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 ممخص الدراسة بالمغة العربية
( لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف 1006مدى مالءمة البيان الدولي لمتدقيق )

 السورية العامة
 _ دراسة ميدانية_

 : وجيه صواغيإعداد
 الدكتور: عصام قريط إشراف األستاذ

لمتطبيق من ( 6006دراسة إلى اختبار مدى مالءمة البيان الدولي لمتدقيق )ال هىذ يدفت
قبل مفتشي حسابات المصارف العامة األمر الذي يمكن أن يسيم في تعزيز جودة التفتيش 

, قتصادية والسياسية والمينية في سوريةالتالئم الظروف االتي  ممارساتال أفضلإلى لوصول وا
رقابة المالية مفتشي الجياز المركزي لمالبيئة القانونية والتنظيمية والتأىيمية لدراسة من خالل وذلك 

 ,(1006) لمتدقيق الدولي بيانالومقارنتيا مع متطمبات تطبيق  المكمفين في القطاع المصرفي
مبيان ل المصارف العامة السورية حساباتمفتشي  تطبيقليات التي تؤدي إلى تفعيل يجاد اآلوا  

 والعمل عمى حل المشكالت التي تقف عائقًا أماميم. (1006)الدولي لمتدقيق 
 (1006)الدولي لمتدقيق  البيانمدى مالءمة مشكمة الدراسة في التساؤل التالي: ) تتمثل

 "؟(."تدقيق البيانات المالية لدى المصارف" لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف العامة
عتماد عمى الكتب والدراسات عمى المنيج الوصفي التحميمي باال استندت ىذه الدراسة

دراسة الميدانية المستندة إلى عتماد عمى الوانين والمعايير الدولية, وتم االواألبحاث العممية والق
ريفيا, وتم ستبيان الذي تم توزيعو عمى مفتشي حسابات المصارف العامة في محافظة دمشق و اال

ختبار فروض الدراسة, ومن ثم التوصل بنتيجة الدراسة إلى مجموعة من تحميل البيانات بيدف ا
 النتائج أىميا:

الجياز المركزي لمرقابة مفتشي من قبل  (1006لبيان الدولي لمتدقيق )ا تطبيق يؤدي - أ
 المصارف العامة. حساباتإلى تعزيز جودة تفتيش المالية 

ولي لمتدقيق تتوفر البيئة القانونية والتنظيمية والتأىيمية المناسبة لتطبيق البيان الد  - ب
(1006). 
م المزوم, كما أن المفتش ال يقي   دال يسمح القانون لممفتش االستعانة بخبير تفتيش عن - ت

 عمل زمالءه في حال قرر استخدام عمميم.
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 :التوصيات أىميا قد خمصت الدراسة إلى مجموعة منو 
يجب أن يسمح القانون لممفتش باالستعانة بخبير تفتيش عند المزوم, كما يجب عمى  - أ

 زمالئو في حال قرر استخدام عمميم.المفتش تقييم عمل 
توفير كتيب ودليل بممخص لجميع السياسات والمراسيم والقوانين ذات العالقة بالتفتيش   - ب

 .المصرفي
التأكيد عمى توفير المتطمبات المالية والتقنية والبشرية وكل ما يمزم لقيام مفتشي حسابات  - ت

مياميم بشكل فعال يرقى لحجم المسؤوليات الممقاة عمى المصارف العامة بممارسة 
 عاتقيم.

يجب أن يتمتع مفتشي حسابات المصارف العامة بالتأىيل العممي والخبرة العممية   - ث
المصرفي  فتيشم بعمميم بكفاءة وفعالية خصوصًا أن طبيعة أعمال التالالزمتين لمقيا

 تحتاج إلى درجة كبيرة من الكفاءة والتخصص
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 التصريح
 

لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف  (1006لمتدقيق )مدى مالءمة البيان الدولي 
 العامة السورية

 _ دراسة ميدانية_

 

آخر, ولم أصرح بأن ىذه الدراسة غير مقتبسة أو منقولة أو محرفة من أي عمل عممي 
 يسبق أن قبمت لمحصول عمى أية شيادة أو درجة عممية.

 

 

 

 

 

 

 وجيه نبيل صواغي
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 االقتصادكمية 
 تدقيق الحسابات تخصص

 الماجستير في تدقيق الحسابات لجنة المناقشة والحكم عمى رسالة

 التي أعدىا الطالب وجيو نبيل صواغي

 بعنوان

للتطبيق مه قبل مفتشي حسابات  (1006)مدى مالءمة البيان الدولي للتدقيق 

 المصارف العامة السورية

 _دراسة ميدانية_

 شكمت لجنة الحكم من السادة األساتذة:

 ............................................. عضوًا ومشرفاً  الدكتور/ عصام قريطاألستاذ 

 جامعة دمشق _قتصادألستاذ في قسم المحاسبة بكمية االا

          .....................................................عضواً  عبد الرؤوف الدكتور/  رياض
 جامعة دمشق _قتصادمدرس في قسم المحاسبة بكمية اال

 ............................................................عضواً  طالب العمي الدكتور/ 

 في قسم المحاسبة بكمية االقتصاد_ جامعة دمشق مدرس
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 اإلهداء

 
 إلى من لو الفضل بعد اهلل بوصولي إلى ىذه المرحمة, إلى قدوتي ومصدر قوتي...... أبي

 عيناي...... أمي , إلى روحي ونورتبقى الفرحة والسعادة تمأل قمبيإلى من أفنت عمرىا ل

 إخوتي...............................اهلل  ......إلى من أشد بيم أزري وأستعين بيم بعد 
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 الشكر والتقدير

 

 
متنان إلى مشرفي األستاذ الدكتور عصام قريط الذي أحاط العمل بالرعاية أتقدم بجزيل الشكر واال

أيضًا إلى السادة نجاحو, والشكر موصول ل ما يمزم من مالحظات وتوجييات إلالكاممة وقدم ك
عتزازي الكبير بكل مع ا بقبول مناقشة وتحكيم ىذه الرسالةأعضاء لجنة الحكم لتفضميم األساتذة 
ثرائي في تصويب الدراسة تسيمعممية قيمة أ ه من مالحظاتما قدمو  , وأشكر جميع العاممين اوا 

خميل عالء الدين ستاذ قتصادي األرقابة المالية وباألخص الوكيل االفي الجياز المركزي لم
جمع تسييالت في رشادات و إالخطيب لما قدموه من الدكتور إحسان الخامس قتصادي والمدير اال

مدكتورة ىدى الروماني تقدم بجزيل الشكر لة, كما أالمعمومات الالزمة إلنجاز الدراسة الميداني
 لدورىم الكبير في إنجاز الدراسة اإلحصائية. واألستاذ محمد زكور
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 اموا بالتأكد من صالحية االستبيانأسماء المحكمين الذين ق 1
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 117من  1 صفحة 

 :مقدمة
وتعتبر في أية دولة من دول العالم,  من مرتكزات النظام االقتصادي أساسيةً  ركيزةً  رفاالمصتشكل 

قتصاد متطور ا يمكن تصور قتصاد الوطني, فالالتي تدل عمى سالمة االمن أىم المؤشرات  سالمتيا
 ذلك يجب أن تعد الرقابة والتدقيق عمى المصارف بناًء عمىلو قطاع مصرفي فاسد ومتخمف,  وقوي بوجود

 أسس ومبادئ عممية وعممية فعالة.
قتصادية لما يضيفو تقرير رًا ميمًا في الحياة االومما الشك فيو بأن لمينة تدقيق الحسابات دو 

تعتمد مينة التدقيق بشكل رئيسي عمى ثقة الجميور المدقق من ثقة وأمان عمى البيانات المالية, حيث 
 بنجاحيا في تقديم خدماتيا لجميع األطراف التي لدييا مصمحة في مخرجات ىذه المينة.

ونظرًا ألىمية وحساسية دور مدقق الحسابات وخصوصًا في القطاع المصرفي, يجب أن تكون 
جراءات موحدة   معايير ومتفق عمييا, األمر الذي يتوفر فيمينة التدقيق مينة منظمة وخاضعة لضوابط وا 

لمدقق الحسابات, كما يعتبر  لألداء الميني رئيسيوالموجو ال الحاكم التي تعتبر التدقيق الدولية وبيانات
, وتمكن مينة التدقيقمخرجات جودة  الوصول إلىمن أىم عوامل  تطبيق معايير وبيانات التدقيق الدولية

بداء الرأي عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية مفتش حسابات المصارف  العامة السورية من التعبير وا 
نطباع العام نحو التفتيش الحكومي وعمل كما ترفع من إيجابية اال المصرفية, وتقمص من فجوة التوقعات

 الجياز المركزي لمرقابة المالية.
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 117من  2 صفحة 

 مشكمة الدراسة: 
"تدقيق البيانات  (1006)الدولي لمتدقيق  البيانمدى مالءمة ب مشكمة الدراسة الرئيسية تتجمى       

 المالية لدى المصارف" لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف العامة, وعميو تثار عدة تساؤالت:
 حسابات المصارف العامة؟ عمل مفتشيمن جودة  (1006)ىل يعزز تطبيق البيان الدولي لمتدقيق  -1
الدولي  البيانلقيام مفتشيو بتطبيق الجياز المركزي لمرقابة المالية دى ت القانونية لتتوفر المتطمبا ىل -2

 ؟(1006)لمتدقيق 
 البيانبتطبيق الجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو  ل تتوفر المتطمبات التنظيمية لدىى -3

 ؟(1006) الدولي لمتدقيق
تطبيق الجياز المركزي لمرقابة المالية لمقيام بالمناسب لمفتشي  والعمميىل يتوفر التأىيل العممي  -4

 ؟(1006)الدولي لمتدقيق  البيان

 الدراسات السابقة:
كافة جوانب المشكمة المطروحة, والمنفعة واإلرشاد  إلدراكتقدم الدراسات السابقة المعارف الالزمة 

ر بمشكمة مجموعة الدراسات التي ترتبط بشكل أو بآختم تناول لذلك  في حل مشكمة الدراسة المطروحة.
 ختيار األكثر أىميًة من حيث نتائجيا العممية ومنيا:الدراسة المطروحة, وتم ا

 :أواًل: الدراسات األجنبية

 ألعمى في الرقابة في كرواتيا: دور التدقيقفساد المستوى ا بعنوان: (Misic) 3122 , دراسة -1

 Controlling High Level Corruption In Croatia: The Role of Audit                                                                         

ىذه الدراسة إلى تحميل مشكمة الفساد في المستوى األعمى لمحكومة في كرواتيا, واإلجابة  تىدف
عمى سؤال مفاده: إلى أي مدى يمكن أن يسيم تدقيق الحسابات الحكومية في السيطرة عمى الفساد في 

الفعال المتمثمة كرواتيا؟, وقد توصمت الدراسة إلى أنو رغم استيفاء جياز الرقابة العميا لمتطمبات األداء 
ستقالل المكفول في الدستور والتمويل الكافي واألعداد الكافية من في توفير التفويضات الواضحة واال

الموظفين وكذلك المعرفة والخبرة, إال أن ىنالك فجوة بين اإلطار القانوني والتطبيق العممي, وقد أظيرت 
ستقالل في الواقع العممي وعدم وجود متابعة لنتائج اال الدراسة أن ىناك مشكمتين رئيسيتين ىما: عدم توفر

 التدقيق مما يضعف فعالية ودور الجياز في مكافحة الفساد.
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 117من  3 صفحة 

