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  تصریح
 

ح ّ  میدانیـة دراسـة(  إدارة المخـاطر فـي الداخلیـة المراجعة دور ةالدراس هذه بأن أصر
، منشور علمي عمل أي من مقتبسة غیر )المصارف السوریة  في ُسبق ولم مسبقًا  ی
  .علمیة شهادة أیة على للحصول قُّبلت أن
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  اإلهداء
صراري على النجاح ٕ   إلى من كان له الفضل األكبر في حبي للعلم وا

  إلى من أدعو إلى اهللا أن یكون من أهل جنة الخلد

  اهللا مهرحموالدي 
  الشمعة التي تضيء حیاتيإلى 

  إلى مصدر الحب والحنان

  أمي الحبیبة
  ابتسامتي ومصدر عمري رفیقة إلى

  حیاتي مسیرةإلى من دعمتني في 

 عمتي الغالیة
  ومن أعتبرهم بناتيإلى أحبتي 

  فرح بفرحهمإلى من أ

  شقیقاتي 
  ...إلى أساتذتي األفاضل
  ...إلى أصدقائي األوفیاء

                      ...إلى كل باحث وطالب علم
  إلیهم جمیعًا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع                      
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  وتقدیر شكر
 

 الطموح ألهمني الذي سلطانهم وعظی وجهه لجالل ینبغي كما تعالى هللا الحمد بعد    
ّ  بأن خطاي، وسدد والصبر ّ  الدراسة، هذه بإتمام عّلي من  ونعمه بفضله عّلي ومن

 آله وعلى وسلم علیه اهللا صلى محمد سیدنا على والسالم والصالة أحصیها، ال التي
 :بعد أما ،األنبیاء والمرسلینوجمیع  وصحبه

لجامعـة دمشـق التـي احتضـنتني، وكلیـة  والتقـدیر الشـكر وخـالص بعمیـق أتوجـه    
االقتصـــاد التـــي منهـــا نهلـــت علـــومي، وقســـم المحاســـبة الـــذي شـــرفني بحمـــل شـــهادته، 
وأســاتذتي فــي مختلــف الســنوات حتــى وصــولي إلــى درجــة الماجســتیر، ولجنــة الحكــم 
المؤلفة مـن السـادة األسـتاذ الـدكتور محمـد الجلیالتـي واألسـتاذ الـدكتور حسـین دحـدوح 

ّ فــي البحــث، والتقــدیر الخــاص  التــي تعت بــر توجیهــاتهم نبراســًا لتصــحیح مــا أشــكل علــي
له كان حیث ،عصام قریط الدكتور األستاذ الجلیل ألستاذي  هذه على باإلشراف لتفضّ
 وكـان نصـیحة، أو بجهـد یبخـل فلـم القیمـة، بمعلوماتـه إثرائهـا فـي األثـر عظـیم الدراسة

  .المتواصل وتشجیعه توجیهاته في المتواضع للعالم مثاالً 
     والمسـاعدة العـون یـد لـي قـدم مـن كـل إلـى والتقـدیر بالشـكر أتوجـه أن یفـوتني وال    

  .والمشورة النصح إبداء في ساهم أو 
 والعرفان الشكر كل مني جمیعاً  لهم

  

  شادي
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  المحتویات
 

  رقم الصفحة  الموضوع
  ب  لجنة الحكم على الرسالة

  د  تصریح
  ه  اإلهداء

  و  وتقدیرشكر 
  ز  المحتویات

  ي  فهرس الجداول
  ل  فهرس األشكال
  م  فهرس المالحق

  ن  االختصاراتقائمة 
  س  ملخص الدراسة 

  1  اإلطار العام والدراسات السابقة: مقدمة الدراسة
  2  مقدمة:  وًال 

  4  مشكلة الدراسة: ثانیاً 
  4  الدراسات السابقة: ثالثاً 
  16  أهمیة الدراسة: رابعاً 

  16  أهداف الدراسة: خامساً 
  16  فرضیات الدراسة: سادساً 

  19  إدارة المخاطر لدى المصارف: الفصل األول
  20  المخاطر: المبحث األول

  20  مفهوم المخاطر:  وًال 
  21  العوامل المؤثرة في المخاطر: ثانیاً 
  22  تصنیفات المخاطر وأنواعها: ثالثاً 

  28  إدارة المخاطر المصرفیة: الثاني المبحث
  28  مفهوم إدارة المخاطر:  وًال 

  30  مبادئ وقواعد إدارة المخاطر المصرفیة: ثانیاً 
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  35  منهج عملیة إدارة المخاطر: ثالثاً 
  38  مسؤولیة القیام بعملیة إدارة المخاطر المصرفیة: رابعاً 

  40  طبیعة التدقیق الداخلي ومعاییره: الفصل الثاني
  41  ماهیة التدقیق الداخلي: المبحث األول

  41  مفهوم التدقیق الداخلي ومراحل تطوره:  وًال 
  47  العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقیق الداخلي: ثانیاً 
  49  األهداف الحدیثة للتدقیق الداخلي: ثالثاً 
  50  أنواع التدقیق الداخلي: رابعاً 

  52  معاییر التدقیق الداخلي: الثاني المبحث
  52  معاییر الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخلي:  وًال 

  71  مبادئ وقواعد السلوك األخالقي للتدقیق الداخلي: ثانیاً 
  73  التدقیق الداخلي في المصارف ودوره في إدارة المخاطر: الفصل الثالث

  74  التدقیق الداخلي في القطاع المصرفي: األول المبحث
  74  أهمیة التدقیق الداخلي في المصارف:  وًال 

  75  مبادئ التدقیق الداخلي في المصارف: ثانیاً 
  77  مقومات التدقیق الداخلي في المصارف: ثالثاً 

  81  المصرفیة دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر: المبحث الثاني
  86  التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر دور:  وًال 

  88  دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر: ثانیاً 
  90  دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر: ثالثاً 

  94  الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع
دارة المخاطر في المصارف السوریة: المبحث األول ٕ   95  واقع التدقیق الداخلي وا

  99  وعینة الدراسة تقدیم لمنهجیة: الثاني المبحث
  99  منهجیة الدراسة:  وًال 

  99  مجتمع وعینة الدراسة: ثانیاً 
  100  تصمیم االستبانة:  ً ثالث
  101  األسالیب واألدوات اإلحصائیة المستخدمة:  ً رابع

  102  عرض وتحلیل خصائص عینة الدراسة:  ً خامس
  111  التحلیل اإلحصائي: المبحث الثالث
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  138  اختبار فرضیات الدراسة: المبحث الرابع
  138  اختبار الفرضیة األولى للدراسة:  وًال 

  141  اختبار الفرضیة الثانیة للدراسة: ثانیاً 
  144  اختبار الفرضیة الثالثة للدراسة: ثالثاً 
  146  اختبار الفرضیة الرابعة للدراسة: رابعاً 

  148  النتائج والتوصیات: المبحث الخامس
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   الدراسة ملخص
  المراجعة الداخلیة في إدارة المخاطردور   :ةــعنوان الدراس         

 "دراسة میدانیة في المصارف السوریة"

  طــریـا  قـــعص  :إشراف الدكتور         

  یرميـــادي بجــش  :البـــــــإعد د الط         
 

ي ف وفعالیتها الداخليالتعرف على مدى مساهمة وظیفة التدقیق هدفت هذه الدراسة إلى     
التدقیق الداخلي  نشاطساعد ة والخاصة، حیث یالسوریة العام عملیة إدارة المخاطر في المصارف

م یتقد قییم المخاطر واالستجابة لها، من خاللاإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة في عملیة تحدید وت
  .طرخدمات تأكیدیة واستشاریة مختلفة أثناء تنفیذ عملیة إدارة المخا

  :مایلي هذه الدراسة إلیها تتوصل التي النتائج أهم ومن    
التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر في المصارف  ال یوجد مساهمة فعالة لنشاط •

 :السوریة العامة، وذلك لجمیع مراحل وخطوات هذه العملیة حیث 
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر -
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر -
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر -

المصارف التدقیق الداخلي بشكل فعال في عملیة إدارة المخاطر في  یساهم نشاط •
 :ساهم في جمیع مراحل وخطوات هذه العملیة كما یليالسوریة الخاصة، حیث أنه ی

 .ي تحدید المخاطریساهم التدقیق الداخلي ف -
 .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر -
 .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر -
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القطاعین  كال لصالح القطاع الخاص بین إجابات المستجیبین من یوجد فروق جوهریة •
العام والخاص فیما یتعلق بمساهمة التدقیق الداخلي في تحدید وتقییم المخاطر 

 .ة ل اواالستجاب
وآراء العاملین في ال یوجد اختالفات جوهریة بین آراء العاملین في قسم التدقیق الداخلي  •

 .والخاصةن المصارف العامة قسم المالیة في كل م
یوجد عدم اهتمام من قبل المصارف العامة والخاصة بأهمیة حصول عاملیها في قسم  •

هذا المجال، باإلضافة إلى قلة التدقیق الداخلي على الشهادات المهنیة الدولیة في 
دارة  ٕ الدورات التدریبیة التي تتیح للعاملین متابعة التطورات في مجال التدقیق الداخلي وا

 .المخاطر
ً على النتائج السابقة، قدمو    :الباحث عدد من التوصیات، أهمها بناء

المصارف التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر في  ضرورة تفعیل دور نشاط §
لمستقبلیة، والمحافظة على السوریة العامة، لتساعدها في مواجهة األزمات المالیة ا

 .بقائها
رفة د رها ضرورة اهتمام المصارف العامة وبشكل كبیر بعملیة إدارة المخاطر لدیها، ومع §

لها والتي أصبحت اعمأنشطتها وأالمخاطر المحیطة ب في مواجهة مختلف البالغ األهمیة
تماد على الدعم االع فقط في الوقت الحاضر، ولیس اإلفالسمتعددة وكبیرة إلى درجة 

 .في مواجهة وتحمل الخسائر في حال حدوثهاالحكومي 
 یتمتع باالستقاللیة اإلسراع في إحداث قسم مستقل للتدقیق الداخلي في المصارف العامة §

 .تبعیته للجنة التدقیقل من خال للقیام بواجباته ةالكافی
مستمرة و  داخلیة وخارجیة ضرورة قیام المصارف العامة والخاصة بإجراء دورات تدریبیة §

دارة المخاطر لبقاء عاملیها على إطالع مستمر بالتطورات في مجال التدقیق الدا ٕ خلي وا
 .المهنیة في هذه المجاالت وأیة مجاالت أخرى ذات صلة بالتدقیق الداخلي

المصارف العامة والخاصة ألهمیة الشهادات المهنیة الدولیة كشهادة المدقق  لفت انتباه §
الداخلي المعتمد من معهد المدققین الداخلیین األمریكي في زیادة كفاءة عاملیها في قسم 
التدقیق الداخلي، حیث ممكن أن تتكفل بتكالیف حصول موظفیها علیها مقابل إلزامهم 

 .بالعمل لدیها لفترة معینة
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  العام والدراسات السابقة اإلطار: مقدمة الدراسة 

  
  

 مقدمة:  وًال 

  مشكلة الدراسة: ثانیاً 

 الدراسات السابقة: ثالثاً 

 الدراسة  میةأه: رابعاً 

 الدراسة دافأه: خامساً 

  فرضیات الدراسة: سادساً 
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  مقدمة :  وًال 
اخلي بــدًال مـن المراجعـة الداخلیــة، مصــطلح التـدقیق الـد مـن اإلشـارة إلــى أن الباحـث اسـتخدمال بـد 
       .حسب القوانین والتعلیمات الحدیثة في سوریة ألنه المصطلح المستخدم حالیاً وذلك 

ن ف ي یتغیـرًا جـذریًا نتیجـة التطـور والتنـوع الكبیـر  فترة الثمانینـاتفي  شهدت الصناعة المصرفیة    
حیــــث أصــــبحت  هــــذه المنتجــــات دیمضــــافة إلــــى التوســــع األكبــــر فــــي تقــــالمنتجــــات المصــــرفیة باإل

 نــاميت تناســب التطــور المتفقــد تــم ابتكــار منتجــا ،ف تقــدم خــدمات تتجــاوز حــدود بالدهــاالمصــار 
روعات دمت خدمات مثل التـأجیر التمـویلي وتمویـل المشـ قُ  ،اق المالیة مثل المشتقات المالیةلألسو 

رف لتعظـــــیم حصـــــة هـــــذه المنافســــة بـــــین المصـــــا حـــــدهممـــــا زاد مـــــن  هـــــا،وبطاقــــات االئتمـــــان وغیر 
  .المصارف في أسواق المال وتعظیم أرباحها

 باألعمال أو غیر مباشر جدیدة مرتبطة بشكل مباشر مخاطرد ولدت موجات التغیر هذه لق    
 ،الجدیدة المنتجات وابتكار ،مع ازدیاد المنافسة وازدادت هذه المخاطر ،واألنشطة المصرفیة

 الوسائل االلكترونیة وتطوروازدیاد استخدام  ،ه األسواقاألسواق المالیة وتقلبات هذتطور و 
ومن هنا لكترونیة، حتى أصبحت المخاطر جزأ ال یتجزأ من العمل المصرفي، اال عملیات التجارة

بشكل مباشر من خالل خسائر في إما خسارة احتمال حصول  ":بأنها) لمخاطرا( یمكن تعریف
غیر مباشر من خالل وجود قیود تحد من قدرة أو بشكل  ،نتائج األعمال أو في رأس المال

ُ  مثل هذه القیودو  ،تحقیق أهدافه وغایاتهو  الوفاء بالتزاماته المصرف على ة قدر  من ضعفت
  .1"الفرص لزیادة وتنمیة هذه األعمال االستفادة من أو على االستمرار في تقدیم أعماله المصرف

حكاملمالیة الدولیة إدارة هذه المخاطر والمؤسسات ا مصارفلذلك أصبح الشغل الشاغل لل     ٕ  وا
هي من العوامل الرئیسیة في  معالجتهامخاطر المصرفیة وتقییمها و فمعرفة ال ،السیطرة علیها

ذا كان المقصود بالدخول في المخاطرة هو تح ،نجاح المصارف وتحقیق أهدافها ٕ قیق أرباح وا
هذه األرباح والفشل في تحقیق  بطریقة صحیحة قد یؤدي إلى فقدان تهاأعلى فإن عدم إدار 

  .للمصرف اإلستراتیجیةاألهداف 
جراءات للتعرف على المخاطر ا ):إدارة المخاطر(یقصد بتعبیر و      ٕ ستخدام اإلدارة سیاسات وا

فهي العملیة المطلوبة لتنفیذ  ،منشأةآثارها على ال وتحلیلها وتقییمها ومراقبتها بهدف التقلیل من
                                                             

1Financial Services Roundtable, Guiding Principles In Risk Management for U.S Commercial 
Banks Report of the Subcommittee and Working Group On Management Principles, June 
1999. P5.  
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من أدوات  لكم ما یمدافه باحتواء المخاطر ومراقبتها والحد منها باستخداوأه المصرف إستراتیجیة
  .وتقنیات

نظمتها تحسین وتحدیث أو  لتطویر المصارفاتجهت جة لكل هذه التطورات المتالحقة نتی    
ین الداخلیین للسعي إلیجاد أسالیب بدیلة لتحل محل دققالم حفّزتو  ،الخاصة بالرقابة الداخلیة

أسلوب ( التدقیق الداخلياألنماط التقلیدیة في والتحول من  ،یش النمطیة المطبقةالتفت عملیات
إلى الرقابة المرتكزة على إدارة المخاطر ) التفتیش المیداني المدعوم بالمتابعة والرقابة المكتبیة

حتى یتمكنوا من تركیز موارد التفتیش والرقابة المصرفیة المحدودة واستخدامها بكفاءة وفعالیة 
وكذلك بالكشف المبكر عن المخاطر في العمل  ،للحصول على أفضل النتائج بأقل التكالیف

) التدقیق الداخلي( معهد المدققین الداخلیین األمریكيوقد عرف . ي وتقدیرها قبل وقوعهاالمصرف
 زیادة وتحسیننشاط تأكیدي، استشاري، موضوعي، ومستقل مصمم ل" :على أنه 2001عام 

تقییم  بهدف منتظمةو منهجیة  أهدافها بصورة إنجاز المساعدة علىمنظمة، و ال عملیاتقیمة 
   1" وتحسین فعالیة عملیات إدارة المخاطر، والرقابة، والحوكمة

یؤكد على ذلك ما و  ،في إدارة المخاطر التدقیق الداخليیظهر دور  التعریف اذهاستنادًا إلى و     
في  التدقیق الداخليلتعلیمات الخاصة بمتطلبات قرارات المصرف المركزي السوري المتعلقة با

في  التدقیق الداخليت وظیفة المصارف والذي حدد في مادته الثانیة نطاق وأهداف ومهما
  :2منهاو  المصارف السوریة،

وضع مبادئ منهجیة لتقییم المخاطر ومراجعتها وتعدیلها دوریًا لتعكس آثار التغیرات التي  - 1
  .تطرأ على أسالیب العمل

  .مراجعة مدى فعالیة وتطبیق نظام إدارة المخاطر وطرق تقییمها -  2 
مراقبة نظام الضبط الداخلي الخاص بتقییم وتقدیر المخاطر وتأثیرها على األموال الخاصة  -  3

  .للمصرف
مراجعة التطورات الجدیدة الحاصلة وأیة تغیرات عملیة والتأكد من أن جمیع المخاطر  - 4

  .یدها في مرحلة مبكرةدتحالمرفقة لها یتم 

                                                             
1The Institute of Internal Auditors, International Professional Practices Framework (IPPE), 
2009, www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/interactive-ippf/  

                  مصرف سوریة المركزي، التعلیمات الخاصة بمتطلبات التدقیق الداخلي في المصارف، قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  2
  .3-2، ص 30/3/2005تاریخ ) 4ب/م ن/123( 

http://www.theiia.org/guidance/standards-and-guidance/interactive-ippf/
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ول المخاطر لدى قامت هذه الدراسة على أربعة فصول تناولت في الفصل األ فقد وعلیه    
دارتها ٕ التدقیق  والفصل الثالث سیتناول ومعاییره، التدقیق الداخلي طبیعة والثاني ،المصارف وا

  .لفصل الرابعیة من خالل اوأخیرًا الدراسة العمل ،في إدارة المخاطره دور و  الداخلي في المصارف

   مشكلة الدراسة: ثانیاً 
 من خالل دورًا هامًا في عملیة إدارة المخاطر في المصارف وذلك التدقیق الداخلي عبلی    

من ذلك من خالل التنبؤ بها  أكثربل  ،وتقییم هذه المخاطر ومعالجتها المساهمة في تحدید
إجراء  السوریة مصارفاللذل  على  ،ة دوریةوقوعها والتخطیط لها بصف واالحتراس منها قبل

بما یضمن اتخاذ جمیع اإلجراءات  التدقیق الداخليتغیرات جوهریة لدیها تضمن تعدیل وظائف 
  .الكفیلة باستمراریة عمل المصارف وحمایتها من المخاطر

  :تظهر مشكلة الدراسة من خالل األسئلة التالیة     
 ؟العامة فعال في إدارة المخاطر في المصارف السوریة بشكل التدقیق الداخليساهم هل ی - 1
  ؟خاصةلمخاطر في المصارف السوریة الهل یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة ا - 2
لمصارف السوریة ف  ا بین آراء قسمي المالیة والتدقیق الداخلي جوهریة هل یوجد فروق - 3

 مساهمةفي المصارف السوریة الخاصة حول  قسمي المالیة والتدقیق الداخليوآراء  العامة
 ؟المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق

قسم المالیة في المصارف بین آراء قسم التدقیق الداخلي و بین آراء  جوهریة فروق هل یوجد - 4
  ؟المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق مساهمةحول  السوریة

  الدراسات السابقة :ثالثاً  
ظم الدراسات السابقة التي تناولت مفهوم التدقیق الداخلي الحدیث بعد مع استعرض الباحث    

الدور األساسي والذي بین  الصادر عن معهد المدققین الداخلیین األمریكي 2001تعریف عام 
 ً ، حیث كون الباحث من خالل هذه الدراسات إطار للتدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر

وتصمیم االستبانة  ةدراسالكأساس إلعداد  لیتم االنطالق منه حثه حول موضوع بكامالً  معرفیاً 
  .التي تعتبر أداة الدراسة المستخدمة للوصول إلى النتائج
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 : العربیة باللغة الدراسات  - أ
  :1) 2004(  دراسة الرمحي  -1

  ".تطویر أسلوب للتدقیق المبني على المخاطر لدى المصارف األردنیة "   بعنوان 
جراءات تطبیقه، هدفت  ذه  لدرا ٕ سة إلى التعرف على مفاهیم التدقیق المبني على المخاطر وا

والوقوف على مدى تطبیقه لدى المصارف األردنیة وتحدید المعوقات التي تحول دون تطبیق هذا 
األسلوب لدى المصارف األردنیة وذلك وصوًال إلى نموذج مقترح للتدقیق المبني على المخاطر 

  .مصارف األردنیةقابل للتطبیق لدى ال
  :یلي كما الدراسة هذه نتائج جاءت وقد 

 .إن أسلوب التدقیق المبني على المخاطر غیر مطبق لدى غالبیة المصارف األردنیة •
 .ةاألردنیمطبق لدى غالبیة المصارف  للرقابة غیر يالذاتنظام التقییم  •
وغیر واضحة إن مفاهیم التدقیق المبني على المخاطر وأسالیب تطبیقه غیر مفهومة  •

لدى إدارات المصارف ودوائر التدقیق لدیها، لذلك لم یتم تطبیق هذا األسلوب على الرغم 
 .من اقتناع مجالس إدارات هذه المصارف ودوائر التدقیق بجدوى تطبیقه

ال تتوفر الكفاءات الالزمة لتطبیق أسلوب التدقیق المبني على المخاطر لدى المصارف  •
 .الیة بحاجة إلى تطویر وتأهیلاألردنیة والكفاءات الح

سلوب التدقیق المبني من إدارات المصارف نحو تطبیق أهناك توجهات حالیًا لدى عدد  •
 .على المخاطر

  :2) 2007( دراسة الجبالي  -2   
  " قیاس درجة تطبیق التدقیق الداخلي القائم على مخاطر األعمال في المصارف األردنیة" بعنوان 

ى قیاس درجة تطبیق التدقیق الداخلي على مخاطر األعمال في القطاع هدفت هذه الدراسة إل
ن مجتمع الدراسة من مدراء التدقیق الداخلي في المصارف األردنیة  ّ المصرفي األردني، حیث تكو

  .SPSSوتم التعامل مع مجمل مجتمع الدراسة كعینة، وتم تحلیل البیانات باستخدام برنامج 
  

                                                             
 غیر منشورة نیة، رسالة دكتوراهالرمحي، زاھر عطا، تطویر أسلوب للتدقیق المبني على المخاطر لدى المصارف األرد 1

  . 2004األردن،  ،للدراسات العلیا في المحاسبة،جامعة عمان العربیة
الجبالي، محمود، قیاس درجة تطبیق التدقیق الداخلي القائم على مخاطر األعمال في القطاع المصرفي األردني، المجلة  2

، كانون األول 2، عدد 27بیة للتنمیة اإلداریة، مصر، مجلد العربیة لإلدارة، مجلة علمیة محكمة تصدر عن المنظمة العر
  .30 - 1، ص 2007
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  :ئج التالیةوتوصلت الدراسة إلى النتا 
أن مفهوم التدقیق التقلیدي لم یعد كافیًا لتلبیة حاجات منشآت األعمال بشكل عام  - 1

  .والمنشآت المصرفیة بشكل خاص
ال یستخدم المدققین الداخلیین منهج التدقیق القائم على مخاطر األعمال في التدقیق  - 2

مخاطر العملیات على المصارف األردنیة فیما یتعلق بمخاطر البیئة الخارجیة و 
  .التشغیلیة، في حین یستخدمونه في التدقیق على مخاطر المعلومات

  :1) 2007( رغوثي بوال جمعةدراسة   -3      
  "دراسة میدانیة –التجاریة األردنیة  إدارة المخاطر في المصارفدور المدقق الداخلي في " بعنوان

اط  في في إدارة المخ هاخلي بدور قیاس مدى قیام المدقق الد إلىالدراسة  هذه هدفت    
، ولتحقیق هذا الهدف عرضت الدراسة الجهود الحالیة من قبل التجاریة األردنیة مصارفال

المنظمات واللجان والمعاهد العالمیة والمحلیة والباحثین بشأن إدارة المخاطر وخاصة معهد 
لمركزي األردني، ا مصرفوال Baselولجنة  COSOالمدققین الداخلیین في أمریكا ولجنة 

  : إلى النتائج التالیة ى إسهامات الباحثین، وقد توصلتباإلضافة إل
عـــام  COSOال یوجـــد مفهـــوم موحـــد لمصـــطلح إدارة المخـــاطر ســـواء الصـــادر عـــن لجنـــة  -1  

مصـــــرف ین الـــــداخلیین فــــي أمریكـــــا أو ال، أو الصـــــادر عـــــن معهــــد المـــــدقق2004أو عـــ ام  2002
اهیم المختلفـــة إلدارة مخـــاطر المنظمـــة تتشـــابه إلـــى حـــد كبیـــر مـــع المركـــزي األردنـــي، كمـــا أن المفـــ

ن مفهوم إدارة مخاطر یتسع في نطاقـه لیشـمل الرقابـة الداخلیـة أوهذا یعنى  مفهوم الرقابة الداخلیة،
  .التقلیدیة على المعامالت واألصول والعملیات

وعلـــى مســـتوى توجـــد المخـــاطر فـــي كـــل مكـــان فـــي المشـــروع ویجـــب أن تـــدار بشـــكل منفـــرد  -2  
المشروع ككل، وتصنف إلى ثالث أنواع رئیسـیة هـي مخـاطر البیئـة الخارجیـة، ومخـاطر التشـغیل، 

ن مجلس اإلدارة مسومخاطر المعلوما ٕ ول عـن األشـراف علـى تصـمیم وتشـغیل اإلدارة العلیـا ؤ ت، وا
العـــاملین إلدارة مخــاطر، واإلدارة العلیــا مســئولة عــن تصــمیم وتشــغیل إدارة مخــاطر، وكــل األفــراد 

  .عن التنفیذ الناجح إلدارة مخاطرلدیهم بعض المسئولیة 

                                                             
دراسة (جمعة، أحمد حلمي، البرغوثي، سمیر، دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر في المصارف التجاریة األردنیة  1

العلوم اإلداریة، جامعة الزیتونة، ، دراسة مقدمة خالل المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع، كلیة االقتصاد و)میدانیة
  .2007نیسان  18 -16عمان، األردن، 
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التجاریــة األردنیــة یقومــون  مصــارفلقـد بینــت الدراســة المیدانیــة أن المــدققین الــداخلیین فــي ال -3  
جــراءات االســتجابة لهــا بنســبة  ٕ ، ولكــن أفضــل تطبیــق %91بــدورهم فــي تحدیــد وتقیــیم المخــاطر وا

  : تيبشأن ذلك في التأكد من األ
لتحدیــــد واألخــــذ بعــــین االعتبــــار النتــــائج  أداء اإلدارة والمســــتندات یــــتم تحلیلهمــــا دوریــــاً  •

  .ومستوى األنشطة المصرفوالمخاطر ذات العالقة لكل من 
أن یـــؤثر علـــى أهـــداف العمـــل فـــي اآللیـــات موضـــوعة لتحدیـــد ورد التغیـــر الـــذي یمكـــن   •
  .مصرفال
ز أهـــــداف وحـــــدة عمـــــل الموظـــــف فـــــي ااألدوات كافیـــــة والوقـــــت متـــــاح إلنجـــــو  المـــــوارد  •
  .مصرفال
  .تحدید األهداف بشكل رسمي ومراقبتها على أساس دوري •
  .توصیل األهداف لجمیع الموظفین •

التجاریــة األردنیــة یقومــون  مصــارفلقـد بینــت الدراســة المیدانیــة أن المــدققین الــداخلیین فــي ال -4  
، ولكــن أفضــل تطبیــق كــان یتعلــق %88بة بــاإلجراءات الالزمــة لمراقبــة فعالیــة إدارة المخــاطر بنســ

  : بالتأكد من األتي
  .حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقییم كفایة أنظمة الرقابة الداخلیة •
  .أن اآللیات موضوعة لكشف عیوب الرقابة الداخلیة والتقریر عنها لإلدارة العلیا •
المــــــدققین مــــــدى اســــــتجابة اإلدارة للتوصــــــیات الداخلیــــــة والخارجیــــــة المعــــــدة بواســــــطة  •

  .والمنظمین لتقویة نظام الرقابة الداخلیة
  .فحص أداء الموظفین في الفترات المناسبة •

التجاریـة األردنیـة یقومـون  مصـارفلقد بینت الدراسة المیدانیـة أن المـدققین الـداخلیین فـي ال  -5  
الثالـث  ، ولكن أفضل تطبیق لهذا الدور كـان للمتغیـر%91بدورهم في إدارة المخاطر بمتوسط عام

، ثـم المتغیـر األول المتعلـق بیئـة الرقابـة %96التعرف علـى أنشـطة الرقابـة بمتوسـط عـام المتعلق ب
جـراءات االسـتجابة لهـا %92بمتوسـط عـام  ٕ ، ثـم المتغیـر الثـاني المتعلـق بتحدیـد وتقیـیم المخـاطر وا
ع المعلومــات ، ثــم  المتغیــر الرابــع المتعلــق بــأجراء االتصــاالت الفعالــة وتجمیــ%91بمتوســط عــام 
، وأخیـــرا المتغیـــر الخـــامس المتعلـــق بـــاإلجراءات الالزمـــة لمراقبـــة فعالیـــة إدارة %89بمتوســـط عـــام 

  %.88المخاطر بمتوسط عام 
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  :1) 2008(  دراسة مراد -4  
  ".دور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركات في سوریة "  بعنوان 

 سوریة في الشركات حوكمة في الداخلیة جعةالمرا دور على الضوء هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء
 من عینة على وزعت استبانه تطویر تم الهدف هذا ولتحقیقاألساسیة،  عناصرها أحد باعتبارها
 الخارجیین المراجعین من وعینة المالیین، المدراء من وعینة الداخلیین، الحسابات مراجعي

 :عدد من النتائج منها وتوصلت إلى  وریفها، دمشق مدینة في المساهمة للشركات
 عینات نظر جهة من وذلك الداخلیة المراجعة بها تقوم ال التي المهام من مجموعة یوجد      

 :وهي ینالمالی المدراء الخارجیین، المراجعین الداخلیین، المراجعین  الثالث الدراسة
  .الفئة ذات من المساهمین معاملة في المساواة تضمن ال •
 للمساهمین االستغاللیة الممارسات من المساهمین من لیةاألق حقوق تضمن ال •

  .المسیطرین
 العامة الجمعیة اجتماعات في للمساهمین والتصویت الفعالة المشاركة تضمن ال •

  .للمساهمین
 .الرئیسیة القرارات في للمساهمین الفعالة المشاركة تسهیل على تعمل ال •
 .العاملین مشاركة أجل من األداء لتعزیز آلیات وتطویر وضع على تعمل ال •

  :التي تقوم بها المراجعة الداخلیةیوجد مجموعة من المهام 
 المناسبة اإلداریة للمستویات الرقابة فاعلیة و بالمخاطر المتعلقة المعلومات بتبلیغ تقوم •

 .الشركة في
 وكفاءة فاعلیة وتحسین واإلجراءات العملیات لتحسین وتوصیات استشاریة خدمات تقدم •

 .كةالشر
 .المراجعة بعملیة قیامھ عند الخارجي المراجع تساعد •
 .الشركة في والتالعب الغش حاالت عن تقاریر في المراجعة لجنة تساعد •
 .واللوائح لألنظمة الشركة احترام تضمن وإجراءات سیاسات وجود من تتأكد •
 .المطبقة الداخلیة الرقابة نظم مراجعة في المراجعة لجنة تساعد •

 

                                                             
غیر  ، رسالة ماجستیر)دراسة میدانیة ( مراد، درویش فیصل، دور المراجعة الداخلیة في حوكمة الشركات في سوریة  1

  .2008في المحاسبة، جامعة دمشق،  منشورة
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  :1) 2008( ة الحربي دراس -5    
  "التجاریة الكویتیة  مصارفالداخلي في إدارة المخاطر المصرفیة في الدور المدقق "   بعنوان

التجاریة الكویتیة لتوضیح الدور الذي یقوم به المدقق  مصارفال فيقدمت هذه الدراسة تحلیًال 
ة في جانبها العملي على الداخلي في تقییم عملیات إدارة المخاطر المصرفیة، كما ركزت الدراس

على إدارة المخاطر المصرفیة والتي تمیز المصارف فیما التعریف بتأثیر مجموعة من العوامل 
، طبیعة النظام األساسي أو طبیعة نشاطه، حجم المتعاملین مع مصرفبینها، مثل حجم ال

  .مصرف، والحصة السوقیة للمصرفال
  :أهمها نتائج عدد من وقد توصلت الدراسة إلى

  .مخاطر المصرفیةضبط ال إیجابیة الدور الذي یقوم به المدقق الداخلي في أظهرت النتائج - 1
  .ارتفاع درجة تأثیر المدقق الداخلي في دراسة حالة عدم التأكد والتنبؤ بالمخاطر المصرفیة - 2
  .ارتفاع درجة إشراك المدقق الداخلي في إعداد وتحدید خطة لمواجهة المخاطر المصرفیة - 3

  :2) 2010( دراسة كیرزان  -6    
إدراك اإلدارة العلیا في المصارف السوریة ألهمیة المراجعة الداخلیة في زیادة مدى "  بعنوان 

  " قیمة العملیات المصرفیة وتحسینها
إدراك اإلدارة العلیا في المصارف السوریة ألهمیة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 

من خالل مساهمة المراجعة ، زیادة قیمة العملیات المصرفیة وتحسینها في المراجعة الداخلیة
  :الداخلیة فیما یلي

  .تقییم كفاءة وفعالیة الرقابة الداخلیة في المصارف -أ
  .تقییم إدارة المخاطر في المصارف - ب
  .حوكمة الشركات في المصارف -ج

یة بین إدراك اإلدارة العلیا في ومن ثم التعرف على ما إذا كانت هناك فروقات ذات داللة إحصائ
المصارف العامة ونظیرتها في المصارف الخاصة ألهمیة المراجعة الداخلیة في زیادة قیمة 

  .العملیات المصرفیة وتحسینها
  :من أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي 

                                                             
التجاریة الكویتیة، رسالة  مصارفدارة المخاطر المصرفیة في الالحربي، عبد هللا حمد، دور المدقق الداخلي في إ 1

  .2008سبة، جامعة آل البیت، األردن، في المحا غیر منشورة ماجستیر
كیرزان، فاتن حنا، مدى إدراك اإلدارة العلیا في المصارف السوریة ألھمیة المراجعة الداخلیة في زیادة قیمة العملیات  2

  .2010في المحاسبة، جامعة دمشق،  غیر منشورة ماجستیر المصرفیة وتحسینھا، رسالة
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المراجعة الداخلیة في  تدرك اإلدارة العلیا في كافة المصارف السوریة العامة والخاصة أهمیة .1
  .زیادة قیمة العملیات المصرفیة وتحسینها

یوجد فروقات لصالح القطاع الخاص بین إجابات المستجیبین من القطاع الخاص والعام  .2
  :للمجال المتعلق بإدراك اإلدارة العلیا في المصرف ألهمیة مساهمة المراجعة الداخلیة في

  .الداخلیة تقییم كفاءة وفعالیة الرقابة.أ    
  .إدارة المخاطر والحوكمة.ب   

  : نكلیزیةاال  باللغة الدراسات -ب
  :Spira & Page  )3200 (1دراسة   -1  

  "وتَغیر دور وعمل التدقیق الداخليإعادة صیاغة نظام الرقابة الداخلي _إدارة المخاطر " بعنوان  
دارة المخاطرالرقابة الداخلیة بین  في الع قة التغیر الدراسة وضحت هذه  ٕ  تم ن، وذلك بعد أوا

یمثل ویعبر عن تغییر جذري في طبیعة الرقابة  في المملكة المتحدة الذي ترنبولإصدار دلیل 
وجهة نظر اجتماعیة  ، واستخدم الباحثانملكةالداخلیة كمستقبل لمبدأ حوكمة الشركات في الم

دارة المخ ،لمفهوم الخطر ٕ حیث  ،وكمة الشركات البریطانیةاطر مع حوعالقة الرقابة الداخلیة وا
تناولت الدراسة التطور الذي حدث بتقاریر حوكمة الشركات وتوضیح ذلك من خالل مخاطر 

دارتها وعرض ذلك مع األخذ بعین االعتبار ال ٕ   . الداخلي تدقیقتغییر في عملیة الالتشغیل وا
عملیة حوكمة ي إن هذه الدراسة نظریة حول دور المراجعة الداخلیة كقسم مساهم ومؤثر ف

الداخلي نتیجة  تدقیقحدث في وظیفة ال وكیف أن التغییر الجذري الذي ،الشركات في بریطانیا
  .لكل التطورات الحدیثة أدى إلى إدارة أفضل للمخاطر

  :ومن النتائج التي توصلت إلیها 
أفضل م لمخاطر من خالل استخدالإدارة  بما یحقق حوكمة الشركات بنیة دلیللقد تم تصمیم  -

 .والرقابة الداخلیة تدقیق،ال ،المالیةالقوائم تقاریر وإعداد  لكترونیةاألنظمة والتقنیات اال
موجهة لتحدید دلیل على وجود الخطر ومعالجته بأفضل الوسائل  الداخلي وظیفة التدقیقإن  -

  .في ظل ظروف المنظمة والمؤسسة

                                                             
1 Spira, Laura F, &, Page, Michael,  Risk Management  The Reinvention Of Internal Control 
And The Changing Role Of Internal Audit, Accounting, auditing & Accountability Journal, 
Vol 16, No 4, 2003, pp 640-661. 
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  :Dobler ) 3200 (1دراسة   -2
دارة المخاطر الشركات و تدقیق "  بعنوان  ٕ   "دراسة تحلیلیة انتقادیة خاصة بالشركات األلمانیة  –ا

یعتمد الذي نظام الاد أجبر المشرع األلماني الشركات المحدودة العامة على اعتم 1998في  ام 
 تدقیقین دققحیث طلب من الم ،المحیطة بالشركات في مرحلة مبكرة لمخاطرعلى اكتشاف ا

ذ فهو مصمم التخا ،لجدید والمبتكر دولیًا والعمل بهالقوائم المالیة الدوریة والى فهم هذا النظام ا
  .ر واكتشاف حدوثها في وقت مبكر في حال حدوثهاطالمخإجراءات وقائیة لمنع حدوث ا

قیق تدباالقتراب والبحث في مفهوم ال قام الباحث لفهم هذا المفهوم العالمي من وجهة نظر ألمانیة
  .كما بحث في أمورها التشریعیة والمهنیة ،ودوره في إدارة المخاطر المحیطة

 ةومعلومات اختباری ومتخصصة وحقائق محددة ه على بیاناتمشروع تنفیذالباحث ل حیث ركز
 (DAX)في الشركات األلمانیة المدرجة في مؤشر  وتقاریره قسم التدقیقتجریبیة مستمدة من آراء 

  .تدقیقلفجوة المتوقعة في وظیفة الالجدیدة على ا تدقیقال وظیفةالتحقق من تأثیر ب ولقد قام أیضاً 
اإلشراف متطلبات هیئة الرقابة و  سینفذون ینالمدققتائج الشكوك الموجودة بأن لقد دعمت الن

سوف یظهر القصور  تدقیقوأن تقریر ال ،الداخلي تدقیقالویحققون اآلمال المتوقعة من وظیفة 
 ٍ   .نظام والتطبیقال من في كل

  :هایلإتوصل ال تم من أهم النتائج التي
 لمخاطرنظام التنبؤ با إتباعمانیة إدارة الشركات المحدودة العامة األل مجالس مطلوب من -

سب لضمان استمراریة هذه بكر وذلك للتمكن من معالجة هذه المخاطر في الوقت المنامبوقت 
ومعالجة المخاطر ذات األهمیة بوسائلهم الخاصة في مطالبون بالتركیز  دققونوأن الم ،الشركات

ملحوظة  تدقیقعندما ال یوجد طرق تدقیق انوني بتحدید هدف وموضوع الحال قصور المشرع الق
 دققویمكن للم ،أو ال یوجد حاالت مشابهة للمخاطر في بلدان أخرى، من قبل المشرع القانوني

  .لماني للمحاسبین القانونیین االستفادة من المعاییر الصادرة عن المعهد األ
معرفة المخاطر وأنواعها وتحدید اإلجراءات الكفیلة بالكشف عنها مبكرًا على دقق على الم -

  .مستوى المنشأة ككل وتحلیلها وتقیمها من خالل إجراءات الرقابة 

                                                             
1 Dobler, Michael, Auditing Corporate Risk Management-A Critical Analysis of a German 
Particularity, Ludwig-Maximilians-University, Munich (LMU) www.rwp.bwl.uni-
muenchen.de . November 2003. 

http://www.rwp.bwl.uni
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علیتها ومدى فا الداخلي تدقیقالمتبعة من قبل العلى هیئة الرقابة والتفتیش تقییم اإلجراءات  -
  .في إدارة المخاطر على مستوى المنشأة

  :IIA  )2004 (1دراسة  -3   
  "على مستوى المنشأة ككل  دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر" بعنوان  

 ) COSO( كل من لجنة دعم المنظمات  بالتعاون بین تم إصدارهاعمل ورقة  وهي عبارة عن
تحدة بهدف تقدیم الدعم إلدارة المنظمات فیما یتعلق وهي لجنة طوعیة مؤسسة في الوالیات الم

دارة المخاطر، وبین  ٕ األمریكي  ن الداخلییندققیمعهد المبالرقابة الداخلیة وعملیات الحوكمة وا
)IIA(  البریطاني واالیرلندي ین دققمعهد المو)IIA- UK and Ireland.(  

في  لقسم التدقیق الداخلي نفیذيمدیر التالهو مساعدة  وكان الهدف الرئیسي من هذه الدراسة
تم  حیث ككل، إدارة المخاطر على مستوى المنشأةالمنشأة في االستجابة والتعامل مع صعوبات 

وفق  قاللیةتسمتطلبات الموضوعیة واالفي تحقیق  ین الداخلییندققاقتراح عدة طرق تساعد الم
  .الداخليتدقیق معاییر الدولیة المهنیة للال

العمل هذه دراسة التأثیر الفعال لنظام الرقابة الداخلیة في إدارة مخاطر التشغیل وقد تناولت ورقة 
  .في المنظمات بشكل مختصر

  :ما یلي من النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة النظریة
  .إدارة المخاطر هي عنصر أساسي في حوكمة الشركات -
بالتنسیق مع مجلس  ة إدارة المخاطراإلدارة العلیا للمنظمة مسؤولة عن تأسیس وتفعیل بنی -
 .إلدارةا

تمثل دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر بتوفیر تأكید معقول لإلدارة العلیا ومجلس ی -
 .اإلدارة بأن المخاطر المحیطة بالمنشأة تدار بشكل فعال وصحیح

یؤثر إن  لك ف لتحقیق دوره في إدارة المخاطر، من أنشطته الداخلي تدقیقال وسعیعندما  -
 الداخلي تدقیقوظیفة ال تنفیذ تضمنو  تؤكد التي جابي علیه من خالل اإلجراءاتبشكل ای

  .المعاییر المهنیة المرتبطة بذلك و تطبیق كافة ،وتقدیم الخدمات االستشاریة اللتزاماتها،
نشاة سوف إدارة المخاطر على مستوى الم عملیة باألخذ بعین االعتبار كل ما سبق فإن -
  .الداخلي تدقیقوزیادة تأثیر وتفعیل دور الأرباحها  زیادةساعد اإلدارة في ت

                                                             
1The Institute Of Internal Auditors, The Role Of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk 
Management, September 2004, www.theiia.org .  

http://www.theiia.org
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  :Staciokas & Rupsys  )2005 (1دراسة  - 4    
  "إمكانیة التطبیق العملي لوظیفة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر على مستوى المنشأة " بعنوان

وشرح التدقیق الداخلي، والتعرف على  هدفت هذه الدراسة إلى تغطیة المواضیع المتعلقة بتفسیر
في إدارة المخاطر المحیطة بالمنشأة وعلى  وظائف التدقیق الداخلي، ودور التدقیق الداخلي

  .ككل مستوى المنشأة
  :هذه الدراسة إلى النتائج التالیةتوصلت 

لقد تطورت وظائف التدقیق الداخلي ونطاق عمله وغایاته بشكل كبیر وملحوظ منذ منتصف  -
القرن الماضي، حیث لم تعد وظیفة التدقیق الداخلي یقتصر عملها على تدقیق العملیات 

  .، وأنها عنصر من عناصر نظام الرقابة الداخلیةالمحاسبیة والمالیة
هو إد رة )  COSO( إن أحد أشكال إدارة المخاطر والمقترح من قبل لجنة دعم المنظمات  -

البیئة، تحدید الظروف، تقییم ( كون من سبعة عناصر المخاطر على مستوى المنشأة ككل، ویت
  ).المخاطر، االستجابة للمخاطر، أنشطة الرقابة، االتصال والمعلومات، المراقبة 

تسمح الوظائف الحدیثة للتدقیق الداخلي بالتدخل في عملیة إدارة المخاطر، فالتدقیق الداخلي  -
توفیر تأكید بأن المخاطر الناتجة عن  یمكن أن یتواجد في جمیع مراحل هذه العملیة بهدف

السلبیة سوف یتم تحدیدها، وسوف یتم تقییمها باستخدام طرق كمیة مالئمة  ثالظروف واألحدا
وكافیة، وأن المخاطر المرتفعة جدًا والموافق علیها من اإلدارة سوف یتم اكتشافها، والمخاطر 

علومات التي تحتاجها عملیة إدارة المخاطر الخفیفة التأثیر سوف یتم تقییمها ومراقبتها، وأن الم
  .سیكون موثوق بها ومتوفرة في الوقت المناسب

 :Sarens & De Beelde  )2006 (2دراسة  -5     
دراسة مقارنة بین الشركات  - اخلیین لدورهم في إدراك المخاطر إدراك المدققین الد" بعنوان 

  "األمریكیة والشركات البلجیكیة 

                                                             
1 Staciokas, Romas, &, Rupsys, Rolandas, Application of Internal Audit in Enterprise Risk 
Management, Engineering Economics Scientific Journal, Kaunas University of Technology, 
Vol 42, No2 , 2005, pp 20 -25. 
2 Sarens, Gerrit, &, De Beelde, Ignace, Internal Auditos' Perception about Their Role in Risk 
Management : A Comparison between US and Belgain Companies, Managerial Auditing 
Journal, Vol 21,Iss 1, 2006,  pp 63 – 80. 
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الطریقة النوعیة التي من خاللها یفهم المدقق الداخلي لدوره في سة إلى وصف هدفت  ذه  لدرا
إدارة المخاطر، وذلك من خالل المقارنة بین المدققین الداخلیین في الشركات األمریكیة 

  .والشركات البلجیكیة
عشرة  لقسم التدقیق الداخلي في نوقام الباحثان بإجراء المقابالت الشخصیة مع المدراء التنفیذیی

 الشركات شركات مختلفة، وتم تجمیع البیانات وتحلیلها والتوصل إلى أن المدققین الداخلیین في
یركزون على مواطن الضعف في نظام إدارة المخاطر وذلك لتهیئة الفرص التي تبرهن  یةبلجیكال

  .على قیمة وأهمیة العمل الذي یقومون به
بشكل اخلیین یدركون أهمیة إبداء الرأي والتقییم أما في الشركات األمریكیة فإن المدققین الد

فعالیته  موضوعي والتي تعتبر عناصر أساسیة في فحص نظام الرقابة الداخلي واإلفصاح عن
  ). ( Sarbanes Oxley حسب متطلبات قانون

    :Stanciu  )2008 (1دراسة  - 6    
  "نهج التدقیق الداخلي في المصارف م" بعنوان  

سة إلى تسلیط الضوء على التغیرات الجوهریة في النظام المصرفي الروماني هدفت  ذه  لدرا
ومبادئ الحوكمة من جهة، واستیعاب توجیهات االتحاد  IIوالمتمثلة بتنفیذ متطلبات لجنة بازل 

  .األوربي في القطاع المصرفي من جهة أخرى
یثة في المصارف وركزت هذه الدراسة على وظیفة التدقیق الداخلي التي تعتبر وظیفة حد

الرومانیة نتیجة متطلبات القانون الجدید لمصرف رومانیا الوطني الذي صدر لتواكب المصارف 
الرومانیة التشریعات المصرفیة الدولیة واللوائح المطبقة في هذا المجال، وذلك لما یلعبه التدقیق 

یطة بأعمالها ومراقبة الداخلي من دور هام وأساسي في مساعدة اإلدارة في تقییم المخاطر المح
  .مدى االلتزام بتطبیق مبادئ بازل ومبادئ الحوكمة

أن المصارف الرومانیة مستمرة في بذل الجهود لتحقیق المتطلبات وتوصلت هذه الدراسة إلى 
التنظیمیة الجدیدة، وأن لوظیفة التدقیق الداخلي دور هام وأساسي في إضافة قیمة ألعمال 

جابیة الحالیة لها في المصارف هي نتیجة مباشرة للجهود والمشاركة المصارف، وأن الصورة اإلی
  .والكفاءة واالحترافیة التي یبذلها المدققون الداخلیون في االستجابة لمتطلبات اإلدارة

  
                                                             

1Stanciu, Victoria, Internal Audit Approach in Banks, Economic Sciences Series, University 
of Iasi, Romania, 2008. 
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  :Ismail  )2010 (1دراسة  -7   
  "المخاطر في قطاع المصارف المصريإدارة  مدققین الداخلیین لدورهم فيإد اك ال" بعنوان

هدفت هذه الدراسة إلى تكوین إطار شامل لمفهوم إدارة المخاطر، ولتوضیح الدور الذي یمارسه 
إدارة المخاطر، باإلضافة إلى محاولة تجمیع آراء المدققین الداخلیین حول التدقیق الداخلي في 

یین على المدققین الداخل تالعوامل المؤثرة في تدقیق إدارة المخاطر، حیث تم توزیع استبیانا
  .العاملین في المصارف واختبار النتائج

وأشارت النتائج إلى أن هناك عالقة قویة بین شكل ملكیة المصرف وبین جودة عملیة التدقیق 
النتائج أن هذه العالقة كانت لمصلحة المصارف الخاصة  أظهرتالقائمة على المخاطر، حیث 

ي هذه المصارف یرون أنفسهم قادرین والمصارف المشتركة، وأكد ذلك أن المدققین الداخلیین ف
على ممارسة دور كبیر في عملیة تدقیق إدارة المخاطر بدًال من تكلیف المحاسبین القانونیین 

  .والمستشارین بها

ز     ّ   :ةهذه الدراسة عن الدراسات السابق ما یمی

 أن تبین الدراسة بمشكلة المباشرة وغیر المباشرة الصلة ذات الدراسات مختلف استعراض بعد
 حوكمة في األساسي ودورها الداخلي للتدقیق الحدیثة الوظیفة على ركزت الدراسات معظم

 خطة بناء خالل من المخاطر إدارة في دورها إلى منها البعض وأشار الداخلیة والرقابة الشركات
 طةالمحی المختلفة للمخاطر المبكر االكتشاف في ودورها األعمال، مخاطر على القائم التدقیق

  : ، وعلیه فأن أهم ما یمیز هذه الدراسة ما یلياألعمال بمنشآت

ّ ت - 1 هذه الدراسة في مجتمعها كونها تتعامل مع قطاع حیوي ومهم وهو المصارف  تز می
الدراسات السابقة تنوع بین المصارف والشركات األردنیة والكویتیة في حین أن مجتمع  ،السوریة

مریكیة واأللمانیة والتي تختلف بیئتها عن بیئة عمل والمصریة والبلجیكیة والرومانیة واأل
 .المصارف السوریة

 المصارف في الداخليمن العاملین في قسم المالیة وقسم التدقیق   ًال  عینة الدراسة شملت - 2
مكانیة االستفادة من إعزز من و كثر من وجهة نظر حول الدراسة، أوفر مما والخاصة،  العامة

 .نعینتیتنوع وجهات النظر لل
                                                             

1 Ismail, Tariq Hassaneen, Internal Auditors' Perception About Their Role in Risk Management Audit 
in Egyptian Banking Sector, International Journal of Economic and Accounting, Iss 4, 2010. 
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  أهمیة الدراسة: رابعاً 
التدقیق الداخلي الواجب أن  نشاط یرى الباحث بأن أهمیة هذه الدراسة تتمثل في تبیانها لدور    

ً  عملیة یكون فاعًال في أو  العامة إدارة المخاطر المحیطة بأنشطة المصارف السوریة سواء
اطر انسجامًا مع التوجیهات وتحسین فعالیته في عملیة إدارة المخ الخاصة، وذلك بهدف تقییمه

والمحفزة للمنظمات المهنیة الدولیة خاصة معهد المدققین الداخلیین األمریكي البالغة األهمیة 
صداراته لمعاییر الممارسة المهنیة للتدقیق الداخلي حصرًا في مجال إدارة المخاطر، ومحلیًا من  ٕ وا

) ب/م ن/123(وخاصة القرار رقم خالل دور مجلس النقد والتسلیف وما صدر عنه من قرارات 
المتعلقة باعتماد التعلیمات الخاصة بمتطلبات التدقیق الداخلي في  30/3/2005بتاریخ 

      .المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة

  أهداف الدراسة:  ً خامس
  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة    

ق الداخلي تساهم بشكل فعال في إدارة المخاطر في التدقی نشاط كان ما إذا معرفة - 1
 .العامةالمصارف السوریة 

التدقیق الداخلي تساهم بشكل فعال في إدارة المخاطر في  نشاط إذا كان ما معرفة - 2
 .المصارف السوریة الخاصة

والتدقیق الداخلي بین آراء قسمي المالیة  جوهریة انت هناك فروقما إذا ك معرفة  - 3
اخلي في التدقیق الدالمالیة و وبین آراء قسمي  العامةسوریة في المصارف ال

 .المصارف السوریة الخاصة حول مساهمة التدقیق في إدارة المخاطر
بین آراء قسم التدقیق الداخلي و  بین آراء جوهریة معرفة ما إذا كانت هناك فروق - 4

 قسم المالیة في المصارف السوریة حول مساهمة التدقیق الداخلي في إدارة
  .المخاطر

  فرضیات الدراسة :  ً سادس
  :الفرضیة األولى

یندرج و  العامةالمصارف السوریة ال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في 
 :الفرضیات الفرعیة التالیة تحتها

  .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر ال  – أ
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  .اطرال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخ - ب
  .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر –ج

المصارف السوریة یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في : الفرضیة البدیلة
 :الفرضیات الفرعیة التالیة ویندرج تحتها العامة

  .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر  –أ 
  .ي في تقییم المخاطریساهم التدقیق الداخل  -ب 
  .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر  –ج 

  :الفرضیة الثانیة
یندرج و  المصارف السوریة الخاصةال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في 

 :الفرضیات الفرعیة التالیة تحتها
  .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر ال  –أ 
  .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر ال - ب
  .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطرال  –ج 

المصارف السوریة یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في : الفرضیة البدیلة
 :الفرضیات الفرعیة التالیة یندرج تحتهاو  الخاصة

  .ید المخاطریساهم التدقیق الداخلي في تحد  –أ 
  .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر  -ب 
  .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر  –ج 

  :الفرضیة الثالثة 
 العامةالداخلي في المصارف السوریة  التدقیقالمالیة و بین آراء قسمي  جوهریة ال یوجد فروق

ارف السوریة الخاصة فیما یتعلق بمساهمة داخلي في المصالتدقیق الو  المالیة وبین آراء قسمي
  .التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر

التدقیق الداخلي في المصارف و  المالیة بین آراء قسمي جوهریة یوجد فروق: الفرضیة البدیلة
 فیمافي المصارف السوریة الخاصة  اء قسمي المالیة والتدقیق الداخليوبین آر  العامةالسوریة 

  .المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق بمساهمة یتعلق
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  :الفرضیة الرابعة
قسم المالیة في المصارف بین آراء قسم التدقیق الداخلي و  بین آراء جوهریة ال یوجد فروق

  .المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق بمساهمة یتعلق فیماالسوریة 
قسم المالیة في بین آراء ي و قسم التدقیق الداخل بین آراء جوهریة یوجد فروق: الفرضیة البدیلة

  .المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق بمساهمة یتعلق فیماالمصارف السوریة 
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  إدارة المخاطر لدى المصارف :  ولالفصل األ 

  
  

  المخاطر: المبحث األول

  مفهوم المخاطر:  وًال 

  العوامل المؤثرة في المخاطر: ثانیاً 

  تصنیفات المخاطر وأنواعها: ثالثاً 

  

  المصرفیةإدارة المخاطر : نيالمبحث الثا

  مفهوم إدارة المخاطر:  وًال 

  المصرفیةدئ وقواعد إدارة المخاطر مبا:  ً نیثا

  المخاطر إدارة عملیة منهج: ثالثاً 

  المصرفیةام بعملیة إدارة المخاطر مسؤولیة القی:  ً رابع
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ه مع یلإظهرت الحاجة  فقد نسبیاً   ً حدیث  ً یعتبر مفهوم إدارة المخاطر في المصارف مفهوم    
ازدیاد المخاطر التي تتعرض لها المصارف نتیجة التطور الكبیر الذي شهدته الصناعة 
المصرفیة في فترة الثمانیات من القرن الماضي، حیث أصبح لزامًا على إدارة هذه المصارف أن 

والسیاسات الالزمة لتحدید المخاطر المرتبطة بأعمالها وتقییمها واالستجابة لها  اإلجراءاتتضع 
  .مایلزم للتقلیل من آثارها إجراءمن خالل 

التصنیفات المختلفة و  ،والعوامل المؤثرة علیها ،یتناول هذا الفصل دراسة مفهوم المخاطر    
إلى و  ، ومبادئها،ومنهجیة عملها ،مفهوم إدارة المخاطرباإلضافة إلى دراسة ، لهذه المخاطر

  .في القطاع المصرفي عن هذه العملیة ولینالمسؤ تحدید 
  

  المخاطر :المبحث األول
  : مفهوم المخاطر:  وًال 

لهذا المصطلح، وفیما یلي  تعاریف والمفاهیممحدد للمخاطر حیث تعددت ال تعریفال یوجد   
   :هاأهم

v عرف معهد المدققین الداخلیین األمریكي المخاطر بأنها:  
تحقیق أهداف المنظمة، وتقاس هي احتمال حدوث ظروف أو أحداث یمكن أن تؤثر على "

  .1"المخاطر من خالل درجة تأثیرها على أهداف المنظمة، ودرجة احتمال حدوثها
v فت لجنة ال ّ المنبثقة عن هیئة قطاع المصارف في الوالیات المتحدة  خدمات المالیةعر

 :األمریكیة، المخاطر بأنها
احتمال حصول خسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر في نتائج األعمال أو خسائر في " 

رأس المال، أو بشكل غیر مباشر من خالل وجود قیود تحد من قدرة المصرف على تحقیق 
 ُ ضعف من قدرة المصرف على االستمرار في تقدیم أهدافه وغایاته، حیث أن مثل هذه القیود ت

ته من جهة، وتحد من قدرته على استغالل الفرص المتاحة في بیئة أعماله وممارسة نشاطا
  .2"األعمال المصرفیة من جهة أخرى

                                                             
1 The Institute of Internal Auditors, International Standards for the Professional Practice of 
Internal Audit ( Standards), 2010, P19. 
2 Financial Services Roundtable, Op cit, June 1999. P5. 



