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  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ية العاملة بقاع غزةمدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك اإلسالم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهـا فـي البنـوك                  

اإلسالمية العاملة في قطاع غزة ومعرفة أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق هذه المعايير، وتحديد ما إذا كان                  

 التخـصص  -المؤهـل العلمـي   : ( بمجموعة من المتغيرات وهيااللتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي يرتبط  

  ). عدد سنوات الخبرة، الحصول على شهادة مهنية– المركز الوظيفي -المهني 

ولتحقيق أهداف الدارسة وإختبار فرضياتها فقد اعتمدت الدراسة على البيانات األوليـة والثانويـة حيـث                

نسخة منها علـى جميـع المـدققين        ) 37(ها، وقد وزعت    صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهداف      

ومدراء الفروع العاملين في البنوك اإلسالمية وكذلك المفتشين العاملين في سلطة النقد الفلسطينية، وتم اسـترداد                

، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل اإلحصائي الوصـفي لوصـف            %100جميع اإلستبيانات أي بنسبة     

  .الدراسة واختبار فرضياتهاوتحليل متغيرات 

، وهناك تفاوت في  جيدة أن البنوك اإلسالمية تطبيق معاير التدقيق الداخلي بدرجة: ومن أهم نتائج الدراسة   

تطبيق معايير األداء حيث كانت تتراوح جميعها ما بين الجيدة والمتوسطة، وهناك تفاوت في تطبيقات بذل العناية          

خليين مما يستوجب األمر مراعاه األصول المهنية والعلمية في هذا الخصوص، وأن            المهنية من قبل المدققين الدا    

مدي التزام المدققين الداخليين بتطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية ال يختلف باختالف المتغيرات               

  . جانب القانوني واإلداريالشخصية للمدقق الداخلي، وهناك معوقات تعيق تطبيق معايير التدقيق الداخلي في ال

ضرورة تعزيز االهتمام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي       :      وقد خلصت الدراسة إلي عدد من التوصيات منها       

في البنوك اإلسالمية بشكل أكبر مما هو مطبق، وضرورة قيام البنوك اإلسالمية بإعطاء أهميـة بالغـة حـول                   

لى تدعيم أركان ومقومات استقاللية المدقق الداخلي لكي يتمكن مـن           تطبيقات معايير األداء، وضرورة العمل ع     

القيام بأداء مهامه على الوجه الصحيح، والعمل على وجود إلزام قانوني يلزم البنوك اإلسالمية بتطبيق معـايير                 

يير ، وضرورة أن يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة الكاملـة بمعـا           التدقيق الداخلي وجهة تشرف على ذلك     

  .التدقيق الداخلي، العمل على إصدار معايير تدقيق داخلية خاصة بالبنوك اإلسالمية
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Abstract 

The study aims at exploring the extent of compliance with the internal auditing 

standards among the Islamic banks working in Gaza Strip,  find out any  link 

between  professional traits of the internal auditors and their auditing work, and 

to identify the obstacles that may  prevent full compliance with such standards. 

The study adopted the primary and the secondary data  where a questionnaire 

was developed to suite the study and its objectives.  

Thirty seven copy of the passed questionnaire were distributed to all internal 

auditors, managers of bank branches in Gaza Strip and all the financial inspectors 

working for the Palestinian Monetary Authority . The responding rate was 100%. 

A descriptive analytic methodology was followed to describe and analyze the 

study variables and examine the underlying hypothesis. 

The main findings in the study were: the Islamic banks working in Gaza 

demonstrated inadequate compliance with the standards of internal auditing  with 

narrow variation among individual banks. The same finding was noticed in the 

extent of compliance with the specific standards  particularly in relation to self 

interdependence and objectivity at the side of the internal auditors. 

The extent of compliance with the internal auditing standards showed no 

noticeable variation in relation of the personal professional traits  of the auditors. 

It is worthy to acknowledges that a lot of obstacles are preventing  more 

compliance with the standards of internal auditing mainly in the legal and 

administrative context. 

The study will recommend that more interest should be routed to promote the 

compliance to auditing standards  at personal and organizational level s with 

more value for such compliance  

The Islamic banking system should work hard to support the fundamental s of 

integrity and objectivity among auditing body within a suitable and effective legal 

and administrative atmosphere up to the point that Islamic banking system should 

insist to have its own auditing standards. 
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  مقدمة الدراسة: 0.1.1

لوحظ اهتماماً متزايداً من قبل الشركات في الدول المتقدمة بالتدقيق الداخلي، وقـد تمثـل هـذا                 

دة يأتي في مقدمتها تزايد اهتمام الشركات بإنشاء إدارات مستقلة للتـدقيق          االهتمام في نواح متعد   

الداخلي مع العمل على دعمها بالكفاءة البشرية التي تمكنها من تحقق األهداف بالكيفية والفعالية              

ولعل من أهم األسباب التي أدت إلى مثل هذا االهتمام فصل اإلدارة عن الملكية وكبر               . المطلوب

وعات وظهور الشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والتـي تمتـاز بتعـدد       حجم المشر 

جنسية مالكيها وتعقد عملياتها، األمر الذي أدى إلى زيادة المسؤوليات اإلدارية المختلفة، فقد كان              

لزماً على اإلدارة أن تضع أنظمة للرقابة الداخلية تكفل حسن سير العمل وااللتـزام بـسياسات                

  ).2: 1998شحروري، ( اإلدارة العليا أو الشركة األم وتعليمات

     وإذا كان للتدقيق الداخلي تلك األهمية بالنسبة للشركات عموماً، فإن له أهميته الخاصة فيما              

يتعلق بالبنوك كون مستوى المركز المالي للبنك يمس سلبا أو إيجاباً شريحة واسعة مـن فئـات            

ودعين وعمالء، كما يؤثر على مالية الدولة بشكل عام كـون           المجتمع من مستثمرين ودائنين وم    

البنك يمثل رافداً للتنمية باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشاريع التنموية وجاءت أهميه الدور 

الذي يلعبه التدقيق الداخلي في إضفاء الثقة على دور البنوك حيث أن استقاللية وكفاءة المـدقق                

ق معايير التدقيق المتعارف عليها ستؤدي بالنتيجة إلى استمرار ونجـاح           الداخلي والتزامه بتطبي  

البنك في تحقيق أهدافه ومعها أهداف باقي شرائح المجتمع ومختلف األطراف المتأثرة بمستوي             

  .متانة المركز المالي للبنك ونجاحه في أداء مهامه 

 يتم بها ممارسة وظيفة التـدقيق،             وتهدف معايير التدقيق بشكل عام إلى تحديد الكيفية التي        

وتعتبر بمثابة مقياس لمستوى األداء المهني المطلوب من مراجع الحسابات المـستقل، ويمكـن              
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القول بأن المعايير تعتبر النموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مراجع               

  ).102: 2002جربوع، (يامة بالفحصالحسابات، وتحدد المسؤولية التي يتحملها المراجع نتيجة ق

فقد عمل معهد المدققين الداخليين األمريكي على وضع مجموعة مـن معـايير األداء المهنـي                

م، ثم قام المعهد بتطوير وتعديل هذه المعايير و تـم إصـدار آخـر               1978للتدقيق الداخلي عام    

انون الثـاني لعـام     م وأصبحت موضع التطبيق في األول من ك       2003التعديالت في كانون أول     

  ). 11، 2005السالمي، (م 2004

األكثر شيوعاً وتطبيقاً ) IIA(وتعتبر معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين

في العالم حيث تشكل أدلة إرشادية متكاملة تساعد في ضمان تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي بشكل               

 نـشاط "التدقيق الداخلي بأنه ) IIA(لمدققين الداخليين وعرف معهد ا) 60: 2004رحال،(فعال

 المنظمة، عمليات ولتحسين قيمة، إلضافة صمم نشاط استشاري وهو ،موضوعياً تأكيداً يقدم مستقل

 المخـاطر  إدارة فعالية تحسين و لتقييم والتنظيم، الضبط من خالل أهدافها تحقق على تساعدها إذ

  (IIA, 2004: P2) "اإلدارة وعمليات الرقابة وأنظمة

 النقد خطوة   هذا وفيما يتعلق بأوضاع التدقيق في البنوك اإلسالمية في فلسطين لقد اتخذت سلطة            

إال أن هذا ال يأخـذ جـدياً مـن قبـل بعـض               ايجابية بفرض تدقيق داخلي على البنوك اإلسالمية      

  ).4ملحق رقم (المؤسسات المالية اإلسالمية 

قع تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية فـي غـزة            فإن هذا البحث يعنى بدراسة وا     

بهدف التعرف على المدى الذي وصلت إلية مجال التطبيق والتعرف على المعوقات التي تحول دون 

  . ذلك
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   -: مشكلة الدراسة:1.1.1

  :السؤال التاليتتمثل مشكلة الدراسة في 

قطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف       ما مدى التزام البنوك اإلسالمية العاملة في        

  عليها ؟

  :     ومنه ينبثق األسئلة الفرعية التالية 

هل تطبق البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة معايير التـدقيق الخاصـة الواجـب                -1

 .مراعاتها في أعمال التدقيق

ء الواجب مراعاتها فـي     هل تطبق البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة معايير األدا          -2

 .أعمال التدقيق

مدى التزام البنوك اإلسالمية العاملـة بقطـاع        في  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية        -3

المؤهل (لمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي  تعزى لغزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي 

ول علـى   عدد سنوات الخبرة، الحص– المركز الوظيفي   - التخصص المهني    -العلمي  

 ؟)ة مهنيةشهاد

االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الـداخلي المتعـارف    تحول دونالتي معوقات ما واقع ال  -4

 ك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة؟عليها في البنو

  فرضيات الدراسة :2.1.1

  :الفرضية الرئيسة األولى:1.2.1.1

الخاصة الواجب مراعاتها في أعمال      البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة المعايير         تطبيق ال

  .التدقيق
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  :الرئيسة الثانيةالفرضية : 2.2.1.1

 األداء الواجب مراعاتها فـي أعمـال        معايير البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة        تطبيق ال

  .التدقيق

  :الرئيسة الثالثةالفرضية : 3.2.1.1

 مدى التزام البنـوك     ين حول بين استجابات المبحوث   توجد فروق ذات داللة إحصائية    ال  "

الشخصية للمدقق   تعزى للمتغيرات    اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي       

 عـدد سـنوات الخبـرة،       – المركز الـوظيفي     - التخصص المهني    -المؤهل العلمي   (الداخلي  

 "؟)ة مهنيةالحصول على شهاد

  :تاليةوينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية ال

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدى التزام البنـوك             ال   -1

 . المؤهل العلمياإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدى التزام البنـوك             ال   -2

 التخـصص   لة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلـى         اإلسالمية العام 

 .المهني

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدى التزام البنـوك             ال   -3

 المركـز   اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الـداخلي تعـزى إلـى            

 .الوظيفي

 بين استجابات المبحوثين حول مدى التزام البنـوك         توجد فروق ذات داللة إحصائية    ال   -4

 عـدد سـنوات     اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى         

 .الخبرة
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدى التزام البنـوك             ال   -5

 الـشهادات    الداخلي تعـزى إلـى     اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق      

 .المهنية

  :الرئيسة الرابعةالفرضية : 4.2.1.1

 بعض المعوقات التي تحول دون االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف            توجد

  .عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة

  :أهمية الدراسة: 3.1.1

 استكشاف واقع التدقيق الداخلي في البنوك اإلسـالمية          أهمية هذه الدراسة من محاولة     تنبع     

والتعرف على المعوقات التي تعيق أدائها، حيث ستسهم هذه الدراسة في تحديد مواطن الضعف              

والقصور ووضع التوصيات الالزمة التي تؤدى إلى تعزيز مكانة هذه البنوك وزيادة حجمها مما              

جارية األخرى وبالتالي زيادة حجم ودائها ممـا يـدعم       يعزز مكانتها في المنافسة أمام البنوك الت      

  .االقتصاد الوطني

  أهداف الدراسة: 4.1.1

       تهدف هذه الدراسة إلي تحقيق األهداف التالية 

 .الوقوف على مفهوم وأنواع التدقيق الداخلي -1

 .التعرف على أهمية أهداف وظيفة التدقيق الداخلي -2

 .ي البنوك اإلسالميةالتعرف على نظام الرقابة الداخلية ف -3

  التعرف على معايير التدقيق الداخلي المطبقة في البنوك اإلسالمية -4

 .التعرف على المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية -5
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  منهجية الدراسة: 5.1.1

 المناسـب لدراسـة        تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه المـنهج     

الظواهر االجتماعية واإلنسانية، كما تم استخدام العديد من المصادر األولية والثانوية، وتتكـون             

  . المصادر الثانوية من الكتب واألبحاث والرسائل العلمية والدوريات و شبكة اإلنترنت

وتم توزيعها علـى    وفيما يتعلق بالمصادر األولية فقد تم إعداد وتصميم استبانه لغرض الدراسة            

جميع المدققين الداخليين ومدراء الفروع والمفتشين العاملين في البنوك اإلسالمية وكذلك مراقبي            

الحسابات في سلطة النقد، وتم اختيار هذه الفئات ألنها هي األكثر اتـصاالً بموضـوع معـايير     

 للتحليـل اإلحـصائي   SPSSالتدقيق الداخلي في البنوك، وتم تحليل االستبانة من خالل برنامج           

  .وإجراء االختبارات المناسبة والضرورية لموضوع البحث

  :الدراسات السابقة: 6.1.1

  دراسات باللغة العربية: 1.6.1.1 

فاعلية أجهزة التدقيق الداخلي في الجامعات الفلـسطينية        "، بعنوان   )2009(دراسة الطويل   -1

  ".في ظل معايير التدقيق الداخلي الدولية

فت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية أداء أجهـزة التـدقيق الـداخلي فـي                      وهد

الجامعات الفلسطينية وذلك من خالل التعرف على مدى التزام أجهزة التـدقيق الـداخلي فـى                

  .الجامعات بالمعايير الصادرة عن مجلس المدققين الداخليين

كون بصورة متوسطة المعرفـة الكافيـة            وتوصلت الدراسة إلى أن المدققين الداخليين يمتل      

بمعايير التدقيق الداخلي، وتوجد خطة تنظيمية توضح موقع دائرة التدقيق على الهيكل التنظيمي،             

  .وأن وجود مؤهل علمي في مجال الرقابة والتدقيق يساهم في زيادة فاعلية التدقيق الداخلي
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مدققين حاصـلين علـى شـهادة            وأوصت الدراسة إلى ضرورة قيام الجامعات باستقطاب        

متخصصة في حقل التدقيق الداخلي أو إعطاء دورات تدريبية للمدققين الداخليين للتعرف علـى              

معايير التدقيق الداخلي الدولية، وكذلك وضع خطة سنوية لوحدة التدقيق الداخلي مبنيـة علـى               

  .أساس تعميم المخاطر

 معـايير  تطبيـق  خالل من الداخلي مراجعال قدرة مدى" ، بعنوان )(2009 دراسة العفيفي -2

 المؤسـسات  فـي  المـالي  الفساد ظاهرة مواجهة على الدولية للمراجعة الداخلية المهني األداء

  ).غزة قطاع في العاملة العامة المساهمة الشركات على تطبيقية دراسة" (االقتصادية

 معـايير  تطبيـق  خالل من الداخلي المراجع قدرة مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت     

 فـي  العامة المساهمة الشركات في المالي الفساد ظاهرة كشف في الداخلية للمراجعة األداء المهني

  .ة غز قطاع

 المساهمة الشركات في الداخلية المراجعة أهمية وتوصلت الدراسة إلى أنه يوجد انخفاض في    

  .تطبقها دون يحول المهني األداء يرمعاي تطبيق تكاليف كبيرة، وأن ارتفاع بدرجة العامة

 فـي  كبيـرة  بأهميـة  الداخلية المراجعة تحظى أن ضرورةهو الدراسة  به أوصت ما وأهم     

 لمواجهة تطبيقها يتم لكي المهني األداء معايير تطبيق تكاليف العامة و تخفيض المساهمة الشركات

  .الفساد المالي ظاهرة

 واآلليـات  الداخليـة  المراجعـة  وحـدات  عمل معوقات "، بعنوان)(2007العفيفي   دراسة-3

 الفلـسطينية  الوطنية السلطة مؤسسات على تطبيقية تحليلية دراسة("فاعليتها المقترحة لزيادة

  .)غزة بقطاع

 فـي  الداخليـة  المراجعـة  وحـدات  عمل معوقات        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على

 المعوقات هذه حصرت وقد فاعليتها، لزيادة المقترحة تواآلليا بقطاع غزة، الحكومية المؤسسات



 

 

 

9

 لهـذه  النظريـة  التحليالت إجراء وتم والفنية، والقانونية المعوقات التنظيمية هي أنواع ثالث في

 الرقابـة  بوحدات والمالية اإلدارية الرقابة بدائرتي أداء المراجعين على تأثيرها ومدى ، المعوقات

  .ومية الفلسطينيةالحك المؤسسات في الداخلية

 المراجعـة  وحدات عمل فاعلية من تحد التي المعوقات من عدد وجود الدراسة أظهرت وقد     

 الرقابي العمل تنظم التي القوانين وغياب العليا، اإلدارة وسلوكيات توجهات أهمها من الداخلية كان

الخبـرة   توفر عدم إلى إضافة المطبقة، اإلدارية المسميات عن الناجمة واإلشكاليات لهذه الوحدات،

  .الداخليين المراجعين لدى والكفاءة

الداخلية  المراجعة وحدات استقاللية دعم ضرورة أهمها التوصيات من عدد الدراسة قدمت وقد     

يفـرض   بمـا  وصـالحياتها  بها المنوطة المهام تبين التي القوانين إصدار يتم وأن دورها، وتفعيل

للعاملين  مهنية مسميات ووضع تواجهها، قد التي المعوقات من ويقلل احة،الس على بفاعلية وجودها

  .مجاالت عملهم في المتخصصة بالدورات تزويدهم خالل من خبراتهم وزيادة الرقابي، بالمجال

 المـالي   األداءدور وظيفة التدقيق الداخلي فـي ضـبط         "، بعنوان   )(2007راسة المدلل    د -4

لى الشركات المساهمة العامة المدرجـة فـي سـوق فلـسطين            دراسة تطبيقية ع  (،  "واإلداري

  ).لألوراق المالية

     وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية التدقيق الداخلي في تقييم كفاءة وفعالية اإلدارة              

  .في ضبط األداء المالي واإلداري في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية

اك دور ملموس لوظيفة التدقيق الـداخلي فـي ضـبط األداء                 وتوصلت الدراسة إلى أن هن    

 تقييم وتقويم نظام الرقابة الداخلية وهذا       بدور جيد في  اإلداري والمالي، وأن وحدات التدقيق تقوم       

يؤثر إيجاباً على ضبط األداء اإلداري والمالي في بالشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وأنـه              

كافية من االستقاللية لوحدة التدقيق الـداخلي وبـين ضـبط األداء           توجد عالقة بين توفر درجة      
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اإلداري والمالي بالشركات المساهمة، أنه توجد عالقة بين قيام التدقيق الداخلي بدورة في تقيـيم              

  .ودعم إدارة المخاطر وبين ضبط األداء اإلداري والمالي بالشركات المساهمة العامة الفلسطينية

 توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لوظيفة التدقيق الـداخلي          ضرورةب     وأوصت الدراسة   

في الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، وعقد الدورات التدريبية للمدققين الداخليين إلكـسابهم            

المعرفة الكافية بمعايير التدقيق الداخلي وضرورة انفصال قسم التـدقيق الـداخلي عـن اإلدارة               

يته إلى اإلدارة العليا، وضرورة أن يقدم المدقق الداخلي تقريراً دورياً إلـى مجلـس               المالية وتبع 

  .اإلدارة أو إلى لجنة التدقيق عن مدى التزام الشركة بأحكام القانون

مدى التزام شركات التأمين اليمنية بمعـايير التـدقيق        : "، بعنوان )2005( السالميراسة   د -5

  ".الداخلي

مدى التزام شركات التأمين اليمنيـة بمعـايير        سة إلى تسليط الضوء على      هدفت هذه الدرا        

التدقيق الداخلي، وبيان العالقة بين المتغيرات الشخصية للمدققين الداخليين وحجم الشركة ومدى            

  . التزامهم بمعايير التدقيق

ات التـدقيق        وتوصلت الدراسة إلى أن درجة االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي من قبل إدار           

، وأظهرت الدراسة أيضاً أن هناك عالقـة ذات         %)72.25(الداخلي في شركات التأمين اليمنية      

داللة إحصائية بين مدي التزام إدارات التدقيق الداخلي في شركات التـامين اليمنيـة بمعـايير                

  .التدقيق الداخلي والمتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي

دم تكليف المدققين الداخليين بأية أعمال تنفيذية تـؤثر علـى            ع ضرورة     وأوصت الدراسة ب  

االستقالل الفعلي للمدقق الداخلي، وتعيين الموظفين المؤهلين تأهيالً كـافي ممـن تخصـصهم              

محاسبة في إدارة التدقيق الداخلي في الشركة، وكذلك اإلسراع في إنشاء لجان تدقيق وربط إدارة       

  .التدقيق الداخلي بهذه اللجان



 

 

 

11

تقييم فعالية وظيفة التـدقيق الـداخلي فـي الجامعـات       "، بعنوان   )2003(دراسة الفرجات   -6

  "األردنية الرسمية

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنيـة                   ه

 ال، وتحديد مدى    الرسمية وتقييم فعاليتها لتحديد ما إذا كانت األهداف المرسومة لها قد تحققت أم            

  .تلبية تقارير التدقيق الداخلي لألهداف الرئيسية

     وخلصت الدراسة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية الرسـمية تحقـق              

درجة عالية من الفعالية، وأن تقارير التدقيق تلبي األهداف التي تسعى لتحقيقها، وكذلك أظهرت              

ت دالالت إحصائية بين الجامعات األردنية الرسمية في فعالية وظيفة          الدراسة أن هناك فروق ذا    

  .التدقيق الداخلي تبعاً لتاريخ تأسيسها

     وأوصت الدراسة بزيادة درجة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في الجامعات األردنية الرسمية         

 موحـد لمهـام   من خالل زيادة عدد العاملين في وظيفة التدقيق الداخلي، وكذلك وضع وصـف      

وظيفة التدقيق الداخلي، وضرورة تعديل تعليمات دائرة الرقابة الداخلية في كل جامعة لتتجـاوز              

أهدافها التقليدية لوظيفة التدقيق الداخلي وتصل إلي تحقيق أهداف التدقيق الشامل بدالً من التدقيق             

ء عليها ويتم مراعاة أن     المالي، وضرورة وضع معايير أداء خاصة في الجامعات يتم التقييم بنا          

  .تكون مبنية على مفهوم التدقيق الشامل

 تطبيـق معـايير التـدقيق الـداخلي         مدى ":، بعنوان )2003( دراسة العمري وعبد الغني      -7

  ."المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية

عارف عليها  التعرف على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المت       هدفت هذه الدراسة إلى           

في البنوك التجارية اليمنية وقياس العالقة بين ذلك المدى من التطبيق وكل مـن حجـم البنـك                  
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المتغيرات الشخصية للمدقق الداخلي واستكشاف المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق        

 . الداخلي في البنوك التجارية اليمنية

هناك ضعف وقصور في تبني     النتائج مفادها أن    وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من             

وتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنية، وكذلك عدم وجود             

عالقة ذات دالله إحصائية بين مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنـوك      

ات الشخصية للمدقق الداخلي، كما استنتجت الدراسة التجارية اليمنية وحجم البنك وكذلك المتغير    

أن أهم المعوقات التي تحول دون تبني وتطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنـوك التجاريـة                

  .اليمنية هي عدم وجود إلزام قانوني بتطبيق هذه المعايير

م اسـتقالل        وقد أوردت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة قيام اإلدارات بدع          

المدقق الداخلي وضرورة تأسيس لجان تدقيق في البنوك اليمنية وكذلك أهمية المـسارعة فـي               

  .تأسيس جمعية مهنية تضمن حماية استقاللهم والدفاع عن حقوقهم وتبنى قضاياهم

مدى التزام البنوك التجارية األردنية بمعـايير التـدقيق          ":بعنوان ،)2000(شقورة  دراسة   -8

  ."الداخلي

اإلطالع على واقع التزام البنوك التجارية األردنية بتطبيق معـايير          هدفت هذه الدراسة إلى          

  .التدقيق الداخلي المتعارف عليها

     وخلصت الدراسة إلى أن درجة التزام البنوك التجارية األردنية بتطبيق معايير التدقيق بلغت 

لتزام البنوك التجارية بمعـايير التـدقيق       كما أظهرت الدراسة وجود عالقة بين مدى ا       ) 38%(

الداخلي وحجم البنك ممثالً بعدد العاملين وحقوق المساهمين فيه، وعدم وجود عالقة مع حجـم               

  .البنك ممثالً بعدد المدققين الداخليين فيه
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    وأوصت الدراسة بضرورة قيام اإلدارة العليا في البنوك التجارية األردنية بإنشاء وحـدات             

ة مستقلة للتدقيق الداخلي، وأن ال تتبع لجنة التدقيق ألي دائرة أو قسم داخـل البنـك وأن              تنظيمي

  .تتصل مباشراً بمجلس إدارة البنك

مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليهـا        : "، بعنوان )1998(دراسة شحروري  -9

  )".دراسة مسحية(في البنوك التجارية األردنية

 مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها فـي          ف استكشا اسة إلى هدفت هذه الدر       

  .البنوك التجارية األردنية المسجلة في سوق عمان المالي والبالغ عددها حينذاك اثني عشر بنكاً

     وقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود ضعف في تطبيق معايير التدقيق المتعارف عليها فـي               

ردنية، وإلى عدم وجود عالقة موجبة بين مدى تطبيق تلك المعايير وحجـم             البنوك التجارية األ  

البنك ممثالً برأسماله وعدد العاملين فيه، كما بينت الدراسة أن المدققين الداخليين يرون وجـود               

فجوة بين ما هو مطبق فعالً في البنوك التجارية األردنية وما يجب تطبيقه، وأظهرت الدراسـة                

وق ذات داللة إحصائية بين تقييم المدقق الداخلي لمدى مالءمة معايير التدقيق            أيضاً أن هناك فر   

  .الداخلي المتعارف عليها والمتغيرات الشخصية للمدقق

إنشاء تطوير وظيفة التدقيق الداخلي في البنوك التجارية األردنية منها      وأوصت الدراسة إلى  

 عدد المدققين الداخليين في إدارة التدقيق الداخلي        وحدات تنظيمية مستقلة للتدقيق الداخلي وزيادة     

وقيام البنك المركزي بوضع التشريعات التي تكفل قيام البنوك التجارية األردنية بتطبيـق الحـد        

  .األدنى من معايير التدقيق الداخلي
  

تقويم فاعلية وظيفة التدقيق الداخلي في الـشركات        : "، بعنوان )1993( دراسة خريسات    -10

  ".عية المساهمة العامة األردنيةالصنا
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إلى إلقاء الضوء على درجة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات            ت هذه الدراسة  هدف     

  . الصناعية المساهمة العامة األردنية

     ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة       

ية حققت درجة فعالية جيدة، وأن هناك عالقة موجبة بين فعالية وظيفـة التـدقيق               العامة األردن 

  .الداخلي في الشركات الصناعية المساهمة وحجم البنك

مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة قيام البنوك بإنشاء وحـدات          وتوصلت الدراسة إلى         

ر التـدقيق الـداخلي بالكفـاءات       تنظيمية مستقلة للتدقيق الداخلي، وضرورة تدعيم أنشطة دوائ       

والمؤهالت، وضرورة ارتباط دائرة التدقيق بلجنة التدقيق، وان يقوم البنك المركزي األردنـي             

بتعاون مع جمعية مدققي الحسابات األردنيين بوضع تشريعات وقوانين تكفل قيام البنوك التجارية 

  .عليها بما يتناسب مع البيئة األردنيةاألردنية بتطبيق الحد األدنى من معايير التدقيق المتعارف 

  

فاعلية وحدات التدقيق المالي الداخلي في اإلدارة العامة        "، بعنوان   )1993( دراسة مهيار    -11

  "األردنية

اخلي في اإلدارة   على فاعلية وحدات التدقيق المالي الد     الضوء    هذه الدراسة إلى إلقاء    هدفت     

تحليل المشكالت التي تحد من فاعليـة وحـدات التـدقيق        وتشخيص المعوقات و  العامة األردنية   

  .المالي الداخلي بعد التعرف على واقع الرقابة المالية الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية

وتوصلت الدراسة إلى أن المؤهل العلمي في وحدات التدقيق المالي الداخلي ليس لها أثـر                    

أثر للتخصص العلمي وكفاءة تدريب العاملين في وحـدات         على فعالية هذه الوحدات وأن هناك       

التدقيق المالي الداخلي باإلضافة إلى البناء التنظيمي على فعاليه هذه الوحـدات، وعـدم كفايـة                

  .التشريعات المتعلقة بوحدات التدقيق المالي
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يـد       وأوصت الدراسة بضرورة استصدار أنظمة خاصة بوحدات التدقيق المالي الداخلي وتق          

الوزارات والدوائر الحكومية بإنشاء وحدات رقابة داخلية وضرورة استقطاب المؤهلين علميـاُ            

  .وعملياً وذوي الخبرات المتعلقة بالتدقيق المالي

  :الدراسات األجنبية : 2.6.1.1

  -:بعنوان) Gerrit Sarens, 2007( دراسة -1

"The role of internal auditing in corporate governance qualitative and 

quantitative insights on the influence of organizational characteristics" 

 إلـي  هـدفت  وقد ،"الشركات حوكمة في الداخلية المراجعة دور" موضوع الدراسة تناولت     

 يلتفع في الداخلية المراجعة دور إطار في ونوعي كمي كمدخل التنظيمية الخصائص تأثير مناقشة

  .الشركات حوكمة

 خالل من يزداد أن يمكن المساهمين حقوق على للمحافظة العام المستوى أن نتائجها أهم من     و

 على هام تأثير لها العليا اإلدارة ت قرارا أن كما والخارجية، الداخلية المراجعة مهام بتكامل القيام

 القرارات معظم مقابلة على قادرة مراجعةال هذه فإن وبالتالي عملها، وعلى الداخلية المراجعة أداء

  .الداخلية للمراجعة والمساندة توفر الدعم بدورها والتي العليا اإلدارة من الصادرة

  :بعنوان) Jantal, et at, 2005(دراسة  -2

"Interal auditing practices and internal control system" 

الشركات المدرجـة فـي الـسوق المـالي              هدفت هذه الدراسة على تحديد مدى التزام        

وكذلك تحديد  ) IIA(الماليزي بمعايير التدقيق الداخلي الصادر عن معهد المدققين الداخليين          

  .إذا ما كان االلتزام بهذه المعايير يؤثر على نظم الرقابة الداخلية في هذه الشركات

لـداخلي فـي الـشركات            وقد استنتجت الدراسة أن مهنية وموضوعية أقسام التدقيق ا        

المدرجة في السوق الماليزي لألوراق المالية تؤثر بشكل ملحوظ على كفاءة نظـام الرقابـة      
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الداخلية فيها، كما أن نطاق التدقيق الداخلي واألداء المهني في أقسام التدقيق الداخلي تـأثيراً               

نظـام الرقابـة    على سمات االتصال واإلعالم الخاص بنظام الرقابة الداخلية وسمات بيئـة            

الداخلية، كما استنتجت الدراسة أن عملية إدارة قسم التدقيق الداخلي وأداء عمـل التـدقيق               

وخطة التدقيق الداخلي والتقرير عن عمل التدقيق الداخلي تؤثر بشكل ملحوظ على سـمات              

  .تقدير المخاطر الخاصة بنظام الرقابة

  :بعنوان )Allegrini, M. D Onza, G, 2003(دراسة -3

"Internal Auditing and Risk Asseement in Large Italian companies: 

an Empirical survey" 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المالمح األساسية ألنشطة التدقيق الـداخلي فـي                   