متطمبات التدقيق الخارجي لمنظام  :بعنوان(no date, Hemantha and Pranesh)  دراسة -2
 المصرفي حول العالم

 External Audit Requirements of Banking Systems around the World                                  
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيق في طبيعة متطمبات التدقيق وذلك في المصارف, وخصوصًا بعد 

عتماد عمى تكنولوجيا المعمومات ارف العالمية وطبيعة المخاطر واالالتعقيدات المتزايدة في أنشطة المص
 المختمفة لممصارف العاممة في مختمف أنحاء العالم. واالختصاصات

ستخدام بيانات من االمصرفية في جميع أنحاء العالم بتم دراسة متطمبات التدقيق الخارجي لألنظمة و 
, وأشار تحميل البيانات بوجود عالقة مباشرة بين النجاحات المصرفية وبين كٍل من: تطوير ( دول107)

 .مجموعة من الدول, وىيكل الحوكمة الدخل القائم عمى عمل الجياز المصرفي, تطور
كما أن العالقة المباشرة يمكن أن تالحظ بين المتطمبات التأىيمية لتدقيق المصارف وكٍل من التقدم 

 لة عمى مستويات من الدخول الخارجية.دو عتماد الافي, األسواق الناشئة, المصر 

 ثانيًا: الدراسات العربية:

( بعنوان: معايير مراجعة الحسابات في الجهاز المركزي لمرقابة المالية في 2993دراسة )أشرم,  -1
 سورية

ستقالل مدقق الحسابات في الجياز المركزي لمرقابة المالية في سورية في معرض اتناول الباحث 
ى الباحث إل موضوع " معايير مراجعة الحسابات في الجياز المركزي لمرقابة المالية", وقد خمصلبحثو 

 النقاط التالية:
ية ألنيا سستقالل والموضوعية في تدقيق الحسابات أسان شكل الحكومة فإن الحاجة إلى االميما يك - أ

 األساس بالنسبة لسموك مدقق الحسابات ومصداقية نتائجو.
ستقاللو بشكل واضح في الدول التي المرقابة المالية والمحافظة عمى  يجب تمييز الجياز المركزي  - ب

 ييا ىيئات تشريعية يكون مرتبط بيا, وذلك بفصمو عن الفرع التنفيذي لمحكومة.ال توجد ف
يمكن لمجياز األعمى لمرقابة المالية أن يقدم إلى أعضاء السمطة التشريعية شرحًا موجزًا عن تقارير  - ت

ستقالليتو عن التأثير السياسي االميم أن يحافظ ىذا الجياز عمى  ءولكن الشي ,تدقيق الحسابات
 يحافظ عمى طريقة غير متحيزة في ممارسة تدقيق الحسابات ضمن المسؤوليات المرسومة لو.كي 
 

 ( بعنوان: دور مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية في ظل اإلدارة باألهداف3112دراسة )ندة,  -2
فيوم ىدفت الدراسة إلى تقديم إطار عمل لمفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية بما يتالءم مع م

وأسموب اإلدارة باألىداف بقصد تفعيل عممية التدقيق الحكومي التي يقوم بيا الجياز في سورية ولتحقق 
طالع عمى تجارب أجيزة الرقابة العميا في بعض الدول ب منيا, كما ىدفت الدراسة إلى االالدور المطمو 
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من أساليبيا في  ستفادةلال بالنتائج والتي خاضت وتخوض تجربة اإلدارة باألىداف والشركات الموجي
 التدقيق الحكومي ومحاولة توفيق خالصة تجربتيا بما يتالءم مع واقع التدقيق الحكومي في سورية.

زي لمرقابة المالية في القطاع عتمد الباحث عمى عينتين لمدراسة, األولى عينة من مفتشي الجياز المركاو 
األقسام العاممين في بعض الشركات التي تطبق اإلدارة قتصادي, والثانية عينة من المدراء ورؤساء اال

 باألىداف في سورية.
 ومن أىم ما توصل إليو الباحث:

تعتبر اإلدارة باألىداف نظام إداري يساعد عمى تعزيز المساءلة عن األىداف والنتائج, وىذا يتفق مع  -
 .التوجو العالمي في الرقابة والتدقيق الحكومي

 .لتدقيق الشركات التي تطبق اإلدارة باألىداف ميعتبر التدقيق الموجو نحو أىداف ونتائج العميل مالئ  -
بتكار وتعزيز األداء الجياز اإلدارات عمى اإلبداع واالال تشجع الرقابة التقميدية المتبعة لدى مفتشي  -

 .تجاه األىداف الموضوعة
محدود جدًا أثناء تقويم األداء تجاه األىداف, وحجم ستخدام المفتشين لمؤشرات ومقاييس األداء اإن  -

 .اإلجراءات التحميمية عمومًا محدود أيضاً 
عدم متابعة المفتشين لمستجدات مينة الرقابة والتدقيق الحكومي عالميًا وضعف فعالية عممية التدريب  -

 والتأىيل.
 

في الرقابة عمى التسهيالت لية ( بعنوان: دور الجهاز المركزي لمرقابة الما3112دراسة )الحسن,  -3
 ئتمانية في القطاع المصرفياال 

وتقييم رقابتو  ىدفت ىذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع عمل الجياز المركزي لمرقابة المالية
ئتمانية لموقوف عمى واقع ىذا الدور الرقابي, وتقديم اآلراء والمقترحات التي تساعد في عمى التسييالت اال

 جياز الرقابي ورفع كفاءتو.تفعيل دور ال
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج, أىميا:

لم يواكب الجياز المركزي لمرقابة المالية تطور الحياة المصرفية ومتغيراتيا المستجدة, فعمى الرغم من  -
التعديالت التي طرحيا القانون الجديد لمجياز ظمت رقابة الجياز عمى األنشطة المصرفية ال تتعدى 

 التقميدية.حدودىا 
ئتمانية تنحصر ميمتيا في ياز في الرقابة عمى التسييالت االإن اإلجراءات الرقابية التي يمارسيا الج -

أعمال التحقيق والتفتيش والتصحيح الالحق فقط, وال يمكنيا اكتشاف المخالفات مبكرًا ومنع وقوعيا. 
 ءة والفعالية.كما أن ممارسة الجياز ليذه اإلجراءات الرقابية ال تتسم بالكفا

الجياز المركزي من صعوبات وعقبات تتمخص في وجود دليل عمل غير فعال لممارسة مفتشو يعاني  -
 ئتمانية خالل العام.مة المستمرة ألنواع التسييالت االأعمال الرقابة, وفي غياب الرقابة الشام
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المراجع الخارجي )دراسة ( بعنوان: المراجعة بالعينات اإلحصائية في عمل 3119دراسة )الحاطوم,  -4
 ميدانية عمى الجهاز المركزي لمرقابة المالية في الجمهورية العربية السورية(

ختباري ومدى تطبيقو في سورية, حيث ىدفت الدراسة إلى ركز الباحث عمى مفيوم التدقيق اال
العقبات التي  ختيار العينات, وتوضيح المشكالت أواختباري وأساليب مزايا مداخل التدقيق االإظيار 

عمى إزالتيا لزيادة  تواجو مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية عند قياميم بميام تدقيق الحسابات والعمل
/ نسخة تم توزيعيا عمى مفتشين من الجياز 190ستبيانًا من /اممية التدقيق. وأعد الباحث لذلك فعالية ع

ستخدام أساليب التدقيق ايقومون ب أنيمميل النتائج من خالل تحالذين تبين  ,المركزي لمرقابة المالية
حاضر مع مالحظة نقص في ختباري التي تعد أساس العمل الميداني لممدقق الخارجي في وقتنا الاال

ستخدام األساليب اإلحصائية وعدم وجود معايير تدقيق تشكل أساس عمل مفتشي الجياز, االخبرات ب
عددًا من المشكالت األخرى ذات األىمية الكبيرة كما أظيرتيا  باإلضافة إلى مواجية مفتشي الحسابات

ؤدي إلى تأثيرات سمبية عمى كفاءة وفعالية عممية التدقيق وأىم ىذه يوىذا بالتالي  ,نتائج التحميل
 المشكالت ىي:

 محاولة ىيمنة مجمس اإلدارة عمى عمل المدقق. - أ
قتصاره عمى دورة عممية مع المفتشين اكافي أو عدم وجود نظام لمتدريب و عدم وجود التدريب ال  - ب

 القدامى.
 قصر الفترة الزمنية لميمة التدقيق.  - ت
 قيام المدقق بميمة التدقيق منفردًا وليس من خالل فريق تدقيق.  - ث
 لعمل مفتشي الجياز بشكل عممي وعصري. عدم وجود معايير تدقيق تشكل إطارًا متكامالً  - ج

 
يئة الحديثة لألعمال المصرفية مهنة المراجعة في ظل الب( بعنوان: تحديات 3119دراسة )العمي,  -5

 لكترونية )دراسة في المصارف السورية(اال 
المساىمة في رفع أداء وكفاءة مدققي الحسابات في قطاع  إلىتيدف الدراسة بشكل أساسي 

 نسجام مع معايير التدقيق الدولية.قتراح أساليب جديدة لمتدقيق باالاخالل  المصارف وذلك من
ييئة مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية ومفتشي المن تكون مجتمع الدراسة من مجموعة 

/ مفتشًا ومكاتب التدقيق 40قطاع المصارف الحكومية والبالغ عددىم /في المركزية لمرقابة والتفتيش 
عتمدًا حسب نشرتيا / مكتبًا م32المعتمدة من قبل ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية والبالغ عددىا /

 ستنتاجات من أىميا:ت الدراسة إلى عدد من االم, وتوص(2009)لعام 
اسية لكترونية من خالل عناصرىا طرقًا وآفاقًا جديدة شكمت منعطفات أسالوفرت بيئة األعمال ا -

 ختزال الزمان والمكان وساعدت في سرعة نقل المعمومات.افي تاريخ البشرية وأدت إلى 
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الموارد البشرية وتدريبيا والوصول بيا إلى مستويات عالية من الميارة تعد نواحي قوة تقف إن بناء  -
 في وجو التحديات التي تواجو مينة التدقيق.

تعتبر الرقابة الداخمية نقطة البداية لميام مدقق الحسابات واألساس الذي يركز عميو عند إعداده  -
 لبرنامج التدقيق.

ختفاء مسارات التدقيق ومراحل اختالفات جذرية في انظم التشغيل اإللكترونية أحدثت  ستخداماإن  -
 تدفق المعمومات وفي أشكال أدلة التدقيق.