21 
 

v مخاطرومن تعاریف ال: 
هي حالة من عدم التأكد، فهي احتمال لحدوث ظروف أو أحداث من شأنها أن یكون لها تأثیر " 

ث اختالف عن النتیجة على أهداف المنشأة، ویشمل ذلك إمكانیة حدوث خسارة أو ربح، أي حدو 
ویرتبط تحقق الخطر وحدوثه بعنصرین هما، احتمال وقوع الحدث  المرجوة أو المخطط لها،

 .1"المسبب للخطر، واآلثار أو العواقب التي سترتب على وقوع هذا الحدث
v  المخاطر على أنها ترف ُ كما:  

العائد المتوقع على احتمال التعرض إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها نتیجة تذبذب "
وهي تمثل انحراف األرقام الفعلیة  )االختالف بین العائد الفعلي والعائد المتوقع( استثمار معین

  .2"عن األرقام المتوقعة أو المتنبأ بها
یمكننا أن ننكرها  المخاطر موجودة والمن خالل التعاریف السابقة للمخاطر یرى الباحث أن     

نتیجة احتمال حدوث خسائر مرتبطة بممارسة أي نشاط في أي منشأة أو نتجاهل وجودها وذلك 
أو أیة قطاع اقتصادي أخر، ویمكن أن یكون  سواء كانت خدمیة أو تجاریة أو صناعیة

من خالل حصول أرباح من المخاطرة في دخول مشاریع جدیدة أو  للمخاطر أثر ایجابي
هذ  ه  أن  في دراستنا هلكن ما سنتناول ،األسهم أو العمالت وغیر ذلكالمضاربة والمجازفة في 

المتمثل بحدوث المحتمل وقوعه و األثر السلبي  تحدیداً المخاطر  استخدام مصطلحالمقصود من 
قطاع اقتصادي سواء كانت هذه الخسائر  د استمراریة عمل أیة منشأة في أيالخسائر التي تهد

قیود تحد من القدرة على تحقیق غیر مباشرة من خالل وجود  أو ،مباشرة في نتائج أعماله
  .األهداف كما هو مخطط لها

  :العوامل المؤثرة في المخاطر : ثانیاً 
  :3ك العدید من العوامل التي تركت آثارًا مهمة في مخاطر األعمال المصرفیة نذكر منهاهنا

 :التغیرات التنظیمیة واإلشرافیة - 1
صة بفرض العدید من القیود التنظیمیة على والتنظیمات المهنیة المتخصقامت العدید من الدول 

عمل المصارف وذلك للتقلیل من مخاطر المنافسة فیما بینها، والمحافظة على حدود معقولة من 
                                                             
1 Cooper, Dale - Grey, Stephen - Raymond, Geoffrey, &,Walker, Phil, Project Risk 
Management Guidance, John Wiley & Sons, UK, 2005, p3. 
2 Dorfman, Mark S, Introduction to Risk Management and Insurance, 6th ED. Prentice Hall, 
1998, p15. 

  .260، ص2006عقل، مفلح، وجھات نظر مصرفیة، الجزء الثاني، مكتبة المجتمع العربي، عمان، األردن، 3
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مثال ذلك و ابیة في المخاطر، إیج  ً المخاطر خوفًا من األزمات المالیة، األمر الذي كان له آثار 
المخاطر المختلفة بالمصارف وكیفیة قیاسها المختلفة حول تحدید بازل  یاتاتفاق ما قامت به

  .واإلشراف علیها
 :عدم استقرار العوامل الخارجیة - 2

أدى عدم استقرار األسواق العالمیة وعدم االستقرار المستمر ألسعار الفوائد وأسعار صرف 
سیة إلى خاصة بالشركات المتعددة الجنمستقبلیة تغطیة ابتداع المصارف ألدوات العمالت و 
مثل مخاطر التسعیر ومخاطر السیاسة ومخاطر  ،اطر جدیدة لم تكون موجودة سابقاً وجود مخ

  ...سعر الفائدة
 :المنافسة - 3

هذا ما أثر سلبًا خاصًة تجبر المنافسة المصارف على تقدیم أفضل الخدمات بأقل األسعار، و  
إلى ازدیاد  وأدىكثیرة مقابل اكتساب العمالء التسهیالت التوسع المصارف في تقدیم  مع

  .المخاطر، ومثال ذلك المخاطر االئتمانیة
 :التطورات التكنولوجیة - 4

من العوامل االیجابیة على مخاطر العمل المصرفي نتیجة زیادة قدرة المصارف تعتبر والتي 
د ٕ  تمثلتسلبیة   ً آثار  ارتها بطریقة أفضل، ولكن نجم عن ذلك أیضاً على تحدید مخاطرها، وا

  .كترونیةبمخاطر التجارة االل

  :تصنیفات المخاطر وأنواعها : ثالثًا 
 :أنواع المخاطر  -1

هناك العدید من المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها أیة منشأة سواء بالنسبة إلى عملیاتها     
  .حد من قدرتها على تحقیق أهدافهاأو أصولها والتي ت

  لها أیة منشأة  المخاطر التي یمكن أن تتعرض هذه أهم أنواع فیما یلي یستعرض الباحثو     
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  :1وهذه األنواع هي ،بشكل خاص موضوع الدراسة المصارفبشكل عام و 
  :Credit Risk المخاطر االئتمانیة •

على  المقترض لها المصرف نتیجة عدم قدرة العمیل الخسائر المالیة المحتمل أن یتعرضوهي  
من أهم المخاطر التي تتعرض لها  تجاه المصرف في المواعید المحددة، وتُعد هالوفاء بالتزامات

اقتراض األموال  حدوثًا الرتباطها بالنشاط الرئیس للمصرف والمتمثل فيالمصارف ومن أكثرها 
عادة إقراضها ٕ   .وا

  :Liquidity Risk مخاطر السیولة •
المخاطر الناشئة عن عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عندما تستحق األداء من  تمثلو 

 المصرفحیث یلجأ و  ،خسائر غیر مقبولة أیة لذلك دون تحمل خالل توفیر األموال الالزمة
بتكالیف مرتفعة،  ذلك یكون إلى التمویل قصیر األجل لسد النقص في السیولة ولكنأحیانًا 

مودعین لسحب أموالهم عادي من قبل الالندفاع غیر االاطر غالبًا من خالل وتنشأ هذه المخ
  .أو نتیجة اإلقراض لفترات أطول من فترات اإلیداعدفعة واحدة، 

  :Market Risk مخاطر السوق •
یرات غیر المتوقعة في القیمة السوقیة لألدوات لتعرض للخسائر نتیجة التغمخاطر اتتجسد في و 

  .تتحرك أسعار هذه األدوات في غیر صالح المصرفأي عندما . المالیة
  : Operational Risk المخاطر التشغیلیة •

الخســائر الناتجــة عــن عــدم كفــاءة أو فشــل العملیــات الداخلیــة أو األفــراد أو ضــعف  عبــارة عــن وـهـي
هـــذه فأو بســـبب أحـــداث خارجیـــة،  أو وجـــود خلـــل فـــي أنظمـــة الضـــبط الـــداخلي المعلومـــات أنظمـــة

                                                             
األردن، عمان، طور، مكتبة المجتمع العربي،إبراھیم، إیھاب نظمي، التدقیق القائم على مخاطر األعمال حداثة وت -  1

  .121- 113 ، ص2009
  .272-264 ، ص2006، مرجع سابقعقل، مفلح،  -  
بیروت  المصارف العربیة،، إتحاد الجزء الثاني ،IIموسوعة بازل دلیلك إلى إدارة المخاطر المصرفیة،، نبیل حشاد، -  

  .44 - 35 ص ،2005لبنان،
 المركزي واالتحاد األوربي،برنامج التدریب المصرفي بالتعاون بین مصرف سوریة  إدارة المخاطر، محمد، حبش، -  

  .40- 9، ص 2008
  .247- 234 ، ص 2005الخطیب، سمیر، قیاس وإدارة المخاطر بالمصارف، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، -  
شاھین علي عبد هللا، إدارة مخاطر التمویل واالستثمار في المصارف، بحث مقدم خالل المؤتمر العلمي األول  -  
  .7-  4 ،ص2005فلسطین، أیار  ،غزة الجامعة اإلسالمیة، ،)االستثمار والتمویل في فلسطین(
لتجاریة والشركات العاملة في األوراق المالیة، شحاتھ، شحاتھ السید، نصر علي، عبد الوھاب، مراجعة حسابات البنوك ا -  

  .175-166 ، ص2008الدار الجامعیة، جامعة اإلسكندریة، 
- Financial Services Roundtable, Op cit, June 1999. PP 25- 47. 
- Basel Committee on Banking Supervision, Risk Management For Electronic Banking and 
Research Electronic Money Activates, March 1998, www.BIS.org. 

http://www.BIS.org
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 مالئمـةعـدم  عدم قدرة األنظمة على تغطیة حجـم العمـل أو خطاء بشریة أوأل نتیجة تنشأالمخاطر 
  .الكوارث الطبیعیة، كالخسائر الناتجة عن االختالس ومخالفة أنظمة الرقابة و والضوابط اإلجراءات

 :Financial Risk تمویلمخاطر ال •
یداع  تتمثل هذه المخاطرو  ٕ بعدم قدرة المصرف على جذب العمالء والمودعین للتعامل معه وا

   .ویكون ذلك عادةً ألسباب تتعلق بسالمة مركزه المالي وسمعته في السوق. أموالهم
  :Interest Rate Risk الفائدة تغیر أسعار مخاطر •

المخاطر الناتجة عن أو  وانخفاضاً  ارتفاعاً  الفائدة أسعار تقلبات في تكمن التي المخاطر وهي 
  .التغیر في أسعار المنتجات الناشئة عن التغیر في أسعار الفائدة

 : Foreign Exchange Risk تغیر أسعار الصرفمخاطر  •
 صرف أسعار في المحتملة العكسیة أو التغیرات التقلبات نتیجة تنشأ التي المخاطر وهي

  .العمالت تلك من بها المحتفظ المراكز في أو العمالت
 :Inflation Risk مخاطر التضخم •

 بسبب االستثماریة واألصول للموجودات الحقیقیة القیمة انخفاض الناتجة عن وهي المخاطر
دة الكلفة بسبب ویمكن التعبیر عنها بأنها المخاطر الناشئة عن زیا ةالشرائی قوتها انخفاض

  .غیرات في المستوى العام لألسعارالت
  :Economic Risk المخاطر االقتصادیة •

وهي المخاطر الناشئة عن التغیر في العوامل االقتصادیة مثل العرض والطلب وعوامل السوق، 
  .الخ.... وسوق العمالة، واألسواق البدیلة

  :Political Risk المخاطر السیاسیة •
هي تلك المخاطر الناشئة عن التغیر في السیاسة الداخلیة أو الخارجیة بحیث تتعرض 

رصدة أو األصول في البلدان الخارجیة أو مصادرتها في حالة التغیر في المصارف لتجمید األ
  .البلدانالسیاسات الحكومیة لتلك 

 :Legal Risk المخاطر القانونیة •
وتحدث هذه المخاطر نتیجة مخالفة المصرف للقوانین واألنظمة الصادرة عن السلطات النقدیة 

  .كالمصرف المركزي ومجلس النقد والتسلیف
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 :Electronic Banking Riskمخاطر األنشطة المصرفیة االلكترونیة  •
أدى تطور المصارف بشكل مستمر إلى استخدام التكنولوجیا الحدیثة وبرامج الكمبیوتر لكي 
تستطیع المنافسة فیما بینها وتقدیم الخدمات المتطورة التي تلبي حاجات عمالئها، مما نتج عن 

العملیات كاالحتیال والدخول غیر المرخص لحسابات العمالء ذلك مخاطر جدیدة مرتبطة بهذه 
  .وغیرها من المخاطر سیتم شرحها الحقاً 

 :Strategic Risk المخاطر اإلستراتیجیة •
وهي المخاطر الناتجة عن إصدار قرارات خاطئة تؤثر سلبًا على نشاط المصرف أو المخاطر 

ومثال . الناتجة عن عدم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب الستغالل الفرص المتاحة
دمات ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بدخول أسواق جدیدة أو الخروج من بعض األسواق أو تقدیم خ

  .ة وغیر ذلك من القراراتجدید

 :تصنیفات المخاطر -2
v على القط عات هاتأثیر من حیث المنشأة  لها تتعرض التي المخاطر تصنیف یمكن 

 :1نظامیة غیر ومخاطر) السوق مخاطر( نظامیة ویطلق علیها مخاطر إلى ةاالقتصادی
  :)السوق  مخاطر( النظامیة  المخاطر   - أ  

وهي المخاطر التي تتعرض لها كافة القطاعات االقتصادیة نتیجة لتغیر الظروف االقتصادیة 
  یمكن تجنبها بالتنویع،الوالسیاسیة العامة وهذه المخاطر تسمى بمخاطر السوق وهذه المخاطر 

یمكن  حیث ال ،لمواجهتها حًال جذریاً  ثماري یمكن أن یخفف منها لكنه ال یمثلفالتنوع االست
  :ویتبع لها التخلص من هذه المخاطر أو تجنبها بالكامل مهما زادت درجة تنوع االستثمارات،

 .والكساد التضخم مخاطر -
 .الفائدة أسعار تغیر مخاطر -
  .الصرف أسعار مخاطر -
 .واالقتصادیة والمالیة السیاسیة المخاطر -
  :المخاطر غیر النظامیة - ب
أو قطاع معین دون اآلخر دون أن ینعكس  معین منشأةتعرض لها المخاطر التي ت نعني بهاو 

  حیث یجب هنا  ،وهذه المخاطر یمكن تقلیلها بالتنویع ،أو القطا ات تالمنشآباقي تأثیرها على 
                                                             

  .4 ص ،2005 أیار سابق، مرجع هللا، عبد علي شاھین، 1
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دارتها بكفاءة عالیة،االستثمارات  تنویع ٕ  :1ها على سبیل المثالومن وا
 .التمویل مخاطر -
 .االئتمان مخاطر -
 .السیولة مخاطر -
 .التشغیل مخاطر -

v  و ُ   :2إلى من حیث مدى قدرة اإلدارة على توقع حدوث هذه المخاطرصنف المخاطر ت
 : المخاطر المتوقعة   -  أ

مخاطر االئتمان والتي تقوم المصارف بالتحوط لها من خالل تقیمیها بالشكل  من أمثلتها
بتكرارها بشكل كبیر  الصحیح وضبطها من خالل أنظمة الضبط الداخلي وتتصف هذه المخاطر

عنها على المستوى الداخلي  الناشئخسائر المترتب عنها منخفض ویكون الخطر وحجم ال
  .عنها فصاحاإلللمصرف والیتم عادةً 

 :المخاطر غیر المتوقعة    - ب
وهي تمثل أعلى مستوى مخاطرة ممكن أن تتحمله المصارف ویتم التحوط لها من خالل رأس 

وحجم الخسائر المترتبة عنها أكبر من المال وتتصف هذه المخاطر بتكرارها بشكل أقل نسبیًا 
الخسائر المترتبة عن المخاطر المتوقعة وتحدث عادةً بسبب خلل في أنظمة الضبط الداخلي أو 

  .أحداث خارجیة ویتم اإلفصاح عن هذه المخاطر
  :المخاطر االستثنائیة  -ج
التي تتعدى الحد األعلى الممكن تحمله من المخاطر غیر المتوقعة وقد تؤدي إلى  تلك وهي

اإلفالس وتتصف بقلة الحدوث نسبیًا  مصرف إلى مرحلة التعثر المالي أواحتمالیة وصول ال
  .لتغطیتها المصرف مالیكفي رأس  ن كبیرة جدًا بشكل الوحجم الخسائر تكو 

v  3وهي التي تؤدي إلى حدوثهاللعوامل ویمكن تصنیف المخاطر تبعًا: 
وینتج عنها مخاطر مثل مخاطر السیولة والتدفق النقدي ونظم :  العوامل الداخلیة - 1

 .ا من المخاطروغیرهالمعلومات 

                                                             
  .164، ص 2007،نعمان، األرد ، دار المسیرة،المعاصرة المالیة اإلدارة في آل شبیب، درید كامل، مقدمة 1

2 Bessis, Joel, Risk Management in Banking, 3rd Edition, John Wiley & Sons, UK, December 2009,  pp 
37-39. 
3 The Institute Of Risk Management, A Risk Management Standard, 2002, p2, 
www.theirm.org/publications/PUstandard.html.  

http://www.theirm.org/publications/PUstandard.html
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 .وینتج عنها مخاطر مثل المخاطر االئتمانیة واإلستراتیجیة وغیرها:  العوامل الخارجیة - 2
  .التالي الشكل ذلك ویوضح وهناك بعض المخاطر تكون نتیجة مشتركة لعوامل داخلیة وخارجیة

  1تصنیف أنواع المخاطر تبعًا للعوامل الداخلیة والخارجیة المسببة لها)  1(  مالشكل رق

  
                                                             
1 The Institute Of Risk Management, Op cit, 2002, p3. 
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v  مخاطر إضافة إلى ما سبق من تصنیفات للمخاطر فان اإلدارة تواجه العدید من
وتعتبر المصارف من  ،لمصرفبنشاطات التجارة االلكترونیة في االعمل المتعلقة 

 بتأثیر" الخاص 1013وتضمن البیان ، أكثر القطاعات استخدامًا للتجارة االلكترونیة
الصادر عن لجنة ممارسة التدقیق  "التجارة االلكترونیة على تدقیق القوائم المالیة

 :1الدولیة بعض هذه المخاطر ومنها
یمكن أن تتفاقم بسبب  التيثیرات ، والتأونزاهتها سالمة الصفقاتالخسائر الناتجة عن عدم  -

 . في الشكلین الورقي وااللكتروني عدم وجود التدقیق الكافي والمالئم
زویر في مخاطر سالمة التجارة االلكترونیة الدائمة، بما فیها الفیروسات واحتمال الت -

 . شرعيفین وآخرون من خالل الدخول غیر الالموظ ،المؤسسة من قبل الزبائن
مثل  مخاطر السیاسات المحاسبیة غیر المالئمة المتعلقة بتحویل النفقات إلى رأس المال -

مخاطر تحویل  ،یات المعقدةمخاطر سوء فهم االتفاق ،لكترونيتكالیف تطویر الموقع اال
 .ومخاطر تحویل العمالت األجنبیة  ،األسهم

عندما تتم  وخصوصاً  ،ائب والمتطلبات القانونیة األخرىعدم االستجابة للضر  مخاطر -
 .صفقات التجارة االلكترونیة في االنترنت عبر الحدود الدولیة

  .والبنیة التحتیة أو انهیارها االلكترونیة مخاطر فشل األنظمة -

  المصرفیة إدارة المخاطر: المبحث الثاني
   :ر المخاط إدارة مفهوم:   وًال 

تتعرض أنشطة وأعمال المنشأة دائمًا وفي أي زمان ومكان للمخاطر ومع االهتمام بإدارة     
المخاطر اعتبارًا من أواخر النصف الثاني من القرن العشرین فقد صدرت التعاریف المتعددة 

  :والمتنوعة إلدارة المخاطر من قبل عدة جهات نذكر أهمها
v دارة المخاطر كما یليإلكي ف معهد المدققین الداخلیین األمرییعر ت:  

هي عملیة تحدید، تقییم، إدارة، ومراقبة األحداث أو الظروف المحتملة، وذلك بهدف تزوید " 
  .2"المنشأة بتأكید معقول فیما یتعلق بإنجاز وتحقیق أهداف المنشأة المخطط لها

                                                             
1International Federation of Accountants, Handbook of International Quality Control, 
Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements, Part II, 2010 
Edition, USA, pp 223-224.  
2The Institute of Internal Auditors, Op cit, 2010, p19. 
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v المنبثقة عن هیئة قطاع المصارف في الوالیات المتحدة  الخدمات المالیةلجنة  عرفت
  :األمریكیة إدارة المخاطر بما یلي

هي تلك العملیة التي یتم من خاللها تعریف المخاطر وتحدیدها وقیاسها ومراقبتها والرقابة "
  :علیها وذلك بهدف ضمان ما یلي

  .فهم المخاطر -
  .مجلس اإلدارة أن المخاطر ضمن اإلطار الموافق علیه من قبل -
  .للمصرف اإلستراتیجیةأن عملیة القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر تتفق مع األهداف  -
  .أن العائد المتوقع یتناسب مع درجة الخطر -
  .أن تخصیص رأس المال والموارد یتناسب مع مستوى المخاطر -
  .أن القرارات المتعلقة بتحمل المخاطر واضحة وسهلة الفهم -
  .1"منسجمة مع مستوى المخاطر المصرفأن حوافز األداء المطبقة في  -

v  ُبأنها كذلك إدارة المخاطررّفت  ع:  
ُ  اإلجراءات والعملیات التي من هیكل فهي المؤسسة، ثقافة من ءجز "  أجل مواجهة من دارت
ٍ  المترتبة اآلثار ودراسة والتهدیدات الفرص ویتم تحقیق ذلك من خالل عملیة إدارة  ،منها عن كل

جراءا ٕ ت وعملیات اإلدارة من المخاطر التي تحتوي على التطبیق المنهجي والعملي لسیاسات وا
 .2"المخاطر وتوصیل النتائج عنها مراقبةو معالجة و تقییم و تحلیل و  خالل تحدید
v  ُضعه من قبل من خالل معیار إدارة المخاطر الذي تم و  أیضاً  إدارة المخاطر تف ّ  ع

في المملكة المتحدة بالتعاون مع   (IRM)فریق عمل مكون من معهد إدارة المخاطر
والمنتدى الوطني إلدارة المخاطر في  (AIRMIC)جمعیة التأمین ومدیري المخاطر

 :)ALARM(القطا  العام 
وهي اإلجراءات التي . مؤسسة إدارة المخاطر هي جزء أساسي في اإلدارة اإلستراتیجیة ألي"

تتبعها المؤسسات بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة ألنشطتها بهدف تحقیق المزایا 
   .3"المستدامة من كل نشاط ومن محفظة كل األنشطة

                                                             
1 Financial Services Roundtable, Op cit, June, 1999, p5. 
2 Cooper, Dale, &, Others, Op cit, 2005, p3. 
3The Institute Of  Risk Management, Op cit, 2002, p2.  
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v أیضاً  ومن التعاریف المالئمة إلدارة المخاطر: 
والسیطرة االقتصادیة على هذه المخاطر التي تهدد األصول أو القدرة  وتحلیل هي تحدید"

  .1"اإلیرادیة لمشروع
       :تعاریف إدارة المخاطر یشتق الباحث تعریفًا إلدارة المخاطر هذه كما یلي استنادًا إلىو 

وضع السیاسات ب إدارة المصارفعملیة یقوم من خاللها القائمین على هي عبارة عن 
قیاسها وتقییم  ومن ثم ،المختلفة أنشطتهاالمحیطة بأعمال  الزمة لتحدید المخاطرال واإلجراءات

من  المقبول إلى الحدواالستجابة لها من خالل الحد منها أو التقلیل من آثارها آثارها المالیة، 
  . العلیا ومجلس اإلدارة قبل اإلدارة

  : المصرفیة المخاطر إدارة وقواعد مبادئ : ً ثانی
 في المصارف قطاع هیئة عن المنبثقة المالیة الخدمات لجنة قامت المخاطر إدارة ألهمیة نظراً 

 بتشكیل مالیة، ومؤسسة مصرفاً  125 عضویتها في تضم والتي األمریكیة، المتحدة الوالیات
 العامة للقواعد دلیل بوضع لفتُ   والتي" المخاطر إدارة قواعد لجنة"  اسم تحت فرعیة لجنة
  .التجاریة المصارف في المخاطر إلدارة
 المخاطر إلدارة السبعة العامة والمبادئ القواعد علیها یطلق التي القواعد هذه تلخیص ویمكن 

  :  2یلي كما
  العلیا واإلدارة اإلدارة مجلس مسؤولیة  -1

Board of Directors and Senior Management responsibility )   (  
 ككل المنشأة مستوى على المخاطر من المقبول والمستوى المخاطر إدارة سیاسات وضع یتم    
قرارهما المخاطر من المقبول والحد السیاسات اعتماد ویتم العلیا، اإلدارة قبل من ٕ  قبل من وا

  .علیها والرقابة قیاسها منهجیات أو وأسالیب المخاطر تحدید تتضمن بحیث اإلدارة مجلس
 مع تتماشى الموضوعة والسیاسات المخاطر قبول عملیة أن التأكد من المبدأ هذا یهدف    

 االلتزام إلى باإلضافة هذا للمصرف، اإلستراتیجیة الخطط ومع والمالكین، المساهمین توقعات
 لدى المخاطر إدارة لعملیة المنشأة لثقافة واضح فهم ووجود والقانونیة، التنظیمیة بالمتطلبات

  .المختلفة اإلداریة المستویات كافة

                                                             
  .10، ص2009دار المسیرة، عمان، األردن، طر المالیة، الراوي، خالد وھیب، إدارة المخا 1

2 Financial Services Roundtable, Op cit, June, 1999, pp 15-20. 
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 تحدید على هامة انعكاسات المصرف مستوى على المقبول المخاطر مستوى تحدیدل ویكون
 تكون لكيو  االستراتیجیات، هذه نجاحف  إو  المخاطر مع التعامل في المصرف استراتیجیات

 قبل من المقبول المخاطر مستوى مع متناسقة االستراتیجیات هذه تكون أن یجب فعالة،
 كافة إلى توصیلها من البد للتنفیذ، قابلة تكون ولكي اإلدارة، ومجلس واإلدارة المساهمین
 المخاطر مع التعامل في المصرف ثقافة من یتجزأ ال جزء واعتبارها اإلداریة المستویات
  .منها المقبول والمستوى

 وعلى ككل المصرف مستوى على المقبول المخاطر مستوى تحدید اإلدارة على ویجب    
 شكل على الكمي للقیاس القابلة المخاطر مستوى عن التعبیر ویتم الفرعیة، األنشطة مستوى
 ،) األجنبیة العمالت صرف أسعار تقلبات مخاطر ذلك على األمثلة ومن( علیا حدود أو سقوف

 من عنها التعبیر یتم فإنه الكمي للقیاس القابلة غیر النوعیة للمخاطر المقبولة المستویات أما
 السلوكیة بالمعاییر االلتزام عدم مخاطر ذلك على األمثلة ومن( عامة وأسس قواعد خالل

  ). واألخالقیة
 اإلدارة تستطیع بحیث بالمرونة المقبول المخاطر ومستوى السیاسیات تتمتع أن یجبو     

  .حدوثها الممكن التطورات مع یتناسب بما تعدیلهما
 وإعادة مستمر بشكل اإلدارة قبل من المقبول والمستوى السیاسات مراجعة تمت أنویجب     

 علیها بني التي االفتراضات في ةجوهری اتتغییر  وجود تبین كلما منتظم أساس على تقییمها
  .المصرف مستوى على المقبول المخاطر ومستوى السیاسات هذه تحدید

   ( Framework for Managing Risk ) المخاطر إدارة عملیة إطار -2
 والشمول بالفاعلیة یتصف المخاطر إدارة لعملیة ًا مرجعیاً إطار  المصرف لدى یكون أن یجب    

 العملیة هذه إطار لدعم الكافیة والمالیة البشریة الموارد توفر أن اإلدارة على ویجب واالتساق،
  .المخاطر إدارة عملیة فعالیة ضمان أجل من

دارتها تحدیدها تم قد المخاطر كافة أن من التأكد إلى المبدأ هذا ویهدف     ٕ  مع یتوافق بما وا
 وفي الالزمة التصحیحیة اإلجراءات كافة اتخاذ یضمن بما عنها واإلبالغ العلیا، اإلدارة توقعات

   .المناسب الوقت
 نطاق وضع على یساعد أن یجب المخاطر إلدارة العام اإلطار فإن المجال، هذا وفي    

 تحدید إلى باإلضافة المخاطر، إدارة عملیة وخطوات إدارتها، یجب التي المخاطر جمیع لتحدید
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 بما قویاً  اإلطار هذا یكون أن ویجب العملیة، هذه یتولون الذین لألفراد واألدوار المسؤولیات
 التوسع أو التغیر الستیعاب الكافیة بالمرونة یتسم وأن المادیة، المخاطر جمیع لمعالجة یكفي

  .منتظم بشكل المخاطر لمراجعة نظاماً  یتضمن وأن المختلفة، التجاریة األنشطة في
 المختلفة األنشطة جمیع وفي المخاطر جمیع أن المخاطر إدارة إطار یضمن ویجب كذلك أن  
جراءات سیاسات أن كما جوهریة، غیر كانت وإن  عالً  تحدیدها تم قد ٕ  أن یجب المخاطر إدارة وا

 والرقابة عنها، اإلبالغ مراقبتها، المخاطر، وقیاس تقییم المخاطر، تحدید من، كل تغطي
   .بها المتعلقة القرارات واتخاذ صنع عن المسؤولین هم من تحدید باإلضافة علیها، المستمرة

 تحدید اإلدارة لتستطیع وذلك المختلفة اإلداریة المستویات كافة المخاطر تقییم عملیة تشملو     
 المصرف، أعمال على كبیر تأثیر وذات جوهریة مخاطر على تحتوي التي واألنشطة المستویات

 رقابة وتوفیر المناسب، الوقت في منها للتخفیف المناسبة اإلجراءات اتخاذ لتمكین اإلدارة من
   .األنشطة هذه على مستمر وبشكل أكثر

    ( Integration of Risk Management ) المخاطر إدارة عملیة تكامل  -3
 من التمكن بهدف وذلك البعض، بعضها عن منعزلة بصورة المخاطر تقییم یتم ال أن یجب    

دارتها وفهمها المختلفة المخاطر بین التداخل تحدید ٕ  التحلیل فأن لذلك وسلیم، جید بشكل وا
 المخاطر بین تداخالً  هناك ألن نظراً  ومتكاملة كلیة بصورة المخاطر وتقییم تحلیل یتطلب السلیم

  .المصرف یواجها التي
 مستوى على مستمر بشكل تتم المخاطر إدارة عملیة أن من التأكد إلى المبدأ هذا یهدفو     

 عنها المترتبة اآلثار وتحدید المختلفة المخاطر بین والترابط التداخل معرفة بهدف ككل، المنشأة
  .المخاطر هذه لمعالجة الالزمة واإلجراءات القرارات اتخاذ اإلدارة لتستطیع

 غیرها، على تؤثر المخاطر بعض أن بحیث بینها فیما وتتفاعل تتداخل المخاطر أن حیثو     
 مخاطر على التشغیلیة المخاطر تأثیر المثال، سبیل على(  أخرى، بمخاطر یرتبط وبعضها

 األنشطة بعض تتطلب لذلك ،) االئتمان ومخاطر السوق مخاطر بین والترابط االئتمان،
 بین فیما والتداخل الترابط لتحدید المخاطر إدارة عند البدایة منذ متكامل منهج وضع التجاریة

 مخاطرها تدار بحیث معینة بخصوصیة تتمیز األنشطة بعض وهناك عنها، الناتجة المخاطر
  .المخاطر باقي عن منفصل بشكل
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  ( Business Line Accountability )  األعمال خطوط محاسبة  -4
 األنشطة بذلك والمقصود أعمال خطوط إلى تقسم المصرف أعمال أن المعروف من    

 من عاتق على نشاط كل في المخاطر إدارة مسؤولیة وتقع المصرف، لعمل المشكلة المختلفة
 لذلك خسائر، أو أرباح من نشاطه أعمال عن لمسؤولیته بالنسبة الحال هو كما إدارته یتولى
 للمخاطر السلبیة النتائج عن ومسؤول محاسب فإنه األعمال هذه نتائج عن محاسبته یتم وكما

  .النشاط هذا بأعمال المحیطة
 في القرار اتخاذ عن المسؤولین للمدراء  واإلدراك الفهم توفر من التأكد إلى المبدأ هذا یهدف    

   المنشأة، أهداف على وتأثیرها الخاطئة القرارات اتخاذ عن المترتبة بالمخاطر المختلفة األنشطة
 تدقیق توفر وأن المخاطر، هذه بتحقق المرتبطة الخسائر عن بمسألتهم اإلدارة تقوم أن ویجب
 اإلدارة یساعد حوافز نظام توفیر أخرى ناحیة ومن المخاطر، هذه على للرقابة وكافي مستقل

 قبل من علیها والتستر إخفائها عدم على والتشجیع المناسب، الوقت في المخاطر تحدید على
  .المنشأة في العاملین أحد
 بإدارة المعني الموظف عاتق على تقع فردیة مسؤولیة لیست المخاطر إدارة فإن لذلك    

نما المخاطر، ٕ   .اإلداریة المستویات لكافة تكافلیة مسؤولیة هي وا
   ( Risk Evaluation/Measurement ) المخاطر وقیاس تقییم  -5

یجب أن یتم التقییم و  ،ودوري منتظم شكلوب وصفیة ةبصور  المخاطر جمیعینبغي تقییم     
 تأثیر بالحسبان المخاطر تقییم یأخذ أنو  ،كلما كان ذلك عملیًا وممكناً  میةوالقیاس بطریقة ك

  .حتملة الحدوثالم وغیر حتملةالم األحداث
دراك اإلدارة لحجم وطبیعة المخاطر التي قد تتعرض لها، من یهدف      ٕ هذا المبدأ إلى فهم وا

الصحیحة وتطبیق  تلغة األعمال واألرقام، مما یسمح لها باتخاذ القراراخالل تحویلها إلى 
  .اإلجراء المناسب للتعامل مع المخاطر المختلفة

لیس كل المخاطر یمكن قیاسها وتحویلها إلى أرقام بسهولة، فبعض المخاطر یكون خیار     
القیاس الكمي غیر متاح، وهنا البد من وضع إجراءات نوعیة تساعد في تقدیر وتقییم مثل هذه 
المخاطر، وفي كال الحالتین یجب أن یتم التقییم على أساس منهجیات وأسالیب واضحة وسلیمة 

  .دارة في تحدید اآلثار المترتبة عن المخاطر المختلفة واحتمال وقوعهاتساعد اإل
تزوید اإلدارة ومجلس اإلدارة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب بالطرق  یجب كما    
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هذه الطرق والمنهجیات، واالفتراضات التي تقوم ، والقیود المفروضة على المستخدمة في التقییم
  .، واإلجراءات المطلوب اتخاذها لیتم التقییم بشكل سلیمخاطرعلیها أسس تقییم وتقدیر الم

وعلى الشخص الذي یتولى إدارة المخاطر أن یكون على معرفة ودرایة بما تعنیه المنهجیة     
المستخدمة في إدارة وقیاس المخاطر، وأثرها المحتمل في عمل المصرف، واالهتمام الالزم 

  .    بالمخاطر ذات األثر الكبیر التي یجب إطالع اإلدارة العلیا علیها مباشرة دون تأخیر
  ( Independent Review )  المستقلة المراجعة -6

  : التالیة الشروط یتوفر فیه قسم المخاطر تقییم تولىی أن یجب    
   .التامة باالستقاللیة تمتعی أن -أ
   .المخاطر لتقییم الكافیة والخبرات والصالحیات السلطات لدیه یكون أن - ب
   .المخاطر إدارة أنشطة فعالیة اختبار على القدرة -ج
  .المخاطر إدارة عملیة فعالیة لضمان عالجیةال التوصیات وتقدیم التقاریر رفع - د

 بالمخاطر المتعلقة القرارات یتخذون الذي األشخاص أن من التأكد هذا المبدأ إلى هدفی    
ناك قسم مستقل یقومون بذلك، فه الذینوحدهم  لیسوا همنیابة عن المنشأة ویقومون بإدارتها 
  .المخاطر ویقیم فعالیة عملیة إدارة المخاطر لىبالقیاس والرقابة ع

وأهم مبدأ في القسم المسؤول عن التدقیق أن یتمتع باالستقاللیة التامة التي تسمح له     
إلى لجنة التدقیق  بتوصیل النتائج التي توصل إلیها عن عملیة إدارة المخاطر ضمن تقاریر

  .ومجلس اإلدارة
  ( Contingency Planning ) للطوارئ التخطیط -7

 الحدوث المحتملة األزمات حالة في المخاطر إلدارة وعملیات سیاسات هناك تكون أن یجب    
  .عند الضرورة والعملیات السیاسات هذه یتم اختبار كفاءة أن ویجب ،الطارئة والظروف

استعداد المنشأة لتحدید ومعالجة الحاالت غیر العادیة في  منهذا المبدأ إلى التأكد  هدفی     
  .الوقت المناسب وبشكل فعال

 أنواع كافة على تشتمل الطوارئ خطة یجعل أن للطوارئ التخطیط حال في المصرف على    
على سبیل المثال، تحدید إستراتیجیة التعامل مع القضایا ( حدوثها الممكن من التي المخاطر

المرفوعة ضد المنشأة، كیفیة الخروج أو التعامل مع الصفقات في ضوء األزمات المالیة 
  .ومنتظم دوري بشكل الطوارئ خطة مراجعة ضرورة إلى باإلضافة هذا، )العالمیة
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   :ر إدارة المخاط منهج عملیة: ثالثاً 
یشیر إلى العملیة "  إدارة المخاطر" خالل التعاریف السابقة بأن مصطلح لقد تم التوصل من 

التي تقوم بها المستویات اإلداریة المختلفة في أیة منشأة للحد من المخاطر المحیطة بأنشطتها 
یتم إال من خالل منهج علمي وعملي تستطیع من خالله هذه المستویات  المختلفة، وهذا ال

  ".طر ارة المخاإد" ذه المخاطر وهذا هو المقصود من مصطلح اإلداریة من أن تدیر ه
ولتنفیذ عملیة إدارة المخاطر بالشكل الصحیح والفعال ال بد من تحدید الخطوات العلمیة والعملیة 

  ).اإلطار العام إلدارة المخاطر ( الالزمة لذلك ویطلق على هذه الخطوات 
  :دید هذه الخطوات نذكر أهمهاوقد تعددت آراء الباحثین المختلفین حول تح

 :1خطوات إدارة المخاطر كما یليحدهم لأ هحددما  §
 :( Risk Identification )تحدید المخاطر  - 1

كل منتج أو خدمة یقدمها المصرف ینطوي ف طر البد أن نقوم أوًال بتحدیدها،من أجل إدارة المخا
المخاطر في حالة منح قرض  هذه من على سبیل المثال هناك أربعة أنواع. علیها عدة مخاطر

  .، ومخاطر سعر الفائدة، ومخاطر السیولة، والمخاطر التشغیلیةاالئتمانمخاطر  :وهي
على  هامخاطر ستمراریة ویجب أن یتم فهم كافة إن عملیة تحدید المخاطر یجب أن تتصف باال 

  .مستوى كل عملیة وعلى مستوى كل نشاط
 :( Risk Measurement )قیاس المخاطر  - 2

بعد تحدید المخاطر المتعلقة بكل نشاط، تكون الخطوة التالیة هي قیاس هذه المخاطر حیث أن 
، هي حجمه، مدته، واحتمالیة حدوثهكل نوع من المخاطر یجب أن ینظر إلیه بأبعاده الثالثة و 

الذي یتم في الوقت المناسب على درجة كبیرة من األهمیة بالنسبة هو  لك القیاس الصحیح  وإن
  .إدارة المخاطر إلى

 :( Risk Control ) ضبط المخاطر - 3
هناك ثالثة  أن بعد تحدید وقیاس المخاطر تأتي الخطوة الثالثة وهي ضبط هذه المخاطر، حیث

   طرق أساسیة لضبط المخاطر ذات األهمیة، وهي تجنب هذه المخاطر، أو تقلیل المخاطر،
  .أو إلغاء أثر هذه المخاطر

                                                             
الكراسنة، إبراھیم، أطر أساسیة ومعاصرة في الرقابة على المصارف وإدارة المخاطر، صندوق النقد العربي، معھد  1

  .44-42، ص2006العربیة المتحدة، اإلمارات -السیاسات االقتصادیة، أبو ظبي
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 :( Risk Monitoring )مراقبة المخاطر  - 4
على المصارف أن تعمل على إیجاد نظام معلومات قادر على تحدید وقیاس المخاطر بدقة، 

  .على مراقبة التغیرات المهمة في وضع المخاطر لدیه  ً وبنفس الوقت واألهمیة أن یكون قادر 
عملیة إدارة المخاطر بأنها عملیة منطقیة ومنهجیة تطبق أسالیب  باحث آخر عرّفوقد  §

جراءات متعلقة بالبنود ذات العالقة بالمخاطر وهذا یتضمن ٕ   :1وا
 .المخاطر إدارة نطاق إنشاء  - 1
ملیة أو وظیفة أو مشروع أو منتج ط أو عنشا بأي ةوالتحلیل للمخاطر المرتبط لتحدیدا - 2

 .المنشأة داخل أصل و خدمة أوأ
نشاط أو عملیة أو وظیفة أو مشروع أو منتج   والمعالجة للمخاطر المرتبطة بأي مالتقیی - 3

 .أو خدمة أو أصل داخل المنشأة
 .المخاطر إلدارة والمراجعة المستمرة المتابعة - 4
غ االتصال والتشاور في جمیع مراحل عملیة إدارة المخاطر مع التسجیل واإلبال - 5

 .على النحو المناسب) التقاریر(
 :2كما یلي خطوات إدارة المخاطر باحث أخر أیضاً  حددوقد  §

  .ویقصد بها فهم المخاطر والتعرف على النتائج غیر المالئمة: تعریف المخاطر - 1
  . والمقصود هو تقدیر احتماالت حدوث الخطر ووصف الخطر: تقدیر المخاطر - 2
  . ویقصد بها تقدیر أثر المخاطر ومقارنة المخاطر مع المنافع المتأتیة: المخاطر تقییم - 3
    اتخاذ القرار المناسب بشأن المخاطر إما بقبولها أو التأمین ضدها : لحد من المخاطرا - 4

 . الخ...أو تخفیضها أو وضع إجراءات رقابیة للوقایة منها
حثین والتي تعتبر أحد البار كما حددها تحدید خطوات عملیة إدارة المخاطیمكن  وأخیراً  §

 :3لجمیع جوانب هذه العملیة األنّسب حسب رأي الباحث
  .ویقصد منها أن كافة المخاطر المرتبطة باألنشطة قد تم تحدیدها بوضوح: تحدید المخاطر - 1
 والمقصود أن المخاطر قد تم تقییمها وترتیبها حسب األولویات باالعتماد : تقییم المخاطر - 2

                                                             
، جامعة عین شمس – حماد، طارق عبد العال، تقییم أداء المصارف التجاریة ، تحلیل العائد والمخاطرة،  كلیة التجارة 1

  . 2001، الدار الجامعیة باإلسكندریة، الجزء الثالث
2 Mc Connell, Patrik, &, Blacker, Keith, An Approach to Modeling Operational Risk in 
Banks, Working Paper Series , Henley Management College, Greenland, 2000, pp 3-4. 
3 Lanza, Richard, The Riskiest Parts of The Business, May 2002, www.theiia.org 

http://www.theiia.org
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  الخ... معاییر معینة كالحجم أو النطاق أو احتمال الحدوث على
أي أن كافة المخاطر قد تم االستجابة لها من خالل وضع إجراءات : االستجابة للمخاطر - 3

  .وقائیة مناسبة للحد منها
 .من خالل توثیق كافة الخطوات السابقة ورفع التقاریر عنها: التوثیق  - 4

 امیة لتحدید المخاطر وترتیب أولویاتها وتطبیقهي وسیلة نظ إدارة المخاطر باختصار
هذه الوسیلة كلٍ من الوقایة من المخاطر المحتملة وتتضمن ، نهااإلستراتیجیات للتقلیل م

 إشراك، وهي عملیة مستمرة ویتم والعمل على تصحیحها للمشاكل الفعلیة واالكتشاف المبكر
، ویوضح الشكل التالي الضوابط جمیع الموظفین فیها وعلى جمیع مستویات األنشطة المختلفة

  .الوقائیة واالكتشافیة والتصحیحیة لعملیة إدارة المخاطر
  ) 2( الشكل رقم 

  .1وتصحیحیة واكتشافیةتكون وقائیة إدارة المخاطر تتطلب دورة من الضوابط المستمرة 
  
  
   
 
 
 
 
  
   
  
  
  
  

                                                             
، دورة تدریبیة بعنوان إدارة المخاطر التشغیلیة، ترجمة شبكة التمویل CGAP)( ستشاریة لمساعدة الفقراءالمجموعة اال 1

  www.sanabelnetwork.org  ،39، ص 2003سنابل،  - دان العربیة األصغر في البل
www.cgap.org/html/mfis_skills_microfinance_manag.html   

المخاطر تحدید - 1  

تطویر  - 2
استراتیجیات 

جراءات لترتیب  ٕ وا
 المخاطر

 تصحیحیة

مراجعة  - 6
 السیاسات

اختبار الكفاءة  - 5
 ومراقبة النتائج

تطبیق  - 4
السیاسات وتحدید 

 المسؤولیات

تصمیم  - 2
السیاسات للتخفیف 
 من حدة المخاطر

 اكتشافیة

یة 
وقائ

 

http://www.sanabelnetwork.org
http://www.cgap.org/html/mfis_skills_microfinance_manag.html
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  :یام بعملیة إدارة المخاطر المصرفیةلیة القمسؤو :  ً رابع
ن العبیسؤولیة مشتركة بین عدد من الم يظام المصرفمسؤولیة المحافظة على النأصبحت 

الرئیسیین الذین یدیرون أبعادًا مختلفة من المخاطر المالیة ومخاطر التشغیل، ویطلق على ذلك 
  : 1ر كاآلتيإدارة المخاط عملیة في الشركاءاطر، ویمكن تحدید شراكة إدارة المخ

  :لمراقبون أو السلطات اإلشرافیةا -1
، ولكن دورهم الرئیس هو تسهیل مصرفون أن یمنعوا انهیار أو إفالس ال یستطیع المراقب

من أهم  المصرفعملیات إدارة المخاطر، وتشجیع وجود بیئة جیدة إلدارة المخاطر في 
ین أو لعناصرها وجود إطار عام إلدارة المخاطر، وهذا یلعب دورًا هامًا في التأثیر في المسؤو 

  . الشركاء اآلخرین في إدارة المخاطر
  : المساهمون -2

، وكمةوهم المسؤولون عن عملیات الحیقع على المساهمین عبء اختیار أعضاء مجلس اإلدارة 
  فالمصر وبالتالي فإن اختیارهم یجب أن یكون اختیارًا سلیمًا یؤدي لضمان وجود إدارة مثلى في 

  : مجلس اإلدارة -3
 یقوم بوضع االستراتیجیاتهو من على مجلس اإلدارة، حیث  المصرفتقع مسؤولیة إدارة 

كما یقع علیه  وتعیین الموظفین وخصوصًا اإلدارة العلیا ووضع سیاسات التشغیل المختلفة
  . مسؤولیة أن یكون المصرف قویًا ویعمل بصورة جیدة 

  : اإلدارة التنفیذیة -4
وهي اإلدارة المسؤولة عن تطبیق السیاسات التي یضعها مجلس اإلدارة، ویجب أن یكون لدى 

   .المدیرین التنفیذیین الخبرة والقدرة على المنافسة، ولدیهم درایة كافیة بإدارة المخاطر المصرفیة
  : والتدقیق الداخلي قلجنة التدقی -5

تعد لجنة التدقیق والتدقیق الداخلي بمثابة امتداد لوظیفة أو مهمة سیاسة مجلس اإلدارة إلدارة 
باألنظمة  المصرفالمخاطر، ویجب أن تقوم لجنة لتدقیق والتدقیق الداخلي بالتأكد من التزام 

أن لجنة التدقیق والتدقیق الداخلي یلعبان دورًا وعلى الرغم من  رقابیة الداخلیة ونظم المعلومات،ال
إال أن المسؤولیة الرئیسیة تقع على  على إدارة المخاطر بصورة سلیمة، هامًا في مساعدة اإلدارة

  المصرفة  ي یمستویات اإلدار العاتق جمیع 
                                                             

  .26-24 ص ،2005، مرجع سابقحشاد، نبیل،  1
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  : الخارجیون المدققون -6
ة بإدارة المخاطر، ویجب أن في عملیات المعلومات الخاص یلعبون دورًا تقییمیاً  غالبًا ما وهم

لمیزانیة وقائمة الدخل فحسب، ا لعناصر التقلیدي فحصبال فقط یهتم المدققون الخارجیون لیس
نماو  ٕ ُ  ا   . ركزًا على المخاطریجب أن یكون تدقیقهم م