الشركات اإليطالية الكبرى، وخلصت الدراسة إلى أن جميع الشركات الكبرى لديها وحدات            

خلي وأن وحدات التدقيق الداخلي الموجودة لدى البنوك وشركات التأمين تم تشكيلها            تدقيق دا 

بشكل أساسي استجابة للمتطلبات القانونية، وأن معظم وحدات التدقيق في الشركات صغيرة            

الحجم ولكن نسبة كبيرة منها تتمتع بقدر معقول من االستقاللية حيث أنهـا غيـر مرتبطـة         

تمام من قبل الشركات الكبرى بالتدقيق التشغيلي وبقدر أقل من تدقيق           ، وأن هناك اه   باإلدارة

االلتزام وأن الموارد االقتصادية المخصصة للتدقيق المالي قليلة نسبياً، ويوجد اهتمام متزايد            

بالمنهجية المبنية على تقييم المخاطر وأن تقييم المخاطر من المدخالت األساسـية لعمليـة              

  .التخطيط للتدقيق

  :بعنوان )Smith, Jones, 2000(دراسة -4

"Strengthening Internal Controls"                                          

وأهميتها وخاصة  هذه الدراسة إلى معرفة طرق تدعيم الرقابة الداخلية في المنظمات       هدفت

  .في منع واكتشاف األخطاء والغش وسوء اإلدارة
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ة إلى أن ضعف الرقابة الداخلية تنتج عنها نتائج خطيرة منهـا اإلهمـال                   وتوصلت الدراس 

وعدم االهتمام واإلسراف الناتج عن القصور في اإلجراءات والنظم والقرارات وسوء االستعمال            

  .من خالل المبالغة في اإلجراءات وسوء اإلدارة

، وأن البرنامج الجيد للرقابة           وانتهت الدراسة إلى أن إمكانية الغش واالحتيال تبقي موجودة        

الداخلية على الورق ال يضمن التزام األفراد باإلجراءات الرقابيـة الموضـوعة، وأن فاعليـة               

برنامج الرقابة الداخلية هو مسؤولية اإلدارة لذالك فإن لم يكن هناك مشاركة فعلية لإلدارة وعلى               

  .لكافة المستويات، فإن نظام الرقابة الداخلية لن يكون فعا
  

  -:بعنوان )Swanson, 1999(  دراسة -5

"Internal Controls: Tools, not hoops" strategic finance" 

هدفت هذه الدراسة إلى بحث استخدام الرقابة كأداة إدارية في الواليات المتحدة األمريكيـة،              

حـواجز  وتحاول تصحيح نظرة العاملين بقطاع األعمال إلى الرقابة الداخلية بأنها أطواق و           

يتعين عليهم تخطيها، وتوضيح أنها أداه إدارية تساعد على تنفيذ األعمال حسب ما خطط لها          

بالتالي تحقق أهداف المؤسسة، وتوضح هذه الدراسة بأن تبعية الرقابة الداخلية إلى المـدير              

 المالي يؤدي على تحقيق نظرة خاطئة إلى الرقابة الداخلية بأنها أطواق يجب تخطيها، وتأكد             

هذه الدراسة بأن الرقابة الداخلية هي مسؤولية اإلدارة العليا ويجب أن تتبع لها، وليس للمدير     

  .المالي أو أي شخص تابع لإلدارة المالية 

  ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 فـي   المتعارف عليهـا  معظم الدراسات السابقة ركزت على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي         

وك التجارية والشركات الصناعية ولم تركز على مدى تطبيق معايير التدقيق الـداخلي فـي               البن

  : البنوك اإلسالمية، لذلك ما يميز هذه الدراسة عن غيرها
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أنها ركزت على مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعـارف عليهـا فـي البنـوك                 �

 .اإلسالمية في غزة

 .ية في تفعيل وظيفة التدقيق الداخلي لديهاستساعد هذه الدراسة البنوك اإلسالم �

 .��ة ���ع � ا���م� البنوك اإلسالمية �التدقيق الداخلي  أه�
� در�� أو��� �

 ا������ت أه� أو��� �� التـدقيق الـداخلي فـي البنـوك     م��ی
$ ت�#
" دون ت��ل ا�

 .اإلسالمية
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  ـل الثـانـيـالفص

  ـيـلـداخـدقيـق الـالت
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  ا��� 7 ا6ول

�م وأ>�اع ا���#�: ا��ا8�9>?�  

   مفهوم التدقيق الداخلي:1.1.2

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التدقيق الداخلي، ويعود ذلك لكـون وظيفـة التـدقيق                    

تطـور   الداخلي قد شهدت العديد من التطورات في طبيعتها وأهدافها فقد واكب هذه  التطورات             

 وبالتالي أخذ تعريف التدقيق الداخلي في االتساع من فترة ألخـرى لـيعكس              آخر في مفهومها،  

  .مفهومها المتطور

 موظـف  بهـا  يقوم التي المراجعة" بأنه     ومن أوائل التعاريف التي ظهرت للتدقيق الداخلي 

  .)60 1987:الجزار، (" الخارجي المراجع بها يقوم التي تلك بخالف بالمنشأة

 المراجعة الداخلية وأهدافها إنما أظهر طبيعة من أي يظهر بدائياً فلم التعريف هذا أن من المالحظ

  .الفرق بين المراجعة الداخلية والخارجية من الناحية الشخصية وليست الموضوعية

وظيفة تقييميه مـستقلة   " التدقيق الداخلي بأنه     )103: 1996  وآخرون، ،الصبان(     وقد عرف   

  ". بغرض فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بها هذا التنظيمتنشأ داخل التنظيم المعين

من الواضح أن هذا التعريف يشير إلى شمول التدقيق الداخلي لجميع األنشطة داخـل المنـشأة                

وبالتالي ال يقتصر على النشاط المالي والمحاسبي، كما يشير إلي استقاللية التدقيق الداخلي عـن      

  .وظيفة تقييميهالوظائف األخرى في المشروع وأنها 

مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط       الداخلي بأنه  التدقيق) 181: 2000عبد اهللا،   (     وقد عرف   

مستقل داخل المشروع تنشئة اإلدارة للقيام بخدماتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مـستمر              

 ات المتخذة لحمايـة   لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية والتأكد من كفاية قيمة االحتياط         

 التأكد من إتبـاع مـوظفي المـشروع للـسياسات والخطـط             فيأصول وممتلكات المشروع و   
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 قياس صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل        فيواإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم، و    

وذلك حتي يـصل   الرقابة األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الواجب إدخالها عليها،        

  ".  المشروع إلى درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى

نـشاط تقييمـي مـستقل داخـل        "التدقيق الداخلي بأنه    ) 27: 1989،  الصحن(     وقد عرف   

المشروع بغرض فحص وتحقيق النواحي المحاسبية والمالية وغيرها من نواحي أنشطة التشغيل            

  ."للمشروع وذلك كأساس لخدمة اإلدارة في وظيفتها الرقابية

من الواضح من التعريفات السابقة أنها تشير إلى التطورات الحديثة في مجال التدقيق الـداخلي               

من حيث مراعاة النطاق الواسع واألهداف المتنوعة والشاملة والتي أصـبح التـدقيق الـداخلي               

  . يضطلع بكليهما

قويمي ومستقل  نشاط ت " التدقيق الداخلي بأنه    ) 122: 2005حسن،  (     وفي هذا السياق عرف     

داخل المنظمة لحمايتها ويهدف إلى فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابـة األخـرى داخـل                

 فقد   الداخلي التدقيق في إصدار تعريفات تتعلق بمفهوم       دور كان للمنظمات المهنية     المنظمة، كما 

ضمن المنشأة بغرض فعالية تقييميه مقامة " عرف اإلتحاد الدولي للمحاسبين التدقيق الداخلي بأنه  

خدمتها ومن ضمن وظائفها اختبار وتقييم ومراقبة مالئمة النظام المحاسـبي ونظـام الـضبط               

  ).IFAC, 2001, 213(الداخلي وفعاليتهما 

وظيفـة  "  لجنة المراجعة بمعهد إدارة البنوك األمريكي التدقيق الـداخلي بأنـه                  كما عرفت 

 وفعالية ودقة أنظمة الرقابة القائمة فـي داخـل المنـشأة            إدارية تقوم بصفة مستقلة بتقييم كفاية     

  .)173: 2006، القبطان" (ونوعية العمليات الجارية

 بأنهـا    Institute of Internal Auditors (IIA)الداخليين  المدققين معهد عرفها     كما 

 عمليات سينولتح قيمة، إلضافة صمم نشاط استشاري وهو ،موضوعياً تأكيداً يقدم مستقل نشاط"
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 إدارة فعاليـة  تحسين و لتقييم والتنظيم، الضبط من خالل أهدافها تحقق على تساعدها إذ المنظمة،

  .(IIA, 2004: P2) "اإلدارة وعمليات الرقابة وأنظمة المخاطر

 أنه قد أخذ المفهوم الواسع للتدقيق الداخلي بحيث لـم يعـد             األخيريالحظ من هذا التعريف          

 التقليدي الذي اقتصر على فحص وتقييم مدى سير العمل وفقاً لألنظمة الموضوعة             مقيد بالمعنى 

  .إنما أصبح يتسم بطابع استشاري لمساعدة المنشأة على تحقيق أهدافها وإضافة قيمة إلى عملياتها
  

 :أنواع التدقيق الداخلي: 2.1.2

  ):126: 1998عبداهللا، ( يمكن تقسيم أنوع التدقيق الداخلي إلى 

 Financial Internal Auditing:قيق الداخلي الماليالتد •

  Operational Internal Auditing:التدقيق الداخلي التشغيلي  •

   Special Assignments Audit: تدقيق المهام الخاصة  •

  :فيما يلي شرح ألنواع التدقيق

   Financial Internal Auditing:التدقيق الداخلي المالي: 1.2.1.2

الفحص المنظم للعمليات المالية والقوائم والـسجالت        " هو عبارة عن    المالي الداخلي التدقيق     

المحاسبية المتعلقة بها لتحديد مدى االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعـارف عليهـا والـسياسات              

 التدقيق المالي هـو    ، وبالتالي )347: 2006العمري، عبد الغني،    "(اإلدارية وأي متطلبات أخرى   

  كي  هو إظهار البيانات المالية بصورة موضوعية      منهلتقليدي للتدقيق الداخلي، والهدف     المجال ا 

: 1998إبـراهيم،  ( وينقسم هذا النوع من التدقيق إلـى قـسمين  ، تعكس الوضع الحقيقي للمنشأة  

102(:  
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 وهذا النوع يتطلب مراجعة األعمال قبـل وأثنـاء     :التدقيق الداخلي المالي قبل الصرف     •

ريق تكليف موظف معين لتدقيق عمل موظف أخر للتحقق مـن سـالمة             تنفيذها عن ط  

 .اإلجراءات واكتمال المستندات وموافقة السلطة المختصة على التنفيذ

أي ( ينفذ وفق خطة مرسومة وبنـسبة اختباريـه          :التدقيق الداخلي المالي بعد الصرف     •

مليات تـسير وفـق     وفحصها وذلك ليؤكد المراجع الداخلي لإلدارة العليا أن الع        ) عينات

 .القوانين واللوائح الموضوعة والمقررة وبما يضمن تحقيق األهداف

  Operational Internal Auditing: التدقيق الداخلي التشغيلي: 2.2.1.2

 النـوع  هذا ونشأ الداخلي، للتدقيق التقليدي غير المجال هو التشغيلي الداخلي التدقيق يعتبر      

 مثـل  أخـرى  أسماء البعض عليه ويطلق الداخلي التدقيق مجال في تحدث التي للتطورات كوليد

 وتقيـيم  فحـص  إلى الداخلي التدقيق النوع من هذا ويسعى ،األداء مراجعة أو اإلدارية المراجعة

 معـدة  خطـة  وفق وذلك المتاحة الموارد استخدام في والفعالية الكفاية لتحقيق ككل الشركة أعمال

  .الشركة في العليا هاتالج مع عليها ومتفق مقدماً

 المختلفـة   أنظمتها لتقييم   المنظمةالفحص الشامل للوحدة أو     عبارة عن   التدقيق التشغيلي         ف 

 وفقاً لطريقة القياس المحددة ضمن األهداف اإلدارية وذلـك          ،ورقابتها اإلدارية وأدائها التشغيلي   

الحظ من التعريف الـسابق أن هـذا        ي، و للتحقق من كفاءة وفعالية واقتصادية العمليات التشغيلية      

النوع من التدقيق يسعى إلى فحص وتقييم كل أعمال المنشأة وذلك لتحقيق الكفاية والفعالية فـي                

  .)37: 2005السالمي، (استخدام الموارد المتاحة وفق الخطة المعدة مقدماً

يرين فـي مختلـف     ويهدف التدقيق الداخلي التشغيلي إلى تقديم تقارير نافعة ومفيدة للمـد               

 )بناءاً على نتائج التدقيق التـشغيلي      ( ويقدم المدققين الداخليين لإلدارة العليا     ،المستويات اإلدارية 



 

 

 

24

 المطلوب من االطمئنان ولتلبية االحتياجات      ىلتقارير التي تمكن هذه اإلدارة من تحقيق المستو       ا

  ).348: 2006العمري، عبد الغني، : (األخرى لإلدارة والتي من ضمنها

 .تقييم أداء كل وحدة تشغيلية وفقاً ألهداف اإلدارة •

 .االطمئنان على أن خطط اإلدارة شاملة ومتجانسة ومفهومة من قبل المستويات التنفيذية •

الحصول على معلومات موضوعية حول كيفية تنفيذ خطط وسياسات اإلدارة فـي كـل               •

االقتصادية في تنفيذ الخطـط     الميادين التشغيلية، وحول فرص تطوير الفعالية والكفاءة        

 .واستغالل الفرص المتاحة

 .الحصول على المعلومات المناسبة حول جوانب الضعف والقصور في الرقابة اإلدارية •

 .إعادة التأكيد على أن كل التقارير التشغيلية يمكن االعتماد عليها كأساس للعمل •
       

  ).8: 1994، دهمش:(اً يجب أن يسعي إلىولكي يعتبر التدقيق الداخلي التشغيلي مناسباً ومفيد

 .استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية لتعظيم الربحية •

 .التعرف على المشاكل، ومحاولة إيجاد حلول لها فى مراحلها األولى •

 .محاولة إيجاد طرق جديدة وفعالة لالتصال بين المستويات اإلدارية المختلفة •

  Special Assignments Audit: تدقيق المهام الخاصة : 3.2.1.2

     هذا النوع من التدقيق يتعلق بالمهام التي يقوم به المدقق الداخلي حسب مـا يـستجد مـن                  

موضوعات تكلفة اإلدارة العليا للقيام بها ويتفق من حيث األسلوب أو النطـاق مـع النـوعين                 

 وغير مدرج ضمن خطـه      السابقين ولكنة يختلف من ناحية التوقيت إذ أنه غالباً ما يكون فجائياً           

  ).104: 1998إبراهيم، (التدقيق الداخلي 

  



 

 

 

25

  الثانيالمبحث 

   التدقيق الداخليوأهدافأهمية 

  أهمية التدقيق الداخلي: 1.2.2

     ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في المنشآت بصورة ملحوظة وذلك نتيجة لعدد من األسباب             

نظمتها اإلدارية واإلنتاجية، وزيادة عدد الـشركات       أهمها زيادة حجم المشروعات، والتعقيد في أ      

متعددة الجنسيات وانتشار فروعها في بلدان عديدة، وما رافق ذلك من تعقيدات فـي أنظمتهـا                 

  .المالية والمحاسبية

     ولقد أدت كل هذه العوامل إلي بروز عدد من المشاكل التشغيلية مثل الحاجة إلى التأكد من                

غيلية مع الخطط الموضوعة، ومدى كفاية البرامج التشغيلية لتحقيق أهـداف   تطابق العمليات التش  

المنشأة، وهو األمر الذي يتطلب التقييم المستمر والمساهمة المتواصلة في حلها مـن قبـل ذوي     

الخبرة واإلحاطة الشاملة بأنشطة الشركة وأدائها، وكل هذه الصفات ال تنطبق إال على المدققين              

بيعة العمل الذي يقومون به باستمرار داخل المنشأة، حيـث يكـرس المـدقق              الداخليين بحكم ط  

الداخلي كل وقته وجهده لخدمة الشركات التي يعمل لديها، فتصبح معرفته حول عملياتها ونظـم             

رقابتها الداخلية أكبر بكثير من معرفة المدقق الخارجي وهذا يعطي مرونة للدور الـذي يلعبـه                

  ).23: 2003المغني،( أهداف الشركة المدقق الداخلي في خدمة

 الـصحن، (تظهر أهمية التدقيق الداخلي لإلدارة مـن خـالل تقـديم الخـدمات التاليـة                     و

1989:27:(  

حيث يقدم التدقيق الداخلي التأكيدات على وجود الحماية الكافية لألصـول   : خدمة وقائية  .1

 .وحمايتها
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 الرقابـة الداخليـة     موتقييم فعالية نظ  قياس  تعمل هذه الوظيفة على     حيث  : خدمة تقييميه  .2

 .اإلداريةسياسات الوإجراءاتها ومدي االلتزام ب

ات الالزمـة علـى   لتحـسين تقديم هذه الخدمة من خالل اقتراح ايمكن : خدمات إنشائية  .3

 .األنظمة الموضوعة داخل المشروع

  .حماية السياسة اإلدارية من االنحراف عن التطبيق الفعلي .4

 من العوامل التي تضافرت وساعدت على نمو وتطور وازديـاد أهميـة                  وهناك العديد 

  ).250، 1994عبد الاله، : (وظيفة التدقيق الداخلي منها

 :انتهاج أسلوب الالمركزية في اإلدارة .1

أن فوضت اإلدارة العليا اإلدارات     إلى   جغرافياً   هانتج عن كبر حجم المشروعات وتناثر          

وعلى الرغم من تفويض السلطات، إال أنه ما يزال يترتـب           المركزية في بعض السلطات،     

على تلك اإلدارات االلتزام بالسياسات واإلجراءات وتحقيق الفعالية المطلوبة، وحتى تتمكن           

  .اإلدارة من الرقابة كان البد من استحدث وسيلة رقابية تحقق ذلك مثل التدقيق الداخلي

 :كبر حجم المشروعات الحديثة وتعقد عملياتها .2

     نتيجة كبر حجم المشروعات وظهور شركات المساهمة وكـذلك الـشركات المتعـددة             

الجنسيات والشركات الدولية والتي تمتاز بتعدد عملياتها وجنسية مالكيها وانتشار فروعها في      

دول العالم المختلفة أدى إلى ظهور الحاجة لتحقيق الرقابة على تلك الفروع وزيـادة قـدرة                

  .راقبة جميع النشاطات اإلدارة على م

 :التحول إلى المراجعة االختبارية .3

لقد ترتب على كبر حجم المشروعات وتعقد عملياتها وزيادة حجمها أنه لم يعد المراجع                   

قادر على القيام بالمراجعة الكاملة، وبدأ المراجع يتحول إلى نظام المراجعة االختياريـة أي              
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 يفترض أنه أصدق تمثيل ولكي يتحقـق الغـرض          كلياالعتماد على عينه تمثل المجموع ال     

السابق البد من توافر نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن أهم الركائز التي يستند عليهـا قيـام           

  .نظام سليم للرقابة الداخلية وهو وجود مراجعة داخلية بالمنشأة

 :الجنسيات متعددة والشركات الفروع ذات المنشآت ظهور .4

وقـد   ومتباعدة، مختلفة مناطق في لها فروع إنشاء عليه ترتب المشروعات حجم كبر إن     

 الفـروع  مقـر  إلى للسفر الداخلي المراجع استخدام في المنشآت لهذه المركزية اإلدارة بدأت

المراجع  من اإلدارة طلبت ما وسرعان ، "المتجول بالمراجع "المراجع وسمي لمتابعة أعمالها،

  .التعديالت واقتراح اإلدارية بالسياسات  االلتزام مدى إيضاح مثل لإلدارة، أخرى خدمات
 

     وتشير أدبيات هذه المهنة أن وجود إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي يحقق مجموعـة مـن            

  : المزايا أهمها

تجنب التكاليف المرتفعة التي تتطلبها عملية التدقيق المستمرة من قبل المدقق الخارجي،             .1

 الخارجي بتدقيق العمليات والقيود بشكل كامل وتفصيلي يحمل المنشأة          إذ أن قيام المدقق   

بينما يـستطيع   ، تكاليف إضافية وتستغرق هذه العملية من المدقق الخارجي وقتاً طويالً         

المدقق الداخلي أن يقوم بهذه المهمة خالل فترة وجودة في المنشأة، ويستطيع أيضاً تدقيق 

العام، وكذلك وجود دائرة تدقيق داخلي تقـوم بعملهـا          كافة عمليات المنشأة وعلى مدار      

بشكل صحيح يقلل إلى حد كبير من عمل المدقق الخارجي، ويختصر الوقت المخصص             

 ).38: 1993الخريسات، .(لعملية التدقيق باإلضافة إلى توفير التكاليف على المنشأة

داخل المنشأة وأنه يتوفر المدقق الداخلي مطلع على كافة النشاطات باعتباره موظفاً دائماً          .2

لديه معلومات كثيرة وتكون لديه معرفة بجميع نشاطات المنشأة مما يجعله قادراً علـى              

 ).21: 1999شحروري، (تقديم معلومات مفيدة لإلدارة تساعدها في اتخاذ القرارات 
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رة التأكد من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية التي تنظم بناء على طلـب اإلدا               .3

باإلضافة إلى ضمان تقيد الوحدات المحاسبية المختلفة بالتعليمات المحددة إلعـداد هـذه    

 ).38: 1993الخريسات، (التقارير بكفاءة ودقة 

يشكل التدقيق الداخلي وسيلة ذات فعالية في تحقيق رقابة اإلدارة على جميـع أنـشطة                .4

جـراءات الموضـوعة    وعمليات المنشأة، والتحقق من مدى االلتـزام بالـسياسات واإل         

 ).35: 2005السالمي، (

يعطي التدقيق الداخلي مؤشراً لمدى تحقق غايات وأهداف المنظمة، ومدى االنحـراف             .5

عن ذلك، مما يساعد اإلدارة على تصحيح مسار المنظمة ومساعدتها في تبني السياسات             

 ).6: 1993دويك، (والتخطيط واتخاذ القرارات

  :يأهداف التدقيق الداخل: 2.2.2

 طبقاً لما ورد في بيان مسئوليات المراجعة الداخلية الذي أصدره           الهدف من التدقيق الداخلي        

معاونة جميع أعضاء اإلدارة العليا في اإلبراء الفعلـي         " مجمع المراجعين بالواليات المتحدة هو      

طة التـي   لمسؤولياتهم عن طريق تزويدهم بتحليالت وتقييم وتوصيات وتعليقات مرتبطة باألنش         

  ).178: 2006القبطان،" (تناولتها المراجعة

وينبغي أن ال يقف دور التدقيق الداخلي موقف الجمود بل يجب أن يتطور مع الزمن لينسجم مع                 

أهداف التدقيق الداخلي )  2006:178القبطان، (التغيرات التي تطرأ على نشاط المنشأة، فقد حدد 

  : كما يلي

رقابة الداخلية والضبط الداخلي وتقيـيم مـدى كفايتهـا          فحص ودراسة وتحليل أنظمة ال     .1

 .وفعاليتها
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التحقق من وجود أصول المنشأة وصحة تقيدها بالدفاتر وكفاية وسـائل حمايتهـا مـن                .2

 .الخسائر بكافة أنواعها

مراجعة الدفاتر والسجالت وفحص المستندات الكتشاف األخطاء والتالعب ومنع تكرار           .3

 .حدوثها مستقبالً

ن صحة البيانات الحسابية الظاهرة بالقوائم المالية أو التقـارير التـي تعـدها              التحقق م  .4

 .اإلدارات المختلفة واإلدارة العليا

 .تقييم نوعية األداء في تنفيذ السياسات المقررة .5

 .إبداء التوصيات لتحسين أساليب العمل .6

 .المرسومةالتحقق من مدى مراعاة السياسات الموضوعة وااللتزام بالخطط واإلجراءات  .7

 .تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة بتقديم الخدمات ألعضاء اإلدارة .8

  :) 46: 2002 السوافيرى، وآخرون،(     في حين حددها آخرون كما يلي 

 :هدف الحماية .1

في القيام بأعمال الفحص والمطابقة بـين األداء        إن دور المدقق الداخلي في ذلك يتمثل             

سياسة الشركة، اإلجراءات المحاسبية، نظـام      ( ر الموضوعة مسبقاً لكل من      الفعلي والمعايي 

 ).الضبط الداخلي، سجالت المنشأة، قيم المنشأة، أنشطة التشغيل

 :هدف البناء .2

 لتصحيح نتائج الفحص والمطابقة وتقـديم       ة ويعني هذا الهدف اقتراح الخطوات الالزم          

داخلي باإلضافة إلى مراجعة العمليات المحاسـبية        وعلى ذلك يقوم المدقق ال     النصح لإلدارة 

 :والمالية إلى 

 .حقق من مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات و الخطط الموضوعةالت �



 

 

 

30

 .التحقق من مدى سالمة إجراءات حماية األصول �

  :وهما والبناء الحماية لهدفي آخرين هدفين )119 : 2005بكري،(أضاف  وقد

 :  الشراكة هدف .1

ل تحقيق األهداف السابقة يجب على المدقق الداخلي أن يبني بينة وبين العاملين             من أج      

فى المنظمة شراكة حقيقية يضمن من خاللها تذليل العقبات التي قد تنشأ ألسـباب سـلوكية                

  .ونفسية عند هؤالء العاملين 

  :مضافة قيمة خلق هدف  .2

 في لالستثمار النهائي العائد بتحقيق للمنشأة القيمة إضافة على الداخلية المراجعة قدرة وهو        

  : على أمرينتتوقففعالية التدقيق الداخلي في خلق القيمة المضافة وأن . المنشأة

ضرورة توافر الفهم المشترك لدى المدققين الداخليين واألطـراف المـستفيدة مـن             : األول     

، حيث أن الفشل في الوصـول لهـذا   خدماتهم لكيفية جعل المراجعة الداخلية نشاط مضيفاً للقيمة  

  .الفهم قد يعكس الوضع ويجعلها حجر عثرة في طريق تحقيق األهداف التنظيمية

هو النظر لوظيفة المراجعة الداخلية في ضوء سلسلة القيمة واإلطراف المستفيدة من       :  الثاني

 . تلك القيمة

  ):159: 2002جربوع، (   وحددها جربوع كما يلي 

 .تلكات المنشأة من العبث والسرقة واالختالسحماية أصول ومم .1

إمداد إدارة المنشأة بالبيانات المحاسبية الدقيقة التي يمكن االعتماد عليها فـي عمليتـي               .2

 .التخطيط واتخاذ القرارات

 .تشجيع الكفاية واإلنتاجية ومحو اإلسراف العادم في الصناعة واإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة .3

 .لين بالمنشأة ملتزمين بتنفيذ السياسات التي وضعتها اإلدارةالتأكد من أن جميع العام .4
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  :ومما سبق يمكن القول بأن أهداف التدقيق الداخلي هو

 .التحقق من وجود أصول المنشأة وحمايتها من السرقة .1

 .فحص أنظمة الرقابة الداخلية .2

 .التأكد من التزام بالخطط والسياسات الموضوعة .3

 .الدفاتر والسجالتاكتشاف األخطاء و التالعب في  .4

  .استخدام موارد المنشأة بكفاءة وفعالية .5
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 المبحث الثالث

  حقوق وواجبات المدقق الداخلي وعالقته بالمدقق الخارجي

  مقدمة: 1.3.2

      الشك أن تطور نطاق وأهداف التدقيق الداخلي يتطلب تطـوراً موازيـاً فـي الـسلطات                

الداخلي والتي تمكنه مـن أداء وظيفتـه دون عوائـق           والصالحيات الممنوحة لشخص المدقق     

وبتعاون مع جميع العاملين في المنشأة، حيث تطورت سلطات المدقق الـداخلي اسـتناداً إلـى                

التغيرات التي حدثت في مفهوم التدقيق الداخلي بشكل عام فحين اقتصر المفهوم علـى تـدقيق                

 ذلك وكان وضعه التنظيمي يقع في الـدائرة         العمليات المحاسبية والمالية كانت سلطاته ال تتعدى      

المالية، وحين حدث التحول إلى تدقيق جميع عمليات المنشأة من عمليات مالية وتشغيلية وحتـى    

على مستوي اإلدارة اإلستراتيجية امتدت سلطات المدقق الداخلي لتشمل جميع أقـسام المنـشأة              

  ).1994بدران، (

فشلة في تحقيق أهدافه يتوقف على مقدار الدعم الذي يتلقـاه                 وإن نجاح التدقيق الداخلي أو      

 يستطيع المدقق الداخلي أن يقوم بمسؤولياته بكفاءة، فمن الضروري أن لكيمن مجلس اإلدارة، و

يتاح له المجال والصالحيات الكافية للقيام بدورة، وأن يمنح االستقاللية الالزمة والموارد الكافية، 

بين مدير التدقيق الداخلي واإلدارة العليا على تحقيـق هـذه المتطلبـات             ويجب أن يتم االتفاق     

  .وغيرها من المتطلبات الواجب توافرها لتمكينه من القيام بمسؤولياته

  :حقوق وواجبات المدقق الداخلي: 2.3.2

 إن الدور الهام الذي يلعبه المدقق الداخلي في تحقيق الشفافية المالية يجعل له حقوق يتمتع بهـا،                

  .وتقابلها وجبات علية القيام بها، وفيما يلي بيان لتلك الحقوق والواجبات
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  Auditor's Rigtsحقوق المدقق : 1.2.3.2

  )161: 2000، "ب "عبداهللا: (ويمكن تلخيص حقوق المدقق الداخلي فيما يلي        

حق اإلطالع في أي وقت على دفاتر المنشأة وسجالتها ومستنداتها وكـذلك محاضـر               .1

 .لسات مجلس اإلدارة ج

 .حق طلب البيانات واإليضاحات التي يرى المدقق ضرورتها للمساعدة على القيام بعملة .2

حق تحديد وقت جرد ممتلكات المنشأة والتزاماتها من أجل التأكد من عدالـة تـصوير                .3

 .البيانات المالية لواقعها

 .ىحق دعوه الهيئة العامة لالنعقاد وذلك في حاالت الضرورة القصو .4

حق الحصول على صورة أو نسخة من االستفسارات أو البيانات التي يوجهها مجلـس               .5

 .اإلدارة للمساهمين 

 .حق حضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين .6

 

  Auditor's Duties ( Obligations):واجبات المدقق الداخلي: 2.2.3.2

  )203: 1985دهمش، : (     ويمكن تلخيص واجبات المدقق الداخلي فيما يلي 

تدقيق حسابات المنشأة وفقاً لقواعد التدقيق المعتمدة و متطلبات المهنة وأصولها العلمية             .1

 .والفنية

 .تزويد اإلدارة العليا بمعلومات حول دقة وفعالية نظام الرقابة الداخلية .2

 .تزويد اإلدارة العليا بمعلومات حول كيفية إنجاز األعمال في المنشأة وجودتها .3

 .يم نظام الرقابة الداخليةدراسة وتقي .4

المساعدة في تصميم وتطبيق إجراءات نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المنوطـة             .5

 .منها
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 . الالزمة لتحسين إجراءات نظام الرقابة الداخليةتقديم االقتراحات واإلرشادات .6

 الماليـة   القيام بأعباء التدقيق الشامل لتلبية حاجة اإلدارة، ويشمل تـدقيق االلتزامـات            .7

 .والكفاءة والفعالية 

  : صفات المدقق الداخلي الشخصية: 3.3.2

حدد معهد المدققين الداخليين المواصفات الواجب توافرها في المدقق الداخلي حيث وضـع                  

 ,IIA, 2004(المعهد أربع قواعد عامة يندرج في إطارها مجموعة من الجزئيات وهي كما يلي 

p4:(  

  :)Integrity(النزاهة .1

 للثقة يؤسس مما عملهم أداء في بالنزاهة الداخليين المدققين     وتعني وجوب أن يتحلي 

  -:التالية السلوكية القواعد البند هذا تحت ويندرج عليها واالعتماد أعمالهم في

• ������1  ا#"234�1 �0/ ی-, +�* ،وا)'&%�د وا#" ! ��� ا� باألمانـة  ی&86" ا  أن ا#46ا05

����ت%? وا'�Aت%? أداء => صوا#:9 وا#" ! �# B8و�. 