 
( بعنوان: مدخل مقترح لتطوير عمل مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية 3121دراسة )عاصي,  -6

 في الوحدات الحكومية ذات الطابع اإلداري
ة واقع عمل مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية في سورية في ظل القانون ىدفت إلى دراس

(, GAOالحالي لمجياز, والعمل عمى تقييم عمميم وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيق الحكومي الصادرة عن )
الجياز في الوحدات الحكومية ذات الطابع اإلداري لموقوف  مفتشوبيا  مودراسة إجراءات التدقيق التي يقو 

قتراح مدخل معياري لتطوير آلية او  ,عمى المشكالت التي تحول دون إتمام عممية الرقابة بشكل كامل
العمل التي يقومون بيا, باإلضافة إلى التقصي عن مدى إمكانية تطبيق معايير التدقيق الحكومية الصادرة 

 .لمركزي لمرقابة المالية في سوريةالعام, كمعايير تدقيق لدى الجياز ا عن مكتب المحاسبة
 ومن أىم ما توصمت إليو دراسة عاصي:

ختصاص العممي الدقيق في لرقابة المالية الحالية مفيوم االلم تراِع القوانين واألنظمة النافذة بشأن ا -
اإلداري والجيات ذات  ذات الطابع مجال التكميف بعمميات الرقابة المالية الحكومية لمجيات العامة

 قتصادي.الطابع  اال
ستقالل الميني الكامل, سواء من قبل الجيات الخاضعة مية الرقابة المالية الحكومية االلم يتوفر لعم -

لمرقابة, أو من حيث تبعية الجياز المركزي لمرقابة المالية نفسو, وىذا بدوره يسمب المفتش حقو 
 تقل ومحايد ويعبر عن الواقع.بالتعبير عن رأي ميني مس

لم يوضح القانون الحالي لمجياز المركزي لمرقابة المالية آلية الحصول عمى أدلة وقرائن التدقيق من  -
 حيث الكم والنوع.

ال تزال تقارير الجياز غير شاممة وكافية, سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون, فيي ال  -
نذ عدة سنوات, وال تتوافق مع معايير التدقيق الحكومية تزال تنظم وفق نموذج كالسيكي قديم م

 الدولية.
التدقيق المتبع في الجياز المركزي لمرقابة المالية تدقيق محاسبي وقانوني بحت وال يتطرق إلى تدقيق  -

 األداء.
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عتماد مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية في سورية ا( بعنوان: مدى 3121دراسة )القاضي,  -7
 تقييم الرقابة الداخميةعمى 

عتماد مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية في سورية عمى تقييم امدى  تحديدييدف البحث إلى 
وقد , األخيرة واتالرقابة الداخمية في ظل التطور الكبير الذي تشيده مينة تدقيق الحسابات في السن

عمى عينة عشوائية  وزع ذيان اليستبخالل االميل اإلحصائي لمنتائج من الدراسة الميدانية والتح توصمت
عتماد الجياز عمى امن حيث  ,ق ) المدينة والريف(من المفتشين األوائل والمفتشين العاممين في دمش

دون ربط تقويم  ,يرتبط بيا من سجالت ومستندات التدقيق المستندي التقميدي المتمثل بالقوائم المالية وما
لمتبع لمتوصل إلى بيان الرأي بالقوائم المالية ومعطيات التدقيق األخرى, وقد الرقابة الداخمية بالمنيج ا

ختالفيا مع اشاطات الرقابية عمى بينت الدراسة أيضًا أن المفتشين يدركون أىمية تقييم البيئة الرقابية والن
اصة بمدخل قل لتقدير الخطر والمعمومات والتوصيل التي تقضي بيا المعايير المعاصرة الخأإعطاء وزن 

ي تبنتو المينة في أمريكا ذاخمية في ظل التقارير المالية الالقوائم المالية ذاتو دون مستوى مدخل الرقابة الد
 مؤخرًا.

 ظم المعمومات المحاسبية المؤتمتةإمكانية الرقابة عمى ن ( بعنوان:3121دراسة )الحكيم,  -8
 .الجهاز المركزي لمرقابة الماليةقتصادي من قبل مفتشي لممؤسسات العامة ذات الطابع اال

يتمحور ىدف البحث حول دراسة إمكانية القيام بتقييم بنية الرقابة الداخمية المؤتمتة من قبل مفتشي 
قتصادية التي تستخدم نظم المعمومات المحاسبية المؤتمتة بعممية تدقيق المؤسسات االالجياز عند قياميم 

ستخدام تقنية يتناسب والتطور الحاصل في مجال ا ت, بماوفق معايير الرقابة عمى نظم المعموما
 المعمومات في النظم المحاسبية.

ستنباطية, تبدأ من دراسة ىذه المعايير لمعرفة إمكانية تطبيقيا استخدم الباحث منيجية مختمطة استقرائية ا
األدوات المستخدمة أىم من من قبل مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية ومدى جدوى ىذا التطبيق, و 

 .يانستبات والمعمومات المراجع العممية واستخدام أسموب االلجمع البيان
 نتيى البحث بالنتائج التالية:وا

ية عمى تقنية المعمومات وذلك زدياد الفعالية الرقابة تعبر عن اال توجد فروقات ذات داللة إحصائي -
 لمعايير الرقابية المتعارف عمييا.ستخدام الضوابط الرقابية المتعمقة وفق امع ازدياد ا

ية عمى تقنية المعمومات وذلك زدياد الفعالية الرقابوقات ذات داللة إحصائية تعبر عن اال توجد فر  -
 ستخدام إجراءات الرقابة من قبل مفتشي الحسابات.مع ازدياد ا
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 :تختمف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
جانبي الرقابة والتدقيق الداخميين, وأىمية الفساد و ركزت الدراسات األجنبية السابقة بشكل عام عمى 

المعايير الدولية لمتدقيق في رفع جودة األداء الميني لمدقق الحسابات, في حين ركزت الدراسات العربية 
مصارف العامة السورية, كما السابقة بشكل عام عمى إمكانية تطبيق المعايير الدولية لممحاسبة لدى ال
دارة المخاطر لدييا, وتناولت أيضًا الجياز الم ركزي لمرقابة المالية من ناحية: ركزت عمى الجانب التقني وا 

داخمية, ختباري, دراسة وتقييم الرقابة الوب اإلدارة باألىداف, التدقيق االستقاللو, إمكانية استخدام أسما
لمدراسات السابقة, وتستمد أىميتيا منيا, إال أنيا تختمف عن غيرىا من  متداداً ولذلك تشكل ىذه الدراسة ا
 الدراسات في النقاط اآلتية:

  جمعت ىذه الدراسة بين العديد من الجوانب التي تناولتيا الدراسات السابقة, حيث تناولت الدراسة
لداخمية وغيرىا من المعايير مخاطر والرقابة االحالية عدد من المعايير الدولية لمتدقيق والتي تتعمق بال

ودوره في تعزيز  (1006), باإلضافة إلى تناول البيان الدولي لمتدقيق التي تتعمق بالتدقيق المصرفي
من قبل مفتشي  (1006)جودة التدقيق, ومدى توفر البيئة المناسبة لتطبيق ىذه المعايير والبيان 

 حسابات المصارف العامة.
  المركزي لمرقابة المالية لم الدراسات السابقة التي تناولت مفتشي الجياز  _في حدود معرفتي _جميع

ىتمامًا لمتقسيمات اإلدارية وتخصص المفتشين داخل الجياز, أما ىذه الدراسة تناولت مفتشي تعط ا
 الجياز المركزي لمرقابة المالية المكمفين بتدقيق حسابات المصارف العامة.

 :أهمية الدراسة

لدراسة بمدى اعتماد المفتشين عمى معايير التدقيق الدولية في تفتيش الحسابات تكمن أىمية ا
 . لدى المصارف العامة ( كمنيج متبع في تفتيش الحسابات1006واالعتماد عمى البيان الدولي لمتدقيق )

التنمية ود الفقري لدفع عممية يشكل العم الذيمن أىمية الجياز المصرفي  لدراسةتنعكس أىمية او  ىذا
قتصاد الوطني وتشجيعو عمى دخول حيز تطوير االل سية التي يعول عميياالركيزة األساو  قتصاديةاال

 العالمية.

 هدف الدراسة:
( لمتطبيق من قبل 1006إلى اختبار مدى مالءمة البيان الدولي لمتدقيق ) دراسةال هىذ يدفت

إلى لوصول مفتشي حسابات المصارف العامة األمر الذي يمكن أن يسيم في تعزيز جودة التفتيش وا
دراسة من خالل وذلك , قتصادية والسياسية والمينية في سوريةالتالئم الظروف االتي  ممارساتال أفضل
 المكمفين في القطاع المصرفيمفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية القانونية والتنظيمية والتأىيمية لالبيئة 

ليات التي تؤدي إلى تفعيل يجاد اآلا  و  ,(1006) لمتدقيق الدولي بيانالومقارنتيا مع متطمبات تطبيق 
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والعمل عمى حل  (1006)مبيان الدولي لمتدقيق ل المصارف العامة السورية حساباتمفتشي  تطبيق
 المشكالت التي تقف عائقًا أماميم.

  

 :الدراسة وضفر 
 :الفرض األول

H0 إلى الجياز المركزي لمرقابة المالية مفتشي من قبل  (1006)البيان الدولي لمتدقيق يؤدي تطبيق : ال
 المصارف العامة. حسابات يشفتعمل مجودة تعزيز 

H1 : إلى الجياز المركزي لمرقابة المالية مفتشي من قبل  (1006)البيان الدولي لمتدقيق يؤدي تطبيق
 المصارف العامة. حسابات يشفتم عمل جودةتعزيز 

 :الفرض الثاني
H0 لقيام مفتشيو بتطبيق البيان الدولي تتوفر المتطمبات القانونية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية : ال

 .(1001)لمتدقيق 
H1 : لقيام مفتشيو بتطبيق البيان الدولي تتوفر المتطمبات القانونية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية

 .(1001لمتدقيق )

 :الفرض الثالث
H0 الدولي  بتطبيق البيانالجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو تتوفر المتطمبات التنظيمية لدى : ال

 .(1001)لمتدقيق 
H1 : بتطبيق البيان الدولي الجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو تتوفر المتطمبات التنظيمية لدى

 .(1001)لمتدقيق 

 :الفرض الرابع
H0تطبيق الجياز المركزي لمرقابة المالية لمقيام بيتوفر التأىيل العممي والعممي المناسب لمفتشي  : ال

 .(1001)البيان الدولي لمتدقيق 
H1 : تطبيق البيان الجياز المركزي لمرقابة المالية لمقيام بيتوفر التأىيل العممي والعممي المناسب لمفتشي

 .(1001)الدولي لمتدقيق 

 منهجية الدراسة:
استخدم ميدانيًا أداة و بعد العودة إلى األدبيات المتاحة,  تحميميال وصفيال المنيجاتبع الباحث 

 التالية: الخطوات, وذلك من خالل وصواًل إلى النتائج االستبيان لجمع المعمومات الالزمة
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"تدقيق  (1001)الدولي لمتدقيق  البيانمدى مالءمة المتمثمة في  دراسةدراسة وتحديد مشكمة ال – 1
, وذلك بعد السورية البيانات المالية لدى المصارف" لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف العامة

 عمى الدراسات السابقة. االطالع
بدور فروض تتعمق  أربعةمن خالل وذلك المحددة  دراسةتمثل حمول مقدمة لمشكمة ال روضوضع ف – 2

ر المتطمبات القانونية والتنظيمية فمدى تو تعزيز جودة التدقيق و ( في 1001تطبيق البيان الدولي لمتدقيق )
ومستوى التأىيل العممي والعممي لدى مفتشي حسابات المصارف العامة من أجل تطبيق البيان الدولي 

 (.1001لمتدقيق رقم )
 ستبيان., وذلك من خالل االتجميع البيانات الالزمة والمطموبة الختبار الفروض – 3
 المقترحات.لتقديم التوصيات و  الوصول إلى النتائج وتحميميا تمييداً و  وضالفر  اختبار – 4

 :الدراسة اتدحدم
تم التعامل مع مجتمع وعينة الدراسة عمى مستوى مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية المكمفين 