  : لمصرفالمتعاملون مع اأو الجمهور العام  -7
، مجال إدارة المخاطر ء أیضًا فيوخصوصًا المودعین عب المصرفیقع على المتعاملین مع 

مالیة والتحلیل المالي حتى باإلفصاح عن المعلومات ال المصرفإدارة  وذلك من خالل مطالبة
  .والمخاطر المحیطة بأنشطته وأعماله المصرف أداء تقییم تمكنوا منی

الباحث بأنه لم یعد كافیًا في عصرنا الحالي بأن یأخذ المدققین الداخلیین على عاتقهم یرى     
القیام بأعمالهم الرقابیة بالشكل التقلیدي المتعارف علیه في إنجازهم لعملیات التدقیق الیومیة 
لكشف المخالفات وأعمال االحتیال تجاه القوانین أو معاییر القیاس واالعتراف المحاسبي فقط 

نما یجب ع ٕ لیهم أن إضافة إلى إحكام رقابتهم المستمرة على النشاط التشغیلي والیومي للمنشأة، وا
یقوموا بدورهم الفاعل في تقییم المخاطر وتحدیدها والبحث في آثارها وهذا ما یحملهم المسؤولیة 

 من حیث الجسیمة في وقتنا الحالي بأن یستوعبوا ویسیطروا علمیًا على ما یتعلق بإدارة المخاطر
ام بها، وخاصًة على یفاتها وأنواعها والوفاء بمسؤولیة القیمفهومها والعوامل المؤثرة فیها وتصن

صعید مصارفنا السوریة الواجب علیها الولوج إلى بیئة الصناعة المصرفیة الحدیثة بكافة 
مطالبها ومستجداتها، باختصار على المدققین الداخلین بأن یأخذوا ذلك كأحد أهم التحدیات 

االقتصادیة لى صعید الوحدات ي لیتمكنوا من لعب دورهم الفاعل عالمعاصرة على عملهم الرقاب
  .في الوقت الحالي

وعلیه سیتابع الباحث في الفصل الثاني لیعرض ما یتعلق بطبیعة التدقیق الداخلي ومعاییره     
  .المهنیة الدولیة وقواعده السلوكیة
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  طبیعة التدقیق الداخلي ومعاییره:  الفصل الثاني

  

  التدقیق الداخلي ماهیة: المبحث األول

  مفهوم التدقیق الداخلي ومراحل تطوره:  وًال 

  العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقیق الداخلي: ثانیاً 

  األهداف الحدیثة للتدقیق الداخلي: ثالثاً 

  أنواع التدقیق الداخلي: رابعاً 

  

  معاییر التدقیق الداخلي: المبحث الثاني

  معاییر التدقیق الداخلي المهنیة:  وًال 

  قواعد السلوك األخالقي للتدقیق الداخلي: ثانیاً 
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حیث تم تأسیس  1941من عام  ق الداخلي على الصعید الدولي بدءاً لوحظ االهتمام بالتدقی    
، وذلك بهدف تأهیل المدققین الداخلیین ( IIA )ما یسمى بمعهد المدققین الداخلیین األمریكي 

وقد تم تكریس إدارة مستقلة للتدقیق الداخلي على صعید المشروعات  ،والرفع من سویتهم العلمیة
داع لوجود یكن هناك في بادئ األمر، أما في المشروعات الصغیرة لم  المتوسطة والكبیرة الحجم

ً  للتدقیق الداخلي مستقلة إدارة ما یكون ملمًا بجمیع النواحي المختلفة  ألن صاحب المشروع عادة
  .في مشروعه

ومراحل مفهوم التدقیق الداخلي  الباحث تناولتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، في األول     
   .المتوخاة منهاألهداف ساهمت في نشوءه بما في ذلك أنواعه و ، والعوامل التي تاریخیاً تطوره 

وفي الثاني المعاییر الحاكمة مهنیًا للتدقیق الداخلي بما في ذلك المبادئ األخالقیة وقواعد     
  .السلوك المهنیة لممارسي هذه المهنة

  التدقیق الداخلي ماهیة: األول المبحث
  :التدقیق الداخلي ومراحل تطوره مفهوم :  وًال 

     ّ ضـــــافات اإلتعـــــدیالت و البعـــــدة مراحـــــل وتطـــــورات شـــــملت  منـــــذ نشـــــأتهالتـــــدقیق الـــــداخلي  مـــــر
الرقـــــــابي انســـــــجامًا مـــــــع هـــــــذا التطـــــــور وخاصـــــــة فـــــــي  لـــــــهونطـــــــاق عم علـــــــى تعاریفـــــــه ومفاهیمـــــــه

 ه كوظیفـــــــة رقابیـــــــة فاعلـــــــةالحاجـــــــة لخدماتـــــــوة مـــــــن نشـــــــاط التـــــــدقیق الـــــــداخلي و األهـــــــداف المرجـــــــ
ولقــــــد قــــــام الباحــــــث ، تنــــــا الحــــــاليقف ـــــي و  ةحدیثــــــالمنشــــــآت ال یقــــــدمها هــــــذا النشــــــاط علــــــى صــــــعید

لتحدیـــــــــد مراحـــــــــل تطـــــــــور التـــــــــدقیق  وذلـــــــــك ة بالتـــــــــدقیق الـــــــــداخليبدراســـــــــة للمراجـــــــــع ذات الصـــــــــل
  :كما یلي 1941ریكي سنة منذ نشأة معهد المدققین الداخلیین األم الداخلي

  :من القرن الماضي فترة األربعینات والخمسینات _ المرحلة األولى 
v  تــم تعــدیلها  والتــيأصــدر المعهــد أول قائمــة تتضــمن مســؤولیات التــدقیق الــداخلي  1947فــي  ــام

منهــا وهــو وضــع  الرئیســي عــدة مــرات حتــى وصــلت إلــى صــورتها الحالیــة، ومــع ذلــك فــإن الغــرض
 للتدقیق الداخلي بما في ذلك المسؤولیات  لدور المناسبمجموعة من الخطوط اإلرشادیة لتحدید ا

 هذه القائمة كأساس عام لوضع لوائح لقسم  الملقاة على عاتقه على صعید أیة منشأة، واستخدمت
غطّ تحدید دوره وسلطاتلالتدقیق الداخلي و  ُ  :1أربعة جوانب أساسیة وهي یةه داخل المنشأة، م

                                                             
الصحن، عبد الفتاح، سرایا، محمد السید، السوافیري، محمد رزق، الرقابة والمراجعة الداخلیة، المكتب الجامعي الحدیث،  1

  .203ص 202، ص2006اإلسكندریة، مصر، 
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 .لتدقیق الداخلياطبیعة ووظیفة  - 1
 .ونطاق التدقیق الداخليهدف  - 2
 .مسؤولیات وسلطات وظیفة التدقیق الداخلي - 3
 .استقاللیة وظیفة التدقیق الداخلي - 4
v  نشاط محاید یتم داخل المنشأة بقصد تدقیق : "القائمة التدقیق الداخلي على أنههذه وقد  رفت

و نوع من أنواع العملیات المحاسبیة والمالیة باعتباره أساسًا لتقدیم خدمات وقائیة لإلدارة، وه
الرقابة التي تعمل لقیاس وتقییم فعالیة أنواع الرقابة األخرى، ویهتم بالعملیات ذات الطبیعة 

 .1" المحاسبیة والمالیة
في خدمة  دور التدقیق الداخلي على قدیماً  ویرى الباحث أنه وبحسب هذا التعریف فقد تم التركیز

المالیة والمحاسبیة منعًا وحمایًة لحدوث أعمال  إدارة المنشأة عن طریق تدقیق عملیات المنشأة
  . االحتیال على شكل تالعب أو اختالس ألصول أو أموال المنشأة

  :فترة الستینات وحتى الثمانینات من القرن الماضي _ المرحلة الثانیة 
v  مراجعة لألعمال هو : "من قبل المعهد كما یلي م اعتماد تعریف التدقیق الداخليت 1964في  ام

والسجالت التي تتم داخل المنشأة وبصفة مستمرة، وبواسطة موظفین متخصصین لهذا الغرض 
 َ ّ ویختلف نطاق وأهداف التدقیق الداخلي في المنشآت المختلفة، وقد ت ز في المنشآت الكبیرة إلى می

 .2"أمور متعددة ال تتعلق مباشرة بالنواحي المالیة
v  بتشكیل لجان لدراسة واقتراح إطار متكامل  األمریكين الداخلی قیندقلمقام معهد ا 1974في  ام

انتهت اللجان من أعمالها، وتم  1977لمعاییر األداء المهني في التدقیق الداخلي، وفي عام 
 للمعهد  السابع والثالثین السنوي المصادقة على المعاییر بصورتها النهائیة في المؤتمر الدولي

 .3والدة وبزوغ مهنة التدقیق الداخلي في یةالمعاییر المهنهذه  ، وأسهمت1978عام 
v  شهدت قائمة مسؤولیات التدقیق الداخلي تطور ملحوظ من خالل تقدیم التدقیق  1981في  ام

الداخلي كوظیفة هدفها خدمة مصالح المنشأة ككل ولیست خدمة مصالح اإلدارة، وتم ربط قسم 

                                                             
  . 108 ، ص2008القاضي، حسین یوسف، دحدوح، حسین أحمد، قریط، عصام نعمة، التدقیق الداخلي، جامعة دمشق،  1
ً لمعاییر التدقیق الداخلي الدولیة، مؤسسة الوراق، الوردات، خ 2 لف عبد هللا، التدقیق الداخلي بین النظریة والتطبیق وفقا

  .31، ص2006عمان ، األردن، 
  .31صالمرجع السابق،  3
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ولم تعد تتبع لمدیر معین لقسم معین على مستوى إداري في المنشأة التدقیق الداخلي مباشرة بأ
 .1كالمدیر المالي، مما عزز من استقاللیة وظیفة التدقیق الداخلي وموضوعیة خدماتها

v  رف التدقیق الدا 1986في  ام وظیفة تقییمیة تؤسس داخل المنشأة لفحص " :خلي كما یليعُ
مساعدة موظفي المنشأة في نشاطاتها وتقییمها باعتبارها خدمة للمنشأة، وهدف التدقیق الداخلي 

تنفیذ مسؤولیاتهم بفعالیة، ومن أجل هذه الغایة یقوم بتزویدهم بالتحلیالت والتقییمات والتوصیات 
 .2"والمشورة والمعلومات الخاصة بالنشاطات التي یقوم بتدقیقها

ویرى الباحث أنه في هذه المرحلة تمت مالحظة تطور في وظیفة التدقیق الداخلي، حیث أصبح 
هدفها خدمة المنشأة ككل وحمایة مصالحها، وتوسع كذلك نطاق عملها لیشمل جمیع العملیات 
داخل المنشأة ولیست تلك المتعلقة بالعملیات المالیة والمحاسبیة، مع التأكید على استمراریة هذه 

یق تدق األساسي عمله جلّ  من خالل وجود قسم مستقل یتبع إلدارة المنشأةالعملیة داخل المنشأة 
  .أعمال جمیع نشاطات المنشأة ومساعدة موظفیها لتنفیذ مسؤولیاتهم بفعالیة

  :فترة التسعینات من القرن الماضي وحتى الوقت الحالي _ المرحلة الثالثة 
v  التدقیق الداخلي لیقدم خدمات جدیدة للمنشأة وهي الخدمات االستشاریة،  تطور 1991في  ام

الصادرة في هذا العام على ضرورة التزام المدققین  تالمسؤولیاكما شدد المعهد في قائمة 
 .3للتدقیق الداخلي الداخلیین بالمعاییر المهنیة

v  نصح المعهد بأن یقدم التدقیق الداخلي خدمات تأكیدیة أو توكیدیة للمنشأة، مع  1994في  ام
 .4متحققة منها للمنشأةاألخذ بعین االعتبار تكلفة تقدیم هذه الخدمات بالمقارنة مع المنافع ال

v  الداخلیین دلیل أخالقیات المهنة الناظمة لسلوك المدققین  أصدر معهد المدققین 1996في  ام
 .الداخلیین

v  وموضــوعي  استشــاري تأكیــدي نشــاط : "المعهــد التــدقیق الــداخلي علــى أنــه عَــرف 1999فــي  ــام 
 إتبـاعنجـاز أهـداف المنشـأة مـن خـالل التحقـق مـن إمستقل داخل المنشأة، مصمم لمراقبـة وتحسـین 

                                                             
1 Pickett, K .H, Spencer, The Internal Auditing Handbook, Second Edition, John Wiley & 
Sons, UK, 2003, p14. 

، جامعة دمشق، نظام التعلیم )2(دحدوح، حسین أحمد، قریط، عصام نعمة، تدقیق الحسابات القاضي، حسین یوسف،  2
  .466 -465، ص 2010المفتوح، 

3 Pickett, K .H, Spencer, Op cit, 2003, p14. 
4 Pickett, K .H, Spencer, Op cit, 2003, p14. 
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السیاســات والخطــط واإلجـــراءات الموضــوعة، واقتـــراح التحســینات الـــالزم إدخالهــا حتـــى تصــل إلـــى 
 .1"درجة الكفایة اإلنتاجیة القصوى

v  أصدر معهد المدققین الداخلیین األمریكي التعریف الشامل والمفهوم الجدید  2001وفي عام
: الداخلي الذي یناسب التطورات الحاصلة في بیئة األعمال حیث عرفه على أنهالمتطور للتدقیق 

ومستقل مصمم لزیادة وتحسین قیمة عملیات المنظمة،  وموضوعي واستشاري تأكیدي نشاط"
والمساعدة في إنجاز أهدافها بصورة منهجیة ومنتظمة بهدف تقییم وتحسین فعالیة عملیات إدارة 

 .2"المخاطر، والرقابة، والحوكمة
v  قام المعهد بإصدار النسخة  2010وأخیرًا وبالتحدید في التاسع عشر من شهر تشرین األول لعام

األول من   في شهر تشرینلة من معاییر الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخلي الصادرة المعد
ً من بدایة عام  والتي یبدأ العمل بها 2008عام  وبالنسبة لتعریف التدقیق الداخلي . 2011ابتداء

نشاط " : أصبح على الشكل التاليو  2001 حافظ المعهد على الجوهر األساسي لتعریف عام
ة، یق الداخلي هو دائرة، أو قسم، أو فریق من المستشارین، أو غیرهم من ممارسي المهنالتدق

مصممة لزیادة وتحسین قیمة  بشكلٍ موضوعي ومستقل، تأكیدیة واستشاریةیقدمون خدمات 
عملیات المنظمة، والمساعدة في انجاز أهدافها بصورة منهجیة ومنتظمة بهدف تقییم وتحسین 

دارة المخاطر، والرقابةفعالیة عملیات الحو  ٕ   .3"كمة، وا
استنادًا إلى تعاریف التدقیق الداخلي یرى الباحث أنه قد تم توسیع حجم المسؤولیات الملقاة     

على عاتق التدقیق الداخلي في وقتنا الحالي، فقد تبدل فهمنا للدور الرقابي للتدقیق الداخلي الذي 

                                                             
1The Institute of Internal Auditors, Standards for the Professional Practice of Internal 
Auditing, 1999, www.theiia.org. 
2 The Institute of Internal Auditors, Op cit, 2009. 
Internal Auditing Activity “An independent, objective assurance and consulting activity 
designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization 
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and 
improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.” 
 
3The Institute of Internal Auditors, Op cit, 2010, p18. 
Internal Audit Activity : "A department, division, team of consultants, or other 
practitioner(s) that provides independent, objective assurance and consulting services 
designed to add value and improve an organization’s operations. The internal audit activity 
helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach 
to evaluate and improve the effectiveness of governance, risk management and control 
processes" 

http://www.theiia.org
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التدقیق للجوانب المالیة والمحاسبیة والتشغیلیة فقط  لم یعد مقصورًا على إنجاز ما یتعلق بعملیات
  :بل خدمة المنشأة في

 .تقییم وتحسین فعالیة عملیة إدارة المخاطر -
 .تقییم وتحسین فعالیة عملیة الرقابة -
 .تقییم وتحسین عملیات الحوكمة -

  :وعلیه یعرض الباحث أیضًا خصائص وصفات التدقیق الداخلي المعاصر كما یلي
مهمته تقدیم خدمات تأكیدیة لإلدارة والمنشأة ككل، وذلك من خالل التأكد من : نشاط تأكیدي - 1

 حسن سیر العمل وفحص مختلف العملیات المالیة والتشغیلیة في المنشأة، والتقییم الفعال
والرقابة،  ،والموضوعي لألدلة من أجل تقدیم رأي أو استنتاجات تخص عملیات إدارة المخاطر

 .1الحوكمة وعملیات
لإلدارة  المتمثلة بتوجیهات تُقدم من خالل تقدیم الخدمات االستشاریة المختلفة: شاط استشارين - 2

م المشورة ومجلس اإلدارة فیما یتعلق بأعمال األنشطة المختلفة في المنشأة، ومثال ذلك تقدی
ودات ّ ومراقبة التقییم الذاتي ودعم  السیاسات المختلفة وتدریب الموظفین والنصح فیما یتعلق بمس

 ...2التخطیط االستراتیجي
 .حیث یكون بعیدًا عن التحیز أثناء تقدیمه الخدمات المختلفة وممارسة مهامه: نشاط موضوعي - 3
أي استقاللیته عن أیة نشاط إداري أو مالي أو حتى اإلدارة العلیا في المنشأة : نشاط مستقل - 4

عیة وحیادیة ویتحقق ذلك بتبعیته المباشرة إلى لجنة لیتحقق تقدیم خدماته المختلفة بموضو 
 .التدقیق

نشائیة بآن وقائیة و  ن خدمات التدقیق الداخلي یمكن وصفها بأنها أصبحت خدماتفإ هوعلی     ٕ ا
تسهم في تحقیقها و  هالمخاطر ألنها تحمي أموالل منشآتوقائیة كونها تحاول تجنیب الفهي  واحد،

نشائیةو  ،لخططها واستراتیجیاتها ٕ ألنها تضمن دقة التسجیل وصحة البیانات التي تستخدمها  ا
ُ  ،السیاسات العامة للمنشأة اإلدارة في توجیه اإلداریة  لخططدخل التحسینات على اوألنها ت

  .3لتالحق التطورات الجاریة والرقابیة

                                                             
 .30، ص 2009جمعة، أحمد حلمي، االتجاھات المعاصرة في التدقیق والتأكید، دار صفاء، عمان األردن،  1

2 Anderson, Urton, Assurance and Consulting Services, The Professional Practices      
Framework for Internal Auditing ( PPF ), IIA, US, 2003, chapter 4, p112. 

  . 109، ص2008 وآخرون، مرجع سابق، ،القاضي، حسین یوسف 3
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ولي للمحاسبین وال بد أثناء حدیثنا عن تعریف التدقیق الداخلي من اإلشارة إلى تعریف االتحاد الد
 IFAC  نشاط تقییم یتم تقدیمه كخدمة :"  على أنه ) 610( من خالل معیار التدقیق الدولي

للمنشأة، وتشمل وظائفه من بین أمور أخرى، فحص وتقییم ومراقبة كفایة وفاعلیة الرقابة 
  .1"الداخلیة

ذلك تعریفه، وحجم ویرى الباحث ویؤكد في هذا السیاق بأن مفهوم التدقیق الداخلي بما في 
المسؤولیات الملقاة على عاتقه بما في ذلك قواعد السلوك الناظمة لممارسیه ستبقى وبشكل 
مستمر عرضة للحوار والنقاش واالختالف والتوافق من وجهة نظر الباحثین والجامعیین 

 یره في نا الحالي قد یكون غواألكادیمیین، وان ما هو متفق علیه تجاه التدقیق الداخلي في وقت
وخاصة مع المستجدات التي تطفو على سطح عالمنا المعاصر فیما یتعلق  القادمة السنین

بالتطور المستمر والسریع للتجارة االلكترونیة وبیئة األعمال الحدیثة االلكترونیة ومفهوم 
  :المصارف الشاملة، ویمكن تلخیص مراحل تطور مفهوم ووظائف التدقیق الداخلي كما یلي

  :2تطور مفهوم ووظائف ونطاق وأهداف التدقیق الداخلي) :  1( رقم الجدول 

  مرحلة تطور
  التدقیق 

  الداخلي

  المرحلة األولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  -األربعین

  الخمسینات

  المرحلة الثانیة
  الثمانینات -الستینات

  المرحلة الثالثة
  الوقت الحالي–التسعینات

طبیعـــــة وظیفـــــة 
  التدقیق الداخلي

  أداة وقایة وحمایة
  وقایة  أداة

  وأداة إنشائیة

  أداة رقابة وأداة إنشائیة واستشاریة
  وتوفیر المعلومات لإلدارة العلیا 
  ولجنة التدقیق 

  نطاق عمل
  التدقیق الداخلي

  العملیات المالیة
  والمحاسبیة 

  جمیع عملیات المنشأة
دارة المخاطر ٕ   جمیع العملیات وا

  والحوكمة 

                                                             
االتحاد الدولي للمحاسبین، إصدارات المعاییر الدولیة للتدقیق ورقابة الجودة، ترجمة المجمع العربي للمحاسبین  1

  .644، ص 2009القانونیین، عمان، األردن، طبعة عام 
  .55ص  ،2010، رجع  ابقن، فاتن، مكیرزا 2
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  أهداف عملیة 
  التدقیق

  رقابة االلتزام 
  ورقابة الناحیة 

  المالیة والمحاسبیة

  رقابة االلتزام وتقییم
  ألداء وتقدیم المقترحاتا

  رقابة االلتزام وتقدیم المقترحات
  وتقییم عملیات إدارة المخاطر 
  والحوكمة 

  مدخل عملیة
  التدقیق 

  التحقق من صحة 
  العملیات المالیة

  التحقق وتقییم 
  الكفاءة والفعالیة

  والتقییم والتدقیق  التحقق
  على أساس المخاطر

  لجنة التدقیق  إدارة المنشأة  المدیر المالي  التبعیة

  لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة  اإلدارة العلیا  -----  التبلیغ

  
  :العوامل التي ساعدت على نشأة وتطور التدقیق الداخلي: ثانیاً 

 افیاً المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغر  ظهورك عدة عوامل إلى التدقیق الداخلي تطورقد یعزى    
مما زاد من تعقید األنشطة  نشآتوازدیاد حجم الالمركزیة بالم ،المحليا دولي و  على المستوى

نتیجة عوامل داخلیة  ت سواءآالمنش هذه امن المخاطر التي تتعرض له أیضاً  زادو والعملیات 
، أو ألسباب خارجیة ت بسبب ظروف آتفرض على المنش المخاطر التيك كسوء اإلدارة مثًال

غش مما عزز حاجة اإلدارة إلى وسائل لمنع وقوع ال ،خرینت مع اآلالبیئة الخارجیة والتعامال
 وسائل مراقبة أدت لنمو ، كل ذلك ولد الحاجة إلیجادالكتشافها مبكراً  وأكثر من ذلكواألخطاء 

  :1إلى ما هو علیه اآلن، ویمكن تلخیص عوامل وأسباب التطور كما یلي التدقیق الداخلي وتطور
 :آت ذات الفروع المنتشرة جغرافیاً ظهور المنش  -1

ویعتبر ذلك من العوامل الرئیسیة لظهور التدقیق الداخلي نتیجة تعدد الفروع للمنشأة وتباعد     
وظیفة التدقیق الداخلي بهدف هذه الفروع عن المركز الرئیسي، مما أدى إلى ضرورة إیجاد 

ضمان سالمة العمل في تلك الفروع، ویتم ذلك عن طریق إرسال المدقق الداخلي إلى هذه الفروع 
  .لتدقیق أعمالها ومتابعة التزام العاملین بالسیاسات اإلداریة واقتراح التعدیالت الضروریة

                                                             
  .106-104، ص 2008 وآخرون، مرجع سابق، القاضي، حسین یوسف،  -  1
 التدقیق حول األول العربي المؤتمر في منشور بحث الشركات، حوكمة في الداخلیة المراجعة دور ممدوح، السعود، أبو  -  

  328 .-327 ، ص 2005 أیلول القاھرة، الشركات، حوكمة في إطار الداخلي     
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 :اتساع حجم المنشآت وتعقد أنشطتها وعملیاتها  -2
المنشآت كما في السابق صغیرة الحجم تعتمد على عدد قلیل من الموظفین وأسلوب لم تعد     

ن، حیث زاد حجم هذه المنشآت بشكل كبیر و االتصال المباشر فیما بین المدیر وهؤالء الموظف
وتعقدت عملیاتها وأنشطتها المختلفة، مما  مد على جیش من الموظفین والمدراءوأصبحت تعت

ة داخلي للرقابة على هذه األنشطة وموظفیها، وحتى تطمئن اإلدارة على استوجب وجود نظم رقاب
سالمة هذه النظم كان البد من وجود وظیفة التدقیق الداخلي التي تعمل على تقییم كفاءة نظم 

  .الرقابة الداخلیة وفاعلیتها داخل المنشأة
 :لمنشآت المالیة كالبنوك والتأمینظ ور ا  -3

 عدم یتطلب أصبح الذي األمر ،خریناآل مع ومستمر دائم اتصال له منشآتال من النوع هذا    
 لذا ،عملیات الحسابیة والقوائم المالیة بعد نهایة العامال من للتحقق الخارجي المراجععمل  انتظار

  .بصورة مستمرةو  بأول  وًال  العملیات بتدقیق هذه قومیل الداخلي وظیفة التدقیق إلى الحاجة ظهرت
 :التكنولوجیة التطورات  -4

أثار االستخدام المتزاید لتكنولوجیة المعلومات مخاوف جدیدة تتعلق بأمن األصول وحمایتها     
وبأمن البیانات، األمر الذي اقتضى على المنشآت أن تصمم نظم الرقابة وتنفذها كي تتمكن من 

التدقیق الداخلي من الوظائف  یح، هذا التطور التكنولوجي جعلإدارة المخاطر بالشكل الصح
األكثر أهمیة في المنشأة ألنه هو من یقوم بتقییم نظم الرقابة والتأكد من كفاءتها وعملها كما 

  .یجب باإلضافة إلى دوره األساسي في عملیة إدارة المخاطر
فالس المنشآت  -5 ٕ  :زیادة حاالت فشل وا

فالس المنشآت في الوالیات توصلت الدراسات التي أجریت حول أسباب زیادة حاالت      ٕ فشل وا
المتحدة خالل فترة األربعینیات من القرن الماضي إلى أن السبب الرئیسي هو ضعف األداء 
الرقابي في تلك المنشآت نتیجة وجود قصور في استقاللیة مجلس اإلدارة، أو انخفاض في جودة 

عا إلى االعتراف بهذه الوظیفة مما د غیاب وظیفة التدقیق الداخلي فیها،أداء لجان التدقیق، أو 
  .واعتبارها مهنة مستقلة لها مقوماتها التي تمكنها من تحقیق الغرض المطلوب منها
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 :دة إلى التقاریر الدوریة الدقیقةحاجة اإلدارة العلیا المتزای  -6
تحتاج اإلدارة بصفة دوریة ومستمرة إلى بیانات ومعلومات إداریة ومحاسبیة دقیقة وذلك     
اعدتها في عملیات التخطیط والرقابة واتخاذ القرارات المناسبة، ویتطلب ذلك وجود وظیفة لمس

  .التدقیق الداخلي كي تتأكد اإلدارة من خاللها من دقة وصحة المعلومات والتقاریر التي تحتاجها

  :األهداف الحدیثة للتدقیق الداخلي: ثالثاً 
 المنشأة وهیكل حجم على وتعتمد كبیر بشكل الداخلي التدقیق أقسام أهداف تختلف    

 الداخلي التدقیق قسم نشاطات تشمل أن مكنوی ،بالرقابة المكلفین أمكن وحیثما اإلدارة، ومتطلبات
   :1من األهداف التالیة أكثر أو واحد

 :الداخلیة الرقابة على إلشرافا  - 1
 عملها على واإلشراف الرقابة أنظمة مراجعة بمسؤولیة الداخلي التدقیق قسم یكلف أن یمكن    

 .علیها تحسینات بعمل والتوصیة
 :والتشغیلیة المالیة المعلومات صفح  -2

 وتصنیف وقیاس لتحدید المستخدمة الوسائل بمراجعة الداخلي التدقیق قسم یكلف أن یمكن    
 المختلفة البنود حول معینة استفسارات ولعمل والتشغیلیة المالیة المعلومات حول التقاریر وإعداد

 .واإلجراءات الحسابات وأرصدة للمعامالت التفصیلیة االختبارات فیها بما
 : التشغیلیة نشطةاأل  راجعةم  -3

 االقتصادیة الناحیة من التشغیلیة النشاطات بمراجعة الداخلي التدقیق قسم یكلف أن یمكن    
  .المالیة غیر المنشأة نشاطات ذلك في بما والكفاءة، الفاعلیة ناحیة ومن

 : واألنظمة بالقوانین االلتزام اجعةر م  -4
 الخارجیة والمتطلبات واألنظمة بالقوانین االلتزام بمراجعة الداخلي التدقیق قسم یكلف أن یمكن    

 .األخرى الداخلیة والمتطلبات اإلدارة وتوجیهات وسیاسات األخرى
  :رالمخاط إدارة  -5

 الهامة مخاطرال وتقییم تحدید خالل من المؤسسة الداخلي التدقیق قسم یساعد أن مكنی    
  .الرقابة وأنظمة المخاطر إدارة تحسین في والمساهمة

 
                                                             

  .646، ص 2009طبعة عام  مرجع سابق،الدولي للمحاسبین،  االتحاد 1
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  : الحوكمة -6
ّ  أن یمكن      المتعلق ألهدافها بتحقیقها یتعلق فیما الحوكمة عملیة الداخلي التدقیق قسم میقی

یصال والمساءلة األداء وإدارة والقیم باألخالق ٕ  المعنیة الجهات إلى والرقابة المخاطر معلومات وا
  .واإلدارة والخارجیین الداخلیین والمدققین بالرقابة المكلفین بین التواصل وفاعلیة المؤسسة في

  :أنواع التدقیق الداخلي :  ً رابع
 قسم معهد المدققین الداخلیین األمریكي التدقیق الداخلي إلى ستة أنواع أساسیة مرتبطة ببعضها

البعض وال یمكن فصل نوع عن اآلخر أثناء عملیة التدقیق وذلك للوصول إلى أهداف التدقیق 
  : 1وهذه األنواع هي

 :( Compliance Audit )تدقیق االلتزام  -1
إلى الـتــأكد من التزام المنشأة بالقوانین واألنظمة النافذة والمعمول بها في محیط  ویهدف    

عملها، باإلضافة إلى التأكد من التزام كافة المستویات اإلداریة المختلفة بالقوانین واللوائح 
  .والتعلیمات التي تصدرها المنشأة وبالنظام الداخلي الخاص بها

 :( Operational Audit )تدقیق العملیات  -2
وهو عبارة عن فحص وتدقیق لجمیع عملیات المنشأة المختلفة بهدف التأكد من انجازها     

وتنفیذها طبقًا للسیاسات المعتمدة من قبل اإلدارة، والتحقق من أن مختلف المستویات اإلداریة 
 .تنجز وظائفها وعملیاتها بكفاءة وفعالیة واقتصادیة

 :( Financial Audit )التدقیق المالي  -3
ویهدف إلى التأكد من دقة وصحة البیانات والمعلومات المالیة ومدى إمكانیة االعتماد علیها،     

      كالتأكد من صحة عملیات الصرف حسب القوانین والتعلیمات المعمول بها ضمن المنشأة
  :من حیث 

 .وفي حدود المسموحطة المخولة لها الصرف والتحقق من اعتماد السل إجراءاتالتأكد من سالمة  -
 .دي لعملیات الصرف المختلفةنالتدقیق المست -

  
 

                                                             
1   -  Powers Resources Corporation, Powers CIA Review, 2004, p4-6.  

  .  112 -111، ص 2008 وآخرون، مرجع سابق، القاضي، حسین یوسف،  -
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 :( Information Systems Audit )تدقیق نظم المعلومات  -4
ویهدف إلى اختبار أمن تشغیل بیانات نظم المعلومات ونزاهتها باإلضافة إلى البیانات التي     

أخرجتها هذه النظم، ویتضمن ذلك أن السجالت الخاصة بالعملیات المالیة والتشغیلیة والتقاریر 
لة مكا، دقیقة، قابلة للتصدیق، معدة في الوقت المناسب: معلومات المعدة على أساسها تتضمن 

  .ومفیدة
 :( Performance Audit )تدقیق األداء  -5

ویهدف هذا النوع من التدقیق إلى التأكد من الفعالیة والكفاءة واالقتصادیة ألداء الموظفین     
ومدى التزامهم بالقوانین واألنظمة، ویطلق على هذا النوع التدقیق اإلداري كونه یقوم بفحص 

  :اإلداریة المختلفة ویتم ذلك من خالل  بشامل لإلجراءات واألسالی
من حیث مدى توافق السیاسات والخطط مع اإلجراءات المتبعة ومراجعة جمیع : تقییم األداء -

وسائل المراقبة للتحقق من مدى االستخدام األمثل وكشف االنحرافات الموجودة مع تقدیم التقاریر 
 .عنها والمشورة الالزمة للمعالجة

وذلك من خالل حصر أي ضیاع في استخدام موارد المنشأة : اإلنفاقة وترشید الحكم على الكفای -
في استخدام  إسرافضروري وأي الغیر من خالل تتبع المجهود المكرر  اإلنتاجیةورفع الكفایة 

 . الموارد
 :)( Environmental Audit التدقیق البیئي  -6

  :والهدف منه    
 .الخاصة بالبیئةقیاس مدى التزام المنشأة بالقوانین  -
 .لالمستقبتدقیق نظم إدارة البیئة بما یفید عدم تعرض نظم العملیات الحالیة لمخاطر بیئیة في  -
تحدید وتقییم األضرار البیئیة المستقبلیة المتعلقة بتسهیالت المعالجة والتخزین، والتخلص من  -

 .النفایات
المنشأة عملت على اعتماد المظاهر وبشكل عام على التدقیق الداخلي أن یتأكد من أن     

البیئیة األساسیة والتزامها الكامل بها والقدرة على السیطرة وضبط أیة مخالفات مستقبلیة قد تضر 
  .بالبیئة وتؤثر على عدالة القوائم المالیة للمنشأة
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  ) 3الشكل رقم (  : 1ویوضح الشكل التالي أنواع التدقیق الداخلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معاییر التدقیق الداخلي: المبحث الثاني
  :المهنیة معاییر التدقیق الداخلي:  وًال 

وضع معهد المدققین الداخلیین األمریكي معاییر تنظم عمل المدقق الداخلي  وتضمن االستفادة 
تعزیز ثقة المدقق الخارجي بتقریر المدقق و  ،التدقیق الداخلي في خدمة المنشأةمن عمل نشاط 

  .الداخلي عن األعمال التي یقوم بها
  :وقسم المعهد المعاییر إلى قسمین

 ).1000سلسلة ( معاییر الصفات  - 1
 ).2000سلسلة ( معاییر األداء  - 2

إلى )  A( نوع من المعاییر یتكون من معاییر تطبیق لحاالت محددة، حیث یرمز الحرف  وكل
  .إلى الخدمات االستشاریة)  C( خدمات التأكید، والحرف 

  .ویشیر الجدول التالي إلى كل من معاییر الصفات واألداء
  
  

                                                             
1  Powers Resources Corporation, Op cit, 2004, p6.  

 األنواع

 االلتزام
 البیئة

 العملیات

األداء  

نظم 
 المعلومات

 المالي



53 
 

  معاییر الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخلي) :  2( الجدول رقم 
المعیاررقم   معـــاییر األداء رقم المعیار معاییر الصفات 

 إدارة نشاط التدقیق الداخلي 2000 األهداف والصالحیات والمسؤولیات 1000
 طبیعة العمل 2100 االستقاللیة والموضوعیة 1100
الالزمة العنایة المهنیةو بذل  الكفاءة 1200  التخطیط للمهمات 2200 
وبرامج التطویرالرقابة النوعیة  1300  إنجاز المهمة 2300 

 توصیل النتائج 2400 
 مراقبة مراحل اإلنجاز 2500
اطرقرار قبول اإلدارة للمخ 2600  

  
 :معاییر الصفات -1

وهي مجموعة المعاییر التي تحدد الصفات الواجب توفرها في كل من إدارة التدقیق الداخلي في 
  :2، وهذه المعاییر هي1المنشأة، والقائمین بممارسة هذا النشاط

  : األهداف والصالحیات والمسؤولیات -1000
نشاط التدقیق الداخلي بشكل رسمي ضمن وثیقة  اتومسؤولی اتیجب تحدید أهداف وصالحی    

، وذلك بما ینسجم مع تعریف التدقیق الداخلي والمعاییر )دلیل التدقیق الداخلي( التدقیق الداخلي
مراجعة دوریة لوثیقة  یجب على المدیر التنفیذي للتدقیق الداخلي إجراءو ، وقواعد السلوك المهنیة

  . للمصادقة وتقدیم ذلك إلى اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة دقیق،الت
مدیر وتحدد وثیقة التدقیق موقع قسم التدقیق الداخلي ضمن المنشأة وطبیعة العالقة بین     

وصالحیته في  ،نیة المختلفةفإعداد التقاریر ال فيته ومسؤولی ،دارةومجلس اإل التدقیق الداخلي
  . وتحدد أیضًا نطاق عملیة التدقیق الداخلي ،اإلطالع على السجالت والوصول إلى الموظفین

  . ویجب اعتماد هذه الوثیقة من قبل مجلس اإلدارة والمصادقة علیها    
1000-A1:  ،یجب تحدید طبیعة خدمات التأكید المقدمة للمنشأة ضمن وثیقة التدقیق الداخلي

ذا كانت هذه الخدمات معدة للتقدیم إلى جهات خارجیة فیجب أیضًا تحدید طبیعتها ضمن وثیقة  ٕ وا
  . التدقیق

                                                             
    .473، ص2010وآخرون، مرجع سابق، القاضي، حسین یوسف،  1

2 The Institute of Internal Auditor, Op cit, 2010, p1-6.  
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1000-C1:  یجب تحدید طبیعة الخدمات االستشاریة المقدمة للمنشأة ضمن وثیقة التدقیق
   .الداخلي
األخالقیة المبادئ ر المهنیة و یجب االعتراف والتوثیق لتعریف التدقیق الداخلي والمعایی - 1010

التدقیق  عملمناقشة یجب على مدیر التدقیق الداخلي و  ،لمدققین الداخلیین ضمن وثیقة التدقیقل
  . مع اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة وفق ما سبقالداخلي 
  : والموضوعیة االستقاللیة -1100

على نشاط التدقیق الداخلي أن یكون مستقًال وعلى المدققین الداخلیین أن یتصفوا     
  .بالموضوعیة أثناء تأدیة عملهم

تعني التحرر من القیود والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقیق الداخلي على : االستقاللیة -
االتصال  منأن یتمكن مدیر التدقیق الداخلي القیام بمسؤولیاته بشكل عادل وغیر منحاز، ویجب 
، ویجب أن تتم إدارة المخاطر التي تهدد یقالمباشر وغیر المقید مع اإلدارة العلیا ولجنة التدق

  .التدقیق وذلك على مستوى كل من المدقق والقسم والمنشأةاستقاللیة 
ین إنجاز التزاماتهم هي سلوك وموقف فكري غیر منحاز یتیح للمدققین الداخلی: الموضوعیة -

ومسؤولیاتهم بالشكل الصحیح ودون تقدیم أیة استثناءات أو تنازالت، فالموضوعیة تتطلب من 
ل التدقیق آلراء ومصالح كاالمدققین الداخلیین عدم خضوع حكمهم المهني بخصوص مش

كل  ، ویجب أن تتم إدارة المخاطر التي تهدد موضوعیة التدقیق الداخلي وعلى مستوىاآلخرین
  .من المدقق والقسم والمنشأة

  : االستقالل التنظیمي - 1110
یجب أن تكون تبعیة قسم التدقیق الداخلي ضمن المنشأة إلى المستوى الذي یسمح له بإنجاز     

لذلك یجب أن یقدم مدیر التدقیق الداخلي تقاریره إلى لجنة  ،تنفیذ مسؤولیاته باستقاللیة تامةو 
ویتم ذلك من خالل حضور مدیر التدقیق الداخلي  االتدقیق وأن یكون االتصال مباشرة معه

للجنة التدقیق القیام  ما سبق یسمحو  الجتماعات مجلس اإلدارة وعلى األقل مرة كل سنة،
  : بالعملیات التالیة مباشرة

  . ى وثیقة التدقیق الداخليالمصادقة عل -
  . المصادقة على خطة التدقیق الداخلي المبنیة على المخاطر -
  . للخطط الموضوعة استالم التقاریر عن أعمال قسم التدقیق الداخلي المنجزة وفقاً  -
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  . المصادقة على القرارات المتعلقة بتوظیف أو فصل مدیر التدقیق الداخلي -
إدارة ومدیر التدقیق الداخلي حول إذا ما كان هناك  منلحصول على استفسارات مالئمة ا -

  .في الموارد ومحدودیةنطاق نشاط التدقیق الداخلي لتضییق 
1110-A1: وتحدید  یؤدي إلى تضییق كل ما منیق الداخلي نشاط التدقأن یتحرر  یجب

یصال النتائج عنها التدقیق وتنفیذ العملیات نطاقل ٕ   . وا
  : االتصال المباشر مع مجلس اإلدارة -1111

أو  یجب على مدیر التدقیق الداخلي أن یتصل ویتفاعل بشكل مباشر مع لجنة التدقیق    
  . مجلس اإلدارة

  : یةفردالموضوعیة ال -1120
وتقدیم تنازالت على حساب  یجب على كل مدقق داخلي أن یتصف بالنزاهة وعدم االنحیاز    

  . تجنب تضارب المصالحن یأو  العمل
عندما یوجد مصالح شخصیة أو منافسة مهنیة لدى المدقق تضارب المصالح ویحدث وضع     

الداخلي في تدقیق عملیة معینة مما یضعف من الثقة في عمل المدقق وعمل نشاط التدقیق 
المصالح الذي یقلل من قدرة المدققین على أداء الداخلي ككل، لذلك یجب تجنب وضع تضارب 

  .واجباتهم ومسؤولیاتهم بموضوعیة
  : ضعف االستقاللیة أو الموضوعیة - 1130

إذا ضعفت االستقاللیة أو الموضوعیة في الحقیقة أو الظاهر فیجب اإلفصاح عن ذلك     
  . لضعفبالتفصیل إلى األطراف المناسبة، وتعتمد طبیعة اإلفصاح على حجم هذا ا

1130-A1:  على المدققین الداخلیین االبتعاد عن تقییم أنشطة أو عملیات محددة كانت سابقًا
إذا قام المدقق بخدمات  أیضاً  ، وتعتبر الموضوعیة ضعیفةویقومون بتنفیذها تخضع لسیطرتهم

وذلك في حالة المدققین المنقولین حدیثًا بصفة  تأكیدیة لنشاط كان من مسؤولیته في السنة السابقة
  .مؤقتة أو دائمة إلى قسم التدقیق الداخلي

A2 -1130:  تقدیم الخدمات التأكیدیة لعملیات معینة تتجاوز مسؤولیات مدیر التدقیق الداخلي
   .یجب أن تتم من قبل طرف خارجي ولیس من قبل نشاط التدقیق الداخلي

1130-C1 :ة بأنشطة كانت من ضمن لداخلیین تقدیم خدمات استشاریة متعلقیجوز للمدققین ا
   .سابقاً  مسؤولیاتهم
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1130-C2 :یین متعلق إذا كان هناك ضعف محتمل في استقاللیة أو موضوعیة المدققین الداخل
قبل الموافقة  )العمیل (  یجب اإلفصاح عن ذلك للجهة صاحبة العالقة بتقدیم خدمات استشاریة

  . على تقدیم الخدمة
  :ة وبذل العنایة المهنیة الالزمةكفاءال -1200

  . مهارة مع بذل العنایة المهنیة المطلوبةك اءة و یجب تنفیذ أعمال التدقیق الداخلي ب    
  : ةكفاءال - 1210

على المدققین الداخلیین امتالك المعرفة، والمهارات، والكفاءات المطلوبة إلنجاز مسؤولیاتهم     
الفردیة، وعلى نشاط التدقیق الداخلي كمجموعة امتالك المعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة 

  .     إلنجاز المسؤولیات والمهام المطلوبة منه
     ُ ّ ت كفاءات أخرى عن مصطلح الكفاءة المهنیة والمطلوب توفرها ر المهارات والمعارف وأیة عب

لدى المدققین الداخلیین إلنجاز أعمالهم ومسؤولیاتهم المهنیة، ویجب تشجیع المدققین للحصول 
على الكفاءة المطلوبة من خالل حصولهم على الشهادات والمؤهالت المهنیة المالئمة، مثل 

دمها معهد المدققین الداخلیین األمریكي وغیره من شهادة المدقق الداخلي المعتمد التي یق
  .المؤسسات المهنیة الدولیة

1210-A1:  ن یالمدقق عندما یكونل على المشورة والمساعدة على مدیر التدقیق الداخلي الحصو
یفتقرون إلى المعرفة والمهارة والكفاءة المطلوبة لتنفیذ كل أو جزء من  العاملین لدیه نیالداخلی
  . المهمة

1210-A2:  یجب على المدققین الداخلیین امتالك المعرفة الكافیة لتقییم مخاطر االحتیال
والطریقة التي تدار بها هذه المخاطر ضمن المنشأة، ولكن ال یتوقع من المدقق الداخلي أن یكون 

  . ذلك الشخص المحترف المسؤول بشكل مباشر ورئیسي عن اكتشاف االحتیال
1210-A3:  یجب على المدققین الداخلیین امتالك المعرفة الكافیة واألساسیة في مجال مخاطر

والرقابة وتقنیات التدقیق المبنیة على التكنولوجیا )  األعمال االلكترونیة(  تكنولوجیا المعلومات
  . إلنجاز األعمال الموكلة إلیهم

هم خبرة المدقق الداخلي المسؤول ولكن لیس كل المدققین الداخلیین متوقع منهم أن یكون لدی    
  . بشكل مباشر ورئیسي عن تدقیق البیانات أو المعلومات االلكترونیة
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1210-C1:  على مدیر التدقیق الداخلي االمتناع عن تقدیم الخدمات االستشاریة أو تقدیم
لكفاءة المساعدة والمشورة إذا كان موظفي قسم التدقیق الداخلي ال یمتلكون المعرفة والمهارة وا

  . المطلوبة إلنجاز وتنفیذ كل أو جزء من المهمة المطلوبة
  : ایة المهنیة الالزمةعنل البذ -1220

ایة والمهارة المتوقعتان من المدقق الداخلي المؤهل عنلى المدققین الداخلیین امتالك الیجب ع    
  . أن المدقق الداخلي معصوم من ارتكاب األخطاء ایة المهنیةعنوال یعني بذل ال. والعاقل

1220-A1: الزمة مع األخذ بعین ایة المهنیة العنعلى المدققین الداخلیین أن یمارسوا بذل ال
  : یلياالعتبار ما

  . حجم العمل المطلوب للوصول إلى أهداف المهمة المطلوب تنفیذها -
  . األهمیة النسبیة أو الموضوعات الهامة المرتبطة بإجراءات التأكید المطبقة -
دارة المخاطر والرقابة - ٕ   . كفایة وفعالیة عملیات الحوكمة وا
  . احتمال حدوث أخطاء جوهریة، احتیال، مخالفات لألنظمة والقوانین -
  . مل تحقیقهاالتأكید المقدمة بالمقارنة مع العوائد المحت خدمات تكلفة حدوث -

1220-A2: ایة المهنیة الالزمة یجب على المدققین الداخلیین مراعاة عنفي ممارسة بذل ال
  . حاسب وتقنیات التحلیل المختلفةق بمساعدة الاستخدام أدوات التدقی

1220-A3: الجوهریة التي قد تؤثر على  خاطرقین الداخلیین االنتباه إلى المیجب على المدق
األهداف والعملیات والموارد ومن ناحیة أخرى فإن إجراءات التأكید لوحدها ال تكفي وال تضمن 

  . ایة المهنیة الالزمةعنافها حتى لو تم بذل البأن جمیع المخاطر الهامة سوف یتم تحدیدها واكتش
1220-C1 : المهنیة الالزمة أثناء تقدیم الخدمات  ایةعنالمدققین الداخلیین أن یبذلوا الیجب على

  : االستشاریة مع األخذ بعین االعتبار ما یلي
 وتوصیل باإلضافة إلى طبیعة وتوقیتاحتیاجات وتوقعات الجهات المقدم إلیها الخدمات،  -

  . نتائج المهمة
  . األهمیة النسبیة ونطاق العمل المطلوب للوصول إلى أهداف المهمة المطلوبة -
  . الخدمات االستشاریة بالمقارنة مع العوائد المحتملة تكلفة -
  
  



58 
 

  : التطویر المهني المستمر - 1230
یجب على المدققین الداخلیین زیادة معرفتهم ومهارتهم والكفاءات األخرى من خالل التطویر     

  . المهني المستمر
  :الرقابة النوعیة وبرامج التطویر -1300

وبرامج  حدد ما یجب القیام به لضمان الرقابة النوعیةعلى مدیر التدقیق الداخلي أن ی یجب    
  . والمحافظة على ذلك بشكل مستمر وبما یغطي كافة جوانب نشاط التدقیق الداخلي طویرالت

     ُ اخلي ومدى توافقه مع لتقییم نشاط التدقیق الد طویروبرنامج الت الرقابة النوعیةیار مم معص
موظفي التدقیق الداخلي  وتقییم توافق وتطبیق ،جهة ومعاییره المهنیة من التدقیق الداخلي تعریف

كفاءة وفعالیة نشاط التدقیق  م البرامج، كما تُقیالسلوك األخالقي من جهة أخرىلقواعد ومبادئ 
  . وزیادة فعالیته وكفاءته وتطویره الداخلي وتحدید الظروف المناسبة لتحسینه

  : طویروبرامج الت الرقابة النوعیةلبات متط - 1310
  . یجب إجراء التقییم الداخلي والخارجي للجودة والبرامج    

  : التقییم الداخلي - 1311
  : الداخلي ما یليقییم یجب أن یتضمن الت    

  . الرقابة المستمرة ألداء نشاط التدقیق الداخلي -
أو عن طریق أشخاص ضمن المنشأة تتوفر المراجعة الدوریة وذلك عن طریق التقییم الذاتي  -

  . لدیهم المعرفة الكافیة حول تطبیقات التدقیق الداخلي
والقیاس لنشاط التدقیق  مراجعة یتجزأ من اإلشراف الیومي والهي جزء ال: الرقابة المستمرة 

الداخلي، والرقابة المستمرة هي عملیة تندمج ضمن السیاسات والممارسات الروتینیة لقسم التدقیق 
الداخلي وتستخدم الطرق واألدوات والمعلومات الالزمة للتقییم المرتبط بتعریف التدقیق الداخلي 

  . السلوك وقواعدوالمعاییر المهنیة 
  : التقییم الخارجي -1312

یجب أن تتم عملیة التقییم الخارجي مرة على األقل كل خمس سنوات وذلك بواسطة جهات     
مستقلة ومؤهلة أو من قبل فریق تدقیق من خارج المنشأة، ویجب على مدیر التدقیق الداخلي أن 

  : یناقش مع لجنة التدقیق ما یلي
  . مدى الحاجة إلى تكرار عملیة التقییم الخارجي -
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ت واالستقاللیة التي یجب توفرها في فریق التدقیق الخارجي مع األخذ بعین االعتبار المؤهال -
  . احتمال وجود تضارب في المصالح

المدقق المؤهل یكتسب الكفاءة واألهلیة من خالل الممارسة المهنیة للتدقیق الداخلي وممارسة     
یتم و لنظري والخبرة العملیة، عملیة التقییم الخارجي، الكفاءة عبارة عن خلیط من التدریب ا

  . الحجم أو القطاع أو الصناعة حیثخالل العمل في منشآت مماثلة من اكتساب الخبرة من 
  : الرقابة النوعیة وبرامج التطویرالتقریر عن  -1320

 طویروبرامج الت النوعیة على الجودة ةالرقابنتائج  توصیلیجب على مدیر التدقیق الداخلي     
  .إلى اإلدارة العلیا ولجنة المراجعة

الرقابة النوعیة وبرامج التطویر وفترة إعداد التقریر كل ومحتوى تقریر نتائج یتم تحدید ش    
وتوصیله إلى اإلدارة من خالل مناقشة اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة واألخذ بعین االعتبار 

  .الداخلي الواردة في وثیقة التدقیقمسؤولیات نشاط التدقیق الداخلي ومدیر التدقیق 
إلثبات وجود التطابق مع تعریف التدقیق الداخلي والمعاییر المهنیة وقواعد السلوك األخالقي     

یجب توصیل نتائج التقییمات الداخلیة والخارجیة ونتائج المراقبة المستمرة بشكل دوري وعلى 
، ویجب أن تشمل نتائج فریق التقی   .یم أو المراقبة درجة التطابق الموجودةاألقل مرة سنویًا

  ":تم إعداده وفقًا لمعاییر الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخلي" استخدام عبارة  - 1321
 لمعاییر  فقاً  إعداده تم"  عبارة تضمینه رقابةال تقریر إعداد عند الداخلیین للمدققین ممكن    

 الرقابة النوعیة على الجودة كانت فقط حالة في وذلك" الداخلي للتدقیق الدولیة المهنیة الممارسة
  .التقریر هذا تدعم طویرالت وبرامج

ینسجم ویتوافق نشاط التدقیق الداخلي مع المعاییر عندما تحقق النتائج ما تم توصیفه في     
  .تعریف التدقیق الداخلي ومتطلبات المعاییر المهنیة وقواعد السلوك األخالقي

وتشمل نتائج الرقابة النوعیة وبرامج التطویر كًال من نتائج التقییمات الداخلیة والخارجیة،     
ویجب أن یتم تقدیم تقاریر عن جمیع أنشطة التدقیق الداخلي من خالل التقییم الخارجي على 

  .األقل مرة كل خمس سنوات
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  :اإلفصاح عن عدم االلتزام والتوافق - 1322
تدقیق الداخلي عندما ال یوجد توافق مع تعریف التدقیق الداخلي والمعاییر یجب على مدیر ال    

المهنیة وقواعد السلوك األخالقي، أو وجود تأثیر على نطاق وعملیات نشاط التدقیق الداخلي أن 
فصح عن ذلك إلى اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة ُ   .ی

 : معاییر األداء -2
إلى حتمیة األمریكي  بصفة عامه تشیر معاییر األداء التي أصدرها معهد المدققین الداخلیین     

یم مدى التعرض للمخاطر المرتبطة بحوكمة الشركات والعملیات  َ قیام نشاط التدقیق الداخلي بتقی
 والتشغیلیة،إمكانیة االعتماد على سالمة المعلومات المالیة :ونظم المعلومات المتعلقة بكل من

  :2،ومعاییر األداء هي1االلتزام بالقوانین واللوائح والعقود حمایة األصول، فعالیة وكفاءة العملیات،
  : إدارة نشاط التدقیق الداخلي - 2000

قیمة  یة بشكل یضیففعالبالتدقیق الداخلي إدارة نشاط  تدقیق الداخليال مدیرعلى یجب     
تعریف التدقیق ، وذلك من خالل توافق نشاط التدقیق الداخلي مع متطلبات المنشأة ألعمال عالیة

الداخلي بإضافة قیمة ألعمال المنشأة وتحسین فعالیة عملیات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، 
  .ر المهنیة والمبادئ األخالقیة والقواعد السلوكیةباإلضافة إلى االلتزام بالمعایی

  : التخطیط - 2010
نشاط  المخاطر لتحدید أولویاتعلى أساس الخطط  مدیر التدقیق الداخلي وضععلى یجب      

  . ةمنشأمع أهداف ال فقالتدقیق الداخلي بما یت
2010-A1 :تم تحدیدها  أن تستند خطة نشاط التدقیق الداخلي على تقییم المخاطر التي جبی

اإلدارة العلیا  بعین االعتبار توجیهات ؤخذیة كل سنة على األقل، كما یجب أن مر  ذلك تمی وأن
  . ومجلس اإلدارة في هذه العملیة

2010-A2 :اإلدارة العلیا  أن یحدد ویأخذ بعین االعتبار ما تتوقعه یجب على مدیر التدقیق
أن یقدمه من آراء وخدمات  الداخلي تدقیقال من وغیرهم من أصحاب المصلحة اإلدارةمجلس و 

  .استشاریة

                                                             
 .3-2، ص 2007 ،مصر، الدار الجامعیة یثة في المراجعة،التطورات الحدلطفي، أمین السید أحمد،  -  1

2The Institute of Internal Auditor, Op cit, 2010, p7-15.  



