل ثم جاء بعده السؤال ( )14بمقدار تحميل  0.721ان كـل جـزء مـن نشـاط المصـرف
موضع تدقيق ومراقبة واخيرا ً كان السؤال ( )2من حيث االهمية بمقدار تحميل  0.414يتوجب
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على المدقق الداخلي االلمام بنظام الرقابة الداخلية في المصرف ويطلق على هذا العامل (معيار
االستقاللية) ألحراز هذا المتغير مكانة كبيرة بالنسبة للمصارف ولعدم تكراره مع بقية العوامل.
العامل العاشر:
يمثـل هـذا العامـل الدرجــة العاشـرة واالخيـرة مـن حيــث اهميتـه ويشـرح  %3.675مــن
اجمالي التباين الكلي ويضم المتغيران ) (x1, x28على التوالي مـن حيـث االهميـة اشـترك فـي
تحليل هذا العامل المحورين الخامس واالول وتمثال المتغيـران بالسـؤالين ( )28بمقـدار تحميـل
 0.823يتم تحديد اهداف وصالحيات ومس وليات موظفي التدقيق الـداخلي فـي المصـرف مـن
قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي و ( )1بمقدار تحميل  0.631ينبغي ان يكـون التـدقيق الـداخلي
مرتبطا ا بأعلى مستوى اداري ومستقالا عن االقسام التنفيذية .ويمكن تسـمية هـذا العامـل (ادارة
وتنظيم قسم التدقيق الداخلي في المصارف).
من خالل مالحظة النتائج اعاله يتبين مدى اهتمام المصـارف بمعيـار ادارة قسـم التـدقيق
الداخلي لضمان تغطية شاملة لكل االنشطة المصرفية وادارة القسم بطريقة سليمة وبما يتفق مـع
االهداف العامـة للمصـرف ويـنعكس ايجابـا ً علـى كفـاءة اداء المـدقق الـداخلي مـن خـالل تنميـة
امكاناته المهنية والعلمية والتحقق من ان عمليات القسم تتم وفق ما نصت عليـه معـايير التـدقيق
الداخلي في تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي في المصارف.
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ب) االستبانة الخاصة بالمدقق الخارجي:
تم تحديد المتغيرات المالئمة والتي ادخلت في التحليل العاملي وهي:
جدول  :23عبارات االستبانة الخاصة بالمدقق الخارجي
ت

المتغيرات

رمز

المحور الذي

العامل

فيه العامل

ان ازدياد ثقة المدقق الخارجي واعتماده على أعمال التدقيق الداخلي في المصرف تتم في حالة التأكد من
-1

استقالل التدقيق الداخلي عن االقسام التنفيذية وارتباطه بأعلى مستوى اداري.

X1

المحور االول

-2

حرية المدقق الداخلي باالتصال بشكل كامل مع المدقق الخارجي.

X2

المحور االول

X3

المحور االول

-4

التخطيط لعملية التدقيق الداخلي في المصرف واإلشراف عليها.

X4

المحور االول

-5

الحصول على ادلة إثبات كافية ومالئمة لتكون اساسا ً معقوالً.

X5

المحور االول

X6

المحور االول

X7

المحور االول

X7

المحور االول

X9

المحور االول

-3

-6
-7
-8
-9

كفاءة موظفو التدقيق الداخلي من خالل توفير المؤهالت العلمية والمهنية في
مجال التدقيق.

تهيئة التقارير المعدة من قبل التدقيق الداخلي ومطابقتها مع نتائج العمل
المنجز.
اهتمام ادارة المصرف بتوصيات المدقق الداخلي واتخاذ االجراءات
التصحيحية الالزمة.
معالجة االستثناءات واالوامر غير االعتيادية التي اكتشفت بواسطة التدقيق
الداخلي في المصرف بشكل مناسب.
شمولية اجراءات التدقيق الداخلي لكافة فقرات حسابات المصرف الختامية
وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف.

يعود ضعف اعتمادية المدقق الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي في المصرف الى االسباب
-10
-11
-12
-13
-14
-15

التدقيق من قبل اشخاص غير مؤهلين مهنيا ً ولم يسبق لهم التدريب الفني
المناسب في مجال التدقيق الداخلي.
ضعف كفاءة موظف التدقيق الداخلي لعدم استرشادهم بمعايير تدقيق كدليل
عند اداء مهامهم التدقيقية.
اعتماد المدقق الداخلي على الخبرة العملية واالجتهادات الشخصية في بعض
حاالت التدقيق التي لم ترد ضمن برنامج التدقيق الداخلي.
عدم توفر االشراف السليم على عمليات التدقيق الداخلي في المصرف من
قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي.
ان معايير التدقيق الداخلي قابلة لالستخدام في مصارفنا.
ان االسترشاد بمعايير تدقيق في عملية التدقيق الداخلي انسب من االسترشاد
بدليل التدقيق الثابت والمعد مسبقا ً في المصرف.

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

X10

المحور الثاني

X11

المحور الثاني

X12

المحور الثاني

X13

المحور الثاني

X14

المحور الثالث

X15

المحور الثالث
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تم تحليـل االجابـات الـوارد فـي االسـتبانة التـي تخـص المـدقق الخـارجي حسـب التحليـل
العاملي تبين بعد تحليل االرتباطات الخاصـة بـالمتغيرات مـن خـالل القـيم القاعديـة المبينـة فـي
الجدول ( )24ان هناك سبعة عوامل اساسية تؤثر في درجة اعتماد المدقق الخارجي على نتـائج
أعمال التدقيق الداخلي في المصارف المستند الى معايير التـدقيق الـداخلي تمثلهـا القـيم القاعـدي
التي هي اكبر من واحد والمرتبة حسب اهمية تأثير كل عامل في موثوقية المدقق الخارجي.
جدول  :24القيم القاعدية ونسبة تباين العامل من التباين الكلي
التباين المتجمع

نسبة التباين

القيم القاعدية

العامل

23.044

23.044

3.457

1

39.450

16.406

2.461

2

51.895

12.445

1.867

3

61.563

9.668

1.450

4

70.575

9.012

1.352

5

77.852

7.277

1.092

6

84.526

6.673

1.001

7

88.857

4.332

0.650

8

92.904

4.047

0.607

9

96.517

3.613

0.542

10

98.181

1.664

0.250

11

99.179

998

0.150

12

99.615

435

0.65

13

99.868

253

0.38

14

100.000

132

0.020

15

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

اختبار معنوية تحميالت العوامل:
تم اختبار معنوية تحميالت العوامل لمصفوفة العوامل المدورة المبينـة فـي الجـدول ()25
باحتساب الخطأ المعياري للتحميالت لكل عامل.
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جدول  :25االخطاء المعيارية للتحميالت لكل عمل من مصفوفة العوامل
الخطأ المعياري للتحميالت

ترتيب استخالص العامل

0.271

1

0.2805116

2

0.2911007

3

0.3029872

4

0.3164598

5

0.3319059

6

0.3498595

7

المصدر :إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية2020 ،م.