 .للمهنة ويسيء القانون يخالف ما كل عن والكشف بالقانون االلتزام •

 .بها يعمل التي المنظمة أو للمهنة تسيء أفعال عن التغاضي أو ممارسة عدم •

 .بها يعمل التي للمنظمة الشرعية األهداف تحقيق في والمساهمة احترام •

 ) :Competency(الكفاءة  .2

 أثنـاء  المطلوبـة  والخبرات المعرفة والمهارات يطبقوا أن الداخليين المدققين على يجب         

  :منهم  يتطلب وهذا للخدمات تقديمهم

 .ألدائها الالزمة والمهارات المعرفة يمتلكون التي الخدمات بتقديم فقط االنشغال •
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الدولية للممارسة  ليالداخ التدقيق معايير بموجب التدقيق خدمات الداخلي المدقق يؤدي أن •

 . المهنية

  .خدماتهم ونوعية جودة وتحسين مستمر بشكل براعتهمو مهاراتهم تحسين •

3. ����A�Objectivity (ا�� ) :( 

 األدلـة  وتقيـيم  جمع في درجات الموضوعية أعلى إبداء الداخليين المدققين على      يجب

 وتأثير الشخصية مصالحهم رلتأثي ال يخضعوا وان عملهم ولح والتقارير المعلومات وإيصال

  .المهني رأيهم وتكوين تقديراتهم بناء عند المختلفة األطراف

Confidentiality ا�"'ی� .4 ): ( 

 يعملون التي للمنظمة العائدة المعلومات وملكية قيمة احترام الداخليين المدققين على يجب     

 بـأمر  مختصة سلطة خالل نم إال يتم ال بالسرية تتسم التي المعلومات عن الكشف وأن ،بها

الحذر في اسـتخدام وحمايـة     منه يقتضي وهذا ،المهنية األعراف تقتضيه واجب أو قانوني

المعلومات التي اكتسبها أثناء تأدية واجبه وكذلك عدم استخدام هذه المعلومات للحصول علي             

  .مكاسب شخصية
  

ر في المدقق الداخلي فيمـا    الصفات الواجب أن تتوف   ) 155: 2000،  "ب"اهللا  عبد  ( وقد حدد   

  :يلي

  .أن يكون أميناً يحتفظ بأسرار المنشأة التي يقوم بتدقيق حساباتها .1

أن يكون متشبعاً بالروح العملية وملماً بالقوانين والتشريعات المتصلة بعملة مثل القوانين             .2

 .المنظمة للمهنة وقوانين الشركات والضرائب

لوماته في المحاسبة متتبعاً التجاهاتها الحديثة،      أن يكون بجانب ما يتحلي به من عمق مع         .3

 .متفهماً للتدقيق وأصوله
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أن يكون سيد نفسه ال سلطان عليه لغير ضميره، وأن يضع مصلحة عمله فوق مصلحته           .4

 .من حيث األولوية

 .أن يكون متمكناً من لغته قادراً على التعبير بها تحدثاً وكتابه بكل وضوح واقتدار .5

ت في حقل تخصصه والحقول ذات الصلة مثل االقتصاد واإلحـصاء           أن يواكب التطورا   .6

 .واإلدارة

أن يكون أميناً ال يشهد إال بعد التأكد واليقين، وأن يكون يقظاً حاضر البديهة، ووافياً ال                 .7

 .يتأثر باآلخرين

 .أن يكون ذا ضمير حي مخلص في عملة و متمسك بآداب وسلوك المهنة .8

 . إذا تفهم طبيعتها واقتنع بهاأن ال يوافق على أي عملية إال .9

  :الهيكل التنظيمي لدائرة التدقيق الداخلي :4.3.2

من العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد موقع دائرة التدقيق الداخلي هناك العديد     

  .في الهيكل التنظيمي للمنشأة وكذلك عند قيام بعملية التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي

  

  :موقع دائرة التدقيق في الهيكل التنظيمي للمنشأة: 1.4.3.2

 في  سلطة ألعلى وتتبع التشغيلية، اإلدارات عن مستقلة إدارة هي الداخلية المراجعة إدارة إن     

 إلـى  النظـر  من موقعها ويمكنها منها، وسلطتها قوتها تستمد إذ العليا، لإلدارة أي اإلداري الهرم

 التنفيذية اإلدارات سلطة عن ابتعادها نتيجة أكبر استقاللية لها ويحقق أكبر، وليةوشم بعمق المنظمة

 في العليا اإلدارة مساعدة وهو أال وجودها، من الهدف العليا لإلدارة تبعيتها لها وتحقق التشغيلية، أو

  ).58: 2007العفيفي، (المنشأة  أعمال على الرقابة
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تحديد الموقع التنظيمي المناسب إلدارة التدقيق الـداخلي             ويجب أن يؤخذ في االعتبار عند       

  ).34: 2003عبد الغني، : (االعتبارات التالية 

 .أن يحدد موقعها عند المستوى الذي يؤكد دعم اإلدارة العليا لها .1

إن تكون مسؤولة أمام جهة محددة في المنشأة تتمتع بقدر من السلطة الكافية والتي تسمح     .2

المدقق الداخلي وتتيح له مجاالً أوسع لتأدية أعماله، وتعطى االعتبـار           بتدعيم استقاللية   

الواجب لتطوير التدقيق الداخلي، وتكون قادرة على متابعـة التوصـيات بـاإلجراءات             

 . السليمة التي تكفل تنفيذها والتزام اإلدارات األخرى بها

ية وذلك لتجنب تعـارض     أن ال يقوم المدققين الداخليين بتأدية أي أعمال أو أنشطة تنفيذ           .3

 .المصالح

  :الهيكل التنظيمي الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي: 2.4.3.2

     يعتمد التنظيم الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي على عدة عوامل من بينهـا حجـم الـشركة                

ونوعها وطبيعة نشاطها وأهداف التدقيق الداخلي وإضافة إلى عدد العاملين في دائـرة التـدقيق               

 تحت  ،كما يجب أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي منظمة ضمن جهاز واحد           ،لداخلي ومؤهالتهم ا

 على درجة عالية من التأهيل الفني والمهني، كما يجب تقسيم دائرة التـدقيق               واحد إدارة شخص 

حيث أن عملية التدقيق الداخلي تتم عادة بواسطة مجموعات تتألف           الداخلي إلى وحدات مصغرة   

 تصبح عملية وجود مجموعات تدقيق دائمـة أو وحـدات تـدقيق             وبالتاليكل مهمة،   خصيصاً ل 

مصغرة أمراً غير ضروري، ومن المستحسن تقسيم دائرة التدقيق الداخلي إلى وحـدات تـدقيق           

 بعـض األحيـان أمـراً       فـي مالي وتدقيق إداري حيـث تكـون الحاجـة إلـى التخـصص              

  .)43: 2003الفرجات، (ضرورياً
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  )119: 1996الصبان، وآخرون، : ( للمراكز الوظيفية فى إدارة التدقيق الداخليفيما يلي وصف

 Audit Director : مدير التدقيق الداخلي .1

 بإدارة شاملة واسعة النطاق للتدقيق الداخلي، ويقوم مدير التـدقيق           يخول مدير التدقيق       

أساس أهداف وغايات عملية    بتحديد األهداف السنوية لدائرة التدقيق الداخلي والتي تبنى على          

التدقيق بناءاً على خطط وسياسات الشركة وتحديد الجهات التي توزع لها التقـارير، كمـا               

تكون لدية حرية اإلطالع الكاملة على جميع العمليات داخل المنشأة وسجالتها وممتلكاتهـا              

  .وتقديم التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق المستقلة

 Audit Manager: رئيس التدقيق الداخلي .2

     يعتبر رئيس التدقيق مسؤوالً عن تنسيق خطط التدقيق والموافقة علـى أوراق العمـل              

  .النهائية، ويقوم برفع تقاريره مباشره إلى مدير التدقيق

 Senior Auditor: المدقق الرئيسي .3

تحـت  ) تالتدقيق المالي، وتدقيق العمليـا    (     يعتبر مسؤوالً عن عمليات التدقيق الجارية       

إشراف رئيس التدقيق، كما يكون مسؤوالً عن اإلشراف على المدققين المساعدين أثناء عملية 

التدقيق، والتأكد من إتباع خطوات برامج التدقيق المعتمدة وإجراء بعض التعـديالت علـى              

  .إجراءات التدقيق عند الحاجة

 Associated Auditors: المدقق المساعد .4

عد بأداء أعمال ومهام التدقيق التفصيلية تحت إشراف المدقق الرئيس                       يكلف المدقق المسا

وتوجيهاته، ويتعين على إدارة المنشأة أن تجرى التدريب الالزم للمدققين المساعدين خـالل             

الستة أشهر األولى من تعينهم كونهم مبتدئين وبحاجة إلى امتالك الخبرة في مجال التـدقيق               

  .الداخلي
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 Audit Committee: لجان المراجعة: 5.3.2

حظيت لجان المراجعة في الوقت الحالي باهتمام بـالغ مـن الهيئـات العلميـة والدوليـة                      

الضطرابات المالية فـي كبريـات الـشركات        االمتخصصة والباحثين وخاصة بعد اإلخفاقات و     

ن المراجعة في زيـادة الدقـة       العالمية، ويرجع هذا إلي االهتمام للدور الذي يمكن أن تلعبه لجا          

  ).2006سليمان،  (والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات

     ويعتبر تعين لجنة المراجعة من الممارسات الجيدة السليمة للمصرف، باعتبارهـا أمـراً ال         

قوم بمهام  غني عنه، بل بعض الجهات الرقابية تشترط على البنوك تأسيس لجنة المراجعة لكي ت             

الرقابية المنوطة بها، وتعتبر صفتي االستقاللية وعمق النظر من أهم صفات لجنة المراجعـة،              

فهي ال تندفع نحو االستغراق في أمور المحاسبة وال تتورط في تغطية أخطاء أحد األطراف ذات 

   ).46: 2009نسمان، (العالقة 

اإلدارة الذين يكونوا من الموظفين أو           وينبغي أن تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس         

العاملين في المنشأة، وبسبب هذه االستقاللية فإن لجنة المراجعة تساعد في توفير خـط مباشـر                

لالتصال بين مجلس اإلدارة و المدققين الداخليين، كما أنها تراقب اإلدارة العليا للمنـشأة وهـو                

داخلية األخرى، وبالتالي تعوق عمليات الغش      يمثل عائق ضد هيمنة اإلدارة على أمور الرقابة ال        

  ).51: 2004حماد، ( التي قد تقوم بها اإلدارة 

  :مفهوم لجنة المراجعة: 1.5.3.2

      هي لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة وتقتصر عضويتها على األعضاء غير التنفيذيين             

المبادئ والـسياسات المحاسـبية     أو غالبيتها غير التنفيذيين ومسؤوليتها يجب أن تشمل مراجعة          

المطبقة داخل الشركة، واالجتماع بالمراجع الخارجي ومناقشته حول نتيجة عمليـة المراجعـة،             

  ).2006سليمان، (وأيضاً التأكيد على مالءمة النظم المالية بالمنشأة 
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اجعـة  وبناء على ما سبق هناك العديد من األسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المر                   

  ).47: 2009نسمان،  (:في المصارف وهي 

تحقيق اإلشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات الكبري والتي             .1

تحتاج إلي أعضاء مجلس إدارة على معرفة كاملة بكل النواحي المالية واإلدارية ويجب             

 .رةأن يكون هؤالء األعضاء ذوي الخبرة العالية في المحاسبة و اإلدا

الحاجة إلي نشر التقارير المالية من خالل اللجان بكشف أي أخطـاء أو غـش يعـود                  .2

 .بالضرر على حمله األسهم

عدم التجانس بين أعضاء مجلس اإلدارة و زيادة عددهم يحتاج إلي وجود تقارير وقوائم               .3

 .ماليه تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير

 

  :المراجع الداخليمسؤولية لجنة المراجعة تجاه وظيفة : 2.5.3.2

بيان حول عالقة لجان المراجعة مع إدارة المراجعة        ) IIA(     أصدر معهد المدققين الداخليين     

  ).44: 2005السالمي، ( :م بين فيه ما يلي1985الداخلية عام 

يجب على لجنة التدقيق أن تضع وتحافظ على قنوات االتـصال بـين مجلـس اإلدارة                 .1

 .ليين واإلدارة الماليةوالمدققين الخارجيين والداخ

يجب على لجنة التدقيق أن تتأكد من قيام المدققين الداخليين بفحص وتقييم كفاية وفعالية               .2

 .نظام الرقابة الداخلية، وجودة أداء المكلفين بالمسؤوليات المختلفة

يمكن استخدام التدقيق الداخلي كمصدر للمعلومات للجنة التدقيق في حاالت االختالسات            .3

 . وغبر العادية، ومدى تطبيق الشركة للمتطلبات القانونيةالمهمة



 

 

 

41

 يجب على لجنة التدقيق الداخلي أن تصادق على خطة العمل الرسمية المتعلقة بالتـدقيق              .4

 .الداخلي وتقوم بمراجعتها بصورة دورية

يجب على لجنة التدقيق أن تقوم بالمراجعة السنوية ألهداف التدقيق الـداخلي  وكـذلك                .5

 .تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي حسب معايير التدقيق الداخليتحديد مدى 

يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يكون على اتصال مباشر مع لجنة التدقيق للمساعدة               .6

في تأكيد استقاللية إدارة التدقيق الداخلي، وعليه أن يحضر اجتماعات لجنة التدقيق مرة             

 لجنة التدقيق بنتائج التدقيق مسلطاً األضواء      واحدة على اقل سنوياً، كما يجب عليه إعالم       

 . على النتائج والتوصيات الهامة

  :العالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي: 6.3.2

     تنشأ وظيفة المدقق الداخلي مع األعمال التي يقوم بها المدقق الخارجي المـستقل، ويمكـن               

أن المدقق الخارجي أثناء قيامة بعملية التـدقيق        القول أن هناك فوائد متبادلة بين الطرفين حيث         

بصفة مستقلة قادر على إبداء رأيه في مدى سالمة وصحة نظام الرقابة الداخلية، ومدى مالئمة               

السياسات واإلجراءات المتبعة والتي يكون المدقق الخارجي قد اغفل عنها أو لم يستطيع إبـداء               

لمدقق الداخلي يستفيد من خبرة المدقق الخارجي       رأيه فيها بصراحة ووضوح باإلضافة إلي أن ا       

  ).     121: 2003جربوع، (وبتالي يرفع من كفاءته وخبرته 

  :الخدمات التي يقدمها المدقق الداخلي للمدقق الخارجي: 1.6.3.2

  ):     121: 2003جربوع، (يقدم المدقق الداخلي العديد من الخدمات للمدقق الخارجي منها ما يلي

التي يرفعها المدقق الداخلي إلدارة المشروع تفيد المراجع الخارجي في تكوين           التقارير   .1

 .فكرة سليمة عن مدى قوة نظام الرقابة الداخلية
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إن وجود المدقق الداخلي أو إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي للمنشأة يؤدي إلـي اطمئنـان                .2

 . ال المدقق الداخليالمدقق الخارجي وبتالي تخفيض نطاق اختباراته اعتماداً على أعم

يمكن إلدارة التدقيق الداخلي بما لها من خبرة بعمليات المنشأة تقديم اإليضاحات الكاملة              .3

 .للمراجع الخارجي أثناء قيامه بعملية المراجعة

في عمليات الجرد خصوصاً في المنشآت ذات الفروع، قد ال يستطيع المدقق الخـارجي               .4

مليات الجرد فيها في وقت واحد، ولهذا يعتمد في         زيارة جميع هذه الفروع، أو إجراء ع      

 .ذلك على دقة أعمال إدارة التدقيق الداخلي

  :أوجه االختالف بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي: 2.6.3.2

     على الرغم أن المدقق الداخلي والخارجي يعمالن في نفس الميدان إال أن هناك اختالفـات               

  : الخالفات فيما يليجوهرية في عملهما، نلخص هذه

ال يستطيع المدقق الداخلي أن يتجاوز برامج التدقيق المعتمدة مـن اإلدارة            : نطاق العمل  .1

إال بموافقتها، أما المدقق الخارجي فاالتفاقية هي التي تحـدد نطـاق عملـه بحيـث ال                 

 ).124: 2003جربوع، (تتعارض مع أحكام القانون

ون أمام اإلدارة، في حين أن مسؤولية المـدقق         مسؤولية المدقق الداخلي تك   : المسؤولية .2

 ).153: 1983الصحن، (الخارجي نكون مباشراً أمام المساهمين وأصحاب رأس المال

 المدقق الداخلي موظف بالمنشأة وتبعيته إلى إدارة المنـشأة، إال أنـة      :درجة االستقاللية  .3

 لإلدارة العليا مباشرة،    يمكن توفير قدر من االستقالل متى كان قسم لتدقيق الداخلي تابعاً          

: 1994محمـود، وآخـرون،     (أما المدقق الخارجي شخص محايد ومستقل عن اإلدارة         

101.( 
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 يهتم المدقق الداخلي بخدمة اإلدارة العليـا، أمـا   :الجهات المستفيدة من عمل التـدقيق    .4

المراجع الخارجي فيهتم بخدمة طوائف متعددة منها المساهمين والمقرضين والمـوردين    

 ).101: 1994محمود، وآخرون، (األجهزة الرقابية المعنيةو

   المدقق الداخلي والمدقق الخارجي  أوجه التعاون بين:3.6.3.2

 وجود اختالف بينهما إال أن أوجه التعاون والتكامل بينهما واسعة ومتوفرة            على الرغم من       

  ):155: 1983الصحن، (دائماً ويمكن أن نلخص هذه المجاالت فيما يلي

يستطيع المدقق الخارجي أن يعتمد إلي حد كبير على قرار المدقق الداخلي بفاعلية نظام             .1

 .المراقبة الداخلية

يستطيع المدقق الداخلي أن يساعد المدقق الخارجي في كثير من أعمال الجرد المفاجئ              .2

 .مثل الجرد المفاجئ للنقدية، زيارة الفروع سواء بمفرده أو مع المدقق الخارجي

طيع المدقق الداخلي أن يعد للمدقق الخارجي األدلة التـي يطلبهـا فـي مراجعتـه      يست .3

وخصوصاً في نهاية العام مثل اإلرسال في طلب التأكيدات من العمالء عـن أرصـدة               

حساباتهم، وكذلك التحقق من األصول مثل البضاعة بالمخزن، إعـداد ،أوراق العمـل             

 .دائمالتي قد يحتاجها المراجع الخارجي لملفه ال
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  المبحث الرابع

  نظام الرقابة الداخلية

 :مقدمة: 1.4.2

الرقابة الداخلية هي الركيزة األساسية التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي للمنشأة بقدر ما هي      

النواة التي تستند إليها كافة أعمال المراجعة على وجه العموم وسواء كانت تلك المراجعة داخلية 

  .أو خارجية

    وتتمثل تلك الرقابة في أنظمة داخلية توضع مسبقاً لكي تسير عليها المنشأة منذ لحظة بـدء                 

نشاطها لضمان سالمة وضبط العمل وحماية أصول المنشأة و موجوداتها والمحافظة عليها مـن     

  )103: 2006القبطان، .(التلف أو الضياع أو سوء االستعمال

قامة نظام سليم للرقابة الداخلية، كما أن مـن مـسؤولياتها                وتقع على عاتق إدارة المنشأة إ     

المحافظة على هذا النظام والتأكد من سالمة تطبيقة، كما أن هناك التزاماً قانونياً يقع على عاتق                

المنشاة بإمساك حسابات منتظمة وبصفة خاصة في حالة الـشركات المـساهمة، ولـيس مـن                

: 2002جربـوع،   .(  نظام سليم للرقابة الداخليـة     المتصور وجود حسابات منتظمة بدون وجود     

155(  

ويعتبر نظام الرقابة الداخلية في أي منشأة بمثابة خط الدفاع األول الذي يحمـي مـصالح                     

المساهمين بصفة خاصة وكافة األطراف ذات الصلة بالمنشأة، فهو نظام يوفر الحمايـة لعمليـة            

نصر، (اد عليها في اتخاذ القرارات االستثمارية السليمة      إنتاج المعلومات المالية التي يمكن االعتم     

2006 ،47(.  

إن الرقابة الداخلية تعتبر جزءاً مهماً من إدارة المؤسسة، وتشمل كل من الخطط والطرق                   و

كمـا  .  واإلجراءات المستخدمة لتحقيق األهداف وبالتالي تدعم اإلدارة المعتمدة على أسس األداء  
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داخلية كصمام أمان في الدفاع عن األصول وحمايتها وفي منـع واكتـشاف             وتستخدم الرقابة ال  

  .)3: 2002معايير التدقيق الحكومية ومعايير الرقابة الداخلية، .(األخطاء والتزوير

 ,Internal Control : Definition)  وأهدافها وأنواعهـا  مفهوم الرقابة الداخلية: 2.4.2

Objectives and types) 

 المفاهيم واآلراء حول موضوع الرقابة الداخلية، فالبعض يـضع تعريفـاً لهـا              دت     لقد تعد 

باعتبارها أسلوب علمي أو خطة تنظيمية، ويحاول آخرون تعريفها من زاوية وسائلها، والبعض             

 نظـام الرقابـة     IFACفقد عرف االتحاد الدولي للمحاسبين      ،  اآلخر يعتبرها وظيفة إدارية بحتة    

فة السياسات واإلجراءات التي تتبناها إدارة المنشأة لمساعدتها قدر اإلمكان في           كا " الداخلية بأنه 

الوصول إلي هدف اإلدارة وهو إدارة العمل بشكل منظم وكفء والمتضمنة االلتزام بـسياسات              

اإلدارة وحماية األصول ومنع واكتشاف االحتيال والخطأ ودقة واكتمال الـسجالت المحاسـبية             

  ).IFAC, 2001: 214" (ية موثوقة في الوقت المناسبوإعداد معلومات مال

 المنبثقة Committee on Auditing Procedures          كما عرفت لجنة طرائق التدقيق 

تشمل الخطـة   "  الرقابة الداخلية على أنها      AICPAعن المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين      

ي المشروع بهدف حماية أصوله وضبط ومراجعة      التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة ف     

البيانات المحاسبية والتأكد من دقتها ومدى اإلعتماد عليها وزيادة الكفـاءة اإلنتاجيـة وتـشجيع               

  ).182: 1991الساعي وعمرو، " (العاملين على التمسك بالسياسات اإلدارية الموضوعة

ابة المالية وغيرها التي تضعها اإلدارة      كل أنظمة الرق  " كم عرفتها لجنة ممارسة المراجعة بأنها       

للقيام بأعمال المشروع بطريقة منظمة وفاعلية لضمان التمسك بالـسياسات اإلداريـة وحمايـة              

  ).2: 1992المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ( الموجودات وتأمين اكتمال ودقة السجالت 

  :ة يتضمن عدد من األهداف منهاومن التعريف السابق نجد أن نظام الرقابة الداخلي     
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 .تنظيم المشروع لتوضيح السلطات والمسؤوليات .1

 .مع المحافظة على حقوق الغير بالمشروعوحماية أصول المشروع من االختالس  .2

التأكد من دقة البيانات المحاسبية حتي يمكن االعتمـاد عليهـا فـي رسـم الـسياسات                  .3

 .والقرارات اإلدارية

 .اجيةرفع مستوى الكفاءة اإلنت .4

 .تشجيع االلتزام  بالسياسات والقرارات اإلدارية .5
 

  :     ولتحقيق هذه األهداف البد من تقسيم الرقابة الداخلية إلى األقسام التالية

وتـشمل الخطـة التنظيميـة ووسـائل التنـسيق          : Administrativeالرقابة اإلدارية    �

اجية مع تـشجيع االلتـزام      واإلجراءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الكفاية اإلنت        

 ).168: 2002، "أ"عبد اهللا (بالسياسات والقرارات اإلدارية 

 وتـشمل الخطـة التنظيميـة والوسـائل     Accounting Controls:الرقابة المحاسبية  �

واإلجراءات التي تختص بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المشروع ومدى االعتماد           

: 1989الصحن، وآلخرون، (لدفاتر والسجالت المالية على البيانات المحاسبية المسجلة با

164.( 

ويشمل الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنـسيق   : Internal Checkالضبط الداخلي  �

واإلجراءات الهادفة إلى حماية أصول المشروع مـن االخـتالس والـضياع أو سـوء             

م العمل مع المراقبة    االستعمال، ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقسي         

عبـد  (الذاتية حيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف أخر يشاركه تنفيذ العملية             

 ).168: 2002، "أ"اهللا 
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  Basic Elements:  مقومات نظام الرقابة الداخلية:3.4.2

  :يجمع الباحثون أنه البد من توافر المقومات الرئيسية التالية في نظام الرقابة الداخلية السليم

  : إداري تنظيمي  هيكل-1

 التي تتعدد الكبيرة المنشآت في خاصة اإلداري التنظيم على هام تأثير اإلدارة علم لتطور إن     

 المـسافة بـين   تقرب بحيث الصالحيات نظرية المؤسسات هذه من كبير عدد اعتمد فلقد إداراتها،

 وأسـاليب رقابـة   واضحة، إدارية بإجراءات التفويض هذا يقترن أن بد وال ومنفذه، القرار متخذ

  .فعالة

 تحديـد الـسلطة   حيـث  من الوضوح كذلك والمرونة، البساطة التنظيمي الهيكل في يراعى كما

 تحديـد سـلطات   مع واضحة، فيه الرئيسة اإلدارات وتكون االختصاصات، وتسلسل والمسئولية،

  )48: 2004الكحلوت،  (تامة بدقة اإلدارات هذه ومسؤوليات

  :مالي ومحاسبي سليم نظام -2

     إن توفر نظام محاسبي مالئم ومتكامل في المنشأة من العناصر الهامة التي تـساعد علـى                

نجاح وفعالية الرقابة الداخلية فيها باعتبار أن هذا النظام المحاسبي يمثل البيئة التي يـتم فيهـا                 

 أنه مصدر المعلومات والتقارير     إنجاز جميع العمليات المالية المتعلقة بأوجه النشاط المختلفة كما        

الرئيسية المطلوبة لمختلف المستويات الداخلية والخارجية ومنها ما يتعلق بنظم الرقابة الداخليـة             

  ).185: 2006الصحن، سريا، آخرون، ( أو الخارجية على حد سواء

جمعـة،  (:      ولتحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية، يجب أن يتسم النظام المحاسبي بما يلـي            

2005 :85(  

أن يقوم النظام المحاسبي على مفاهيم ومبادئ تتسم بالوضوح والثبات وعـدم الجمـود               .1

  .لتحكم عملية التوجيه المحاسبي
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يتضمن النظام المحاسبي طرق وأساليب وإجراءات فنية للتحقق مـن جديـة العمليـات           .2

  .المحاسبية، والتأكد من دقتها وسالمتها

محـددة للـدورات    )  خارجيـة  -داخلية(لى مجموعة مستندية    شمول النظام المحاسبي ع    .3

  .المستندية لكل عملية من عمليات المنشأة

قيد العمليات المحاسبية أوالً بأول، ويتطلب ذلك ضرورة وجود مجموعة دفترية مناسبة             .4

  .لحجم المنشأة وطبيعة أعمالها

لقضاء على احتماالت إتباع مبدأ تقسيم العمل، وحتى يتاح للفرد مراجعة عمل من يسبقه ل .5

  .الخطأ والغش، وسرعة كشفها حال وقوعها

يجب أن يعتمد النظام المحاسبي على مجموعة مناسبة من التقـارير والقـوائم الماليـة                .6

  ). مستقبلية– جارية –تاريخية (

يجب أن يكون النظام المحاسبي مفيداً وخالي من التعقيدات، مع عدم اإلخالل بالوظائف              .7

  .الرئيسية للنظام

ينبغي أن يتمشى النظام المحاسبي مع الهيكل التنظيمي للمنشأة لسهولة إجراء وتطبيـق              .8

 .محاسبة المسئولية

  : اإلجراءات التفصيلية لتنفيذ الواجبات-3

     يجب مراعاة تقسيم الواجبات بين الدوائر المختلفة بحيث ال يستأثر شخص واحد بعملية ما              

حتفاظ باألصول المترتبة عليها والمحاسبة عنها، ألن الجميـع         من أولها آلخرها، أي إنشائها واال     

  .بين هذه المراحل في يد واحدة يشكل خطر على المشروع بوجود تالعب أو اختالس
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     لذلك على اإلدارة توزيع العمل بشكل يضمن لها وجود رقابه ذاتية أو تلقائية في أثناء تنفيذ                

ابة من رقابة على موظف آخر، وهكذا تقـل فـرص           العملية وذلك بوساطة ما يحققه موظف رق      

  ).170: 2007عبداهللا، ( التالعب والغش والخطأ

وذلك بوضع برنامج مرسوم لتدريب العاملين بما يـضمن حـسن      : العناية بتدريب العاملين   -4

اختيارهم ووضع الموظف المناسب بالمكان المناسب له حتي يمكن االسـتفادة مـن الكفـاءات               

 يكفل أداء العامل أو الموظف لمهام وظيفته بطريقة اقتصادية وكفاية أكبر في حدود المختلفة وبما

  ).187: 1991الساعي وعمرو،  (األنظمة واإلجراءات الموضوعة

وذلـك    : عن االنحرافات التي قـد تحـدث       للكشفيكون هناك نماذج متطورة تستعمل       أن   -5

 المختلفة، والتكاليف المعياريـة والنـسب       بطرق غير مباشرة مثل استعمال الميزانيات التقديرية      

  .التحليلية، والجداول اإلحصائية وغيرها، وذلك لتحقيق كفاية عالية بعمليات التدقيق الداخلي

وذلك لزيـادة الدقـة وصـحة       :  اآلليات وبشكل خاص الحاسب اآللي     استخدام كافة الوسائل  -6

الساعي وعمرو، ( وموجودات المنشأة البيانات المحاسبية وزيادة القدرة في المحافظة على أصول

1991 :188.(  

 التي تمت من قبل وحده التدقيق  ضرورة توفر نظام تقييم فعال وذلك لدراسة وتقييم األعمال -7

الداخلي بشكل عملي، وإجراء عمليات التعديل المناسبة على النظام والخطط الموضوعة بـشكل             

  ).46: 1993مهيار، (يناسب متطلبات العمل الراهنة 
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  المبحث الخامس

  معايير التدقيق الداخلي ماهية 

  المقدمة: 1.5.2

     معايير التدقيق هي مستويات األداء المهني وضعت من قبل الجهات المنظمة للمهنة تهـدف     

إلى توفير مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملية التدقيق وتحدد اإلطار الـذي يعمـل                

ا في الحكم على أداء مدقق الحسابات ونوعية العمل المنجز، وبالتالي           المدقق ضمنة، ويعتمد عليه   

  ).75: 2006الذنيبات، (فهي توفر مستوي معين من الثقة بعمل المدقق 

تمثل معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها المبادئ األساسية لمهنة التـدقيق الـداخلي،                  و

  . )45: 2003المغني، (م بها عند أداء مهامهم المختلفةوالتي يجب علي المدققين الداخليين االلتزا

ويعتمد التدقيق كمهنة على مجموعة من المعايير المتعارف عليهـا، التـي تـصدرها الهيئـات        