61 
 

2010-C1:  على مدیر التدقیقیجب  ً على  أن ینظر في أمر قبول االستشارات المقترحة بناء
ضافة قیمة ألعمال المنشأةإدارة المخاطر و  عملیة تحسین فائدتها في ٕ وینبغي أن تشتمل الخطة  ،ا

   .لتي تم قبولهااألعمال االستشاریة اعلى 
  : ةصادقاالتصال والم - 2020

التدقیق الداخلي ومتطلبات تنفیذ تلك  نشاطخطط  توصیلمدیر التدقیق الداخلي على یجب     
وذلك بغرض  إلى اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة الخطط بما في ذلك التغیرات الزمنیة الجوهریة

أن یبلغ اإلدارة كذلك  كما یجب على مدیر التدقیق الداخليعلیها،  صادقةالخطط والم مراجعة
  . ططالموارد على تنفیذ الخمحدودیة بتأثیر 
  : إدارة الموارد - 2030

ومالئمة ة یفاالتأكد من أن موارد أنشطة التدقیق الداخلي كمدیر التدقیق الداخلي  علىجب ی    
  . الخطة المعتمدة نفیذفعال لت شكلوموزعة ب

  : السیاسات واإلجراءات - 2040
السیاسات واإلجراءات الالزمة لتوجیه عمل نشاط  ضعأن یمدیر التدقیق الداخلي  على یجب    

التدقیق الداخلي، حیث یعتمد شكل ومحتوى هذه السیاسات واإلجراءات على حجم وتركیبة نشاط 
  .التدقیق الداخلي ودرجة تعقید عمله

  :التنسیق - 2050
والخارجیة  ینبغي على مدیر التدقیق الداخلي تبادل المعلومات والتنسیق مع األطراف الداخلیة    

التي تقدم خدمات تأكیدیة واستشاریة للمنشاة بهدف التأكد من التغطیة الصحیحة لموضوع معین 
   .والتقلیل من ازدواجیة الجهود المبذولة في حل هذا الموضوع

  : جلس اإلدارةمو  رفع التقاریر إلى اإلدارة العلیا - 2060
ومجلس اإلدارة یبین  إلدارة العلیااإلى  ةأن یرفع تقاریر دوری مدیر التدقیق الداخلي علىیجب     
، صالحیاته، مسؤولیاته، ونسبة االنجاز المحققة من الخطة التدقیق الداخلي طاأهداف نش فیها

  .الموضوعة
أن یشمل التقریر على مصادر المخاطر الجوهریة، مواضیع الرقابة، مخاطر كما یجب     

الحوكمة، إضافة إلى المواضیع والقضایا األخرى التي یحتاجها أو یطلبها قضایا االحتیال، 
وتعتمد فترة رفع التقاریر ومدى تكرارها على أهمیة المعلومات التي  ،مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا
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یجب إیصالها إلى اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة، وعلى أهمیة القرارات التي ستتخذها اإلدارة 
ً على هذه المعلوماتوالمجلس ب   .ناء

  :الجهات الخارجیة المقدمة للخدمات والمنشأة حول التدقیق الداخليمسؤولیة كل من  - 2070
عندما تقوم جهة خارجیة بتقدیم خدمات كالخدمات التي یقدمها نشاط التدقیق الداخلي، یجب     

في المحافظة على بقاء فعالیة نشاط التدقیق  إدراك المنشأة نحو مسؤولیتهاعلى هذه الجهة توجیه 
ویتم ذلك من خالل تأكد المنشأة من وجود انسجام وتوافق بین نشاط التدقیق الداخلي الداخلي، 

  .وتعریف التدقیق الداخلي ومعاییره المهنیة وااللتزام بالمبادئ السلوكیة واألخالقیة
  : طبیعة العمل - 2100

دارة المخاطر والرقابة، ویساهم  نشاط التدقیق الداخلي على جبی     ٕ قیم عملیات الحوكمة وا ُ أن ی
  . منظم ومنضبطفي تحسینها من خالل استخدام منهج 

  :الحوكمة - 2110
ُ  نشاط التدقیق الداخلي جب علىی     قیم ویضع التوصیات المناسبة لتحسین عملیات أن ی

  :األهداف التالیةاعدتها في تحقیق الحوكمة في المنشأة ومس
 .المنشأة في تواجدها المفروض واألخالق للقیم الترویج  -
 .تأكید فعالیة إدارة األداء التنظیمي وتوفر عملیة المسألة والمحاسبة  -
دارة المخاطر إلى الجهات  - ٕ توصیل التقریر حول المعلومات الخاصة بالرقابة وا

 .المناسبة داخل المنشأة
توصیل المعلومات إلى كل من مجلس اإلدارة المختلفة و  التنسیق بین األنشطة -

دارة المنشأة ٕ   .والمدققین الخارجیین والداخلیین وا
2110-A1 :جب على نشاط التدقیق الداخلي تقییم تصمیم وتطبیق وفعالیة أخالقیات المنشأة ی

  .المتعلقة باألهداف والبرامج واألنظمة
2110-A2 :ما إذا كانت المعلومات التقنیة تدعم  تقییملداخلي على نشاط التدقیق ا جبی

  .استراتیجیات وأهداف المنشأة
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  :إدارة المخاطر - 2120
قیم مدى فعالیة عملیة إدارة المخاطر في المنشأة،  یجب على نشاط التدقیق الداخلي أن     ُ ی

قیم هذه العملیة وقدرتها على  ُ ومدى مساهمته في تحسینها، لذلك یجب على التدقیق الداخلي أن ی
  :تحقیق نتائج معقولة ومقبولة تضمن مایلي

  .أهداف المنشـأة ومهمتها في مواجهة المخاطر المحیطة بها دعم  -
  .تي تم تحدیدها وتقییمهاتمییز المخاطر ال  -
  .اختیار قرارات مناسبة تستجیب للمخاطر وحسب أهمیة وأولویة هذه المخاطر على المنشأة  -
الحصول على المعلومات المتعلقة بالمخاطر وتوصیلها في الوقت المناسب إلى كل من  -

  .ة إدارة المخاطروتحمل المسؤولیات في عملیالموظفین واإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة للمشاركة 
 عملیة إدارة تقییمت الالزمة والتي تساعده في یقوم نشاط التدقیق الداخلي بجمع المعلوما    

المخاطر وذلك أثناء تنفیذه لمهامه المتعددة مما یوفر لدیه عند ربط نتائج هذه المهام مع بعضها 
  .یتهاتصورًا كامًال لعملیة إدارة المخاطر على مستوى المنشأة ومدى فعال

تتم مراقبة عملیة إدارة المخاطر إما بشكل مستمر من خالل نشاط إداري معین، أو بشكل     
متقطع ومنفصل من خالل إجراء تقییم لها خالل فترات معینة، ویمكن مراقبتها باستخدام كال 

   .الطریقتین
A1 -2120:  ،قیم مصادر الخطر المتعلقة بالحوكمة ُ یجب على نشاط التدقیق الداخلي أن ی

  :العملیات، نظام المعلومات من خالل تقییم
  .موثوقیة ونزاهة المعلومات المالیة والتشغیلیة  -
  .كفاءة وفعالیة العملیات والبرامج  -
  .مدى حمایة األصول  -
  .واإلجراءات والعقودااللتزام بالقوانین واألنظمة والسیاسات   -

A2 -2120:  قیم احتمال وقوع احتیال، وكیف تواجه ُ یجب على نشاط التدقیق الداخلي أن ی
  .المنشأة وتدیر المخاطر الناتجة عن حدوث االحتیال

2120-C1:  خالل المهمات االستشاریة یجب على المدققین الداخلیین معالجة المخاطر
االستشاریة، وعلیهم التحذیر في حال وجود مخاطر جوهریة غیر باالنسجام مع أهداف المهمات 

  .ملحوظة مسبقاً 
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2120-C2 :خالل التي یكتسبوها  والخبرة المدققین الداخلیین أن یستخدموا المعرفةجب على ی
  . عملیة إدارة المخاطر في المنشأةتقییم في االستشاریة  المهمات تنفیذ
C3 -2120 :ن بمساعدة اإلدارة في وضع أو تحسین عملیات إدارة و الداخلین و عندما یقوم المدقق

نیابًة عن اإلدارة ومسؤولیتها الكاملة المخاطر فإنه یجب علیهم االمتناع عن تحمل أیة مسؤولیة 
  .عملیة إدارة المخاطرعن الفعلیة و 

  : الرقابة - 0321
وذلك من  ةفعال لرقابةا بقاء عملیة ة  يشأالمن أن یساعد نشاط التدقیق الداخلي جب علىی    

  .مستمر بشكل وتطویرها اهتحسین عن طریقأیضًا ، و هذا العملیة فعالیةو  كفاءة تقییمخالل 
A1 -2130: قیم كفایة وفعالیة عملیة الرقابة ُ في  یجب على نشاط التدقیق الداخلي أن ی

  :قییماالستجابة للمخاطر المتعلقة بالحوكمة، والعملیات، ونظام المعلومات من خالل ت
  .والتشغیلیة المالیة المعلومات ونزاهة موثوقیة  -
  .والبرامج العملیات وفعالیة كفاءة  -
  .األصول حمایة ىمد  -
  .والعقود واإلجراءات والسیاسات واألنظمة بالقوانین االلتزام  -

C1 -2130:  أن یستخدموا الخبرة والمعرفة التي یكتسبوها خالل یجب على المدققین الداخلیین
  .تنفیذ المهمات االستشاریة في تقییم عملیات الرقابة في المنشأة

  :التخطیط للمهمات -2200
تتضمن كل من أهداف ونطاق خطة لكل مهمة  وثیقن تطویر وتین الداخلییعلى المدققجب ی    

   .ومدة تنفیذ المهمة والموارد المخصصة لها
  : اعتبارات التخطیط - 2201

  :یجب على المدققین الداخلیین األخذ بعین االعتبار ما یليعند التخطیط للمهمة     
  .أهداف النشاط الذي یتم تدقیقه، ووسائل الرقابة الموجودة لمتابعة أداء هذا النشاط  -
المخاطر الجوهریة المرتبطة بالنشاط، أهدافه وموارده وعملیاته واألسالیب التي یتم من خاللها   -

  .وى المقبولالحفاظ على المخاطر عند المست
مخاطر النشاط وعملیات الرقابة بالمقارنة مع نموذج أو شكل الرقابة كفایة وفعالیة إدارة   -

  .المعیاري
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الفرص المتاحة إلدخال تحسینات جوهریة وهامة على عملیة إدارة مخاطر النشاط وعملیات   -
  .الرقابة

A1 -2201:  مهمة ألطراف خارجیة أن لتنفیذ یجب على المدققین الداخلیین عند التخطیط
یؤسسوا وبشكل كتابي فهمهم ألهداف ونطاق والمسؤولیات الخاصة بالمهمة وأیة توقعات أخرى، 

  .باإلضافة إلى القیود الموجودة التي تؤثر على نتائج المهمة والوصول إلى سجالتها
2201-C1: أصحاب عمالءالن أن یوفروا أسس التفاهم مع ین الداخلییعلى المدقق جبی 

المهمات االستشاریة حول أهداف ونطاق والمسؤولیات الخاصة بالمهمة وتوقعات العمالء، ومن 
   .أجل المهمات الجوهریة یجب أن یتم توثیق أسس التفاهم السابقة

  : أهداف المهمة - 2102
  .یتم وضع أهداف لكل مهمةیجب أن     

2210-A1: المتعلقةللمخاطر أن یقوموا بإجراء تقییم أولي  نین الداخلییالمدققجب على ی 
  . التقییم هذاداف المهمة نتائج أه ویجب أن تعكس ،لتدقیقبالنشاط قید ا
2210-A2:  أخطاء وجود بعین االعتبار احتمال واأن یأخذ ینالداخلی ینعلى المدققیجب 

  .جوهریة، احتیال، عدم التزام، وأیة أمور أخرى عند تطویر أهداف المهمة
A3 -2210: لك یجب على المدققین الداخلیین ذكفایة المعاییر ضروریة لتقییم عملیة الرقابة، ل

. التحقق من مدى تأسیس اإلدارة لمعاییر كافیة لتحدید ما إذا كانت األهداف المطلوبة قد ُأنجزت
كانت غیر  أما إذافإذا كانت كافیة، یجب على المدققین الداخلیین استخدام المعاییر في التقییم، 

   .كافیة، فیجب على المدققین أن یعملوا مع اإلدارة على تطویر معاییر تقییم مناسبة
2210-C1: دارة المخاطر  أهداف المهمة االستشاریة وجهیجب أن تت ٕ إلى عملیات الحوكمة وا

  .والرقابة، وذلك على النحو المتفق علیه مع العمیل
C2 -2210: یجب أن تتوافق أهداف المهمة االستشاریة مع قیم واستراتیجیات وأهداف المنشأة.   

  : نطاق المهمة - 2220
  .مة كافیًا بشكل یحقق أهدافهایجب أن یكون نطاق المه    

2220-A1 :والسجالت  ظمة ذات العالقةاألن نطاق المهمة اعتبارات جب أن یتضمنی
   .فیها تلك الموجودة تحت سیطرة طرف أخراألصول الملموسة بما و  والموظفین



66 
 

2220-A2 :ب تحدید الفهم إذا ظهرت فرصة استشاریة هامة أثناء تنفیذ مهمة تأكیدیة فإنه یج
وأیة توقعات أخرى بشكل كتابي، كما یجب والمسؤولیات الخاصة  المرتبط باألهداف والنطاق

   .ةتوصیل نتائج المهمة االستشاریة وفقًا للمعاییر االستشاری
2220-C1 :تقدیم تأكید بأن  ن الداخلیینیالمدقق على جباالستشاریة، ی اتعند أداء المهم
ن الداخلیین تحفظات یالمتفق علیها، فإذا أبدى المدقق األهدافكافي بشكل یحقق  نطاق المهمة

حدید ما التحفظات مع العمیل لتهذه مناقشة  جب أن یتمق المهمة أثناء عملهم، فإنه یعلى نطا
   .أم ال، مع تقدیم تقریر عن ذلكإذا كان سیستمرون في هذه المهمة 

  : موارد المهمة خصیصت - 2230
تحقیق أهداف المهمة، المالئمة والكافیة إلنجاز و  المواردتحدید  جب على المدققین الداخلیینی    

ً على تقییم طبیعة ودرجة تعقید كل مهمة والوقت المحدد وی   .إلنجازها والموارد المتاحةتم ذلك بناء
  : المهمة نامج تنفیذبر  - 2240

   .یجب على المدققین الداخلیین أن یطوروا ویوثقوا البرامج الالزمة لحقیق أهداف المهمة    
2240-A1 :وثیقزمة لتحدید وتحلیل وتقییم وتاإلجراءات الالجب أن تتضمن برامج التنفیذ ی 
على هذه البرامج قبل تطبیقها، وتصدیق أیة جب المصادقة المهمة، كما ی خالل تنفیذالمعلومات 

   .تعدیالت تطرأ علیها مباشرة عند حصولها
C1 -2240:  ممكن أن تختلف برامج تنفیذ المهمات االستشاریة في شكلها ومحتواها حسب

   .طبیعة كل مهمة
  : المهمة نجازإ - 2300

جب على المدققین الداخلیین أن یقوموا بتحدید وتحلیل وتقییم وتوثیق المعلومات الكافیة ی    
  . اف المهمةإلنجاز أهدوالالزمة 

  : تحدید المعلومات - 2310
معلومات تتسم بالكفایة والموثوقیة والمالئمة والتي تفید في  نیالمدققین الداخلییجب أن یحدد     

   .إنجاز أهداف المهمة
  : التحلیل والتقییم - 2320

المهمة على أساس تحلیالت  نتائجو  أن یبنوا استنتاجاتهم  نین الداخلییالمدقق جب علىی    
  . وتقییمات مناسبة
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  : المعلومات وثیقت - 2330
على المدققین الداخلیین توثیق المعلومات ذات العالقة والتي تدعم االستنتاجات ونتائج جب ی    

   .التوصل إلیهاالمهمة التي تم 
2330-A1 :مدیر التدقیق الداخلي أن یسیطر ویتحكم في الوصول إلى سجالت  علىجب ی

قبل  المهمة، كما یجب علیه أن یحصل على موافقة اإلدارة العلیا أو المستشار القانوني للمنشأة
   .إعطاء هذه السجالت إلى أطراف خارجیة

2330-A2 :االحتفاظ بسجالت المهمة،  مدیر التدقیق الداخلي أن یحدد متطلبات علىجب ی
  .بشكل یتفق مع تعلیمات المنشأة أو المتطلبات القانونیة وأیة متطلبات أخرى وذلك

2330-C1 :یضع السیاسات التي تحكم حمایة سجالت  أنعلى مدیر التدقیق الداخلي جب ی
المهمة واالحتفاظ بها باإلضافة إلى سیاسات حق اإلطالع والحصول علیها من قبل أطراف 
داخلیة أو خارجیة، هذه السیاسات یجب أن تتوافق مع تعلیمات المنشأة والمتطلبات القانونیة وأیة 

   .متطلبات أخرى
  :اإلشراف على المهمة - 2340

قد حققت أهدافها من أن المهمة یتم اإلشراف على المهمة بشكل صحیح للتأكد  یجب أن    
فذت بجودة عالیة وساعدت في تطویر الموظفین    .ونُ

  : توصیل النتائج - 2400
  .یجب على المدققین الداخلیین توصیل نتائج المهمات إلى الجهات المعنیة    

  : معاییر توصیل النتائج – 2410
أن تتضمن التقاریر التي یتم من خاللها توصیل النتائج كل من أهداف المهمات  یجب    

   .ونطاقها باإلضافة إلى االستنتاجات القابلة للتطبیق والتوصیات وخطط التنفیذ
2410-A1:  التقریر النهائي لنتائج المهمة یجب أن یحتوي على رأي المدققین الداخلیین والنتائج

، هذا الرأي أو النتائج یجب أن نأخذ بالحسبان التي تم التوصل إلیها ع ندما یكون ذلك مناسبًا
العلیا ومجلس اإلدارة والمساهمین، كما یجب أن یعتمدوا على معلومات كافیة توقعات اإلدارة 

  .ومالئمة ومفیدة وموثوق بها
آراء المدققین الداخلیین ممكن أن تكون على شكل تقدیرات أو استنتاجات أو أیة توصیفات     

        أخرى للنتائج، ومثل هذه المهمات ممكن أن تكون مرتبطة بالرقابة على عملیات معینة 
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أو مخاطر أو وحدات عمل لذلك یجب صیاغة هذه اآلراء بشكل مناسب وبما یتوافق مع نتائج 
  .همیتهاالمهمات وأ

  2410-A2: من خالل اإلقرار بأدائهم المرضي والمقنع عند  نییجب تشجیع المدققین الداخلی
   .توصیل النتائج
2410-C1:  یختلف شكل ومحتوى التقاریر التي تُوصل وتُقدم النتائج عن المهمات االستشاریة

ً على طبیعة المهمة واحتیاجات العمیل    .بناء
  : جودة التوصیل - 2420

یجب أن تكون التقاریر التي یتم من خاللها توصیل النتائج دقیقة وموضوعیة وواضحة     
  .وبناءة وكاملة وتقدم في الوقت المناسبومختصرة 

قصد بالتقاریر الدقیقة ُ   .أنها خالیة من األخطاء والعیوب وتُقدم الحقائق بشكل صحیح: ی
  .فة للحقائق والظروف ذات العالقةتعني أنها غیر متحیزة ونزیهة وعادلة ومنص: وموضوعیة

ضروریة وتُزود الجهات المعنیة الغیر اللغة التقنیة أنها سهلة الفهم ومنطقیة، وتتجنب : وواضحة
  .بكل المعلومات الالزمة والهامة ذات العالقة

  .ضروري وتُركز على النقاط األساسیةالغیر یعني تتفادى اإلسهاب والتفصیل  :ومختصرة
  .أنها تساعد العمیل والمنشأة في إدخال التحسینات حیث تكون ضروریة ومطلوبةیعني : البناءة
تتضمن كل المعلومات الهامة وذات العالقة لدعم التوصیات والمالحظات واالستنتاجات : كاملة

  .والتي یستفید منها الجمیع
وقت المناسب جراء التصحیحي المالئم في المما یسمح لإلدارة في اتخاذ اإل: وفي الوقت المناسب

  .وحسب أهمیة المهمة
  :األخطاء والسهو - 2421

یجب على مدیر التدقیق الداخلي في حال احتواء تقاریر النتائج النهائي على خطأ أو سهو     
بلغ المعلومات الصحیحة إلى كل األطراف التي استلمت التقریر األصلي ُ   .جوهري أن ی

  " :ییر الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخليتم إعداده وفقًا لمعا" استخدام عبارة  - 2430
تم إعداده وفقًا لمعاییر " ممكن للمدققین الداخلیین عند إعداد تقریر المهمة تضمینه عبارة     

الرقابة النوعیة وبرامج وذلك في حالة فقط كانت نتائج " الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخلي
  .تدعم هذا التقریر التطویر
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  :   المهمات غیر المتوافقة اإلفصاح عن - 2431
یكون هناك عدم توافق مابین أهداف المهمة وبین متطلبات تعریف التدقیق الداخلي عندما     

والمعاییر المهنیة والسلوكیة من حیث عدم االلتزام بها وبشكل یؤثر على المهمة، یجب اإلفصاح 
  :في تقریر توصیل النتائج عما یلي

   .المعاییر المهنیة والسلوكیة التي لم یتم االلتزام بها -
  .أسباب عدم االلتزام -
  .تزام على المهمة وعلى نتائجهاتأثیر عدم االل -

  : نشر النتائج - 2440
بلغ النتائج إلى الجهات المعنیة، حیث یقوم مدیر      ُ یجب على مدیر التدقیق الداخلي أن ی

النتائج النهائي بتحدید إلى من سیقوم  المصادقة على تقریروله على بعد حصالتدقیق الداخلي 
   .بتبلیغ هذه النتائج وما هي النتائج التي سینشرها

2440-A1:  یعتبر مدیر التدقیق الداخلي مسؤوًال عن توصیل النتائج إلى األطراف التي باعتقاده
  .تعطي تلك النتائج العنایة الالزمة

2440-A2:  یجب على مدیر التدقیق الداخلي قبل نشر النتائج إلى األطراف الخارجیة القیام بما
  :یلي، ما لم تفرض متطلبات قانونیة أو تنظیمیة غیر ذلك 

  .المخاطر المحتملة على المنشأةتقییم  -
  .استشارة اإلدارة العلیا أو المستشار القانوني -
   .النتائج الرقابة على النشر من خالل تقیید استخدام -

2440-C1:  یعتبر مدیر التدقیق الداخلي مسؤوًال عن توصیل النتائج النهائیة الخاصة بالمهمات
   .االستشاریة إلى العمالء

2440-C2:  أثناء  حوكمةالمخاطر والرقابة والیمكن أن یتم تحدید القضایا المتصلة بإدارة
ذا كانت تلك القضایا تمثل أهمیة بالغة بالنسبة للمنظمة، فإنه ینبغي  ٕ المهمة االستشاریة وا

  . توصیلها إلى اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة
  :اآلراء العامة  - 2450

عندما یتم إصدار رأي عام، یجب أن األخذ بعین االعتبار توقعات اإلدارة العلیا ومجلس     
  .والمساهمین، ویجب أن تتسم هذه اآلراء بأن تكون كافیة ومالئمة ومفیدة وذات مصداقیةاإلدارة 
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  :وسیساهم تقریر توصیل النتائج في تحدید ما یلي    
  .النطاق بحیث یتضمن الفترة الزمنیة الالزمة لتكوین الرأي -
  .القیود على النطاق -
  .مقدمي خدمات التأكیداالعتماد على النظر في جمیع المشاریع ذات العالقة بما في ذلك  -
استخدام منهج الرقابة أو الخطر أو أیة معاییر أخرى كأساس إلصدار اآلراء العامة واألحكام  -

  .والتوصل إلى النتائج
  .باإلضافة إلى ما سبق یجب توضیح أسباب اآلراء العامة غیر المواتیة

  :مراحل اإلنجازمراقبة  - 2500
یق الداخلي أن یؤسس نظام لمراقبة سیر مراحل النتائج التي یتم یجب على مدیر التدق    

   .توصیلها إلى اإلدارة مع المحافظة على هذا النظام
2500-A1:  المراقبة یجب على مدیر التدقیق الداخلي تأسیس أسلوب متابعة یتم من خالله

بفعالیة، أو أن اإلدارة والتأكد من أن التوجیهات والتصرفات التي اتخذتها اإلدارة قد تم تنفیذها 
   .العلیا قد قبلت مخاطر عدم اتخاذ أي إجراء

2500-C1: جب على نشاط التدقیق الداخلي مراقبة سیر نتائج المهمات االستشاریة ومدى ی
   .تحقیقها لما هو متفق علیه مع العمیل

  : للمخاطر العلیا قرار قبول اإلدارة - 2600
التدقیق الداخلي بأن اإلدارة العلیا قد قبلت مستوى من المخاطر غیر  عندما یعتقد مدیر    

ذا لم یتم التوصل لحل لهذه المسألة  ٕ مقبول بالنسبة للمنشأة، یجب علیه مناقشة ذلك مع اإلدارة وا
   .معها فیجب علیه تقدیم تقریر حول ذلك إلى مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق

المعاییر المعتمدة من قبل معهد المدققین الداخلیین األمریكي ونظرًا ألهمیة المعاییر حیث تعتبر 
، قام الباحث بإرفاق نسخة عنها باللغة االنكلیزیة في مالحق 2011للتطبیق بدءًا من عام 

طلحات المتعلقة بالتدقیق الداخلي ، وتشمل أیضًا تعاریف جمیع المص/ 3/ الدراسة الملحق رقم 
دارة المخاطر ٕ   .وا
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  :قواعد السلوك األخالقي للتدقیق الداخلي:  ً ثانی
وضع معهد المدققین الداخلیین دلیل جدید ألخالقیات مهنة التدقیق الداخلي،  2000عام في     

وفقًا للمبادئ األخالقیة  قسمهاقاعدة سلوكیة  ةعشر  واثنيقیة وقد تضمن الدلیل أربعة مبادئ أخال
  .الداخلي الجدید وأهدافهالتدقیق األربعة وذلك استنادًا إلى مفهوم 

  :1بقواعد السلوك األخالقي وذلك لألسباب التالیةومن الضروري وجود بیان رسمي     
 .ن المدققین الداخلیین یمثلون مهنة التدقیق الداخليإ - 1
 .ن إدارة المنشأة ومجلس اإلدارة یعتمدان على مهنة التدقیق الداخليإ - 2
أن یحافظ أعضاء المهنة على معاییر عالیة للسلوك، والشرف، والشخصیة، حتى  یجب - 3

 .تمكنهم من ممارسة التدقیق الداخلي بطریقة تحقق الغرض منها
  :2وهذه المبادئ األخالقیة والقواعد السلوكیة الصادرة عن معهد المدققین الداخلیین هي

  النزاهة: المبدأ األول
خلي إلى تدعیم الثقة فیما یقوم به من أعمال، وبالتالي تعتبر األساس تؤدي نزاهة المدقق الدا    

  :القواعد السلوكیة التالیة هذا المبدأ ویتضمن على األحكام الصادرة عن المدقق، لالعتماد
  :یجب على المدققین الداخلیین 

  . أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولیة - 1
   .وتقدیم اإلفصاح المتوقع منهم وفقًا للمتطلبات القانونیة والمهنیة نیانو الق مراعاة  - 2
دم االشتراك في أیة أعمال أو أنشطة غیر معروفة، باإلضافة إلى عدم القیام ع - 3

   .بتصرفات تسيء للمهنة والمنشاة التي یعملون فیها
   .فیها والمساهمة في تحقیقها واألخالقیة التي یعملون احترام أهداف المنشأة المشروعة - 4

  الموضوعیة: المبدأ الثاني
یجب أن یتوافر في المدقق الداخلي أعلى مستوى من الموضوعیة المهنیة في تجمیع وتقییم     

وتوصیل المعلومات المتعلقة بالنشاط أو العملیة محل التدقیق، حیث یجب على المدققین 
ً على مص الحهم الداخلیین تقییم الظروف ذات العالقة بطریقة متوازنة وأن ال تتأثر أحكامهم بناء

  :صیة أو مصالح اآلخرین، ویتضمن هذا المبدأ القواعد السلوكیة التالیةالشخ

                                                             
  .523 ص ،2010 سابق، مرجع وآخرون، یوسف، حسین القاضي،   1

2 The Institute of Internal Auditors, Code of Ethics, 2009, p1-2. 
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  :یجب على المدققین الداخلیین
عدم المشاركة في أنشطة أو عالقات قد تضعف أو من المفترض أن تضعف قدرتهم  - 5

على أداء أعمالهم بشكل غیر متحیز، ویشمل ذلك األنشطة والعالقات التي قد تتعارض 
 .التي یعملون فیهامع مصلحة المنشأة 

من الممكن أن عدم قبول أي شيء من األطراف ذات العالقة بالمنشأة التي یعملون فیها  - 6
 .یضعف من مصداقیة أحكامهم المهنیة

اإلفصاح عن كل الحقائق الجوهریة التي تم التوصل إلیها أثناء تأدیة أعمالهم والتي من  -7
في تقاریرهم عن نتائج األعمال  وتحریف الممكن عدم الكشف عنها أن یؤدي إلى تضلیل

 .التي تم تدقیقها من قبلهم
  السریة: المبدأ الثالث

یجب أن یحترم المدققین الداخلیین قیمة وملكیة المعلومات التي یحصلون علیها، وأن ال     
دون أن یكون لهم السلطة التي تخولهم القیام بذلك ما لم تكن متطلبات یكشفوا عن أیة معلومات 

  : القواعد السلوكیة التالیة هذا المبدأ وتضمن .أو مهنیة تلزمهم القیام بذلك قانونیة
  :یجب على المدققین الداخلیین

أن یكونوا ُأمناء وحذرین في استخدام المعلومات التي یحصلوا علیها أثناء تأدیة أعمالهم  - 8
 .وواجباتهم، وحمایة هذه المعلومات

علیها لتحقیق أیة مكاسب شخصیة،           عدم استخدام المعلومات التي یحصلون  - 9
 استخدامها بشكل یتعارض مع القانون ویضر باألهداف المشروعة واألخالقیة للمنشأة أو

  الكفاءة المهنیة: المبدأ الرابع
یجب أن یقوم المدققین الداخلیین باستخدام المعرفة والمهارات والخبرات الالزمة ألداء خدمات     

  : القواعد السلوكیة التالیة هذا المبدأ تضمنیو  .التدقیق الداخلي
  :یجب على المدققین الداخلیین

               تأدیة الخدمات واألعمال التي یمكنهم القیام بها من خالل توفر المعرفة والمهارات  -10    
      .الخبرات الالزمة لتأدیتهاو 

  .الممارسة المهنیة الدولیة للتدقیق الداخليتأدیة خدمات التدقیق الداخلي وفقًا لمعاییر  -11    
  .یقدمونهاوجودة الخدمات التي  وبشكل مستمر لتطویر وتحسین كفاءة السعي دائماً  -12    
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  التدقیق الداخلي في المصارف ودوره في إدارة المخاطر:  ثالثالفصل ال

  
  

  التدقیق الداخلي في القطاع المصرفي: المبحث األول

  أهمیة التدقیق الداخلي في المصارف:  وًال 

  مبادئ التدقیق الداخلي في المصارف: ثانیاً 

  مقومات التدقیق الداخلي في المصارف: ثالثاً 

  

  المصرفیة دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر: الثاني المبحث

  دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر:  وًال 

  دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر:  ً ثانی

    دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر:  ً ثالث
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  التدقیق الداخلي في القطاع المصرفي: المبحث األول
  :أهمیة التدقیق الداخلي في المصارف :  وًال 

یعتبر الجهاز المصرفي قطاعًا فاعًال وحیویا في إدارة االقتصاد ومواكبة التطورات التي یمر      
بها من خالل توفیر القنوات واألطر المؤسسیة الالزمة لتعبئة المدخرات وتوجیهها نحو سبل 

  .االستثمار الحقیقي الداعم لمسیرة النمو المطرد
جراءات األعمال المصرفیة یحفه مجموعة من المخاطر و      ٕ من المعروف أن ممارسة أنشطة وا

وأن ترك األنشطة والممارسات المصرفیة بدون عملیة تدقیق ومراقبة سیؤدي إلى مشاكل تهدد 
 لرؤوس أموالها وبالتالي إمكانیة اإلفالس أو المصارفبخطر فقدان العمالء لودائعهم وفقدان 

المقاضاة أمام المتعاملین أو وقوع مخالفات على المصرف من قبل الجهات المشرفة الحكومیة 
لذلك كان من . المركزي المصرفالتي تمارس أنواع الرقابة الخارجیة الحكومیة على المصارف ك

المهم جدا وجود دوائر ووحدات تقوم بمهمة التدقیق والفحص والتأكد من داخل المصرف على 
  .المصارفت التي ینفذها المدراء واألفراد داخل اإلجراءا

  :  1بما یلي المصارفمبررات وجود التدقیق الداخلي في  ویمكن تلخیص    
ً  المصارفأن  - 1 بالودائع ومرورًا  تقوم بالعدید من المعامالت ضمن األقسام العدیدة فیها ابتداء

ة وما یتبع ذلك من المعامالت والجاري مدین والتسهیالت االئتمانی اتبالكمبیاالت واالعتماد
الحاجة الملحة إلى وجود  إلى هذا التنوع في العملیات المصرفیة تبدو المختلفة، لذلك فإن تبعاً 

  . التدقیق الداخلي
نما هناك ما یسمى بالعمیل الدائم  المصرفأن عدد المتعاملین مع  - 2 ٕ ، ال یأتون صدفة وا كبیر جدًا

أن یوفر الثقة لهذا العمیل بالحفاظ على سمعة  رفالمصلذلك كان لزامًا على ) المستقر(
 المصرفأو اختالسات في هذا  من خالل إدراك العمیل بعدم وجود أیة تالعبات المصرف

 . كنتیجة حتمیة لتوفیر جهاز رقابة وضبط فعال
، المصارفوجود إمكانیة التالعب في العملیات المصرفیة خاصة بعد حدوث ظاهرة المكننة في  - 3

 . المجال المناسب لحدوث تلك التجاوزاتمما أتاح 

                                                             
  .1998أمین، التدقیق والرقابة في المصارف، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، األردن،  عبد هللا، خالد 1

  



75 
 

عالقة الرقابة الداخلیة والتدقیق بسیاسات التوظیف حیث تبدو هذه العالقة في تشجیع الموظف  - 4
 .تماد على تقاریر المدقق الداخليالدقیق والصادق بعمله ومعاقبة الموظف المقصر باالع

 إلى أن التدقیق الداخلي یعطي العمیل الثقة بالمصرف، فإن هذا التدقیق تبدو أهمیته باإلضافة - 5
 . في المشروع الصورة الواضحة عن سیر العملیات فیه أیضًا في إعطاء المساهمین

وقد أكد مجلس النقد والتسلیف على أهمیة التدقیق الداخلي في المصارف من خالل القرار رقم 
الذي یبین التعلیمات الخاصة بمتطلبات التدقیق  30/3/2005تاریخ ) 4ب/ م ن /  123(

الداخلي في المصارف، حیث طلب من المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة في 
  :1مادته األولى

 حجمه یناسب بما الداخلي للتدقیق دائمة دائرة اإلداري هیكله تضمنی أن مصرف كل على"
ا عملها یشكل حیث الكفاءة ذات البشریة العناصر من الكافي العدد تضمو  عملیاته وطبیعة ً  جزء

  " . الداخلیة إجراءاته وعلى المصرف لدى الداخلي الضبط نظام على المستمرة الرقابة من
  :األساسیة مبادئ التدقیق الداخلي :  ً ثانی

التدقیق " من قبلها بعنوان أوضحت لجنة بازل للرقابة المصرفیة من خالل الدراسة المعدة 
، المبادئ العامة واألساسیة "وعالقة المراقبین بالمدققین، دراسة مسحیة  مصارفالداخلي في ال

  :2لوظیفة التدقیق الداخلي، وهي
   ) : ( Permanent Function-Continuity االستمراریة – الدیمومة - 1

تقوم  دائمة،داخلي لدیه وظیفة تدقیق  وجدأن ی مصرفكل  ینص هذا المبدأ على أنه یجب على
الزمة التي ال جراءاتاإل افةاإلدارة العلیا اتخاذ كوعلى  بتنفیذ المهام والمسؤولیات الموكلة إلیها،

 هوطبیعة عملیات المصرف حجموالتي یجب أن تتناسب مع  تضمن استمراریة هذه الوظیفة
كوادر وال الضروریة المواردلداخلي بجراءات تزوید قسم التدقیق ا، وتتضمن هذه اإلوأنشطته
  . هدافهلیتمكن من إنجاز أ البشریة

  :)Independence, Objectivity andImpartiality(النزاهة-الموضوعیة-االستقاللیة - 2

وعن  یتم تدقیقهامستقلة عن األنشطة التي  مصرفیجب أن تكون وظیفة التدقیق الداخلي في ال
عملیات الرقابة الداخلیة الیومیة، مما یوفر اعتقاد كافي بأن التدقیق الداخلي یستطیع أن ینفذ 

                                                             
  .2، ص 30/3/2005تاریخ ) 4ب/م ن/123( ، قرار مجلس النقد والتسلیف رقم مرجع سابقیة المركزي، مصرف سور 1

2 Basel Committee on Banking Supervision, Internal audit in banks and the supervisor’s 
relationship with auditors: A survey, August 2002, p4-6. 



76 
 

مهامه بموضوعیة ونزاهة دون التأثر بمصلحة اإلدارة الخاصة نتیجة تبعیته لها، وبالتالي یستطیع 
شف مواقع االحتیال المدقق الداخلي تقدیم تقریره عن نتائج مراقبته وتقییمه للنشاطات المختلفة وك

ویكتسب التدقیق الداخلي هذا الحق من خالل . داخلیًا دون ممارسة أیة ضغوط من اإلدارة العلیا
  .استقاللیته ضمن الهیكل التنظیمي وتبعیته المباشرة للجنة التدقیق

ولتحقیق الموضوعیة والنزاهة المطلوبین في عمل التدقیق الداخلي یجب وجود عدة إجراءات 
  :نهاوشروط م

 .الدوران المستمر لمهمات التدقیق بین موظفي قسم التدقیق -
 .عدم تدخل المدقق الداخلي وتنفیذ أیة أعمال تشغیلیة  ضمن المصرف -
 .االعتراف باستقاللیة قسم التدقیق الداخلي ضمن الهیكل التنظیمي -
 .عدم وجود تضارب في المصالح بین التدقیق الداخلي والمصرف -
 إستراتیجیةتوافق مع ي مهامه حسب ما یراه هو مناسب ومالتدقیق الداخل یجب أن یمارس قسم -

 .المصرف
 ویجب على المدققین المعینین داخلیًا أن ال یدققوا األنشطة التي كانوا یمارسونها مدة تقل عن -

 .دورة مالیة
 : Professional Competence ) ( الكفاءة المهنیة  - 3

مهامهم ووظیفتهم بالشكل ألداء عنصرأ جوهریًا وأساسیًا  ینداخلیال ینمدققللالكفاءة المهنیة تعتبر 
  .الصحیح

ان واكتساب الخبرة والمعرفة المستمر  والتأهیل لتدریباداخلي المدقق لل الكفاءة المهنیة وتشمل
باختالف حجم المصرف ودرجة تعقید  المطلوبة والمهارات المطلوبة، وتختلف درجة الكفاءة

  .األنشطة موضوع التدقیق كتدقیق األنشطة المصرفیة االلكترونیة
  :الداخلي الكفاءة المهنیة من خاللویكتسب موظفي التدقیق 

 .الخبرة أثناء ممارسة العمل  -
 .یبیة المهنیة الداخلیة والخارجیةحضور الدورات التدر  -
 .والتقلیل من روتین العمل لداخليدوران الموظفین ضمن قسم التدقیق ا -
 .) CIA( تشجیع ومساعدة الموظفین في الحصول على شهادة المدقق الداخلي المعتمد  -
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  :مصرفقسم التدقیق الداخلي ضمن النشاط  ومجال نطاق - 4
Scope of Activity and the organization of the internal audit department )(   

فجمیع أقسام  ،لداخليضمن نطاق عمل التدقیق ا عملیات المصرفكل أنشطة و یجب أن تقع 
واألنشطة الخارجیة ال تستثنى من  منشآت التابعةبما فیها أنشطة الفروع وال مصرفوأنشطة ال

والملفات والبیانات نطاق فحص دائرة التدقیق الداخلي، فهي مخولة بالوصول إلى كل السجالت 
  .مصرفالخاصة بال

 مصرفمعینة خاصة بال عملیاتاقبة على أنشطة أو ئ أقسامًا للرقابة والمر تنش مصارفبعض ال 
یق وهذه األقسام جزء من نظام الرقابة الداخلي، حیث إن وجودها ال یقلل من فحص دائرة التدق

  . لي  هاالداخ
 في الخارج فعلى دائرة التدقیق الداخلي أن تؤسس مكتبًا محلیاً  مصرففي حال وجود فرع هام للو 

، وهذا المكتب یعد جزءًا من دائرة لتدقیق الداخلي، هذا ا فرع للتأكد من كفاءة واستمراریة عمل
  .لمبادئ الخاصة بالتدقیق الداخليویجب أن ینظم بطریقة یلتزم فیها با

  :مقومات التدقیق الداخلي في المصارف :  ً ثالث
والتي تم تلخیصها من خالل المراجع الواردة في  تتلخص مقومات التدقیق الداخلي في المصارف

  :1ما یليك الهامش
 .قسم مستقل للتدقیق الداخلي - 1
 .أفراد مؤهلون للقیام بالتدقیق الداخلي - 2
 .الداخلي نظام جید للرقابة - 3
 .نظام جید للتقاریر - 4

  :ل كما یليوسیتم عرض كل واحد من هذه المقومات بالتفصی
 :قسم مستقل للتدقیق الداخلي -1

یجب أن یتواجد في المصرف قسم مستقل للتدقیق الداخلي یقوم بتدقیق جمیع أعمال إداراته 

                                                             
القباني، ثناء علي، السواح، نادر شعبان إبراھیم، النقود البالستیكیة وأثر المعامالت اإللكترونیة على المراجعة الداخلیة  - 1

  .195 -174، ص 2006التجاریة، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  مصارففي ال
التقلیدیة في سوریة، نیسان مصرف سوریة المركزي، مجلس النقد والتسلیف، دلیل حوكمة الشركات لدى المصارف   -  

  .12ص      ،2009
  .431-429، ص1999رضوان، رأفت علي، معاییر وإجراءات المراجعة، كلیة التجارة، جامعة المنوفیة، مصر،   -  

 - Ratliff, R.L, Redding, K.F, Introduction to Auditing : Logic, Principles, and -Techniques, 
IIA, 2002, p3.  
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وأنشطته المختلفة، ولضمان االستقاللیة الكاملة البد من تبعیته في الهیكل التنظیمي للمصرف 
غیر ن عدد من أعضاء مجلس اإلدارة إلى مجلس اإلدارة أو لجنة التدقیق التي تتكون م

  .عادة تتكون من ثالثة إلى خمسة أعضاء حسب حجم المصرفالتنفیذین، و 
المركزي مسؤولیة لجنة  سوریة مصرفالحوكمة في المصارف الصادر عن  وقد أوضح دلیل

  :التدقیق وعالقتها بقسم التدقیق الداخلي وذلك كما یلي
 اللجنة أهداف

 الداخلي التدقیق كفایة ومدى ونتائج ونطاق والرقابة، الضبط ونظم المالیة التقاریر مراجعة
  .المالیة البیانات على الجوهري األثر ذات المحاسبیة القضایا ومراجعة والخارجي

 اجتماعاتها ودوریة اللجنة تشكیل
 عن األعضاء عدد یقل أال على تنفیذیین، غیر أعضاء من التدقیق لجنة تتكون أن یجب  1-
 .اإلدارة مجلس رئیس تضم ال أن وعلى أعضاء ثالثة

 .المستقلین األعضاء من اللجنة أعضاء غالبیة یكون  2-
 .المستقلین األعضاء من اللجنة رئیس یكون 3- 

 في العملیة الخبرة أو/و العلمیة المؤهالت ذوي من األقل على عضوا اللجنة تحوي أن یجب  4-
 اإلدارة مجلس موافقة بعد خارجیة بخبرات باالستعانة الحق وللجنة والمالیة، المحاسبیة المجاالت

 .ذلك على
 محاضر وتدون السنة، في األقل على ) أشهر ثالثة كل مرة ( اجتماعات أربع اللجنة تعقد  5-
 .أصولي بشكل االجتماعات هذه

 اللجنة ومهام صالحیات
 وللجنة عملها، ممارسة سبیل في معلومات أي على الحصول سلطة التدقیق للجنة یكون 1- 
 لالستئناس االجتماعات لحضور االختصاص أو الخبرة ذوي األشخاص من أي دعوة أیضا
 اجتماعاتها، لحضور التنفیذیة اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من عضو أي ودعوة برأیه،

 .اللجنة اجتماعات لحضور الداخلي التدقیق مدیر ویدعى
 لمجلس بشأنها والتوصیة اإلدارة، مجلس على عرضها قبل الدوریة المالیة البیانات مراجعة  2-

 ضمان بهدف وذلك المالیة، البیانات على الجوهري األثر ذات المحاسبیة القضایا ومتابعة اإلدارة
 .المالیة التقاریر وشفافیة عدالة
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 مسؤولیة وتشتمل الداخلیة، والرقابة الضبط نظم وكفایة فعالیة بتقییم التدقیق لجنة تقوم 3- 
 :على أخرى، أمور بین من اللجنة،

 عن الصادرة النافذة بالتعلیمات االلتزام من والتأكد الداخلي التدقیق وظیفة وكفایة فعالیة تقییم - أ
 .العالقة ذات الجهات

 .الداخلي التدقیق وبرامج نطاق وكفایة فعالیة تقییم -ب
 .بشأنها الالزمة اإلجراءات اتخاذ تم قد أنه من والتأكد الداخلي التدقیق تقاریر نتائج مراجعة -ت
 .الداخلي قیدقتال مدیر من المقترحة التدقیق خطط وٕاقرار مراجعة -ث
  .أدائه وتقییم تعویضاته وتحدید وعزله ونقله الداخلي التدقیق مدیر بتعیین التوصیة  -ج

 :تدقیق الداخليأفراد مؤهلون للقیام بال -2
في أعمالها، مع یجب تزوید أقسام التدقیق الداخلي في المصارف بأفراد من ذوي الكفاءة والخبرة 

مراعاة توفیر عنصر اللیاقة ومتانة الخلق ألن عملهم یستلزم االتصال بجمیع العاملین في 
  :المصرف وفروعه، ولذلك یجب أن تتوفر فیهم عدد من الشروط والمواصفات نصنفها كما یلي 

 :الشروط العلمیة   - أ
 .أن یكون حاصًال على مؤهل تجاري جامعي -
 .والمؤهلین لتدقیق أعمال المصارفأن یكون من ذوي الخبرة  -
أو األفراد العاملین فیه أو النظام  مصرفیة تدقیق سواء كانت متصلة بالقدرة على فهم أي عملال -

 .المتبع
 .التدریب العلمي المستمر -
 .دراسة مبادئ العلوم السلوكیة وفنون العالقات العامة وطرق كسب اآلخرین -
 .ه ووظائفهالمعرفة الكافیة بنظم الحاسوب ومكونات -
 .اإللمام بأسالیب التدقیق الداخلي في ظل استخدام بیئة التشغیل االلكتروني -
 .المعرفة الكافیة في كیفیة معالجة البیانات الكترونیاً  -
 .أن یكون على درایة كافیة بالتعامل مع شبكات المعلومات الدولیة وكیفیة االستفادة منها -

 :الشروط المهنیة    -  ب
 .بموضوعیةأن یؤدي عمله  -
 .مهارات التفكیر االنتقادي و التحلیليأن یكون لدیه  -
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بذل العنایة المهنیة المعقولة أثناء القیام بعمل التدقیق الداخلین ویجب أن یكون المدقق الداخلي  -
 .على وعي باحتماالت األخطاء والسهو، الضیاع، عدم الفاعلیة وتعارض المصالح

 .یجب أن یتمتع عمله بالسریة -
 .علیها عند القیام بالتدقیقمواطن التي تتركز فیها صور الخداع باستخدام الحاسوب للتركیز فه  ال -
 .یجب أن ال یكون متصیدًا لألخطاء بل مساعدًا على تصحیحها -
 .یجب أن یكون حذرًا تجاه الظروف واألنشطة األكثر عرضة لمخالفة القوانین العامة واألنظمة -

 :الشروط األخالقیة    -  ت
 .باألخالقیات المهنیة و قواعد السلوك المهني االلتزام  -
 .أن یكون على عالقة طیبة بزمالئه العاملین في المصرف -
ویجب أن یكون مفهومًا لدى المدقق الداخلي أن عمله ال یعني إكسابه ممیزات على زمالئه في  -

قیقًا األقسام األخرى، بل علیه أن یقوم بعمله في جو تسوده روح اإلخاء والتعاون وذلك تح
 .لمصلحة العمل

 :ة الداخلیةنظام جید للرقاب -3
نصت معاییر األداء المهني للتدقیق الداخلي على أن نطاق التدقیق الداخلي یجب أن یشمل 
فحص وتقییم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلیة للمصرف، ومدى كفاءة أداء المهام المحددة ویتم 

  :ذلك من خالل 
 .داقیتهاالتحقق من صحة المعلومات ومص -
 .ن والقواعد من جانب الموظفینالتحقق من االلتزام بالسیاسات والخطط واإلجراءات والقوانی -
 .التحقق من حمایة األصول ووجودها -
 .التحقق من االستخدام االقتصادي والفعال للموارد -
 .التحقق من تحقیق أهداف العملیات والبرامج وفق ما هو مخطط لها -
 :نظام جید للتقاریر -4

لتقاریر الجیدة بأربعة تحدید أهم الخصائص التي تؤثر في تصمیم التقاریر حیث تتمیز ایجب 
  :خصائص وهي

یجب أن یكون للتقریر هدف معین في خدمة اإلدارة، وقد أدى استخدام الكمبیوتر إلى : المنفعة   - أ
إعداد تقاریر قد ال یكون لها منفعة لمستخدمیها لما تحتویه من معلومات زائدة عن احتیاجات 
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یحث المدراء  مستخدمیها، لذلك یجب أن تعرض المعلومات في التقاریر بشكل مختصر ومفید
 .خاذ القراراتعلى ات

یجب أن تكون التقاریر واضحة یسهل قراءتها وفهم ما تحتویه من معلومات، : الشكل المالئم   -  ب
 .لة على حدهویجب أن یحدد الشكل المالئم للتقریر على أساس كل حا

اسم ( التقریر الجید یجب أن یشمل معلومات أساسیة تحدد هویته مثل العناوین  :محددة الهویة   -  ت
 .وأرقام الصفحات وتاریخ التقریر) .....المصرف، اسم القسم،

 .لى أسس ثابتة وفترات زمنیة ثابتةیجب أن تعد التقاریر ع: الثبات   -  ث

  المصرفیة دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر: المبحث الثاني
 من إدارة المخاطر هي تخفیف احتماالت حدوث الخسائر، وتخفیض النتائج المالیةالغایة     
عند وقوعها، ولتحقیق ذلك البد من إجراء عدد من الخطوات األساسیة تبدأ بتحدید ئر خساال لهذه