إن العوامل المستخلصة هذه على الرغم من انهـا تشـكل نسـبا ً مختلفـة مـن التبـاين ،لكنهـا
مهمة في تأشير المتغيرات المؤثرة في درجة استخدام الفحص التحليلي ،فلو نظرنـا الـى العمـود
الرابع من الجدول ( )24نجد ان هذه العوامل تشكل  %84.526من التباين الكلي للمتغيرات.
ولغرض معرفة هذه العوامل وتقويم المتغيرات المؤثرة فيها مـن خـالل درجـة تحميالتهـا
في كل عامل سوف يتم تفسير كل عامل من هذه العوامل من خالل مصفوفة تحمـيالت العوامـل
المدورة المبينة الجدول ( )25وكما يأتي:
من خالل الجدول ( )25تبين وجود سبعة عوامل من حيث االهمية:
العامل االول:
هذا العامل يشكل اهمية كبيرة ومتميزة في التأثير على ثقة واعتماد المدقق الخارجي على
أعمــال التــدقيق الــداخلي فــي المصــارف المســتند الــى معــايير التــدقيق الــداخلي حيــث يفســر
%23.044م ن التباين الكلي ،لذا يعد العامـل االساسـي لتفسـير مصـفوفة االرتبـاط وقـد تضـمن
المتغيرات االتية ) (x7, x9, x14, x15, x2, x1على التوالي من حيث االهمية.
ويالحـظ ان اغلبيــة المتغيـرات لهــذا العامـل تقــع ضـمن الســؤال الرئيسـي المحــور االول
المتمثل بأن ازدياد ثقة المدقق الخارجي واعتماده على أعمـال التـدقيق الـداخلي فـي المصـرف
تتم في حالة التأكد من :حيث جاء بالمرتبة االولى السـؤال ( )1اسـتقالل التـدقيق الـداخلي عـن
االقسام التنفيذية وارتباطه بأعلى مستوى اداري ومن ثـم السـؤال ( )2حريـة المـدقق الـداخلي
باالتصال بشكل كامل مع المدقق الخارجي .ومن بعده يأتي من حيـث االهميـة السـؤال ( )15ان
معايير التدقيق الداخلي قابلة لالستخدام في مصارفنا ومـن ثـم يـأتي مـن حيـث االهميـة حسـب
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مصــفوفة العوامــل المــدورة الســؤال ( )14ان االسترشــاد بمعــايير تــدقيق فــي عمليــة التــدقيق
الداخلي انسب من االسترشاد بدليل التدقيق الثابت والمعد مسبقا ا في المصرف ومن بعـده تـأتي
اسئلة المحور سؤال ( )9شمولية اجراءات التـدقيق الـداخلي لكافـة فقـرات حسـابات المصـرف
الختامية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف والسؤال ( )7اهتمام ادارة المصرف بتوصـيات
المدقق الـداخلي واتخـاذ االجـراءات التصـحيحية الالزمـة وهـذا يعنـي ان اسـئلة المحـور االول
المرقمة ( )1و ( )2تقع ضمن هذا العامل فضالً عن السؤالين ( )9و ( )7على التوالي .وقد كان
مقدار تحميل متغيرات العامل االول كاالتي:
مقدار تحميل المتغير رقم ( )1في مصفوفة تحميالت العوامل المدورة  0.794امـا مقـدار
تحميل المتغير رقم ( )2فكان  ،0.782مقدار تحميل المتغير ( )15كـان  ،0.732المتغيـر ()14
بلغ مقدار تحميله  ،0.725ثم المتغير رقم ( )9فقد بلغ مقدار التحميـل  ،0.407واخيـرا ً المتغيـر
رقم ( )7كان بمقدار تحميل  0.323ويمكن تسـمية العامـل االول (زيـادة ثقـة المـدقق الخـارجي
بأعمال التدقيق الداخلي واالعتماد عليها).
العامل الثاني:
يأتي هذا العامل بالدرجة الثانية من حيث اهميته في تفسير العالقـة بـين المتغيـرات حيـث
انه يشرح  %16.406من التباين الكلي ويضم المتغيرات ) (x8, x7, x4, x6على التوالي مـن
حيث االهمية وتقع جميع متغيرات هذا االمل ضمن اسئلة المحور االول فقد جاء بالمرتبة االولى
من حيث االهمية السؤال ( )6بلـغ مقـدار تحميـل هـذا المتغيـر فـي مصـفوفة تحمـيالت العوامـل
المدورة  0.783وهو تهي ئة التقارير المعدة من قبل التدقيق الداخلي ومطابقتها مع تائج العمـل
المنجز ثم يأتي بالمرتبة الثانية من حيث االهميـة السـؤال ( )4بمقـدار تحميـل  0.749التخطـيط
لعملية التدقيق الداخلي في المصرف واإلشراف عليها أما المرتبـة الثالثـة فـي االهميـة فتمثلـت
بالسؤال ( )7بمقدار تحميل  0.709اهتمام ادارة المصـرف بتوصـيات المـدقق الـداخلي واتخـاذ
االجراءات التصحيحية الالزمة واخيـرا ً يـأتي السـؤال ( )8فـي االهميـة بمقـدار تحميـل 0.470
معالجـة االســتثناءات واالوامــر ريــر االعتياديــة التـي اكتشــفت بواســطة التــدقيق الــداخلي فــي
المصرف بشكل مناسب .ويطلق على هذا العامل (الموثوقية بأعمال التدقيق الداخلي).
العامل الثالث:
يأتي هذا العمل بالدرجة الثالثة من حيث اهميته في تفسـير العالقـة بـين المتغيـرات حيـث
كانت االهمية لهذا العامل تشرح  %12.445مـن التبـاين الكلـي ويضـم المتغيـران )(x5, x13
على التوالي حيث احتل السؤال ( )13المرتبة االولى بلغ مقدار تحميل هذا المتغير في مصـفوفة
العوامل المدورة  0.870والذي يقع ضـمن المحـور الثـاني بسـؤاله الـرئيس المتمثـل بأنـه يعـود
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ضعف اعتمادية المدقق الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي في المصرف الى االسباب:
والسؤال هو :عدم توفر االشراف السليم على عمليات التدقيق الداخلي فـي المصـرف مـن قبـل
ادارة قسم التدقيق الداخلي ،اما السؤال ( )5فقد كان بالمرتبة الثانية مـن حيـث االهميـة بمقـدار
تحميل  0.842والمتمثل بـ :الحصـول علـى ادلـة إثبـات كافيـة ومالئمـة لتكـون اساسـا ا معقـوالا
لنتائج التدقيق الداخلي .ويمكـن تسـمية هـذا العامـل بــ (معيـار االعتماديـة علـى نتـائج التـدقيق
الداخلي).
العامل الرابع:
يأتي هذا العامل بالدرجة الرابعة من حيث اهميته في تفسـير العالقـة بـين المتغيـرات وان
االهمية لهذا العامل تشكل  %9.668من التباين الكلـي ،حيـث يضـم المتغيـرات )(x9, x8, x3
على التوالي من حيث االهمية يأتي بالمرتبة االولى السؤال ( )3كان مقدار تحميـل هـذا المتغيـر
في مصفوفة العوامل المدورة  0.909المتمثل بـ كفاءة موظفو التدقيق الداخلي من خالل توفير
الم هالت العلمية والمهنية في مجال التدقيق ثم يأتي بعده السؤال ( )8من حيث االهمية بمقدار
تحميل  0.629وهـو :معالجـة االسـتثناءات واالوامـر ريـر االعتياديـة التـي اكتشـفت بواسـطة
التدقيق الداخلي في المصرف بشكل مناسب وفي المرتبة االخيرة لمتغيرات هذا العامل جاء بها
السؤال ( )9بمقدار تحميـل  0.396المتمثـل شـمولية اجـراءات التـدقيق الـداخلي لكافـة فقـرات
حسابات المصرف الختامية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف ،وتقع جميـع متغيـرات هـذا
العامل ضمن اسئلة المحور االول والذي يطلق عليه (معيار الموثوقية بأعمال التدقيق الداخلي).
العامل الخامس:
يأتي هذا العامل بالدرجة الخامسة من حيث اهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات حيث
يشرح نسبة  %9.012من اجمالي التباين ويحتوي على المتغيـرات ) (x9, x7, x8, x10علـى