المهنية، وتلقي القبول العام، والتي تنعكس على اإلجراءات التي تتبع بصدد القيام بواجبات هـذه         

  ).53: 1997الصبان، (المهنة

ف معايير التدقيق بشكل عام إلى تحديد الكيفية التي يتم بها ممارسة وظيفة التـدقيق،                     وتهد

وتعتبر بمثابة مقياس لمستوي األداء المهني المطلوب من مراجع الحسابات، ويمكن القول بـأن              

المعايير تعتبر النموذج الذي يستخدم في الحكم على نوعية العمـل الـذي يقـوم بـه مراجـع                   

د معـايير المراجعـة المـسؤولية التـي يتحملهـا المراجـع نتيجـة قيامـة                 الحسابات، وتحد 

  ).102: 2002جربوع، (بالفحص

  مفهوم معايير التدقيق الداخلي: 2.5.2

  :المعيار بأنة ) IIA(     لقد عرف معهد المدققين الداخليين
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 عريض  إعالن مهني رسمي يصدر عن هيئة معايير التدقيق الداخلي يحدد متطلبات أداء نطاق             "

  .(IIA, 2004: p8)"من أنشطة التدقيق الداخلي وتقيم أداء التدقيق الداخلي

المقاييس والقواعد التي يتم    "معايير التدقيق الداخلي بأنها     ) 45: 2003المغني،  (     كما عرف   

االعتماد عليها في تقييم وقياس عمليات قسم التدقيق الداخلي، حيث تمثل المعايير نموذج ممارسة         

  ". IIAدقيق الداخلي كما يجب أن تكون وفقا لما تم اعتماده من قبل معهد المدققين الداخلين الت

      ولقد أخذ معهد المدققين الداخليين على عاتقة مهمة تطـوير معـايير التـدقيق الـداخلي                

المتعارف عليها ومتابعة تطويرها وتحديثها وفقاً لمتطلبات ما يستجد من أحداث وتطورات مـع              

  ).243: 2006العمري وعبد الغني، (ر الزمن مرو

األكثر شـيوعاً   ) IIA(     وتعتبر معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين        

وتطبيقاً في العالم حيث تشكل أدلة إرشادية متكاملة تساعد في ضمان تنفيـذ أنـشطة التـدقيق                 

  ).59: 2005رحال،(الداخلي بشكل فعال

 The) ضـمن مـا أسـماه   2004صدر المعهد النسخة األخيرة من المعـايير عـام       وقد أ

professional practices Framework)  أو إطار الممارسة المهنية التي تشمل ثالثة أقـسام 

 Cod)اختص القسم األول منها بتعريف التدقيق الداخلي واختص الثاني منها باإلطار األخالقي 

Of Ethics) اشتمل على المعـايير   وأما الثالث فقد(International Standards For The 

Professional Practice of Internal Auditing)   

وقد أوضح معهد المدققين الداخلين أن هناك مجموعة من التطورات الهامة التي دفعته لوضـع               

  ).35: 1985عويض، (معايير التدقيق الداخلي 

ى كفاية نظم الرقابة الداخليـة بمنـشآتهم        أن مجالس اإلدارات أصبحت مسؤولة عن مد       .1

 .وعن كفاءة األداء بها
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أن السلطات اإلدارية بدأت تتقبل التدقيق الداخلي كوسيلة توفر لهـا التحليـل والتقيـيم                .2

الموضوعي والتوصيات واالستشارات والمعلومات عن نظم الرقابة واألداء، وأن هـذا           

 .التقبل أخذ في االزدياد

يين قد أخذوا يستخدمون التدقيق الداخلي كأداة مكملة لعملهم عنـدما           أن المدققين الخارج   .3

 .يتبين لهم حياد المدقق الداخلي وكفاءة أدائه لعملة

  أهداف معايير التدقيق الداخلي : 3.5.2

  .(IIA, 2004: p7)   قد حدد معهد المدققين الداخليين أهداف معايير التدقيق الداخلي بأنها

 . التي تحدد الكيفية التي يجب أن تكون عليها التدقيق الداخليبيان المبادئ األساسية .1

وضع إطار عام ألداء التدقيق الداخلي وتعزيز القيمة المضافة التي تحققها أنشطة التدقيق   .2

 .الداخلي إلى أوسع مدى ممكن

 .وضع أسس لقياس أداء المدققين الداخليين .3

 .ال تحسينات عليهاالتأسيس لعمليات معالجات تنظيمية متطورة وتشجع إدخ .4

  أهمية معايير التدقيق الداخلي  : 4.5.2

  .)45: 2003المغني، (:تكمن أهمية معايير التدقيق الداخلي فيما يلي     

تعتبر معايير التدقيق ضرورية بالنسبة للمدققين الداخليين كونها تضع المبادئ األساسية            .1

هم بحيث يحققون الهـدف مـن       والتي ينتظر منهم أن يلتزموا بها عند ممارستهم لمهام        

 .وجودهم

تعتبر معايير التدقيق ضرورية بالنسبة لإلدارة، إذ أن وجود معايير مهنية يلتـزم بهـا                .2

المدققين الداخليين سيمكن اإلدارة من االعتماد على التقارير المقدمة لها من قبلهم عنـد              

 .أدائهم لوظائفهم في المنشأة
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المدققين الـداخليين  ضـرورية بالنـسبة للمـدقق          تعتبر وجود معايير تدقيق يلتزم بها        .3

 .الخارجي، ألنها تطمئنه على متانة وكفاءة عمل المدققين الداخليين

 . يتم االسترشاد بالمعايير عند إعداد المواد التدريبية للمهنيين الجدد .4

  اعتبارات وضع المعايير: 5.5.2

  )195: 1989مود،مح(     راعت اللجنة عند وضع المعايير االعتبارات اآلتية

اختالف المعلومات المالية التي يتم مراجعتها سواء في شكلها أو في مضمونها من دولة    .1

ألخرى، وفقاً لتباين أنظمتها ولوائحها المتحكمة في إعدادها، بـاختالف الممارسـات            

 .المهنية المتبعة

جعة القوائم  استبعدت اللجنة هيمنة تلك المعايير على األنظمة المحلية المتحكمة في مرا           .2

المالية في دولة معينة، وذلك إلضفاء صفة المرونة عليها من جهة وإمكان الحـصول              

 .علي قبول اختياري على نطاق واسع لتلك المعايير من جهة آخري

وجوب العمل بدستور اتحاد المحاسبين الدولي، وإلزام المنظمات األعضاء في اإلتحاد            .3

وجود تعارض أو اختالف بين األنظمة المحليـة        بتطبيق معايير المراجعة الدولية عند      

 .فيها حول مشكلة معينة

تطبيق تلك المعايير على المراجعة المستقلة التي تهدف إلى الفحـص الفنـي المحايـد                .4

 .للقوائم المالية للمنشأة، أياً كان شكلها القانوني وسواء تهدف إلى الربح أو غير ذلك

الخدمات األخرى للمراجعين، متى كـان ذلـك        إجازة اللجنة تطبيق تلك المعايير على        .5

 .مالئماً

 .عدم إصدار أي معيار إال إذا تم إقراره من قبل ثالث أرباع عدد أعضاء اللجنة .6

 .  إصدار المعايير بعد إقرارها بالغة اإلنجليزية .7
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  معايير التدقيق الداخلي: 6.5.2

يكية معايير التدقيق الداخلي عـام   معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمر           أصدر

 إلـى تضمنت مقدمة تلك المعايير قائمة بمسؤوليات المـدقق الـداخلي باإلضـافة             حيث   1978

، وقد قام   )42: 1999شحروري،(التعريف بمهنة التدقيق الداخلي والتعريف بأهمية هذه المعايير       

 1996ه المعايير عـام     المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين بإصدار أول ترجمه عربية لهذ        

  ).67: 2000الناعي، (

لمعايير التدقيق الداخلي فـي نـشرة       ) IIA(     وقد كان آخر إصدار معهد المدققين الداخليين        

م، حيث قسم المعهد المعـايير      2004م، وبدأ العمل بها اعتباراً من بداية عام         2003كانون أول   

  ).  78: 2005السالمي، (إلى مجموعتين كما يلي

  (Attribute Standads)جموعة األولي المعايير الخاصة الم •

  :وتحتوي هذه المجموعة على أربعة معايير

 Purpose Authority and) أهداف ومـسؤوليات وصـالحيات التـدقيق الـداخلي     .1

Responsibility): 

 Independence and Objectivity). والموضوعية االستقاللية .2

 .(Proficiency and Due professional care)اجبةالو المهنية العناية  الكفاءة وبذل .3

 Quality Assurance and الـداخلي  التـدقيق  عمليـة  وتطوير الجودة ضبط  برنامج .4

Improvement Program)  

  (Performance Standards).معايير األداء المجموعة الثانية  •

  :وتحتوي هذه المجموعة على سبعة معايير

 . (Managing the Internal Audit Activity) الداخلي التدقيق أنشطة إدارة .1
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  .(Nature of Work) طبيعة العمل .2

   )Planning(تخطيط عملية التدقيق .3

 (Performing the Engagement) عملية التدقيق تنفيذأداء و .4

 (Communicating Results) نتائج التدقيق الداخلي  توصيل .5

 (Monitoring Progress)التوصيات  تنفيذ مراقبة .6

 Management’s Acceptance of)التوصـيات  تنفيـذ  بعد المقبولة المخاطر مستوى .7

Risks Monitoring Progress Resolution of)  

   (Attribute Standads) الخاصة المعايير: 1.6.5.2

     تهتم هذه المعايير بشخصية المدقق الداخلي، وصفات اإلدارة التي تنفـذ عمليـة التـدقيق               

: 2005الـسالمي،   ( هذه المعايير أربعة معايير فرعية سيتم شرحها فيما يلـي          الداخلي، وتشمل 

79 .(  

 Purpose Authority and) أهـداف ومـسؤوليات وصـالحيات التـدقيق الـداخلي      -1

Responsibility):  

ينص هذا المعيار على أن أهداف وصالحيات ومسؤوليات أنشطة التدقيق الداخلي يجب أن                  

بة في الئحة رسمية تتماشي مع المعايير ويتم الموافقة عليها من قبل مجلس              محددة ومكتو  تكون

  ).79: 2005السالمي، (اإلدارة 

   (Independence and Objectivity). والموضوعية االستقاللية -2

      وتعنى أن يقوم المدقق بعملة وفي جميع مراحل التدقيق بكل أمانة واستقامة وموضـوعية              

وهذا يعني أن يكون المدقق مستقالً من الناحيتين الفعلية والذهنيـة           . هة معينة ودون أي تحيز لج   

  ). 77: 2006الذنيبات، (فهذا مبدأ أساسي في األداء المهني 
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  .)47: 2003الفرجات، (: ويتضمن هذا المعيار المعايير الفرعية التالية

  :)(Organizational Independenceاالستقالل التنظيمي   - أ

 مستوى إداري مناسب داخل المنشاة      إلىفترض أن يرفع المدقق الداخلي تقريره       حيث ي      

 ).50: 2007المدلل، (بما يضمن تنفيذ التوصيات الواردة 

  )1993 الخريسات،(:يلية المدقق الداخلي ما ليويتضمن مفهوم استقال

يق التـدق ب وإجـراءات    اليأي عدم وجود أي تأثير على اختيار أس       : ة التخطيط لياستقال .1

 .، ويكون لدي المدقق الحرية في وضع البرامج المناسبةونطاق التدقيق

أي أن يكون لدي المدقق الداخلي الحريـة فـي اختيـار الميـادين              : ة الفحص لياستقال .2

 . والسياسات اإلدارية والنشاطات التي يجب فحصها

ق والنتائج  أي أن يكون لدي المدقق الداخلي القدرة على عرض الحقائ         : ة التقرير لياستقال .3

 .التي توصل لها دون التأثر من جهات أخري

 ):(Individual Objectivityالشخصية الموضوعية  - ب

حيث يجب أن يكون المدقق الداخلي محايد غير منحاز، وقد عرف معهد المدققين الداخليين       

قومـوا  موقف نفسي وأخالقي غير متحيز يحتم على المدققين الـداخليين أن ي         "الموضوعية بأنها   

هـا وبعـدم    إليبعملية التدقيق باألسلوب الذي يقتنعوا معه بصدق وسالمة النتائج التي يتوصلوا            

قيامهم بما يعرض جودة التدقيق لشبهات جوهرية هامة، وتقضي موضوعية المدقق الداخلي أال             

  ). 49: 2003المغني، "(يجعل حكمه على مواضيع التدقيق الداخلي خاضعة ألحكام اآلخرين

التاليـة  ومن أجل ضمان الموضوعية في أعمال المدقق الداخلي يجـب مرعـاه األمـور                    

  ).30: 2000شقورة، (
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عدم تكليف المدققين الداخليين بأعمال يكون بينهم وبين المسؤولين عن األعمال الخاضعة  .1

 .للتدقيق مصالح أو خالفات أو تحيز لصالحهم أو ضدهم

دير دائرة التدقيق أي احتمـاالت تـأثر علـى          يجب على المدقق الداخلي أن يوضح لم       .2

 .ة نتيجة تعامله مع األشخاص المكلف بتدقيق أعمالهملياستقال

يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يعمل على تغيير المجال الذي يعمل فيـه المـدققين                 .3

 .الداخليين دورياً كلما أمكن ذلك

 إدارة التـدقيق    إلى حال نقل شخص     أن ال يتولى المدققين الداخليين أعماالً تنفيذية، وفي        .4

الداخلي، ينبغي عدم قيامة بمراجعة أعمال الجهة التي كان يعمل فيها، إال بعد انقـضاء               

 .فترة زمنية مناسبة

يجب أال يقوم المدق الداخلي بعرض نتائج تدقيقه على األشخاص المدقق على أعمـالهم               .5

 . قبل تقديمه التقرير النهائي

 Impairments to)قاللية والموضــوعية  االســت فــي الــضعف معالجــة  - ت

Independence or Objectivity)  

 يجـب  أو الجـوهر  المظهر حيث من ةلياالستقال في ضعف أي بأن المعيار هذا يوضح     

  .)47: 2003الفرجات، (االختصاص وذات المناسبة لألطراف فوراً عنه الكشف

 (Proficiency and Due professional care)ا��ا�� ا����� ا����� ا�
	�ءة و��ل -3

     ينص هذا المعيار على أن المدققين الداخليين يجب أن يمتلكوا الكفاءة الالزمة ويقومون ببذل 

العناية المهنية المعقولة عند عملية التدقيق الداخلي، وقد اشتمل هذا المعيار على مجموعة مـن               

  ).52: 2003المغني، (المعايير الفرعية التالية
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وتعني الكفاءة أن يتمتع المدققين الداخليين وإدارة التـدقيق          :يار كفاءة المدقق الداخلي   مع  - أ

مسؤولياتهم، ويجب على مدير التدقيق الداخلي      ب للقيامككل بالمعرفة والمهارات الالزمة     

أن يستعين بذوي الكفاءة والخبرة من خارج المنشأة متى ما كـان المـدققين الـداخليين        

الفرجـات،   (عارف والمهارات والمؤهالت الالزمة ألداء بعض مهامهم      يفتقرون إلى الم  

2003 :48.( 

  .)35: 2000شقورة، (وتتضمن الكفاءة ما يلي

 .أن يكون لدي المدققين الداخليين الخبرة الضرورية في التدقيق .1

أن يكون لدي المدققين الداخليين الفهم المالئم بالتطبيقات المحاسـبية وطـرق التـدقيق               .2

 .المهنة والقوانين والمعايير المهنيةوأخالق 

 .أن يكون لدي المدقق الداخلي المعرفة بالصناعات المختلفة .3

 .أن يكون لدي المدقق الداخلي فهم لسياسات وإجراءات رقابة الجودة في المنشأة .4

 حيث يجب على المدققين الداخليين بذل العناية والمهارة المتوقعـة           :بذل العناية المهنية    - ب

خلي مختص وخبير في أداءه ألعماله والتعامل مع األفراد والقـدرة علـي             من مدقق دا  

 ).48: 2003الفرجات، (االتصال وااللتزام بالمعايير المهنية 

ويجب على المدقق الداخلي عند ممارسة العناية المهنية الالزمة أن يأخذ في االعتبـار األمـور                

  :)52: 2003المغني، (التالية 

 .قيام به لتحقيق أهداف عملية التدقيقنطاق العمل المطلوب ال .1

 .التعقيدات واألهمية النسبية للمواضيع الخاضعة إلجراءات الفحص والتقييم .2

 .كفاية وفعالية أنظمة الرقابة، وإدارة المخاطر، وعمليات التحكم في أنشطة المنشأة .3
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 علـى  احتمالية عدم تماشي عملية التدقيق الداخلي مع المعايير واألنظمـة أو انطوائهـا     .4

 .أخطاء جوهرية

 .تكلفة عملية الفحص والتقييم بالمقارنة مع منافعها المتوقعة .5

�   ��ن��م� -4��� Quality Assurance and ا��&ا(")  ا�'�&%�$  #�"��  و! ����  ا����دة  

Improvement Program)            

رنـامج  يجب على مدير التدقيق الداخلي أن يطور ويحـتفظ بب         " على أنه     هذا المعيار       ينص

ضبط وتطوير جودة التدقيق الداخلي الذي يجب أن يغطي جميع جوانب التدقيق الـداخلي، وأن               

، ويجب أن يخصص البرنامج لمساعدة أنـشطة        "يتابع بصورة مستمرة مدي فعالية هذا البرنامج      

التدقيق الداخلي على إضافة قيمة إلى عمليات المنشأة وتطويرها بما يؤكد تماشي أنشطة التدقيق              

   ).54: 2003المغني،(الداخلي مع المعايير المهنية ودليل أخالق المهنة 

  ):51: 2007المدلل، ( كما يلي وهي فرعية معايير أربعة على المعيار هذا ويشمل

      (Quality Program Assessments)جالبرنـام  هـذا  جـودة  بتقديرات يتعلق معيار  - أ

 واألخـذ  للجـودة  المطبق البرنامج تأثير وتقييم العمل جودة مراقبة المعيار هذا ويقتضي

  .والمنشأة الداخلي التدقيق وحدة وخارج داخل من بالمالحظات

 Reporting on the Quality)المقـر  الجـودة  برنـامج  عـن  بالتقرير يتعلق معيار  - ب

Program) عـن  اإلدارة مجلـس   إبالغ الداخلي التدقيق عن المسئول من ذلك ويتطلب 

 .الجودة رنامجلب الخارجية التقييمات

             المعـايير  مـع  العمـل  اتـساق  مراقبة حول معيار هو المجموعة هذه في الثالث والمعيار  - ت

Use of ‘Conducted in Accordance with the Standards)          (هذا ينصو 

 ويـشير  المعايير مع يتسق عملهم بأن التقرير على الداخليين المدققين تشجيع علىر  المعيا
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 وفق يتم الداخلي التدقيق أن على الداخلي التدقيق ميثاق نص إذا بذلك ملزمين غير أنهم إلى

  .المعايير

 الكامـل  االلتـزام  عدم حاالت عن الكشف على ينص المجموعة هذه في الرابع والمعيار  - ث

 التدقيق عن المسئول من يقتضي  وهذا(Disclosure of Noncompliance) بالمعايير

 عـدم  حاالت عن اإلدارة مجلس أو التدقيق لجنةو أ العليا لإلدارة فورا شفيك أن الداخلي

 التـدقيق  عمليـة  نتائج على جوهرية تأثيرات األمر لهذا كان إذا بالمعايير الكامل االلتزام

 .الداخلي

  ( Performance Standards) :- معايير األداء: 2.6.5.2

ق الداخلي، وكيفية تنفيذ وأداء كـل عمليـة أو               تتعلق معايير هذا القسم بوصف نشاط التدقي      

مهمة من عمليات أو مهام التدقيق الداخلي، بحيث يمكن قياس هذا األداء، ويشمل هذا القسم على                

  ):81: 2005السالمي، (المعايير التالية 

 (Managing the Internal Audit Activity)الـداخلي   التـدقيق  أنـشطة  إدارة  -1

  .)42: 2000شقورة، (

يعتبر مدير التدقيق الداخلي مسؤوالً عـن إدارة أنـشطة التـدقيق            "ينص المعيار على أنه          

الداخلي بفاعلية لضمان أنها قد أضافت قيمة إلى المنشأة ، ويشمل هذا المعيار مجموعـة مـن                 

  ).81: 2005السالمي، ( :المعايير الفرعية كما يلي

 ):(Planningط التخطي  - أ

التدقيق الداخلي وضع الخطط الالزمة للقيام بوظيفة التدقيق الـداخلي          يستوجب على مدير         

  .بهدف تحديد أولويات نشاط التدقيق الداخلي المتفقة مع أهداف المنشأة 
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 : (Communication and Approval)الموافقة على الخطة   - ب

 العليا باإلدارة الداخلي التدقيق لوحدة التنفيذي المدير اتصال ضرورة     ينص هذا المعيار على 

 والحصول الخطط على الجوهرية والتغييرات بالخطط إلبالغها المراجعة ولجنة اإلدارة ومجلس

  . )52: 2007المدلل،  (عليها الموافقة على

 Reporting to the Board and) العليـا  واإلدارة اإلدارة مجلـس  إلى التقرير  - ت

Senior Management)  : 

مدير دائرة التدقيق الداخلي رفع تقارير بصورة دورية إلى مجلـس   على     ينص هذا المعيار 

اإلدارة العليا، يتضمن أهداف وصالحيات ومسؤوليات وعملية أنشطة التدقيق الداخلي التي تتعلق        

بالخطة، وكذلك حول مواضيع الرقابة، والتعرض للمخاطر الهامة، وأي مواضيع أخرى تحتاج            

  . إلى تقارير عنهااإلدارة العليا أو مجلس اإلدارة

8�C  - ثD&#):اCoordination(  

     يتوجب على مدير دائرة التدقيق الداخلي التأكد من وجود تنسيق بين أعمال دائرة التـدقيق               

  ).42: 1994ازمقنا، (الداخلي والمدقق الخارجي 

 : السياسات واإلجراءات  - ج

ـ            ة توضـح الـسياسات          يتوجب على مدير دائرة التدقيق الداخلي تـوفير تعليمـات مكتوب

 ).42: 1994أزمقنا، (واإلجراءات إلرشاد المدققين الداخليين 

  : (Nature of Work)العمل  طبيعة- 2

أنشطة التدقيق الداخلي تعمل على تقييم، والمساهمة في تطـوير  " هذا المعيار على أن        ينص

المعيار علـى المعـايير     ا  ويشمل هذ " الرقابة والتحكم في أنشطة المنشأة    إدارة المخاطر وأنظمة    

                ).57: 2003المغني، :(الفرعية التالية
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 (Risk Management). المخاطر إدارة  - أ

     يجب أن تقوم أنشطة التدقيق الداخلي بتقييم التعرض للمخاطر المتعلقـة بـإدارة المنظمـة               

  ):82: 2005السالمي، ( وعملياتها، وأنظمة المعلومات المتعلقة بما يلي

 .مصداقية وصحة المعلومات المالية والتشغيلية •

 .فعالية وكفاءة العمليات •

 .حماية الموجودات •

  .التقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات •

 ).(Control(لرقابة  ا  - ب

ة يرقابعلى المحافظة على عمليات مساعدة المنشاة ب أنشطة التدقيق الداخلي    تقوم     ی-, أن   

عاليتها وكفاءتها والقيام بالتحسين المستمر عليها، وكذلك يجـب         ف من خالل تقييم      وذلك فعالة

عليها مراجعة العمليات والبرامج للتأكد من مدى مالئمة النتائج مع األهـداف الموضـوعة              

: 2003الفرجـات،   (وذلك لتحديد فيما إذا تم تنفيذ العمليات والبرامج حسب ما خطط لهـا              

49.( 

ق الداخلي في إدارة المنظمة عـن طريـق تقيـيم            يجب أن يساهم نشاط التدقي     :التوجيه  - ت

  ):82: 2005السالمي، (وتحسين العمليات التي يتم من خاللها 

 .تحديد ونقل القيم واألهداف •

 .مراقبة عملية تحقيق األهداف •

 .ضمان المسؤولية •

 .المحافظة على قيم المنشأة •
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3-� ا�'&%�$   !+ ��"�# )Planning(: 

 لعملية التدقيق ضرورة وضع األهداف وتحديد نطاق العمل، كمـا       وتتضمن عملية التخطيط  

ويشترط الحصول على معلومات كافية لتكوين خلفية عن األنشطة التي سيتم تـدقيقها، وتحديـد            

الموارد الالزمة ألداء عملية التدقيق، واالتصال بكل من له عالقة بعمليـة التـدقيق واألنـشطة             

 األحيان يتوجب القيام بمـسح للتعـرف علـى األنـشطة            الخاضعة لعملية التدقيق، وفي بعض    

والمخاطر، واإلجراءات الرقابية وذلك لتحديد تلك الجوانب التي تحتاج إلى اهتمام أكبر وإجراء             

فحوصات إضافية أثناء عملية التدقيق وكتابة برامج التدقيق، وتحديد كيف ولمن ترسـل نتـائج               

 المشرف على قسم التدقيق الداخلي على خطة أعمال         التدقيق، وأخيراً الحصول على الموافقة من     

  ). 49: 1999شحروري، (التدقيق 

  :ويشمل هذا المعيار على أربعة معايير فرعية كما يلي

 ):Objectives(أهداف المهمة التدقيقية   - أ

     يجب على المدققين الداخلين عند قيامهم بوضع أهداف عملية التدقيق أن يأخـذوا فـي               

لية انطواء األنشطة الخاضعة لعملية التدقيق علـى أخطـاء أو مخالفـات أو              االعتبار احتما 

  .59): 2003المغني، (انحرافات هامة أو غيرها من حاالت التعرض للمخاطر

 ):Scope(نطاق المهمة التدقيقية   - ب

     يجب أن يشتمل نطاق العملية المخطط لها على كل ما يتصل بها من سجالت وأنظمـة                

 .59): 2003المغني، (مادية وأشخاص وموجودات 

 ):Resources Allocation(تحديد موارد المهمة التدقيقية   - ت

يجب القيام بتحديد الموارد المناسبة لعملية التدقيق الداخلي من أجل تحقيق أهدافها، وأن يتم               

  .84): 2005السالمي، (تحديد طبيعة ومدى تعقيد مهمة التدقيق الداخلي 
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 ):Work Program(قية برنامج عمل المهمة التدقي  - ث

     يجب إعداد برنامج العمل الذي يحقق أهداف المهمة والـذي يبـين اإلجـراءات المتعلقـة               

بتعريف وتحليل وتقييم وتسجيل المعلومات خالل عملية إنجاز المهمة، ويجب أن تتم الموافقة من 

 العليـا أيـضاً علـى أي        قبل اإلدارة العليا على البرنامج قبل عملية التنفيذ، وأن توافق اإلدارة          

  .84): 2005السالمي، (تعديالت تتم الحقاً بشكل فوري 

  ):Performing ( أداء أو !�	�� #�"� ا�'&%�$-4

يجب على المدققين الداخليين أن يحللـوا ويقيمـوا ويـسجلوا           " على أنة     هذا المعيار       ينص

  ).60: 2003المغني، " (المعلومات الكافية لتحقيق أهداف عملية التدقيق

  :ويشمل هذا المعيار على مجموعة من المعايير الفرعية

 المـدققين  أن إلـى  المعيار يشير (Identifying Information): المعلومات تحديد  - أ

المدلل، ( النشاط النجاز والكافية والموثوقة المالئمة المعلومات تحديد عليهم يجب الداخليين

2007 :55( . 