التي تكون عرضة للمخاطر داخل المصرف، وبعد التعرف على  واألنشطة جمیع المجاالت
ة تبدأ عملیة تقییمها من خالل قیاسها بشكل كمي لمعرفة حجم الخسائر المتوقع المخاطر المختلف
  .االستجابة لهاكیفیة ذه المخاطر و بعد ذلك تأتي مرحلة التعامل مع ه ثمأن ینتج عنها، 

المدقق الداخلي هو العنصر الفعال في إدارة المخاطر المصرفیة، حیث یستطیع الوصول و     
نها تقلیل المخاطر بنسبة كبیرة وخاصة في ظل أت والمعلومات التي من شإلى العدید من البیانا

عالن العدید من المؤسسات  ٕ الظروف االقتصادیة التي تشهد فیها أسواق المال انهیارات كبیرة وا
  .1اإلفالس

في هذا المبحث شرح مفصل لدور التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر والتي  وسیتم    
  :من الخطوات تتمثل بشكل رئیسي فيبینا سابقًا من خالل الفصل األول أنها تتكون من عدد 

      Risk Identificationتحدید المخاطر  -
 Risk Assessment         .تقییم المخاطر -
 Risk Response       .االستجابة للمخاطر -

ثل بتوثیق الخطوات السابقة وكما ذكرنا سابقًا في الفصل األول هناك خطوة رابعة تتم
 .فعند االنتهاء من كل مرحلة یجب توثیقها بالكامل لیتم تقدیم التقاریر المناسبة عنها

                                                             
  .2002، الریاض، السعودیة، نشردار المریخ لل ترجمة محمد الدیسطي، جیمس، المراجعة مدخل متكامل، ،، لوبكألفین ،رینزأ 1
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نا من وقبل تقدیم شرح مفصل لدور التدقیق الداخلي في كل من الخطوات السابقة، البد ل    
إدارة المصرف  ، حیث تعتبرمصرفتوضیح كیف تتم عملیة إدارة المخاطر على مستوى ال

واالستراتیجیات والخطط الالزمة هداف اإلدارة العلیا تحدد األالمسؤول األول عن هذه العملیة، ف
وهو الربح، وذلك بما یتناسب مع ظروف البیئة المحیطة  مصرفلتحقیق الهدف األساسي ألي 

أمام تحقیق  ة التي تحولائق األساسیو العمن واردها، وتعتبر المخاطر بها وضمن إمكانیاتها وم
  .ذلك

لذلك أول عمل یجب على اإلدارة القیام به هو تحدید المجاالت واألنشطة التي یمكن أن تتعرض 
تؤدي إلى هذه المخاطر، وهنا یأتي دور التدقیق الداخلي في للمخاطر، وتحدید العوامل التي 

تقدیم المساعدة لإلدارة في تحدید األحداث السلبیة والتي یمكن أن یكون لها أثر سلبي على 
  .وتنفیذ إستراتیجیتها مصرفتحقیق أهداف ال

 كمي وذلك التي تم تحدیدها من خالل قیاسها بشكل السلبیة وبعد ذلك تأتي مرحلة تقییم لألحداث
  :أیة خطر وهما  لتقییم معرفة البعدین األساسیین من خالل

 .تقدیر احتمال حدوث هذا الخطر -
 .تقدیر حجم تأثیره هذا الخطر -

الطرق المستخدمة من خالل تحلیل وتقییم  تقییمالویلعب التدقیق الداخلي دور أساسي في عملیة 
عادة  ٕ لتقدیم ، احتساب التقییم والتأكد من صحتهفي تقدیر حجم المخاطر واحتمال حدوثها، وا

  . تأكید معقول لإلدارة بأن التقییم الذي سیتم على أساسه التعامل مع المخاطر تم بالشكل الصحیح
، حیث ممكن أن والتعامل معها وهنا تأتي المرحلة األخیرة وهي كیفیة استجابة اإلدارة للمخاطر

مخاطر، كقبول الخطر، أو تجنب الخطر، أو التخفیف تتخذ اإلدارة قرارات مختلفة للتعامل مع ال
ویلعب التدقیق الداخلي في هذه استنادًا إلى درجة احتمال حدوثه، ودرجة تأثیره،  من هذا الخطر

لمشورة والنصح لإلدارة حول الخیار األنسب لمعالجة المرحلة دورًا هامًا من خالل تقدیم ا
  .المخاطر بالمقارنة مع تكلفة هذا الخیار

 ظامباختبار فعالیة عملیة االستجابة للمخاطر من خالل اختبار فعالیة ن قوم التدقیق الداخليیو 
من خالل المراقبة المستمرة یوم بیوم  ودوره في تخفیف أو التخلص من المخاطر المحتملةالرقابة 

ویقوم ، مصرفلعملیة إدارة المخاطر ومدى تنفیذها بما یتفق مع خطط واستراتیجیات وأهداف ال
  .تبع للتعامل معهاقت فعًال ومدى فعالیة الخیار الذي أُ أیضا بتحلیل وتقییم المخاطر التي تحق
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ومن المهام الرئیسیة أیضا لنشاط التدقیق الداخلي الـتأكد من فعالیة وكفاءة نظام التقاریر المتبع 
ت المناسب إلى في توصیل المعلومات المالئمة والكافیة حول عملیة إدارة المخاطر وفي الوق

  :1، ویوضح الشكل التالي هذا الدور كما یليمجلس اإلدارة
  ردور وظیفة التدقیق الداخلي في إدارة المخاط)  4( الشكل رقم 

  
وقد بین معهد المدققین الداخلیین األمریكي الدور الرئیسي لنشاط التدقیق الداخلي فیما یتعلق     

وذلك من خالل تقدیم خدمات تأكیدیة موضوعیة لإلدارة العلیا  مصارفبإدارة المخاطر في ال
ومجلس اإلدارة حول فاعلیة عملیة إدارة المخاطر، وبالفعل فقد أظهرت الدراسات أن أعضاء 
مجالس اإلدارات المختلفة والمدققین الداخلیین یتفقون على أن الدور األساسي للتدقیق الداخلي 

  :یتمثل في أمرین هما
                                                             

1 Staciokas, Romas, &, Rupsys, Rolandas, Op cit, 2005, p23.  
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 .الصحیحمالئم و الشكل الأكید موضوعي بأن مخاطر العمل الرئیسیة تدار بتقدیم ت -
 .1بأن إطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة یعمل بكفاءة وفعالیةتقدیم تأكید  -

كما حدد المعهد اإلجراءات الرئیسیة والوقائیة التي یمكن للتدقیق الداخلي أن یمارسها في    
عملیة إدارة المخاطر، واإلجراءات التي یجب علیه أن ال یمارسها ولیست من اختصاصه في هذه 

   .مصرفقاللیته في تقدیم خدماته للالعملیة والتي تؤثر على موضوعیته واست
  :2یلي كما لتدقیق الداخليواإلجراءات ل دواراأل هذه وبین المعهد
v لنشاط التدقیق الداخلي فیما یتعلق بإدارة المخاطر والعام جوهريال ور ال: 

 .حول فاعلیة وكفاءة عملیة إدارة المخاطر مصرفتقدیم تأكید لل - 1
 .تقدیم تأكید بأن تقییم المخاطر یتم بشكل صحیح - 2
 .تقییم عملیة إدارة المخاطر - 3
 .ةتقاریر التي تحدد المخاطر الرئیستقییم ال - 4
 .ةاجعة عملیة إدارة المخاطر الرئیسمر  - 5
v لنشاط التدقیق الداخلي فیما یتعلق بإدارة المخاطر الدور الوظیفي والتخصصي: 

 .المساعدة لإلدارة في تحدید وتقییم المخاطرتقدیم  - 1
 .لإلدارة في االستجابة للمخاطر تقدیم النصح والمساعدة - 2
 .وخطوات عملیة إدارة المخاطرترتیب أنشطة  - 3
 .تجمیع التقاریر المختلفة عن المخاطر وتوحیدها - 4
 .المحافظة على إطار عملیة إدارة المخاطر وتطویره - 5
 .تأیید ودعم القائمین على إدارة المخاطر - 6
 .تطویر إستراتیجیة إدارة المخاطر وعرضها على مجلس اإلدارة - 7
v مخاطرالدور المرفوض للتدقیق الداخلي في إدارة ال: 

 .المخاطر الجوهریةتحدید  - 1
خضاعها لسیطرته - 2 ٕ  .تنفیذ عملیة إدارة المخاطر وا
 .إدارة التأمین على المخاطر - 3

                                                             
1 The Institute of Internal Auditors, The Role of Internal Auditing in Enterprise-Wide Risk 
Management, January 2009, p3, www.theiia.org. 
2 The Institute of Internal Auditors, Op cit, September 2004, pp 1-2, www.theiia.org. 

http://www.theiia.org
http://www.theiia.org
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 .اتخاذ القرارات المتعلقة باالستجابة للمخاطر - 4
 .تنفیذ إجراءات االستجابة للمخاطر نیابة عن اإلدارة - 5
 .تحمل مسؤولیة عملیة إدارة المخاطر - 6

هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة  مصرفأك  على  ن  دار  الفمعهد المدققین الداخلیین 
باالستجابة للمخاطر كتحملها أو تجنبها، وینحصر دور التدقیق الداخلي في تقدیم النصح لإلدارة 
ویبین تأییده أو اعتراضه لقرارات اإلدارة المتعلقة بعملیة إدارة المخاطر، ولیس ممارسة عملها 

  .واتخاذ القرارات بالنیابة عنها
  .األدوار المختلفة لنشاط التدقیق الداخلي شكل التاليوضح الوی
  

  1مصارفاألدوار المختلفة للتدقیق الداخلي في إدارة مخاطر ال: )  5( الشكل رقم          

  

                                                             
1 The Institute of Internal Auditors, Op cit, 2009, p4.  
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  :تدقیق الداخلي في تحدید المخاطردو  ال:  وًال 
بعد استعراض مختلف آراء الباحثین المختلفة حول عملیة تحدید المخاطر ودور التدقیق     

لخص الباحث هذه اآلراء كما یلي ُ   :1الداخلي فیها، ی
یعتبر تحدید المخاطر الخطوة األولى واألساسیة في عملیة إدارة المخاطر، وتعتبر الخطوة     

ید المخاطر دیعني عدم تح المتوقعة اث السلبیةاألهم ألنه عدم تحدید أحد الظروف أو األحد
االستجابة لها والتعامل معها  مصارفدا ة الوبالتالي عند حدوثها لن تستطیع إ ،الناتجة عنها

   .بشكل فعال وفي الوقت المناسب
وتحدید المخاطر یعني التعرف على األحداث التي لها أثر سلبي على إنجاز وتحقیق أهداف 

 اإلدارة التي غالبًا ما تعین فریق عمل ، وتتم هذه العملیة من قبلمصرفال واستراتیجیات وخطط
من جهة،  مصرفباألنشطة المختلفة للللقیام بذلك والذي یجب علیه أن یكون على معرفة كاملة 

ومعرفة بالبیئة الخارجیة المحیطة من جهة أخرى، باإلضافة إلى الفهم السلیم ألهداف 
  .مصرفواستراتیجیات وخطط ال

ویجب أن تتم عملیة تحدید المخاطر باستخدام أسالیب وأدوات مناسبة ومنهجیة تضمن بأن جمیع 
األنشطة والمجاالت التي تكون عرضة للمخاطر قد تم تحدیدها وتحدید المخاطر التي ممكن أن 

، كما یجب تحدید جمیع التغیرات المصاحبة لتلك األنشطة وتصنیفها حسب أهمیتها، تنتج عنها
تمارس عملیة التحدید هذه بشكل روتیني ومستمر لمعرفة وتحدید أیة مخاطر جدیدة لم تكن وأن 

، ولمعرفة أیة تغیرات في المخاطر المحددة سابقاً    .ظاهرة سابقًا
  :ومن األسالیب الشائعة لتحدید المخاطر ما یلي

أي حدث یؤثر بشكل سلبي على تحقیق أهداف :  التحدید المعتمد على األهداف •
 .یعتبر خطر مصرفال

                                                             
1 1 William, R, &, Kinney, Jr, Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes, 
The Professional Practices Framework for Internal Auditing ( PPF ), IIA, US, 2003, chapter 5, 
p143. 
-Pickett, K .H, Spencer, Op cit, 2003,  p172 
-The Institute Of Risk Management, Op cit, 2002, p5. 
-Treasury, H.K, Management of Risk – Principals and Concepts, The Orange Book, UK, 
October 2004, p16. 
 -Cooper, Dale, &, Others, Op cit, 2005, pp 37-44. 

إدارة المخاطر وإستراتیجیة التأمین في ظل تكنولوجیا المعلومات، المؤتمر العلمي الدولي السنوي  منصور، كاسر نصر،ال -
 .6، ص2007یسان ن 18- 16 جامعة الزیتونة، عمان، األردن السابع، إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة،
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جمیع المصادر المحتملة  وهو عبارة عن تصنیف: التحدید المعتمد على التصنیف •
المولدة  أو العواملللمخاطر، ویمكن تصنیف هذه المصادر أو األنشطة الرئیسیة 

 :للمخاطر كما یلي
، تتأثر بعدة مصرفتهتم باألهداف اإلستراتیجیة طویلة األمد لل: إستراتیجیة -

توفر رأس : أن ینتج حدوث تغیر فیها إلى حدوث المخاطر مثلأحداث ممكن 
المال، األحداث السیاسیة، التغیرات القانونیة والتشریعیة، السمعة، الظروف 

 .الطبیعیة والكوارث
األعمال  مصرف خالل ممارستهترتبط بالنواحي الیومیة ألنشطة ال: تشغیلیة -

األخطاء البشریة، رحیل  المختلفة، ینتج عنها أحداث مثل تالعب الموظفین،
 ..الكوادر المؤهلة

، وتتأثر بظروف السوق المختلفة كالتغیر مصرفترتبط بالنواحي المالیة لل: مالیة -
 ..ر الصرف أو الفائدة أو السلعافي أسع

، وتتأثر بمخاطر مثل مصرفترتبط بمصادر المعرفة داخل ال: معلوماتیة -
 ..ة الفكریةالمنافسة التكنولوجیة، وسوء استخدام الملكی

وهو أسلوب یعتمد على قیام كل نشاط أو قسم : تحدید المخاطر بناء على التقییم الذاتي •
بفحص ومراجعة طبیعة أعماله واألحداث التي تؤثر علیها، ومن ثم  مصرفداخل ال

تحدید المخاطر المحتمل حدوثها والمرتبطة بشكل مباشر بهذا النشاط، ویعتبر من 
 .یساهم بشكل فعال في عملیة تحدید المخاطر یجعل كل فرد ب الفعالة كونهاألسالی

هو تقنیة مفیدة تستخدم في تحدید مجموعة واسعة من المخاطر بشكل : العصف الذهني •
من نوعها، ویقصد  ةالفرید الجدیدة أو أولي ومبدئي، وخاصًة في المشاریع الكبیرة أو

، ومهارات فریق عمل المخاطربالعصف الذهني اآلراء واألفكار التي تستنبط من خبرات 
والهدف منه تبادل األفكار لتغطیة جمیع المخاطر المحتملة بدون استثناء وبدون إصدار 

 .أحكام حول أهمیتها في المراحل األولیة لتحدید المخاطر
هي قوائم موجودة مسبقًا تضم مختلف المخاطر الهامة والشائعة : قوائم المخاطر السابقة •

ستخلصة عادةً من المخاطر النظامیة والقیاسیة للمشاریع السابقة ، وتكون ممصرففي ال
لسهولة والسرعة في تحدید المخاطر، وتستخدم والمنشآت المماثلة، وتتمیز هذه الطریقة با
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لتخفیف الجهود والضغوط على فریق العمل المسؤول عن عملیة إدارة المخاطر، وتكون 
  .التي تتكرر بشكل دوري ومنتظممفیدة في تحدید مخاطر األنشطة الروتینیة و 

ویتمثل الدور الرئیسي للتدقیق الداخلي في عملیة تحدید المخاطر بتقدیم خدمات تأكیدیة     
مادى هذا الدور لإلدارة ومجلس اإلدارة بأن جمیع المخاطر قد تم تحدیدها، ولكن ال یجب أن یت

  .بتحدید المخاطرإلى درجة یصبح فیها نشاط التدقیق الداخلي هو من یقوم 
  :الخدمات التي یقدمها التدقیق الداخلي لإلدارة في هذا المجال وبشكل عام فإن    

 .تقدیم المساعدة والنصح للمدراء والكادر المخول بتحدید المخاطر -
 .تطویر األسالیب واألدوات المستخدمة في عملیة تحدید المخاطر -
 .ملیة إدارة المخاطرأن یكون مصدر للمعلومات والخبرة المطلوبة في ع -
  .إعداد وتوصیل التقاریر الالزمة إلى اإلدارة ولجنة التدقیق وفي الوقت المناسب -

  :دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر:  ً ثانی
 التدقیق ودور المخاطر تقییم عملیة حول المختلفة الباحثین آراء مختلف استعراض بعد    

لخص فیها، الداخلي ُ   :1یلي كما اآلراء هذه الباحث ی
تقییم المخاطر هي عملیة منهجیة یتم من خاللها تقدیر وقیاس حجم الخسائر الذي سیترتب     

في  باستخدام الطرق الكمیة والنوعیة، وذلك والتي تم تحدیدها سابقاً  حدوث المخاطر المختلفة دعن
 ُ معلومات متاحة بشكل عندما تكون البیانات وال ستخدم الطرق الكمیةالقیاس والتقییم، حیث ت

أو مخاطر حدوث خسائر نتیجة  كاف، مثل المخاطر المالیة ممكن قیاسها بشكل رقمي بسهولة،
أما الطرق النوعیة تستخدم عندما تكون البیانات والمعلومات  ،مصرفلدعاوي قضائیة على ال

متوفرة ضمن كوادر غیر العددیة غیر متاحة، أو الخبرة المطلوبة لتقییم المخاطر بالطرق الكمیة 
، ،مصرفال مثال ذلك مخاطر السمعة حیث یتم  أو أن حجم الخسائر المتوقع غیر مهم نسبیًا

  .في تقدیر حجم خسائر هذه المخاطر البحث عن دالئل منطقیة تساعد
تعتمد عملیة تقییم المخاطر على مبدأ أساسي وهو تقییم وتقدیر المخاطر تبعًا لبعدین     

  :أساسیین هما
                                                             

1 William, R, &, Kinney, Jr, Op cit, 2003, p143. 
 -Treasury, H.K, Op cit, 2004, p19-21. 
 -Hock, Brian, &, Burch, Carl, The Internal Audit Activity's Role In Governance , Risk and   
Control, Hock International, LLC, Third Edition, CIA Program, 2009, p61-62. 

 .13، ص2010قصوعة، رغید،و القصار، محمد سامر، إدارة المخاطر، جامعة دمشق،  -
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 .مصرفیر حجم ودرجة تأثیر الخطر على أعمال التقد -
 .تقدیر درجة احتمال أو إمكانیة حدوث هذا الخطر -

تستطیع اإلدارة تقییم المخاطر بالشكل الصحیح البد من توفر هیكلیة واضحة لكل من  حتى    
درجة التأثیر من جهة، ودرجة احتمال حدوث الظروف واألحداث المسببة للمخاطر من جهة 

  .أخرى
تصنیف درجة التأثیر أو األثر السلبي الذي سیخلفه حدوث خطر معین  حیث یمكن أن یتم    

، ودرجة احتمال حدوث الخطر نفس الدرجات، منخفضة –متوسطة  –عالیة : إلى ثالثة درجات 
قید هذه المصفوفة ، وممكن أن تزید درجة تع) 3 × 3( ویسمى ذلك بالمصفوفة الثالثیة للخطر 

  :وتصبح التصنیفات كما یلي)  5 × 5( ة لتصبح خماسی
  .مفجع –هام  –متوسط  –غیر هام  –ضئیل : درجة األثر  

  .مؤكد تقریباً  –مرجح  –محتمل  –احتمال ضعیف  –نادرًا : درجة احتمال الحدوث 
عمل عدد غیر محدود من المصفوفات، حیث ال یوجد مقیاس ثابت ومحدد لتقدیر  ویمكن    

  .طر واحتمال حدوثهخوقیاس درجة تأثیر ال
وهناك شكل یشبه المصفوفة الثالثیة البسیطة بإشارة المرور حیث أن األحداث التي تقع     

كبیر، بینما التي  ضمن منطقة الضوء األحمر تعبر عن مخاطر تأثیرها السلبي واحتمال حدوثها
تقع ضمن منطقة الضوء البرتقالي تعبر عن درجة متوسطة لتأثیر المخاطر واحتمال وقوعها، 

  :ویوضح الشكل التالي ذلك. وأحداث منطقة اللون األخضر للمخاطر الخفیفة
  1مصفوفة المخاطر الثالثیة) :  6( الشكل رقم 

  
  

 (  Impact ( التأثیر          
  
  
   

  ) Likelihood( االحتمال 
                                                             

1 Treasury, H.K, Op cit, 2004, p19. 

   *  *  *  

  *     *  *  

  *     *       *  
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الخطوة التالیة في عملیة تقییم المخاطر هي توثیق وتسجیل نتائج تقییم المخاطر بشكل یبین     
من ترتیب وتصنیف المخاطر حسب درجة  لتقییم، وذلك لتتمكن إدارة المصرفتفاصیل طریقة ا

بحیث تستطیع اإلدارة معالجة المخاطر حسب األولویة ، مصرفأهمیتها وخطورتها على أعمال ال
واألهمیة وفي الوقت المناسب، أو عدم معالجتها في حالة المخاطر غیر الهامة وسنبین ذلك 

  .بالتفصیل في كیفیة االستجابة والتعامل مع المخاطر الحقاً 
ستمر لتستطیع مسؤولیة تقییم المخاطر، ویجب أن یتم ذلك بشكل م مصرفتقع على إدارة ال    

اإلدارة من مواجهة الحاالت الطارئة في الوقت المناسب، كارتفاع درجة تأثیر أو درجة احتمال 
  .الحدوث لمخاطر كانت مقیمة على أساس مخاطر خفیفة أو متوسطة

ویتحمل مجلس اإلدارة ولجنة التدقیق مسؤولیة اإلشراف على عملیة تقییم المخاطر للتأكد من     
دارة المخاطر بشكل عاما اإلدارةأن  ٕ   .لتنفیذیة تستطیع تحمل مسؤولیة تقییم المخاطر وا
في حین أن مسؤولیة وظیفة التدقیق الداخلي تتمثل في تقدیم خدمات تأكیدیة لإلدارة بأن     

لذلك، مع تقدیم المساعدة عملیة تقییم المخاطر تمت بشكل صحیح وباستخدام الطرق المناسبة 
تقدیم النصح لإلدارة فیما یتعلق بنتائج التقییم التي تم ارة لتنفیذ التقییم، و قبل اإلد للمفوضین من

التوصل إلیها من خالل ترتیبها وعرضها بأسلوب تستطیع به اإلدارة إجراء المقارنة المطلوبة بین 
، ومن لن تعالجه تبعًا لمبدأ التكلفة  مختلف أنواع المخاطر المختلفة لمعرفة من سیتم معالجته أوًال

  .والعائد

  :دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر: ثالثاً 
 ودور المخاطر االستجابة عملیة حول المختلفة الباحثین آراء مختلف استعراض بعد       

لخص فیها، الداخلي التدقیق ُ   :1یلي كما اآلراء هذه الباحث ی
عملیة االستجابة للمخاطر في التعامل مع المخاطر بعد أن تم تحدیدها وتقییمها،  تتمثل    

من خالل ویتطلب ذلك تحدید الخیار الالزم اعتماده من قبل اإلدارة لمعالجة هذه المخاطر 
  .تخفیف درجة تأثیره ودرجة احتمال حدوثه إلى أدنى درجة ممكنة

                                                             
1William, R, &, Kinney, Jr, Op cit, 2003, p153-154. 
-Treasury, H.K, Op cit, 2004, p27. 
-The Institute of Internal Auditors, Appling COSO's Enterprise Risk Management– Integrated 
Framework, September 2004, p4, www.theiia.org. 
-The Institute Of Risk Management, Op cit, 2002, p10-11. 

 .7، ص2007المنصور، كاسر نصر، مرجع سابق،  -
  .15د سامر، مرجع سابق، صقصوعة، رغید، والقصار، محم -

http://www.theiia.org
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یتم ترتیبها وتصنیفها لتحدید األولویات التي یجب وكما تحدثنا سابقًا بعد تقییم المخاطر     
، حیث تتم البدء بمعالجة المخاطر ذات األهمیة والتأثیر األكبر على أهداف أخذها بعین االعتبار

، ویجب بعد ذلك تحدید تكلفة تطبیق خیارات االستجابة المتاحة لمعالجة المخاطر مصرفال
لتحدید الخیار األمثل للمعالجة من خالل مقارنتها وبشكل دقیق ألن هذه التكلفة ستصبح األساس 

مع حجم الخسائر المتوقع تحققه عند حدث المخاطر، ویمكن تحدید خیارات االستجابة للمخاطر 
  :ضمن المجموعات الرئیسیة التالیة

وتختار اإلدارة هذا الخیار في  أو االحتفاظ بها، أو تحمل المخاطر،: قبول المخاطر  - 1
أو عندما تكون تكلفة المعالجة أكبر من حجم التأثیر، والقلیلة حالة المخاطر المحدودة 

الخسائر المتوقع حدوثها في حالة وقوع الخطر، ویجب عند اعتماد هذا الخیار إجراء 
أثیرها المراجعة المستمرة للمخاطر في حال حدوث ظروف طارئة أدت إلى زیادة درجة ت

 .مما قد یتطلب معالجتها بطریقة أخرى
أو تخفیفها، یتم التعامل مع عدد كبیر من المخاطر المختلفة بهذه : تقلیص المخاطر  - 2

بتطبیق نظام رقابة فعال تحاول من خالله التخفیف  مصرفالطریقة، حیث تقوم إدارة ال
أو من خالل  رفمصالمقبول من قبل الالخطر ودرجة تأثیره إلى الحد  من درجة حدوث

 :، ویتم ذلك بأسالیب مختلفةالتحوط لهذه المخاطر أو التغطیة باستخدام المشتقات المالیة
وهو وسیلة تقوم من خالله اإلدارة بتحویل آثار المخاطر إلى  :النقل أو التحویل  - أ

طرف آخر، وأوضح مثال على ذلك عقود التأمین لدى شركات التأمین، وهو خیار 
 .لمعالجة المخاطر المالیة أو مخاطر األصولجید وینصح به 

 مصرفویتم هذا الخیار من خالل مشاركة طرف آخر أو أكثر لل: المشاركة   -  ب
بمخاطر معینة، ویعتبر هذا الطرف غالبًا شریك مغامر أو مضارب یتحمل جزء من 
الخسائر المحتمل حدوثها مقابل المضاربة على عدم حدوثها وتحقیق أرباح، مثل 

ألطراف مختلفة في الدخول في مشروع جدید یحتوي على درجة  مصرفلمشاركة ا
عض من الخطورة، ویحدث خیار المشاركة بطریقة أخرى من خالل تحمل ب

 .المؤسسات الحكومیة لجزء من المخاطر كدعم منها لمنشآتها الوطنیة
هو تجنب المخاطر من  مصرفالخیار األخیر المتوفر لدى إدارة ال: تجنب المخاطر  - 3

اطر، فبعض المخاطر الظروف أو األحداث التي ممكن أن تسبب هذه المخ تجنب اللخ
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لحقوق ملكیة أو براءة اختراع  مصرفتحملها، ومثال ذلك شراء الیأن  الیمكن للمصرف
غیر متأكدة من عوائدها، أو الدخول في مشاریع ممكن أن یترتب علیها في المستقبل 

جم الخسائر الممكن وقوعه أكبر من اإلیرادات مساءلة قانونیة بحیث ممكن أن یكون ح
  .من عوائد المشاریع التي تم تجنبها مصرفأن یحرم ال وقعة، ولكن هذا الخیار ممكنالمت

  :من خالل مایلي  للمخاطر ویمكن شرح االستجابة
  1مصفوفة بسیطة لتوضیح تقییم وتصنیف المخاطر)  7( الشكل رقم 

  
  
  
  

 تأثیر الخطر
)حجم الخسائر المتوقع (   

 
 

 
  احتمال حدوث الخطر                  

  
  :كما یلي)  7( على الحاالت األربعة في الشكل رقم  یتم تطبیق الخیارات السابقة

 :للخطر واحتمال حدوث كبیریدل على تأثیر كبیر بالنسبة للصنف األول الذي   - 1
، ومثال ذلك كأن یتم افتتاح فرع لمصرف ما في منطقة معزولة،  یفضل تجنب هذا الخطر كلیًا

  .والنتائج كارثیةمما یجعل هذا احتمال تعرض المصرف للسرقة احتماًال كبیرًا 
 :ر للخطر ولكن احتمال حدوثه قلیلكبی تأثیریدل على  بالنسبة للصنف الثاني الذي  - 2

یفضل نقل هذا الخطر من خالل التأمین، ألنه ال مبرر من تحمل خطر بحجم خسارة كبیرة 
وخاصة إن توفر التأمین بتكلفة منخفضة، ومثال ذلك التأمین ضد مخاطر حریق ممتلكات 

  .المصرف

                                                             
 .15ص سابق، مرجع سامر، محمد والقصار، رغید، قصوعة، 1

1  
  تأثیر الخطر كبیر

  الخطر كبیراحتمال حدوث 

2  
  تأثیر الخطر كبیر

  احتمال حدوث الخطر محدود

3  
  تأثیر الخطر محدود

  احتمال حدوث الخطر كبیر

4  
  تأثیر الخطر محدود

  احتمال حدوث الخطر محدود
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 :بالنسبة للصنف الثالث الذي یدل على تأثیر محدود واحتمال حدوث كبیر للخطر   - 3
یفضل التخفیف من مثل هذه المخاطر، وذلك من خالل اتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة التي 
، وال یمكن معالجته عن  تؤدي إلى معالجة األسباب التي تجعل من احتمال حدوث الخسارة كبیرًا

احتمال وقوعه كبیرًا وبالتالي تكلفة التأمین كبیرة، ومثال ذلك أن یخطئ طریق التـامین ألن 
، وهنا یقوم المصرف بتزوید موظفیه بمكنات  موظف المصرف في عد المبالغ الذي یسلمها یومیًا

  .عدّ آلیة، ویكون قد اتخذ اإلجراءات الكفیلة بتخفیف احتمال حدوث هذا الخطر إلى أدنى مستوى
 :رابع الذي یدل على تأثیر محدود واحتمال حدوث محدود للخطر بالنسبة للصنف ال  - 4

ویكون هنا أفضل خیار هو قبول هذا الخطر واالحتفاظ به، ومثال ذلك أن یقوم موظف 
في حساب عمیل آخر بسبب ضغط رقم مغایر خطًأ، حیث یتم المصرف بإیداع دفعة عمیل 

رجاعه ٕ   .إلى الحساب الصحیح معالجة األمر الكترونیًا من خالل سحب المبلغ وا
وبالنسبة لدور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر، فإنه كما في الخطوتین السابقتین إلدارة 

ر وعملیة إدارة المخاطر المخاطر تكون اإلدارة العلیا هي المسؤولة عن عملیة االستجابة للمخاط
خالل تقدیم النصح والمساعدة ویمارس التدقیق الداخلي دور االستشاري لإلدارة من  بشكل عام،

حول اعتماد الخیار األمثل للتعامل مع المخاطر واالستجابة لها في الوقت المناسب، وتوصیل 
التقاریر إلى لجنة التدقیق حول هذه العملیة واإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة لمعالجة المخاطر 

ذا ما كان هناك خطأ أو احتیال في هذه اإلجراءات ٕ   .وا
  :1منها في مجال إدارة المخاطر من الخدماتعدد  مصرفكل عام یقدم التدقیق الداخلي للوبش   

 .تحلیل قدرة اإلدارة على تحقیق األهداف المخطط لها خالل عملیة التدقیق -
 .تقییم المخاطر المسموح بها والمقبولة من قبل اإلدارة -
الداخلي واختبار مدى عمل االستقصاءات المناسبة الختبار مدى فاعلیة نظام الرقابة  -

 .تطبیق المعاییر المهنیة والسلوكیة المختلفة
 .تحلیل عملیة إدارة المخاطر الكتشاف الصعوبات في عملیة المراقبة على المخاطر -
 .ونتائج هذا التقید مصرففحص مدى التقید بالخطط اإلستراتیجیة لل -
 .تقییم المشاریع الجدیدة والتحالفات الجدیدة -
 .مصرفالشاملة لجمیع عملیات وبرامج إدارة المخاطر في الإجراء المراجعة  -

                                                             
1 Pickett, K .H, Spencer, Op cit, 2003, p174. 
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  الدراسة المیدانیة:  رابعالفصل ال

دارة المخاطر في المصارف السوریةواقع : المبحث األول ٕ   التدقیق الداخلي وا

  وعینة الدراسة نهجیةالتقدیم لم: المبحث الثاني

  منهجیة الدراسة:  وًال 

  مجتمع وعینة الدراسة: ثانیاً 

  تصمیم االستبانه:  ً ثالث

  اإلحصائیة المستخدمةاألسالیب واألدوات :  ً رابع

  عرض وتحلیل خصائص عینة الدراسة:  ً خامس

  اإلحصائيالتحلیل : المبحث الثالث

  فرضیات الدراسةاختبار : المبحث الرابع

  اختبار الفرضیة األولى للدراسة:  وًال 

  اختبار الفرضیة الثانیة للدراسة: ثانیاً 

  اختبار الفرضیة الثالثة للدراسة: ثالثاً 

  الفرضیة الرابعة للدراسة اختبار: رابعاً 

  النتائج والتوصیات: المبحث الخامس

  نتائج الدراسة:  وًال 

  التوصیات: ثانیاً 
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دارة المخاطر واقع: لمبحث األولا ٕ المصارف  في التدقیق الداخلي وا
  سوریةال

ً من حیث      لقد ساهمت البنیة التشریعیة الحدیثة للقطاع المصرفي في تنویعه وتعمیقه سواء
فدخول المصارف  الخدمات المقدمة وجودتها وأدائها،عدد المؤسسات المالیة أو من حیث نوعیة 

الخاصة إلى السوق السوریة أدى إلى انتقال مجموعة واسعة من الخبرات التي اكتسبتها هذه 
باإلضافة إلى تحفیز المنافسة بین م إلى القطاع المصرفي السوري، ي بلدانها األالمصارف ف

وبنتیجة ذلك  .1المصارف العاملة وهو ما انعكس إیجابًا على نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین
العمل  تقلیدیة مصارف خاصة عشرةباشر حیث مصرف ) 13(یعمل الیوم في السوق السوریة 

وبدأت بفتح الفروع لها في كافة المحافظات،  إسالمیةفي سوریة إضافة إلى ثالثة مصارف 
 .المنافسة في السوق المصرفیة حدهلتكون إلى جانب ستة مصارف عامة، مما ساهم في زیادة 

نهایة فر ًا في ) 471(وتعمل هذه المصارف من خالل شبكة واسعة من الفروع وصلت إلى 
في هو مبین  ا، كم2004عام ) 282(بعد أن كان عدد الفروع  2010ع لع م الشهر الساب

الذي یعرض قائمة بالمصارف العاملة في سوریة وتطور عدد الفروع خالل الفترة  )3(رقم الجدول 
  ).الشهر السابع( 2010 - 2004

دارة المخاطر حیث أصدر        ٕ أولى مصرف سوریة المركزي اهتمامًا كبیرًا بالتدقیق الداخلي وا
الخاص بمتطلبات التدقیق الداخلي  2005لعام  4ب/م ن/123مجلس النقد والتسلیف القرار رقم 

نطاق وأهداف (في المصارف العاملة في الجمهوریة العربیة السوریة، والذي تضمنت مواده 
ات  ّ وظیفة التدقیق الداخلي، استقاللیة دائرة التدقیق الداخلي، نظام التدقیق، نزاهة وتجرد ومهم

جراءات التدقیق الداخلي، مسؤولیات  ٕ وظیفة التدقیق الداخلي، الكفاءة المهنیة، مجال وأنواع وا
  .2)مدیر دائرة التدقیق الداخلي، لجنة التدقیق الداخلي

یقضي بإحداث مدیریة جدیدة في  2010لعام  93م وزیر المالیة القرار رق كما أصدر    
إدارة المخاطر المصرفیة تتولى إدارة وتحدید وتقییم وتحلیل  مدیریة المصرف العقاري تسمى

                                                             
  .www.bcs.gov.sy ،2010میالة، أدیب، ملتقى تجارب المصارف التجاریة السوریة التركیة،  1 

، ص 30/3/2005تاریخ ) 4ب/م ن/123( قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  مصرف سوریة المركزي، مرجع سابق،  2
2-9.  

http://www.bcs.gov.sy
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مختلف أنواع المخاطر التي قد یتعرض لها المصرف بشكل مستمر ومتابعة اإلجراءات المحددة 
دائرة مخاطر السوق، دائرة المخاطر (دوائر، وتتألف المدیریة من ثالث /2/في مقررات بازل 

  .1)االئتمانیة، دائرة المخاطر التشغیلیة

القاضي بإحداث مدیریة  2010لعام  94وفي نفس السیاق أصدر وزیر المالیة القرار رقم     
التدقیق الداخلي لدى المصرف العقاري تكون مستقلة وترمي إلى رفع جودة أعمال المصرف 

فعالیة أنشطة مدیریة المخاطر، في تحقیق أهدافه، باإلضافة إلى تقییم  وتحسینها، وتساعده
  .2والتأكد من قیام العاملین بواجباتهم ومهامهم وفق ما ینص علیه النظام الداخلي للمصرف

والمصرف الزراعي  قد صدرت قرارات مشابهة في المصرف الصناعي ومصرف التوفیر و    
اقع الموجود حالیًا ینصب في مصلحة القطاع الخاص على الو ، لكن یرى الباحث أن التعاوني

یحتوي على عدد حساب مصلحة القطاع العام حیث یتوفر لدیه قسم مستقل للتدقیق الداخلي 
مع العلم أن عدد الفروع في القطاع العام ر من الموجود في القطاع العام مدققین داخلیین أكب

 یتجاوز المتوفر في القطاع الخاص الذي الوإن  ان  لعدد  ،أكثر منها في القطاع الخاص
ال یكفي للقیام بمتطلبات التدقیق الداخلي على مدار العام في كل الفروع  غالباً  العشرة مدققین

الموجودة حسب رأي الباحث، وبالعودة للقطاع العام فإنه یوجد تقریبًا قسم مستقل للتدقیق الداخلي 
وهذا ما أكد  ،ة لكافیة بمتطلبات التدقیق الداخلي المعاصرحدیث العهد وال یتوفر لدیه الخبر  هولكن

علیه أحد مدراء المصارف العامة السوریة في فعالیات المنتدى السادس لمدیري االلتزام الذي ُأقیم 
لیست المشكلة :" حیث قال 2010دمشق في منتصف شهر تموز من عام ب فندق الدیدیمان في

دا ٕ نما في تأمین الكادر المناسب لهذه المدیریات رة المخاطرإحداث مدیریة للتدقیق الداخلي وا ٕ ، وا
وتفعیل هذه المدیریات وانخراطها في العمل المصرفي الحكومي بما یخدم متطلبات مصرف 

مین الكادر وتدریبه وتأهیله، فلیس من السهل أن تستقطب ریة المركزي، وتتمثل الصعوبات بتأسو 
أو تجري تعیین موظفین جدد لدیهم قدرات على      المصارف الحكومیة القدرات من الخارج،

اعتبار المصارف الحكومیة مقیدة بسقف رواتب وأجور، وبالتالي أن تعتمد على الكادر الداخلي 

                                                             
، إحداث مدیریة إدارة المخاطر المصرفیة في المصرف 17/3/2010تاریخ  93وزارة المالیة ، قرار وزیر المالیة رقم   1

  . www.syrianfinance.org العقاري،
، إحداث مدیریة التدقیق الداخلي في المصرف العقاري، 17/3/2010تاریخ  94وزارة المالیة ، قرار وزیر المالیة رقم   2

www.syrianfinance.org .  

http://www.syrianfinance.org
http://www.syrianfinance.org
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الموجود بإعادة تأهیله، وهذا لن یتحقق إال بوقت ال یقل عن العام أو العامین لكي تكون هذه 
  .1"لى المستوى المطلوب عالمیاً عالمدیریات 

ورغم الواقع الموجود إال أن الباحث یرى أن المصارف السوریة العامة تسیر في الطریق     
الصحیح نحو تفعیل دور المدققین الداخلیین بما یضمن أداء دورهم األساسي في تحقیق أهداف 

  . مصارفهم باستقاللیة وموضوعیة وبما یتماشى مع التطورات االقتصادیة والمالیة والتكنولوجیة

      

  

  

   

                                                             
. 15/7/2010-14عالیات المنتدى السادس لمدیري االلتزام، فندق دیدیمان، دمشق، في الفترة ف  1

www.syriandays.com/finance .  

http://www.syriandays.com/finance
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  الدراسة وعینة نهجیةلم التقدیم: الثاني المبحث

  :منهجیة الدراسة:  وًال 
اعتمد الباحث في إعداده لهذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، من خالل توصیفه 
لمعطیات المشكلة، ومن ثم اكتشاف الحقائق المرتبطة بالدراسة وفق عدد من الخطوات للوصول 

  :الدراسة، وتمثلت هذه الخطوات بما یليإلى أ داف 
جمع المعلومات الالزمة عن مشكلة الدراسة بالعودة لألدبیات المحاسبیة والدراسات  - 1

السابقة في المكتبات والمواقع االلكترونیة للوقوف على آخر ما تم اكتشافه من حقائق 
 .ترتبط بالمشكلة في الدول األخرى

 .المصارف في سوریةثم جمع المعلومات الالزمة عن  - 2

تم إعداد استبانه في ضوء المعلومات السابقة وتحكیمها لدى األساتذة المختصین وبعد  - 3
 .الموافقة تم توزیعه على عینة الدراسة في المصارف السوریة العامة والخاصة

 التوصیات االستبانات التي تم جمعها وتقییم النتائج واقتراح واختبار لیلوأخیرًا تم تح - 4
   .الالزمة

  :مجتمع وعینة الدراسة: ثانیاً 

أقسام المالیة والتدقیق الداخلي إضافة مجموعة العاملین والموظفین في  إن مجتمع الدراسة هو
إلى العاملین في أقسام الرقابة الداخلیة لدى المصارف التي ال یوجد لدیها قسم للتدقیق الداخلي، 

  :ویمكن تقسیم مجتمع الدراسة ضمن مجموعتین
لدى  قسمي المالیة والتدقیق الداخليمن الموظفین والعاملین في تكون ة األولى تالمجموع

تم استالم  استبانه/ 70/، وقد تم توزیع ستة مصارف حكومیةالمصارف العامة والبالغ عددها 
تعود / 25/تعود للعاملین في قسم المالیة و استبانه/ 29/صالحة للدراسة،  استبانه/ 54/منها 

  .الداخلي التدقیققسم للعاملین في 
لدى قسمي المالیة والتدقیق الداخلي المجموعة الثانیة وتتكون من العاملین والموظفین في 

سالمي،/ 13/المصارف الخاصة والبالغ عددها  ٕ / 100/وقد تم توزیع  مصرف خاص تقلیدي وا
للعاملین في قسم استبانه تعود / 27/استبانه صالحة للدراسة، / 82/استبانه تم استالم منها 

  .تعود للعاملین في التدقیق/ 55/المالیة و
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/ 56/، منها /136/لصالحة للدراسة وا المستلمة تاالستباناعدد  إجماليوبالتالي یكون 
، مع العلم أن هناك عدد من للمدققین الداخلیین استبانه/ 80/و نیللمدراء المالی استبانه

  .االستبانة ألسباب مختلفة بملءالمصارف العامة والخاصة لم تتعاون 

  :االستبانهتصمیم :  ً ثالث

الستبانه وصیاغة األسئلة الخاصة بها بعد اعتماد فرضیات الدراسة والعودة إلى اتم تصمیم 
الدراسات والمراجع العلمیة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وللتأكد من مدى صحة االستبانه ومدى 

بعرض االستبانه على عدد من األساتذة المختصین في مالئمتها لموضوع الدراسة قام الباحث 
كلیة االقتصاد جامعة دمشق وعلى بعض العاملین المصرفیین في األقسام والمدیریات المعنیة 
بموضوع الدراسة، وتم أخذ مالحظاتهم على االستبانه بعین االعتبار من خالل إعادة النظر 

  .1ببعض الفقرات واألسئلة المتضمنة في االستبانه
   :رئیسیین جزأینإلى  االستبانهالباحث  وقد قسم 

 ةیتضمن مجموعة من األسئلة حول الخصائص الدیموغرافیة ألفراد عین :الجزء األول -
وشهادات عدد سنوات الخبرة الوظیفي و  المسمىوالتخصص و المؤهل العلمي (الدراسة 

  .)الممارسة المهنیة وعدد الدورات في مجال المخاطر
التدقیق  دور الدراسة حول ةالموجهة إلى أفراد عین االستبانهأسئلة تضمن وی :الثانيالجزء  -

ة المخاطر في المصارف إدارة فيالداخلي  ّ  تقییمو  تحدیدتوضیح دوره في  خالل من السوری
  .لها واالستجابة المخاطر

الخماسي لإلجابة على  لتحقیق أهداف الدراسة واختبار الفرضیات تم استخدام مقیاس لیكرتو 
من خمسة بدائل وفق  هانابة لألسئلة المطروحة ضمن االستبتكون بدائل اإلج، و االستبانهأسئلة 

  :مقیاس لیكرت هي
  

  غیر موافق بشدة  غیر موافق  محاید  موافق  موافق بشدة

  درجة 1  درجة 2  درجات 3  درجات 4  درجات 5
  

                                                             
  /1/انظر الملحق رقم   1
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ظل غیاب توزیع معیاري متفق علیه كأساس لما یجب إتباعه، تم تقسیم المتوسطات  وفي
على  اإلطالعالباحث أنها مالئمة للدراسة، وذلك بعد  الحسابیة إلى ثالث فئات رئیسیة یرى

) 2.5وأقل من  1(مدى من م اعتبار الت: الدراسات السابقة، وجاء تقسیم المتوسطات كاآلتي
بحیث یكون داًال على درجة ) 3.5وأقل من  2.5(یكون داًال على عدم التأیید، والمدى من  بحیث

، وقد تم اعتماد هذا المدى داًال على درجة تأیید عالیة) 5 -  3.5(تأیید متوسطة، والمدى من 
 رعلى اعتبار أن الدراسة تهدف إلى تحدید الدور الفعال لوظیفة التدقیق الداخلي في إدارة المخاط

  .قبول الفرضیات أو رفضهال /3.5/المتوسط الحسابي  فقد تم اعتماد وبالتالي

 بإجراءقام الباحث  ،الدراسة فرضیات تغطیة على ستبانهاال أسئلة وكفایة قدرة منولزیادة التأكد 
 تحقق مدى یقیس الذيو  األداة صدق مقاییس أحدوالذي یعتبر  لالستبانه البنائي الصدقاختبار 

 الدراسة فرضیات من فرضیة كل ارتباط مدى ویبین إلیها الوصول األداة ترید التي األهداف
  . ستبانهاال لفقرات الكلیة بالدرجة

 إحصائیاً  دالة ستبانهاال فرضیات جمیع في االرتباط معامالت جمیع  نّ ) 4( رقم الجدول ویبین
 وضعت لما صادقة ستبانهاال فرضیات جمیع تعتبر وبذلك ،α = 0.05 معنویة مستوى عند

  .لقیاسه
  ستبانهوالدرجة الكلیة لال ستبانهكل فرضیة من فرضیات االمعامل االرتباط بین ) 4(جدول 

  ) Sig( .القیمة االحتمالیة   معامل سبیرمان لالرتباط  الفرضیة م

 0.000 * 0.910 دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر 1

المخاطردور التدقیق الداخلي في تقییم  2  0.939 * 0.000 

لمخاطرل االستجابةدور التدقیق الداخلي في  3  0.930 * 0.000 

 α = 0.05  داللة مستوى عند إحصائیاً  دال االرتباط *

  :المستخدمة اإلحصائیة واألدوات األسالیب:  ً رابع

 للتحلیل ،هالتي تم الوصول إلیها من خالل توزیع االستبان معلوماتال إخضاعب لقد قام الباحث
 امجنالبر  وّفرهای التي اإلحصائیة األسالیب بعض خالل من اآللي الحاسب باستخدام اإلحصائي
وذلك على اعتبار أن هذا البرنامج  )SPSS Version 18.0( االجتماعیة للعلوم اإلحصائي

یعتبر من األدوات الهامة والمتقدمة إلجراء التحلیالت اإلحصائیة الالزمة لتحلیل بیانات األبحاث 
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اعتمد الباحث في دراسته و  ،1العلمیة في كافة نواحي العلوم االجتماعیة واالقتصادیة والهندسیة
  :لتالیةا اإلحصائیةواختبار فرضیات البحث على األسالیب 

Descriptive Me( الوصفیة اإلحصائیة األسالیب – 1 t hods  (والمتمثلة بـ:    

  )    Means( الحسابیة المتوسطات -      

Standard deviati( المعیاریة االنحرافات -       on (  

Inferential( االستداللیة اإلحصائیة األسالیب – 2  Me t hods (  والمتمثلة بـ:   

  ) Cronbach's Alpha( كرونباخ ألفا اختبار -
  )    Spearman Correlations( سبیرمان االرتباط معامل -
  ) One – Way Anova( الجانب أحادي التباین تحلیل -
 ( T )                                                                  ویتني مان اختبار -

 واختبار النتائج على للتعلیق وذلك المجتمع إلجابات) T( االعتماد على قیمب قام الباحثو 
  .2الدراسة فرضیات

  عرض وتحلیل خصائص عینة الدراسة: خامساً 

 ):Reliability Test – Alpha) (درجة المصداقیة ألفا ( اختبار الثبات  - 1

 مرة من أكثر توزیعه إعادة تم لو فیما النتیجة نفس ستبانهاال هذا عطيت أن ستبانهاال بثبات یقصد
 هانتائج في االستقرار یعني ستبانهاال ثبات  إنّ  أخرى بعبارة أو ،والشروط الظروف نفس تحت

 خالل مرات عدة الدراسة مجتمع أفراد على توزیعه إعادة تم لو فیما كبیر بشكل تغییرها وعدم
 وكانت ستبانهاال ثبات من التحقق في كرونباخ ألفا معامل استخدام تم وقد. معینة زمنیة فترات
  ).5( رقم الجدول في مبینة هي كما النتائج

  

  

                                                             
  . 59 ص ،2005، مصر ،الدار الجامعیة، SPSSالمرشد في التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام  ،شاكر، جمال محمد  1
  .2انظر الملحق رقم   2
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ستبانهاال ثبات لقیاس كرونباخ ألفا اختبار نتائج)  5(جدول    

 معامل ألفا كرونباخ الفرضیة م

 0.796 دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر 1

 0.906 دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر 2

لمخاطرل االستجابةدور التدقیق الداخلي في  3  0.868 

 0.946 إجمالي فرضیات الدراسة 

  

 لكل جیدة كرونباخ ألفا معامل قیمة  إنّ ) 5( رقم الجدول في الظاهرة النتائج من واضح هو وكما
 كانت ستبانهاال فرضیات لجمیع ألفا معامل قیمة  إنّ  كذلك ،ستبانهاال فرضیات من فرضیة

 اصورته في ستبانهاال كونتو  )0.6(وأكبر من  مرتفع الثبات معامل  نّ  یعني وهذا) 0.946(
د قد الباحث یكون وبذلك ،للتوزیع قابل) 1( رقم الملحق في هو كما النهائیة  وثبات صدق من تأكّ
 واإلجابة النتائج لتحلیل اوصالحیته ستبانهاال بصحة تامة ثقة على یجعله مما الدراسة استبانه

  .فرضیاتها واختبار الدراسة أسئلة على

 :توزیع عینة الدراسة - 2

بلغت نسبة أفراد العینة العاملین في قسم المالیة ) 9(ورقم ) 8(كما هو مبین في الشكلین رقم 
لدى المصارف الخاصة وكانت نسبة % 33لدى المصارف العامة في حین كانت % 54حوالي 

الخاصة، لمصارف ل ى ا% 67لدى المصارف العامة و% 45العاملین في قسم التدقیق المالي 
واقع أقسام التدقیق الداخلي في المصارف العاملة من حیث قلة عدد العاملین في هذه  مما یعكس

مع األخذ في الحسبان أن جزء من هذه العینة كان من العاملین في قسم الرقابة الداخلیة األقسام 
  .قسم مستقل للتدقیق الداخلي حسب متطلبات المصرف المركزي السوري إنشاءللتأخر في 
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 المؤهل العلمي لعینة الدراسة - 3

البحث، أن نسبة  نةالتالي، والذي یعرض توزیع المؤهل العلمي لعی/ 6/نالحظ من الجدول رقم 
إجمالي أفراد مجموعتي العاملین في  من% 63تشكل ) بكالوریوس(الذي یحملون شهادة اإلجازة 

من %/ 18/في حین بلغت نسبة الحاملین للماجستیر المصارف العامة والمصارف الخاصة 
%/ 4/من العاملین في المصارف الخاصة و%/ 27/ إجمالي أفراد العینة حیث شكلت ما نسبته

انت نسبة حملة دبلوم من العاملین في قسمي المالیة والتدقیق الداخلي في المصارف العامة، وك
من أفراد عینة المصارف %/ 10/من أفراد العینة في المصارف العامة و %/11/متوسط 

د عینة الدراسة من العاملین في قسمي المالیة والتدقیق امن إجمالي أفر %/ 10/الخاصة، أي 

46%

54%

توزع العینة لدى المصارف العامة)  8 (الشكل 

قسم التدقیق الداخلي قسم المالیة

67%

33%

توزع العینة لدى المصارف الخاصة) 9(الشكل 

قسم التدقیق الداخلي قسم المالیة
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هم من  الدراسةعینة بالتالي یمكن القول أن غالبیة األفراد في . الداخلي في المصارف السوریة
ً إلى أن حملة البكالوریوس والماجستیر مما یدل على التأهیل العلمي الكافي، ومما  یعطي مؤشرا