حسابات المصارف العامة السورية, ليذا السبب تم التركيز عمى المتطمبات األساسية لتطبيق  تفتيشب
(, ولم يتم التطرق إلى بعض المتطمبات التفصيمية كإجراءات التدقيق التي 1001البيان الدولي لمتدقيق )

ور عدد فقرات محالإلفراط في  تجنباً  (, وذلك100-22تخص بنود معينة والتي تم إدراجيا بين الفقرات )
ستبيان(, عتماده )االسموب الدراسة الميدانية الذي تم استجابات كاممة ألستبيان ضمانًا لمحصول عمى ااال

ولمحدودية البيانات المتوفرة والالزمة لعممية القياس, فضاًل عمى أنيا تتطمب شرحًا موسعًا وبحثًا منفردًا 
 بل إن ىذه الفقرات مشمولةوأساليب أخرى غير معتمدة في ىذه الدراسة, وال يعتبر ذلك قصورًا في الدراسة 

 من الدراسة الميدانية. ضمن متطمبات عامة وذلك في المحاور الثالثة األخيرة 
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 مقدمة:
قتصادي العالمي, كما لو دور أساسي في صرفي الركيزة األساسية لمنظام االيشكل الجياز الم

, وتعتبر نظم المعمومات المحاسبية المصرفية االقتصاديةتوطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتيا لممصالح 
والمصادر األساسية لتزويد اإلدارة واألطراف الخارجية األخرى بالمعمومات  االستراتيجيةإحدى الموارد 

القرارات, كما تمعب دورًا ىامًا وحيويًا في  واتخاذالمالية والمحاسبية المناسبة ألغراض التخطيط والرقابة 
األمثل ليذه الموارد,  االستخداماممة بين إمكانات المصارف ومواردىا المتاحة لتحقيق تحقيق الرؤية المتك

األمر الذي يتطمب وجود نظام فعال لمرقابة والتدقيق يضفي الثقة عمى البيانات المالية لممصارف ويصحح 
 حال وجودىا. االنحرافات

والجيات القائمة  (6001)ي لمتدقيق الدول البيانسيتناول ىذا الفصل عرض أىم البنود التي جاءت في 
 :ينالتالي ينحثمن خبلل المب لحسابات المصارف العامة السوريةبعممية الرقابة والتدقيق 

ة األداء جودلمصارف" و "تدقيق البيانات المالية لدى ا (6001) البيان الدولي لمتدقيق المبحث األول:
 .الميني لممدقق
 الرقابة عمى المصارف العامة السورية. المبحث الثاني:
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 المبحث األول

 (6001البيان الدولي لمتدقيق )

 األداء المهني لممدقق "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف" وجودة
ومينة التدقيق كغيرىا من المين األخرى ليا  ,ما من مينة إال وليا قواعدىا وأصول ممارستيا

ارف قواعدىا وأصول ممارستيا, وقد بقيت تمك القواعد وأصول الممارسة إلى وقت قريب في حكم المتع
 بين ممارسي ىذه المينة. اعميي

ونظرًا ألىمية مينة التدقيق في إضفاء المزيد من المصداقية عمى البيانات المالية, فقد نجحت بعض 
بأحكاميا  وااللتزامالدول الصناعية بوضع قواعد وأصول ممارسة مكتوبة لمينة التدقيق يمكن الرجوع إلييا 

واألىواء  االجتياداتوالتقميل من ليذه القواعد  واالحتكامعوضًا عما كان متعارفًا عميو, مما يسيل الرجوع 
 في ىذا المجال.

 يتناول ىذا المبحث:
 " تدقيق البيانات المالية لدى المصارف". (6001)الدولي لمتدقيق  البيانماىية  -2-1-1
 .(6001) الدولي لمتدقيق البياناإلرشادات والتوجييات التي تضمنيا  -2-1-2

 لمالية لممصارف. أىداف تدقيق البيانات ا -2-1-2-1        
 .االرتباطالموافقة عمى بنود  -2-1-2-2        
 تخطيط التدقيق. -2-1-2-3        
 .في المصارفالحوكمة  -2-1-2-4        
 .في المصارفالرقابة الداخمية  -2-1-2-5        
 .التدقيق الداخمي -2-1-2-6        
 إدارة المخاطر المصرفية. -2-1-2-7        

 .في تعزيز جودة األداء الميني لممدقق (6001)دور البيان الدولي لمتدقيق  -2-1-3
 .مفيوم جودة التدقيق -2-1-3-1        
 .: أىمية جودة التدقيق2-1-3-2        
 (.6001)لمتدقيق  البيان الدولي لدى توفرىاالتدقيق و جودة  مقومات: 2-1-3-3        
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 :"تدقيق البيانات المالية لدى المصارف" (6001)ماهية البيان الدولي لمتدقيق  -2-1-1
قامت لجنة ممارسات التدقيق  نظرًا ألىمية القطاع المصرفي وحساسيتو في االقتصاد العالمي فقد     

كأحد مكونات المعايير  (6001)البيان حاد المحاسبين الدولي بتحضير تالتابعة ال (IAPC)الدولية 
وضمت المجنة الفرعية لتدقيق , "لمصارفلدى اتدقيق البيانات المالية "تحت مسمى  الدولية لمتدقيق

ف مراقبين من لجنة بازل لمراقبة األنشطة المصرفية. وتمت الموافقة عمى نشر الوثيقة من قبل ار المص
 ,"IAPS "1006) (1006)األول لعام في تشرين  اجتماعيالجنة ممارسات التدقيق الدولية خبلل 

2010, p59.) 

المصارف لمتدقيق الخارجي المستقل كجزء من بناء الموثوقية في القطاع المصرفي  بياناتتخضع وعميو 
وذلك من قبل مدققين يقومون بعمميم بناًء عمى متطمبات أخبلقية ومعايير مينية تحكم وتضبط مينة 

المدقق  تمط الجيد واإلشراف المناسب. ليخالتدقيق, يتخمل ذلك العمل الكفاءة, بذل العناية المينية, التخطي
يحافظ ز و يعز المالية المصرفية, وبذلك  عممو برأي فني ميني محايد حول مصداقية ومعقولية البيانات

 .(Ahmad, Saber, 2013,p9) المصداقية في األنظمة المصرفية الخاضعة لمتدقيق عمى
إلى توفير المساعدة العممية لممدققين وتعزيز الممارسة الجيدة في ( 1006الدولي لمتدقيق ) البيان ييدف

تطبيق معايير التدقيق الدولية لدى تدقيق البيانات المالية لممصارف, بالمقابل ليس المقصود بو قائمة 
 البيانعند إجراء مثل ىذا التدقيق, وييدف أيضًا ىذا  استخدامياشاممة باإلجراءات والممارسات التي يجب 

ى تسميط الضوء عمى المخاطر الفريدة بالنسبة ألنشطة المصرف, حيث يصف في بنوده العامة نواحي إل
العمميات المصرفية التي تصبح معروفة لدى المدقق قبل أن يتولى تدقيق البيانات المالية لممصرف. تبعًا 

تدقيق البيانات المالية لممصرف, بحد ذاتو المعرفة الخمفية الكافية لممدقق لمقيام ب البيانلذلك, ال يوفر ىذا 
نما يحصل عميي المواد اإلرشادية المعايير الدولية المذكورة ضمن البيان, و من خبلل الرجوع إلى  اوا 

 IAPS "1006", 2010, p) إلى الخبراء كمما تطمب ذلكباإلضافة لمعودة   تو,في نيايالواردة المناسبة 

60-61.) 

 :(6001)اإلرشادات والتوجيهات التي تضمنها البيان الدولي لمتدقيق  -2-1-2
يتضمن ىذا البيان إرشادات وتوجييات لمختمف مراحل التدقيق بدًءا من تحديد شروط التكميف 

عمى الرقابة الداخمية والقيام باإلجراءات الجوىرية وصواًل إلعداد  االعتمادمرورًا بعممية التخطيط ودرجة 
 قق النيائي.تقرير المد

 :أهداف تدقيق البيانات المالية لممصارف -2-1-2-1

مستند إلى المعايير  ميني محايد إن اليدف الرئيسي من تدقيق البيانات المالية لممصرف تقديم رأي
الممارسات الوطنية المناسبة التي تم وضعيا ضمن القطر, حول البيانات و الدولية لمتدقيق أو المعايير 
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السنوية لممصرف والتي تم إعدادىا بالتوافق مع معايير المحاسبة الدولية أو المعايير الوطنية المالية 
 (.641, ص1004لتطبيق عمى المصارف )ابراىيم, ابة المناس

 :االرتباطالموافقة عمى بنود  -2-1-2-2

وليات المدقق عمى شروط التكميف بالتدقيق" مسؤ  االتفاق( " 160معيار التدقيق الدولي ) تناول
مناسبًا مع المكمفين بالحوكمة,  نالتدقيق مع اإلدارة وحيث يكو عمى شروط التكميف ب باالتفاقالمتعمقة 

عمى ضرورة تأكيد  البيانويتضمن ذلك تحديد توفر شروط مسبقة معينة إلجراء عممية التدقيق, وأكد 
طاق التدقيق إال في حال نص المتضمن موافقة المدقق عمى موعد وىدف ون االرتباطوتوثيق خطاب 

 . (ISA "210", 2013, p104 p106) القانون أو النظام بتفصيل واٍف عمى شروط التكميف بالتدقيق
 :(641, ص1004)ابراىيم,  ينظر المدقق إلى المبلحظات التالية حول االرتباطوعند الموافقة عمى بنود 

 وخاصة:حاسبية المتخصصة ومصادرىا المبادئ الم ستعمالا -أ
 و األنظمة ذات العبلقة بالمصارف.المتطمبات التي تتضمنيا القوانين أ -
ئات المحاسبية المينية البيانات الصادرة عن اإلشراف المصرفي والسمطات النظامية األخرى واليي -

 المناسبة.
 ممارسات القطاع المصرفي. -
البيانات المالية السنوية ومن مضامين وشكل أية تقارير مطموبة ألغراض خاصة, إضافة إلى  -ب

 ءات تدقيقية ألغراض خاصة.ضمنيا تطبيق المبادئ المحاسبية ألغراض خاصة وأية إجرا
عبلقة قد توجد بين المدقق والمشرفين عمى المصرف والسمطات النظامية األخرى لتقديم  طبيعة أية -ج

 تقارير خاصة.