 المـدققين  أن إلـى  المعيـار  يشير: (Analysis and Evaluation)المعلومات تحليل  - ب

 وعميـق  كـافي  بشكل المعلومات وتحليل تقييم على استنتاجاتهم يبنوا أن يجب الداخليين

   . )55: 2007المدلل، (

 يشير هذا المعيار إلى تجميع كل المعلومات المتعلقة بهدف التـدقيق            :تجميع المعلومات   - ت

 ).39: 2000شقورة، (ونطاق العمل 

 المـدققين  أن إلى المعيار يشير (Recording Information): المعلومات وتسجيل  - ث

 والتي واستنتاجاتهم بتحليالتهم العالقة ذات المعلومات بتسجيل يقوموا أن يجب الداخليين

  .)55: 2007المدلل، ( لها يتوصلون التي اآلراء تدعم
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ر إلى أنـه يجـب    يشير المعيا(Engagement Supervision): الكافي واإلشراف - ج

اإلشراف بصورة مناسبة على عملية التدقيق الداخلي لضمان تحقيق األهداف، وضـبط            

  ). 61: 2003المغني، (جودة أداء عملية التدقيق، وتطوير قدرات المدققين الداخليين 

     وقد جاء المعيار الخامس عشر من معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين             

  : 85): 2005السالمي، ( كما يلي" اإلشراف"م تحت عنوان 1996ن في ديسمبرالداخليي

يعتبر مدير التدقيق الداخلي مسؤول عن توفير التأكيدات على تقديم اإلشراف المناسب على             

عملية التدقيق الداخلي، ويمثل اإلشراف في العمليات التي تبدأ منذ بداية التخطـيط لعمليـة         

خالل مراحل الفحص والتقييم ورفع التقارير ومتابعـة تنفيـذها،          التدقيق الداخلي وتستمر    

  :وتتضمن ما يلي

التأكد من امتالك المدققين الداخليين القائمين بعمليـة التـدقيق للمعـارف والمهـارات               .1

 .المطلوبة

 .إعطاء التعليمات الالزمة خالل مرحلة التخطيط، والموافقة على برنامج التدقيق .1

رنامج التدقيق للتأكد من االلتزام عند التنفيذ بالبرامج الموضوعة         مالحظة ومتابعة تنفيذ ب    .2

 .إال في حاالت التعديل المبرر والمسموح به

 .تحديد مدى كفاية أوراق العمل لدعم النتائج واالستنتاجات والتقارير .3

التأكد من موضوعية ودقة التدقيق ووضوح تقارير التدقيق وأنها بناءة ومقدمة في الوقت        .4

 .المناسب

  (Communicating Results): ن'��2 ا�'&%�$ ا�&ا(")   !�5-0�1

يجب على المدققين الداخلين أن يرفعوا تقاريرهم عـن نتـائج           "ينص هذا المعيار على أنه           

  ).62: 2003المغني، " (عملية التدقيق الداخلي فور االنتهاء منها
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  : كما يليفرعية معايير أربعة على المعيار هذا ويشمل

  (Criteria for Communicating):التوصيل  رايمع  - أ

يجب أن يتضمن أهداف عمليـة التـدقيق الـداخلي     التقرير أن إلى المعيار يشير حيث     

ونتائجها والتوصيات وخطة العمل، وأن يشمل التقرير على اآلراء العامة للمـدققين    ونطاقها

  ).85: 2005 السالمى،(الداخليين 

 :(Quality of Communications) التقارير ودةمعيار ج  - ب

ونمطية حتي يمكن  وموضوعية دقيقة تكون أن يجب التقارير أن إلى المعيار يشير حيث      

  ).85: 2005 السالمى،(فهمها واستيعاب مضامينها بسرعة 

 Engagement Disclosure of)بالمعايير الكامل االلتزام عدم بحاالت خاص معيار و  - ت

Noncompliance with the Standards)  

 فانه الداخلي التدقيق بمعايير كامل التزام عدم هناك يكون حين أنه إلى المعيار يشير حيث      

 وتأثير االلتزام عدم وسبب كامل بشكل به االلتزام يتم لم الذي المعيار يوضح أن التقرير على

  .)56: 2007المدلل، (مااللتزا عدم

  (Disseminating Results) النتائج ونشر  - ث

 العمـل  نتائج يوصل أن يجب الداخلي للتدقيق التنفيذي المدير أن إلى المعيار يشير حيث     

  والتي يعتقد أنه من الضروري حـصولها علـى هـذه المعلومـات    المناسبة األطراف إلى

  ).85: 2005 السالمى،(

 بالممارسـة        وقد جاء في المعيار الثاني الصادر عن معهد المدققين الداخليين والخاصة          

  ).62: 2003المغني، (المهنية لتوصيل نتائج التدقيق الداخلي المتطلبات التالية 

  .يجب إعداد تقرير مكتوب وموقع فور االنتهاء من عملية التدقيق -1
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يلتزم مناقشة نتائج وتوصيات عملية التدقيق مع المستويات اإلدارية الخاضـعة لعمليـة        -2

 . مكتوباًالتدقيق قبل إصدار التقرير النهائي

يجب أن تكون التقارير التي يصدرها المدقق الداخلي موضوعية وواضحة ومختـصرة             -3

 .وضمن الوقت المالئم التخاذ القرار

يجب أن تحتوي التقارير على التوصيات والتحسينات الواجب إجراؤها مستقبالً لتحقيق            -4

 .فعالية األداء

ن لعملية التدقيق حول النتائج     أن يشمل التقرير على وجهات نظر وردود أفعال الخاضعي         -5

 .التي توصل إليها المدقق والتوصيات التي عرضها

يجب أن يفحص التقرير قبل عرضه على اإلدارة العليا، كما يجب تحديـد األشـخاص                -6

 .الواجب إطالعهم عليه

  (Monitoring Progress):التوصيات  تنفيذ  مراقبة-6

التدقيق الداخلي أن يضع نظاماً مناسباً لمتابعـة         المعيار على أنه يحب على مدير        ينص هذا      

 آليـة ومراقبة عملية التصرف في النتائج التي تم إيصالها إلى اإلدارة، وعليه أن يقوم بإيجـاد                

للمتابعة والتأكد من أن قرارات اإلدارة تنفذ بفاعلية، أو أن اإلدارة العليا قـد قبلـت المخـاطر                  

من خالله تنفيذ توصيات المدققين الداخليين، واالستجابة لما        الناجمة عن عدم القيام بأي عمل يتم        

  ).86: 2005 السالمى،(تضمنته نتائج تقاريرهم 

     وقد عرف المعيار الثالث عشر من معايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهـد المـدققين               

تلك العمليـة التـي     " عملية المتابعة على أنها     " متابعة االكتشافات في التقارير   "الداخليين بعنوان   

يحدد المدققين الداخليين من خاللها مدى دقة وفعالية توقيت اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل              

  ).64: 2003المغني، " (اإلدارة لمعالجة األخطاء التي أشارت إليها تقارير التدقيق الداخلي
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المغنـي،  (ات التاليـة         وإلنجاز عملية المتابعة بصورة سليمة يجب أن يتم اتخاذ اإلجـراء          

2003 :64.(  

يجب تحديد مسؤولية عملية المتابعة ضمن دائرة التـدقيق الـداخلي بـصورة مكتوبـة             .1

 .ومدرجة ضمن النظام الداخلي لدائرة التدقيق الداخلي

هناك أخطاء يتم اكتشافها أثناء عملية التدقيق وتتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة             .2

 يجب على إدارة التدقيق الـداخلي متابعـة تلـك اإلجـراءات       من قبل اإلدارة، وبالتالي   

 .التصحيحية أوالً بأول

 .يجب إدراج عملية المتابعة ضمن برنامج عمل دائرة التدقيق الداخلي .3

يجب أن يؤخذ في االعتبار عند القيام بعملية المتابعة الحاالت غير المرضية للمـدققين               .4

 .متبعة من قبل اإلدارةالداخليين والناجمة عن قصور اإلجراءات ال

 التوصيات  تنفيذ بعد المقبولة المخاطر مستوى -7

     ينص هذا المعيار على أنه عندما يرى مدير التدقيق الداخلي أن اإلدارة قد قبلت شيئاً مـن                 

المخاطر غير المقبولة أساساً بالنسبة للمنشأة، عليه مناقشة هذه المسألة مع المدير العام، وإذا لـم   

لنقاش نفعاً، فإنه عليهم جميعاً رفع هذه المسألة ومناقشتها مع مجلس اإلدارة للحـصول         يجد هذا ا  

  ).86: 2005 السالمى،(على الحل واتخاذ القرار بشأنها 
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  المبحث السادس
  التدقيق الداخلي في المصارف اإلسالمية

  :مقدمة: 1.6.2

واإلسـالمية،   العربيـة  ةالمـصرفي  الساحة صعيد على نشاطها اإلسالمية المصارف      بدأت

 المـصارف عـن   تختلف جديدة كفلسفة الماضي العشرين القرن من األخير الربع في والدولية

 األمـوال  بقبول الغراء، اإلسالمية الشريعة أحكام ضوء في المصارف تلك تعمل التقليدية، حيث

 وذلك الخاصة، أموالها من جزء إلى باإلضافة توظيفها بإعادة تقوم ثم ومن المدخرات وتجميع

  )2: 2008رجب، (استثمارية إسالمية وأدوات صيغ وفق مختلفة استثمارية وأنشطة مجاالت في

 التقليديـة  المـصارف  وجود اإلسالمية المصارف ظهور على ساعدت التي      ومن العوامل

 من يةالبنوك التقليد عن اإلسالمية البنوك ونظام منهج اإلسالمية ويختلف البالد في والتي تعمل

 تقـديم  والعمل على والعطاء، األخذ في الربا اجتناب و اإلسالمية الشريعة بأحكام االلتزام حيث

  . العمالء احتياجات مع يتناسب بما متنوعة مصرفية خدمات

دعم  على والعمل المجتمع ذلك خدمة هو المجتمع في اإلسالمية المصارف أهداف أهم      ومن

لألفـراد،   االسـتثمارات  وتشجيع التمويل وتقديم العمل فرص يرتوف طريق عن المحلى اقتصاده

ال  حيث االستثمارات تشجيع طريق عن الفلسطيني الوطني االقتصاد تنمية في فعال بدور والقيام

 الخـدمات  بتقـديم  تقـوم  أن يجـب  بل فقط، الربح اإلسالمية المصارف هدف يكون أن يمكن

 والمتـوفرة  العديدة التمويل أساليب خالل من متنوعةال االستثمارات وتشجيع المصرفية الكاملة

  )2: 2003المشهراوي، ( لديه

  أهداف المصارف اإلسالمية: 2.6.2  

  :  )78: 2003المشهراوي، (يمكن تحديد أهداف المصارف اإلسالمية فيما يلي 



 

 

 

70

تغطية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية في ميدان الخـدمات المـصرفية وأعمـال             .1

 . ورعاية متطلبات ومصالح المجتمع   واالستثمار المنظمة علي غير أساس الرباالتمويل

تطوير وسائل اجتذاب األموال والمدخرات وتوجيهها نحو المـشاركة فـي االسـتثمار              .2

 .باألسلوب المصرفي غير الربوي

 .توفير التمويل الالزم لسد احتياجات القطاعات المختلفة  .3

 بـشكل  اإلسـالمية  و االقتـصادية  المعامالت في رعيةالش القواعد تطبيق في المساهمة .4

 .)23: 2006الخالدي، (عام

  :اإلسالمية المصارف خصائص: 3.6.2

  :)22: 2006الخالدي، ( كما يلي هنال مجموعة من الخصائص تتميز بها البنوك اإلسالمية

a. بالفائدة التعامل استبعاد. 

b. لالحال االستثمار نحو اإلسالمية المصارف جهد كل توجيه. 

c. االجتماعية بالتنمية االقتصادية التنمية ربط. 

d. االستثمار مجال إلى ودفعها المعطلة األموال تجميع. 

e. اإلسالمية الدول بين التجاري التبادل حركة وتنشيط تيسير. 

f. الزكاة نظام إحياء. 

 

  غزة قطاع في العاملة اإلسالمية المصارف: 4.6.2 

النشأة إال أنها تطورت بشكل سـريع خـالل    انت حديثةالبنوك اإلسالمية الفلسطينية وإن ك     

البنـوك   الماضية، فقد استطاعت أن تجتذب ودائع ال بأس بهـا مقارنـة مـع    السنوات الخمس

البنوك العربية الكبيرة إال أنها فـي وضـع    وإنها وإن كانت ال تستطيع منافسة بعض. األخرى

اإلسالمية في فلسطين  وقد استطاعت البنوك. )الفلسطينية المنشأ(البنوك المحلية  تنافسي جيد مع
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 وانتشرت في معظم المدن الفلسطينية وزادت موجوداتها أن تثبت نفسها على الساحة المصرفية

   .  الماضيةالفترةواستثماراتها بشكل كبير خالل 

  
      المصارف اإلسالمية وفروعها  العاملة في فلسطين   توزيع 

  

    العربي اإلسالمي البنك -1

 صرفم كأول م18/5/1995 بتاريخ عامة مساهمة كشركة العربي اإلسالمي البنك تأسس     

 .وعطـاء  أخذا الربا متجنبا الغراء، اإلسالمية الشريعة أحكام وفق بالتعامل متخصص فلسطيني

 بممارسـة  البنـك  ويقوم م، 1996 بمطلع عامة مساهمة كشركة المصرفية أعماله البنك وباشر

 من وذلك اإلسالمية، الشريعة ألحكام وفقا االستثمار وأعمال والتجارية والمالية المصرفية أعماله

الشرفا، (  فروع ثمانية والبالغة فلسطين في المنتشرة وفروعه البيرة بمدينة الرئيس المركز خالل

2007 :353.(  

  : .فروع البنك

 فروع ومكتب منتشرة في مناطق نفوذ السلطة الوطنية الفلـسطينية منهـا           ) 7(يمتلك البنك        

  خانيونس أما الضفة الغربية فيوجد     فرعان في قطاع غزة األول في مدينة غزة والثاني في مدينة          

  عدد  سنة العمل  اسم ا لمصرف  العدد
  الفروع

الضفة   قطاع غزة
  الغربية

  البنك اإلسالمي العربي  1
 

1996 7 2 5 

  البنك اإلسالمي الفلسطيني  2
 

1997 14 7 7 

  المصارف  اإلسالميةفروع مجموع 
  

21 9 12 
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 فروع موزعة في المدن الفلسطينية  الخليل، البيرة، طولكرم، نابلس، جنين ، ومكتـب             ) 5(بها  

وحيد في الجامعة األمريكية بمدينة جنـين إلـى جانـب اإلدارة العامـة فـي مدينـة البيـرة                    

(http://www.ai bank.com) .  

  .(http://www.islamic bank.ps): فلسطينيالبنك اإلسالمي ال -2

 تأسس البنك اإلسالمي الفلسطيني كشركة مـساهمة عموميـة محـدودة تحـت رقـم                   

وتعديالتـه  1929  بموجب قانون الشركات لـسنة  16/12/1995 بتاريخ )563200922(

حيـث صـرحت     15/5/1997وحصل البنك على ترخيص سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ         

للبنك بمزاولة جميع األعمال المـصرفية وفقـا ألحكـام الـشريعة            سلطة النقد الفلسطينية    

  .اإلسالمية

 اتفاقية مع إدارة بنـك      2005 مايو   13 وقعت إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني بتاريخ          

القاهرة عمان تم بموجبها شراء صافي موجودات بنك القاهرة عمـان فـرع المعـامالت               

فلــسطيني بمبلــغ وقــدرة ثالثــة ماليــين اإلســالمية مــن قبــل البنــك اإلســالمي ال

  .(http://www.islamic bank.ps)دوالر

  : فروع البنك

فرع حيث  ) 14( إلى   2009يمتلك البنك شبكة فروع مميزة فقد وصل عدد فروعه حتى عام               

وتتوزع باقي فروعه فـي منـاطق نفـوذ          الضفة الغربية  محافظةيقع المقر الرئيسي  للبنك في       

في قطاع غزة منتشرة من الجنوب إلى الشمال فـي مـدن            ) 7( الفلسطينية منها    السلطة الوطنية 

أمـا  . رفح، وخانيونس، ودير البلح، والنصيرات، ومدينة غزة فرعان، والسابع بمدينة جباليـا           

فروع موزعة في المدن الفلسطينية  ففي الخليل فرعان، رام اهللا،            ) 7(الضفة الغربية فيوجد بها     

  .(http://www.islamic bank.ps) والعيزرية، جنيننابلس، بيت لحم، 
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  .البنك وأهداف غايات

 التاليـة  واألهـداف  الغايـات  للمـصرف  الـداخلي  والنظـام  التأسـيس  عقـد  تـضمن      

(http://www.islamic bank.ps):  

عام،  بشكل والمصرفية االقتصادية المعامالت في الشرعية القواعد تطبيق في المساهمة .1

 واإلدارية االقتصادية وتعقيداته تحدياته بكل العصر مواكبة على القدرة ارإظه وبالتالي

 .والقانونية

مـع   التعامل عن اآلن لغاية ترددت أو أحجمت المجتمع من لشرائح المقبول البديل تقديم .2

 . عقائدية ألسباب المصرفي القطاع

 .بعد المصرفي الجهاز تدخل لم التي والخارجية الداخلية والمدخرات األموال اجتذاب .3

واالسـتثمار   التمويـل  صـيغ  خالل من والمؤسسات لألشخاص الالزمة األموال توفر .4

 .فقط المالي الوسيط دور لعب وليس االقتصادية، المجاالت مختلف في والمشاركات

 المـنظم  االجتماعي التكافل صور إلحياء الهادفة والنشاطات الخدمات بإدخال االهتمام .5

 .المعتبرة والمصلحة شتركةالم المنفعة على  أساس

 إظهار القدرة على مواكبة العصر بكل تحدياته وتعقيداتـه االقتـصادية واإلداريـة              . .6
 والقانونية 

  :فلسطين تواجه البنوك اإلسالمية فيأهم المعوقات التي : 5.6.2

 .والمؤسسات المالية اإلسالمية في فلسطين قلة عدد البنوك اإلسالمية .1

 .يوجد حالياً نظام خاص بالبنوك اإلسالمية حيث ال: صرفية األنظمة والقوانين الم .2

السياسية واالقتـصادية غيـر    عدم توفر الفرص االستثمارية المناسبة بسبب األوضاع .3

 .المستقرة



 

 

 

74

 .األوضاع السياسية الحالية  .4

 .وآلية التنفيذ ضعف القضاء .5

  دقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية الفلسطينيةالت:6.6.2

، ونظراً ألهمية الرقابة الداخلية وما تمثله       2002لسنة  ) 2(كام قانون المصارف رقم     ألح استنادا

 نـشاط   يمن دعم للرقابة المصرفية الشاملة باعتبارها خط الدفاع األول، حيث أن التدقيق الداخل            

مستقل وموضوعي صمم إلضافة قيمة وتحسين أداء المصرف ويساعد المصارف فـي إتمـام              

فير أساليب نظامية ورقابية لقيم وتحسين فاعلية عمليـات إدارة المخـاطر            أهدافها من خالل تو   

والرقابة والسيطرة على كافة أنشطة المصرف فإن على جميع المصارف إنشاء دائرة أو جهـاز         

  :للتدقيق الداخلي وفقاً لما يلي 

 :تشكيلها  •

ء دائـرة   على مجلس إدارة كل مصرف محلي واإلدارة اإلقليمية للمصارف الوافدة إنشا           .1

تدقيق داخلي بحيث تكون مستقال عن اإلدارة التنفيذية ويتبع لمجلس اإلدارة مباشـراً أو              

  .لجنة المراجعة أو لجنة المراجعة المنبثقة عنه 

 يعين مدير دائرة التدقيق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعـة والتـدقيق               .2

 .خطية من قبل سلطة النقدالمنبثقة عن المجلس شريطه الحصول على موافقة 

يعين باقي إفراد دائرة التدقيق الداخلي من قبل لجنة المراجعة والتدقيق بتوصية من مدير       .3

دائرة التدقيق الداخلي وتحدد اللجنة رواتبهم ومكافأتهم وعالواتهم السنوية على ان يـتم             

 .مراجعة والتدقيق تقييم أدائهم السنوي من مدير دائرة التدقيق الداخلي ويعتمد من لجنة ال

على مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق مراعاة الممارسـات الـسليمة للتـدقيق               .4

 :الداخلي بحيث تضمن بالحد األدنى الجوانب التالية
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يجب على مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق اتخـاذ كافـة التـدابير       : االستمرارية. أ

 مستمر على وظيفة تدقيق داخلية تتالءم مـع         الالزمة بحيث يعتمد المصرف وبشكل    

طبيعة وحجم نشاطه وأن تشمل هذه التدابير توفير الموارد والموظفين للقيـام بمهـام           

  .  التدقيق الداخلي بما يحقق أهداف المصرف 

يجب على مجلس اإلدارة او لجنة المراجعة والتدقيق ضمان استقاللية وظيفة           : االستقاللية. ب

  :ي من خالل ما يليالتدقيق الداخل

ارتباطها المباشر مع المجلس أو اللجنة ويكون للتدقيق الداخلي الحريـة الكاملـة فـي                •

 .الوصول لكافة بيانات وسجالت المصرف

رفع تقارير التدقيق إلى المجلس أو اللجنة كما يكون للتدقيق الداخلي حريـة التواصـل                •

 .مباشرة مع كافة دوائر المصرف والمدقق الخارجي

 .ع وظيفة التدقيق الداخلي للرقابة من قبل لجنة المراجعة والتدقيق خضو •

  .التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح بين المدققين الداخليين والمصرف •

يجب على لجنة اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق ضمان وجود واعتمـاد            : ميثاق التدقيق . ج

اده من دائرة التدقيق بحيث يعـزز مكانـه         ميثاق للتدقيق الداخلي بالمصرف، يتم إعد     

وصالحيات التدقيق الداخلي على أن يتضمن الميثاق بالحد األدنى أهـداف ومجـال             

وظيفة التدقيق الداخلي وصالحيات جهاز التدقيق الداخلي وعالقتها بالوظائف الرقابة          

  .األخرى على أن يتم اطالع كافة موظفي المصرف على هذا الميثاق

 يجب على مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق التأكد مـن تـوفر النزاهـة                :النزاهة. د

والموضوعية في عمل التدقيق الداخلي من حيث أن يكون التدقيق الداخلي قـادراً علـى تنفيـذ         

مهامه بحرية كاملة بعيداً عن أي تحيز وذلك بعدم تكليف دائرة التدقيق الداخلي بـأي أعمـال                 
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أي تضارب في المصالح مع المصرف وإتباع سياسـة دوران لمـوظفي            تنفيذية وتجنب وجود    

  .التدقيق الداخلي

يجب على مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق انتهاز سياسة تكفل    : المنافسة المهنية . هـ

توفر الحوافز والتدريب المستمر لكافة موظفي دائرة التدقيق الداخلي ورفـع مـستوى معرفـة               

  .الداخليينوخبرة المدققين 

 يجب على مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة        :خضوع كافة أنشطة المصرف للتدقيق الداخلي     . و

والتدقيق أن تكفل خضوع كافة أنشطة المصرف وفروعه للتدقيق الداخلي بحيث تكـون دائـرة               

  .التدقيق الداخلي قادرة على الوصول ألي سجل أو ملف أو معلومة

  :ية في البنوك اإلسالميةخطة التدقيق الداخل: 7.6.2 

     يجب على دائرة التدقيق الداخلي إعداد خطه واضحة للتدقيق بحيث تـشمل كافـة المهـام                

  :الواجب انجازها خالل السنة على أن تأخذ باالعتبار ما يلي 

توقيت وتكرار عمل التدقيق الداخلي وكذلك األنشطة التي ستخضع للتدقيق على             . أ

األنشطة الخطرة وتدقيق أسبوعي وشـهري وسـنوي   أن يكون تدقيق يومي لبعض  

  .وفقا لطبيعة ودرجة مخاطر كل نشاط

أن تكون خطة التدقيق واقعية وممكنة التنفيذ بحيث تتالءم مع حجـم عمليـات               . ب

 .المصرف

 .أن تكون خطة التدقيق شاملة بكافة أنشطة المصرف بكافة الدوائر والفروع . ت

شطة بالمصرف والمستندة إلى درجـة      تحديد منهجية الفحص والتدقيق بكافة األن      . ث

 .المخاطر

 . التطورات في األنشطة المصرفية ودرجة المخاطر المتوقعةةمراعا . ج
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 الخطة من حيث ذأن تحدد الخطة بوضوح الموارد المالية واإلدارية الالزمة لتنفي . ح

عدد الموظفين ومؤهالتهم العلمية والعملية واالحتياجات التقنية الالزمة لتنفيذ الخطة          

  .نجاحب

  : في البنوك اإلسالمية إجراءات التدقيق الداخلي8.6.2

  :لقد حددت سلطة النقد مجموعة من اإلجراءات التي يجب على المدققين إتباعها وهي كما يلي 

يجب على دائرة التدقيق الداخلي إعداد إجراءات عمل أو برنامج للتدقيق الـداخلي              •

ون هذه اإلجراءات مرنه نسبياً     بحيث تصف أهداف وخطة عمل التدقيق على ان تك        

 .بحيث تكون عملية تبنيها وانجازها منسجمة مع المخاطر التي تم تحديدها

يجب توثيق كافة إجراءات التدقيق ضمن أوراق العمـل علـى أن تعكـس كافـة                 •

 . التي تمت على األنشطةتاالختيارات والتقييما

كن بعد مناقشته مـع     يجب إصدار تقرير التدقيق الداخلي المكتوب بأسرع وقت مم         •

اإلدارات التي تم التدقيق عليها ألخذ ردودها على المالحظات، على ان يـتم رفـع               

 .تقرير ملخص بالمالحظات والنتائج للجنة المراجعة والتدقيق

يجب أن يعرض التقرير مجال وغرض التدقيق وأن يتضمن ما تم التوصل إليه من               •

 . الدوائر التي تم تدقيق أعمالهامالحظات وتوصيات من دائرة التدقيق وإجابات

يجب أن تحتفظ دائرة التدقيق الداخلي بسجالت المهام التي تم انجازهـا والتقـارير               •

 .التي تم إصدارها 

يجب أن تتم مناقشة تقارير التدقيق الداخلي بـشكل دوري مـع لجنـة المراجعـة                 •

 .والتدقيق
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ـ     : 9.6.2 ضبط الـداخلي فـي المـصارف    دور التدقيق الداخلي في إعداد أنظمة الرقابـة وال

  :اإلسالمية

  :المساهمة في وضع األنظمة الداخلية التالية ومراجعتها دورياً للتحقق من فاعليتها. 1

 .نظام مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية وفقاً لدليل العمليات المعمول به •

 .نظام معالجة التطبيقات المعلوماتية وضمان األمان •

 . والتحكم بها وتقييمها نظام إدارة المخاطر •

 . نظام تقييم جودة األصول •

  .نظام اإلسناد الخارجي •

  :الجوانب الواجب مراعاتها لدى وضع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي. 2

 .واجبات القائمين على إدارة المصرف في مجال الرقابة  •

  .أسس تحديد المخاطر وتقييمها •

: 2006القبطـان،   : (وك يجب أن يراعى ما يلي          تدعيماً لنظم الرقابة الداخلية في البن     

147(  

أهمية توافر نظم سليمة للرقابة الداخلية لدى كل بنك مع التزام العاملين بتطبيقهـا بكـل        .1

 .دقة

يقع على عاتق إدارة كل بنك المتابعة المستمرة لمدى مناسبة هـذه الـنظم وإجـراءات                 .2

 .االختبارات الالزمة للوقوف على مدى االلتزام بها

رورة قيام كل بنك بدراسة نظام الرقابة الداخلية لدية للوقوف علـى مـدى سـالمة                ض .3

إجراءاته وتالفى ما قد يكون به من أوجه قصور مع إعادة النظر فيه بصفة دورية على                

 .ضوء الممارسات الفعلية والخبرات المكتسبة
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هم للمساعدة علـى    أهمية رفع كفاءة العاملين في البنك وإجراء التنقالت الدورية فيما بين           .4

 .زيادة فاعلية الرقابة الداخلية

أهمية أن تشمل إجراءات الفحص والتحقق مختلف وحدات البنك دون أن يكون التركـز               .5

 .على فرع من الفروع

  

  

  



 

 

 

80

  

  

  

  

  الثالثالفصل 

  الطريقة واإلجراءات
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  مقدمة: 1.3

 أداة وكـذلك  وعينتهـا،  الدراسـة  جتمعم وأفراد الدراسة، لمنهج وصفًايتناول هذا الفصل      

 لإلجـراءات  وصفا الفصل هذا يتضمن كما وثباتها، وصدقها إعدادها، وطرق المستخدمة الدراسة

 اعتمد التي اإلحصائية المعالجات وأخيرا وتطبيقها، الدراسة أدوات تقنين في الباحث بها قام التي

  .الدراسة تحليل في عليها

  

  منهج الدراسة: 2.3

والذي يعرف بأنـه     لمنهج الوصفي التحليلي    ا  تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام     من أجل 

أسلوب في البحث يتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هـي              

وتهدف هذه  ،  دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها           

في البنـوك اإلسـالمية   المتعارف عليها ى تطبيق معايير التدقيق الداخلي    الدراسة إلى دراسة مد   

  .العاملة في قطاع غزة، وسوف تعتمد الدراسة على نوعيين أساسيين من البيانات

  

  البيانات األولية -1

 لدراسة بعـض مفـردات البحـث    توذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانا      

ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام     ، لالزمة في موضوع البحث   وحصر وتجميع المعلومات ا   

اإلحصائي واسـتخدام    SPSS   (Statistical Package for Social Science)برنامج 

االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع           

  .الدراسة
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 البيانات الثانوية -2

لكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة،         مراجعة ا لقد تم        

والتي  تتعلق بمدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غـزة،                

وأية مراجع قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي الباحث من خالل اللجوء للمصادر               

ة، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات، وكذلك            الثانوية في الدراس  

  .أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت و تحدث في مجال الدراسة

  

  مجتمع وعينة الدراسة: 3.3

     يتكون مجتمع الدراسة من جميع المدققين الداخليين ومدراء الفروع والمفتشين العاملين في            

 والبالغ عـددهم     في غزة  وكذلك المراقبين من سلطة النقد    ) 27(سالمية والبالغ عددهم    البنوك اإل 

)10.(  

 وعليـه   ،و نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة تم استخدام أسلوب الحصر الشامل لجميع أفـراده             

تكون عينة الدراسة هي كامل مجتمع الدراسة، وقد تم توزيع االستبانة على جميع أفراد مجتمـع      

، وتم استرداها جميعاً، وبعد تفحص االستبيانات لم يتم اسـتبعاد أي            )37(ة البالغ عددهم    الدراس

وط المطلوبة لإلجابة على االسـتبيان، وبـذلك يكـون عـدد            رمن االستبيانات نظراً لتحقق الش    

استبانة والجداول التالية تبين خصائص وسـمات مجتمـع         ) 37(االستبيانات الخاضعة للدراسة    

  . الدراسة
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  )1(جدول رقم 
  عدد العاملين في التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية وسلطة النقد

  

 
 

البنك اإلسالمي 
 الفلسطيني

البنك العربي 
 اإلسالمي

سلطة الند 
 الفلسطينية

 المجموع

 8 0 2 6  مدير فرع 1

 8 0 2 6 مراقب 2

 11 0 1 10 مدقق داخلي 3

 10 10 0 0 مفتش سلطة نقد 4

 37 10 5 22 المجموع 

  

 :المؤهل العلمي �

و " بكـالوريوس "من مجتمع الدراسة مـؤهلهم العلمـي   % 72.97أن ) 2(يبين جدول رقم   

" دكتـوراه "مؤهلهم العلمي   % 2.70و  " ماجستير"من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي      % 24.32

 محتويات االسـتبانة    وهذا يعني أن جميع أفراد العينة مؤهلين تأهيالً أكاديمياً مالئماً يؤهلهم لفهم           

  .واإلجابة عليها على أساس علمي

  )�B)2ول ر#! 

 E"F �G�	�اد ا'Hأ Iزی�K8��	�ه� اL��ا  
  

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 72.97% 27 بكالوريوس

 24.32% 9 ماجستير

 2.70% 1 دكتوراه

 100.00% 37 المجموع
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 :التخصص العلمي  �

و " محاسـبة " من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمي       %70.27) 3(يبين الجدول رقم         

 مـن مجتمـع الدراسـة    %13.51و " إدارة" من مجتمع الدراسة تخصصهم العلمـي   16.22%

 مما يدل على أن النسبة الكبرى من العينة تخصصهم العلمي محاسبة            تخصصهم العلمي اقتصاد،  

فهم أسئلة االستبانة وفهمهم لمعايير التدقيق      ويليها اإلدارة وهذا مؤشر باتجاه قدرة المجيبين على         

  . الداخلي، وبالتالي هم قادرين على فهم واستيعاب مقاصد االستبانة

  )�B)3ول ر#! 

 E"F �G�	�اد ا'Hأ Iزی�K8��	�ا MNO��ا  

 النسبة المئوية العدد التخصص المهني
 70.27% 26 محاسبة

 16.22% 6 إدارة

 13.51% 5 اقتصاد

 100.00% 37 المجموع

  
.  

� 8?�P�  ا��'آ� ا�

 من مجتمع الدراسة مركزهم الوظيفي مدير فرع،        %21.62بأن  ) 4(يبين الجدول رقم         

 من مجتمـع الدراسـة      29.73% من مجتمع الدراسة مركزهم الوظيفي مراقب،  و        %21.62و

ي ، وبالتال من عينة الدراسة مركزهم الوظيفي مفتش27.03%مركزهم الوظيفي مدقق داخلي، و 

فإن تنوع المسميات الوظيفة لألفراد المجيبين تؤدي إلى تنوع وجهـات النظـر فيمـا يتعلـق                 

  .بالموضوع محل الدراسة
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  )�B)4ول ر#! 

 E"F �G�	�اد ا'Hأ Iزی�K8?�P�  ا��'آ� ا�

 النسبة المئوية العدد المركز الوظيفي
 21.62% 8 مدير فرع

 21.62% 8 مراقب

 29.73% 11 مدقق داخلي

سلطة نقدمفتش   10 %27.03 

 100.00% 37 المجموع

  
  

       

  :ا�O�'ة �

 5أقـل مـن     "من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة لـديهم         % 27.03) 5( جدول رقم    يبين

 32.43%وأن " 10-5من " من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم % 24.34و " سنوات

 من مجتمع الدراسة    16.22%وأن  " 10-15 من" من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم        

 ا/آ#$ ا�-�$ة � ه ا���*
� ا�,#$ة أن +*( ی)ل م��سنة، 15بلغت سنوات الخبرة لديهم أكثر من 

  .ا�)را�5 +
�4 /�$اد ا���
�7 ا�,#$ة م)ى ی#
2 م�� 45�ات 10م2  أآ1$ وت#*0

  )�B)5ول ر#! 

 E"F �G�	�اد ا'Hأ Iزی�Kة'�O�ات ا�G�  

رةسنوات الخب  النسبة المئوية العدد 
 27.03% 10  سنوات5 إلى 1من 

 24.32% 9  سنوات10 إلى 5من 

 32.43% 12  سنة15 إلى 10من 

 16.22% 6 15سنة فأكثر

 100.00% 37 المجموع
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� ��G>��دات ا
>Q�ا:  

، و باقي "ACBA" من مجتمع الدراسة حاصلين على شهادة مهنية     %8.11) 6( جدول رقم    يبين


;$  ن;=#�  أن >;:  و9  غير حاصلين على أي شـهادة مهنيـة  %91.81لدراسة البالغ مجتمع ا� 

 2
  وه;Aا  م$ت-�;�  ن;=#�  ت��#;$  م@4
;�  >;@�دات  +*;(  ا���?;*+(� ا��;)�7
C;#�  2  م;2  ا9ه��;�م  ی;=

     .الداخليين

  )�B)6ول ر#! 