على موضوع الدراسة، مما یزید من درجة االعتماد  واإلطالعالعینة من ذوي المعرفة أفراد 

  .باختبار فرضیات الدراسةللقیام  على إجاباتھم
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الثانویة العامة دبلوم متوسط بكالوریوس دبلوم عالي ماجستیر دكتوراه

7% 11%

74%

4% 4% 0%0%
10%

55%

9%

27%

0%

قطاع حكومي قطاع خاص

توزع المؤھل العلمي لعینة الدراسة)10( الشكل

  
  لمي لعینة الدراسةتوزیع المؤھل الع/ 6/الجدول 

  إجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة يـمـلـعـل الـؤهـالم
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 الثانویة العامة
4 7% 0 0% 4 3% 

 %10 14 %10 8 %11 6 متوسطلوم دب

 %63 85 %55 45 %74 40 بكالوریوس

 %7 9 %9 7 %4 2 دبلوم عالي

 %18 24 %27 22 %4 2 ماجستیر

 %0 0 %0 0 %0 0 دكتوراه
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 :التخصص العلمي - 4

یعرض توزیع التخصص العلمي لعینة الدراسة أن غالبیة األفراد  الذي/ 7/رقم یالحظ من الجدول 
المحاسبة هم من اختصاص  العامة قسمي المالیة والتدقیق الداخلي في المصارف في العاملین

، كما هو الحال لدى أفراد العاملین في %)24(العلوم المالیة والمصرفیة واختصاص %) 46(
من اختصاص محاسبة  تهمأن غالبی الخاصة حیث قسمي المالیة والتدقیق الداخلي في المصارف

، ویالحظ بوضوح التنوع في اختصاص %)45(واختصاص العلوم المالیة والمصرفیة  %)50(
  /.11/في الشكل رقم مع التركز ضمن اختصاصي المحاسبة والعلوم المصرفیة   نةأفراد العی
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محاسبة علوم مالیة 
ومصرفیة

قانون ادارة اقتصاد

46%

24%
15%

6% 9%

50% 45%

0% 0% 5%

قطاع حكومي قطاع خاص

توزع التخصص العلمي لعینة الدراسة) 11( الشكل

    توزیع التخصص العلمي لعینة الدراسة/ 7/الجدول 

 يـمـلـعـال التخصص
  إجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %49 66 %50 41 %46 25 محاسبة

 %37 50 %45 37 %24 13 علوم مالیة ومصرفیة

 %6 8 %0 0 %15 8 قانون

 %2 3 %0 0 %6 3 إدارة

 %7 9 %5 4 %9 5 داقتصا
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 :المسمى الوظیفي - 5

من إجمالي %/ 38/التوزیع ألفراد العینة وفق المسمى الوظیفي ونالحظ أن / 8/یعرض الجدول  
المصارف  مجموعة من أفراد العینة ضمن %/ 49/كل حیث تشأفراد العینة هم من المدققین 

كما أن النسبة األكبر من أفراد العینة في قسم المالیة هم من المحاسبین حیث بلغت  ،الخاصة
  .ن إجمالي أفراد العینةلدى المصارف الخاصة م%/ 23/لدى المصارف العامة و%/ 30/نسبتهم 
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مدیر تدقیق 
داخلي
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مالي
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9% 15%
22%

7%
17%

30%

10% 9%

49%

5% 5%

23%

قطاع حكومي قطاع خاص

توزع المسمى الوظیفي لعینة الدراسة) 12( الشكل

  
  

    توزیع المسمى الوظیفي لعینة الدراسة/ 8/الجدول 

 المسمى الوظیفي
  إجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

قسم التدقیق 
  الداخلي

 %10 13 %10 8 %9 5 مدیر تدقیق داخلي

 %11 15 %9 7 %15 8 مساعد مدیر تدقیق داخلي

 %38 52 %49 40 %22 12 مدقق

  قسم المالیة
 %6 8 %5 4 %7 4 مدیر مالي

 %10 13 %5 4 %17 9 مساعد مدیر مالي

 %26 35 %23 19 %30 16 محاسب
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 :عدد سنوات الخبرة - 6

 والتدقیق الداخليقسمي المالیة في أن غالبیة األفراد العاملین / 9/یالحظ من الجدول رقم 
، /%54/هم ذوي خبرة أقل من خمس سنوات حیث شكلت نسبتهم حوالي والتي شملتهم الدراسة 

منهم لدى المصارف العامة، وكانت النسبة %/ 37/منهم لدى المصارف الخاصة و%/ 66/
من أفراد  %/26/الثانیة هي للذین لدیهم خبرة من خمس إلى عشر سنوات حیث شكلت ما نسبته 

تطبیق وظیفة التدقیق الداخلي لدى القطاع المصرفي حداثة ینة وهي نسبة جیدة وتعكس الع
إلى  ،/13/الشكل رقم  في هو ظاهرما السوري ویمكن تفسیر انخفاض نسبة الخبرة بشكل عام، ك

  .المصرفي الخاص مقارنة بالقطاع العام القطاع عمر
  الدراسة ةسنوات الخبرة ألفراد عین/ 9/الجدول 

 سنوات الخبرة
  إجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %54 74 %66 54 %37 20 سنوات  5أقل من  

 %26 36 %21 17 %35 19 سنوات 10إلى أقل من  5من  

 %7 10 %6 5 %9 5 سنة 15إلى أقل من  10من 

 %8 11 %7 6 %9 5 سنة 20إلى أقل من  15من 

 %1 2 %0 0 %4 2 سنة 25إلى أقل من  20من 

 %2 3 %0 0 %6 3 سنة فأكثر 25من 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  5أقل من  
سنوات

إلى أقل  5من  
سنوات 10من 

إلى أقل  10من 
سنة 15من 

إلى أقل  15من 
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66%
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قطاع حكومي قطاع خاص

توزع عدد سنوات الخبرة لعینة الدراسة) 13( الشكل
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 :شهادات الممارسة المهنیة - 7

لیس لدیهم شهادات  إن الغالبیة العظمى من أفراد العینة/ 10/كما هو واضح في الجدول رقم 
المصارف العامة حیث بلغت قسمي المالیة والتدقیق الداخلي لدى في العاملین اصة مهنیة، وخ

من إجمالي أفراد المجموعة مما یعكس انخفاض حملة الشهادات المهنیة لدى %/ 96/نسبتهم 
  .لدى المصارف الخاصة%/ 67/المصارف العامة مقارنة مع 

  

  
  

  الدراسة ةألفراد عین شهادات الممارسة المهنیة/ 10/الجدول 

 نوع الشھادة
  إجمالي الخاصة المصارف المصارف العامة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
CPA 0 0% 1 1% 1 1% 

CMA 0 0% 5 6% 5 4% 

CIA 1 2% 8 10% 9 7% 

ACPA 1 2% 1 1% 2 1% 

 %9 12 %15 12 %0  0 مدقق شرعي

 %79 107 %67 55 %96 52 أخرى
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96%

1% 6% 10%
1%

15%

67%

قطاع حكومي قطاع خاص

توزع شھادات الممارسة المھنیة لعینة الدراسة) 14( الشكل
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 :عدد الدورات في مجال المخاطر  - 8

توزیع أفراد العینة من حیث عدد الدورات المتبعة من قبلهم في مجال إدارة / 11/یبن الجدول رقم 
المخاطر حیث یالحظ أن النسبة األكبر من أفراد العینة لم یتبع سوى خمس دورات أو أقل في 

من أفراد العینة اتبعوا %/ 10/من أفراد العینة، في أن %/ 89/هذا المجال حیث شكلت نسبتهم 
رفي ت في مجال إدارة المخاطر على الرغم من حداثة القطاع المصمن خمس إلى عشر دورا

  .الخاص
  الدراسة ةألفراد عین عدد الدورات في مجال إدارة المخاطر/ 11/الجدول 

 عدد الدورات
  إجمالي المصارف الخاصة المصارف العامة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %89 121 %90 74 %87 47 5أقل من  

 %10 13 %7 6 %13 7 10إلى أقل من  5من  

 %1 2 %2 2 %0 0 15إلى أقل من  10من 

 %0 0 %0 0 %0 0 20إلى أقل من  15من 

 %0 0 %0 0 %0 0 25إلى أقل من  20من 

 %0 0 %0 0 %0 0 فأكثر  25من 
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قطاع حكومي قطاع خاص

توزع عدد الدورات في مجال إدارة المخاطر لعینة الدراسة) 15( الشكل
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  اإلحصائي التحلیل: الثالث المبحث

اإلحصائي في صورة جداول یرتبط كل جدول بعدد من قام الباحث بتفریغ نتائج التحلیل     
أسئلة االستبانه والتي تتعلق بكل فرضیة من فرضیات الدراسة، ثم قام بتحلیل هذه النتائج وبناء 

  .على هذا التحلیل تم اختبار قبول أو رفض الفرضیة
 :تحلیل نتائج الدراسة وفق النقاط التالیةویعرض الباحث 

ال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة " والتي تنص ة األو ىالفرضیفیما یخص  : وًال 

  :وذلك من خالل الفرضیات الفرعیة التالیة المخاطر في المصارف السوریة العامة
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر  - أ

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر  -  ب

 .االستجابة للمخاطر ال یساهم التدقیق الداخلي في   - ج

والتي / 14/حتى الفقرة / 1/من الفقرة  االستبانه فقرات/ 12/الجدول یعرض        
األولى، حیث قام الباحث بتحلیل تلك البیانات من الفرعیة خصصت الختبار الفرضیة 

خالل احتساب المتوسط الحسابي آلراء عینتي الدراسة واالنحرافات المعیاریة ثم قام 
  :تحلیلیة لكل فقرة من الفقرات الخاصة بتلك الفرضیة وذلك وفق ما یليبدراسة 
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  للفرضیة األولى لفقرات الخاصة بالفرضیة الفرعیة األولىلتوزع نسب اإلجابات والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري / 12/ الجدول

 الفقرات   
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 أبداً 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1 
تعمل دائرة التدقیق الداخلي مع الجهة المسؤولة عن المخاطر  

 من أجل تحدید المخاطر
0% 43% 48% 9% 0% 3.33 0.64 

2 
یقوم التدقیق الداخلي بإجراء المقابالت مع المستویات اإلداریة 

 المختلفة لتحدید أهداف كل مستوى والمخاطر المتعلقة به
2% 39% 37% 19% 4% 3.17 0.88 

3 
تتحمل دائرة التدقیق الداخلي جزء من مسؤولیة وضع  

 السیاسات والممارسات واإلجراءات المطلوبة إلدارة المخاطر
6% 43% 31% 20% 0% 3.33 0.87 

4 

في  طوارئیقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من وجود خطة  
المصرف تشمل كافة المخاطر التي تم تحدیدها ویتم مراجعتها 

 ر ومنتظمبشكل مستم

11% 52% 26% 11% - 3.63 0.83 

5 

تتعاون دائرة التدقیق الداخلي مع اإلدارة العلیا لتحدید المخاطر 
المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات واألحداث الطارئة المحتمل 

 حدوثها ووضع الضوابط الالزمة للحد منها

11% 39% 37% 17% 2% 3.30 0.88 

6 
یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة اإلستراتیجیات والسیاسات  

 المعتمدة من مجلس إدارة المصرف لتحدید المخاطر
6% 52% 22% 19% 2% 3.41 0.92 

یقوم التدقیق الداخلي بتحدید وترتیب أولویات المخاطر وفقًا   7
 المصرف وأنشطته إلستراتجیة

15% 33% 31% 20% - 3.43 0.98 

8 

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من أن السیاسات واإلجراءات  
المستخدمة لتحدید المخاطر موثقة وتم توصیلها لجمیع 

 الموظفین أصحاب العالقة

11% 48% 15% 15% 11% 3.33 1.20 

9 
المخاطر  یساعد التدقیق الداخلي اإلدارة في تحدید مستویات 

 المقبولة من قبل مجلس اإلدارة
2% 39% 41% 19% - 3.24 0.78 

10 

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من مدى توافق األهداف التي  
وضعتها اإلدارة لألقسام المختلفة مع أهداف المصرف والخطط 

 اإلستراتیجیة فیما یتعلق بإدارة المخاطر

2% 30% 31% 37% - 2.96 0.87 

11 
یقوم التدقیق الداخلي بإعداد خطة تدقیق شاملة ویحدد بها  

 مجاالت المخاطر في مختلف أنشطة المصرف

6% 22% 46% 26% - 3.07 0.84 

12 

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من انسجام ومالئمة استراتیجة  
المصرف مع التعلیمات الصادرة عن المصرف المركزي 

 الخاصة بإدارة المخاطر

30% 37% 26% 7% - 3.89 0.92 

13 
یتمتع كادر التدقیق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافیین لطبیعة  

 المخاطر المحیطة بالمصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة
11% 33% 39% 17% - 3.39 0.90 

14 

قد تبنى  اإلدارةیقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من أن مجلس  
سیاسة مكتوبة خاصة باالستثمارات التي تحتوي على الحدود 

 المقررة والمسموح بها للمخاطر

2% 19% 48% 28% 4% 2.87 0.83 
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  :نالحظ ما یلي/ 12/ومن خالل العودة للجدول 
 التدقیق دائرةن في قسمي المالیة والتدقیق الداخلي في المصارف العامة أن یعتبر العاملو  - 1

حیث بلغت نسبة  المخاطر تحدید أجل من المخاطر عن المسؤولة الجهة مع تعمل الداخلي
 ستبانهعل  ا فقرة ال اردة ف  االأفراد العینة  إجاباتمن إجمالي  /%9/موافقین حوالي الغیر 

مقبولة  وهو یدل على درجة تأیید متوسطة /3.3/األفراد بلغت حوالي  إجابات وسطيكما أن 
 . وفق للمعیار الذي اعتمده الباحث لدرجة التأیید المتوسطة

 بإجراءلدیهم یقومون  الداخلي التدقیقاعتبر أفراد العینة في المصارف العامة أن قسم كما  - 2
 به المتعلقة والمخاطر مستوى كل أهداف لتحدید المختلفة اإلداریة المستویات مع المقابالت

من إجابات أفراد العینة كما أن  /%41/حیث بلغت نسبة المؤیدین بشدة والمؤیدین حوالي 
دل على درجة تأیید متوسطة وفقًا ی ووه /3.17/ أفراد العینة بلغ إلجاباتالوسط الحسابي 

 .للمعیار الذي وضعه الباحث

 من جزءتتحمل  الداخلي التدقیق دائرةلعامة أن أفراد العینة في المصارف اغالبیة ویرى  - 3
حیث كانت  المخاطر إلدارة المطلوبة واإلجراءات والممارسات السیاسات وضع مسؤولیة

درجة التأیید لمساهمة دائرة التدقیق الداخلي في وضع السیاسات واإلجراءات المطلوبة إلدارة 
بالمقارنة مع نسبة الرافضین والبالغة حوالي مرتفعة وهي درجة تأیید %/ 49/المخاطرة حوالي 

والذي یقع  /3.33/أفراد العینة والبالغ  إلجاباتوهذا ما یعكسه المتوسط الحسابي  ،%/20/
 .ضمن مجال درجة التأیید المتوسطة التي حددها الباحث

 خطة وجود من بالتأكد الداخلي التدقیقكانت نسبة التأیید مرتفعة فیما یتعلق بقیام قسم  - 4
 مستمر بشكل مراجعتها ویتم تحدیدها تم التي المخاطر كافة تشمل المصرف في طوارئ

وهذا ما یؤكد %/ 19/حوالي  أبداً  غیر الموافقینو  غیر الموافقینت نسبة حیث بلغ ومنتظم
أعلى من  هوو  /3.63/الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة في المصارف العامة  علیه

 . المحدد من قبل الباحث عاليال لتأییدلالوسط المعیاري 

 بالكوارث المتعلقة المخاطر لتحدید العلیا اإلدارة معتعاون بال الداخلي التدقیق دائرةتقوم  - 5
 منها للحد الالزمة الضوابط ووضع حدوثها المحتمل الطارئة واألحداث واألزمات الطبیعیة

من أفراد العینة في المصارف العامة بمتوسط حسابي %/ 50/وهذا ما وافق علیه حوالي 
 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط/ 3.30/إلجابات أفراد العینة بلغ 
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 اإلستراتیجیات بمراجعةفي المصارف العامة  الداخلي التدقیققسم  ومن ناحیة قیام - 6
أفراد  إجاباتنالحظ أن  المخاطر لتحدید المصرف إدارة مجلس من المعتمدة والسیاسات

العینة في المصارف العامة جاءت مؤیده لذلك حیث بلغت نسبة غیر الموافقین وغیر 
وهي نسبة منخفضة وهذا ما یعكسه أیضًا الوسط %/ 21/الموافقین أبدًا ما نسبته 

 .إلجابات أفراد العینة وهو ضمن مجال التأیید المتوسط/ 3.41/الحسابي

 التدقیقن على االستبانه من أفراد العینة لدى المصارف العامة أن قسم المجیبو  وقد أید - 7
حیث  وأنشطته المصرف جیةیإلسترات  فقاً  المخاطر أولویات وترتیب بتحدید یقوم الداخلي

وهو ضمن / 3.43/فقط وبلغ متوسط إجابات أفراد العینة %/ 20/بلغت نسبة غیر الموافقین 
 .مجال التأیید المتوسط

 لتحدید المستخدمة واإلجراءات السیاسات أن من بالتأكد الداخلي التدقیق أما من ناحیة قیام - 8
فقد جاء المتوسط الحسابي  العالقة أصحاب الموظفین لجمیع توصیلها وتم موثقة المخاطر

وهو أیضًا ضمن مجال التأیید المتوسط / 3.3/إلجابات أفراد العینة في المصارف العامة 
المعتمد من قبل الباحث، ونسبة ) 3.5وأقل من  2.5أكثر من (ط المعیاري وفقًا للمتوس

 .وهي نسبة عالیة%/ 59/الموافقین والموافقین بشدة بلغت 

 المخاطر مستویات تحدیدالمصارف العامة  في إلدارةل الداخلي التدقیقة ساعدوحول م - 9
وهي نسبة فقط %/ 19/حوالي  غیر الموافقینكانت نسبة  اإلدارة مجلس قبل من المقبولة

وهو ضمن مجال التأیید  /3.42/منخفضة والوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة بلغ 
 .المتوسط أیضاً 

 اإلدارة وضعتها التي األهداف توافق مدى من بالتأكد الداخلي التدقیق وفیما یتعلق بقیام -10
 یتعلق فیما اإلستراتیجیة والخطط المصرف أهداف معفي المصارف العامة  المختلفة لألقسام

من إجابات أفراد العینة في المصارف العامة، في %/ 32/كانت نسبة التأیید  المخاطر بإدارة
ن متوسط إجابات أفراد العینة بلغ أ في حین%/ 37/حین كانت نسبة اإلجابات غیر الموافقة 

 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط أیضاً / 2.96/

 المخاطر مجاالت بها ویحدد شاملة تدقیق خطة بإعداد الداخلي التدقیق مومن ناحیة قیا -11
فقط %/ 26/موافقة كومي جاءت نسبة اإلجابات غیر الالح المصرف أنشطة مختلف في

 . ضًا ضمن مجال التأیید المتوسطیه  أ /3.07/بمتوسط حسابي إلجابات أفراد العینة 
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 المصرف ةیإستراتیج ومالئمة انسجام من بالتأكد الداخلي التدقیقأما فیما یتعلق بقیام قسم  -12
جاءت نسبة التأیید  المخاطر بإدارة الخاصة المركزي المصرف عن الصادرة التعلیمات مع

في حین %/ 67/ة حوالي الموافقة والموافقة بشد اإلجاباتمرتفعة جدًا حیث بلغت نسبة 
وهو أعلى من / 3.89/فقط، وكان متوسط إجابات أفراد %/ 7/غیر الموافقین كانت نسبة 
مدى أهمیة متابعة ، مما یؤكد على /3.5/المعتمد من قبل الباحث  عاليد  لیمتوسط التأی

بالتعلیمات  هاالتزامالعاملین في قسمي التدقیق الداخلي وقسم المالیة لدى المصارف العامة 
 .المركزية سوریوالقرارات الصادرة من مصرف 

 الكافیین والفهم بالمعرفةفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق كادر تمتعوحول مدى  -13
جاءت نسبة إجابات  اإلدارة قبل من والمحددة وأنشطته بالمصرف المحیطة المخاطر لطبیعة

/ 3.39/، في حین كان متوسط إجابات أفراد العینة %/17/موافقین حوالي  غیرأفراد العینة 
المتوسط  دللتأییتدل على تأیید متوسط وفق للمتوسط المعیاري المعتمد من قبل الباحث  وهي
 ).3.5وأقل من  2.5أكثر من (

 قد اإلدارة مجلس أن من بالتحققفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق میاقوفیما یتعلق ب -14
 بها والمسموح المقررة الحدود على تحتوي التي باالستثمارات خاصة مكتوبة سیاسة تبنى

من إجابات أفرد العینة %/ 32/موافقة حوالي الغیر جاءت نسبة إجابات األفراد  للمخاطر
وهي تدل على / 2.78/في المصارف العامة، في حین كان الوسط الحسابي إلجابات األفراد 

 . نسبة تأیید متوسطة
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  للفرضیة األولى الثانیة الفرعیة لفقرات الخاصة بالفرضیةل والوسط الحسابي واالنحراف المعیاريتوزع نسب اإلجابات / 13/الجدول 

 الفقرات   
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 أبداً 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1 
یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كافة أنواع المخاطر التي تواجه  

 مختلف أنشطة المصرف بصورة مستمرة ومنتظمة
2% 20% 41% 37% 0% 2.87 0.802 

2 
یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة  

 لمواجهة المخاطر المتعلقة بأحداث األنشطة الرئیسیة للمصرف
2% 30% 44% 24% 0% 3.09 0.784 

3 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة  
لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات 

 واألحداث الطارئة المحتمل حدوثها 

0% 28% 24% 43% 6% 2.74 0.935 

4 
توثیق نتائج تقییم المخاطر والضوابط الرقابیة التي من  یتم 

 من أنشطة  حدهشأنها الحد من المخاطر لكل نشاط على 
4% 54% 30% 13% 0% 3.48 0.771 

5 

یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم تقاریر عن نتائج تقییم المخاطر  
وتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة لمواجهة المخاطر إلى 

 لجنة التدقیق

11% 35% 33% 20% 0% 3.37 0.938 

6 
تتوفر لدى قسم التدقیق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة  

 لقیاس المخاطر وتقیمیها
2% 22% 26% 50% 0% 2.76 0.867 

7 

یقوم التدقیق الداخلي بالتقییم الدوري للمخاطر من خالل  
المراقبة المستمرة لألنشطة وذلك للحكم على كفاءة الرقابة في 

 إدارة المخاطر

13% 43% 26% 19% 0% 3.50 0.947 

8 
التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر على كافة مستویات  یقوم 

 أنشطة المصرف لمعرفة وتحدید أكثر األنشطة تعرضًا للمخاطر
7% 44% 17% 20% 11% 3.17 1.178 

9 
یقوم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر وترتیبها حسب األولویات  

 المعتمدة من مجلس اإلدارة
20% 31% 24% 17% 7% 3.41 1.206 

10 
یتمتع كادر التدقیق الداخلي بالكفاءة والخبرة والمهارة التي تمكنه  

 من تقییم المخاطر بالشكل الصحیح
4% 33% 28% 24% 11% 2.94 1.089 

11 
یقوم التدقیق الداخلي بفحص وتقییم عملیات إدارة المخاطر  

 وتقدیم التوصیات الالزمة لتحسین كفاءة هذه العملیات
2% 44% 26% 28% 0% 3.20 0.877 

12 
برامج التدقیق الداخلي تحتوي على ضوابط محاسبیة ومادیة  

 ویتم تطبیقها وتنفیذها بما یحد من المخاطر
4% 24% 37% 35%  - 2.96 0.868 

13 
یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفایة ومنطقیة المعلومات التي تم  

 الحصول علیها والتي ستستخدم في إدارة المخاطر
2% 31% 35% 31% -  3.04 0.846 

14 
التدریب المستمر والدورات المتخصصة في تقییم إدارة المخاطر  

 لموظفي دائرة التدقیق الداخلي كافیة لتمكنهم من القیام 
0% 19% 41% 30% 11% 2.67 0.911 

15  
قوم التدقیق الداخلي بمراجعة التقاریر السابقة لتقییم المخاطر ی 

 المعدة من قبل اإلدارة والمدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین
13% 33% 20% 30% 4% 3.22 1.127 
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حتى الفقرة / 1/من الفقرة  فقرات االستبانهالجزء الثاني من  أعاله/ 13/یعرض الجدول   
بدراسة تحلیلیة الباحث قام حیث  ،ثانیةالالفرعیة والتي خصصت الختبار الفرضیة / 15/

  :لكل فقرة من الفقرات الخاصة بتلك الفرضیة وذلك وفق ما یلي
في  الداخلي التدقیق میاقكانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقة والموافقة بشدة حول   - 1

 بصورة المصرف أنشطة مختلف تواجه التي المخاطر أنواع كافة بتقییمالمصارف العامة 
ولكن نتیجة ارتفاع نسبة %/ 22/منخفضة نسبیًا حیث بلغت حوالي  ومنتظمة مستمرة

وهو ضمن نسبة التأیید / 2.87/د العینة ااإلجابات المحایدة كان وسطي إجابات أفر 
 ).3.5وأقل من  2.5أكثر من (المتوسط المعتمد من قبل الباحث 

 الموضوعة الضوابط وفعالیة كفاءة بتقییمفي المصارف العامة  الداخلي قیقالتد وحول قیام - 2
كانت نسبة إجابات أفراد  للمصرف الرئیسیة األنشطة بأحداث المتعلقة المخاطر لمواجهة
ویعتبر أن هناك تأیید متوسط باعتبار أن وسط %/ 24/حوالي  غیر الموافقةالعینة 

 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط المعتمد/ 3.09/إجابات أفراد العینة بلغ 

 الضوابط وفعالیة كفاءة بتقییمفي المصارف العامة  الداخلي التدقیقوفیما یتعلق بقیام   - 3
 الطارئة واألحداث واألزمات الطبیعیة بالكوارث المتعلقة المخاطر لمواجهة الموضوعة

والموافقة بشدة تشكل ما نسبته ة إجابات أفراد العینة الموافقة كانت نسب حدوثها المحتمل
من إجمالي إجابات أفراد العینة وهي نسبة منخفضة ولكن وسطي إجابات أفراد %/ 28/

 .یعكس درجة تأیید متوسطة/ 2.74/العینة 

 من الحد شأنها من التي الرقابیة والضوابط المخاطر تقییم نتائجل توثیقوفیما إذا كان هناك  - 4
في المصارف العامة كانت نسبة إجابات األفراد  أنشطة من حده على نشاط لكل المخاطر

من إجابات أفراد العینة ووسطي إجابات أفراد العینة %/ 13/تشكل حوالي  غیر الموافقة
 عالیةد  لیوهي قریبة جدًا من الوسطي المعیاري للتأی/ 3.48/في المصارف العامة بلغ

/3.5./ 

 المخاطر تقییم نتائج عن تقاریر بتقدیمفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق وحول قیام - 5
كان وسطي  التدقیق لجنة إلى المخاطر لمواجهة الموضوعة الضوابط وفعالیة كفاءة وتقییم

وهو یدل على درجة تأیید متوسطة وهذا ما ینعكس بنسبة / 3.37/إجابات أفراد العینة 
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من إجمالي إجابات أفراد %/ 20/موافقین والتي بلغت حوالي الغیر ة إجابات أفراد العین
 .العینة في المصارف العامة

 التدقیق قسم لدى تتوفر وتقیمیها المخاطر لقیاس الالزمة والوسائل األدوات وفیما إذا كانت - 6
الموافقة بشدة والموافقة منخفضة قلیًال  تفي المصارف العامة كانت نسبة اإلجابا الداخلي

من إجمالي إجابات أفراد العینة إال أن وسطي إجابات أفراد %/ 24/حیث شكلت حوالي 
درجة تأیید متوسطة وفقًا للمقیاس المعتمد من قبل الباحث  تعطي/ 2.76/العینة والبالغ 

 ).3.5وأقل من  2.5أكثر من (في هذه الدراسة 

 بالتقییمفي المصارف العامة  الداخلي التدقیقوكانت درجة التأیید عالیة فیما یتعلق بقیام  - 7
 في الرقابة كفاءة على للحكم وذلك لألنشطة المستمرة المراقبة خالل من للمخاطر الدوري
وهو مطابق للوسطي المعیاري / 3.5/حیث بلغ وسطي إجابات أفراد العینة  المخاطر إدارة

المنخفضة إلجابات أفراد لدرجة التأیید العالیة وما یعزز درجة التأیید المرتفعة هو النسبة 
 .من إجمالي إجابات أفراد العینة%/ 19/موافقة والتي بلغت حوالي الغیر العینة 

 مستویات كافة على المخاطر بتقییمفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق ث قیامومن حی - 8
ینة جاءت إجابات أفراد الع للمخاطر تعرضاً  األنشطة أكثر وتحدید لمعرفة المصرف أنشطة

من إجمالي إجابات أفراد %/ 31/موافقین أبدًا لتشكل ما نسبته الغیر غیر الموافقین و 
 /.3.17/أفراد العینة یعكس درجة تأیید متوسطة حیث بلغت قیمته العینة ووسطي إجابات 

 من المعتمدة األولویات حسب وترتیبها المخاطر بتقییمیقوم  الداخلي التدقیقوفیما إذا كان  - 9
من %/ 24/كانت نسبة اإلجابات لغیر الموافقین وغیر الموافقین أبدًا حوالي  اإلدارة مجلس

وهو قریب نسبیًا من / 3.41/لغ وسطي إجابات أفراد العینة إجمالي إجابات أفراد العینة وب
 .لدراسةلنسبة التأیید العالیة المعتمدة 

في المصارف  الداخلي التدقیق كادر تمتعوكانت نسبة التأیید متوسطة للفقرة الخاصة ب -10
حیث بلغ  الصحیح بالشكل المخاطر تقییم من تمكنه التي والمهارة والخبرة بالكفاءةالعامة 

وهو ضمن مجال الوسطي المعیاري للتأیید المتوسط، / 2.94/وسطي إجابات أفراد العینة 
من إجمالي إجابات %/ 35/موافقة أبدًا حوالي الغیر ت نسبة اإلجابات غیر الموافقة و وبلغ

 .أفراد العینة
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 طرالمخا إدارة عملیات وتقییم بفحصفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق وعن قیام -11
كانت نسبة التأیید متوسطة أیضًا  العملیات هذه كفاءة لتحسین الالزمة التوصیات وتقدیم

 /.3.20/وفق للمقیاس المعیاري المعتمد في الدراسة حیث بلغ وسطي إجابات أفراد العینة 

 ضوابط على تحتويفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق برامجوفیما إذا كانت  -12
كانت نسبة إجابات األفراد  المخاطر من یحد بما وتنفیذها تطبیقها ویتم ومادیة محاسبیة

من إجمالي إجابات األفراد ولكن یمكن اعتبار أنه هناك %/ 35/حوالي  غیر الموافقین
تأیید متوسط من قبل أفراد العینة من خالل وسطي اإلجابات على هذه الفقرة والبالغ 

/2.96/. 

 علیها الحصول تم التي المعلومات ومنطقیة كفایة بتقییم الداخلي التدقیق موحول قیا -13
حوالي  غیر الموافقینكانت نسبة إجابات أفراد العینة  المخاطر إدارة في ستستخدم والتي

تعتبر درجة التأیید متوسطة حیث بلغ من إجمالي إجابات أفراد العینة ولكن أیضًا %/ 31/
یید المتوسط المعتمد من وهو ضمن مجال التأ/ 3.04/وسطي إجابات أفراد العینة 

 .الباحث

 المستمر التدریبموافقة أبدًا حول كفایة الغیر ات أفراد العینة غیر الموافقة و وجاءت إجاب -14
في المصارف  الداخلي التدقیق دائرة لموظفي المخاطر إدارة تقییم في المتخصصة والدورات

من إجمالي %/ 41/بعملهم مرتفعة نسبیًا حیث بلغت حوالي  القیام من لتمكنهمالعامة 
ولكن یبقى ضمن / 2.67/إجابات أفراد العینة ووسطي إجابات أفراد العینة منخفض أیضًا 

 .لدراسةلمجال التأیید المتوسط المعیاري المعتمد 

 التدقیق مفي حین كانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقة والموافقة بشدة حول قیا -15
 قبل من المعدة المخاطر لتقییم السابقة التقاریر بمراجعةفي المصارف العامة  الداخلي

من إجمالي إجابات أفراد %/ 34/حوالي  الخارجیین والمدققین الداخلیین والمدققین اإلدارة
وهو یدل على درجة تأیید / 3.22/العینة، في حین كان وسطي إجابات أفراد العینة 

  .متوسطة
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  توزع نسب اإلجابات والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للفقرات الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثالثة للفرضیة األولى/ 14/ الجدول

 الفقرات   
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 أبداً 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1 

یساعد التدقیق الداخلي على اختبار وتنفیذ االستجابة للمخاطر  
یجاد المعالجة لها ٕ  عن طریق تحملها وا

0% 33% 41% 24% 2% 3.06 0.811 

2 

یقوم التدقیق الداخلي بوضع إجراءات وأسالیب تهدف إلى الحد  
 من المخاطر والتقلیل من اآلثار السلبیة الناتجة عنها

0% 43% 20% 35% 2% 3.04 0.931 

3 
یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم النصیحة عند إعداد استراتیجیات  

 تخفیف المخاطر في المصرف
6% 35% 41% 19% -  3.28 0.834 

4 

یقوم التدقیق الداخلي برفع تقاریر دوریة إلى لجنة التدقیق عن  
 نتائج االستجابة للمخاطر

6% 44% 39% 11%  - 3.44 0.769 

5 

یعمل التدقیق الداخلي من خالل نشاطه الرقابي على تجنب  
 المخاطر في المصرف

11% 31% 43% 24%  - 3.11 0.793 

6 

یساهم التدقیق الداخلي في تقدیم مقترحات من أجل تخفیف  
 المخاطر في المصرف

4% 33% 33% 28% 2% 3.09 0.917 

7 

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري بحیث  
 تتخذ اإلدارة اإلجراءات التصحیحیة الالزمة في الوقت المناسب

6% 20% 39% 30% 6% 2.91 0.976 

8 

المخاطر بشكل دوري للتأكد من  یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة 
 أنه تم إدارتها بشكل یتفق مع توقعات اإلدارة عند تحدیدها

2% 22% 48% 28% 0% 2.98 0.765 

9 

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري للتأكد من  
 أنها ضمن الحدود المسموح بها من قبل مجلس اإلدارة 

4% 28% 43% 20% 6% 3.04 0.931 

10 

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة أیة مواضیع متعلقة بالمخاطر  
تشیر إلى ضعف في تطبیق عملیات إدارة المخاطر واالستجابة 

  لها
0% 37% 31% 26% 6% 3.00 0.932 
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والتي / 10/حتى الفقرة / 1/أعاله الجزء الثالث من فقرات االستبانه من الفقرة / 14/یعرض الجدول 
الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة، حیث قام الباحث بدراسة تحلیلیة لكل فقرة من الفقرات خصصت 

  :الخاصة بتلك الفرضیة وذلك وفق ما یلي
 االستجابة وتنفیذ اختبار علىفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق ةساعدفیما یتعلق بم - 1

یجاد تحملها طریق عن للمخاطر ٕ ابات الموافقین والموافقین جاءت نسبة إج لها المعالجة وا
/ 3.06/من إجمالي إجابات أفراد العینة وكان وسطي إجابات أفراد العینة %/ 33/بشدة 

 .لیعطي درجة تأیید متوسطة

 الحد إلى تهدف وأسالیب إجراءات بوضعفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق میاق وحول - 2
كانت نسبة اإلجابات الموافقة والموافقة  عنها الناتجة السلبیة اآلثار من والتقلیل المخاطر من

من إجمالي إجابات أفراد العینة وحصلت على درجة تأیید متوسطة %/ 43/بشدة حوالي 
 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط المعیاري/ 3.04/حیث بلغ وسطي إجابات أفراد العینة 

 المخاطر تخفیف استراتیجیات إعداد عند النصیحة بتقدیمیقوم  الداخلي التدقیقوفیما إذا كان  - 3
%/ 19/منخفضة حیث شكلت ما نسبته  غیر الموافقةكانت نسبة اإلجابات  المصرف في

من إجمالي إجابات أفراد العینة ولكن حصلت أیضًا على درجة تأیید متوسطة كون أن 
 .وهو یقع ضمن مجال التأیید المتوسط المعیاري/ 3.28/وسطي إجابات أفراد العینة بلغ 

 لجنة إلى دوریة تقاریر برفعفي المصارف العامة  الداخلي التدقیقأما فیما یخص بقیام  - 4
موافقة منخفضة جدًا الغیر  اإلجاباتفكانت نسبة  للمخاطر االستجابة نتائج عن التدقیق

فقط من إجمالي إجابات أفراد العینة وكان وسطي إجابات أفراد العینة %/ 11/حیث شكلت 
 .وسط المعیاري للتأیید العاليقریب من ال/ 3.44/

 على الرقابي نشاطه خالل منفي المصارف العامة یعمل  الداخلي التدقیقوفیما إذا كان  - 5
%/ 24/موافقة تشكل ما نسبته الغیر  اإلجاباتكانت نسبة  المصرف في المخاطر تجنب

من إجابات أفراد العینة وحصلت أیضًا على درجة تأیید متوسط كون الوسط الحسابي 
 .والذي یقع ضمن مجال المتوسط المعیاري للتأیید المتوسط/ 3.11/إلجابات أفراد العینة بلغ 

 تخفیف أجل من مقترحات تقدیم فيفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق ةساهموحول م - 6
موافقة أبدًا تشكل ما نسبته الغیر الموافقة و غیر كانت نسبة اإلجابات  المصرف في المخاطر
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من إجمالي إجابات أفراد العینة وتعتبر درجة التأیید متوسطة أیضًا نظرًا لكون %/ 30/
 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط/ 3.09/الوسطي الحسابي إلجابات أفراد العینة قد بلغ 

 الداخلي التدقیق خفضة حول قیامنسبة إجابات أفراد العینة الموافقین والموافقین بشدة منكانت  - 7
 اإلجراءات اإلدارة تتخذ بحیث دوري بشكل المخاطر بمراجعةفي المصارف العامة 

من إجمالي  /%26/حیث شكلت ما نسبته حوالي  المناسب الوقت في الالزمة التصحیحیة
من انخفاض قیمة الوسطي الحسابي إلجابات أفراد العینة لرغم اإجابات أفراد العینة وعلى 

 .إال أنه یبقى ضمن مجال التأیید المتوسط المعیاري المعتمد في الدراسة/ 2.91/والذي بلغ 

 التدقیق أیضًا كانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقین والموافقین بشدة منخفضة حول قیام - 8
 بشكل إدارتها تم أنه من للتأكد دوري بشكل المخاطر بمراجعةفي المصارف العامة  الداخلي

من إجمالي إجابات %/ 32/حیث شكلت ما نسبته  تحدیدها عند اإلدارة توقعات مع یتفق
أفراد العینة حصلت على تأیید متوسط كون الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة بلغ 

 .ویعتبر ضمن مجال التأیید المتوسط المعیاري/ 2.98/

 للتأكد دوري بشكل المخاطر بمراجعةفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق موفیما یتعلق بقیا - 9
غیر  اإلجاباتكانت نسبة  اإلدارة مجلس قبل من بها المسموح الحدود ضمن أنها من

من إجمالي إجابات أفراد العینة وبلغ الوسط %/ 26/موافقة أبدًا حوالي الغیر الموافقة و 
 .وهو یقع ضمن مجال التأیید المتوسط المعیاري/ 3.04/الحسابي إلجابات أفراد العینة 

 متعلقة مواضیع أیة بمراجعةفي المصارف العامة  الداخلي التدقیق مأما فیما یخص قیا  -10
ت النسب فكان لها واالستجابة المخاطر إدارة ملیاتع تطبیق في ضعف إلى تشیر بالمخاطر

موافقین حیث شكلت نسبة إجابات األفراد الموافقین والموافقین الغیر متقاربة بین المؤیدین و 
موافقین أبدًا حوالي الغیر الموافقین و غیر كانت نسبة إجابات حین في %/ 37/بشدة حوالي 

من إجمالي اإلجابات ولكن وسطي اإلجابات یعطي درجة تأیید متوسطة حیث بلغ %/ 32/
 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط المعیاري/ 3.00/

مما سبق نالحظ أن معظم النتائج التي حصل علیها الباحث نتیجة تحلیل البیانات التي حصل 
التي تشمل العاملین في قسم المالیة وقسم التدقیق الداخلي علیها من أفراد المجموعة األولى و 

 التدقیقلعدم تطور وظیفة  إرجاعهاتحمل درجة تأیید متوسطة یمكن كانت في المصارف العامة 
الداخلي في هذه المصارف فحتى تاریخه ال یوجد دائرة مستقلة للتدقیق الداخلي لدى عدد من 
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 لتحقیق الدور الحقیقيوغیاب الكادر المدرب والمؤهل  ،األحداثالمصارف العامة ومازالت قید 
  .إدارة المخاطر في المصارف العامةفي عملیة 

یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة  ال "والتي تنص  الفرضیة الثانیةفیما یخص  :ثانیاً 

  :وذلك من خالل الفرضیات الفرعیة التالیة المخاطر في المصارف السوریة الخاصة
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر  - أ

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر  -  ب

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر   - ج

والتي خصصت / 14/حتى الفقرة / 1/من الفقرة  فقرات االستبانه /15/یعرض الجدول   
بتحلیل تلك البیانات من خالل احتساب المتوسط األولى، قام الباحث الفرعیة الختبار الفرضیة 

الحسابي آلراء عینتي الدراسة واالنحرافات المعیاریة ثم قام بدراسة تحلیلیة لكل فقرة من الفقرات 
    :الخاصة بتلك الفرضیة وذلك وفق ما یلي
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  رضیة الفرعیة األولى للفرضیة الثانیةلفقرات الخاصة بالفلتوزع نسب اإلجابات والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري / 15/الجدول 

 الفقرات   
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 أبداً 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1 
تعمل دائرة التدقیق الداخلي مع الجهة المسؤولة عن المخاطر  

 من أجل تحدید المخاطر
7% 71% 17% 0% 5% 3.76 0.79 

2 
یقوم التدقیق الداخلي بإجراء المقابالت مع المستویات اإلداریة 

 المختلفة لتحدید أهداف كل مستوى والمخاطر المتعلقة به
15% 60% 12% 11% 2% 3.73 0.93 

3 
تتحمل دائرة التدقیق الداخلي جزء من مسؤولیة وضع السیاسات  

 والممارسات واإلجراءات المطلوبة إلدارة المخاطر
18% 29% 21% 25% 8% 3.24 1.22 

4 

في  طوارئیقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من وجود خطة  
المصرف تشمل كافة المخاطر التي تم تحدیدها ویتم مراجعتها 

 بشكل مستمر ومنتظم

22% 57% 15% 6%  - 3.95 0.78 

5 

تتعاون دائرة التدقیق الداخلي مع اإلدارة العلیا لتحدید المخاطر 
المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات واألحداث الطارئة المحتمل 

 حدوثها ووضع الضوابط الالزمة للحد منها

15% 37% 28% 18% 2% 3.43 1.03 

6 
یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة اإلستراتیجیات والسیاسات  

 المعتمدة من مجلس إدارة المصرف لتحدید المخاطر
15% 63% 15% 7% 0% 3.85 0.76 

یقوم التدقیق الداخلي بتحدید وترتیب أولویات المخاطر وفقًا   7
 المصرف وأنشطته جیةیإلسترات

18% 39% 18% 24%  - 3.51 1.06 

8 

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من أن السیاسات واإلجراءات  
المستخدمة لتحدید المخاطر موثقة وتم توصیلها لجمیع الموظفین 

 أصحاب العالقة

22% 51% 24% 2% 0% 3.93 0.75 

9 
یساعد التدقیق الداخلي اإلدارة في تحدید مستویات المخاطر  

 المقبولة من قبل مجلس اإلدارة
17% 38% 30% 15%  - 3.57 0.94 

10 

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من مدى توافق األهداف التي  
وضعتها اإلدارة لألقسام المختلفة مع أهداف المصرف والخطط 

 اإلستراتیجیة فیما یتعلق بإدارة المخاطر

10% 63% 17% 10%  - 3.73 0.77 

11 
وم التدقیق الداخلي بإعداد خطة تدقیق شاملة ویحدد بها یق 

 مجاالت المخاطر في مختلف أنشطة المصرف

34% 43% 16% 7%  - 4.04 0.90 

12 

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من انسجام ومالئمة استراتیجة  
المصرف مع التعلیمات الصادرة عن المصرف المركزي الخاصة 

 بإدارة المخاطر

35% 51% 13% 0%  - 4.22 0.67 

13 
یتمتع كادر التدقیق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافیین لطبیعة  

 المخاطر المحیطة بالمصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة
24% 56% 17% 2%  - 4.02 0.72 

14 

قد تبنى  یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من أن مجلس االدارة 
سیاسة مكتوبة خاصة باالستثمارات التي تحتوي على الحدود 

 المقررة والمسموح بها للمخاطر

22% 49% 27% 2% 0% 3.90 0.76 
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 التدقیق دائرةأن  الخاصةن في قسمي المالیة والتدقیق الداخلي في المصارف یعتبر العاملو  - 1
حیث  المخاطر تحدید أجل من المخاطر عن المسؤولة الجهة معتعمل بشكل فعال  الداخلي

من إجمالي إجابات أفراد فقط %/ 5/حوالي موافقین الغیر أبدًا و موافقین الغیر بلغت نسبة 
من إجابات أفراد العینة وهذا ما یعكسه %/ 78/مع نسبة تأیید مرتفعة وصلت إلى العینة 

وفق  عالیةجة تأیید یدل على در الذي و / 76.3/بلغت حوالي والتي إجابات األفراد وسطي 
 . /3.5/عالیة لوسطي اإلجابات للمعیار الذي اعتمده الباحث لدرجة التأیید ال

 بإجراءلدیهم یقومون  الداخلي التدقیقأن قسم  خاصةكما اعتبر أفراد العینة في المصارف ال - 2
 به المتعلقة والمخاطر مستوى كل أهداف لتحدید المختلفة اإلداریة المستویات مع المقابالت

من إجابات أفراد العینة كما أن  /%75/حیث بلغت نسبة المؤیدین بشدة والمؤیدین حوالي 
 فقاً العالیة تأیید الدل على درجة ی وهو/ 3.73/ لحسابي إلجابات أفراد العینة بلغالوسط ا
 .المعتمد من قبل الباحثللمعیار 

 الداخلي التدقیق دائرةأن متباینة حول  خاصةأفراد العینة في المصارف ال وكانت إجابات - 3
 المخاطر إلدارة المطلوبة واإلجراءات والممارسات السیاسات وضع مسؤولیة من جزءتتحمل 

 %/33/حوالي  موافقینالغیر في حین كانت نسبة / %47/حیث كانت درجة التأیید حوالي 
نجده / 3.24/إجابات أفراد العینة والبالغ  لكن بالعودة إلى وسطي، و من إجابات أفراد العینة

 2.5أكثر من ( یقع ضمن مجال درجة التأیید المتوسطة التي حددها الباحث لهذه الدراسة
 .)3.5وأقل من 

 التدقیقكانت نسبة التأیید مرتفعة فیما یتعلق بقیام قسم ونالحظ من الجدول أعاله أنه  - 4
 تحدیدها تم التي المخاطر كافة تشمل المصرف في طوارئ خطة وجود من بالتأكد الداخلي

موافقین أبدًا الغیر الموافقین و غیر حیث بلغت نسبة  ومنتظم مستمر بشكل مراجعتها ویتم
وهذا ما یؤكد علیه الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة في المصارف %/ 6/حوالي 

من   المحددة/ 3.5/الیة ، وهو أعلى من الوسط المعیاري لنسبة التأیید الع/3.95/ خاصةال
 . قبل الباحث

 المتعلقة المخاطر لتحدید العلیا اإلدارة تعاون معبال الداخلي التدقیق دائرةم وحول قیا - 5
 الالزمة الضوابط ووضع حدوثها المحتمل الطارئة واألحداث واألزمات الطبیعیة بالكوارث
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ة خاصفي المصارف المن أفراد العینة %/ 52/وهذا ما وافق علیه حوالي  منها للحد
 .وهو ضمن مجال التأیید المتوسط/ 3.43/بمتوسط حسابي إلجابات أفراد العینة بلغ 

 اإلستراتیجیات بمراجعة خاصةفي المصارف ال الداخلي التدقیققسم  ومن ناحیة قیام - 6
أفراد  إجاباتنالحظ أن  المخاطر لتحدید المصرف إدارة مجلس من المعتمدة والسیاسات

جاءت مؤیده لذلك حیث بلغت نسبة غیر الموافقین وغیر  خاصةالعینة في المصارف ال
وهذا ما یعكسه أیضًا الوسط جدًا فقط وهي نسبة منخفضة %/ 7/الموافقین أبدًا ما نسبته 

 .أعلى من الوسطي المعیاري للتأیید العاليوهو / 3.85/الحسابي إلجابات أفراد العینة 

 التدقیقة أن قسم خاصمن أفراد العینة لدى المصارف الن هناك تأیید عالي یمكن اعتبار أو  - 7
حیث  وأنشطته المصرف جیةیإلسترات  فقاً  المخاطر أولویات وترتیب بتحدید یقوم الداخلي

من  أعلى/ 3.51/إجابات أفراد العینة  كما أن وسطي%/ 24/بلغت نسبة غیر الموافقین 
 ./3.5/الوسطي المعیاري للتأیید العالي المعتمد في هذه الدراسة 

 لتحدید المستخدمة واإلجراءات السیاسات أن من بالتأكد الداخلي التدقیق أما من ناحیة قیام - 8
الحسابي  الوسطيفقد جاء  العالقة أصحاب الموظفین لجمیع توصیلها وتم موثقة المخاطر

وهو ما  ،یعكس درجة تأیید عالیةوهو / 3.93/ خاصةإلجابات أفراد العینة في المصارف ال
 %/.2/بلغت أبدًا المنخفضة جدًا حیث موافقین الغیر الموافقین و غیر نسبة  یؤكد علیه

 المخاطر مستویات تحدیدفي  خاصةالمصارف ال في إلدارةل الداخلي التدقیقة ساعدوحول م - 9
فقط وهي نسبة %/ 15/موافقین حوالي الغیر كانت نسبة  اإلدارة مجلس قبل من المقبولة

 والبالغالوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة تدل على درجة تأیید عالیة یعكسها منخفضة و 
 .د العا يیأعلى الوسطي المعیاري للتأی وهو/ 3.57/

 اإلدارة وضعتها التي األهداف توافق مدى من بالتأكد الداخلي التدقیق وفیما یتعلق بقیام  -10
 فیما اإلستراتیجیة والخطط المصرف أهداف مع خاصةفي المصارف ال المختلفة لألقسام

حیث بلغت إجابات الموافقین والموافقین بشدة  عالیة كانت نسبة التأیید المخاطر بإدارة یتعلق
نسبة  ، في حین كانتخاصةمن إجابات أفراد العینة في المصارف ال%/ 73/ حوالي

 /.3.73/إجابات أفراد العینة  وسطي فقط  كان%/ 10/اإلجابات غیر الموافقة 
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 المخاطر مجاالت بها ویحدد شاملة تدقیق خطة بإعداد الداخلي التدقیق مومن ناحیة قیا -11
فقط %/ 7/غیر الموافقة جاءت نسبة اإلجابات  الخاص المصرف أنشطة مختلف في

 . یدل على درجة تأیید عالیة جداً هو / 4.04/العینة بمتوسط حسابي إلجابات أفراد 

 المصرف ةیإستراتیج ومالئمة انسجام من بالتأكد الداخلي التدقیقأما فیما یتعلق بقیام قسم  -12
جاءت نسبة التأیید  المخاطر بإدارة الخاصة المركزي المصرف عن الصادرة التعلیمات مع

في حین %/ 86/مرتفعة جدًا حیث بلغت نسبة اإلجابات الموافقة والموافقة بشدة حوالي 
وهو  على / 4.22/، وكان متوسط إجابات أفراد %/1/ أقل من غیر الموافقینكانت نسبة 

مما یؤكد على مدى أهمیة  بكثیر /3.5/من متوسط التأیید العالي المعتمد من قبل الباحث 
كما سم المالیة لدى المصارف الخاصة أیضًا تابعة العاملین في قسمي التدقیق الداخلي وقم

بالتعلیمات والقرارات الصادرة من مصرف سوریة المصارف التزام هذه في المصارف العامة 
 .المركزي

 الكافیین والفهم بالمعرفة الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق كادر تمتعوحول مدى  -13
جاءت نسبة إجابات  اإلدارة قبل من والمحددة وأنشطته بالمصرف المحیطة المخاطر لطبیعة

وهذا ما ، فقط من إجمالي إجابات أفراد العینة %/2/موافقین حوالي الغیر أفراد العینة 
وفق للمتوسط عالي تدل على تأیید  التيو / 4.02/أفراد العینة  یعكسه وسطي إجابات

 .المعتمد من قبل الباحث/ 3.5/للتأیید العالي المعیاري 

 قد اإلدارة مجلس أن من بالتحقق الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق میاقوفیما یتعلق ب -14
 بها والمسموح المقررة الحدود على تحتوي التي باالستثمارات خاصة مكتوبة سیاسة تبنى

من إجابات أفرد فقط %/ 2/موافقة حوالي الغیر جاءت نسبة إجابات األفراد  للمخاطر
وهي تدل / 3.90/الوسط الحسابي إلجابات األفراد  وكان، الخاصةالعینة في المصارف 

 . عالیةعلى نسبة تأیید 

/ 15/حتى الفقرة / 1/الجزء الثاني من فقرات االستبانه من الفقرة  أدناه/ 16/یعرض الجدول 
والتي خصصت الختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة للفرضیة الثانیة، حیث قام الباحث بدراسة 