التوالي من حيث االهمية تقع جميعها ضمن المحور االول ،فقد احتل المرتبة االولى في االهمية
السؤال ( )10بلغ مقدار تحميل هذا المتغير في المصفوفة  0.872المتمثـل بــ التـدقيق مـن قبـل
اشخاص رير م هلين مهنيا ا ولـم يسـبق لهـم التـدريب الفنـي المناسـب ،يـأتي بعـده مـن حيـث
االهمية السؤال ( )8بمقدار تحميل  0.494معالجة االستثناءات واالوامر ريـر االعتياديـة التـي
اكتشفت بواسطة التدقيق الداخلي في المصرف بشكل مناسب ،اما في المرتبة الثالثة فكانت من
نصيب السؤال ( )7بمقدار تحميـل  0.402اهتمـام ادارة المصـرف بتوصـيات المـدقق الـداخلي
واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة ثم يأتي بالمرتبة االخيرة في االهمية السؤال ( )9بمقـدار
تحميل  0.343شمولية اجراءات التـدقيق الـداخلي لكافـة فقـرات حسـابات المصـرف الختاميـة
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وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصـرف .ويمكن تسمية هذا العامـل (معيـار نطـاق عمـل التـدقيق
الداخلي).
العامل السادس:
يأتي هذا العامل بالدرجة السادسة من حيث اهميته حيث انه يوضح  %7.277من اجمالي
التباين ويحتوي هذا العامل على المتغيرات ) (x15, x9, x12على التـوالي مـن حيـث االهميـة
متمثلة بالسؤال ( )12الذي جاء بالمرتب االولـى لمتغيـرات هـذا العامـل بمقـدار تحميـل 0.947
وهو اعتماد المدقق الـداخلي علـى الخبـرة العمليـة واالجتهـادات الشخصـية فـي بعـض حـاالت
التدقيق التي لم ترد ضمن برنامج التدقيق الـداخلي ثـم يـأتي بعـده السـؤال ( )9بمقـدار تحميـل
 0.439المتمثل بـ شمولية اجراءات التدقيق الداخلي لكافة فقرات حسابات المصـرف الختاميـة
وتقييم نظام الرقابة الداخلية واخيرا ً كان السؤال ( )15من حيث االهمية بمقدار تحميل 0.341
ان االسترشاد بمعايير تد قيق في عملية التدقيق الداخلي انسـب مـن االسترشـاد بـدليل التـدقيق
الثابت والمعد مسبقا ا في المصرف .ويطلق على هذا العامل (معيار الكفاءة المهنية الالزمة).
العامل السابع:
يأتي بالدرجة السابعة من حيث اهميته حيـث انـه يوضـح  %6.673مـن اجمـالي التبـاين
ويحتوي على المتغيران ) (x9, x11على التوالي وهذا متمثـل بالسـؤال ( )11بالمرتبـة االولـى
من االهمية بلغ مقدار تحميل هذا المتغير في مصفوفة العوامل المدورة  0.949هو ضعف كفاءة
موظفي التدقيق الداخلي لعدم استرشادهم بمعايير تدقيق كدليل عند اداء مهامهم التدقيقية ،امـا
المتغير الثاني في تحليل متغيرات العامل السابع واالخير فقد جاء به السؤال ( )9بمقدار تحميـل
 0.525الذي يقع ضمن المحور االول :شمولية اجراءات التدقيق الداخلي لكافة فقرات حسابات
المصرف الختامية وتقييم نظام الرقابة الداخلية للمصرف .ويمكن تسمية العامل السابع (معيـار
نطاق عمل التدقيق الداخلي).
تشير النتائج اعاله انه باإلمكان استخدام معايير التدقيق الداخلي وتكييف بعضها ليتناسـب
مع بيئة العمل التدقيقي في مصارفنا مع طبيعة وحجـم العمليـات المصـرفية ولكـن تبقـى اهـداف
االسترشاد بمعايير التدقيق الـداخلي هـو االرتقـاء بمسـتوى المهنـة وتحسـين اداء الممتهنـين بهـا
وتفهم ادوارهم ومسؤولياتهم لتصل في النهاية الى اداء مرتفع الكفاءة ومتوفر الثقـة والمصـداقية
في نتائجه.
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الخاتمة
االستنتاجات والتوصيات
 1االستنتاجات:
 -1ضــعف اهتمــام ادارات المصــارف عينــة البحــث بمســتوى الكفــاءة المهنيــة الالزمــة
المتمثلة بتوفير المؤهالت العلمية والتفوق المهني للعاملين بأقسام التـدقيق الـداخلي فيهـا ،مـع ان
النتائج اشارت الى ان توفير المؤهل العلمي والتفوق المهني والفني يميـز عمـل المـدقق الـداخلي
ويرتقي بمستواه المهني ويرفع كثيرا ً من مستوى ادائه لعمله.
 -2ضعف اهتمام ادارات اقسام التدقيق الداخلي في المصارف عينـة البحـث باالسترشـاد
بمعايير تدقيق ملزمة عند القيام بعملية التدقيق الداخلي ،على الرغم من تأكيد عينـة البحـث علـى
ضرورة وجود معايير تدقيق تكون دليالً مرشدا ً ألداء مهام التدقيق لمساهمتها في بلـورة اهـداف
التدقيق الداخلي وتوضيح دور ومسؤولية ومكانة المدقق الداخلي وتعزيز كفاءة ادائـه مـن خـالل
استخدام المعايير المتعلقة بمجال عمل التدقيق الداخلي.
 -3التخطيط لعملية التدقيق الداخلي ومتابعـة تنفيـذ التعـديالت الـواردة فـي نتـائج التـدقيق
ق اهتماما ً كافيا ً بها من قبل عينة البحث ،وكما هو واضـح ان
كانت من اكثر الفقرات التي لم تال ِ
عدم وجود تخطيط سليم لعملية التدقيق وقلة متابعة مالحظـات تقـاريره يضـعف تميـزه فـي اداء
عمله وينعكس على نتائج هذه االعمال.
 -4من خالل نتائج التطبيق العملي لمعايير التدقيق الداخلي في المصارف تبـين ان اكثـر
المعايير استخداما ً فيها هي ادارة وتنظيم قسم التدقيق الداخلي في المصارف ومجال عمل التدقيق
الداخلي واالستقاللية والكفاءة المهنية الالزمة حيث جاء تكرارها اكثر من مرة لكثرة اسـتخدامها
من قبل موظفي قسم التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث وذلك ألهميتهـا فـي رفـع كفـاءة
اداء مهام العمل التدقيقي وزيادة الثقة في نتائج اعماله.
 -5قلة اهتما م ادارات اقسام التدقيق الداخلي في المصارف عينـة البحـث بتحديـد اهـداف
ومسؤوليات وصالحيات العاملين فـي القسـم وهـذا يـؤدي الـى اربـاك العمـل وتداخلـه فيمـا بـين
موظفي القسم مما يؤثر سلبا ً في اداء االعمال بطريقة صحيحة.
 -6هناك تنسيق للجهـود بـين عمـل التـدقيق الـداخلي والخـارجي مـن قبـل ادارات اقسـام
التدقيق الداخلي في المصارف عينة البحث.
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 -7ان ادارات اقسام التدقيق الداخلي في المصارف تعطي بعض االهتمام بتـوفير بـرامج
تدريبية تنمي امكانات وقدرات ومعلومات المدقق الـداخلي بمـا ينسـجم مـع اداء المهـام التدقيقيـة
بالكفاءة المطلوبة.
 -8يهــدف كــل مــن التــدقيق الــداخلي والتــدقيق الخــارجي الــى رفــع كفــاءة اداء االعمــال
االدارية والتشغيلية اضافة الى تقويم نظام الرقابة الداخلية والتوصل الـى دقـة واكتمـال البيانـات
المالية وبطرق مختلفة ،على الرغم من وجود فوارق اساسية تميز كالً منهما عن االخر.
 -9يشكل نظام الرقابة الداخلية السليم والمالئم فـي المصـارف والشـامل لجميـع االنشـطة
التي تمارسها ،جزءا ً اساسيا ً من الرقابة المصرفية الشاملة لمنع او الحد من االخطـاء والمخـاطر
التي يمكن ان يتعرض لها المصرف من خالل وضع االدارة ألنظمة رقابيـة تسـتند علـى قواعـد
وضوابط تحكم سير العمل فيه.
-10