 :تخطيط التدقيق -2-1-2-3

نحو وضع برنامج تدقيق متكامل  صحيحوالسميم ألعمال التدقيق الطريق ال يعتبر التخطيط المناسب
 .(101, ص1002)سرايا,  دليل المدقق في أداء ميمتو باعتبارهوفعال 

" التخطيط لتدقيق البيانات  100كما جاء في معيار التدقيق الدولي يتضمن التخطيط لعممية التدقيق 
شاممة لئلجراءات وصواًل بتطوير خطة التدقيق, حيث إن التخطيط السميم يساعد  استراتيجيةالمالية" وضع 

 :(ISA"300", 2013, p225) في تدقيق البيانات المالية من عدة نواحي
  لمجوانب اليامة لعممية التدقيق. االىتماممساعدة المدقق في توجيو 
 ناسب.مساعدة المدقق في تحديد المشاكل المحتممة وحميا في الوقت الم 
 .دارة عممية التدقيق بشكل مناسب ليتم إجراؤىا بطريقة فاعمة  مساعدة المدقق في تنظيم وا 
  إلى  لبلستجابةأعضاء فريق العممية بمستويات مناسبة من القدرة والكفاءة  اختيارالمساعدة في

 المخاطر المتوقعة وفي تحديد العمل المناسب ليم.
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 رشاد أعضاء فريق  العممية ومراجعة عمميم. المساعدة في توجيو وا 
  العناصر والخبراء. مدققوفي تنسيق العمل الذي أنجزه  االقتضاءالمساعدة عند 

 يما يم( 6001وتتضمن خطة التدقيق من بين عدة أشياء أخرى كما جاءت في البيان الدولي لمتدقيق )
(IAPS "1006", 2010, p65): 
دراك كاٍف ألنظمة المحاسبة  - أ الحصول عمى معمومات كافية حول أعمال المنشأة وىيكل الحوكمة, وا 

 والرقابة الداخمية, بما في ذلك إدارة المخاطر وميام التدقيق الداخمي.
التقييمات المتوقعة لممخاطر المبلزمة ومخاطر الرقابة, كونيا المخاطر التي تحدثيا  باالعتباراألخذ  - ب

الكاذبة جوىريًا )المخاطر الكامنة( والمخاطر التي ال تمنعيا أو تكتشفيا أنظمة الرقابة البيانات 
 الداخمية لممصرف )مخاطر الرقابة( وتصحيح مثل تمك البيانات الكاذبة عمى أساس زمني.

 تحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق التي يجب أداؤىا. - ت
في العمل ألجل  االستمرارة فيما يتعمق بقدرة المنشأة عمى المنشأ استمرارفرضية  باالعتباراألخذ  - ث

, اتيا بموجب إطار اإلببلغ الماليمنظور, والتي ستكون الفترة التي تستخدميا اإلدارة لعمل تقييم
 وىذا الوقت يكون عادًة لفترة ال تقل عن سنة واحدة بعد تاريخ الميزانية العمومية.

 :في المصارفالحوكمة  -2-1-2-4

الحوكمة اليوم كناية عن األسس والتدابير الكفيمة بجعل المؤسسة تدار بصورة صحيحة  أصبحت
أفعاليم وتصرفاتيم مع أحكام القوانين واألنظمة  بانسجاموآمنة من قبل المدراء والموظفين المعنيين 

 .(11, ص1004)سفر,  المناسبة
بأنيا مجموعة العبلقات ما بين إدارة  ( الحوكمةOECDوالتنمية ) االقتصاديعرفت منظمة التعاون 

المؤسسة, مجمس إدارتيا, مساىمييا والجيات األخرى التي ليا اىتمام بالمؤسسة )أصحاب المصالح(, 
)دليل  لتفعيل آلية توضح من خبلليا أىداف المؤسسة والوسائل لتحقيقيا ومراقبة إنجاز ىذه األىداف

 .(1, ص1004الجميورية العربية السورية,  الحوكمة لدى المصارف التقميدية العاممة في
 يةالحوكمة المصرف مطتو لجنة بازل لمرقابة المصرفيةويعرف مصرف التسويات الدولية الذي تعمل تحت س

بأنيا األساليب التي تدار بيا المصارف من خبلل مجمس اإلدارة واإلدارة العميا والتي تحدد كيفية وضع 
بالعمل وفقًا لمقوانين والنظم السائدة وبما  االلتزامأصحاب المصالح مع التشغيل وحماية أىداف المصرف و 

 .(30, ص2009)حبار,  يحقق مصالح المودعين
اإلطار الناظم ألعمال المؤسسات والشركات والذي وضعتو  أن تقتضي اإلشارة إلى األحوال كلوفي 

, 1004)سفر,  والتنمية, تضمن ستة أسس يمكن عرضيا عمى الوجو التالي االقتصاديمنظمة التعاون 
 :(11ص
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شرافية(, البناء القانوني والمؤسساتي الذي يوزع المسؤوليات بين مختمف الجيات الرقابية )اإل أواًل:
 التنظيمية والتنفيذية.

 حماية حقوق المساىمين. ثانيًا:
 حقوقيم. انتياكأمين تعويضيم لدى ة وتالمساواة في معاممة المساىمين كاف ثالثًا:
 وفرص العمل المستدامة. لبلستثمارالحفاظ عمى حقوق أصحاب المصالح المختمفة ضمانًا  رابعًا:

 ىا وحقوق الممكيةءومركزىا المالي وأدا منشأةوضاع الاإلفصاح في الوقت المناسب عن أ خامسًا:
 فييا.

 ورقابة مجمس اإلدارة عمى أعماليا ومحاسبتو أمام جمعية المساىمين. منشأةال استراتيجية سادسًا:
يؤثر عمى عدد كبير من  انييارىاالمصارف عن باقي الشركات حيث أن  اختبلفومما ال شك فيو 

النظام المالي ككل وحدوث أزمة مالية والتي قد تتحول  انيياراألطراف مقارنة بالشركات, كما يؤدي إلى 
بأسره, ولكي تستطيع المصارف مواجية األزمات العالمية  االقتصادتصيب عواقبيا  ديةاقتصاإلى أزمة 

, الشحادة والبرغوثي) بالمعايير الرقابية العالمية كإرشادات بازل لمرقابة المصرفية االلتزامالبد ليا من 
 .(2, ص1004

 حدثت عدد من اإلخفاقات, )1001)عام بازل فيما يتعمق بالحوكمة المصرفية  لجنة توجييات نشررغم و 
 الرقابةعمى سبيل المثال عدم كفاية شممت ية, و المال خبلل األزمةالتي ظيرت حوكمة الشركات و في 

غير ال أو عمى نحو غير مبلئم المعقدةالتنظيمية  إدارة المخاطر واليياكل اإلدارة العميا, وعدم كفاية مجمسل
إرشاداتيا لمحوكمة المصرفية  إعادة النظر في المصرفيةقررت لجنة بازل لمرقابة , نتيجًة لذلك. و ةشفاف

( مجموعة من مبادئ الحوكمة في المصارف تتمثل 1060عام ) أصدرت, و (1001)عام  التي صدرت
 :(Principles for enhancing corporate governance, 2010, p7-29) في
اإلشراف و  الموافقة في ذلكبما , المصرف المسؤولية الشاممة عن تقع عمى عاتق مجمس اإلدارة -1

حوكمة الشركات والقيم المخاطر, و  واستراتيجية, االستراتيجية أىداف المصرفعمى تنفيذ 
 .المؤسسية

أن يكونوا مؤىمين ومدربين أيضا لشغل مواقعيم. وأن يكون لدييم فيم  مجمس اإلدارة ينبغي ألعضاء -2
 الشركات وأن يكونوا أيضًا قادرين عمى تيسير شؤون المصرف. واضح لدورىم في حوكمة

 المتبعة مثل ىذه الممارسات وضمان أنعممو المناسبة ل ممارسات الحوكمة تحديد ينبغي لممجمس -3
 .مستمرتحسينيا بشكل ل يتم مراجعتيا دورياً 

 الشركات حوكمة الكاممة عن المسؤولية المجموعة في ىيكلالشركة األم مجمس إدارة يتحمل  -4
الشركات التابعة  ومخاطراألعمال التجارية  ىيكل تناسب حوكمة سياسات وآلياتضمان وجود و 
 .ليا
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 استراتيجية تتسق مع أنشطة المصرف التأكد من أن المجمس تحت إشراف ينبغي لئلدارة العميا -5
 .المعتمدة من قبل المجمس والسياسات الرغبة في المخاطرة /التسامح األعمال, و 

مع وجود سمطة  رإدارة المخاطظيفة و و  فعال رقابة داخمية نظام أن تمتمك عمى المصارفيجب  -6
 كافية باإلضافة إلى السمعة الحسنة. واستقبللية

المخاطر  إدارةتطوير و , منشأةوالالوحدة عمى مستوى  بشكل مستمررصدىا المخاطر و  ينبغي تحديد -7
 المصرفية. بيانات المخاطر يرات عمىتغ أي لمواكبة لمرقابة الداخمية والبنى التحتية في المصرف

تقديم التقارير  من خبلل, خطرال حول داخل المصرف تواصل قوي فعالةالمخاطر ال إدارة تتطمب -8
 .العميا مجمس اإلدارة واإلدارة إلى

ظائف التدقيق لعمل الذي تقوم بو و بفعالية من ا االستفادةاإلدارة العميا مجمس اإلدارة و  يجب عمى -9
 .الرقابة الداخميةظائف والخارجي وو  الداخمي

لمتأكد  توومراجع بتوقار متنفيذه, ثم و  نظام لمتعويض تصميمعمى  اإلشرافاإلدارة  ينبغي لمجمس -10
 .بالشكل المطموب يعمل من أنو

 .المخاطرمراعاة  بشكل فعال معمنسجم  الموظف تعويض يجب أن يكون -11
 والمخاطر التي لممصرف الييكل التشغيمي معرفة وفيماإلدارة العميا مجمس اإلدارة و  يجب عمى -12

 .يمكن أن تشكمو
الفريدة لمعمميات  والمخاطر والييكل فيم الغرض واإلدارة العميا ينبغي عمى مجمس إدارة المصرف -13

من  المصرف يعمل عندما وذلك المصرفية الدولية ال تفي بالمعايير التي أو الشفافية التي تعيق
 , والتخفيف أيضًا من ىذه المخاطر.خاصةألغراض  ىياكل خبلل

 وأصحاب المصالح والمودعين لمساىمييا عمى نحو كاف شفافة يجب أن تكون حوكمة المصارف -14
 .والمشاركين في السوق األخرى ذات الصمة

المصرفية بموجب  أما بالنسبة لمحوكمة في الجميورية العربية السورية فقد عرف المشرع السوري الحوكمة
الصادر عن مجمس النقد والتسميف بأنيا "مجموعة العبلقات بين إدارة  (1004)( لعام 434القرار رقم )

المصرف )مجمس إدارتو( والجيات األخرى التي تربطيا عبلقة بالمصرف )أصحاب المصالح( والتي تبين 
 .أىداف المصرف وآلية تحقيق ىذه األىداف ومراقبة تنفيذىا"

ذلك ال تتضمن البيئة المصرفية السورية مبادئ خاصة بالحوكمة تعمل عمى تنظيم إدارتيا ورقابة رغم 
عممياتيا كما ىو الحال في معظم الدول, وينظم العمل المصرفي من خبلل مجموعة من القوانين والقرارات 

باإلضافة إلى دليل الخاص بالسرية المصرفية,  (1001)/ لمعام 14والتشريعات كالمرسوم التشريعي رقم /
لمحوكمة لدى المصارف التقميدية العاممة في الجميورية العربية السورية الصادر عن مجمس النقد 

جبو السياسات واإلجراءات الواجب والذي حدد بمو  (1004)( لعام 434والتسميف بموجب القرار رقم )
التدقيق الداخمي والخارجي لممصرف ومسؤوليات مجمس وكذلك  الداخمية الرقابةأنظمة  مجال في تباعياا
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اإلدارة واإلدارة العميا في إدارة المصرف, كما أكد ىذا القرار عمى أىمية الشفافية واإلفصاح كعنصر 
السوق, وذلك لدورىا اليام في جذب رؤوس األموال  انضباطأساسي من عناصر الحوكمة الجيدة وبالتالي 

 .(611, ص1060)الخياط,  القرارات السميمة التخاذير المعمومات البلزمة وبناء الثقة بالمصرف وتوف
تعني في ما تعني تطبيق نظام اإلدارة الجيدة أو السميمة عمى أىم  ركات والمصارفوأخيرًا: إن حوكمة الش

 من شأنيا أن تسد كل ثغرة قد يتسمل منيا الفساد االقتصادفييا, بحيث أن حوكمة  االقتصاديةالقطاعات 
الوطني العامة منيا والخاصة, والسيما تمك الشركات المسجمة أو المدرجة  االقتصادإلى سائر مؤسسات 

أسيميا في بورصات األوراق المالية أو الشركات التي تعتمد في مصادر تمويميا أصبًل عمى القطاعات 
 .(11, ص1004)سفر,  المصرفية

 :في المصارفالرقابة الداخمية  -2-1-2-5

بمثابة خط الدفاع األول الذي يحمي مصالح المساىمين  منشأةيعتبر نظام الرقابة الداخمية في أي 
عن طريق حماية عممية إنتاج المعمومات المالية التي  منشأةبصفة خاصة وكافة األطراف ذات الصمة بال

      ,Douglas R Cormichael)السميمة  واالئتمان االستثمارقرارات  اتخاذعمييا في  االعتماديمكن 
                                                                          2004, p127-133). 

حديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوىري من خبلل ( "ت315في معيار التدقيق الدولي )عّرفت الرقابة الداخمية 
العممية التي يقوم األشخاص المكمفون بالرقابة أو اإلدارة أو غيرىم من " " عمى أنيا فيم المنشأة وبيئتيا

الموظفين بتصميميا وتطبيقيا والمحافظة عمييا من أجل توفير تأكيد معقول حول تحقيق أىداف منشأة ما 
لتنظيمية لمقوانين والموائح ا واالمتثالفيما يتعمق بموثوقية إعداد البيانات المالية وفعالية وكفاءة العمميات 

 .(ISA(315), 2013,p269) "المطبقة
جراءات الموصوفة من قبل اإلدارة والمصممة من أجل إزالة أو تقميل األخطاء التنظيمية اإلكما يقصد بيا 

 .(John and barge, 2012, p22) والغش االحتيالأو 
الطرق والمقاييس المنسجمة التي يتبناىا المصرف عبارة عن  المصرفيةوعميو تكون الرقابة الداخمية 

لحماية أصولو, تنمية كفاءتو اإلنتاجية, ضمان الدقة والثقة في سجبلتو وبياناتو المحاسبية وكذلك ضمان 
 .(61, ص1066) غندور, بالسياسات واإلجراءات والضوابط التي وضعتيا إدارة المصرف االلتزام

ذات العبلقة والتي ذكرت ضمن المعايير الدولية لمتدقيق, تتضمن  راتفقبناًء عمى التعريف السابق والو 
ات وتطبيق السياس اختيارمسؤولية اإلدارة المحافظة عمى نظام محاسبي ورقابة داخمية مبلئمين, وعمى 

 .صرفأصول الم مايةالمحاسبية وح
دقيق التدقيق وتطوير منيج تويحصل المدقق عمى فيم كافي ألنظمة المحاسبة والرقابة الداخمية لتخطيط 

تقييمات المخاطر الكامنة ومخاطر الرقابة  االعتباريأخذ المدقق بعين  معرفةفعال. وبعد الحصول عمى ال
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المناسبة لقبول تأكيدات البيانات المالية ولتحديد طبيعة وتوقيت  االكتشافالداخمية من أجل تحديد مخاطر 
 .(IAPS "1006", 2010, P84) أكيداتونطاق اإلجراءات األساسية لمثل تمك الت

, 1060) القاضي, ( لدعم المنظمات في أمريكا أىم مكونات الرقابة الداخمية وىيCOSOعرضت لجنة )
 :(116ص
  ,الكفاءة, لجنة التدقيق وفمسفة اإلدارة, ىيكل تنظيمي,  التزامبيئة رقابية وما تتضمنو من قيم أخبلقية

فالبيئة الرقابية تعكس توجيات اإلدارة العميا ومجمس  .نظم رقابة إدارية وسياسات الموارد البشرية
 اإلدارة حول نظام الرقابة وأىميتو بالنسبة لممؤسسة.

 مخاطر سعر الصرف, تقويم المخاطر )مخاطر اإلقراض, مخاطر السيولة, مخاطر سعر الفائدة ,
 (.االحتيالمخاطر التشغيل ومخاطر 

  تصاالتواالالمعمومات. 
  ,نشاطات الرقابة: كالفصل المبلئم بين الواجبات والترخيص المبلئم لمعمميات والنشاطات المالية

الفصل بين حيازة األصول والمحاسبة عنيا, الفصل بين الترخيص بالعمميات المالية وحيازة ما يرتبط 
 من أصول والفصل بين مسؤولية التشغيل ومسؤولية إمساك السجبلت المحاسبية. بيا
 إلى لجنة بازل لمرقابة المصرفية فإن الرقابة الداخمية لممؤسسات المالية تيدف إلى واستنادا

(Cambboin, Anita, 2000, p1): 
 التأكد من فاعمية وكفاءة العمميات. .1
 .واكتماليا ةواإلداريالمالية عمى المعمومات  االعتمادضمان إمكانية  .2
 بالقوانين واألنظمة المعتمدة. االلتزام .3

وضع إطار الرقابة الداخمية المبلئم لممصرف ولطبيعة المخاطر  وبناًء عمى ذلك ينبغي عمى اإلدارة العميا
 التي تواجيو, والعمل عمى تحديثو عند الحاجة وأن يرتكز ىذا اإلطار عمى المقومات والمبادئ التي تم

 ذكرىا ضمن مبادئ بازل لمرقابة المصرفية.
( "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف" تيتم الرقابة الداخمية 6001الدولي لمتدقيق ) بيانمل أما بالنسبة

 :(IAPS (1006), 2010,  P85-88) المصرفية بتحقيق األىداف التالية
ية بالتوافق مع تصاريح اإلدارة العامة والخاصة: وسيكون فحص ضوابط يتم تنفيذ العمميات التجار  -1

ما إذا تم إدخال العمميات التجارية بالتوافق مع سياسات  االعتبارالتصريح ميمًا لممدقق لؤلخذ بعين 
 المصرف المتبعة.

ابات جميع العمميات التجارية واألحداث األخرى يتم تسجيميا دون إبطاء بالمبمغ الصحيح في الحس -2
المناسبة وفي نفس الفترة المحاسبية المبلئمة وذلك من أجل اإلفساح لتحضير البيانات المالية 

 بالتوافق مع إطار اإلببلغ المالي المحدد.
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السماح بالوصول إلى األصول وفقًا لتصريح من اإلدارة: غالبًا تكون أصول المصرف قابمة لمتحويل  -3
استو بمفرده من خبلل إجراءات فعمية, ولمتأكد من أن الوصول حر  يمكنال فورًا, بقيمة عالية وبشكل 

 دم المصرف عادًة ضوابط كالتالي:إلى األصول مسموح فقط وفقًا لتصريح من اإلدارة يستخ
تقنية المعمومات وتحويل كممات مرور سرية وترتيبات وصول مشتركة لحصر الوصول إلى نظام  -

 ليم.ترونيًا بالموظفين المصرح لكاالمبالغ 
 ومطابقة مواقف األصول من خبلل موظف مستقل. باستمرارتثبيت الطرف الثالث  -
ما إذا كانت كل تمك الضوابط تعمل بفاعمية, وبالنظر إلى األىمية النسبية في االعتبار المدقق  أخذوي

المدقق عادًة تثبيت ومطابقة اإلجراءات التي تحدث بالعبلقة  فحصوقابمية تحويل المبالغ ذات العبلقة, ي
مكانية تنفيذ إجراءات التثبيت بنفسو.  مع تحضير البيانات المالية لنياية السنة وا 

مقارنة األصول المسجمة باألصول الموجودة عمى فترات زمنية معقولة واألخذ باإلجراء المناسب فيما  -4
بط المطابقة العمل المصرفي تتطمب وجوب التشغيل الدائم لضوا ن طبيعةأ, حيث باالختبلفاتيتعمق 

 وبشكل خاص من أجل:
عمى شكل ودائع,  ممي األوراق المالية واألصولاألصول الموجودة بشكل قابل لمتداول مثل النقد, حا -

إن رعة إلى خسائر غير مستردة, لذلك األخطاء وعدم التطابق بس اكتشافحيث يؤدي اإلخفاق في 
لفعمي وعمى بالعادة عمى العد ا ةً كون مرتكز تستخدمة لتحقيق ىدف الرقابة ىذا سالمطابقة الم إجراءات

 تثبيت الطرف الثالث.
األصول التي تكون قيمتيا محددة بالرجوع إلى نماذج التقييم أو أسعار السوق الخارجية مثل األوراق  -

 وعقود تبادل العمبلت األجنبية.المالية 
 ة عن العمبلء.األصول المقبوضة نياب -

عممية وليست مجرد حدث أو ظرف بمفرده, إنما سمسمة من  إن نظام الرقابة الداخمية في المصرفوعميو 
ر بيا اإلدارة شؤون العمل, والتي تمارس من وتبلزم الطريقة التي تسيّ  منشأةاألعمال التي تتخمل أنشطة ال

 مستوى من مستويات المنشأةفي كل  قبل األشخاص وعمى المستويات كميا, وىذا يعني أن األشخاص
, كما أنيا مسؤولية اإلدارة وبقية األفراد في المنشأةيؤثرون في الرقابة الداخمية, فيي تتأثر بمجمس اإلدارة و 

, أي من د في أي منشأةاكل فرد في مجالو. حتى أن بعضيم قال يتم إنجاز الرقابة الداخمية من قبل األفر 
ويضعون آليات لمرقابة عمى إنجازىا  ىم الذين يضعون أىداف المنشأة فاألفرادخبلل ما يفعمون ويقولون, 

 (.111, ص1003)دحدوح, 
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 :التدقيق الداخمي -2-1-2-6
نشاط محايد يتم داخل المنشأة بقصد تدقيق العمميات المحاسبية أنو يعرف التدقيق الداخمي عمى 

لئلدارة, وىو نوع من أنواع الرقابة التي تعمل لقياس وتقييم والمالية باعتباره أساسًا لتقديم خدمات وقائية 
 (.108, ص2008فعالية أنواع الرقابة األخرى )قريط وآخرون, 

وعرف معيد المدققين الداخميين األمريكيين التدقيق الداخمي بأنو نشاط مستقل, موضوعي, توكيدي 
عمى تحقيق أىدافيا  منشأةويساعد الوتحسين عممياتيا,  صمم من أجل إضافة قيمة لممؤسسة واستشاري
بمنيج نظامي منضبط لتقييم وتحسين فاعمية كل من إدارة المخاطر والرقابة وعمميات  االلتزاممن خبلل 

 .(416, ص1066, الشريف والعربيد) التحكم
لعمل المؤسسة والعمل عمى خمق  المستمر االنتقاديفالتدقيق الداخمي وظيفة إدارية مستقمة تتضمن التقييم 

   The) إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخمية استراتيجيةقيمة وتطوير آلية الحوكمة لممؤسسة متضمنًة 
                            institute of Chartered Accountants of India, 2009, p10). 