  :تحلیلیة لكل فقرة من الفقرات الخاصة بتلك الفرضیة وذلك وفق ما یلي
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  لفقرات الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثانیة للفرضیة الثانیةلواالنحراف المعیاري توزع نسب اإلجابات والوسط الحسابي / 16/الجدول 

 الفقرات   
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 أبداً 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1 
وم التدقیق الداخلي بتقییم كافة أنواع المخاطر التي تواجه یق 

 مختلف أنشطة المصرف بصورة مستمرة ومنتظمة
13% 50% 23% 12% 1% 3.62 0.91 

2 
وم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة یق 

 لمواجهة المخاطر المتعلقة بأحداث األنشطة الرئیسیة للمصرف
18% 63% 12% 2% 4% 3.90 0.86 

3 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة  
لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات 

 اث الطارئة المحتمل حدوثها واألحد

10% 49% 30% 7% 4% 3.54 0.91 

4 
م توثیق نتائج تقییم المخاطر والضوابط الرقابیة التي من یت 

 شأنها الحد من المخاطر لكل نشاط على حدة من أنشطة 
18% 61% 12% 7% 1% 3.88 0.84 

5 

یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم تقاریر عن نتائج تقییم المخاطر  
وتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة لمواجهة المخاطر إلى 

 قلجنة التدقی

17% 56% 17% 7% 2% 3.78 0.90 

6 
وفر لدى قسم التدقیق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة تت 

 لقیاس المخاطر وتقیمیها
12% 33% 35% 17% 2% 3.35 0.99 

7 

یقوم التدقیق الداخلي بالتقییم الدوري للمخاطر من خالل  
المراقبة المستمرة لألنشطة وذلك للحكم على كفاءة الرقابة في 

 إدارة المخاطر

16% 56% 22% 2% 4% 3.78 0.88 

8 
یقوم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر على كافة مستویات  

 أنشطة المصرف لمعرفة وتحدید أكثر األنشطة تعرضًا للمخاطر
20% 51% 18% 10% 1% 3.78 0.92 

9 
وم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر وترتیبها حسب األولویات یق 

 المعتمدة من مجلس اإلدارة
24% 44% 23% 7% 1% 3.83 0.93 

10 
تمتع كادر التدقیق الداخلي بالكفاءة والخبرة والمهارة التي تمكنه ی 

 من تقییم المخاطر بالشكل الصحیح
24% 51% 24% 0% 0% 4.00 0.70 

11 
یقوم التدقیق الداخلي بفحص وتقییم عملیات إدارة المخاطر  

 وتقدیم التوصیات الالزمة لتحسین كفاءة هذه العملیات
28% 55% 10% 5% 2% 4.01 0.90 

12 
برامج التدقیق الداخلي تحتوي على ضوابط محاسبیة ومادیة  

 ویتم تطبیقها وتنفیذها بما یحد من المخاطر
10% 62% 12% 16%  - 3.66 0.86 

13 
یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفایة ومنطقیة المعلومات التي تم  

 الحصول علیها والتي ستستخدم في إدارة المخاطر
12% 68% 17% 2%  - 3.90 0.62 

14 
التدریب المستمر والدورات المتخصصة في تقییم إدارة المخاطر  

 لموظفي دائرة التدقیق الداخلي كافیة لتمكنهم من القیام 
22% 28% 35% 12% 2% 3.55 1.04 

15  
یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة التقاریر السابقة لتقییم المخاطر  

 المعدة من قبل اإلدارة والمدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین
17% 60% 18% 5% 0% 3.89 0.74 
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 الداخلي التدقیق میاقحول  أبداً موافقة الغیر الموافقة و غیر كانت نسبة إجابات أفراد العینة   - 1
 المصرف أنشطة مختلف تواجه التي المخاطر أنواع كافة بتقییم الخاصةفي المصارف 

كان وسطي و فقط %/ 13/منخفضة نسبیًا حیث بلغت حوالي  ومنتظمة مستمرة بصورة
یدل على درجة تأیید عالیة وفق للوسطي المعیاري للتأیید وهو / 3.62/د العینة اإجابات أفر 

 .ه الدراسةالعالي المعتمد في هذ

 الموضوعة الضوابط وفعالیة كفاءة بتقییم الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق وحول قیام - 2
كانت نسبة إجابات أفراد  للمصرف الرئیسیة األنشطة بأحداث المتعلقة المخاطر لمواجهة
باعتبار أن وسط إجابات  عاليویعتبر أن هناك تأیید فقط %/ 6/موافقة حوالي الغیر العینة 

 ./3.5/أعلى من الوسطي المعتمد للتأیید العالي  وهو/ 3.90/أفراد العینة بلغ 

 الضوابط وفعالیة كفاءة بتقییم الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیقوفیما یتعلق بقیام   - 3
 الطارئة واألحداث واألزمات الطبیعیة بالكوارث المتعلقة المخاطر لمواجهة الموضوعة

كانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقة والموافقة بشدة تشكل ما نسبته  حدوثها المحتمل
وسطي إجابات أفراد  مرتفعة ویؤكد علیهامن إجمالي إجابات أفراد العینة وهي نسبة %/ 59/

 .عالیةیعكس درجة تأیید والذي / 3.54/والبالغ العینة 

 من الحد شأنها من التي الرقابیة والضوابط مخاطرال تقییم نتائجل توثیقوفیما إذا كان هناك  - 4
كانت نسبة إجابات األفراد  الخاصةفي المصارف  أنشطة من حده على نشاط لكل المخاطر

من إجابات أفراد العینة ووسطي إجابات أفراد العینة فقط %/ 8/موافقة تشكل حوالي الغیر 
 /.3.5/د العا ي یمن الوسطي المعیاري للتأی أعلىوهي / 3.88/ ة بلغخاصفي المصارف ال

 المخاطر تقییم نتائج عن تقاریر بتقدیم الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق وحول قیام - 5
كان وسطي  التدقیق لجنة إلى المخاطر لمواجهة الموضوعة الضوابط وفعالیة كفاءة وتقییم

عكس بنسبة إجابات وهذا ما ین عالیةوهو یدل على درجة تأیید / 3.78/إجابات أفراد العینة 
من إجمالي إجابات أفراد العینة في فقط %/ 9/موافقین والتي بلغت حوالي الغیر أفراد العینة 
 .الخاصةالمصارف 

 التدقیق قسم لدى تتوفر وتقیمیها المخاطر لقیاس الالزمة والوسائل األدواتوفیما إذا كانت  - 6
الموافقة بشدة والموافقة منخفضة قلیًال  تكانت نسبة اإلجابا الخاصةفي المصارف  الداخلي

من إجمالي إجابات أفراد العینة إال أن وسطي إجابات أفراد %/ 35/حیث شكلت حوالي 
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تعطي درجة تأیید متوسطة وفقًا للمقیاس المعتمد من قبل الباحث في / 3.35/العینة والبالغ 
 ).3.5وأقل من  2.5أكثر من (هذه الدراسة 

 بالتقییم الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیقوكانت درجة التأیید عالیة فیما یتعلق بقیام  - 7
 إدارة في الرقابة كفاءة على للحكم وذلك لألنشطة المستمرة المراقبة خالل من للمخاطر الدوري

وسطي المعیاري ال أعلى منوهو / 3.78/حیث بلغ وسطي إجابات أفراد العینة  المخاطر
المنخفضة إلجابات أفراد لدرجة التأیید العالیة وما یعزز درجة التأیید المرتفعة هو النسبة 

من إجمالي إجابات فقط %/ 6/والتي بلغت حوالي موافقة أبدًا الغیر و موافقة الغیر العینة 
 .أفراد العینة

 مستویات كافة على المخاطر بتقییم الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق ومن حیث قیام - 8
جاءت إجابات أفراد العینة  للمخاطر تعرضاً  األنشطة أكثر وتحدید لمعرفة المصرف أنشطة
من إجمالي إجابات أفراد العینة %/ 11/موافقین أبدًا لتشكل ما نسبته الغیر الموافقین و غیر 

 /.3.78/حیث بلغت قیمته  عالیةووسطي إجابات أفراد العینة یعكس درجة تأیید 

 من المعتمدة األولویات حسب وترتیبها المخاطر بتقییمیقوم  الداخلي التدقیقوفیما إذا كان  - 9
من %/ 8/كانت نسبة اإلجابات لغیر الموافقین وغیر الموافقین أبدًا حوالي  اإلدارة مجلس

من الوسطي  أعلىوهو / 3.83/إجمالي إجابات أفراد العینة وبلغ وسطي إجابات أفراد العینة 
 .العالیة المعتمدة في هذه الدراسة المعیاري لدرجة التأیید

في المصارف  الداخلي التدقیق كادر تمتعللفقرة الخاصة ب عالیة جداً وكانت نسبة التأیید  -10
حیث بلغ  الصحیح بالشكل المخاطر تقییم من تمكنه التي والمهارة والخبرة بالكفاءة الخاصة

، وبلغت العاليالوسطي المعیاري للتأیید  أعلى منوهو / 4.00/ة وسطي إجابات أفراد العین
من إجمالي إجابات %/ 1/ أقل من موافقة أبدًا حواليالغیر الموافقة و غیر نسبة اإلجابات 

 .أفراد العینة

 المخاطر إدارة عملیات وتقییم بفحص الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق وعن قیام -11
أیضًا وفق  عالیةكانت نسبة التأیید  العملیات هذه كفاءة لتحسین الالزمة التوصیات وتقدیم

 /.4.01/للمقیاس المعیاري المعتمد في الدراسة حیث بلغ وسطي إجابات أفراد العینة 

 محاسبیة ضوابط على تحتوي الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق برامجوفیما إذا كانت  -12
موافقین الغیر كانت نسبة إجابات األفراد  المخاطر من یحد بما وتنفیذها تطبیقها ویتم ومادیة
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من قبل أفراد  عاليأنه هناك تأیید  و یمكن اعتبارمن إجمالي إجابات األفراد %/ 16/حوالي 
 /.3.66/ بلغوسطي اإلجابات على هذه الفقرة  وخاصة أنالعینة 

 والتي علیها الحصول تم التي المعلومات ومنطقیة كفایة بتقییم الداخلي التدقیق موحول قیا -13
فقط %/ 2/موافقین حوالي الغیر كانت نسبة إجابات أفراد العینة  المخاطر إدارة في ستستخدم

بلغ وسطي عال  وقد تأیید  وبالتالي یمكن اعتبار أنه هناكمن إجمالي إجابات أفراد العینة 
 .المعتمد لعاليالتأیید اأعلى من وسطي وهو / 3.90/إجابات أفراد العینة 

 المستمر التدریبموافقة أبدًا حول كفایة الغیر الموافقة و غیر وجاءت إجابات أفراد العینة  -14
في المصارف  الداخلي التدقیق دائرة لموظفي المخاطر إدارة تقییم في المتخصصة والدورات

حیث بلغت حوالي  منخفضة على الرغم من أهمیتهابعملهم  القیام من لتمكنهم الخاصة
/ 3.55/والبالغ وسطي إجابات أفراد العینة لكن إجابات أفراد العینة و  من إجمالي%/ 14/

مقارنة مع  یعطي درجة تأیید عالیة وفق للمقیاس المعتمد من قبل الباحث مع انخفاض قیمته
 .باقي فقرات االستبانه

 الداخلي التدقیق مفي حین كانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقة والموافقة بشدة حول قیا -15
 اإلدارة قبل من المعدة المخاطر لتقییم السابقة التقاریر بمراجعة الخاصةفي المصارف 

 من إجمالي إجابات أفراد العینة،%/ 77/حوالي  الخارجیین والمدققین الداخلیین والمدققین
وهو یدل على / 3.89/وسطي إجابات أفراد العینة ویعطي درجة تأیید عالیة وخاصة أن 

 .عالیةدرجة تأیید 

/ 10/حتى الفقرة / 1/أعاله الجزء الثالث من فقرات االستبانه من الفقرة / 17/یعرض الجدول 
والتي خصصت الختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة للفرضیة الثانیة، حیث قام الباحث بدراسة 

  :تحلیلیة لكل فقرة من الفقرات الخاصة بتلك الفرضیة وذلك وفق ما یلي
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  لفقرات الخاصة بالفرضیة الفرعیة الثالثة للفرضیة الثانیةلاإلجابات والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري  توزع نسب/ 17/الجدول 

 الفقرات   
موافق 
 بشدة

 محاید موافق
غیر 
 موافق

غیر موافق 
 أبداً 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

1 

یساعد التدقیق الداخلي على اختبار وتنفیذ االستجابة للمخاطر  
یجاد المعالجة لها ٕ  عن طریق تحملها وا

15% 50% 20% 16% 0% 3.63 0.92 

2 

وأسالیب تهدف إلى الحد  إجراءاتیقوم التدقیق الداخلي بوضع  
 من المخاطر والتقلیل من اآلثار السلبیة الناتجة عنها

15% 48% 18% 20% 0% 3.57 0.97 

3 
یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم النصیحة عند إعداد استراتیجیات  

 تخفیف المخاطر في المصرف
15% 60% 21% 5%  - 3.84 0.73 

4 

یقوم التدقیق الداخلي برفع تقاریر دوریة إلى لجنة التدقیق عن  
 نتائج االستجابة للمخاطر

26% 50% 20% 5%  - 3.96 0.81 

5 
یعمل التدقیق الداخلي من خالل نشاطه الرقابي على تجنب  

 المخاطر في المصرف
20% 57% 12% 11%  - 3.85 0.86 

6 

یساهم التدقیق الداخلي في تقدیم مقترحات من أجل تخفیف  
 المخاطر في المصرف

23% 65% 10% 0% 2% 4.06 0.74 

7 

م التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري بحیث یقو  
 التصحیحیة الالزمة في الوقت المناسب اإلجراءاتتتخذ اإلدارة 

22% 41% 24% 12% 0% 3.73 0.94 

8 

المخاطر بشكل دوري للتأكد من  یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة 
 أنه تم إدارتها بشكل یتفق مع توقعات اإلدارة عند تحدیدها

17% 49% 27% 5% 2% 3.73 0.89 

9 

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري للتأكد من  
 أنها ضمن الحدود المسموح بها من قبل مجلس اإلدارة 

20% 50% 15% 16% 0% 3.73 0.96 

10 

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة أیة مواضیع متعلقة بالمخاطر  
تشیر إلى ضعف في تطبیق عملیات إدارة المخاطر واالستجابة 

 لها

22% 46% 27% 5% 0% 3.85 0.82 
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 االستجابة وتنفیذ اختبار على الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق ةساعدفیما یتعلق بم - 1
یجاد تحملها طریق عن للمخاطر ٕ جاءت نسبة إجابات الموافقین والموافقین  لها المعالجة وا

الموافقین غیر في حین كانت نسبة إجابات من إجمالي إجابات أفراد العینة %/ 65/بشدة 
كان وسطي إجابات أفراد العینة بالتالي و من إجمالي اإلجابات %/ 16/موافقین أبدًا الغیر و 
 .عالیةلیعطي درجة تأیید / 3.63/

 الحد إلى تهدف وأسالیب إجراءات بوضع الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق میاقوحول  - 2
كانت نسبة اإلجابات الموافقة والموافقة  عنها الناتجة السلبیة اآلثار من والتقلیل المخاطر من

حیث  عالیةمن إجمالي إجابات أفراد العینة وحصلت على درجة تأیید %/ 63/بشدة حوالي 
 .المعیاري العاليالتأیید  أعلى من وسطيوهو / 3.57/جابات أفراد العینة بلغ وسطي إ

 المخاطر تخفیف استراتیجیات إعداد عند النصیحة بتقدیمیقوم  الداخلي التدقیقوفیما إذا كان  - 3
فقط %/ 5/موافقة منخفضة حیث شكلت ما نسبته الغیر كانت نسبة اإلجابات  المصرف في

كون أن وسطي  عالیةمن إجمالي إجابات أفراد العینة وحصلت أیضًا على درجة تأیید 
 .المعیاري العاليلتأیید ا على لمجال الوهو یقع ضمن / 3.84/إجابات أفراد العینة بلغ 

 لجنة إلى دوریة تقاریر برفع الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیقأما فیما یخص بقیام  - 4
موافقة منخفضة جدًا حیث الغیر  اإلجاباتفكانت نسبة  للمخاطر ستجابةاال نتائج عن التدقیق
من  أعلىفقط من إجمالي إجابات أفراد العینة وكان وسطي إجابات أفراد العینة %/ 5/شكلت 

 /.3.96/الوسط المعیاري للتأیید العالي حیث بلغ 

 على الرقابي نشاطه خالل منیعمل  الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیقوفیما إذا كان  - 5
من %/ 11/موافقة تشكل ما نسبته الغیر  اإلجاباتكانت نسبة  المصرف في المخاطر تجنب

كون الوسط الحسابي إلجابات أفراد  عالیةإجابات أفراد العینة وحصلت أیضًا على درجة تأیید 
 .العاليالمعیاري للتأیید  يسطو مجال الالوالذي یقع ضمن / 3.85/العینة بلغ 

 تخفیف أجل من مقترحات تقدیم في الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق ةساهمم وحول - 6
موافقة أبدًا تشكل ما نسبته الغیر الموافقة و غیر كانت نسبة اإلجابات  المصرف في المخاطر

نظرًا لكون  جداً  عالیةمن إجمالي إجابات أفراد العینة وتعتبر درجة التأیید فقط %/ 2/
 .العاليالتأیید  أعلى من وسطيوهو / 4.06/الوسطي الحسابي إلجابات أفراد العینة قد بلغ 
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في  الداخلي التدقیق حول قیام جیدةكانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقین والموافقین بشدة  - 7
 التصحیحیة اإلجراءات اإلدارة تتخذ بحیث دوري بشكل المخاطر بمراجعة الخاصةالمصارف 

من إجمالي إجابات أفراد  /%63/حیث شكلت ما نسبته حوالي  المناسب الوقت في الالزمة
تعطي درجة تأیید / 3.73/قیمة الوسطي الحسابي إلجابات أفراد العینة والذي بلغ و العینة 

 .عالیة

 دقیقالت حول قیامجیدة أیضًا كانت نسبة إجابات أفراد العینة الموافقین والموافقین بشدة  - 8
 بشكل إدارتها تم أنه من للتأكد دوري بشكل المخاطر بمراجعة الخاصةفي المصارف  الداخلي

من إجمالي إجابات %/ 66/حیث شكلت ما نسبته  تحدیدها عند اإلدارة توقعات مع یتفق
/ 3.73/كون الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة بلغ عالي حصلت على تأیید و أفراد العینة 

 .المعیاري العاليوالذي یعتبر ضمن مجال التأیید 

 دوري بشكل المخاطر بمراجعة الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق موفیما یتعلق بقیا - 9
غیر  اإلجاباتكانت نسبة  اإلدارة مجلس قبل من بها المسموح الحدود ضمن أنها من للتأكد

إجمالي إجابات أفراد العینة وبلغ الوسط من %/ 16/موافقة أبدًا حوالي الغیر الموافقة و 
 .المعیاري العاليوهو یقع ضمن مجال التأیید / 3.73/الحسابي إلجابات أفراد العینة 

 متعلقة مواضیع أیة بمراجعة الخاصةفي المصارف  الداخلي التدقیق مأما فیما یخص قیا -10
نسبة فكانت  لها واالستجابة المخاطر إدارة عملیات تطبیق في ضعف إلى تشیر بالمخاطر

كانت حین من إجمالي اإلجابات في %/ 68/إجابات األفراد الموافقین والموافقین بشدة حوالي 
من إجمالي اإلجابات ووسطي %/ 5/موافقین أبدًا حوالي الغیر الموافقین و غیر نسبة إجابات 

 العاليیید وهو ضمن مجال التأ/ 3.85/حیث بلغ  عالیةاإلجابات یعطي درجة تأیید 
 .المعیاري

مما سبق نالحظ أن معظم النتائج التي حصل علیها الباحث نتیجة تحلیل البیانات التي حصل 
في و التي تشمل العاملین في قسم المالیة وقسم التدقیق الداخلي  الثانیةعلیها من أفراد المجموعة 

تطور وظیفة التدقیق الداخلي في  مما یعكس عالیةكانت تحمل درجة تأیید المصارف الخاصة 
تیجة وكنهذه المصارف وفعالیة دورها في عملیة إدارة المخاطر التي تحیط بالعمل المصرفي، 

  .وجود الكفاءات المهنیة والعلمیة لدى في قسم التدقیق الداخلي في المصارف الخاصة
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 عینة مجموعتي دأفرا إجابات بین الفروقات أدناه/ 20/ و/ 19/ و/ 18/ الجداول وتعرض
 ومستوى المعنویة T فروقات احتساب خالل من الخاصة والمصارف العامة المصارف في الدراسة

  .مجموعة كل في العینة أفراد إجابات لوسطي الداللة

  األولى الفرعیة المعیاریة إلجابات أفراد العینة على الفقرات الخاصة بالفرضیة تالمتوسطات واالنحرافا/ 18/الجدول 

   
 الفقرات

المصارف 
 العامة

المصارف 
 الخاصة

  الفروقات T اختبار

وسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

وسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعنویة T الفروقات المعیاري

1 
تعمل دائرة التدقیق الداخلي مع الجهة المسؤولة عن المخاطر من أجل  

 تحدید المخاطر
3.33 0.64 3.76 0.79 -0.42 -3.27 0.001 

2 
یقوم التدقیق الداخلي بإجراء المقابالت مع المستویات اإلداریة المختلفة 

 لتحدید أهداف كل مستوى والمخاطر المتعلقة به
3.17 0.88 3.73 0.93 -0.57 -3.53 0.001 

3 
تتحمل دائرة التدقیق الداخلي جزء من مسؤولیة وضع السیاسات  

 والممارسات واإلجراءات المطلوبة إلدارة المخاطر
3.33 0.87 3.24 1.22 0.10 0.50 0.620 

4 
في المصرف تشمل  طوارئلداخلي بالتأكد من وجود خطة یقوم التدقیق ا 

 كافة المخاطر التي تم تحدیدها ویتم مراجعتها بشكل مستمر ومنتظم

3.63 0.83 3.95 0.78 -0.32 -2.29 0.024 

5 

تتعاون دائرة التدقیق الداخلي مع اإلدارة العلیا لتحدید المخاطر المتعلقة 
بالكوارث الطبیعیة واألزمات واألحداث الطارئة المحتمل حدوثها ووضع 

 الضوابط الالزمة للحد منها

3.30 0.88 3.43 1.03 -0.13 -0.76 0.446 

6 
یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة اإلستراتیجیات والسیاسات المعتمدة من  

 مجلس إدارة المصرف لتحدید المخاطر

3.41 0.92 3.85 0.76 -0.45 -3.09 0.002 

7 
 إلستراتجیةیقوم التدقیق الداخلي بتحدید وترتیب أولویات المخاطر وفقًا  

 المصرف وأنشطته
3.43 0.98 3.51 1.06 -0.09 -0.48 0.633 

8 
یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من أن السیاسات واإلجراءات المستخدمة  

 لتحدید المخاطر موثقة وتم توصیلها لجمیع الموظفین أصحاب العالقة
3.33 1.20 3.93 0.75 -0.59 -3.56 0.001 

9 
یساعد التدقیق الداخلي اإلدارة في تحدید مستویات المخاطر المقبولة من  

 قبل مجلس اإلدارة

3.24 0.78 3.57 0.94 -0.33 -2.15 0.033 

10 

من مدى توافق األهداف التي وضعتها یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد  
اإلدارة لألقسام المختلفة مع أهداف المصرف والخطط اإلستراتیجیة فیما 

 یتعلق بإدارة المخاطر

2.96 0.87 3.73 0.77 -0.77 -5.41 0.000 

11 
یقوم التدقیق الداخلي بإعداد خطة تدقیق شاملة ویحدد بها مجاالت  

 المخاطر في مختلف أنشطة المصرف
3.07 0.84 4.04 0.90 -0.96 -6.28 0.000 

ة المصرف مع یستراتیجبالتأكد من انسجام ومالئمة إاخلي یقوم التدقیق الد  12
 التعلیمات الصادرة عن المصرف المركزي الخاصة بإدارة المخاطر

3.89 0.92 4.22 0.67 -0.33 -2.42 0.017 

13 
یتمتع كادر التدقیق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافیین لطبیعة المخاطر  

 المحیطة بالمصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة

3.39 0.90 4.02 0.72 -0.64 -4.56 0.000 
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قد تبنى سیاسة  اإلدارةیقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من أن مجلس 
 0.000 7.47- 1.03- 0.76 3.90 0.83 2.87مكتوبة خاصة باالستثمارات التي تحتوي على الحدود المقررة والمسموح 

 0.00 5.38- 0.42- 0.42 3.78 0.48 3.36  المخاطر تحدید في الداخلي التدقیق 

  الفرعیة الثانیة المعیاریة إلجابات أفراد العینة على الفقرات الخاصة بالفرضیة تالمتوسطات واالنحرافا/ 19/الجدول 

 الفقرات
المصارف 
 العامة

المصارف 
 الخاصة

  الفروقات T اختبار

وسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

وسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعنویة T الفروقات المعیاري

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كافة أنواع المخاطر التي تواجه مختلف 
 أنشطة المصرف بصورة مستمرة ومنتظمة

3.33 0.64 3.76 0.79 -0.42 -3.27 0.001 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة لمواجهة 
 المخاطر المتعلقة بأحداث األنشطة الرئیسیة للمصرف

3.17 0.88 3.73 0.93 -0.57 -3.53 0.001 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة لمواجهة 
 0.620 0.50 0.10 1.22 3.24 0.87 3.33المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات واألحداث الطارئة المحتمل 

یتم توثیق نتائج تقییم المخاطر والضوابط الرقابیة التي من شأنها الحد 
 من أنشطة  حدهمن المخاطر لكل نشاط على 

3.63 0.83 3.95 0.78 -0.32 -2.29 0.024 

یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم تقاریر عن نتائج تقییم المخاطر وتقییم كفاءة 
 وفعالیة الضوابط الموضوعة لمواجهة المخاطر إلى لجنة التدقیق

3.30 0.88 3.43 1.03 -0.13 -0.76 0.446 

ر لدى قسم التدقیق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة لقیاس 
 المخاطر وتقیمیها

3.41 0.92 3.85 0.76 -0.45 -3.09 0.002 

یقوم التدقیق الداخلي بالتقییم الدوري للمخاطر من خالل المراقبة المستمرة 
 لألنشطة وذلك للحكم على كفاءة الرقابة في إدارة المخاطر

3.43 0.98 3.51 1.06 -0.09 -0.48 0.633 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر على كافة مستویات أنشطة 
 المصرف لمعرفة وتحدید أكثر األنشطة تعرضًا للمخاطر

3.33 1.20 3.93 0.75 -0.59 -3.56 0.001 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر وترتیبها حسب األولویات المعتمدة 
 من مجلس اإلدارة

3.24 0.78 3.57 0.94 -0.33 -2.15 0.033 

رة والمهارة التي تمكنه من تقییم یتمتع كادر التدقیق الداخلي بالكفاءة والخب
 المخاطر بالشكل الصحیح

2.96 0.87 3.73 0.77 -0.77 -5.41 0.000 

یقوم التدقیق الداخلي بفحص وتقییم عملیات إدارة المخاطر وتقدیم 
 التوصیات الالزمة لتحسین كفاءة هذه العملیات

3.07 0.84 4.04 0.90 -0.96 -6.28 0.000 

ي تحتوي على ضوابط محاسبیة ومادیة ویتم تطبیقها برامج التدقیق الداخل
 وتنفیذها بما یحد من المخاطر

3.89 0.92 4.22 0.67 -0.33 -2.42 0.017 

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفایة ومنطقیة المعلومات التي تم الحصول 
 علیها والتي ستستخدم في إدارة المخاطر

3.39 0.90 4.02 0.72 -0.64 -4.56 0.000 

ورات المتخصصة في تقییم إدارة المخاطر لموظفي التدریب المستمر والد
 دائرة التدقیق الداخلي كافیة لتمكنهم من القیام 

2.87 0.83 3.90 0.76 -1.03 -7.47 0.000 
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یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة التقاریر السابقة لتقییم المخاطر المعدة من 
 قبل اإلدارة والمدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین

3.36 0.48 3.78 0.42 -0.42 -5.38 0.00 

 0.000 5.93- 0.59- 0.55 3.77 0.59 3.18 دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر

  الفرعیة الثالثةالمعیاریة إلجابات أفراد العینة على الفقرات الخاصة بالفرضیة  تالمتوسطات واالنحرافا/ 20/الجدول 

 الفقرات
المصارف 
 العامة

المصارف 
 الخاصة

  الفروقات Tاختبار 

وسط ال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 وسطال
 الحسابي

االنحراف 
 المعنویة T الفروقات المعیاري

یساعد التدقیق الداخلي على اختبار وتنفیذ االستجابة للمخاطر عن 
یجاد المعالجة لها ٕ  طریق تحملها وا

3.33 0.64 3.76 0.79 -0.42 -3.27 0.001 

وأسالیب تهدف إلى الحد من  إجراءاتیقوم التدقیق الداخلي بوضع 
 المخاطر والتقلیل من اآلثار السلبیة الناتجة عنها

3.17 0.88 3.73 0.93 -0.57 -3.53 0.001 

یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم النصیحة عند إعداد استراتیجیات تخفیف 
 المخاطر في المصرف

3.33 0.87 3.24 1.22 0.10 0.50 0.620 

وریة إلى لجنة التدقیق عن نتائج یقوم التدقیق الداخلي برفع تقاریر د
 االستجابة للمخاطر

3.63 0.83 3.95 0.78 -0.32 -2.29 0.024 

 0.446 0.76- 0.13- 1.03 3.43 0.88 3.30یعمل التدقیق الداخلي من خالل نشاطه الرقابي على تجنب المخاطر في 

 0.002 3.09- 0.45- 0.76 3.85 0.92 3.41المخاطر في  یساهم التدقیق الداخلي في تقدیم مقترحات من أجل تخفیف

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري بحیث تتخذ اإلدارة 
 التصحیحیة الالزمة في الوقت المناسب

3.43 0.98 3.51 1.06 -0.09 -0.48 0.633 

المخاطر بشكل دوري للتأكد من أنه تم  یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة
 إدارتها بشكل یتفق مع توقعات اإلدارة عند تحدیدها

3.33 1.20 3.93 0.75 -0.59 -3.56 0.001 

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري للتأكد من أنها 
 ضمن الحدود المسموح بها من قبل مجلس اإلدارة 

3.24 0.78 3.57 0.94 -0.33 -2.15 0.033 

تدقیق الداخلي بمراجعة أیة مواضیع متعلقة بالمخاطر تشیر إلى 
 ضعف في تطبیق عملیات إدارة المخاطر واالستجابة لها

2.96 0.87 3.73 0.77 -0.77 -5.41 0.000 

 0.000 5.66- 0.56- 0.54 3.80 0.59 3.24 دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر
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  اختبار الفرضیات: المبحث الرابع
 للمستوى الحسابي المتوسط قیمة كانت إذا فیما ولمعرفة الفرضیات الختبار) T( اختبار استخدم

الوسطي المعیاري المعتمد  عن یزید قیم إجابات أفراد العینة لكل فرضیة یقیس الذي للمجال الكلي
 الخماسي المقیاس على الموافقة درجةأیضًا  یمثل والذي) 3.5( البالغلقبول الفرضیة أو رفضها و 

ر وهو ،الدراسة هذه في المستخدم  االختبار قیمة عن للتعبیر اتخاذه یتم الذي المتوسط عن یعبّ
 أو من أكبر T داللة كانت إذا الفرضیة قبول یتم بحیث ،)الواحدة للعینة T اختبار( اإلحصائي

 القائلة القاعدة، وسیتم اعتماد ) α=05.0( الدراسة هذه لغایة المعتمد الداللة مستوى تساوي
الوسط الحسابي المحسوب أقل من  قیمة كانت إذا البدیلة الفرضیة ورفض العدمیة الفرضیة بقبول

ذا كانت قیمة / 3.5/قیمة الوسط المعیاري المعتمد  ٕ  الجدولیة،) T( قیمة من أقل المحسوبة) T(وا
إذا كانت قیمة الوسط  كانت إذا عدمیةال الفرضیة ورفض ةبدیلال الفرضیة بقبولوعلى  لعكس 

 أكبر المحسوبة) T(الحسابي المحسوب أكبر من قیمة  الوسط الحسابي المعیاري وكانت قیمة 
  .الجدولیة) T( قیمة من

  :اختبار الفرضیة األولى

ال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في " األولى والتي تنص الفرضیة
  :وذلك من خالل الفرضیات الفرعیة التالیة المصارف السوریة العامة

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر  - أ

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر  -  ب

 .االستجابة للمخاطر ال یساهم التدقیق الداخلي في  -  ت

المصارف السوریة یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في : الفرضیة البدیلة
  :وذلك من خالل الفرضیات الفرعیة التالیةالعامة 

 .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر  - أ

 .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر  -  ب

 .االستجابة للمخاطریساهم التدقیق الداخلي في   -  ت

  :وسیتم اختبار ھذه الفرضیة كفرضیة رئیسیة من خالل اختبار فرضیاتھا الفرعیة الثالثة كالتالي
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  .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر: الفرضیة الفرعیة األولى
  .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر: الفرضیة البدیلة
إلجابات أفراد العینة حول الفقرات الخاصة بدور التدقیق  الوسط الحسابيأن ) 21(یشیر الجدول 

الختبار وهو أقل من الوسط المعیاري المحدد / 3.36/الداخلي في تحدید المخاطر قد بلغ 
، /0.0378/بمستوى داللة و  /2.13- /المحسوبة قد بلغت  (T)قیمة كما أن /. 3.5/الفرضیة 

 أقلالمحسوبة  (T)قیمة أن  المستخدم في هذا البحث، كما) α=05.0(أقل من مستوى داللة وهي
  .)α=05.0( عند مستوى داللة /1.671/ الجدولیة (T)من قیمة 

  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة األولى) 21(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.0378 2.13- 0.47916 3.3611 دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر

بقبول الفرضیة العدمیة ورفض الفرضیة البدیلة المعتمدة في اختبار الفرضیات على الق عدة  وبناء
وكان وسطي اإلجابات أقل من الوسط  الجدولیة، (T)المحسوبة أقل من قیمة  (T)إذا كانت قیمة 

ال یساهم التدقیق : القائلة العدمیةة ونقبل الفرضیة لیبدفإننا نرفض الفرضیة العلیه المعیاري، 
  .الداخلي في تحدید المخاطر في المصارف العامة

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر :ثانیةالفرضیة الفرعیة ال

  .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر: الفرعیة البدیلة
الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة حول الفقرات الخاصة أن ) 22(الجدول هو واضح في  كما

وهو أقل من الوسط المعیاري المحدد / 3.18/بدور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر قد بلغ 
بمستوى و  /3.972-/المحسوبة قد بلغت  (T)كما أن قیمة  ،/3.5/لقبول الفرضیة أو رفضها 

المستخدم في هذا البحث، كما ) α=05.0(، أي أنها أقل من مستوى داللة  /0.0002/داللة 
  .)α=05.0(الجدولیة عند مستوى داللة  (T)من قیمة  أقلالمحسوبة  (T)أن قیمة 
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  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة) 22(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.0002 3.972- 0.58923 3.1815 دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر

بقبول الفرضیة العدمیة ورفض الفرضیة البدیلة المعتمدة في اختبار الفرضیات وبناء على القاعدة 
كان وسطي اإلجابات أقل من لما و  الجدولیة، (T)المحسوبة أقل من قیمة  (T)إذا كانت قیمة 

ال یساهم : القائلة العدمیةة ونقبل الفرضیة لیبدعلیه فإننا نرفض الفرضیة الالوسط المعیاري، 
  .التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر في المصارف العامة

  .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر: لثةالفرضیة الفرعیة الثا

الحسابي إلجابات أفراد العینة حول الفقرات الخاصة بدور التدقیق  الوسطأن ) 23(الجدول یظهر 
وهو أقل من الوسط المعیاري المحدد لقبول / 3.23/الداخلي في االستجابة للمخاطر قد بلغ 

بمستوى داللة و  /3.238- /المحسوبة قد بلغت  (T)كما أن قیمة /. 3.5/الفرضیة أو رفضها 
المستخدم في هذا البحث، كما أن قیمة ) α=05.0( من مستوى داللة، أي أنها أقل /0.0021/

(T)  من قیمة  أقلالمحسوبة(T)  05.0(الجدولیة عند مستوى داللة=α(.  

  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة) 23(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.0021 3.238- 0.59254 3.2389 دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر
  

بقبول الفرضیة العدمیة ورفض المعتمدة في اختبار الفرضیات لهذا البحث وبناء على القاعدة 
وكان وسطي اإلجابات  الجدولیة، (T)المحسوبة أقل من قیمة  (T)الفرضیة البدیلة إذا كانت قیمة 

ال : القائلة العدمیةة ونقبل الفرضیة لیبدعلیه فإننا نرفض الفرضیة الأقل من الوسط المعیاري، 
  .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر في المصارف العامة

ال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة "الفرضیة األولى الرئیسیة والتي تنص والختبار 
الوسط الحسابي للمستوى الكلي  (T)تم استخدام اختبار  "المصارف السوریة العامةالمخاطر في 
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إلجابات أفراد العینة على مجمل الفقرات الخاصة بالفرضیات الفرعیة الثالث الخاصة بالفرضیة 
ومعرفة فیما إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي للمستوى الكلي للمجال یزید عن قیمة  األولى
أكبر من أو  T قیمةإذا كانت  البدیلة بحیث یتم قبول الفرضیة ،)3.5(والبالغة  وسطي المعیاريال

ها ، ویتم رفض)α=05.0( مستوى الداللة المعتمد لغایة هذه الدراسة الجدولیة عند Tقیمة  تساوي
  .إذا كانت أقل

المجاالت الخاصة نالحظ أن قیمة الوسط الحسابي لكافة  )24( وكما هو وارد في الجدول
الوسط المعیاري المعتمد، كما أن قیمة وهي أقل من / 3.26/األولى بلغت  بالفرضیة الرئیسة

  .الجدولیة Tهي أقل من قیمة / 3.464-/المحسوبة  Tقیمة 

  نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة األولى)  24(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.0011 3.464- 0.50672 3.2611 كافة المجاالت

ال یساهم التدقیق الداخلي : القائلة العدمیةة ونقبل الفرضیة لیبدعلیه فإننا نرفض الفرضیة الو 
  .المخاطر في المصارف السوریة العامةبشكل فعال في إدارة 

  :الثانیةاختبار الفرضیة 
ال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في "والتي تنص  الثانیةالفرضیة 

  :وذلك من خالل الفرضیات الفرعیة التالیة الخاصةالمصارف السوریة 
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر  - أ

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر  -  ب

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر  -  ت

المصارف السوریة یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة المخاطر في : الفرضیة البدیلة
  :وذلك من خالل الفرضیات الفرعیة التالیة الخاصة

 .اطریساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخ  - أ

 .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر   -  ب

 .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر   -  ت
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  :وسیتم اختبار هذه الفرضیة كفرضیة رئیسیة من خالل اختبار فرضیاتها الفرعیة الثالثة كالتالي
  .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر: الفرضیة الفرعیة األولى

  .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر: بدیلةالفرضیة ال
الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة حول الفقرات الخاصة أن ) 25(الجدول كما هو وارد في 

من الوسط المعیاري المحدد  أعلىوهو / 3.78/بدور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر قد بلغ 
بمستوى و  /6.0347/المحسوبة قد بلغت  (T)أن قیمة  كما/. 3.5/لقبول الفرضیة أو رفضها 

المستخدم في هذا البحث، كما أن ) α=05.0(، أي أنها أقل من مستوى داللة /0.0005/داللة 
  ./α(/1.664=05.0(الجدولیة عند مستوى داللة  (T)من قیمة  أكبرالمحسوبة  (T)قیمة 

  األولىنتائج اختبار الفرضیة الفرعیة ) 25(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.000 6.0347 0.42089 3.7805 دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر

ورفض البدیلة بقبول الفرضیة المعتمدة في اختبار الفرضیات لهذا البحث وبناء على القاعدة 
وكان وسطي  الجدولیة، (T)من قیمة  أكبرالمحسوبة  (T)إذا كانت قیمة العدمیة الفرضیة 
ة لیبدالونقبل الفرضیة  العدمیةعلیه فإننا نرفض الفرضیة من الوسط المعیاري،  أكبراإلجابات 

  .الخاصةیساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر في المصارف : القائلة
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر: الثانیةالفرضیة الفرعیة 

  .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر: الفرعیة البدیلة
الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة حول الفقرات الخاصة أن ) 26(الجدول كما هو واضح في 

من الوسط المعیاري المحدد  أكبروهو / 3.77/بدور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر قد بلغ 
بمستوى و  /4.4483/المحسوبة قد بلغت  (T)كما أن قیمة /. 3.5/لقبول الفرضیة أو رفضها 

المستخدم في هذا البحث، كما ) α=05.0(، أي أنها أقل من مستوى داللة  / 0.0005/داللة 
  .)α=05.0(الجدولیة عند مستوى داللة  (T)من قیمة  أعلىالمحسوبة  (T)أن قیمة 
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  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثانیة)  26(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.000 4.4483 0.55361 3.772 دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر

بقبول الفرضیة البدیلة ورفض المعتمدة في اختبار الفرضیات لهذا البحث وبناء على القاعدة 
وكان وسطي  الجدولیة، (T)من قیمة  أكبرالمحسوبة  (T)الفرضیة العدمیة إذا كانت قیمة 

ة لیبدونقبل الفرضیة ال العدمیةعلیه فإننا نرفض الفرضیة اإلجابات أكبر من الوسط المعیاري، 
  .الداخلي في تقییم المخاطر في المصارف الخاصةیساهم التدقیق : القائلة

  .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر: الفرضیة الفرعیة الثالثة
الوسط الحسابي إلجابات أفراد العینة حول الفقرات الخاصة بدور التدقیق أن ) 27(الجدول یظهر 

من الوسط المعیاري المحدد لقبول  أعلىوهو / 3.80/الداخلي في االستجابة للمخاطر قد بلغ 
بمستوى داللة و  /4.9626/المحسوبة قد بلغت  (T)كما أن قیمة /. 3.5/الفرضیة أو رفضها 

المستخدم في هذا البحث، كما أن قیمة ) α=05.0(، أي أنها أقل من مستوى داللة /0.0005/
(T)  من قیمة  أعلىالمحسوبة(T)  05.0(الجدولیة عند مستوى داللة=α (/1.664./  

  نتائج اختبار الفرضیة الفرعیة الثالثة) 27(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.000 4.9626 0.54296 3.7976 دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر

بقبول الفرضیة البدیلة ورفض المعتمدة في اختبار الفرضیات لهذا البحث وبناء على القاعدة 
وكان وسطي  الجدولیة، (T)من قیمة  أكبرالمحسوبة  (T)الفرضیة العدمیة إذا كانت قیمة 

ة لیبدونقبل الفرضیة ال العدمیةعلیه فإننا نرفض الفرضیة اإلجابات أكبر من الوسط المعیاري، 
  .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر في المصارف الخاصة: القائلة

ال یساهم التدقیق الداخلي بشكل فعال في إدارة "الرئیسیة والتي تنص  الثانیةالفرضیة والختبار 
الوسط الحسابي للمستوى  (T)تم استخدام اختبار  "الخاصةالمصارف السوریة المخاطر في 
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الكلي إلجابات أفراد العینة على مجمل الفقرات الخاصة بالفرضیات الفرعیة الثالث الخاصة 
ولمعرفة فیما إذا كانت قیمة المتوسط الحسابي للمستوى الكلي للمجال یزید عن  الثانیةبالفرضیة 

أكبر  Tإذا كانت داللة  البدیلة بحیث یتم قبول الفرضیة ،)3.5(والبالغة  وسطي المعیاريقیمة ال
، ویتم )α=05.0( مستوى الداللة المعتمد لغایة هذه الدراسةالجدولیة عند  Tقیمة من أو تساوي 

  .ها إذا كانت أقلرفض
ت الخاصة نالحظ أن قیمة الوسط الحسابي لكافة المجاال )28( وكما هو وارد في الجدول

من قیمة الوسط المعیاري المعتمد، كما أن  وهي أكبر/ 3.79/بلغت  بالفرضیة الرئیسة الثانیة
  /.1.664/الجدولیة  Tمن قیمة  هي أكبر/ 5.773/المحسوبة  Tقیمة 

  نتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة) 28(جدول 

 الفقرة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري 

 Tقیمة
مستوى 
 الداللة 

 0.000 5.773 0.45144 3.7878 كافة المجاالت
  

یساهم التدقیق الداخلي بشكل : القائلة البدیلةالفرضیة  ونقبل العدمیةالفرضیة نرفض علیه فإننا و 
  .ةالمصارف السوریة الخاصفعال في إدارة المخاطر في 

  : اختبار الفرضیة الثالثة
بین آراء قسمي التدقیق الداخلي والمالیة في المصارف السوریة  یوجد فروق ال: الفرضیة الثالثة

مالیة في المصارف السوریة الخاصة فیما یتعلق العامة وبین آراء قسمي التدقیق الداخلي وال
  .بمساهمة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر

المصارف السوریة  بین آراء قسمي التدقیق الداخلي والمالیة في یوجد فروق: الفرضیة البدیلة
ة في المصارف السوریة الخاصة فیما یتعلق مالیالعامة وبین آراء قسمي التدقیق الداخلي وال

  .بمساهمة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر
قسم التدقیق الختبار هذه الفرضیة ولمعرفة فیما إذا كانت إجابات أفراد العینة من العاملین في 

 في الداخلي التدقیق دورحول  قسم المالیةتختلف عن إجابات المستجیبین العاملین في  الداخلي
لفروق بین وسطي االختبار  (T)، فقد استخدم اختبار واالستجابة لها المخاطر وتقییم تحدید
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باإلضافة إلى الوسط الحسابي واالنحراف  Independent Samples T-Testمستقلتین 
(المعتمد في هذه الدراسة  الداللةمع مستوى  Tداللة المعنویة لالمعیاري، بحیث یتم مقارنة 

05.0=α ( أكبر من  المعنویةفإذا كانت)05.0=α ( فذلك یعني أن لیس ثمة فروقًا معنویة بین
آراء المستجیبین من العاملین في القطاع الخاص تختلف عن إجابات أفراد العینة العاملین في 

(أصغر من  Tداللة  نلمقارنة عن أا القطاع العام وبالتالي قبول الفرضیة، أما إذا أسفرت نتیجة
05.0=α ( فإن ذلك یعني وجود فروق معنویة بین آراء أفراد عینة الدراسة من العاملین في

  .وبالنتیجة یتم رفض الفرضیة القسمین
نالحظ أن وسطي إجابات أفراد العینة في قسم التدقیق الداخلي / 29/لجدول رقم ا ومن خالل

وسطي إجابات أفراد العینة العاملین في قسم المالیة فیما یتعلق بدور  عن ملحوظبشكل یختلف 
في / 3.78/و المصارف العامةفي / 3.36/التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر حیث بلغ 

 ، كذلك فیما یتعلق بدور التدقیق في تقییم المخاطر وفي االستجابة للمخاطرالمصارف الخاصة
وبالنظر إلى الوسطي في كافة المجاالت نالحظ الفرق . /29/رقم  كما هو واضح في الجدول

من  حظ أن مستوى المعنویة المحسوب أقل، كما نالالمجموعتینأیضًا بین وسطي إجابات أفراد 
، وبالتالي بناء للقاعدة المعتمدة الختبار الفرضیات من حیث )α=05.0(       مستوى الداللة 

ونقبل الفرضیة  العدمیةمن مستوى الداللة نرفض الفرضیة  عنویة المحسوب أقللمأن مستوى ا
التدقیق الداخلي في و  المالیة بین آراء قسمي یوجد فروق :وبالتالي یمكن القول البدیلة

التدقیق الداخلي في المصارف السوریة و  المالیة المصارف السوریة العامة وبین آراء قسمي
  .فیما یتعلق بمساهمة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر الخاصة

  )فروقات بین المصارف العامة والخاصة( نتائج اختبار الفرضیة الثالثة) 29(جدول 

 الفروقات  Tاختبار  المصارف الخاصة المصارف العامة  
  

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعنویة  T الفروقات المعیاري 

 0.000 5.38- 0.42- 0.42 3.78 0.48 3.36 دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر
 0.000 5.93- 0.59- 0.55 3.77 0.59 3.18 دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر

دور التدقیق الداخلي في االستجابة 
 للمخاطر

3.24 0.59 3.80 0.54 -0.56 -5.66 0.000 
 0.000 6.34- 0.53- 0.45 3.79 0.51 3.26 كافة المجاالت

  



146 
 

  :ختبار الفرضیة الرابعةا
قسم المالیة في المصارف آراء بین آراء قسم التدقیق الداخلي و  ال یوجد فروق: الفرضیة الرابعة

  .السوریة فیما یتعلق بمساهمة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر
قسم المالیة في المصارف آراء بین آراء قسم التدقیق الداخلي و  یوجد فروق: ةالفرضیة البدیل

  .السوریة فیما یتعلق بمساهمة التدقیق الداخلي قي إدارة المخاطر
قسم التدقیق الختبار هذه الفرضیة ولمعرفة فیما إذا كانت إجابات أفراد العینة من العاملین في 

 في الداخلي التدقیق دورحول  قسم المالیةتختلف عن إجابات المستجیبین العاملین في  الداخلي
الختبار للفروق بین وسطي  (T)، فقد استخدم اختبار واالستجابة لها المخاطر وتقییم تحدید

باإلضافة إلى الوسط الحسابي واالنحراف  Independent Samples T-Testمستقلتین 
(المعتمد في هذه الدراسة  لداللةمع مستوى ا Tداللة المعنویة لالمعیاري، بحیث یتم مقارنة 

05.0=α ( أكبر من  المعنویةفإذا كانت)05.0=α ( فذلك یعني أن لیس ثمة فروقًا معنویة بین
آراء المستجیبین من العاملین في القطاع الخاص تختلف عن إجابات أفراد العینة العاملین في 

(ن أصغر م Tداللة  نا إذا أسفرت نتیجة المقارنة عن أالفرضیة، أمالقطاع العام وبالتالي قبول 
05.0=α ( فإن ذلك یعني وجود فروق معنویة بین آراء أفراد عینة الدراسة من العاملین في

  .وبالنتیجة یتم رفض الفرضیة القسمین
نالحظ أن وسطي إجابات أفراد العینة في قسم التدقیق الداخلي ال / 30/وبالعودة للجدول رقم 

یختلف كثیرًا عن وسطي إجابات أفراد العینة العاملین في قسم المالیة فیما یتعلق بدور التدقیق 
في قسم / 3.55/في قسم التدقیق الداخلي و/ 3.66/الداخلي في تحدید المخاطر حیث بلغ 

ألفراد  اإلجاباتحیث بلغ وسطي  لمخاطراالستجابة لور التدقیق في فیما یتعلق بدالمالیة، كذلك 
وبالنظر  ،/3.52/في حین كان وسطي إجابات أفراد قسم المالیة / 3.62/قسم التدقیق الداخلي 

بین وسطي إجابات أفراد القسمین، كما عدم ا فرق  إلى الوسطي في كافة المجاالت نالحظ
، وبالتالي بناء المعتمد الداللةمستوى / 0.05/ر من بأكنالحظ أن مستوى المعنویة المحسوب 

للقاعدة المعتمدة الختبار الفرضیات من حیث أن مستوى المعنویة المحسوب أكبر من مستوى 
بین  ال یوجد فروق: نرفض الفرضیة البدیلة ونقبل الفرضیة العدمیة وبالتالي یمكن القول الداللة

فیما یتعلق  آراء عینة الدراسة في قسم التدقیق الداخلي وقسم المالیة في المصارف السوریة
  .بمساهمة التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر
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  )فروقات بین قسم التدقیق الداخلي وقسم المالیة(الرابعة نتائج اختبار الفرضیة ) 30(جدول 

 الفروقات  Tاختبار  قسم المالیة قسم التدقیق الداخلي
الوسط 

 الحسابي 
االنحراف 
 المعیاري 

الوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعنویة  T الفروقات المعیاري 

 0.190 1.316 0.11 0.42 3.548 0.53 3.66 دور التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر
 0.785 0.273 0.03 0.57 3.520 0.68 3.55 دور التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر

 0.383 0.876 0.10 0.59 3.520 0.65 3.62 دور التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر
 0.383 0.875 0.08 0.47 3.530 0.58 3.61 كافة المجاالت
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  النتائج والتوصیات: المبحث الخامس

  : الدراسة نتائج:  وًال 

بعد إجراء التحلیل اإلحصائي المطلوب، واختبار الفرضیات، إضافة إلى ما تم عرضه في 
  :الجانب النظري للدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالیة

التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر في المصارف  ال یوجد مساهمة فعالة لنشاط .1
 :السوریة العامة، وذلك لجمیع مراحل وخطوات هذه العملیة حیث 

 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر -
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر -
 .ال یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر -

المصارف دقیق الداخلي بشكل فعال في عملیة إدارة المخاطر في الت یساهم نشاط .2
 :ساهم في جمیع مراحل وخطوات هذه العملیة كما یليی السوریة الخاصة، حیث أنه

 .یساهم التدقیق الداخلي في تحدید المخاطر -
 .یساهم التدقیق الداخلي في تقییم المخاطر -
 .یساهم التدقیق الداخلي في االستجابة للمخاطر -

د فروق جوهریة لصالح القطاع الخاص بین إجابات المستجیبین من القطاعین العام یوج .3
 .والخاص فیما یتعلق بمساهمة التدقیق الداخلي في تحدید وتقییم المخاطر واالستجابة لها

ال یوجد اختالفات جوهریة بین آراء العاملین في قسم التدقیق الداخلي وآراء العاملین في  .4
 .ن المصارف العامة والخاصة مقسم المالیة في كل 

یوجد عدد من المصارف العامة تأخرت في إحداث قسم مستقل للتدقیق الداخلي والفصل  .5
 .بینه وبین قسم الرقابة الداخلیة

یوجد عدم اهتمام من قبل المصارف العامة والخاصة بأهمیة حصول عاملیها في قسم  .6
هذا المجال، باإلضافة إلى قلة التدقیق الداخلي على الشهادات المهنیة الدولیة في 

دارة  ٕ الدورات التدریبیة التي تتیح للعاملین متابعة التطورات في مجال التدقیق الداخلي وا
 .المخاطر
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  :التوصیات : ثانیاً 

ً على النتائج التي توصل إلیها ا قدمبناء ُ   :التوصیات التالیة  لباحث من خالل هذه الدراسة، ی

التدقیق الداخلي في عملیة إدارة المخاطر في المصارف ضرورة تفعیل دور وظیفة  .1
قبلیة، والمحافظة على لمستالسوریة العامة، لتساعدها في مواجهة األزمات المالیة ا

 .بقائها
مخاطر لدیها، ومعرفة دورها ضرورة اهتمام المصارف العامة وبشكل كبیر بعملیة إدارة ال .2

لها والتي أصبحت اعمأنشطتها وأمحیطة بفي مواجهة أنواع المخاطر ال البالغ األهمیة
 الدعم االعتماد على فقط متعددة وكبیرة إلى درجة اإلفالس في الوقت الحاضر، ولیس

 .في مواجهة وتحمل الخسائر في حال حدوثها يالحكوم
مصارف العامة له استقاللیته اإلسراع في إحداث قسم مستقل للتدقیق الداخلي في ال .3

 .للجنة التدقیق في المصرف ة من خالل تبعیتهالكافی
ضرورة قیام المصارف العامة والخاصة بإجراء دورات تدریبیة داخلیة وخارجیة ومستمرة  .4

دارة المخاطر لبقاء عاملیها على إطالع مستمر بالتطورات  ٕ في مجال التدقیق الداخلي وا
أن ت أخرى ذات صلة بالتدقیق الداخلي، ویمكن المهنیة في هذه المجاالت وأیة مجاال

 .یكون ذلك من خالل مركز التدریب المصرفي التابع للمصرف المركزي
لفت انتباه المصارف العامة والخاصة ألهمیة الشهادات المهنیة الدولیة كشهادة المدقق  .5

الداخلي المعتمد من معهد المدققین الداخلیین األمریكي في زیادة كفاءة عاملیها في قسم 
تكفل بتكالیف حصول موظفیها علیها مقابل إلزامهم التدقیق الداخلي، حیث ممكن أن ت

 .بالعمل لدیها لفترة معینة
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  المراجع العربیة:  وًال 

 :الكتب  -1

، مكتبة التدقیق القائم على مخاطر األعمال حداثة وتطورإبراهیم، إیهاب نظمي،  -

 .2009األردن، عمان،  المجتمع العربي،

 ترجمة ،الجودة ورقابة للتدقیق الدولیة المعاییر إصدارات للمحاسبین، الدولي االتحاد -

 .2009 عام طبعة األردن، عمان، القانونیین، للمحاسبین العربي المجمع

 دار الدیسطي، محمد ترجمة ،متكامل مدخل المراجعة جیمس، لوبك، ألفین، أرینز، -

 .2002 السعودیة، الریاض، للنشر، المریخ

 عمان، المسیرة، دار ،المعاصرة المالیة اإلدارة في مقدمة كامل، درید شبیب، آل -

 .2007 األردن،

 عمان، صفاء، دار ،والتأكید التدقیق في المعاصرة االتجاهات حلمي، أحمد جمعة، -

  .2009 األردن،

 إتحاد الثاني، الجزء ،IIبازل موسوعة ،المصرفیة المخاطر إدارة إلى دلیلك نبیل، حشاد، -

  .2005 لبنان، بیروت، العربیة، المصارف

 كلیة والمخاطرة، العائد تحلیل التجاریة، المصارف أداء تقییم العال، عبد طارق حماد، -

 .2001 باإلسكندریة، الجامعیة الدار الثالث، الجزء شمس، عین جامعة ،التجارة

 اإلسكندریة، المعارف، منشأة ،بالمصارف المخاطر وإدارة قیاس سمیر، الخطیب، -

 .2005 مصر،
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 .2009، دار المسیرة، عمان، األردن، إدارة المخاطر المالیة، خالد وهیب، الراوي -

جراءات معاییر علي، رأفت رضوان، - ٕ  مصر، المنوفیة، جامعة التجارة، كلیة ،المراجعة وا

1999. 