 E"F �G�	�اد ا'Hأ Iزی�K��G>��دات ا
>Q�ا  

ويةالنسبة المئ العدد شهادات مهنية تخصصية   

ACPA 3 %8.11 

CPA 0 0 

CIA 0 0 

 0 0 أخرى

 91.81% 34 ال يحملون

 100.00% 37 المجموع

  

  أداة الدراسة: 4.3

  :وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي

  .إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .مالئمتها لجمع البياناتعرض االستبانة على المشرف من اجل اختبار مدى  -2

 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقـديم النـصح               -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم
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 ولقد تم تقسيم   العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة ،        أفرادتوزيع االستبانة على جميع      -5

  : كما يلياالستبانة إلى أربعة أقسام 

 . فقرات6ويحتوي على يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة   :ا�456 ا3ول �

 تناول مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية العاملـة فـي              :القسم الثاني  �

 : كما يليفقرة موزعة على محورين) 40(قطاع غزة يتكون من 

 يناقش مدى تطبيق المعايير الخاصة فـي البنـوك اإلسـالمية             :األولالمحور   ����

 :فقرة موزعة على ثالثة أبعاد كما يلي) 21(العاملة في قطاع غزة ويتكون من 

 .االستقاللية والموضوعية:  البعد األول  .1

 .العناية المهنية: البعد الثاني  .2

 .رقابة جودة التدقيق الداخلي: البعد الثالث  .3

يناقش مدى تطبيق معايير األداء في البنوك اإلسالمية العاملـة          :  نيالمحور الثا  ����

 :فقرة موزعة على أربعة أبعاد كما يلي) 19(في قطاع غزة ويتكون من 

 .إدارة أنشطة التدقيق الداخلي: البعد األول  .1

 .تقييم وتطوير إدارة المخاطر: البعد الثاني  .2

 .قيقطبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التد: البعد الثالث  .3

 .توصيل النتائج: البعد الرابع  .4
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 في قطاع    تناول أهم المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي          : القسم الثالث  �

 .فقرات) 6(غزة ويتكون من 

  )7(وقد كانت اإلجابات على كل فقرة  وفق مقياس ليكارت الخماسي كما في  جدول رقم 

  )7(جدول رقم
  مقياس ليكارت الخماسي

  

  

  

  :ولتقييم مدي التزام البنوك اإلسالمية بمعايير التدقيق استخدم الباحث الفئات التالية
 .ضعيف% 60أقل من  •

 .متوسط% 70إلي أقل من % 60من  •

 .جيد% 80إلي أقل من % 70من  •

 .يد جداًج% 90إلي أقل من % 80من  •

  .ممتاز% 100إلي % 90من  •
  :صدق وثبات االستبانة: 5.3

يعتبر الصدق والثبات من الخصائص المطلوبة ألداء الدراسة، لـذلك تـم تقنـين فقـرات                     

  :االستبانة للتأكد من صدق وثبات فقراتها كما يلي

  :ةحيث تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بالطرق التالي: صدق فقرات االستبانة

 :صدق تحكيم االستبانة .1

أعضاء من أعضاء الهيئـة     ) 8(على مجموعة من المحكمين تألفت من       االستبيان  تم عرض   

التدريسية في كلية التجارة بالجامعـة اإلسـالمية  متخصـصين فـي المحاسـبة واإلدارة                 

واإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلـزم مـن حـذف                

  .ل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرضوتعدي

  

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف

  1  2  3  4  5  الدرجة



 

 

 

89

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .2

 مع المحور الذي تنتمي إليه هذه       اإلستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرات         

ة هذه الفقـرة، وتـم       مع المحور الذي تنتمي إلي     اإلستبانةالفقرة، وقد تم حساب االتساق الداخلي       

  . والدرجة الكلية للمحور التابعة لهاإلستبانةحساب االتساق الداخلي 

مدى تطبيق المعايير الخاصة في البنوك اإلسالمية : الصدق الداخلي لفقرات المحور األول : أوالً  

  .العاملة في غزة

  . موضوعية االستقاللية وال:الصدق الداخلي لفقرات البعد األول من المحور األول -أ

المحور األول   البعد األول من     معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات      )  8(جدول رقم   يبين  

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة          ) االستقاللية والموضوعية (

 المحسوبة  rمة   وقي 0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من          )0.05(عند مستوى داللة    

، 0.418  والتـي تـساوي    35 ودرجة حرية    0.05 عند مستوى داللة      الجدولية r قيمةاكبر من   

  .المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسهالبعد األول من وبذلك تعتبر فقرات 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

90

  )8 ( رقمالجدول

   )ةاالستقاللية والموضوعي(الصدق الداخلي لفقرات البعد األول من المحور األول 

 العبارة 
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.754  .يمنح مجلس اإلدارة المدقق الداخلي صالحيات كافية للقيام بأعماله بكفاءة وفعالية  1

 0.01دالة عند  0.541  .يتأكد مدير التدقيق الداخلي من إن موظفيه ال يدققون أعمال قام بها أقرباء لهم 2

 0.01دالة عند  0.395  .عالقات الشخصية بين موظفي البنك والمدقق الداخلي على عملية التدقيقتؤثر الال  3

 0.05دالة عند  0.720  .يقوم المدقق الداخلي بعرض الحقائق التي أظهرها التدقيق بدون أي تأثير خارجي 4

 0.01دالة عند  0.486  .يملك المدقق الداخلي الحرية في اختيار الميادين واألنشطة التي يجب فحصها 5

 0.01دالة عند  0.538  تتبع إدارة التدقيق  الداخلي ألعلى مستوى في الهيكل التنظيمي في البنك  6

تضمن اإلدارة العليا معالجة مالحظات المدقق الداخلي واتخاذ اإلجراءات المناسبة           7
  .لتنفيذ االقتراحات والتوصيات وتعاون الجهات التي يتم مراجعتها

 0.01دالة عند   0.838

يحرص مدير التدقيق الداخلي على أن الموظفين المنتقلـين مـن أقـسام وإدارات               8
أخرى إلى دائرة التدقيق الداخلي في البنك ال يدققون اآلن ما أنجزوه في دوائـرهم   

  .السابقة

 0.05دالة عند  0.380

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

  

  . العناية المهنية: الصدق الداخلي لفقرات البعد الثاني من المحور األول -ب

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني من المحـور            )  9(جدول رقم   يبين       

لي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند          والمعدل الك ) العناية المهنية (األول  

 المحسوبة اكبر   r وقيمة   0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من          )0.05(مستوى داللة   

، وبـذلك   0.418 والتي تساوي    38 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rمن قيمة   

  .ر األول  صادقة لما وضعت لقياسهالمحوالبعد الثاني من تعتبر فقرات 
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  )9 ( رقمالجدول

   )العناية المهنية(الصدق الداخلي لفقرات البعد الثاني من المحور األول 

 العبارة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

يشرف مدير التدقيق الداخلي على تنفيذ العمل حسب خطوات البرنـامج            1
   .المعتمد

 0.01دالة عند  0.740

 0.01دالة عند  0.791  .كافي بمعايير التدقيق الداخليإلمام قين الداخليين ى المدقلد 2

 0.01دالة عند  0.792  .يحرص المدقق الداخلي على التحصيل العلمي المستمر لتطوير مهاراته 3

الكافية  المدققين الداخليين كوحدة واحدة متكاملة بالمعرفة المهارات         يتمتع 4
   .المهنةوالخاصة ب

 0.01دالة عند  0.855

يحرص المدقق الداخلي باستمرار على متابعة التطورات الحاصلة علـى           5
  .معايير التدقيق الداخلي ويستند إليها عند أداء عمله

 0.01دالة عند  0.817

يأخذ المدقق الداخلي في االعتبار عند بذل العناية المهنية الالزمة، كفاءة            6
  .ة وعمليات التحكم في أنشطة البنكوكفاية إدارة المخاطر والرقاب

 0.01دالة عند  0.867

يحرص مدير التدقيق على تأمين التعميمات المالئمة للمرؤوسين في بداية           7
  .كل عملية مراجعة

 0.01دالة عند  0.704

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05( مستوى داللة وعند) 38( الجدولية عند درجة حرية  

  

  . رقابة جودة التدقيق الداخلي: الصدق الداخلي لفقرات البعد الثالث من المحور األول -ج

 مـن المحـور   الثالـث معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد )  10(جدول رقم يبين  

 يبين أن معامالت االرتبـاط      والمعدل الكلي لفقراته، والذي   ) رقابة جودة التدقيق الداخلي   (األول  

 r وقيمة   0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من          )0.05(المبينة دالة عند مستوى داللة      

 والتـي تـساوي   38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

  .ا وضعت لقياسهالمحور األول  صادقة لم البعد الثالث من ، وبذلك تعتبر فقرات0.418
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  )10 ( رقمالجدول
   )رقابة جودة التدقيق الداخلي(الصدق الداخلي لفقرات البعد الثالث من المحور األول 

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

تتم عملية التقييم المستمر للمدقق الداخلي لبيان مدى االلتـزام بمعـايير             1
    .التدقيق  الداخلي

 0.01لة عند دا 0.682

يقوم المدقق الداخلي بتقويم األداء باستخدام الموازنات التقديرية والتكاليف          2
  .المعيارية

 0.01دالة عند  0.766

 األنظمـة المطبقـة مـع الخطـط         انسجاميقوم المدقق الداخلي بالتحقق      3
  .واإلجراءات واألنظمة

 0.01دالة عند  0.693

 الداخلي للتقييم من قبل جهات خارجية       تخضع نتائج أعمال إدارة التدقيق     4
  .بشكل دوري

 0.01دالة عند  0.646

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من تطبيق المبـادئ المحاسـبية المتعـارف             5
  .عليها

 0.01دالة عند  0.674

يقوم المدقق الداخلي بتقييم العملية اإلدارية بتقديم الخطط المعتمدة لتحقيق           6
  .أهداف البنك

 0.01دالة عند  0.695

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

  

 اإلسـالمية   مدى تطبيق معايير األداء في البنوك     : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني    : ثانياً  

  .العاملة في غزة

  .  إدارة أنشطة التدقيق الداخلي:داخلي لفقرات البعد األول من المحور الثانيالصدق ال -أ

المحور  البعد األول من     معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات      )  11(جدول رقم        يبين  

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة          ) إدارة أنشطة التدقيق   (الثاني

 r وقيمـة    0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقـل مـن            )0.05(د مستوى داللة    دالة عن 

  والتـي تـساوي  35 ودرجة حرية  0.05 عند مستوى داللة      الجدولية r قيمةالمحسوبة اكبر من    

  .  صادقة لما وضعت لقياسهالثانيالمحور البعد األول من وبذلك تعتبر فقرات ، 0.418
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   )إدارة أنشطة التدقيق الداخلي(اخلي لفقرات البعد األول من المحور الثاني  الصدق الد

  

 العبارة 
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

يقوم المدقق الداخلي بالتخطيط لكل عملية تدقيق على حدة وتقييم  1
  .المخاطر

 0.01دالة عند  0.811

ستخدم كأساس صول على معلومات مسبقة تحيجب على المدقق الداخلي ال 2
   .لعملية التدقيق 

 0.01دالة عند  0.899

الخاصة يجب على المدقق الداخلي دراسة النظام الداخلي وأوراق العمل  3
  .مجال التدقيق الداخليب

 0.01دالة عند  0.900

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من أن موارد التدقيق الداخلي مناسبة وكافية  4
  .وموزعة بكفاءة 

 0.01الة عند د 0.905

يقوم المدقق الداخلي بالحصول على الموافقة الالزمة من اإلدارة على  5
  .خطة التدقيق

 0.01دالة عند  0.874

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

  

  . تقييم وتطوير إدارة المخاطر: لفقرات البعد الثاني من المحور الثانيالصدق الداخلي  -ب

االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد الثاني من المحور          معامالت  )  12(جدول رقم   يبين       

 والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط       ) تقييم وتطوير إدارة المخاطر   (  الثاني

 r وقيمة   0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من          )0.05( عند مستوى داللة     المبينة دالة 

 والتـي تـساوي   38 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rالمحسوبة اكبر من قيمة     

  .  صادقة لما وضعت لقياسهالثانيالمحور البعد الثاني من ، وبذلك تعتبر فقرات 0.418
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  )تقييم وتطوير إدارة المخاطر( الداخلي لفقرات البعد الثاني من المحور الثاني  الصدق

 العبارة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 من مالئمة األهداف والسياسات الموضوعة بالتأكديقوم المدقق الداخلي  1
من قبل مجلس اإلدارة وتحديد مدى تحقيق هذه األهداف والسياسات وبيان 

  .ات واإلبالغ عنهااالنحراف
 0.01دالة عند  0.770

يقوم المدقق الداخلي بالتحقق من أن النواحي الرقابية على السجالت   2
  .والتقارير كافية وفعالة

 0.01دالة عند  0.789

 0.01دالة عند  0.779  .يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة في حماية األصول 3

بالجرد مع السجالت األصول ومطابقة دقق الداخلي من وجود يتأكد الم 4
  .المفاجئ بشكل دوري 

 0.01دالة عند  0.823

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من قيام البنك بوضع معايير ومقاييس كافية  5
  .لتحديد ما إذا كانت األهداف واألغراض قد تم تحقيقها

 0.01دالة عند  0.823

ق الداخلي في تطوير إدارة المخاطر وأنظمة الرقابـة          تساهم أنشطة التدقي   6
  .في البنك

 0.01دالة عند  758..

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

  

طبيعة تخطـيط وتنفيـذ عمليـة       : نيالصدق الداخلي لفقرات البعد الثالث من المحور الثا        -ج

  .التدقيق

 من المحـور    الثالثمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد         )  13(يبين جدول رقم        

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معـامالت        ) طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق     ( الثاني

 0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة   

والتـي   38 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rوقيمة  

  .  صادقة لما وضعت لقياسهالثانيالمحور البعد الثالث من ، وبذلك تعتبر فقرات 0.418تساوي 
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   )طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق(ثالث من المحور الثاني  البعد ال الصدق الداخلي لفقرات

  

 العبارة الرقم
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

تقوم إدارة التدقيق  بتحديد أهداف النشاط الذي ستتم مراجعته والطـرق             1

  .التي يتم استخدامها
 0.01دالة عند  0.805

ئج التدقيق فـور االنتهـاء      يقوم المدققون الداخليون برفع تقارير عن نتا       2

  .منها
 0.01دالة عند  0.823

يتضمن التقرير النهائي عن عملية التدقيق الداخلي الرأي الشامل للمدقق           3

  . الداخلي
 0.01دالة عند  0.764

 0.01دالة عند  0.806  .تتضمن التقارير أهداف عملية التدقيق 4

اج إلى متابعـة سـريعة      يتم متابعة المشاكل التي تظهرها التقارير وتحت       5

  .وفورية
 0.01دالة عند  0.657

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

  

  توصيل النتائج: الصدق الداخلي لفقرات البعد الرابع من المحور الثاني -د

 من المحور   الرابعمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد         )  14(ل رقم   يبين جدو      

والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة           ) توصيل النتائج  ( الثاني

 المحسوبة  r وقيمة   0.05،حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من          )0.05(عند مستوى داللة    

، 0.418والتـي تـساوي      38 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      rيمة  اكبر من ق  

  .  صادقة لما وضعت لقياسهالثانيالمحور البعد الرابع من وبذلك تعتبر فقرات 
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  بعدلل الكلية والدرجة )توصيل النتائج(الصدق الداخلي لفقرات البعد الرابع من المحور الثاني  

 لعبارةا الرقم
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

ونتـائج  يقوم المدققون الداخليون بتناقل نتائج التدقيق متـضمنة أهـداف     1

  .المهمةوتوصيات 
 0.01دالة عند  0.781

إدارة التدقيق الداخلي بوضع بعض القيود على توزيع نتائج التدقيق          تقوم   2

   .جهات خارجيةل
 0.01دالة عند  0.572

رة التدقيق الداخلي بإيصال نتائج عملية التـدقيق إلـى الجهـات            قوم إدا ت 3

  .المناسبة
 0.01دالة عند  0.845

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38( الجدولية عند درجة حرية  

  

المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التـدقيق         :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث    : ثالثاً

  .الداخلي

 من المحور   الرابعمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات البعد         )  15(يبين جدول رقم         

والمعدل الكلي لفقراته، والذي    ) المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي        (الثالث

،حيث إن مستوى الداللة لكل      )0.05(لمبينة دالة عند مستوى داللة      يبين أن معامالت االرتباط ا    

 ودرجة  0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      r وقيمة   0.05فقرة اقل من    

  . صادقة لما وضعت لقياسهالثالث، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.418والتي تساوي  35حرية 
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  الداخلي  معوقات التدقيق: الثالث داخلي لفقرات القسمالصدق ال

  العبارة 
معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 0.01دالة عند  0.753  .عدم وجود إلزام قانوني بااللتزام بمعايير المراجعة الداخلية 1

 0.01دالة عند  0.784  .عدم وجود معايير مراجعة داخلية خاصة بالبنوك اإلسالمية 2

جود جهة أو لجنة مسؤولة عن اإلشراف علـى التـزام البنـوك             عدم و  3

  .اإلسالمية بمعايير التدقيق الداخلي
 0.01دالة عند  0.688

 0.01دالة عند  0.777  .انخفاض أهمية التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية 4

 0.01دالة عند  0.663  .ارتفاع تكاليف تطبيق معايير التدقيق الداخلي 5

 0.01دالة عند  0.724  .ود إدراك كافي ألهمية االلتزام بمعايير التدقيق الداخليعدم وج 6

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  
  

، 0.05(اً عند مستوى داللـة      يتضح من الجداول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائي             

وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي يطمئن الباحث إلـى              ) 0.01

  .أنها تقيس ما وضعت ألجله وأنها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة

  :صدق االتساق البنائي

محـور مـن   وللتحقق من الصدق البنائي قام الباحث بحساب معامل االرتباط بين كـل             

  :يوضحان ذلك ) 17+16(محاور االستبانة مع الدرجة الكلية لكل محور والجدولين 
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  )معايير خاصة(بعد مع الدرجة الكلية للمحور األول ارتباط كل 

  معامل  البعد

  االرتباط
  رقابة  عناية  استقالل

    1 خاصةيير معا

   1 0.842  والموضوعيةاستقالل

  1 0.683 0.952  لمهنية اعنايةال

 1 0.864 0.618 0.912 رقابة جودة التدقيق الداخلي

r 0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  

) 0.01(ى داللـة    يتضح من الجداول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستو          

وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي يطمئن الباحث إلى أنها تقيس ما                

  .وضعت ألجله وأنها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة

  

  )17( رقمالجدول

  )معايير األداء( بعد مع الدرجة الكلية للمحور الثاني ارتباط كل 

  األبعاد
الدرجة الكلية 

 محورلل
 توصيل طبيعة تقييم أنشطة

     1 الدرجة الكلية للمحور

    1 0.840 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي

   1 0.481 0.758 تقييم وتطوير إدارة المخاطر

  1 0.507 0.611 0.866 طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق

 1 0.746 0.352 0.572 0.731  النتائجتوصيل

r0.325) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 35(ة حرية  الجدولية عند درج  

r 0.418) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 35( الجدولية عند درجة حرية  
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، 0.05(يتضح من الجداول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللـة              

باحث إلى أنهـا  وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي يطمئن ال    ) 0.01

  .تقيس ما وضعت ألجله وأنها صالحة للتطبيق على عينة الدراسة

  :ثبات االستبانة

نفس النتائج في حالة تم إعادة توزيعها أكثـر         تعطي  يقصد بثبات االستبانة أن االستبانة      

من مرة تحت نفس الظروف والشروط، وهذا يعني أن تكون النتائج التـي تعطيهـا االسـتبانة                 

ذا تم تكرار توزيعها على عينة الدراسة، وقد تم التحقق من الثبات من خالل طريقتـي                متقاربة إ 

  .هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :طريقة التجزئة النصفية .1

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجيـة                    

تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  بـراون            الرتبة لكل بعد وقد       

  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(للتصحيح 

1=   معامل الثبات   

2

ر+

ر

أن هناك معامـل    ) 18(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم         

م أداه الدراسـة فـي عمليـة        ، مما يطمئن الباحث من استخدا     ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان    

  .البحث
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6��7    اإلستبانة >��ت ���6س ا��9	� ا�'�28

  البعد
عدد 

  الفقرات

قبل 

  التعديل
  بعد التعديل

 0.663 0.495 8 االستقاللية والموضوعية

 0.855 0.844 7 العناية المهنية

 األول المحور

المعايير 

 0.705 0.544 6 رقابة جودة التدقيق الداخلي الخاصة

 0.917 0.888 5 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي

 0.901 0.819 6  تقييم وتطوير إدارة المخاطر

 0.671 0.645 5  طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق

 الثاني المحور

 معايير األداء

 0.732 0.696 3  توصيل النتائج

 0.722 0.566 6  المعوقات  ثالقسم الثال

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين* 

أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل تراوحت بين ) 16(  يتضح من الجدول 

وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحـث             ) 0.917 – 0.663(

  .ا على عينة الدراسةإلى تطبيقه

  :طريقة ألفا كرونباخ -1

استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد   

 وهـذا يـدل علـى أن        )0.493(أن معامالت ألفا كرونباخ جميعها فوق       ) 19(يبين جدول رقم  

  .ى تطبيقها على عينة الدراسةتطمئن الباحث إلواالستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 
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  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانة

   وكذلك لالستبانة ككل

  البعد
عدد 
  الفقرات

معامل 
الفا 
  كرونباخ

 0.493 8 االستقاللية والموضوعية

 0.902 7 العناية المهنية

 األول المحور
المعايير 
 0.778  6 لتدقيق الداخليرقابة جودة ا الخاصة

 0.924 5 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي

 0.883  6  تقييم وتطوير إدارة المخاطر

 0.795  5  طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق

 الثاني المحور
 معايير األداء

 0.565  3  توصيل النتائج

 0.825  6  المعوقات  القسم الثالث

 

  :المعالجات اإلحصائية:6.3

 اإلحصائي وتم استخدام االختبـارات اإلحـصائية        SPSSيل االستبانة من خالل برنامج      تحلتم  

  :التالية

  التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية -1

  ".pearson"إليجاد صدق االتساق الداخلي لالستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -2

تباط سبيرمان بـروان للتجزئـة    إليجاد معامل ثبات االستبانة تم استخدام معامل ار   -3

النصفية المتساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتبـاط           

 .ألفا كرونباخ
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة

  : مقدمة-1.4

نتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات الدراسـة،           ال عرض في هذا الفصل          تم

  :التحقق من فروضهاباإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل 

  :اختبار الفرضية الرئيسة األولى :2.4

لة في قطاع غزة المعايير الخاصة الواجب مراعاتها في أعمال           البنوك اإلسالمية العام   تطبيق ال

  .التدقيق

  :ثالثة أبعادوتنقسم هذه الفرضية إلى 

  بعد االستقاللية والموضوعية: 1.2.4

بحساب التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم  

للتـدقيق الـداخلي    ر والمقومات األساسـية     فقرة من فقرات البعد الذي يقيس مدى توافر العناص        

  . في قطاع غزةالمتعارف عليها في البنوك اإلسالمية العاملة

 T.testحيث تم استخدام المتوسطات واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية واختبـار 

one sample  نحـو   أو السلبية فالفقرة التي تميل إيجابياًاإليجابية للتعرف إلى ميل الفقرة نحو 

القبول هي الفقرة التي يوافق أفراد العينة على محتواها إذا كان المتوسط المحسوب من بيانـات                

 والوزن النسبي أكبـر مـن       0.05ومستوي الداللة أقل من     " 3"العينة أكبر من المتوسط المحايد      

   إذا كان ، وتكون الفقرة مائلة نحو السلبية بمعني أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها60%
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 أكبـر ومستوي الداللة   " 3"الوسيط المحسوب من بيانات العينة أقل من الوسيط المحايد          

وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مـستوي          % 60 والوزن النسبي أقل من      0.05من  

  .آراء أفراد مجتمع الدراسةيوضح ) 20 ( رقم والجدول 0.05الداللة لها أكبر من 
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  )20(جدول رقم  ال

  االستقاللية والموضوعيةتحليل فقرات البعد األول من المحور األول 

 الفقرة .م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
  المحسوب

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
مستوى 
  الداللة

الترتيب 
في 
 المجال

1 

يمنح مجلس اإلدارة المـدقق الـداخلي       
أعماله بكفـاءة   صالحيات كافية للقيام ب   

  .وفعالية 
145 3.919 0.829 78.38 6.740 0.000 4 

2 

يتأكد مدير التدقيق الـداخلي مـن إن        
موظفيه ال يدققون أعمال قام بها أقرباء       

  .لهم
131 3.541 0.960 70.81 3.424 0.002 6  

3 

تؤثر العالقات الشخصية بين موظفي     ال  
البنك والمدقق الداخلي علـى عمليـة       

  .التدقيق
96 2.595 1.040 51.89 -2.372 *0.023 8  

4 

يقوم المدقق الداخلي بعرض الحقـائق      
التي أظهرها التدقيق بـدون أي تـأثير      

  .خارجي
150 4.054 0.575 81.08 11.156 0.000 3  

5 
يملك المدقق الداخلي الحرية في اختيار      

  الميادين واألنشطة التي يجب فحصها
158 4.270 0.652 85.41 11.853 0.000 2  

6 
تتبع إدارة التدقيق  الـداخلي ألعلـى        

  .مستوى في الهيكل التنظيمي في البنك
162 4.378 0.721 87.57 11.632 0.000 1  

7 

تضمن اإلدارة العليا معالجة مالحظات     
المدقق الداخلي واتخـاذ اإلجـراءات      
المناسبة لتنفيذ االقتراحات والتوصيات    

  .وتعاون الجهات التي يتم مراجعتها

145 3.919 0.862 78.38 6.484 0.000 5  

8 

يحرص مدير التدقيق الداخلي على أن      
الموظفين المنتقلين من أقـسام وإدارات     
أخرى إلى دائرة التدقيق الداخلي فـي       
البنك ال يدققون اآلن ما أنجـزوه فـي         

  .دوائرهم السابقة

123 3.324 0.973 66.49 2.027 0.050 7 

   0.000 11.573 75.00 3.153 30.000 1110  المجموع 

  .دالة لصالح المتوسط المحايد، أي أن الفقرة تميل نحو السلبية •
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  : يمكن استخالص ما يلي)20(من الجدول رقم 

 بـوزن نـسبي      في ترتيب فقـرات هـذا البعـد        المرتبة األولى  احتلت )6(الفقرة رقم    .1

 وهـذا يعنـي أن هنـاك        0.05 وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   %87.57قدره

 إدارة التـدقيق     هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر علـى أن        موافقة من قبل أفراد العينة على     

 . ألعلى مستوى في الهيكل التنظيمي في البنك تتبعالداخلي

 بـوزن نـسبي     الثانية في ترتيب فقـرات هـذا البعـد        المرتبة   احتلت )5(الفقرة رقم    .2

ا يعنـي أن هنـاك       وهـذ  0.05 وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   %85.41قدره

المدقق الـداخلي     هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على أن       موافقة من قبل أفراد العينة على     

 .يملك الحرية في اختيار الميادين واألنشطة التي يجب فحصها

 بـوزن نـسبي     السابعة في ترتيب فقـرات هـذا البعـد        المرتبة   احتلت )8(الفقرة رقم    .3

 وهـذا يعنـي أن هنـاك        0.05هي أقل من     و 0.000 عند مستوي داللة   %66.49قدره

 مـدير التـدقيق    هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر علـى أن موافقة من قبل أفراد العينة على     

الداخلي يحرص على أن الموظفين المنتقلين من أقسام وإدارات أخرى إلى دائرة التدقيق             

 .الداخلي في البنك ال يدققون اآلن ما أنجزوه في دوائرهم السابقة

 بوزن نسبي   الثامنة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد      المرتبة  احتلت   )3(ة رقم   الفقر .4

، وهذا مؤشـر علـى أن   0.05 من أقل وهي 0.023 عند مستوي داللة  %51.89قدره  

هناك ميل نحو السلبية حيث أنها أقل من المتوسط المحايد، ويعد هذا مؤشـر علـى أن                 

  .ثر على عملية التدقيقتؤال دقق الداخلي العالقات الشخصية بين موظفي البنك والم

وهي اكبـر مـن      % 75  يساوي لجميع فقرات هذا البعد     يتبين أن الوزن النسبي    بشكل عام       

ويعـد هـذا     0.05 وهي أقل من     0.000 تساوي عند مستوي داللة  %" 60"الوزن النسبي المحايد    
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بقطاع غزة، وهـذا    المية العاملة    المدقق الداخلي في البنوك اإلس     موضوعية علي استقاللية    مؤشر

  ).2005السالمي، (و)  2000شقورة،(و)  1998شحروري،(يتفق مع دراسة كالً من 

  بعد العناية المهنية: 2.2.4

  )21(جدول رقم  ال

  )العناية المهنية(تحليل فقرات البعد الثاني من المحور األول 

مجموع   الفقرة .م
 االستجابات

االنحراف   المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

مستوى   Tقيمة 
 الداللة

الترتيب 
في 
 المجال

1 
يشرف مدير التدقيق الداخلي على تنفيـذ       

   .العمل حسب خطوات البرنامج المعتمد
144 3.892 0.737 77.84 7.359 0.000 3 

2 
كافي بمعايير   إلمام   المدققين الداخليين لدى  

  .التدقيق الداخلي
150 4.054 0.664 81.08 9.650 0.000 1  

3 
يحرص المدقق الداخلي على التحـصيل      

  .العلمي المستمر لتطوير مهاراته
139 3.757 0.723 75.14 6.368 0.000 4  

4 

 المدققين الداخليين كوحـدة واحـدة       يتمتع
الكافيـة  متكاملة بالمعرفـة المهـارات      

   .المهنةوالخاصة ب
138 3.730 0.732 74.59 6.063 0.000 5  

5 

 باستمرار علـى    يحرص المدقق الداخلي  
متابعة التطورات الحاصلة على معـايير      
التدقيق الداخلي ويستند إليهـا عنـد أداء        

  .عمله

134 3.622 0.893 72.43 4.235 0.000 7  

6 

يأخذ المدقق الداخلي في االعتبار عند بذل 
العناية المهنية الالزمة، كفـاءة وكفايـة       
إدارة المخاطر والرقابة وعمليات التحكم     

  . البنكفي أنشطة

138 3.730 0.769 74.59 5.771 0.000 6  

7 

يحرص مـدير التـدقيق علـى تـأمين         
التعميمات المالئمة للمرؤوسين في بدايـة   

  .كل عملية مراجعة
149 4.027 0.600 80.54 10.407 0.000 2 

   0.000 8.646 76.60 4.088 26.811 992 المجموع 

  : يمكن استخالص ما يلي)21(من الجدول رقم 
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 بوزن نـسبي قـدره       في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة األولى احتلت   )2( فقرة رقم ال .1

 وهذا يعني أن هناك موافقـة       0.05وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   81.08%

لدى المدقق الداخلي إلمام  أن  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر علىمن قبل أفراد العينة على

 .لية والضرائب وغيرهامناسب بالمبادئ المحاسبية والما

 بوزن نـسبي قـدره      الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )7( الفقرة رقم  .2

 وهذا يعني أن هناك موافقـة       0.05وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   80.54%

مدير التدقيق يحـرص      أن  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على      من قبل أفراد العينة على    

 رؤوسين في بداية كل عملية مراجعة عميمات المالئمة للمعلى تأمين الت

 بوزن نسبي قـدره     السادسة في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )6( الفقرة رقم  .3

 وهذا يعني أن هناك موافقـة       0.05وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   74.59%

المدقق الداخلي يأخذ في      أن  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على      من قبل أفراد العينة على    

االعتبار عند بذل العناية المهنية الالزمة، كفـاءة وكفايـة إدارة المخـاطر والرقابـة               

 .وعمليات التحكم في أنشطة البنك

 بوزن نسبي السابعة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعدالمرتبة احتلت  )5(الفقرة رقم  .4