المصارف مستقمة بشكل تام عن اإلدارة التنفيذية وأن  وعمى ذلك يجب أن تكون وحدة التدقيق الداخمي في 
مخاطر وكيفية تمنح الصبلحيات الكاممة إلجراء عممية التدقيق لتقييم فعالية الرقابة الداخمية وطرق تقييم ال

عدادىا. تدقيقإدارتيا و   القيود المحاسبية والبيانات والتقارير المالية لمتأكد من صحة معالجتيا وا 
 :(46, ص1001)السواح,  الداخمي الفعال بأربعة عناصر أىم مقومات التدقيقتمخيص ويمكن 

 قسم مستقل لمتدقيق الداخمي. -
 أفراد مؤىمون لمقيام بالتدقيق الداخمي. -
 نظام جيد لمرقابة الداخمية. -
 نظام جيد لمتقارير. -

تكنولوجيا المعمومات, والتفاعل مع بيانات  استخدامويعتبر التدقيق الداخمي من أىم األقسام التي تتطمب 
عطاء الميزة  العميل منشأةوالحفاظ عمى سبلمة وأمن المعمومات الميمة والحساسة ل عميلالومعمومات  وا 

التنافسية ليا, وىذا قد يساعد عمى التخفيف من الخسائر أو زيادة األرباح, بالتالي البقاء في السوق والقدرة 
مة مالية سواء كانت داخمية أم خارجية, وذلك لما لو من أىمية في تزويد اإلدارة عمى التكيف مع أية أز 

القرارات في الوقت المناسب, بعد تأكدىا من ثبات وموثوقية شبكات  اتخاذبالمعمومات التي تحتاجيا في 
مما يزيد من ثقة أصحاب المصالح بالمعمومات, كل ذلك يؤثر عمى أرباح  االتصاالتالحاسوب ونظم 

 .(141, ص1004)الحسبان,  تمك المصارف في السوق واستمرارية
عداد التقرير المناسب لئلدارة  ويتم التدقيق الداخمي من خبلل تحديد وتقييم المخاطر بشكل مناسب وا 

دارة المخاطر والرقابة الداخمية         Chartered) باإلضافة إلى المساعدة في تطبيق الحوكمة بفاعمية وا 

                                                            Institute Internal Auditors, 2013, p6). 
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 سنتناول المواضيع التالية  والتي تتعلق بالتدقيق الداخلي5وعلى ذلك 

 :(21-21, ص1061)عبد اهلل,  وظائف التدقيق الداخمي في المؤسسة المصرفية 
 التدقيق الداخمي:تشمل وظائف 

واألنظمة المحافظة عمى موجودات المصرف وسبلمتيا وصحتيا في ضوء أحكام القوانين  -1
 والتعميمات النافذة.

التقييم الدوري لشتى نشاطات المصرف والتأكد من مطابقتيا لمسياسة المرسومة والخطط المعتمدة  -2
 التفصيمية.قيود المحاسبة والسجبلت تقييم واألنظمة المعمول بيا وأيضًا 

, وتفادي وقوعيا والعمل االئتمانمحاربة الخطأ, السيو, اإلىمال, الغش, التزوير, السرقة وسوء  -3
 تطبيق العقوبات بحق مقترفييا.ىذه المخالفات والجرائم عند وقوعيا بأسرع وقت و  اكتشافعمى 

لى متقديم التقارير, التحميل, اإلحصاءات, المعمومات, التوصيات والمشورة إلى الم -4 جمس دير العام وا 
 اإلدارة.

تمكين الجمعية العمومية لممساىمين من إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة من إدارتيم لشؤون  -5
المصرف خبلل السنة المالية عن طريق ضمان وسبلمة األوضاع المالية السنوية لممصرف, وذلك 

 ية.إضافًة لتقرير مدققي الحسابات المعتمدين من الجمعية العموم
 التدقيق الداخمي وحوكمة الشركات: 

يرى معيد المدققين الداخميين أن الحوكمة الجيدة تتوقف عمى المعمومات المتولدة عن األطراف 
 بعة التي تشكل نظام الحوكمة وىي:األر 

 المدققون الخارجيون(_ن الداخميونالمدققو  _اإلدارة التنفيذية _)مجمس اإلدارة
وقد أكدت معايير التدقيق الداخمي الصادرة عن المعيد األميركي لممدققين الداخميين عمى ضرورة أن 
يسيم نشاط التدقيق الداخمي في تحسين إدارة المخاطر والرقابة عمى الحوكمة, حيث يشير المعيار 

مميات الحوكمة ( إلى أنو ينبغي أن يسيم نشاط التدقيق الداخمي في ع1610الدولي لمتدقيق الداخمي )
 :(41-44ص , 1060)كيرزان,  من خبلل

 وضع القيم واألىداف وتوصيميا.التحقق من  - أ
 مراقبة عممية إنجاز األىداف. - ب
 التحقق من المساءلة. - ت
 التحقق من الحفاظ عمى القيم في المنشأة. - ث

 :في إدارة المخاطر المصرفية دور التدقيق الداخمي 
بيذا الدور بعد األزمة  االىتمام, وقد زاد اً ىام رفية دوراً المص المخاطراخمي في إدارة التدقيق الد معبي

(, وذلك لما لو دور في تفعيل أنظمة إدارة المخاطر 1003المالية التي أصابت المصارف عام )
والتخمص من نقاط الضعف التي تعترييا, وقد أشار معيد المدققين الداخميين إلى األدوار التي ينبغي 
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الداخمي القيام بيا, كما أشار إلى األدوار التي يجب عميو تجنبيا في مراحل عممية إدارة عمى المدقق 
 المخاطر, ومن أىم األدوار الجوىرية التي ينبغي عمى المدقق الداخمي القيام بيا بشأن إدارة المخاطر

 :(41, ص1066)شاىين, 
 إعطاء ضمانات بشأن سير عمميات إدارة المخاطر. -1
 أن صحة تقييم المخاطر.إعطاء ضمانات بش -2
 تقييم عمميات إدارة المخاطر. -3
 تقييم عممية اإلببلغ عن المخاطر الرئيسية. -4
 تدقيق عمميات إدارة المخاطر الرئيسية. -5

 (1001)( لعام 611وبالنسبة لمتدقيق الداخمي المصرفي في الجميورية العربية السورية صدر القرار رقم )
التعميمات الخاصة بمتطمبات التدقيق الداخمي في المصارف  اعتماد التسميف وبموجبو تمو  النقد عن مجمس

  .العاممة عمى أراضييا
مصمم لزيادة القيمة المضافة  مستقل استشاريموضوعي  وكيدياط تإن التدقيق الداخمي نش وعميو

لممنظمة, ويتم ذلك عن طريق فحص أنظمة الرقابة الداخمية والبيانات والمستندات والحسابات فحصًا 
انتقاديًا مستقبًل. فيو يشمل التدقيق والفحص والتحقيق ثم التقرير الذي يمثل اإلقرار والتفصيل والرأي. 

ليم سمات محددة كالدقة والحيادية والوضوح وغيرىا من وتناط داخل المؤسسة بموظفين مكمفين بذلك و 
 .(10, ص1004)الجنابي,  السمات التي تجعل من التدقيق إنجازًا مفيدًا يصب في مصمحة المؤسسة

 :إدارة المخاطر المصرفية -2-1-2-7

دارة المخاطر عرفت لجنة المنبثقة عن ىيئة قطاع المصارف األمريكية  التنظيم المصرفي وا 
حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خبلل خسائر في نتائج األعمال أو في رأس  احتمالالمخاطر بأنيا "

في تقديم أعمالو  االستمرارالمال, أو بشكل غير مباشر من خبلل وجود قيود تحد من قدرة المصرف عمى 
لعمل المصرفي من الفرص المتاحة في بيئة ا استغبللوممارسة نشاطاتو من جية, وتحد من قدرتو عمى 

 .(64, ص1003)عثمان,  جية أخرى"
أو  االقتصاديمن المعروف بأن الخطر المصرفي عنصر ريب وشك وتردد يمكنو التأثير عمى العامل 

 وقوع حدث أو مجموعة من األحداث غير المرغوب فييا احتمال, فالخطر ىو االقتصاديةسياق العممية 
 .(1, ص1004)مبارك, 

المدققين الداخميين األمريكي إدارة المخاطر بعممية تحديد, تقييم ومراقبة األحداث أو عرف معيد كما 
الظروف المحتممة وذلك بيدف تزويد المنشأة بتأكيد معقول فيما يتعمق بإنجاز وتحقيق أىداف المنشأة 

 International Standards for the Professional Practice of Internal Audit) المخطط ليا

  2010, p19).                                                                                                              
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, 1003)الخطيب,  كالتالي المسؤوليات والوظائف الرئيسية إلدارة المخاطر تتمخصوعميو نجد بأن 
 :(11-14ص
  المخاطر مع المتطمبات القانونية.ضمان توافق اإلطار العام إلدارة 
  في المصرف. االئتمانالقيام بالتدقيق الدوري وتحديث سياسة 
 صحابتحديدىا وتبويبيا وتوجيييا أل تحديد مخاطر كل نشاط من أنشطة المؤسسة وضمان حسن 

 .االختصاص
  ر إجمالي عتباد تركز ىذه المخاطر مع األخذ باالوالتوصية بحدو  االئتمانمراقبة تطورات مخاطر

 المخاطر لمنتجات معينة.
  في السوق ومخاطر السيولة والتوصية بالحدود المناسبة ألنشطة  واالتجاىاتالحدود  استخداممراقبة

 .واالستثمارالتداول 
  تدقيق المنتجات المستحدثة عمى أساس معايير قبول المخاطر/المنافع ورفع تقارير بيذا الشأن لئلدارة

 العامة.
 التي تعتمدىا المؤسسة في تحديد المخاطر رقميًا واإلشراف عمييا وتحميل السيناريوىات  تطبيق النماذج

 المطروحة.
  التحسينات عمى األنظمة المختمفة  واقتراحالتدقيق المستمر لعمميات التحكم بالمخاطر في المؤسسة

 وعمميات تدفق المعمومات.
 .نشر الوعي بالمخاطر بوجو عام عمى مستوى المؤسسة ككل 

ينطوي العمل المصرفي بطبيعتو عمى تحمل مجموعة واسعة من المخاطر, وعمى المراقبين المصرفيين 
أن المصارف تقدرىا وتتصرف عمى بومدققي حسابات المصارف أن يفيموا ىذه المخاطر, وأن يتأكدوا 

, 1060 العمار وآخرون,) أساسيا بشكل مبلئم, وبصفة عامة تقسم المخاطر المصرفية ألربع فئات
 :(641ص

 األحداث. األعمال, مخاطر المخاطر المالية, المخاطر التشغيمية, مخاطر
المخاطر المالية: ىي جميع المخاطر المرتبطة بأصول وخصوم المصرف, ويتوجب عمى إدارة  -1

أن تتعرض ليا ىذه المصرف القيام بإجراءات الرقابة واإلشراف عمى المخاطر التي من الممكن 
لؤلطراف ذات  االقتصادية البيئة واألوضاع تغيراتفي األسعار و  مستمرالعناصر من حركة وتغير 

التي مصدرىا الخسائر المحتممة في األسواق المالية نتيجة تقمبات المتغيرات المالية, ومن و  العبلقة
 :(1, ص1066)الصواف,  أىم أنواع المخاطر المالية

 التزاماتورغبتو بوفاء عدم : وىي الخسائر المحتممة الناتجة عن عدم قدرة العميل أو االئتمانمخاطر  - أ
في المواعيد المحددة. وتمتد ىذه الخسائر إلى تكاليف الفرصة الضائعة والمصاريف المتعمقة بمتابعة 
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)عمي,  القروض المتعثرة. وتعتبر ىذه المخاطر من أكبر المخاطر التي تتعرض ليا المصارف
 .(63, ص1066