يالحظ من معايير التدقيق العراقية ونسبة لمعايير التدقيق الدولية انها قليلة العدد

ولكن يمكن القول ان ما تناولته من موضوعات عموما ً كافية ومالئمة بالرغم من انها لم تتنـاول
موضوع التدقيق
-11

تضمنت معايير التدقيق الدولية المعيار الدولي رقم  610الذي ركز على مجـال

اعتماد المدقق الخارجي على أعمـال التـدقيق الـداخلي أداة لعملـه عنـدما يتبـين لـه حيـاد المـدقق
الـداخلي وكفــاءة ادائــه لعملــه وتــوافر االدلــة التـي تــدعم صــالحية وامانــة وموضــوعية التــدقيق
الداخلي.
 2التوصيات:
في ضوء االستنتاجات التي تم عرضها لهذا البحث ،توصي الباحث المصـارف التجاريـة
العراقية بالتوصيات االتية:
 -1ضــرورة اهتمــام اجهــزة التــدقيق الــداخلي للمصــارف بإتبــاع مجموعــة مــن االســس
والمعايير المعتمدة بهدف االرتقاء بم ستوى مهنة التدقيق الداخلي ورفع كفاءة اداء العـاملين فيهـا
والمتعلقة بممارسة التدقيق الداخلي كاالستقاللية والموضوعية والكفاءة المهنية والنزاهة والتفوق
العلمي ومجموعة المعايير التي تمثل االجراءات االساسـية ألداء وادارة نشـاط التـدقيق الـداخلي
كي يتحقق مستوى اداء عا ِل في االعمال التدقيقية ومن ثم اكتسـاب ثقـة المـدقق الخـارجي علـى
نتائج تلك االعمال واالعتماد عليهـا والتـي تحقـق مؤشـرات الفاعليـة والكفـاءة واالقتصـادية فـي
عملية التدقيق.
 -2العمل على تفعيل لجان التدقيق الداخلي في المصارف لتأخذ دورها بشكل تفصيلي في
االشراف والمتابعة ف ي ما يخص عمل التدقيق الداخلي من خـالل اعضـائها غيـر التنفيـذيين مـن
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ذوي الخبرة في المحاسبة والتدقيق ،حيـث ان وجودهـا يعـزز مـن اسـتقاللية وجـودة اداء اقسـام
التدقيق الداخلي.
 -3ايالء االهتمام المطلوب بالتخطيط لعملية التـدقيق الـذي يضـمن تنفيـذ العمـل بطريقـة
سليمة لكي يستطيع المدقق الداخلي القيام بأعماله ضمن خطة منظمة ومنسجمة مع طبيعة وحجم
العملية المدققة وبما يتالءم مع االهداف المطلوب تحقيقها.
 -4التأكيد على االسـتمرار فـي تنسـيق الجهـود مـا بـين عمـل التـدقيق الـداخلي والتـدقيق
الخارجي لضمان تغطية شاملة لمجال العمل والتقليل قدر االمكـان مـن التكـاليف والوقـت ومنـع
االزدواجية في العمل وبما يحقق االهداف المرجوة من عملية التدقيق.
 -5على ادارات المصارف اتخاذ معايير التدقيق الداخلي أساسا ً ودليالً في تنفيذ اجراءات
التدقيق الداخلي لدورها الفاعل في رفع مستوى اداء العمل ومستوى كفاءة العاملين وإضفاء الثقة
و المصداقية بنتائج هذا العمل ،لذا ينبغي التعريف بهذه المعايير وتفصيالتها واهميتها مـن خـالل
اشــراك مــوظفي القســم بالــدورات المســتمرة فــي هــذا المجــال وتعمــيم النشــرات واالصــدارات
المتضمنة لمعايير التدقيق ذات الصلة ليسهل تقبلها وفهمها وتطبيقها في المصارف.
 -6يتطلـب مـن المـدقق الــداخلي متابعـة احـدث وآخـر التطــورات فـي مجـاالت المعرفــة
المتعلقة بالتدقيق الداخلي والمعايير الصـادرة بهـذا الخصـوص وذلـك مـن خـالل االشـتراك فـي
عضوية ا لمنظمات المهنية للتدقيق الداخلي او االلتحاق بالدراسات العليا في الجامعات وحضـور
المؤتمرات والندوات العلمية ومتابعة النشـرات والمجـالت والكتـب المتخصصـة لغـرض تأهيـل
وزيــادة الخبــرة والدرايــة للعــاملين فــي اقســام التــدقيق الــداخلي وفــق المتطلبــات الجديــدة للعمــل
المصرفي.
 -7ضرور ة متابعة ادارات المصارف لتوصـيات المـدقق الـداخلي والعمـل علـى تنفيـذها
وبهذا سيكون معروفا ً لدى العاملين في المصرف مقدار التأييد الذي يتمتع به المدقق الداخلي من
اعلى المستويات االدارية فيها ،وهذا سيعطي االثر النفسي المطلـوب مـن حيـث احتـرام المـدقق
الداخلي والتعاون معه واخذ توصياته مأخـذ الجـد ألنـه مسـؤول امـام جهـة عليـا فـي المصـرف
تدعمه وتتابع توصياته.
 -8ضرورة اهتمام ادارات المصارف العراقية بمعـايير التـدقيق الـداخلي الصـادرة عـن
 IIAوذلك الستخدامها من قبل مدققي المصارف الداخليين في العمل التـدقيقي وضـرورة زيـادة
توعية المدققين الداخليين باستخدام هذه المعايير كونها تزيد من كفاءة ادائهم وتعزز الثقـة بنتـائج
أعمال التدقيق الداخلي واالعتماد عليها.
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ارجد ،عاك،ي ااط معاار،،و ااار ور اعا 2عاارجو عااار تكص،ياعا غ ااعا.1999ا