 وهذا يعني أن هنـاك       0.05من   أقل وهي    0.000 عند مستوي داللة   %72.43قدره  

موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على أن المدقق الـداخلي                

يحرص باستمرار على متابعة التطورات الحاصلة على معايير التدقيق الداخلي ويستند           

  .إليها عند أداء عمله

وهي اكبر من   % 76.60 يساوي   البعد لجميع فقرات هذا     الوزن النسبي  عام يتبين أن     بشكل      

، ويعـد هـذا   0.05 وهي اقل من   0.000ومستوى الداللة تساوي    % " 60"الوزن النسبي المحايد    
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 المدققين الداخليين ويقومون ببذل العناية المهنية المعقولة عند عملية التدقيق الداخلي  على أنمؤشر

  .)2005السالمي ، (و) 2000شقورة،(وهذا يتفق مع دراسة 

  رقابة جودة التدقيق الداخلي: : : : 3.2.4

  )22(جدول رقم  ال

  )رقابة جودة التدقيق الداخلي(تحليل فقرات البعد الثالث من المحور األول 

 الفقرة .م
مجموع 
 االستجابات

  المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

  Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

الترتيب 
في 
 المجال

1 

 للمدقق الداخلي   تتم عملية التقييم المستمر   
لبيان مدى االلتـزام بمعـايير التـدقيق         

    .الداخلي
137 3.703 0.845 74.05 5.056 0.000 4  

2 

يقــوم المــدقق الــداخلي بتقــويم األداء 
باستخدام الموازنات التقديرية والتكـاليف     

  .المعيارية
129 3.486 0.804 69.73 3.683 0.001 6  

3 

 انسجاممن  يقوم المدقق الداخلي بالتحقق     
األنظمة المطبقة مع الخطط واإلجراءات     

  .واألنظمة
142 3.838 0.646 76.76 7.888 0.000 3 

4 

تخضع نتائج أعمال إدارة التدقيق الداخلي      
للتقييم من قبل جهات خارجيـة بـشكل        

 .دوري

147 3.973 0.552 79.46 10.720 0.000 1  

5 
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من تطبيـق       

  .محاسبية المتعارف عليهاالمبادئ ال
146 3.946 0.621 78.92 9.263 0.000 2 

6 

يقوم المـدقق الـداخلي بتقيـيم العمليـة         
اإلدارية بتقديم الخطط المعتمدة لتحقيـق      

  .أهداف البنك
132 3.568 0.728 71.35 4.742 0.000 5 

  0.000 9.398 75.05 2.921 22.514 833  المجموع 

  :استخالص ما يلي يمكن )22(من الجدول رقم 

  بوزن نـسبي قـدره      في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة األولى احتلت   )4(الفقرة رقم    .1

 وهذا يعني أن هناك موافقـة       0.05وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   79.64%



 

 

 

110

 نتائج أعمال إدارة التدقيق      أن  هذه الفقرة، يعد هذا مؤشر على      من قبل أفراد العينة على    

 . للتقييم من قبل جهات خارجية بشكل دوري تخضعالداخلي

 بوزن نـسبي قـدره      الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )5( الفقرة رقم  .2

 وهذا يعني أن هناك موافقـة       0.05وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   78.92%

ي يقـوم    المدقق الـداخل    أن  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على      من قبل أفراد العينة على    

 .بالتأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 بوزن نسبي قـدره     الخامسة في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )6( الفقرة رقم  .3

 وهذا يعني أن هناك موافقـة       0.05وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   71.35%

المدقق الـداخلي يقـوم       أن لى هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر ع      من قبل أفراد العينة على    

 .بالتأكد من تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها

 بـوزن   السادسة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعـد       المرتبة   احتلت )2(رقم   الفقرة .4

 وهـذا يعنـي أن      0.05 من   أقلوهي   0.001 عند مستوي داللة   %69.73نسبي قدره   

 هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر علـى أن المـدقق           هناك موافقة من قبل أفراد العينة على      

  .يقوم بتقويم األداء باستخدام الموازنات التقديرية والتكاليف المعياريةالداخلي 

وهي اكبر من   % 75.05 يساوي    لجميع فقرات هذا البعد     النسبي الوزن عامة يتبين أن         بشكل 

 ويعـد هـذا   0.05وهي اقل مـن    0.000ومستوى الداللة تساوي    %" 60"الوزن النسبي المحايد    

  .رقابة من قبل المدققين الداخليين على جودة التدقيق الداخلي أنه توجد على مؤشر

  :الثانيةالفرضية الرئيسة  اختبار :3.4

 البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة معايير األداء الواجب مراعاتها فـي أعمـال               تطبيق ال

  .التدقيق
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  : أبعادربعةأوتنقسم هذه الفرضية إلى 

  :إدارة أنشطة التدقيق الداخلي: البعد األول : 1.3.4

  )23(جدول رقم  ال

  )إدارة أنشطة التدقيق الداخلي(تحليل فقرات البعد األول من المحور الثاني 

 الفقرة .م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

الترتيب 
في 
 المجال

1 
يقوم المدقق الداخلي بالتخطيط لكل عملية      

  .تدقيق على حدة وتقييم المخاطر
132 3.568 0.801 71.35 4.312 0.000 5 

2 

صول على  حيجب على المدقق الداخلي ال    
معلومات مسبقة تستخدم كأساس لعمليـة      

   .التدقيق 
143 3.865 0.713 77.30 7.374 0.000 4  

3 

 النظـام  يجب على المدقق الداخلي دراسة  
مجـال  الخاصة ب الداخلي وأوراق العمل    

  .التدقيق الداخلي
150 4.054 0.705 81.08 9.095 0.000 2  

4 

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من أن موارد       
التدقيق الداخلي مناسبة وكافية وموزعـة      

  .بكفاءة 
147 3.973 0.763 79.46 7.754 0.000 3  

5 

يقوم المدقق الـداخلي بالحـصول علـى       
لموافقة الالزمة من اإلدارة على خطـة       ا

 .التدقيق

151 4.081 0.759 81.62 8.660 0.000 1 

  0.000 8.422 78.16 3.280 19.541 723 المجموع 

  

  : يمكن استخالص ما يلي)23(من الجدول رقم 

 بوزن نـسبي قـدره      البعد في ترتيب فقرات هذا      المرتبة األولى  احتلت )5(الفقرة رقم    .1

 أن هناك موافقة من هذا يعني 0.05  وهي أقل من  0.000ستوي داللةعند م 81.61%
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على أن المدقق الداخلي يقوم باالتصال      يعد هذا مؤشر    قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،       

 .باإلدارة العليا وإبالغها بالخطط والحصول على الموافقة منها

 بـوزن نـسبي قـدره       ا البعد الثانية في ترتيب فقرات هذ    المرتبة  احتلت   )3( الفقرة رقم  .2

  وهذا يعني أن هناك موافقة من 0.05وهي أقل من  0.000 عند مستوي داللة 81.08%

 بوزن نـسبي قـدره      الرابعة في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )2( الفقرة رقم  .3

 وهذا يعني أن هناك موافقة من 0.05وهي أقل من  0.000 عند مستوي داللة 77.30%

المدقق الداخلي يحصل علـى    هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على أن العينة على  قبل أفراد 

 .معلومات مسبقة تستخدم كأساس لعملية التدقيق

 بوزن نسبي الخامسة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعدالمرتبة  احتلت )1(الفقرة رقم  .4

هنـاك   أن   هذا يعنـي    0.05 وهي أقل من     0.000 عند مستوي داللة   %71.35قدره  

 على أن المدقق الـداخلي      ويعد هذا مؤشر  موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة،         

يقوم بوضع خطة لكل عملية تدقيق على حده وتقييم المخاطر وذلك لتحديد أولويات نشاط 

  . التدقيق المتفقة مع أهداف المنشأة

 اكبر من   وهو %78.16يساوي    لجميع فقرات هذا البعد     عام يتبين أن الوزن النسبي     وبشكل      

 مما يدل على    0.05 وهي اقل من     0.000ومستوى الداللة تساوي    %" 60"الوزن النسبي المحايد    

 بناء على معلومـات     أن المدقق الداخلي يدير أنشطة التدقيق بشكل جيد حيث يقوم بوضع الخطط             

شحروري، (هذا يتفق مع دراسة لموافقة عليها من اإلدارة العليا ولكل عمليه تدقيق بعد أخذ امسبقة 

1998.(  
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  تقييم وتطوير إدارة المخاطر: البعد الثاني: 4 .2.3

   ) 24(جدول رقم  ال

  )تقييم وتطوير إدارة المخاطر(تحليل فقرات البعد الثاني من المحور الثاني 

 الفقرة .م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
مستوى 

 داللةال

الترتيب 
في 
 المجال

1 

يقوم المدقق الداخلي بالتأكـد مـن مالئمـة         
األهداف والسياسات الموضوعة مـن قبـل       
مجلس اإلدارة وتحديد مـدى تحقيـق هـذه         
األهداف والـسياسات وبيـان االنحرافـات       

  .واإلبالغ عنها

140 3.784 0.947 75.68 5.036 0.000 6 

2 

يقوم المدقق الداخلي بـالتحقق مـن أن        
النواحي الرقابية على السجالت والتقارير     

  .كافية وفعالة
155 4.189 0.616 83.78 11.736 0.000 2  

3 
تأكد مـن فعاليـة   اليقوم المدقق الداخلي ب   

  .الوسائل المستخدمة في حماية األصول
155 4.189 0.569 83.78 12.702 0.000 3  

4 

ومطابقة يتأكد المدقق الداخلي من وجود      
بالجرد المفـاجئ   جالت  مع الس األصول  

  .بشكل دوري 
158 4.270 0.693 85.41 11.147 0.000 1  

5 

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من قيام البنك       
بوضع معايير ومقاييس كافية لتحديد مـا       
إذا كانت األهداف واألغراض قـد تـم        

  .تحقيقها

145 3.919 0.759 78.38 7.361 0.000 5  

6 
ي في تطوير   تساهم أنشطة التدقيق الداخل   

  .إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة  في البنك
152 4.108 0.843 82.16 7.998 0.000 4 

  0.000 11.002 81.53 3.571 24.459 905  المجموع 

  

  : يمكن استخالص ما يلي)24(من الجدول رقم 

 بـوزن نـسبي      في ترتيب فقـرات هـذا البعـد        المرتبة األولى احتلت   )4(الفقرة رقم    .1

 وهـذا يعنـي أن هنـاك    0.05وهي أقل من  0.000  عند مستوي داللة %85.41قدره
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المدقق الداخلي   أن هذه الفقرة، يعد هذا مؤشر على من قبل أفراد العينة على بشدةموافقة

 .يتأكد من وجود ومطابقة األصول مع السجالت بالجرد المفاجئ بشكل دوري

 بـوزن نـسبي قـدره       رات هذا البعد  الثانية في ترتيب فق   المرتبة  احتلت   )2( الفقرة رقم  .2

 وهذا يعني أن هناك موافقة من 0.05وهي أقل من  0.000 عند مستوي داللة 83.78%

المدقق الداخلي يقوم بالتحقق      أن  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على      قبل أفراد العينة على   

  .من أن النواحي الرقابية على السجالت والتقارير كافية وفعالة

 بوزن نـسبي قـدره   الخامسة في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )5( الفقرة رقم  .3

 وهذا يعني أن هناك موافقة من 0.05وهي أقل من  0.000 عند مستوي داللة 78.38%

المدقق الداخلي يقوم بالتأكـد      هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على أن         قبل أفراد العينة على   

فية لتحديد ما إذا كانت األهداف واألغراض قد        من قيام البنك بوضع معايير ومقاييس كا      

 .تم تحقيقها

 بوزن نسبي السادسة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعد المرتبة  احتلت   )1(الفقرة رقم    .4

 وهذا يعنـي أن هنـاك        0.05 من   أقلوهي   0.000 عند مستوي داللة   %75.68قدره  

يقوم مؤشر على أن المدقق الداخلي موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، يعد هذا           

 مـدى   ويحددبالتأكد من مالئمة األهداف والسياسات الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة           

  .تحقيق هذه األهداف والسياسات وبيان االنحرافات واإلبالغ عنها

 وهي اكبـر    %81.53 يساوي    لجميع فقرات هذا البعد    الوزن النسبي  يتبين أن    وبشكل عام       

ويعـد   0.05 وهي اقل من     0.000ومستوى الداللة تساوي    % " 60"زن النسبي المحايد    من  الو  

  . يقوم بتقييم وتطوير إدارة المخاطر المدقق الداخليأن هذا مؤشر على
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        ::::طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق: : البعد الثالث: 3.4 .3

   )25(جدول رقم  ال

  )طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق (تحليل فقرات البعد الثالث من المحور الثاني

 الفقرة .م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

الترتيب 
في 
 المجال

1 

 بتحديـد أهـداف     تقوم إدارة التدقيق    
النشاط الذي ستتم مراجعته والطـرق      

 .استخدامهاالتي يتم 

146 3.946 0.468 78.92 12.289 0.000 3  

2 
تقـارير  ال برفع   الداخليين المدققينيقوم  

  .عن نتائج التدقيق فور االنتهاء منها
150 4.054 0.780 81.08 10.980 0.000 2  

3 

يتضمن التقرير النهائي عـن عمليـة       
التدقيق الداخلي الرأي الشامل للمـدقق      

   .الداخلي
144 3.892 0.843 77.84 8.222 0.000 4  

 1 0.000 6.438 82.16 0.614 4.108 152  .ر أهداف عملية التدقيقتتضمن التقاري 4

5 

يتم متابعة المـشاكل التـي تظهرهـا        
التقارير وتحتاج إلى متابعـة سـريعة       

  .وفورية
143 3.865 0.948 77.30 10.980 0.000 5 

  0.000 10.643 79.46 2.781 19.865 735 المجموع 

  

  :لي يمكن استخالص ما ي)25(من الجدول رقم 

 بوزن نـسبي قـدره       في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة األولى احتلت   )4(الفقرة رقم    .1

من   وهذا يعني أن هناك موافقة     0.05هي أقل من     0.000عند مستوي داللة     82.16%

 تتضمنالمدقق الداخلي   تقارير    أن  هذه الفقرة، يعد هذا مؤشر على      قبل أفراد العينة على   

 .أهداف عملية التدقيق

 بـوزن نـسبي قـدره       الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )2( فقرة رقم ال .2

 وهذا يعني أن هناك موافقة من 0.05وهي أقل من  0.000 عند مستوي داللة 81.08%
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 مـون المدققين الداخليين يقو    أن  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على      قبل أفراد العينة على   

 . يق فور االنتهاء منهاتقارير عن نتائج التدقالبرفع 

 بوزن نـسبي قـدره      الرابعة في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )3( الفقرة رقم  .3

 وهذا يعني أن هناك موافقة من 0.05وهي أقل من  0.000 عند مستوي داللة 77.84%

النهائي عـن عمليـة    التقرير  هذه الفقرة، ويعد هذا مؤشر على أنقبل أفراد العينة على  

 .قيق الداخلي يتضمن الرأي الشامل للمدقق الداخليالتد

 بوزن نسبي الخامسة واألخيرة في ترتيب فقرات هذا البعدالمرتبة  احتلت )5(الفقرة رقم  .4

  وهذا يعني أن هناك 0.05 هي أقل من 0.000 عند مستوي داللة %77.30قدره 

أن المدقق الداخلي يقوم  على يعد هذا مؤشرموافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، 

  .بمتابعة المشاكل التي تظهرها التقارير وتحتاج إلى متابعة سريعة وفورية

" %60"من الوزن النسبي المحايد  أكبر 79.46عام يتبين أن الوزن النسبي يساوي بشكل       

  على أن هناك تخطيط وتنفيذيعد هذا مؤشر 0.05وهي اقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي 

   .لعملية التدقيق
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  توصيل النتائج: البعد الرابع: 4.3.4

  )26( جدول رقم  ال

  )توصيل النتائج(تحليل فقرات البعد الرابع من المحور الثاني 

 الفقرة .م
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
مستوى 
 الداللة

الترتيب 
في 
 المجال

1 

 بتناقل نتائج   الداخليين نالمدققييقوم  
ونتـائج  التدقيق متضمنة أهـداف     

 .المهمةوتوصيات 

138 3.730 0.804 74.59 5.518 0.000 2  

2 

إدارة التدقيق الداخلي بوضع    تقوم  
بعض القيود على توزيـع نتـائج       

  .جهات خارجيةلالتدقيق 

133 3.595 0.896 71.89 4.035 0.000 3 

3 

بإيصال قوم إدارة التدقيق الداخلي     ت
نتائج عملية التدقيق إلى الجهـات      

 .المناسبة

143 3.865 0.948 77.30 5.552 0.000 1  

   0.000 6.859 74.59 1.941 11.189 414  المجموع 

  

  : يمكن استخالص ما يلي)26(من الجدول رقم 

 بوزن نـسبي قـدره       في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة األولى  احتلت )3(الفقرة رقم    .1

من  هناك موافقة وهذا يعني أن 0.05وهي أقل من  0.000ند مستوي داللة ع 77.30%

إدارة التدقيق الـداخلي تقـوم        أن  هذه الفقرة، يعد هذا مؤشر على      قبل أفراد العينة على   

 .بإيصال نتائج عملية التدقيق إلى الجهات المناسبة

ـ  الثانية في ترتيب فقرات هذا البعد     المرتبة  احتلت   )1(الفقرة رقم    .2 وزن نـسبي قـدره      ب

من  هناك موافقة وهذا يعني أن 0.05وهي أقل من  0.000عند مستوي داللة  74.59%

المدققين الـداخليين يتنـاقلون       أن  هذه الفقرة، يعد هذا مؤشر على      قبل أفراد العينة على   

 . والنتائج والتوصيات المهمةاألهدافنتائج التدقيق والتي تتضمن 
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 عند مـستوي داللـة   % 71.89 بوزن نسبي قدرهالثانيةة المرتب احتلت )2(الفقرة رقم  .3

 على هذه   من قبل أفراد العينة     وهذا يعني أن هناك موافقة     0.05 وهي أقل من      0.000

إدارة التدقيق الداخلي تقوم بوضع بعض القيـود علـى          الفقرة، ويعد هذا مؤشر على أن     

 .توزيع نتائج التدقيق لجهات خارجية

الوزن النسبي و اكبر من وه 74.59%ن الوزن النسبي  يساوي  يتبين أ      وبشكل عام 

على وهذا مؤشر    0.05 وهي اقل من     0.000و مستوى الداللة تساوي     %" 60"المحايد  

 وهذا   فور االنتهاء منها    عن نتائج عملية التدقيق    أن المدققين الداخليين يرفعون تقاريرهم    

  ).2005السالمي، (يتفق مع دراسة 
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تطبيـق   يتم " بالفرضية األولي والتي تنص على      المتعلقة )27( في الجدول رقم     جمال النتائج وإل

  " ةقطاع غزمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في 

  )27( جدول رقم  ال

  إجمالي تحليل جميع المحاور 

 رقم الفقرة
عدد 
 الفقرات

مجموع 
 الدرجات

 المتوسط
حراف االن

 المعياري

الوزن 
 النسبي

 Tقيمة 
مستوى 
 الترتيب الداللة

 6 0.000 11.573 75.00 3.153 30.000 1110 8 االستقاللية والموضوعية

 4 0.000 8.646 76.60 4.088 26.811 992 7 العناية المهنية

 5 0.000 9.398 75.05 2.921 22.514 833 6 رقابة جودة التدقيق الداخلي

  0.000 10.781 75.55 9.211 79.324 2935 21  المعايير الخاصةلالمحور األو

 3 0.000 8.422 78.16 3.280 19.541 723 5 إدارة أنشطة التدقيق الداخلي

 1 0.000 11.002 81.53 3.571 24.459 905 6  تقييم وتطوير إدارة المخاطر

 2 0.000 10.643 79.46 2.781 19.865 735 5  طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق

 7 0.000 6.859 74.59 1.941 11.189 414 3  توصيل النتائج

  0.000 11.819 78.435 9.291 75.054 2777 19  معايير األداءالمحور الثاني

  0.000 11.766 76.99 17.772 154.378 5712 40  اإلجمالي

  

  :أن )27( رقم يتضح من الجدول

وبعـد  %) 81.53(ر احتل المرتبة األولي بـوزن نـسبي         بعد تقييم وتطوير إدارة المخاط        ُ 

، وبعد إدارة أنـشطة     %)79.46(تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق احتل المرتبة الثانية بوزن نسبي          

، وبعد العناية المهنية احتل المرتبة      %)78.16(التدقيق الداخلي احتل المرتبة الثالثة بوزن نسبي        

قابة جودة التدقيق الداخلي احتل المرتبة الخامسة بوزن        ، وبعد ر  %)76.60(الرابعة بوزن نسبي    
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، وبعد االستقاللية والموضوعية احتـل المرتبـة الـسادسة بـوزن نـسبي              %)75.05(نسبي  

  %).74.59(، وبعد توصيل النتائج احتل المرتبة السابعة واألخيرة بوزن نسبي %)75.00(

  بلغـت  طاع غزة  للمعايير الخاصـة     ويتبين أن نسبة تطبيق البنوك اإلسالمية في ق                

، وهذا يعني أن درجة التطبيق جيدةً  ولكن غير كافية ويالحظ أن هناك تفاوت في )75.55%(

نسبة تطبيق أبعاد المعايير الخاصة، فقد احتل بعد العناية المهنية المرتبة األولي بوزن نـسبي               

  %).  75.00(رة بوزن نسبي ، واحتل بعد االستقاللية والموضوعية المرتبة األخي%)76.60(

 ويتبين أيضاً أن نسبة تطبيق البنوك اإلسالمية في قطـاع غـزة  لمعـايير األداء بلغـت                      

تطبيقاً مـن المعـايير       وهذه النسبة جيدة ولكن غير كافية على الرغم من أنها أكثر           )76.99%(

تقييم وتطوير د احتل بعد الخاصة ويالحظ أن هناك تفاوت في نسبة تطبيق أبعاد معايير األداء، فق

 المرتبـة   ، واحتل بعد توصيل النتـائج     %) 81.53( المرتبة األولى بوزن نسبي    إدارة المخاطر 

  ).1998شحروري، ( وهذا يتفق مع دراسة %) 74.59( بوزن نسبي األخيرة

 اكبر من  الوزن     ووه% 76.99 يساوي لجميع األبعاد     عامة يتبين أن الوزن النسبي     بشكل     

 أي نقبل الفرضية  0.05 وهي اقل من 0.000و مستوى الداللة تساوي % " 60"ي المحايد  النسب

% 76.99على أن هناك تطبيق لمعايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسـالمية بنـسبة              مما يدل   

وهذه النسبة جيدة ولكن غير كافية ويعزي الباحث ذلك لعدم وجود اهتمام كبير مـن قبـل إدارة      

دقيق الداخلي وكذلك عدم وجود رقابة كافية تلزم البنوك بتطبيق معايير التدقيق وعدم             البنوك بالت 

وجود معايير خاصة بالبنوك اإلسالمية وأن عدد من المدققين غير متخصصين وليس لديهم فهم              

  ).2000شقورة، (و) 2005السالمي، (ومعرفة كافية بمعايير التدقيق وهذا يتفق مع دراسة 

تطبيـق   يتم: حث قد تحقق من صحة الفرضية األولي والتي نصت على         وبهذا يكون البا  

  .ةقطاع غزمعايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في 
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  :الثالثةالفرضية الرئيسة اختبار  :4.4

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مـدى التـزام البنـوك       ال       "

اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى المتغيـرات الشخـصية              

 عدد سنوات الخبرة، الحصول على      – المركز الوظيفي    - التخصص المهني    -المؤهل العلمي   (

 )"شهادة مهنية


=� ا�-$�
� هEA م2 وی�-$عF$ت ا��

� ا�-$+
� ا�-$����   :ا�

  : األوليالفرضية الفرعية:1.4.4

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مـدى التـزام البنـوك       ال       "

  " المؤهل العلمياإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى

الختبار  One Way ANOVA استخدام أسلوب تحليل التباين األحاديإلختبار هذا الفرض تم 

  .يبين ذلك) 28(وق بين إجابات المبحوثين والجدول التالي رقم الفر
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   )28 ( رقمجدولال

 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى المؤهل 

  العلمي

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين بعاداأل
 الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة  المربعات

 المعنوية
مستوى 
 الداللة

 0.630 2 1.259 بين المجموعات
 10.492 34 356.741 داخل المجموعات

االستقاللية 
 والموضوعية

  36 358.000 المجموع الكلي
0.060 0.942 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.356 2 0.713 بين المجموعات
  ة المهنيةالعناي 17.675 34 600.963 داخل المجموعات
  36 601.676 المجموع الكلي

غير دالة  0.980 0.020
 إحصائياً

 5.844 2 11.688 بين المجموعات
 8.693 34 295.556 داخل المجموعات

رقابة جودة التدقيق 
  الداخلي

  36 307.243 المجموع الكلي
0.672 0.517 

غير دالة 
 إحصائياً

 3.610 2 7.219 بين المجموعات
 89.614 34 3046.889 داخل المجموعات

القسم األول 
 المعايير الخاصة

  36 3054.108 المجموع الكلي
0.040 0.961 

غير دالة 
 إحصائياً

 2.002 2 4.004 بين المجموعات
 11.270 34 383.185 داخل المجموعات

إدارة أنشطة التدقيق 
  يالداخل

  36 387.189 المجموع الكلي
0.178 0.838 

غير دالة 
 إحصائياً

 6.224 2 12.448 بين المجموعات
 13.139 34 446.741 داخل المجموعات

تقييم وتطوير إدارة 
  المخاطر

  36 459.189 المجموع الكلي
0.474 0.627 

غير دالة 
 إحصائياً

 2.458 2 4.917 بين المجموعات
 8.041 34 273.407 داخل المجموعات

 تخطيط طبيعة
  وتنفيذ عملية التدقيق

  36 278.324 المجموع الكلي
0.306 0.739 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.356 2 0.713 بين المجموعات
  توصيل النتائج 3.969 34 134.963 داخل المجموعات
  36 135.676 المجموع الكلي

0.090 
 

0.914 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.353 2 2.707 بين المجموعات
 91.329 34 3105.185 داخل المجموعات

القسم الثاني معايير 
  األداء

  36 3107.892 المجموع الكلي

0.015 
 

0.985 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   3.26 ) =0.05(ة وعند مستوى دالل) 2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  5.25 = )0.01(وعند مستوى داللة  )2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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الجدولية عند مستوى   " ف"ة  المحسوبة أقل من قيم   " ف"قيمة  أن    ) 28( رقم   يبين الجدول 

بر ، وكذلك مستوي الداللة لكل محور أك      تبانةوالدرجة الكلية لالس   األبعاد في جميع    )0.05 (داللة

 بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي           فروق عدم وجود   مما يعني  )0.05 (من

وبهذا نقبل الفرضية القائلة بأنة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اسـتجابات المبحـوثين                

ى حول مدى التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إل             

 ويعزى الباحث ذلك ألن جميع أفـراد العينـة مـؤهلهم العلمـي بكـالوريوس         المؤهل العلمي، 

 المغنـي، (و) 2005،الـسالمي (و) 2009العفيفي،(   وهذا يتفق مع دراسة    وماجستير ودكتوراه 

2003(.  

  :الفرضية الفرعية الثانية:2.4.4

 حول مـدى التـزام البنـوك    توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين   ال       "

  "اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى التخصص المهني

 One Way ANOVA استخدام أسلوب تحليل التباين األحـادي  تم  هذا الفرض إلختبار     

  .الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين
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   )29(رقم جدول ال

 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )لتباين األحادي نتائج تحليل ا

التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى 

  التخصص المهني

 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 8.773 2 17.546 بين المجموعات

 10.013 34 340.454 داخل المجموعات
االستقاللية 
 والموضوعية

  36 358.000 المجموع الكلي

0.876 
 

0.426 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 23.590 2 47.181 بين المجموعات
  العناية المهنية 16.309 34 554.495 داخل المجموعات
  36 601.676 المجموع الكلي

1.446 
 

0.250 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 10.141 2 20.282 بين المجموعات
 8.440 34 286.962 داخل المجموعات

رقابة جودة التدقيق 
  36 307.243 المجموع الكلي  الداخلي

1.202 
 

0.313 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 117.660 2 235.321 بين المجموعات
 82.906 34 2818.787 داخل المجموعات

القسم األول 
  36 3054.108 المجموع الكلي المعايير الخاصة

1.419 
 

0.256 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 20.086 2 40.171 بين المجموعات
 10.206 34 347.018 داخل المجموعات

إدارة أنشطة التدقيق 
  36 387.189 يالمجموع الكل  يالداخل

1.968 
 

0.155 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 51.297 2 102.594 بين المجموعات
 10.488 34 356.595 داخل المجموعات

تقييم وتطوير إدارة 
  36 459.189 المجموع الكلي  المخاطر

4.891 
 

0.014 
 

دالة عند 
0.05 

 2.203 2 4.406 بين المجموعات
 8.056 34 273.918 داخل المجموعات

طبيعة تخطيط 
  36 278.324 المجموع الكلي  وتنفيذ عملية التدقيق

0.273 
 

0.762 
 

ة غير دال
 إحصائياً

 1.688 2 3.376 بين المجموعات
  توصيل النتائج 3.891 34 132.300 داخل المجموعات

  36 135.676 المجموع الكلي  

0.434 
 

0.652 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 96.649 2 193.297 لمجموعاتبين ا
 85.723 34 2914.595 داخل المجموعات

القسم الثاني معايير 
  36 3107.892 المجموع الكلي  األداء

1.127 
 

0.336 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   3.26 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  5.25 = )0.01(لة وعند مستوى دال )2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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الجدوليـة عنـد    " ف"المحسوبة أقل من قيمـة      " ف"يمة  أن ق ) 29(     يتضح من الجدول رقم     

لكـل   وكذالك مستوي الداللـة      تبانةوالدرجة الكلية لالس   األبعادفي جميع    )0.05(مستوى داللة   

ـ  عدم وجود  مما يعني  عدا بعد تقييم وتطوير إدارة المخاطر        0.05محور أكبر من      بـين   روق ف

توجـد   ال  وبهذا نقبل الفرضية القائلـة بأنـة  التخصص المهنيإجابات المبحوثين تعزى لمتغير   

اإلسالمية العاملـة   فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مدى التزام البنوك            

  ويعزى الباحـث ذلـك     بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى التخصص المهني         

نسبة كبيرة من المدققين الداخلين متخصصين حيث بلغت نسبة المحاسـبين فـي عينـة               لوجود  

الجدولية عند مـستوى    " ف" من قيمة    كبرالمحسوبة أ " ف" قيمة   إال أنه وجد أن   ،    %70الدراسة  

 أي  تقييم وتطوير إدارة المخاطر   بعد   في   0.05 وكذالك مستوي الداللة أصغر من       )0.05(داللة  

تقييم وتطـوير إدارة  "  تطبيق معيار  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات    روق توجد ف  أنه

 وللتعرف إلى اتجاه الفروق قـام الباحـث باسـتخدام        المهني تعزى لمتغير التخصص  " المخاطر

  :يوضح ذلك) 30(اختبار شيفيه البعدي والجدول 

   )30 ( رقمجدولال

  اتجاه الفروق وداللتهاللتعرف إلى  Scheffe Test نتائج اختبار شيفيه

  تقييم وتطوير إدارة المخاطرفي بعد 

  محاسبة  التخصص
 25.538=م

  إدارة
  21.667=م

  اقتصاد
 22.200=م

  ـ  ـ  ـ  25.538=م: محاسبة

  ـ  ـ *3.872  21.667=م: إدارة

  ـ  0.533  3.338  22.200= م:اقتصاد

                
  )≥α   0.05(دالة عند مستوى داللة * 
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بين تخصص المحاسـبة     فروق ذات داللة إحصائية      أنه توجد ) 30(ن جدول رقم         يتضح م 

تخصصات األخرى ويعزى الباحث    ، ولم تتضح فروق بين ال     واإلدارة لصالح تخصص المحاسبة   

  .ذلك ألن المحاسب على علم أكثر من باقي التخصصات بمعايير التدقيق

  :الفرضية الفرعية الثالثة:3.4.4

ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مـدى التـزام البنـوك     توجد فروق   ال       "

  "المركز الوظيفياإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى 

 One Way استخدام أسلوب تحليل التبـاين األحـادي        وللتحقق من صحة هذا الفرض تم 

ANOVA  المبحوثينالختبار الفروق بين إجابات.  