، الدار SPSSالمرشد في التحلیل اإلحصائي للبیانات باستخدام شاكر، جمال محمد،  -

 .2005الجامعیة، مصر، 

 التجاریة البنوك حسابات مراجعة الوهاب، عبد علي، نصر السید، شحاته شحاته، -

 .2008 اإلسكندریة، جامعة الجامعیة، الدار ،المالیة األوراق في العاملة والشركات

 والمراجعة الرقابة رزق، محمد السوافیري، السید، محمد سرایا، الفتاح، عبد الصحن، -

 .2006 مصر، اإلسكندریة، الحدیث، الجامعي المكتب ،الداخلیة

 األولى، الطبعة للنشر، وائل دار ،المصارف في والرقابة التدقیق أمین، خالد اهللا، عبد -

  .1998 األردن، عمان،

 عمان، العربي، المجتمع مكتبة الثاني، الجزء ،مصرفیة نظر وجهات مفلح، عقل، -

 .2006 األردن،

   تدقیق الحسابات نعمة، عصام قریط، أحمد، حسین دحدوح، یوسف، حسین القاضي، -

 .2010 دمشق، جامعة ،) 2( 

، التدقیق الداخليالقاضي، حسین یوسف، دحدوح، حسین أحمد، قریط، عصام نعمة،  -
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  :الملحق األول

  إدارة المخاطر  في ةالداخلیّ  المراجعة دور  :            نع استبانه
                          ) ّ   )ةدراسة میدانیة في المصارف السوری

  
  

ّ  حضرة    : المحترم دالسی
 ....... وبعد طیبة تحیة
ّ  دراسة بإجراء الباحث یقوم ّ  المراجعة ورد حول ةمیدانی إدارة المخاطر في المصارف  في ةالداخلی

 ّ  االقتصاد كلیة في المحاسبة قسم في الماجستیر درجة على الحصول استكماًال لمتطلبات ةالسوری
  . عصام قریط الدكتور األستاذ بإشراف وذلك دمشق جامعة

 

ّ  سوف المطلوبة للمعلومات تقدیمكم  نّ   الدراسة أهداف تحقیق في الباحث مساعدة إلى يیؤد
ّ  فائدة، وأكثر أفضل نتائج والحصول على ن ٕ ّ  هذه إنجاح سبیل في تعاونكم لكم رنقد ناوا  من ةالمهم

 جمعها سیتم التي المعلومات جمیع  نّ  لكم ونؤكد المرفقة، االستبانة على ف رات اإلجابة خالل
ّ  ستعامل ّ  ةبسری   .العلمي البحث لغایات إال ولن تستخدم ةتام

 
  تعاونكم حسن لكم شاكرین

 
  حترام والتقدیراال فائق بقبول وتفضلوا

 
 الباحث                                                                            

  شادي البجیرمي                                                          
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  المعلومات العامة: القسم األول

      : ً مناسب ونهتر  ذيفي مربع اإلجابة ال)   ¨(یرجى وضع إشارة 
  

  :المؤهل العلمي - 1

  دبلوم متوسط    الثانویة العامة  

  دبلوم عالي    بكالوریوس  

  دكتوراه    ماجستیر  

  

  :التخصص - 2

  إدارة    محاسبة  

  اقتصاد    علوم مالیة ومصرفیة  

  .............)  ً أذك ها لطف(أخرى     قانون  

  

  :المسمى الوظیفي  – 3

  مدیر مالي    مدیر تدقیق داخلي  

  مساعد مدیر مالي    مساعد مدیر تدقیق داخلي  

  محاسب    مدقق  

  .............) ذكرها لطفاً (أخرى       
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  :عدد سنوات الخبرة - 4

  سنوات 10إلى أقل من  5من     سنوات 5أقل من   

  سنة 20قل من  أإلى  15من     سنة 15إلى أقل من  10من   

  سنة فأكثر 25من     سنة 25قل من أإلى  20من   

         

 :شهادات الممارسة المهنیة   - 5
 

  CPA   CIA 

  CMA    ACPA   

      أخرى   

             

 : عدد الدورات التدریبیة في مجال المخاطر  - 6
 

   10إلى أقل من  5من      5أقل من   

   20إلى اقل من  15من      15إلى أقل من  10من   

  فأكثر 25من      25إلى اقل من  20من   

        
 : المصرف الذي تعمل به - 7
  قطاع خاص     عام حكومي   
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  : القسم الثاني
 إدارة المخاطر في )التدقیق الداخلي (  الداخلیة المراجعة رودو  مساهمة مدى تحدید الرجاء    
ُ  ابمالمصارف السوریة العامة والخاصة في  لى مواجهة ع وقدرتها الشركة أهداف تحقیق من نمكّ ی

  :مناسباً  ترونه الذي المكان في  ( ¨ )إشارة بوضع وذلك المخاطر المحیطة بها،
  

   
  التدقیق الداخليالفقرات المتعلقة بدور 

 في تحدید المخاطر

موافق 
 بشدة

غیر  محاید موافق
 موافق

غیر 
موافق 

 أبداً 
تعمل دائرة التدقیق الداخلي مع الجهة المسؤولة عن المخاطر من   1

 أجل تحدید المخاطر
               

مع المستویات اإلداریة  یقوم التدقیق الداخلي بإجراء المقابالت 2
 المختلفة لتحدید أهداف كل مستوى والمخاطر المتعلقة به

               

تتحمل دائرة التدقیق الداخلي جزء من مسؤولیة وضع السیاسات   3
 والممارسات واإلجراءات المطلوبة إلدارة المخاطر

               

في المصرف  طوارئیقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من وجود خطة   4
تشمل كافة المخاطر التي تم تحدیدها ویتم مراجعتها بشكل مستمر 

 ومنتظم

               

تتعاون دائرة التدقیق الداخلي مع اإلدارة العلیا لتحدید المخاطر  5
المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات واألحداث الطارئة المحتمل 

 حدوثها ووضع الضوابط الالزمة للحد منها

               

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة اإلستراتیجیات والسیاسات المعتمدة   6
 من مجلس إدارة المصرف لتحدید المخاطر

               

یقوم التدقیق الداخلي بتحدید وترتیب أولویات المخاطر وفقًا   7
 المصرف وأنشطته إلستراتجیة
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یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من أن السیاسات واإلجراءات   8
المستخدمة لتحدید المخاطر موثقة وتم توصیلها لجمیع الموظفین 

 أصحاب العالقة

               

یساعد التدقیق الداخلي اإلدارة في تحدید مستویات المخاطر   9
 المقبولة من قبل مجلس اإلدارة

               

التدقیق الداخلي بالتأكد من مدى توافق األهداف التي  یقوم  10
وضعتها اإلدارة لألقسام المختلفة مع أهداف المصرف والخطط 

 اإلستراتیجیة فیما یتعلق بإدارة المخاطر

               

یقوم التدقیق الداخلي بإعداد خطة تدقیق شاملة ویحدد بها مجاالت   11
 المخاطر في مختلف أنشطة المصرف

               

یقوم التدقیق الداخلي بالتأكد من انسجام ومالئمة استراتیجة   12
المصرف مع التعلیمات الصادرة عن المصرف المركزي الخاصة 

 بإدارة المخاطر

               

كادر التدقیق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافیین لطبیعة  یتمتع  13
 المخاطر المحیطة بالمصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة

               

قد تبنى سیاسة  اإلدارةیقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من أن مجلس   14
مكتوبة خاصة باالستثمارات التي تحتوي على الحدود المقررة 

 والمسموح بها للمخاطر
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  الفقرات المتعلقة بدور التدقیق الداخلي

 في تقییم المخاطر

موافق 
 بشدة

غیر  محاید موافق
 موافق

غیر 
موافق 

 أبداً 
أنواع المخاطر التي تواجه  یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كافة  1

 مختلف أنشطة المصرف بصورة مستمرة ومنتظمة
               

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة   2
 لمواجهة المخاطر المتعلقة بأحداث األنشطة الرئیسیة للمصرف

               

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة   3
لمواجهة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبیعیة واألزمات واألحداث 

 الطارئة المحتمل حدوثها 

               

یتم توثیق نتائج تقییم المخاطر والضوابط الرقابیة التي من شأنها   4
 من أنشطة المصرف حدهالحد من المخاطر لكل نشاط على 

               

یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم تقاریر عن نتائج تقییم المخاطر وتقییم   5
كفاءة وفعالیة الضوابط الموضوعة لمواجهة المخاطر إلى لجنة 

 التدقیق

               

تتوفر لدى قسم التدقیق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة لقیاس   6
 المخاطر وتقیمیها

               

یقوم التدقیق الداخلي بالتقییم الدوري للمخاطر من خالل المراقبة   7
 المستمرة لألنشطة وذلك للحكم على كفاءة الرقابة في إدارة المخاطر

               

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر على كافة مستویات أنشطة   8
 المصرف لمعرفة وتحدید أكثر األنشطة تعرضًا للمخاطر

               

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم المخاطر وترتیبها حسب األولویات   9
 المعتمدة من مجلس اإلدارة

               

یتمتع كادر التدقیق الداخلي بالكفاءة والخبرة والمهارة التي تمكنه   10
 من تقییم المخاطر بالشكل الصحیح
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یقوم التدقیق الداخلي بفحص وتقییم عملیات إدارة المخاطر وتقدیم   11
 التوصیات الالزمة لتحسین كفاءة هذه العملیات

               

برامج التدقیق الداخلي تحتوي على ضوابط محاسبیة ومادیة ویتم   12
 تطبیقها وتنفیذها بما یحد من المخاطر

               

یقوم التدقیق الداخلي بتقییم كفایة ومنطقیة المعلومات التي تم   13
 الحصول علیها والتي ستستخدم في إدارة المخاطر

               

التدریب المستمر والدورات المتخصصة في تقییم إدارة المخاطر   14
 لموظفي دائرة التدقیق الداخلي كافیة لتمكنهم من القیام بذلك

               

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة التقاریر السابقة لتقییم المخاطر   15
 المعدة من قبل اإلدارة والمدققین الداخلیین والمدققین الخارجیین
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  الفقرات المتعلقة بدور التدقیق الداخلي

 في االستجابة للمخاطر

موافق 
 بشدة

غیر  محاید موافق
 موافق

غیر 
 موافق

 أبداً 
یساعد التدقیق الداخلي على اختبار وتنفیذ االستجابة للمخاطر عن   1

یجادطریق تحملها  ٕ  المعالجة لها وا
               

وأسالیب تهدف إلى الحد من  إجراءاتیقوم التدقیق الداخلي بوضع   2
 المخاطر والتقلیل من اآلثار السلبیة الناتجة عنها

               

یقوم التدقیق الداخلي بتقدیم النصیحة عند إعداد استراتیجیات   3
 تخفیف المخاطر في المصرف

               

یقوم التدقیق الداخلي برفع تقاریر دوریة إلى لجنة التدقیق عن   4
 نتائج االستجابة للمخاطر

               

خالل نشاطه الرقابي على تجنب  یعمل التدقیق الداخلي من  5
 المخاطر في المصرف

               

یساهم التدقیق الداخلي في تقدیم مقترحات من أجل تخفیف   6
 المخاطر في المصرف

               

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري بحیث تتخذ   7
 التصحیحیة الالزمة في الوقت المناسب اإلجراءاتاإلدارة 

               

المخاطر بشكل دوري للتأكد من أنه  یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة  8
 تم إدارتها بشكل یتفق مع توقعات اإلدارة عند تحدیدها

               

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة المخاطر بشكل دوري للتأكد من أنها   9
 ضمن الحدود المسموح بها من قبل مجلس اإلدارة 

               

یقوم التدقیق الداخلي بمراجعة أیة مواضیع متعلقة بالمخاطر تشیر   10
 إلى ضعف في تطبیق عملیات إدارة المخاطر واالستجابة لها
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  ( T )جدول قیم  :الملحق الثاني 
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.معاییر التدقیق الداخلي باللغة االنكلیزیة: الملحق الثالث  
 

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE 
OF INTERNAL AUDITING (STANDARDS) 

 
Attribute Standards 
 
1000 – Purpose, Authority, and Responsibility 
The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally defined 
in an internal audit charter, consistent with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, 
and the Standards. The chief audit executive must periodically review the internal audit charter 
and present it to senior management and the board for approval. 
 
Interpretation: 
The internal audit charter is a formal document that defines the internal audit activity's purpose, 
authority, and responsibility. The internal audit charter establishes the internal audit activity's 
position within the organization, including the nature of the chief audit executive’s functional 
reporting relationship with the board; authorizes access to records, personnel, and physical 
properties relevant to the performance of engagements; and defines the scope of internal audit 
activities. Final approval of the internal audit charter resides with the board. 

 
1000.A1 – The nature of assurance services provided to the organization must be 
defined in the internal audit charter.  If assurances are to be provided to parties outside 
the organization, the nature of these assurances must also be defined in the internal 
audit charter. 
 
1000.C1 – The nature of consulting services must be defined in the internal audit 
charter. 

 
1010 – Recognition of the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the 
Standards in the Internal Audit Charter 
The mandatory nature of the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the 
Standards must be recognized in the internal audit charter. The chief audit executive should 
discuss the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards with senior 
management and the board. 
 
1100 – Independence and Objectivity 
The internal audit activity must be independent, and internal auditors must be objective in 
performing their work. 
 
Interpretation: 
Independence is the freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity 
to carry out internal audit responsibilities in an unbiased manner. To achieve the degree of 
independence necessary to effectively carry out the responsibilities of the internal audit activity, 
the chief audit executive has direct and unrestricted access to senior management and the 
board. This can be achieved through a dual-reporting relationship. Threats to independence 
must be managed at the individual auditor, engagement, functional, and organizational levels. 
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Objectivity is an unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform engagements 
in such a manner that they believe in their work product and that no quality compromises are 
made. Objectivity requires that internal auditors do not subordinate their judgment on audit 
matters to others. Threats to objectivity must be managed at the individual auditor, engagement, 
functional, and organizational levels. 
 
1110 – Organizational Independence 
The chief audit executive must report to a level within the organization that allows the internal 
audit activity to fulfill its responsibilities. The chief audit executive must confirm to the board, at 
least annually, the organizational independence of the internal audit activity. 
 
Interpretation: 
Organizational independence is effectively achieved when the chief audit executive reports 
functionally to the board. Examples of functional reporting to the board involve the board: 

• Approving the internal audit charter; 
• Approving the risk based internal audit plan; 
• Receiving communications from the chief audit executive on the internal audit activity’s 

performance relative to its plan and other matters; 
• Approving decisions regarding the appointment and removal of the chief audit executive; 

and 
• Making appropriate inquiries of management and the chief audit executive to determine 

whether there are inappropriate scope or resource limitations. 
 

1110.A1 – The internal audit activity must be free from interference in determining the 
scope of internal auditing, performing work, and communicating results. 

 
1111 – Direct Interaction with the Board 
The chief audit executive must communicate and interact directly with the board. 
 
1120 – Individual Objectivity 
Internal auditors must have an impartial, unbiased attitude and avoid any conflict of interest. 
 
Interpretation: 
Conflict of interest is a situation in which an internal auditor, who is in a position of trust, has a 
competing professional or personal interest. Such competing interests can make it difficult to 
fulfill his or her duties impartially. A conflict of interest exists even if no unethical or improper act 
results. A conflict of interest can create an appearance of impropriety that can undermine 
confidence in the internal auditor, the internal audit activity, and the profession. A conflict of 
interest could impair an individual's ability to perform his or her duties and responsibilities 
objectively. 
 
1130 – Impairment to Independence or Objectivity 
If independence or objectivity is impaired in fact or appearance, the details of the impairment 
must be disclosed to appropriate parties.  The nature of the disclosure will depend upon the 
impairment. 
 
Interpretation: 
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Impairment to organizational independence and individual objectivity may include, but is not 
limited to, personal conflict of interest, scope limitations, restrictions on access to records, 
personnel, and properties, and resource limitations, such as funding. 
The determination of appropriate parties to which the details of an impairment to independence 
or objectivity must be disclosed is dependent upon the expectations of the internal audit 
activity’s and the chief audit executive’s responsibilities to senior management and the board as 
described in the internal audit charter, as well as the nature of the impairment. 

 
1130.A1 – Internal auditors must refrain from assessing specific operations for which 
they were previously responsible. Objectivity is presumed to be impaired if an internal 
auditor provides assurance services for an activity for which the internal auditor had 
responsibility within the previous year. 
 
1130.A2 – Assurance engagements for functions over which the chief audit executive 
has responsibility must be overseen by a party outside the internal audit activity. 
 
1130.C1 – Internal auditors may provide consulting services relating to operations for 
which they had previous responsibilities.   

 
1130.C2 – If internal auditors have potential impairments to independence or objectivity 
relating to proposed consulting services, disclosure must be made to the engagement 
client prior to accepting the engagement. 

 
1200 – Proficiency and Due Professional Care 
Engagements must be performed with proficiency and due professional care. 
 
1210 – Proficiency 
Internal auditors must possess the knowledge, skills, and other competencies needed to 
perform their individual responsibilities. The internal audit activity collectively must possess or 
obtain the knowledge, skills, and other competencies needed to perform its responsibilities. 
 
Interpretation: 
Knowledge, skills, and other competencies is a collective term that refers to the professional 
proficiency required of internal auditors to effectively carry out their professional responsibilities. 
Internal auditors are encouraged to demonstrate their proficiency by obtaining appropriate 
professional certifications and qualifications, such as the Certified Internal Auditor designation 
and other designations offered by The Institute of Internal Auditors and other appropriate 
professional organizations. 
 

1210.A1 – The chief audit executive must obtain competent advice and assistance if the 
internal auditors lack the knowledge, skills, or other competencies needed to perform all 
or part of the engagement. 
 
1210.A2  –  Internal auditors must have sufficient knowledge to evaluate the risk of fraud 
and the manner in which it is managed by the organization, but are not expected to have 
the expertise of a person whose primary responsibility is detecting and investigating 
fraud. 
 
1210.A3 – Internal auditors must have sufficient knowledge of key information technology 
risks and controls and available technology-based audit techniques to perform their 



International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) 

 

Issued:   October 2008                                          
Revised: October 2010                  Page 4 of 19 
 

© 2010 The Institute of Internal Auditors 

assigned work. However, not all internal auditors are expected to have the expertise of an 
internal auditor whose primary responsibility is information technology auditing. 
 
1210.C1 – The chief audit executive must decline the consulting engagement or obtain 
competent advice and assistance if the internal auditors lack the knowledge, skills, or 
other competencies needed to perform all or part of the engagement. 
 

1220 – Due Professional Care  
Internal auditors must apply the care and skill expected of a reasonably prudent and competent 
internal auditor. Due professional care does not imply infallibility. 

 
1220.A1 – Internal auditors must exercise due professional care by considering the: 
 

• Extent of work needed to achieve the engagement’s objectives; 
• Relative complexity, materiality, or significance of matters to which assurance 

procedures are applied; 
• Adequacy and effectiveness of governance, risk management, and control 

processes; 
• Probability of significant errors, fraud, or noncompliance; and 
• Cost of assurance in relation to potential benefits. 

 
1220.A2 – In exercising due professional care internal auditors must consider the use of 
technology-based audit and other data analysis techniques. 
 
1220.A3 – Internal auditors must be alert to the significant risks that might affect 
objectives, operations, or resources. However, assurance procedures alone, even when 
performed with due professional care, do not guarantee that all significant risks will be 
identified. 
 
1220.C1 – Internal auditors must exercise due professional care during a consulting 
engagement by considering the: 
 

• Needs and expectations of clients, including the nature, timing, and 
communication of engagement results; 

• Relative complexity and extent of work needed to achieve the engagement’s 
objectives; and 

• Cost of the consulting engagement in relation to potential benefits. 
 
1230 – Continuing Professional Development 
Internal auditors must enhance their knowledge, skills, and other competencies through 
continuing professional development. 
 
1300 – Quality Assurance and Improvement Program 
The chief audit executive must develop and maintain a quality assurance and improvement 
program that covers all aspects of the internal audit activity.  
 
Interpretation: 
A quality assurance and improvement program is designed to enable an evaluation of the 
internal audit activity’s conformance with the Definition of Internal Auditing and the Standards 
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and an evaluation of whether internal auditors apply the Code of Ethics. The program also 
assesses the efficiency and effectiveness of the internal audit activity and identifies 
opportunities for improvement. 

 
1310 – Requirements of the Quality Assurance and Improvement Program  
The quality assurance and improvement program must include both internal and external 
assessments.  
 
1311 – Internal Assessments 
Internal assessments must include: 
 

• Ongoing monitoring of the performance of the internal audit activity; and  
• Periodic reviews performed through self-assessment or by other persons within the 

organization with sufficient knowledge of internal audit practices. 
 

Interpretation: 
Ongoing monitoring is an integral part of the day-to-day supervision, review, and measurement 
of the internal audit activity. Ongoing monitoring is incorporated into the routine policies and 
practices used to manage the internal audit activity and uses processes, tools, and information 
considered necessary to evaluate conformance with the Definition of Internal Auditing, the Code 
of Ethics, and the Standards.  
 
Periodic reviews are assessments conducted to evaluate conformance with the Definition of 
Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards. 
 
Sufficient knowledge of internal audit practices requires at least an understanding of all 
elements of the International Professional Practices Framework. 
 
1312 – External Assessments 
External assessments must be conducted at least once every five years by a qualified, 
independent reviewer or review team from outside the organization. The chief audit executive 
must discuss with the board: 
 

• The need for more frequent external assessments; and 
• The qualifications and independence of the external reviewer or review team, including 

any potential conflict of interest.  
 
Interpretation: 
A qualified reviewer or review team demonstrates competence in two areas: the professional 
practice of internal auditing and the external assessment process. Competence can be 
demonstrated through a mixture of experience and theoretical learning. Experience gained in 
organizations of similar size, complexity, sector or industry, and technical issues is more 
valuable than less relevant experience. In the case of a review team, not all members of the 
team need to have all the competencies; it is the team as a whole that is qualified. The chief 
audit executive uses professional judgment when assessing whether a reviewer or review team 
demonstrates sufficient competence to be qualified. 
 
An independent reviewer or review team means not having either a real or an apparent conflict 
of interest and not being a part of, or under the control of, the organization to which the internal 
audit activity belongs. 



International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards) 

 

Issued:   October 2008                                          
Revised: October 2010                  Page 6 of 19 
 

© 2010 The Institute of Internal Auditors 

 
 
 
1320 – Reporting on the Quality Assurance and Improvement Program 
The chief audit executive must communicate the results of the quality assurance and 
improvement program to senior management and the board. 
 
Interpretation: 
The form, content, and frequency of communicating the results of the quality assurance and 
improvement program is established through discussions with senior management and the 
board and considers the responsibilities of the internal audit activity and chief audit executive as 
contained in the internal audit charter. To demonstrate conformance with the Definition of 
Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards, the results of external and periodic 
internal assessments are communicated upon completion of such assessments and the results 
of ongoing monitoring are communicated at least annually. The results include the reviewer’s or 
review team’s assessment with respect to the degree of conformance. 
 
1321 – Use of “Conforms with the International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing” 
The chief audit executive may state that the internal audit activity conforms with the International 
Standards for the Professional Practice of Internal Auditing only if the results of the quality 
assurance and improvement program support this statement.   
 
Interpretation: 
The internal audit activity conforms with the Standards when it achieves the outcomes 
described in the Definition of Internal Auditing, Code of Ethics, and Standards. 
The results of the quality assurance and improvement program include the results of both 
internal and external assessments. All internal audit activities will have the results of internal 
assessments. Internal audit activities in existence for at least five years will also have the results 
of external assessments. 
 
1322 – Disclosure of Nonconformance 
When nonconformance with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, or the 
Standards impacts the overall scope or operation of the internal audit activity, the chief audit 
executive must disclose the nonconformance and the impact to senior management and the 
board. 
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Performance Standards 
 
2000 – Managing the Internal Audit Activity 
The chief audit executive must effectively manage the internal audit activity to ensure it adds 
value to the organization. 
 
Interpretation: 
The internal audit activity is effectively managed when: 
 

• The results of the internal audit activity’s work achieve the purpose and responsibility 
included in the internal audit charter; 

• The internal audit activity conforms with the Definition of Internal Auditing and the 
Standards; and 

• The individuals who are part of the internal audit activity demonstrate conformance with 
the Code of Ethics and the Standards. 

 
The internal audit activity adds value to the organization (and its stakeholders) when it provides 
objective and relevant assurance, and contributes to the effectiveness and efficiency of 
governance, risk management, and control processes. 
 
2010 – Planning 
The chief audit executive must establish risk-based plans to determine the priorities of the 
internal audit activity, consistent with the organization’s goals. 
 
Interpretation: 
The chief audit executive is responsible for developing a risk-based plan. The chief audit 
executive takes into account the organization’s risk management framework, including using 
risk appetite levels set by management for the different activities or parts of the organization. If a 
framework does not exist, the chief audit executive uses his/her own judgment of risks after 
consultation with senior management and the board. 
 

2010.A1 – The internal audit activity’s plan of engagements must be based on a 
documented risk assessment, undertaken at least annually. The input of senior 
management and the board must be considered in this process. 
 
2010.A2 – The chief audit executive must identify and consider the expectations of 
senior management, the board, and other stakeholders for internal audit opinions and 
other conclusions. 
 
2010.C1 – The chief audit executive should consider accepting proposed consulting 
engagements based on the engagement’s potential to improve management of risks, 
add value, and improve the organization’s operations. Accepted engagements must be 
included in the plan. 

 
2020 – Communication and Approval 
The chief audit executive must communicate the internal audit activity’s plans and resource 
requirements, including significant interim changes, to senior management and the board for 
review and approval. The chief audit executive must also communicate the impact of resource 
limitations. 
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2030 – Resource Management 
The chief audit executive must ensure that internal audit resources are appropriate, sufficient, 
and effectively deployed to achieve the approved plan. 
 
Interpretation: 
Appropriate refers to the mix of knowledge, skills, and other competencies needed to perform 
the plan. Sufficient refers to the quantity of resources needed to accomplish the plan. 
Resources are effectively deployed when they are used in a way that optimizes the 
achievement of the approved plan. 
 
2040 – Policies and Procedures 
The chief audit executive must establish policies and procedures to guide the internal audit 
activity. 
 
Interpretation: 
The form and content of policies and procedures are dependent upon the size and structure of 
the internal audit activity and the complexity of its work. 
 
2050 – Coordination 
The chief audit executive should share information and coordinate activities with other internal 
and external providers of assurance and consulting services to ensure proper coverage and 
minimize duplication of efforts. 
 
2060 – Reporting to Senior Management and the Board  
The chief audit executive must report periodically to senior management and the board on the 
internal audit activity’s purpose, authority, responsibility, and performance relative to its plan. 
Reporting must also include significant risk exposures and control issues, including fraud risks, 
governance issues, and other matters needed or requested by senior management and the 
board. 
 
Interpretation: 
The frequency and content of reporting are determined in discussion with senior management 
and the board and depend on the importance of the information to be communicated and the 
urgency of the related actions to be taken by senior management or the board. 
 
2070 – External Service Provider and Organizational Responsibility for Internal Auditing 
When an external service provider serves as the internal audit activity, the provider must make 
the organization aware that the organization has the responsibility for maintaining an effective 
internal audit activity.  
 
Interpretation 
This responsibility is demonstrated through the quality assurance and improvement program 
which assesses conformance with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the 
Standards. 
 
2100 – Nature of Work 
The internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk 
management, and control processes using a systematic and disciplined approach. 
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2110 – Governance 
The internal audit activity must assess and make appropriate recommendations for improving 
the governance process in its accomplishment of the following objectives:  
 

• Promoting appropriate ethics and values within the organization; 
• Ensuring effective organizational performance management and accountability; 
• Communicating risk and control information to appropriate areas of the organization; and  
• Coordinating the activities of and communicating information among the board, external 

and internal auditors, and management. 
 
2110.A1 – The internal audit activity must evaluate the design, implementation, and 
effectiveness of the organization’s ethics-related objectives, programs, and activities. 
 
2110.A2 – The internal audit activity must assess whether the information technology 
governance of the organization supports the organization’s strategies and objectives. 

 
2120 – Risk Management 
The internal audit activity must evaluate the effectiveness and contribute to the improvement of 
risk management processes. 
 
Interpretation: 
Determining whether risk management processes are effective is a judgment resulting from the 
internal auditor’s assessment that: 
 

• Organizational objectives support and align with the organization’s mission; 
• Significant risks are identified and assessed; 
• Appropriate risk responses are selected that align risks with the organization’s risk 

appetite; and 
•  Relevant risk information is captured and communicated in a timely manner across the 

organization, enabling staff, management, and the board to carry out their 
responsibilities. 

 
The internal audit activity may gather the information to support this assessment during multiple 
engagements. The results of these engagements, when viewed together, provide an 
understanding of the organization’s risk management processes and their effectiveness. 

 
Risk management processes are monitored through ongoing management activities, separate 
evaluations, or both. 

 
2120.A1 – The internal audit activity must evaluate risk exposures relating to the 
organization’s governance, operations, and information systems regarding the: 
 

• Reliability and integrity of financial and operational information; 
• Effectiveness and efficiency of operations and programs; 
• Safeguarding of assets; and 
• Compliance with laws, regulations, policies, procedures, and contracts. 

 
2120.A2 – The internal audit activity must evaluate the potential for the occurrence of 
fraud and how the organization manages fraud risk. 
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2120.C1 – During consulting engagements, internal auditors must address risk 
consistent with the engagement’s objectives and be alert to the existence of other 
significant risks. 
 
2120.C2 – Internal auditors must incorporate knowledge of risks gained from consulting 
engagements into their evaluation of the organization’s risk management processes. 
 
2120.C3 – When assisting management in establishing or improving risk management 
processes, internal auditors must refrain from assuming any management responsibility 
by actually managing risks. 

 
2130 – Control 
The internal audit activity must assist the organization in maintaining effective controls by 
evaluating their effectiveness and efficiency and by promoting continuous improvement. 
 

2130.A1 – The internal audit activity must evaluate the adequacy and effectiveness of 
controls in responding to risks within the organization’s governance, operations, and 
information systems regarding the: 
 

• Reliability and integrity of financial and operational information; 
• Effectiveness and efficiency of operations and programs; 
• Safeguarding of assets; and 
• Compliance with laws, regulations, policies, procedures, and contracts. 

 
2130.C1 – Internal auditors must incorporate knowledge of controls gained from 
consulting engagements into evaluation of the organization’s control processes.    
 

2200 – Engagement Planning 
Internal auditors must develop and document a plan for each engagement, including the 
engagement’s objectives, scope, timing, and resource allocations. 
 
2201 – Planning Considerations 
In planning the engagement, internal auditors must consider: 
 

• The objectives of the activity being reviewed and the means by which the activity 
controls its performance; 

• The significant risks to the activity, its objectives, resources, and operations and the 
means by which the potential impact of risk is kept to an acceptable level; 

• The adequacy and effectiveness of the activity’s risk management and control 
processes compared to a relevant control framework or model; and 

• The opportunities for making significant improvements to the activity’s risk 
management and control processes. 

 
2201.A1 – When planning an engagement for parties outside the organization, internal 
auditors must establish a written understanding with them about objectives, scope, 
respective responsibilities, and other expectations, including restrictions on distribution 
of the results of the engagement and access to engagement records. 
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2201.C1 – Internal auditors must establish an understanding with consulting 
engagement clients about objectives, scope, respective responsibilities, and other client 
expectations. For significant engagements, this understanding must be documented. 

 
2210 – Engagement Objectives 
Objectives must be established for each engagement. 

 
2210.A1 – Internal auditors must conduct a preliminary assessment of the risks relevant 
to the activity under review. Engagement objectives must reflect the results of this 
assessment.   
 
2210.A2 – Internal auditors must consider the probability of significant errors, fraud, 
noncompliance, and other exposures when developing the engagement objectives. 
 
2210.A3 – Adequate criteria are needed to evaluate controls. Internal auditors must 
ascertain the extent to which management has established adequate criteria to 
determine whether objectives and goals have been accomplished. If adequate, internal 
auditors must use such criteria in their evaluation. If inadequate, internal auditors must 
work with management to develop appropriate evaluation criteria. 
 
2210.C1 – Consulting engagement objectives must address governance, risk 
management, and control processes to the extent agreed upon with the client. 
 
2210.C2 – Consulting engagement objectives must be consistent with the  organization's 
values, strategies, and objectives. 

 
2220 – Engagement Scope 
The established scope must be sufficient to satisfy the objectives of the engagement.  
 

2220.A1 – The scope of the engagement must include consideration of relevant 
systems, records, personnel, and physical properties, including those under the control 
of third parties. 
 
2220.A2 – If significant consulting opportunities arise during an assurance engagement, 
a specific written understanding as to the objectives, scope, respective responsibilities, 
and other expectations should be reached and the results of the consulting engagement 
communicated in accordance with consulting standards. 
 
2220.C1 – In performing consulting engagements, internal auditors must ensure that the 
scope of the engagement is sufficient to address the agreed-upon objectives. If internal 
auditors develop reservations about the scope during the engagement, these 
reservations must be discussed with the client to determine whether to continue with the 
engagement.   
 
2220.C2 – During consulting engagements, internal auditors must address controls 
consistent with the engagement’s objectives and be alert to significant control issues. 
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2230 – Engagement Resource Allocation 
Internal auditors must determine appropriate and sufficient resources to achieve engagement 
objectives based on an evaluation of the nature and complexity of each engagement, time 
constraints, and available resources. 
 
2240 – Engagement Work Program 
Internal auditors must develop and document work programs that achieve the engagement 
objectives.   

 
2240.A1 – Work programs must include the procedures for identifying, analyzing, 
evaluating, and documenting information during the engagement. The work program 
must be approved prior to its implementation, and any adjustments approved promptly. 
 
2240.C1 – Work programs for consulting engagements may vary in form and content 
depending upon the nature of the engagement. 

 
2300 – Performing the Engagement 
Internal auditors must identify, analyze, evaluate, and document sufficient information to 
achieve the engagement’s objectives. 
 
2310 – Identifying Information 
Internal auditors must identify sufficient, reliable, relevant, and useful information to achieve the 
engagement’s objectives. 
 
Interpretation: 
Sufficient information is factual, adequate, and convincing so that a prudent, informed person 
would reach the same conclusions as the auditor. Reliable information is the best attainable 
information through the use of appropriate engagement techniques. Relevant information 
supports engagement observations and recommendations and is consistent with the objectives 
for the engagement. Useful information helps the organization meet its goals. 
 
2320 – Analysis and Evaluation 
Internal auditors must base conclusions and engagement results on appropriate analyses and 
evaluations. 
 
2330 – Documenting Information 
Internal auditors must document relevant information to support the conclusions and 
engagement results. 

 
2330.A1 – The chief audit executive must control access to engagement records. The 
chief audit executive must obtain the approval of senior management and/or legal 
counsel prior to releasing such records to external parties, as appropriate. 
 
2330.A2 – The chief audit executive must develop retention requirements for 
engagement records, regardless of the medium in which each record is stored. These 
retention requirements must be consistent with the organization’s guidelines and any 
pertinent regulatory or other requirements. 
 
2330.C1 – The chief audit executive must develop policies governing the custody and 
retention of consulting engagement records, as well as their release to internal and 
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external parties. These policies must be consistent with the organization’s guidelines 
and any pertinent regulatory or other requirements. 

 
2340 – Engagement Supervision 
Engagements must be properly supervised to ensure objectives are achieved, quality is 
assured, and staff is developed. 
 
Interpretation: 
The extent of supervision required will depend on the proficiency and experience of internal 
auditors and the complexity of the engagement. The chief audit executive has overall 
responsibility for supervising the engagement, whether performed by or for the internal audit 
activity, but may designate appropriately experienced members of the internal audit activity to 
perform the review. Appropriate evidence of supervision is documented and retained. 
 
2400 – Communicating Results 
Internal auditors must communicate the results of engagements. 
 
2410 – Criteria for Communicating 
Communications must include the engagement’s objectives and scope as well as applicable 
conclusions, recommendations, and action plans. 

 
2410.A1 - Final communication of engagement results must, where appropriate, contain 
the internal auditors’ opinion and/or conclusions. When issued, an opinion or conclusion 
must take account of the expectations of senior management, the board, and other 
stakeholders and must be supported by sufficient, reliable, relevant, and useful 
information. 
 
Interpretation:  
Opinions at the engagement level may be ratings, conclusions, or other descriptions of 
the results. Such an engagement may be in relation to controls around a specific 
process, risk, or business unit. The formulation of such opinions requires consideration 
of the engagement results and their significance. 
 
2410.A2 – Internal auditors are encouraged to acknowledge satisfactory performance in 
engagement communications. 
 
2410.A3 – When releasing engagement results to parties outside the organization, the 
communication must include limitations on distribution and use of the results.   
 
2410.C1 – Communication of the progress and results of consulting engagements will 
vary in form and content depending upon the nature of the engagement and the needs 
of the client. 

 
2420 – Quality of Communications 
Communications must be accurate, objective, clear, concise, constructive, complete, and timely. 
 
Interpretation: 
Accurate communications are free from errors and distortions and are faithful to the underlying 
facts. Objective communications are fair, impartial, and unbiased and are the result of a fair-
minded and balanced assessment of all relevant facts and circumstances. Clear 
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communications are easily understood and logical, avoiding unnecessary technical language 
and providing all significant and relevant information. Concise communications are to the point 
and avoid unnecessary elaboration, superfluous detail, redundancy, and wordiness. 
Constructive communications are helpful to the engagement client and the organization and 
lead to improvements where needed. Complete communications lack nothing that is essential to 
the target audience and include all significant and relevant information and observations to 
support recommendations and conclusions. Timely communications are opportune and 
expedient, depending on the significance of the issue, allowing management to take appropriate 
corrective action.  
 
2421 – Errors and Omissions 
If a final communication contains a significant error or omission, the chief audit executive must 
communicate corrected information to all parties who received the original communication. 
 
2430 – Use of “Conducted in Conformance with the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing” 
Internal auditors may report that their engagements are “conducted in conformance with the 
International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing”, only if the results of 
the quality assurance and improvement program support the statement.  
 
2431 – Engagement Disclosure of Nonconformance  
When nonconformance with the Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics or the 
Standards impacts a specific engagement, communication of the results must disclose the: 
 

• Principle or rule of conduct of the Code of Ethics or Standard(s) with which full 
conformance was not achieved;  

• Reason(s) for nonconformance; and  
• Impact of nonconformance on the engagement and the communicated engagement 

results. 
 
2440 – Disseminating Results 
The chief audit executive must communicate results to the appropriate parties. 
 
Interpretation: 
The chief audit executive or designee reviews and approves the final engagement 
communication before issuance and decides to whom and how it will be disseminated.  

 
2440.A1 – The chief audit executive is responsible for communicating the final results to 
parties who can ensure that the results are given due consideration. 
 
2440.A2 – If not otherwise mandated by legal, statutory, or regulatory requirements, 
prior to releasing results to parties outside the organization the chief audit executive 
must: 
 

• Assess the potential risk to the organization; 
• Consult with senior management and/or legal counsel as appropriate; and 
• Control dissemination by restricting the use of the results. 
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2440.C1 – The chief audit executive is responsible for communicating the final results of 
consulting engagements to clients.   
 
2440.C2 – During consulting engagements, governance, risk management, and control 
issues may be identified. Whenever these issues are significant to the organization, they 
must be communicated to senior management and the board. 

 
2450 – Overall Opinions 
When an overall opinion is issued, it must take into account the expectations of senior 
management, the board, and other stakeholders and must be supported by sufficient, reliable, 
relevant, and useful information. 
 
Interpretation: 
The communication will identify: 

• The scope, including the time period to which the opinion pertains; 
• Scope limitations; 
• Consideration of all related projects including the reliance on other assurance providers; 
• The risk or control framework or other criteria used as a basis for the overall opinion; 

and 
• The overall opinion, judgment, or conclusion reached. 
 

The reasons for an unfavorable overall opinion must be stated. 
 
2500 – Monitoring Progress 
The chief audit executive must establish and maintain a system to monitor the disposition of 
results communicated to management. 

 
2500.A1 – The chief audit executive must establish a follow-up process to monitor and 
ensure that management actions have been effectively implemented or that senior 
management has accepted the risk of not taking action. 
 
2500.C1 – The internal audit activity must monitor the disposition of results of consulting 
engagements to the extent agreed upon with the client. 

 
2600 – Resolution of Senior Management’s Acceptance of Risks 
When the chief audit executive believes that senior management has accepted a level of 
residual risk that may be unacceptable to the organization, the chief audit executive must 
discuss the matter with senior management. If the decision regarding residual risk is not 
resolved, the chief audit executive must report the matter to the board for resolution. 
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Glossary 
 
Add Value 
The internal audit activity adds value to the organization (and its stakeholders) when it provides 
objective and relevant assurance, and contributes to the effectiveness and efficiency of 
governance, risk management, and control processes. 
 
Adequate Control 
Present if management has planned and organized (designed) in a manner that provides 
reasonable assurance that the organization’s risks have been managed effectively and that the 
organization’s goals and objectives will be achieved efficiently and economically. 
 
Assurance Services 
An objective examination of evidence for the purpose of providing an independent assessment 
on governance, risk management, and control processes for the organization. Examples may 
include financial, performance, compliance, system security, and due diligence engagements. 
 
Board 
A board is an organization’s governing body, such as a board of directors, supervisory board, 
head of an agency or legislative body, board of governors or trustees of a nonprofit 
organization, or any other designated body of the organization, including the audit committee to 
whom the chief audit executive may functionally report. 
 
Charter 
The internal audit charter is a formal document that defines the internal audit activity’s purpose, 
authority, and responsibility. The internal audit charter establishes the internal audit activity’s 
position within the organization; authorizes access to records, personnel, and physical 
properties relevant to the performance of engagements; and defines the scope of internal audit 
activities. 
 
Chief Audit Executive 
Chief audit executive describes a person in a senior position responsible for effectively 
managing the internal audit activity in accordance with the internal audit charter and the 
Definition of Internal Auditing, the Code of Ethics, and the Standards. The chief audit executive 
or others reporting to the chief audit executive will have appropriate professional certifications 
and qualifications. The specific job title of the chief audit executive may vary across 
organizations. 
 
Code of Ethics 
The Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors (IIA) are Principles relevant to the 
profession and practice of internal auditing, and Rules of Conduct that describe behavior 
expected of internal auditors. The Code of Ethics applies to both parties and entities that 
provide internal audit services. The purpose of the Code of Ethics is to promote an ethical 
culture in the global profession of internal auditing. 
 
Compliance 
Adherence to policies, plans, procedures, laws, regulations, contracts, or other requirements. 
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Conflict of Interest 
Any relationship that is, or appears to be, not in the best interest of the organization. A conflict of 
interest would prejudice an individual’s ability to perform his or her duties and responsibilities 
objectively. 
 
Consulting Services 
Advisory and related client service activities, the nature and scope of which are agreed with the 
client, are intended to add value and improve an organization’s governance, risk management, 
and control processes without the internal auditor assuming management responsibility. 
Examples include counsel, advice, facilitation, and training. 
 
Control 
Any action taken by management, the board, and other parties to manage risk and increase the 
likelihood that established objectives and goals will be achieved. Management plans, organizes, 
and directs the performance of sufficient actions to provide reasonable assurance that 
objectives and goals will be achieved. 
 
Control Environment 
The attitude and actions of the board and management regarding the importance of control 
within the organization. The control environment provides the discipline and structure for the 
achievement of the primary objectives of the system of internal control. The control environment 
includes the following elements: 
 

• Integrity and ethical values.  
• Management’s philosophy and operating style.  
• Organizational structure.  
• Assignment of authority and responsibility.   
• Human resource policies and practices.  
• Competence of personnel. 

 
Control Processes 
The policies, procedures, and activities that are part of a control framework, designed to ensure 
that risks are contained within the risk tolerances established by the risk management process. 
 
Engagement 
A specific internal audit assignment, task, or review activity, such as an internal audit, control 
self-assessment review, fraud examination, or consultancy. An engagement may include 
multiple tasks or activities designed to accomplish a specific set of related objectives. 
 
Engagement Objectives 
Broad statements developed by internal auditors that define intended engagement 
accomplishments. 
 
Engagement Work Program 
A document that lists the procedures to be followed during an engagement, designed to achieve 
the engagement plan. 
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External Service Provider 
A person or firm outside of the organization that has special knowledge, skill, and experience in 
a particular discipline. 
 
Fraud 
Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not 
dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and 
organizations to obtain money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to 
secure personal or business advantage. 
 
Governance 
The combination of processes and structures implemented by the board to inform, direct, 
manage, and monitor the activities of the organization toward the achievement of its objectives. 
 
Impairment 
Impairment to organizational independence and individual objectivity may include personal 
conflict of interest, scope limitations, restrictions on access to records, personnel, and 
properties, and resource limitations (funding). 
 
Independence 
The freedom from conditions that threaten the ability of the internal audit activity to carry out 
internal audit responsibilities in an unbiased manner. 
 
Information Technology Controls 
Controls that support business management and governance as well as provide general and 
technical controls over information technology infrastructures such as applications, information, 
infrastructure, and people. 
 
Information Technology Governance 
Consists of the leadership, organizational structures, and processes that ensure that the 
enterprise’s information technology supports the organization’s strategies and objectives. 
  
Internal Audit Activity 
A department, division, team of consultants, or other practitioner(s) that provides independent, 
objective assurance and consulting services designed to add value and improve an 
organization’s operations. The internal audit activity helps an organization accomplish its 
objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the 
effectiveness of governance, risk management and control processes. 
 
International Professional Practices Framework 
The conceptual framework that organizes the authoritative guidance promulgated by The IIA. 
Authoritative Guidance is comprised of two categories – (1) mandatory and (2) strongly 
recommended. 
 
Must 
The Standards use the word “must” to specify an unconditional requirement.  
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Objectivity 
An unbiased mental attitude that allows internal auditors to perform engagements in such a 
manner that they believe in their work product and that no quality compromises are made. 
Objectivity requires that internal auditors do not subordinate their judgment on audit matters to 
others. 
 
Residual Risk 
The risk remaining after management takes action to reduce the impact and likelihood of an 
adverse event, including control activities in responding to a risk. 
 
Risk 
The possibility of an event occurring that will have an impact on the achievement of objectives. 
Risk is measured in terms of impact and likelihood. 
 
Risk Appetite 
The level of risk that an organization is willing to accept. 
 
Risk Management 
A process to identify, assess, manage, and control potential events or situations to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of the organization’s objectives. 
 
Should 
The Standards use the word “should” where conformance is expected unless, when applying 
professional judgment, circumstances justify deviation. 
 
Significance 
The relative importance of a matter within the context in which it is being considered, including 
quantitative and qualitative factors, such as magnitude, nature, effect, relevance, and impact. 
Professional judgment assists internal auditors when evaluating the significance of matters 
within the context of the relevant objectives. 
  
Standard 
A professional pronouncement promulgated by the Internal Audit Standards Board that 
delineates the requirements for performing a broad range of internal audit activities, and for 
evaluating internal audit performance. 
 
Technology-based Audit Techniques 
Any automated audit tool, such as generalized audit software, test data generators, 
computerized audit programs, specialized audit utilities, and computer-assisted audit techniques 
(CAATs). 

*** 
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Abstract 

The Role of Internal Audit in Risk Management 

"Survey Study  in Syrian Banks" 

Supervised By: Dr. Issam Krit 
Prepared By: Shadi Bujerami 

    This study aimed to recognize the role of internal audit in risk 
management at the banking sector, internal audit function helps 
the senior management and board of directors in the process of 
identifying and assessing risks and response to it, through the 
provision of consulting and assurance services during the 
implementation of risk management process. 

    The study results can be presented briefly as follow : 

1-  There is no effective contribution to the internal audit function 
in the process of risk management in the Syrian public banks, 
and  that to the all steps of the risk management process, the 
identify, evaluation, and risk response. 

2- The internal audit function contribute effectively in the process 
of risk management in the Syrian private banks, where they 
contribute to all steps of the risk management process, the 
identify, evaluation, and risk response. 

3-  There are significant differences in favor of the private sector 
between the responses of respondents from the public and 
private sectors with regard to the contribution of internal audit to 
identify and assess risks and respond to them.  
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4- There are no statistically significant differences between the 
views of staff in the Department of Internal Audit and the views 
of the staff in the Finance Section in Syrian banks. 

5-  There is a lack of interest by the public and private banks for 
the importance of employees in the Department of Internal 
Audit to have the international professional certification in this 
field, in addition to a lack of training courses which allow for 
employees to follow developments in the field of audit and risk 
management. 

  According to the previous results, the researcher suggests the 
following recommendations:  

1- The necessity of activating the role of the internal audit function 
in the process of risk management in the Syrian public banks to 
help them in the face of future financial crises.  

2- The necessity of public banks to the process of risk management 
has, and its substantial role in the face of the types of risks 
surrounding their work. 

3-  Accelerate the creation of a separate section of the Internal 
Audit in the public banks have full independence through 
dependence to the Audit Committee in the bank.  

4- The need for the public and private banks to conduct internal 
and external training, and continuing in the area of internal audit 
and risk management for the survival of their employees 
informed of ongoing developments professional in these areas 
and any other areas related to internal audit. 

5-  Drew the attention of the public and private banks to the 
importance of professional certification testimony international 
internal auditor approved by the Institute of Internal Auditors in 
the U.S. increase the efficiency of its staff in the Department of 
Internal Audit, where possible, shall ensure that the costs for its 
employees by requiring them to return to work for them for a 
certain period. 
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