ارارق معاخور ايودئ عاارك حاار حود اعاارجزلااالرلعا.1999ا
ارح دجعاطوالا ح ا

ررواعاش ررومااط ر ر اارع ررولعا دك ررااار رر،كو عاارر ر اماارج ررو عمار ط وط رراارارك رر،ارارتادزي ررععاا

ج.ام.اعاعا ا1عا2005ا

ررئ عااصرردلاارتر ،ئ اسررمامرردلاار عرروائ،اار رر رراعا حومر ا ،اارائر اسررما

.8

ارر ريجمعاط ررما

.9

ماا معام.ا وميعاار رئلاار و لاسما ،اجعااارع و عا.2000ا

،كزاارتع حاار ت ،عاجو عاااال و ام اارع،ب ااار تح رعاا معا.2002ا

 .10ار ،حر ر ررمعاط ر ر ر ااركر ر ر،يحاط ر ر ررمعا :)2010ا"األصر ر رردلاارع ر ر رراارارع ر ر رراارتر ر ر ،ئ ا
ارح و و ا"اارط عااارثون اعادكاا.2010ا

 .11مر ئررلعاجررون .،امعاربر،اجعاان مدرردجاادررت ف .ا"رق فررااار ا،،ر اار ررورم"ات،ج ررااا ر ا ح ر ا
از لعاار،يوضعا.2001ا

 .12ص ر ر اعاااراااددر ررقعات ر ر ،ئ اار ونر ررو اار ور ر رراعا ،اجعر ررااارح ر ررو و ا ر ر ااركو ر ررااارك ،ي ر رراا
رارتط ق اعاج1ا 2عا ط عااصوامعا ئ،ر عا.2006ا

 .13ص ر اعااارااادد ررقعاارئ ررلاارت ر ،ئ اار ر اخ مارس ر اار عرروائ،اار رر ررا ا 1عااتح رروااار ص رروم ا
ارع،ب اعا ئ،ر عا.2007ا

 .14ارطح رروجعاصر ر اعااص رردلاارتر ر ،ئ اارحر ر العاارج ررزلا1اارط ع رراا2عا ط ع ررااارز رروجعا غر ر ااعا
.1976ا
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 .15ط ر ر ااعاخورر ر اا ر ررئ عاط ر ررحاتر ر ،ئ اارح ر ررو و
ر ط وطاارارك ،عااالماجعا.2000ا

 .16ط ااعاخور اا ئ عاط حات ،ئ اارح و و
ط وجعا.2004ا

ااركو ر ررااارك ،ير رراارارع ر رراعا 1عااامارا،ر ررلا

ااركو ااارك ،ياعااامارا،لار ك ،ارارتدزيععا 2عا

 .17ط ر ر ااعاخورر ر اا ر ررئ عاط ر ررحاتر ر ،ئ اارح ر ررو و عا 1عااركو ر ررااارع ر رراعااامارا،ر ررلار ط وطر رراا
رارك ،عاط وجعا.1999ا

 .18ط ر ر اار جئر ر عا ح ر ر ارط ر ر ااعاخورر ر اا ر ررئ عاارتر ر ،ئ اراال ر رروجارار،،و ر ررااسر ررماقر ررلاادر ررت اما
ارحود و ااالركت،رن اعا 2عا ك د ام ااتحوااار صوم اارع،ب اعا ئ،ر عا.1999ا

 .19طث رروجعاط ر رااار رر،زااا ح ر ر عااص رردلاارتر ر ،ئ ارار،،و ررااار اخ رراعا 2عااامااركتر ر ار ط وط رراا
رارك ،عاار دصلعا.1999ا

 .20نرردمعاا ر عا ،اجع ررااارح ررو و ا ر اارك ررو ئتئ اارك ،يرراارارع رراعاار ر اماارجو ل رراار ط وط رراا
رارك ،عا ئ،ر عا.2010ا

 .21نرردميعاط ر اار ط رردارجردااعا ير عااصردلاارتر ،ئ عا 1عا ط عررااارع ررولاار ،كزيرراعا د رراا
ار عو اارع اعا غ ااعا.2010

ب -االطاريح والرسائل الجامعية
-1ااالدر ر يعاج رروما ح ر ر اار ر ر خا رروايعاارعدا ررلاار ر ر و،راس ررما ،رردلارتعزي ررزا ارق ف ررااارتر ر ،ئ ا
ارر اخ معا حررلا ار ماارر اار عير اارع،بررمار حودر اارارتر ،ئ اركئررلا،رريواراار حودر اااراوندن رراعا
غ ااعا.2003ا

-2ااإل ر ررومرعامر ر ولا ح ر ر اجر رداااار ر ررلمعا ر ر رر ااار ر ر  ،اارر ر اخ ماسر ررماتائر ر حاااامراار ر رروش،ا
ار صرر،ة اعامدرروراا ا رااار ر ا ج رر،اك رراااالاامراراال،تصررواعاجو عرراا غ راااار ررماجررزلا ر ا
تط و انئلاامجااار وج تئ،اط دماسماار حود اعا.2007ا

-3ا و ر د عاط ر اااا ر اط رر،عا عرروائ،اارت ر ،ئ اار رر رراارا نون ررو اتط ايررواسررماارج يدميرراا
ار ك اعااش،ر اا ا ااار ا ج ،اك اااالاامراراال،تصواار ماجزلا ا تط و انئرلاامجراا