  :يوضح ذلك) 31(والجدول 
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   )31(رقمجدول ال

 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

المركز التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى 

  الوظيفي

 ع المربعاتمجمو مصدر التباين األبعاد
درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 9.893 3 29.680 بين المجموعات
 9.949 33 328.320 داخل المجموعات

االستقاللية 
  36 358.000 المجموع الكلي والموضوعية

0.994 
 

0.408 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 27.142 3 81.426 عاتبين المجمو
  العناية المهنية 15.765 33 520.250 داخل المجموعات
  36 601.676 المجموع الكلي

1.722 
 

0.182 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 10.620 3 31.859 بين المجموعات
 8.345 33 275.384 داخل المجموعات

رقابة جودة التدقيق 
  36 307.243 ع الكليالمجمو  الداخلي

1.273 
 

0.300 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 129.525 3 388.576 بين المجموعات
 80.774 33 2665.532 داخل المجموعات

القسم األول 
  36 3054.108 المجموع الكلي المعايير الخاصة

1.604 
 

0.207 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 3.286 3 9.857 بين المجموعات
 11.434 33 377.332 داخل المجموعات

إدارة أنشطة التدقيق 
  36 387.189 المجموع الكلي  يالداخل

0.287 
 

0.834 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 22.729 3 68.187 بين المجموعات
 11.849 33 391.002 داخل المجموعات

تقييم وتطوير إدارة 
  36 459.189 المجموع الكلي  المخاطر

1.918 
 

0.146 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 5.423 3 16.268 بين المجموعات
 7.941 33 262.057 داخل المجموعات

خطيط طبيعة ت
  36 278.324 المجموع الكلي  وتنفيذ عملية التدقيق

0.683 
 

0.569 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.385 3 1.155 بين المجموعات
  توصيل النتائج 4.076 33 134.520 داخل المجموعات
  36 135.676 المجموع الكلي

0.094 
 

0.963 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 63.524 3 190.571 بين المجموعات
 88.404 33 2917.320 داخل المجموعات

القسم الثاني معايير 
  36 3107.892 المجموع الكلي  األداء

0.719 
 

0.548 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   3.86 ) =0.05(داللة وعند مستوى ) 2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  4.38 = )0.01(وعند مستوى داللة  )2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

الجدوليـة عنـد   " ف"المحسوبة أقل من قيمة " ف"قيمة أن ) 31(يتضح من الجدول رقم     

، وكذلك مستوي الداللـة لكـل       تبانةوالدرجة الكلية لالس   األبعادفي جميع   ) 0.05(مستوى داللة   

 بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير المركز        فروق عدم وجود  مما يعني   0.05أكبر من   محور  
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الوظيفي وبهذا نقبل الفرضية القائلة بأنة ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين اسـتجابات                 

المبحوثين حول مدى التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي             

) 2003المغنـي،   (و) 2009العفيفـي،   ( إلى المركز الوظيفي وهذا يتفق مـع دراسـة          تعزى  

  ).1998شحروري، (و

  :الفرضية الفرعية الرابعة:4.4.4

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول مـدى التـزام البنـوك       ال       "

  "لي تعزى إلى عدد سنوات الخبرةاإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخ

 One  باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي قام الباحث      وللتحقق من صحة هذا الفرض 

Way ANOVA الختبار الفروق بين إجابات المبحوثين .  

  .يوضح ذلك) 32(والجدول 
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   )32 ( رقمجدولال

 بين إجابات المبحوثين حول مدى (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

تعزى التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى 

  عدد سنوات الخبرةلمتغير 

 مجموع المربعات مصدر التباين األبعاد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 7.467 3 22.400 بين المجموعات
 10.170 33 335.600 داخل المجموعات

 االستقاللية
  36 358.000 المجموع الكلي والموضوعية

0.734 
 

0.539 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 20.562 3 61.687 بين المجموعات
  العناية المهنية 16.363 33 539.989 داخل المجموعات
  36 601.676 المجموع الكلي

1.257 
 

0.305 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 5.113 3 15.338 بين المجموعات
 8.846 33 291.906 داخل المجموعات

رقابة جودة التدقيق 
  36 307.243 المجموع الكلي  الداخلي

0.578 
 

0.634 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 87.197 3 261.591 بين المجموعات
 84.622 33 2792.517 داخل المجموعات

القسم األول 
  36 3054.108 المجموع الكلي المعايير الخاصة

1.030 
 

0.392 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.745 3 2.234 بين المجموعات
 11.665 33 384.956 داخل المجموعات

إدارة أنشطة التدقيق 
  36 387.189 المجموع الكلي  يالداخل

0.064 
 

0.979 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 23.113 3 69.339 بين المجموعات
 11.814 33 389.850 داخل المجموعات

تقييم وتطوير إدارة 
  36 459.189 المجموع الكلي  المخاطر

1.956 
 

0.140 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.317 3 3.952 بين المجموعات
 8.314 33 274.372 اخل المجموعاتد

طبيعة تخطيط 
  36 278.324 المجموع الكلي  وتنفيذ عملية التدقيق

0.158 
 

0.923 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 1.247 3 3.742 بين المجموعات
 3.998 33 131.933 داخل المجموعات

  توصيل النتائج
  36 135.676 المجموع الكلي  

0.312 
 

0.817 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 29.301 3 87.903 بين المجموعات
 91.515 33 3019.989 داخل المجموعات

القسم الثاني معايير 
  36 3107.892 المجموع الكلي  األداء

0.320 
 

0.811 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   3.86 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 3،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
  4.38 = )0.01(وعند مستوى داللة  )3،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
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الجدولية عنـد   " ف"المحسوبة أقل من قيمة     " ف"قيمة  أن    ) 32(يتضح من الجدول رقم     

، وكذلك مستوي الداللـة لكـل       تبانةوالدرجة الكلية لالس   األبعادفي جميع   ) 0.05(مستوى داللة   

سـنوات   بين إجابات المبحوثين تعزى لمتغير  فروق عدم وجود  مما يعني  0.05محور أكبر من    

توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين اسـتجابات         ال    وبهذا نقبل الفرضية القائلة بأنة     الخبرة

المبحوثين حول مدى التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي             

  تعزى إلى عدد سنوات الخبرة

  :الفرضية الفرعية الخامسة: 5.4.4

صائية بين استجابات المبحوثين حول مـدى التـزام البنـوك    توجد فروق ذات داللة إح   ال       "

  "الشهادات المهنيةاإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى 

 One  باستخدام أسلوب تحليل التباين األحادي      وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث 

Way ANOVA المبحوثين  الختبار الفروق بين إجابات.  

  :يوضح ذلك) 33(والجدول 
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   )33(رقم جدول ال

 بين إجابات المبحوثين حول مدى التزام (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

  المهنية البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى الشهادات

 وع المربعاتمجم مصدر التباين األبعاد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
قيمة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 11.333 2 22.667 بين المجموعات
 9.863 34 335.333 داخل المجموعات

االستقاللية 
  36 358.000 المجموع الكلي والموضوعية

1.149 
 

0.329 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 9.388 2 18.776 موعاتبين المج
  العناية المهنية 17.144 34 582.900 داخل المجموعات
  36 601.676 المجموع الكلي

0.548 
 

0.583 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 13.838 2 27.677 بين المجموعات
 8.223 34 279.567 داخل المجموعات

رقابة جودة التدقيق 
  36 307.243 وع الكليالمجم  الداخلي

1.683 
 

0.201 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 76.054 2 152.108 بين المجموعات
 85.353 34 2902.000 داخل المجموعات

القسم األول 
  36 3054.108 المجموع الكلي المعايير الخاصة

0.891 
 

0.420 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 9.545 2 19.089 بين المجموعات
 10.826 34 368.100 داخل المجموعات

إدارة أنشطة التدقيق 
  36 387.189 المجموع الكلي  يالداخل

0.882 
 

0.423 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 4.228 2 8.456 بين المجموعات
 13.257 34 450.733 داخل المجموعات

تقييم وتطوير إدارة 
  36 459.189 المجموع الكلي  المخاطر

0.319 
 

0.729 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 2.900 2 5.799 بين المجموعات
 8.015 34 272.525 داخل المجموعات

طيط طبيعة تخ
  36 278.324 المجموع الكلي  وتنفيذ عملية التدقيق

0.362 
 

0.699 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 0.525 2 1.051 بين المجموعات
 3.960 34 134.625 داخل المجموعات

  توصيل النتائج
  36 135.676 المجموع الكلي  

0.133 
 

0.876 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 47.946 2 95.892 بين المجموعات
 88.588 34 3012.000 داخل المجموعات

القسم الثاني معايير 
  36 3107.892 المجموع الكلي  األداء

0.541 
 

0.587 
 

غير دالة 
 إحصائياً

   3.26 ) =0.05(لة وعند مستوى دال) 2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 
 5.25   =)0.01(وعند مستوى داللة  )2،36(الجدولية عند درجات حرية " ف"قيمة 

  

الجدوليـة عنـد    " ف"المحسوبة أقل من قيمة     " ف"قيمة  أن  ) 33(يتضح من الجدول رقم   

في جميع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة، وكذلك مستوي الداللـة لكـل            ) 0.05(مستوى داللة   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين          ، مما يعني ال       0.05كبر من   محور أ 
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حول مدى التزام البنوك اإلسالمية العاملة بقطاع غزة بتطبيق معايير التدقيق الداخلي تعزى إلى              

  .الشهادات المهنية

  :الرابعةالفرضية الرئيسة اختبار : 5.4

اللتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف  بعض المعوقات التي تحول دون اتوجد"

  ".عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة

حساب التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي لكل      وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم       

  :ذلكيوضح ) 34(فقرة من فقرات البعد والجدول 

   )34(جدول رقم  ال

  ثة المتعلقة بمعوقات تطبيق معايير التدقيقنتائج اختبار الفرضية الثال

.م  الفقرة 
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 "T"قيمة 
قيمة 
 المعنوية

الترتيب 
في 

 المجال

1 
عدم وجود إلزام قانوني بـااللتزام     

 .بمعايير المراجعة الداخلية
102 2.757 1.065 55.14 -1.390 0.173 1 

2 
ود معايير مراجعة داخلية    عدم وج 

 .خاصة بالبنوك اإلسالمية
95 2.568 0.867 51.35 -3.033 0.004 3 

3 

عدم وجود جهة أو لجنة مسؤولة       
عن اإلشراف على التزام البنـوك      

  .اإلسالمية بمعايير التدقيق الداخلي
101 2.730 0.902 54.59 -1.822 0.077 2 

4 
انخفاض أهمية التدقيق الداخلي في     

  .ك اإلسالميةالبنو
85 2.297 1.024 45.95 -4.175 0.000 6 

5 
ارتفاع تكـاليف تطبيـق معـايير       

  .التدقيق الداخلي
94 2.541 0.931 50.81 -3.003 0.005 4 

6 
عدم وجود إدراك كـافي ألهميـة     

  .االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي
91 2.459 0.989 49.19 -3.326 0.002 5 

  0.001 3.808- 51.17 4.231 15.351 568  إجمالي المعوقات 
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  :المعوقات قد ترتبت على الوجه التاليأن ) 34(يتضح من الجدول 

عدم وجود إلـزام قـانوني بـااللتزام بمعـايير           " على   والتي تنص ) 1 (الفقرة رقم  �

 %).55.14(احتل المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  الداخليةالمراجعة

عدم وجود جهة أو لجنة مسؤولة عن اإلشـراف          "  على والتي تنص ) 3 (الفقرة رقم  �

 بـوزن   ثانيةاحتل المرتبة ال  " على التزام البنوك اإلسالمية بمعايير التدقيق الداخلي        

  %).54.59(نسبي قدره 

عدم وجود معايير مراجعة داخلية خاصة بالبنوك        " على   والتي تنص ) 2 (الفقرة رقم  �

  %).51.35(ي قدره  بوزن نسبثالثةاحتل المرتبة ال" اإلسالمية

" ارتفاع تكاليف تطبيق معايير التـدقيق الـداخلي  "  على والتي تنص ) 5 (الفقرة رقم  �

  %).50.81( بوزن نسبي قدره رابعةاحتل المرتبة ال

عدم وجود إدراك كافي ألهمية االلتزام بمعـايير        "  على   والتي تنص ) 6 (الفقرة رقم  �

  %).49.19(ن نسبي قدره  بوزخامسةاحتل المرتبة ال"  .التدقيق الداخلي

انخفاض أهمية التدقيق الـداخلي فـي البنـوك         "  على   والتي تنص ) 4 (الفقرة رقم  �

  %).45.95( بوزن نسبي قدره سادسةاحتل المرتبة ال" اإلسالمية

 مـن  أصـغر  وهي 51.17% يساوي لجميع األبعاد  عامة يتبين أن الوزن النسبيبشكل

 مما يـدل    0.05وهي اقل من     0.001 الداللة تساوي    و مستوى % " 60" الوزن النسبي المحايد    

 بعض المعوقات التي تحول دون االلتزام بتطبيق معايير التدقيق          على قبول الفرضية وأنه توجد    

  .الداخلي المتعارف عليها في البنوك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة
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  الفصــل الخـامس
  بليةالنتــائـج والتـوصيـات والدراسات المستق
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  النتائج: 1.5
  :في ضوء التحليل السابق تم التوصل إلى النتائج التالية

 . غير كافيةأوضحت الدراسة أن البنوك اإلسالمية تطبق معايير التدقيق الداخلي بدرجة  �

هناك تفاوت في تطبيق معايير األداء حيث كانت جميعها تتراوح مـا بـين الجيـدة و                  �

 .المتوسطة 

 أن البنوك اإلسالمية تطبق المعايير الخاصة للتدقيق الـداخلي بدرجـة            أظهرت الدراسة  �

 .جيدة 

أظهرت الدراسة أن البنوك اإلسالمية تطبق المعايير الخاصـة المتعلقـة باالسـتقاللية              �

 :والموضوعية بدرجة جيدة ولكن تحتاج إلى تعزيز فى الجوانب التالية

 المدقق الداخلي على عملية التدقيق     تأثير للعالقات الشخصية بين موظفي البنك و       وجود •

 . مما يضعف استقالليته

عدم التزام الموظفين المنقولين من بعض الجهات إلى دائرة التدقيق بما تقتـضي بـه                •

األصول المهنية بشـأن عدم تدقيق ما سبق أداءه من أعمال في دوائـرهم المنقـولين       

 .  منها

ية من قبل المـدققين الـداخليين ممـا     لوحظ وجود تفاوت في تطبيقات بذل العناية المهن        �

 :وخاصةًيستوجب األمر مراعاة األصول المهنية والعلمية في هذا الخصوص 

 .متابعة التطورات الحاصلة على معايير التدقيق الداخلي ����

 .األخذ في االعتبار عند بذل العناية المهنية كفاءة إدارة المخاطر والرقابة ����

قين الداخليين بتطبيق معايير التدقيق الداخلي فـي        أظهرت الدراسة أن مدى التزام المدق      �

المؤهـل  ( البنوك اإلسالمية ال يختلف باختالف المتغيرات الشخصية للمدقق الـداخلي           
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باستثناء ما يتعلق بتقييم    )  الشهادات المهنية  – سنوات الخبرة    - المركز الوظيفي  –العلمي  

اسبة ويرجع ذلـك ألن      فروق لصالح تخصص لمح    ودجلوحظ و وتطوير إدارة المخاطر    

 .المحاسب لدية معرفة أكثر من غيرة بمعايير التدقيق

 واإلداريالجانـب القـانوني     تتعلق ب هناك معوقات تعيق تطبيق معايير التدقيق الداخلي         �

وهذا يستوجب جود إلزام قانوني يلزم البنوك بااللتزام بتطبيق معايير التدقيق الداخلية و             

 .جهة تشرف على ذلك

 :قات فعلية تتعلق بتطبيق معايير التدقيق الداخلي بشكل تام بسببمعوود وج �

 .عدم وجود معايير تدقيق داخلية خاصة بالبنوك اإلسالمية •

 .ارتفاع تكاليف تطبيق معايير التدقيق الداخلي •

 .عدم وجود إدراك كافي ألهمية االلتزام بمعايير التدقيق الداخلي •

  .ك اإلسالميةانخفاض أهمية التدقيق الداخلي في البنو •
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  :التوصيات: 2.5

  :بناء على النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي

ضرورة تعزيز االهتمام بتطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية بشكل أكبر             �

 .مما هو مطبق

 .ضرورة قيام البنوك اإلسالمية بإعطاء أهمية بالغة حول تطبيقات معايير األداء �

ة العمل على تدعيم أركان ومقومات استقاللية المدقق الداخلي لكي يـتمكن مـن              ضرور �

 .القيام بأداء مهامه على الوجه الصحيح

بذل العناية المهنية الالزمة في متابعة التطورات الحاصلة علي معايير التدقيق وكفـاءة              �

 .وكفاية إدارة المخاطر

 .لكاملة بمعايير التدقيق الداخليضرورة أن يكون لدى المدققين الداخليين المعرفة ا �

 .ضرورة تعزيز قدرات المدققين الداخليين العلمية والمهنية �

 بارتقاء العاملين مستوى العاملين في مجال تدريبهم ميدانياً وتأهيلهم من ضرورة االهتمام �

   . خالل عقد دورات تدريية

ات في مجال العلـوم      والمستجد ضرورة  متابعة المدققين الداخليين باستمرار التطورات       �

 .المتعلقة بالمراجعة والتدقيق

 .العمل على إصدار معايير تدقيق داخلية خاصة بالبنوك اإلسالمية �

 .العمل على وجود إلزام قانوني يلزم البنوك اإلسالمية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي  �
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  :الدراسات المستقبلية: 3.5

كشف عن أوجه القـصور فـي األداء        دور تطبيق معايير التدقيق الداخلي في ال       •

 .المهني في ضوء األزمة المالية
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  المـراجــع
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  المراجع العربية: أوالً

  :الكتب  -1

 المعمول بها النسخة) 1999 (الدولية التدقيق معايير،  IFACللمحاسبين  الدولي االتحاد �

  2001الطبعة األولي،  لسطينية،الف القانونيين الحسابات مدققي جمعية ترجمة فلسطين، في

، الـدار الجماهيريـة للنـشر       "المراجعة معايير وإجراءات  "اشتيوي، أديب عبد السالم      �

  .1990والتوزيع واإلعالن، الطبعة األولى، بنغازي ، ليبيا، 

،غـزة،  "أساسيات اإلطار النظري فـي مراجعـة الحـسابات        "جربوع، يوسف محمود     �

  .2003فلسطين، الطبعة الثانية، 

، "مراجعة الحسابات المتقدمة وفقاً لمعايير المراجعـة الدوليـة     " جربوع، يوسف محمود   �

  .2002الطبعة األولى، غزة، فلسطين، 

مكتبـة   ،"الكفاية وتنمية الوقائية الرقابة تحقيق أسلوب- الداخلية المراقبة" محمد الجزار، �

  .1987عين شمس، القاهرة، 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيـة،     "دقيق الحديث المدخل إلى الت  "جمعة، أحمد    �

  .2005عمان، األردن، 

تدقيق الحسابات في ضوء معايير التدقيق الدولية واألنظمة والقـوانين          "الذنيبات، علي    �

  .2008 الجامعة األردنية، الطبعة األولي، ،"نظرة وتطبيق: المحلية

الـدار   :اإلسكندرية ،"واإلداري المالي الفساد ومعالجة الشركات وكمةح "محمد، سليمان، �

  .2006الجامعية، 

الرقابـة   في الحديثة االتجاهات "محمود ومصطفى، سمير، ومحمد، فتحي، السوافيري، �
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  . 2002، اإلسكندرية الجديدة، الجامعة دار ،"الداخلية والمراجعة

  .1997 ية،، الدار الجامعية، اإلسكندر"مدخل علمي تطبيقي" سمير الصبان، �
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  )1(ملحق رقم 
   استبانة الدراسة
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�	� ا������
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ت ا�	���� 

دة ا��ار�ـــ
ت ا�	����  

  آ��ـــ� ا��ـ�ــ
رةآ��ـــ� ا��ـ�ــ
رة          
  #"! ا�� 
�ـ�� وا����ی�#"! ا�� 
�ـ�� وا����ی�

  
 
  ـة/المحترم............. األخت الكريمة/خ الكريماأل

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  تحية طيبة وبعد ،،،

  
مدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها في البنـوك          ": يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان    

ى درجـة الماجـستير فـي المحاسـبة         وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول عل    " اإلسالمية العاملة في قطاع غزة    

علماً بأن اإلجابة على أسئلتها قد يستغرق بعضاً من وقتك الثمين، إال أننا             .  والتمويل من الجامعة اإلسالمية بغزة    

نتطلع إلى تعاونك معنا، ونثق في أنك سوف تدرك أهمية اإلجابة على أسئلة االستبانه بدقة وعناية، لمـا لهـذه                    

  . تحقيق أهداف هذه الدراسة وخدمة المجتمعاإلجابة من أهمية في

  .علماً بأن هذه البيانات ستعامل بسرية مطلقة، ولن تستخدم إال من أجل البحث العلمي فقط
  

   ،،،ولكم جزيل الشكر
  

                      
    الباحث                                                  
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  :المدقق الداخلي عن معلومات: المجموعة األولى

  : حول البديل المناسب لكٍل من العبارات التالية)√(الرجاء وضع عالمة 

  :المؤهل العلمي - 1

  ) : ......حدد(أخرى             دبلوم متوسط                  دكتوراه       ماجستير    س     بكالوريو

  

  :التخصص العلمي - 2

  ): .............حدد(  أخرى                اقتصاد         إدارة أعمال      محاسبة

  

  :عدد سنوات الخبرة - 3

      15 أقل من –10من   سنوات   10  أقل من -5    من   سنوات5 أقل من–     من سنة      أقل من سنة

     سنه15أكثر من       

  

  : المسمى الوظيفي - 4

        مراقب امتثال        رئيس قسم     داخلي  مدقق مراقب                  مدير فرع    

  .......أخري...

  

  الشهادات المهنية - 5

     ACPA            CIA                 CPA           حدد(   أخرى         ال يحملون...... : (  
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  تطبيق معايير التدقيق الداخليمدى : المجموعة الثانية
  :حول البديل المناسب لكٍل من العبارات التالية )√(الرجاء وضع عالمة 

  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  المعايير الخاصة: المحور األول
  االستقاللية والموضوعية: البعد األول

يمنح مجلس اإلدارة المدقق الداخلي صالحيات كافية للقيـام           -1
  .بأعماله بكفاءة وفعالية 

          

يتأكد مدير التدقيق الداخلي من إن موظفيه ال يدققون أعمال            -2
  .قام بها أقرباء لهم

          

تؤثر العالقات الشخصية بين مـوظفي البنـك والمـدقق          ال    -3
  .الداخلي على عملية التدقيق

          

4-  
  

يقوم المدقق الداخلي بعرض الحقائق التي أظهرهـا التـدقيق          
  .بدون أي تأثير خارجي

          

يملك المدقق الداخلي الحرية في اختيار الميادين واألنـشطة           -5
  .التي يجب فحصها

          

تتبع إدارة التدقيق  الداخلي ألعلـى مـستوى فـي الهيكـل                -6
  .التنظيمي في البنك 

          

تضمن اإلدارة العليا معالجة مالحظات المدقق الداخلي واتخاذ           -7
تراحات والتوصيات وتعـاون    اإلجراءات المناسبة لتنفيذ االق   

  .الجهات التي يتم مراجعتها

          

يحرص مدير التدقيق الداخلي على أن الموظفين المنتقلين من           -8
أقسام وإدارات أخرى إلى دائرة التدقيق الداخلي في البنك ال          

  .يدققون اآلن ما أنجزوه في دوائرهم السابقة

          

  العناية المهنية: البعد الثاني
ف مدير التدقيق الداخلي على تنفيذ العمل حسب خطوات         يشر  -9

   .البرنامج المعتمد
          

            .كافي بمعايير التدقيق الداخلي إلمام المدققين الداخليينلدى   -10
يحرص المدقق الداخلي على التحـصيل العلمـي المـستمر            -11

  .لتطوير مهاراته
          

 متكاملـة بالمعرفـة      المدققين الداخليين كوحدة واحـدة     يتمتع  -12
   .المهنةالكافية والخاصة بالمهارات 
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  الفقرة  م
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

يحرص المدقق الداخلي باستمرار على متابعـة التطـورات           -13
الحاصلة على معايير التدقيق الداخلي ويستند إليها عنـد أداء          

  .عمله

          

14-  

لداخلي في االعتبار عند بذل العنايـة المهنيـة         يأخذ المدقق ا  
الالزمة، كفاءة وكفاية إدارة المخـاطر والرقابـة وعمليـات        

  .التحكم في أنشطة البنك

          

15-  
يحرص مدير التدقيق علـى تـأمين التعميمـات المالئمـة           

  .للمرؤوسين في بداية كل عملية مراجعة
          

  ليرقابة جودة التدقيق الداخ :البعد الثالث
تتم عملية التقييم المستمر للمدقق الداخلي لبيان مدى االلتـزام      -16

    .بمعايير التدقيق  الداخلي
          

يقوم المدقق الـداخلي بتقـويم األداء باسـتخدام الموازنـات             -17
  .التقديرية والتكاليف المعيارية

          

 األنظمة المطبقـة مـع      انسجاميقوم المدقق الداخلي بالتحقق       -18
  .خطط واإلجراءات واألنظمةال

          

تخضع نتائج أعمال إدارة التدقيق الداخلي للتقييم مـن قبـل             -19
  .جهات خارجية بشكل دوري

          

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من تطبيق المبـادئ المحاسـبية            20
  .المتعارف عليها

          

ـ           21 ط يقوم المدقق الداخلي بتقييم العملية اإلدارية بتقـديم الخط
  .المعتمدة لتحقيق أهداف البنك

          

  معايير األداء: الثانيالمحور 
  إدارة أنشطة التدقيق الداخلي: البعد األول

يقوم المدقق الداخلي بالتخطيط لكل عملية تدقيق على حدة   -22
  .وتقييم المخاطر

          

صول على معلومات مسبقة حيجب على المدقق الداخلي ال  -23
   .لية التدقيق تستخدم كأساس لعم

          

يجب على المدقق الداخلي دراسة النظام الداخلي وأوراق   -24
  .مجال التدقيق الداخليالخاصة بالعمل 

          

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من أن موارد التدقيق الداخلي   -25
  .مناسبة وكافية وموزعة بكفاءة 
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  الفقرة
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

ير غ
موافق 
  بشدة

يقوم المدقق الداخلي بالحصول على الموافقة الالزمـة مـن            -26
  .اإلدارة على خطة التدقيق

          

  تقييم وتطوير إدارة المخاطر: البعد الثاني
 من مالئمة األهداف والسياسات بالتأكديقوم المدقق الداخلي   -27

الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة وتحديد مدى تحقيق هذه 
  .هداف والسياسات وبيان االنحرافات واإلبالغ عنهااأل

          

يقوم المدقق الداخلي بالتحقق من أن النواحي الرقابية على   -28
  .السجالت والتقارير كافية وفعالة

          

تأكد من فعالية الوسائل المستخدمة في اليقوم المدقق الداخلي ب  -29
  .حماية األصول

          

مع األصول ومطابقة لي من وجود يتأكد المدقق الداخ  -30
  .بالجرد المفاجئ بشكل دوري السجالت 

          

يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من قيام البنك بوضع معايير   -31
  .ومقاييس كافية لتحديد ما إذا كانت األهداف قد تم تحقيقها

          

تساهم أنشطة التدقيق الداخلي فـي تطـوير إدارة المخـاطر            -32
  .ابة  في البنكوأنظمة الرق

          

  طبيعة تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق: البعد الثالث
 بتحديد أهداف النشاط الذي ستتم مراجعته       تقوم إدارة التدقيق      -33

  .استخدامهاوالطرق التي يتم 
          

 برفع تقارير عن نتائج التدقيق فـور        الداخليين المدققينيقوم    -34
  .االنتهاء منها

          

التقرير النهائي عن عملية التدقيق الـداخلي الـرأي         يتضمن    -35
   .الشامل للمدقق الداخلي

          

            .تتضمن التقارير أهداف عملية التدقيق  -36
يتم متابعة المشاكل التي تظهرها التقارير وتحتاج إلى متابعة           -37

  .سريعة وفورية
          

  توصيل النتائج: البعد الرابع
خليون بتناقل نتائج التدقيق متضمنة أهداف      يقوم المدققون الدا    -38

  .المهمةونتائج وتوصيات 
          

قوم إدارة التدقيق الداخلي بإيصال نتائج عملية التدقيق إلـى          ت  39
  الجهات المناسبة
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  الفقرة  الرقم
موافق 
  بشدة

  محايد  موافق
غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

قيود على توزيـع    إدارة التدقيق الداخلي بوضع بعض ال     تقوم    -40
  جهات خارجيةلنتائج التدقيق 

          

توجد بعض المعوقات التي تحول دون تطبيق معايير التدقيق الداخلي المتعارف عليها : القسم الثالث 
  في البنوك اإلسالمية

            .عدم وجود إلزام قانوني بااللتزام بمعايير المراجعة الداخلية  
            .ية خاصة بالبنوك اإلسالميةعدم وجود معايير مراجعة داخل  -2
عدم وجود جهة أو لجنة مسؤولة عن اإلشراف على التـزام             -3

  .البنوك اإلسالمية بمعايير التدقيق الداخلي
          

            .انخفاض أهمية التدقيق الداخلي في البنوك اإلسالمية  -4
            .ارتفاع تكاليف تطبيق معايير التدقيق الداخلي  -5
د إدراك كافي ألهمية االلتـزام بمعـايير التـدقيق          عدم وجو   -6

  .الداخلي
          

  

قد يكون هناك حسب رأيك عدد من المعوقات األخرى التي قد تحول دون التزام البنوك إلسالمية بتطبيق معايير                  
  :التدقيق الداخلي، يرجى ذكرها

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................  

  
  شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،

  
  

                                                                                                                                                    
  البـاحـثالبـاحـث
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  ))22((ملحق رقم ملحق رقم 
  

  قائمة بأسماء المحكمين قائمة بأسماء المحكمين 
   

  الوظيفة/ المهنة   اإلسم  م
    الجامعة اإلسالمية–كلية التجارة مدرس في   يوسف جربوع. د.أ  -1
  مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية للشؤون اإلدارية   علي شاهين. د  -2
   الجامعة اإلسالمية –كلية التجارة مدرس في   حمدي زعرب. د  -3
   مية الجامعة اإلسال–كلية التجارة مدرس في   عصام البحيصي. د  -4
   الجامعة اإلسالمية–كلية التجارة مدرس في   ماهر درغام. د  -5
   الجامعة اإلسالمية–كلية التجارة مدرس في   ناهض الخالدي. د  -6
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  ))33((ملحق رقم ملحق رقم 
  

      المصارف اإلسالمية وفروعها  العاملة في فلسطين   توزيع 

  

  
  
  
  
  
  

 

  

  
  

  

  

  ��د  ��G ا�	��  ا�! ا ��N'ف  ا�	�د
  ا�?'وع


ع ��ةS#   �?T�ا
  ا�V'ب��

1  
<G9F#ا <�HIJا KDA#ا  

 1996 7 2 5 

2  
<D�L80M#ا <�HIJا KDA#ا  

 1997 14 7 7 

��=9وع �-" ع �HIJرف  ا�P"#ا  
  21 9 12 
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  )4(ملحق رقم 
   الصادر عن سلطة النقد الفسطينية)4/2008(تعميم رقم 
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