اكتدماهاس فااسماار حود اعا غ ااعا.2003ا

-4اارجد ،عاك،ي ااط ماكوقحعااو،اارعدا لاار دك اارارتك

ااسرماارتر ،ئ اارر اخ مارانعنودروت ا

ط ر ر ر ااالاالاار حودر ر ر معااش،ر ر رراا ا ر ررااارر ر ر ا ج ر رر،اك ر رراااالاامراراال،تص ر ررواعاارجو ع ر رراا

ار تكص،ياار ماجزلا ا تط و انئلاامجاااكتدماهاارف فااسماار حود اعا غ ااعا.1995ا
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-5اار زط ررمعاااللا،ر ر ،اارر ر ا عان رروماار،،و ررااار اخ ررااس ررما د ررو اارتع ر ر حاارع ررورمارار حر رلا
ارع ررمعا حررلا ا ر ماار ر ااريئ ررااار ر،سااط ر اا امدررااار ر دماارعررورماسررما ،ا ،ررااارح ررو و عا
غ ااعا.1995ا

-6اخ قعاصالحاندميعاا

ااارت ،ئ اارر اخ مار ر اااطت رواااارداجاار،،و رااار ور رااط ر اك ر  ،ا

خررومجمعا حررلا ا ر ماار ر ا ج رر،اار عي ر اارعررورمار امدررو اار حود ر اارار ور رراار ررداجررزلا ر ا
تط و انئلا،يواراار حود اااراوندن اعا غ ااعا.2004ا

-7اار،برروطمعااددررقاط ر ها ام،ر عا رروش،اارتر ،ئ اراو ،ررواسررما صر ا ،اااركتررو ،عامدرروراا وج ررتئ،ا
راراال،تصواعاارجو عااار تكص،ياعا غ ااعا.2002ا
حود اايئ،ا ك دمرعاك اااالاام ا

-8اار،رزنررو جمعادررك

ادررع يا

ررئ عاارررتحنحاار اد ررماسررماارتر ،ئ اارر اخ معا حررلا اراماارر ا

ئ رراااال كررولاسررماار عي ر اارع،بررمار حود ر ئ اارارروندنئئ ار ررداجررزلا ر ا تط ررو انئررلا،رريوارا

ار حود اااراوندن اعا غ ااعا.2007ا

-9اارز ئرر،يعانر ااشررو ،ادر وجعاتر ،ئ ارتاررديحاارع ررو اار صرر،ة ااارئ ريررااراالركت،رن رراعاا امدرراا
تط ق ر رراا اومنر ررااسر ررما صر رر ،اار،،ر ررئ عا حر ررلا ا ر ر ماار ر ر ا ج ر رر،اار عي ر ر اارعر ررورمار امدر ررو ا
ار حود اارار ور اعار داجزلا ا تط و انئلا،يوارا حود ا،وندنمعا غ ااا.2006ا

-10اارصعئ يعاا ،اه حاا

عا عوائ،اار ،اجعااار ال ،اارتك حاار ومدااار يك اا رراااال رو ام ا

ارع،ب رااار تحر رعا ،ررحاار امدرو ارار حررد اعااتحروااير ،اارتجررومرارارصركوطااسررمااررراااال ررو ام ا

ارع،ب ااار د رعا.2010ا

-11اط ر عااج ررااط ر اارح ررئ عا عروائ،اارتر ،ئ اار رر راارارم ررواسرمامسررعاجرداراط ررااارتر ،ئ اسررما
نوتر ر اارتر ر ،ئ اارع،ا ،رراعامد رروراا ا ررااارر ر ا ج رر،اك رراااالاامراراال،تص ررواار ررماج ررزلا ر ر ا

تط و انئلاامجااار وج تئ،اسماار حود اعا غ ااعا.2007ا

-12اارغ،بوجعاسوش ااصوراا ي يعا نال اارت ،ئ اار اخ ماسمااراطوعاارتع معامدوراا ا اا
ار ا ج ،اك اااالاامراراال،تصواعاارجو عااار تكص،ياعار ماجزلا ر ا تط رو انئرلاامجراا
ار وج تئ،اسماط دماار حود اعا غ ااعا.2003ا

-13ا ح ررداعانصررئ،اط رااار ط رردعاارتحر يو اارتررماتداجر ا يكررااارتر ،ئ اسررماارعر،ااعا حررلا ار ما
ار ا ئ اااال كولاسماار عي اارع،بمار حود ئ ااراوندنئئ عار داجزلا ا تط و انئلا،ريوارا

ار حود اااراوندن اعا غ ااعا.2002ا

-14ا طرر،عا ح ر عااالرت رزاما عرروائ،اار حود ر اارارت ر ،ئ اار رر ررااك رر ،األن ر وماار ر رلار ك رراا
ارتجومراارعور اعا ،كزااال و ام ار مادو ارار حد ااالدت،ات ج اعا.1998ا
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-15ان رر،عاطر ر نوجا،ر ر ،عاارماارتر ر ،ئ اارر ر اخ ماس ررما وي رراا دج ررداا اار ك ررورارت ،،ررئ ا،ر ر ا ،ام ا
االاامرعا حلا ا ماار اار عي اارع،بمار حود اارارت ،ئ عار ماجزلا ا تط و انئلا،يوارا

ار حود اااراوندن اعا غ ااعا.1998ا
ج -الوثائق والنشرات الرسمية
 -1ار ج عاارع،بمار حود ئ ااراوندنئئ عااص ا ام اار عوائ،اار رر اار ومدراااط رولاارتر ،ئ ا
رارتأكئ ار،داط ااخال ،و اار يكااط ااالتحوااار ررمار حود ئ عاط وجعا.2006

، -2وندجاار ككاار ،كزياارع،ا،مام،حا56ار كاا.2004
، -3وندجاار صوم ام،حا94ار كاا.2004

 -4ج ر ر رر،ا ي كر ر رراا ،ا ،ر ر رراارتر ر ر ،ئ اارح ر ر ررو و عان ر ر ر،را ا،،ر ر ر اارح ر ر ررو و عاارعر ر ر ااارثر ر ررونمعا
ار صط حو اار،،و اعا.2002

 -5اار ج عاارع،بمار حود ئ ااراوندنئئ عا فوه حاارت ،ئ اار تا اعا دجر اار كيروجاارر ررما
ارلياا،،ها ت ،ااال حاار تح رار تجومرارارتك اا االرنكتوا)اط وجعا.2001

 -6ا ج رر،اار عرروائ،اار حود ر اارار،،و ررااسررماارع ر،ااعاا امدرراارتاررديحان رروماار،،و ررااار اخ رراعا
ارئلاارت ،ئ ام،حا4عا.2000ا
د -الدوريات
-1اار ردرر،يعا ح ر انوصرر،ارار

رروريعاط ررما ح ررداعاارماار،،و ررااار اخ ررااسررماتط ئ ر ا رروا ا

ارحدك اعا و اااار حد اار وادااط ا تدااج عا،طوطو اااداجاار حود اعا.2005ا
 -2ارجد ،عاك،ي ااط معااو،اارت ،ئ اار اخ ماسماااالااالاامرعا ج اااالاامراراال،تصواعاارجو عراا
ار تكص،ياعاارع اا23عا ،و عا.1998

-3امم ر رداجعا أمس ر ر اط ر ررمعاار ومدر ررو اارجومير رراار ،اجعر ررااار اخ ر ررااسر ررما،ر رر،كو ااراطر رروعاارعر رروما
ار ص،سمعاار ج ااارع اارك ااارتجومرعا ح اخوصعاارع اا8عااي

،عا.2010

-4ا،رروسعمعاا ررو عاار ،اجعرراااالااميرراارارم ررواسررماتط ئ ر ان ررومااالاامرا وال ر ا عا ج رراااالاامرا
راال،تصواعاارع اا8عا.2010ا

-5ا،ر رحوارعا رر،راجعاارتر ر ،ئ اار ررتك ار

رروش،عااالكواي ررااارع،ب رراار ع رردماار ور رراارار ص رر،ة اعا

.2005ا

-6اط ررمعا ت رروماادر ر وطئلاا رردا،ل ررععااش رروما ات رر،حار ع رروائ،اارعكوي ررااار يك ررااألاالا ،اجع ررما
ارح ررو و عاا امد رراان ،ي رراا ئ ان رراعاار ج ررااارع ر راارال،تص ررواارارتج ررومرعاارعر ر ااارث ررونمعاك رراا

ا

ارتجومرعاجو عااطئ ا، ،عااراو ،رعا.1996ا
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المالحق
الملحق ()1
االستبانة
بسم هللا الرحمن الرحيم

االستبانة
السادة المشاركون في االستبانة المحترمون.
تحية طيبة وتقدير..
بحث تطبيقي في عينة من المصارف في اربيل -تم اعدادها لغرض الحصول على معلومات
كافية للتعرف على أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الداخلي
بحث تطبيقي في عينة من المصارف العاملة في مدينة أربيل في العراق
ح يث بني البحث على فرضية مفادها :ان وجود تدقيق داخلـي فـي المصـارف فـي اربيـل
يستند على معايير تدقيق يؤدي الى رفع كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي فيها ومـن ثـم يـؤدي الـى
زيادة ثقة واعتماد المدقق الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي ،وذلـك مـن خـالل دراسـة
وتحليل اجابات كم على اسئلة االستبانة ،وكلما كانت االجابات دقيقة قدر االمكان كلما كانت الفائدة
اكبر.
إن االجابات التي سيتم الحصول عليها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
شاكرين حسن تعاونكم وجهودكم الطيبة
مع التقدير
الباحث...
ارشادات
 بعد تفضلك باالطالع على كل س ال ضع اشارة (√) في الحقل الذي تراه مناسباا. في حالة وجود اية مالحظات من قبلكم يرجى كتابتها في ورقة اضافية. -ال حاجة لذكر االسم على االستبانة ،ضمانا ا لحرية االجابة.
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معلومات عامة
 -1التحصيل العلمي والتخصص
 -2المستوى الوظيفي
 -3عدد سنوات الخدمة
عدد الدورات:
في مجال التدقيق () في مجال المحاسبة ()
في مجال المعايير المحاسبية والتدقيقية () اخرى /تذكر ()
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اسئلــة االستبانــة
المحور االول /االستقاللية
ت

االسئلة

-1

ينبغي ان يكــون التــدقيق الــداخلي مرتبطـا ً بــأعلى مســتوى

اتفــــق اتفق
بشدة

ريـــــر ال
متأكد

اتفق

ال اتفــق
تماما ا

اداري ومستقالً عن االقسام التنفيذية.
-2

ال يكلف المدقق الداخلي بتنظيم بعض االعمــال المحاســبية
في المصرف وان اقتضت الحاجة لذلك.

-3

ينبغي وجود لجنة تدقيقية لمجلس ادارة المصرف.

-4

تهتم ادارة المصرف بإجراء التعــديالت التــي يوصــي بهــا
المدقق الداخلي واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.

-5

يستند المدقق الداخلي في حكمه وقراراته علــى ادلــة غيــر
منحازة الى أي قسم داخل المصرف.

المحور الثاني /الكفاءة المهنية الالزمة
ت

االسئلة

-6

يعتمد نجاح عمليــة التــدقيق الــداخلي علــى المؤهــل العلمــي
والعملي للمدقق الداخلي.

-7

ينبغي ان تتوفر لدى المدقق الداخلي القدرة والخبرة الكافية
على تحديد ومراقبة المخاطر المصرفية

-8

يحصل قسم التدقيق الداخلي في المصرف علــى المــوظفين
المؤهلين من حيث التعليم والمهارة والتدريب للعمل فيه.

-9

يتطلب عمل المدقق الداخلي المهارة العالية في التعامل مع
الناس والقدرة على التوصيل السليم.

-10

يحترم المدقق الداخلي قيمة وملكية المعلومات التي يحصل
عليها ما لم يكن الزام مهني او قانوني يتطلب الكشــف عــن
بعض المعلومات.

-11

مــن الضــروري مواكبــة التطــورات التــي تحصــل علــى
المعايير التدقيقية.

اتفـــق اتفق

ريـــر ال

ال اتفــــق

بشدة

متأكد اتفق

تماما ا
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المحور الثالث /مجال عمل التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

-12

يتوجب على المدقق الداخلي االلمام بنظام الرقابة الداخليــة
في المصرف
يتحقق المدقق الداخلي مــن معقوليــة التقــديرات المحاســبية
التي تجريها ادارة المصرف
يتحقق المدقق الداخلي من تماشــي الــنظم الموضــوعة مــع
القــوانين واالنظمــة التــي لهــا تــأثير فعــال علــى العمليــات
المصرفية واعداد التقارير عنها.
يقــوم المــدققون الــداخليون بالتأكــد مــن اســتمرار تطبيــق
المصرف للسياسات المحاسبية.
يحدد المدققون الداخليون قدرة المصرف على االستمرار
ينفذ المدققون الداخليون عملهم بموجب ارشــادات مكتوبــة
وموزعة عليهم إلنجاز عملية التدقيق الداخلي.
ان كل جزء من نشاط المصرف موضع تدقيق ومراقبة
من الضروري وجود معايير تدقيق ملزمة يــتم االسترشــاد
بها عند القيام بعملية التدقيق الداخلي
تؤثر القوانين والتشريعات واالنظمــة القائمــة علــى وضــع
وتطبيق معايير التدقيق الداخلي في المصارف العراقية.

-13
-14

-15
-16
-17
-18
-19
-20

اتفــــق اتفق
بشدة

ريـــــر ال
متأكد اتفق

ال اتفــق
تماما ا

المحور الرابع /أسس اداء عملية التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

-21

ينبغي قيام المدقق الداخلي بالتخطيط لكل عمليــة تــدقيق داخلــي
يؤديها في المصرف.
يطبق المدقق الداخلي مبدأ كفاية ومالءمة ادلة االثبات الداخليــة
عند جمعها بالطرق المختلفة المعروفة.
يتحقــق المــدقق الــداخلي مــن ان نظــام الرقابــة الداخليــة فــي
المصــرف يتضــمن تســجيل المعــامالت بصــورة دقيقــة ويــوفر
الحماية المناسبة للموجودات.
يقــوم المــدقق الــداخلي بــإجراء الجــرد المفــاجئ علــى امانــات
الصندوق والخزائن.
يســتعين المــدقق الــداخلي بــبعض المتخصصــين فــي مجــال
الحاسوب في حالة تدقيق انظمة محاسبية تعتمد على الحاسوب.
يتابع المدقق الداخلي ما قد تم اتخاذه فيمــا يتعلــق بمــا هــو وارد
في تقارير التدقيق الداخلي.

-22
-23

-24
-25
-26

ال
اتفــــق اتفق ريـــــر ال
متأكد اتـــف اتفــــق
بشدة
تماما ا
ق
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المحور الخامس /أسس ادارة نشاط التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

-27

يــتم تحديــد اهــداف وصــالحيات ومســؤوليات مــوظفي التــدقيق

اتفــــق اتفق

ريــر ال

بشدة

متــأك اتـــف اتفــــق
د

الداخلي في المصرف من قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي
-28

تنشئ ادارة قسم التدقيق الداخلي برامج تطوير وتنميــة االفــراد
العاملين في القسم.

-29

تقوم ادارة قسم التــدقيق الــداخلي فــي المصــرف بالتنســيق بــين
عمل المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

-30

تنشئ إدارة قسم التدقيق الداخلي في المصرف وتطور البرامج
الالزمة لقياس جودة أعمال القسم.

ق

ال
تماما ا
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ملحق رقم ()2
بسم هللا الرحمن الرحيم
فرع المصارف
االستبانة الخاصة بالمدقق الخارجي
تحية طيبة...
االستبانة التي بين يدي شخصكم الكريم والمتعلقة بالجانب التطبيقي إلنجاز البحث الموسوم (أثر
التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيق الداخلي بحث تطبيقي في عينة
من المصارف العاملة في مدينة أربيل في العراق
 تم اعدادها لغرض الحصول على معلومات كافية للتعرف على امكانية استخدام معـاييرالتدقيق الداخلي في المصارف العراقية ومدى تأثيرها علـى كفـاءة أداء أعمـال التـدقيق الـداخلي
فيها ،حيث بني البحث على فرضية مفادها :ان وجود تدقيق داخلي في المصارف العراقية يستند
على معايير تدقيق يؤدي الى رفع كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي فيها ومن ثـم يـؤدي الـى زيـادة
ثقة واعتماد المدقق الخارجي على نتائج أعمال التدقيق الداخلي ،وذلك من خالل دراسة وتحليـل
اجاباتكم على اسئلة االستبانة ،وكلما كانت االجابات دقيقة قدر االمكان كلما كانت الفائدة اكبر.
ان االجابات التي سيتم الحصول عليها سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
شاكرين حسن تعاونكم وجهودكم الطيبة
مع التقدير

ارشادات
 بعد تفضلك باالطالع على كل س ال ضع اشارة (√) في الحقل الذي تراه مناسباا. في حالة وجود اية مالحظات من قبلكم يرجى كتابتها في ورقة اضافية. -ال حاجة لذكر االسم على االستبانة ،ضمانا ا لحرية االجابة.
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معلومات عامة
 -1التحصيل العلمي والتخصص
 -2المستوى الوظيفي
 -3عدد سنوات الخدمة
عدد الدورات:
في مجال التدقيق () في مجال المحاسبة ()
في مجال المعايير المحاسبية والتدقيقية () اخرى /تذكر ()
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اسئلــة االستبانـــة
المحور االول /الوثوق بأعمال التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

اتفــــق اتفق ريـــــر ال
بشدة

تــزداد ثقــة المــدقق الخــارجي واعتمــاده علــى أعمــال
التدقيق الداخلي في المصرف تتم في حالة التأكد من:
-1

استقالل التدقيق الداخلي عن االقسام التنفيذية وارتباطــه
بأعلى مستوى اداري.

-2

حرية المدقق الداخلي باالتصال بشكل كامل مع المــدقق
الخارجي.

-3

كفـــاءة موظفـــو التـــدقيق الـــداخلي مـــن خـــالل تـــوفير
المؤهالت العلمية والمهنية في مجال التدقيق.

-4

التخطـــيط لعمليـــة التـــدقيق الـــداخلي فـــي المصـــرف
واإلشراف عليها.

-5

الحصــول علــى أدلــة إثبــات كافيــة ومالئمــة لتكــون
اساسا ًمعقوالً لنتائج التدقيق الداخلي.

-6

تهيئة التقارير المعدة من قبل التدقيق الداخلي ومطابقتها
مع نتائج العمل المنجز.

-7

اهتمـــام ادارة المصـــرف بتوصـــيات المـــدقق الـــداخلي
واتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة.

-8

معالجــة االســتثناءات واالوامــر غيــر االعتياديــة التــي
اكتشفت بواسطة التدقيق الــداخلي فــي المصــرف بشــكل
مناسب.

-9

شمولية اجراءات التدقيق الداخلي لكافة فقرات حسابات
المصـــرف الختاميـــة وتقيـــيم نظـــام الرقابـــة الداخليـــة
للمصرف.

متأكد

اتفق

ال اتفــق
تماما ا

104

المحور الثاني /االعتمادية على نتائج التدقيق الداخلي
ت

االسئلة

اتفــــق اتفق ريـــــر ال
بشدة

متأكد

اتفق

ال اتفــق
تماما ا

يعــود ضــعف اعتماديــة المــدقق الخــارجي علــى نتــائج
أعمال التدقيق الداخلي في المصرف الى االسباب:
-10

التدقيق من قبل اشخاص غير مؤهلين مهنيـا ً ولــم يســبق
لهم التدريب الفني المناسب في مجال التدقيق الداخلي.

-11

ضعف كفاءة موظفي التدقيق الداخلي لعــدم استرشــادهم
بمعايير تدقيق كدليل عند اداء مهامهم التدقيقية.

-12

اعتماد المدقق الداخلي على الخبرة العملية واالجتهادات
الشخصية في بعض حاالت التدقيق التي لم تــرد ضــمن
برنامج التدقيق الداخلي.

-13

عدم توفر االشراف السليم على عمليات التدقيق الداخلي
في المصرف من قبل ادارة قسم التدقيق الداخلي.

المحور الثالث /امكانية استخدام معايير التدقيق الداخلي في المصارف
ت

االسئلة

-14

ان معـــايير التـــدقيق الـــداخلي قابلـــة لالســـتخدام فـــي

اتفــــق اتفق ريـــــر ال
بشدة

مصارفنا.
-15

ان االسترشـــاد بمعـــايير تـــدقيق فـــي عمليـــة التـــدقيق
الــداخلي انســب مــن االسترشــاد بــدليل التــدقيق الثابــت
والمعد مسبقا ا في المصرف.

متأكد

اتفق

ال اتفــق
تماما ا
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تقرير االنتحال
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