, ويمكن استحقاقياالمالية عند  االلتزاماتمخاطر السيولة: ويقصد بيا عدم قدرة المصرف عمى سداد  - ب
 .(43ص, 1066)المدىون,  أن يؤدي ىذا العجز إلى نشوء مخاطر السمعة والتأثير في الربحية

 االقتصاديةالمخاطر السوقية: وتعرف بالخسارة التي يمكن أن تنشأ نتيجة التغيرات في الظروف  - ت
بنك البحرين ) والسياسية وتشمل مخاطر: معدالت أسعار الفائدة_ أسعار الصرف_ تسعير األصول

 .(42, ص1004الوطني, التقرير السنوي لعام 
المصاريف التشغيمية وبشكل ذو داللة عما ىو متوقع, مما  انحراف احتمالالمخاطر التشغيمية:  وىي  -2

 .(Scott & Tomthy, 2009, p80) منشأةفي الدخل الصافي وفي قيمة ال انخفاضاً ينتج 
كما عرفت بمخاطر تعرض المصرف لخسائر نتيجة عدم كفاءة أو فشل كل من أنظمة الرقابة 

 الخسائر الداخمية, العمميات أو نظم المعمومات الداخمية, األشخاص أو العاممين في المصرف أو
الناتجة عن األحداث الخارجية, إضافة إلى المخاطر القانونية, ويستثنى منيا مخاطر السمعة 

 .(43, ص1060)خويص,  االستراتيجيةوالمخاطر 
مخاطر األعمال: تنتج عن التغيرات غير المتوقعة في حجم األعمال أو ىوامش األرباح والتي  -3

ف أكثر لتقنية المعمومات والموظفين العمل, مؤدية إلى دفع تكاليحجم تتضمن مخاطر تقمص 
األرباح الناتجة عن المنافسة الحادة. وترتبط مخاطر األعمال ببيئة أعمال المصرف, بما  وانخفاض

الكمية والمتصمة بالسياسة والعوامل القانونية والتنظيمية, والبنية األساسية  االقتصاديةفي ذلك العوامل 
الكمية ذات الصمة بالعمميات وغالبًا ما يشار ليذه  المنظومةر لمقطاع المالي ونظام السداد والمخاط

 .(14, ص1066)أبو عيسى,  المخاطر القطرية أو مخاطر الدولة باسمالمجموعة من المخاطر 
مخاطر األحداث: تشمل كافة أنواع المخاطر الخارجية المنشأ التي إن تحققت يمكن أن تعرض  -4

 انييارعمميات المصرف أو كفاية رأسمالو أو وضعو المالي لمخطر, وتشمل: األحداث السياسية, 
السوق, األزمات المصرفية, الكوارث الطبيعية والحروب, وىذه المخاطر تكون  انييارمصرف ما أو 

 .(644, ص1060)العمار وآخرون,  ر متوقعة حتى قبل وقوع الحدث مباشرةً غي
لتنفيذ عممية إدارة المخاطر بالشكل الصحيح والفعال البد من تحديد الخطوات العممية والعممية البلزمة و 

, 2011ت )البجيرمي, وأىم ىذه الخطوا, لذلك ويطمق عمى ىذه الخطوات باإلطار العام إلدارة المخاطر
 :(11-11ص
ن عممية تحديد المخاطر يجب أن و تحديد المخاطر: ىناك أربعة أنواع لممخاطر كما ذكرنا سابقًا,  -1 ا 

 ويجب أن يتم فيميا عمى مستوى كل عممية وكل نشاط. باالستمراريةتتصف 
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قياس المخاطر: بعد تحديد المخاطر المتعمقة بنشاط معين, تكون الخطوة الثانية قياس ىذه المخاطر,  -2
 واحتماليةأن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر إليو بأبعاده الثبلثة وىي حجمو, مدتو,  حيث

 حدوثو.
 نإضبط المخاطر: بعد تحديد وقياس المخاطر تأتي الخطوة الثالثة وىي ضبط ىذه المخاطر, حيث  -3

أساسية لضبط المخاطر ذات األىمية, وىي تجنب ىذه المخاطر, أو تقميل المخاطر أو  اً ىناك طرق
 حتى إلغاء أثر ىذه المخاطر.

مراقبة المخاطر: عمى المصارف أن تعمل عمى إيجاد نظام معمومات قادر عمى تحديد وقياس  -4
المخاطر لدى  وضعالمخاطر بدقة, وبنفس األىمية يكون قادرًا عمى مراقبة التغيرات الميمة في 

 المصرف.
نظرًا لتشعب المخاطر وأثرىا الكبير عمى نجاح أي مؤسسة سواء كانت مالية أو غيرىا, تتطمب إدارة و 

المخاطر المصرفية دورًا فعااًل من كل من مجمس اإلدارة واإلدارة العميا, إذ يتوجب عمى مجمس اإلدارة 
زمة إلدارة المخاطر المصرفية بما يتناسب مع والسياسات واإلجراءات البل االستراتيجيةوضع األىداف 

حجم وطبيعة المخاطر التي يمكن أن يتعرض ليا المصرف, أما اإلدارة العميا فيي المسؤولة عن 
, 1060)الخياط,  التي يقرىا مجمس اإلدارة إلدارة المخاطر المصرفية االستراتيجيةتنفيذ التوجيات 

 .(44ص
فيم لطبيعة تمك المخاطر وكيف يقوم المصرف بإدارتيا, حيث ينبغي عمى المدقق أن يحصل عمى و 

يسمح ىذا الفيم لممدقق بتقييم مستويات المخاطر الكامنة ومخاطر الرقابة المرتبطة بنواحي مختمفة من 
 عمميات المصرف, وتحديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق.

الدولي لمتدقيق  البيانالبنود واإلرشادات السابقة ليست فقط المذكورة ضمن  وتجدر اإلشارة إلى أن
إرشادات تخص بنود معينة في البيانات  , فقد تضمن( "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف"6001)

المالية, كاألرصدة مع المصارف األخرى وأدوات السوق النقدية, باإلضافة لعدد من المبلحق التي تتضمن 
 مثمة ألىداف توضيحية, ومن األمثمة:األ
  تتعرض ليا العمميات المصرفية. احتيالإشارات تحذيرية نموذجية لعمميات 
  ,جراءات تدقيق أساسية لمجالين كبيرين من مجاالت  اختباراتأنظمة رقابة داخمية نموذجية لمرقابة وا 

 عمميات المصرف: عمميات الخزينة والمتاجرة وأنشطة اإلقراض.
  في تحميل الظروف المالية لممصرف وأداؤه. االستخدامالنسب المالية الشائعة 
 .دارة األصول  مخاطر وقضايا حول عمميات األوراق المالية والعمميات المصرفية الخاصة وا 
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 :( في تعزيز جودة األداء المهني لممدقق6001دور البيان الدولي لمتدقيق ) -2-6-3
مينة تدقيق الحسابات في أي بمد وجود الثقة بين طالبي الخدمة إن العامل األساسي لنجاح 

وعارضييا, ورغم تعارض المصالح يبقى اليدف الرئيسي لممينة إبداء الرأي حول مصداقية القوائم المالية 
 (.614, ص1061القرارات )غوالي,  اتخاذفي  الستعمالياتمييدًا  بيازيز الثقة وتع
 : مفهوم جودة التدقيق:2-6-3-6

بالرغم من تحديد ىدف التدقيق إال أن الوصول إلى جودة التدقيق ال يزال مصدر خبلف ويشكل 
يمكن توضيح جودة التدقيق من خبلل الحسابات. و  ومدققوالقوائم المالية  مستخدموفجوة بين ما يتوقعو 
 (:1100, ص1066مفيومين )الينيني, 

 احتياجاتالمفيوم العام لمجودة والذي يتمثل في خصائص األداء الميني لمدقق الحسابات التي تشبع 
مستخدمي القوائم المالية, والمفيوم التشغيمي لجودة التدقيق, والذي يتضمن أن تكون نقطة البداية تحديد 

ايير قابمة لمتنفيذ, ثم تأتي إلى مع االحتياجاتمستخدمي القوائم المالية بحيث يتم ترجمة ىذه  احتياجات
بالمعايير المينية عند تنفيذ عممية التدقيق وذلك من خبلل التخطيط الجيد  االلتزامالخطوة الثانية وىي 

ووضع البرامج المبلئمة واإلشراف عمى تنفيذىا مما يؤدي إلى تقميل مخاطر عدم الكشف عن المخالفات 
 م المالية.واألخطاء الجوىرية التي قد توجد في القوائ

بالمعايير المينية  االلتزام( بأنيا 110( و)6لمتدقيق ) المعيارين الدوليين وردت جودة التدقيق ضمن
 لتدقيق لمظروف واألحداث القائمة.ومدى مبلءمة تقرير ا بات القانونية والتنظيمية الموضوعةوالمتطم

جودة التدقيق تتمثل في األداء الجيد الذي يجب أن يتبع في كل عممية تدقيق لمتأكد من كفاءة  وىكذا فإن
, 1066وفعالية اإلجراءات المتبعة واألساليب المستخدمة لموفاء بمتطمبات العميل والمجتمع )مجاىد, 

 (.111ص

 : أهمية جودة التدقيق:2-6-3-2

دوره الجوىري في المجتمع بكفاءة وفعالية تحقيق و  تؤدي جودة التدقيق إلى تحقيق أىمية التدقيق
بجودة التدقيق أصبح مطمبًا جوىريًا لكافة األطراف التي ليا عبلقة بنتائج  االىتمامويمكن القول إن 

 (:62, ص1004التدقيق لؤلسباب التالية )ونوس, 
 مصداقية أكبر.أن تتم عممية التدقيق بأعمى جودة ممكنة حتى يضفي عمى تقريره بم المدقق تيي 
  ترغب اإلدارة في إضفاء الثقة عمى القوائم المالية المعدة بمعرفتيا والوفاء بمسؤولياتيا عن

 األحداث المالية لمفترة محل التدقيق, لذا ترغب في أن تتم عممية التدقيق بأعمى جودة ممكنة.
 اسبية الواردة بالقوائم ة والمحمتأكد من دقة وعدالة المعمومات الماليل م المستفيدون بنتائج التدقيقتيي

 أن تتم عممية التدقيق بأعمى جودة ممكنة. التي تم تدقيقيا, لذا يرغب المستفيدونالمالية 
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  تركز المنظمات المينية عمى جودة أداء عمميات التدقيق باعتبارىا ضرورية لضمان أن تفي
 المينة بمسؤولياتيا تجاه األطراف المختمفة.

 (:6001الدولي لمتدقيق )البيان  جودة التدقيق وتوفرها لدىمقومات : 2-6-3-3
والمينيين لمبحث في ماىية جودة التدقيق وكيفية قياسيا غير أن التدقيق  أنظار األكاديمييناتجيت 

كمينة تتحدد مخرجاتيا في الرأي الفني المحايد لممدقق والذي ال يمكن تحديد أو قياس جودتو مقدمًا, كما 
أن محاولة القياس الموضوعي لجودة التدقيق عممية صعبة ومكمفة جدًا, ومن ثم يمكن تحديد بعض 

 التي تشير إلى جودة التدقيق. أو العوامل رات أو الخصائصالمؤش
إلى تأثير مجموعة كبيرة من العوامل إيجابيًا في جودة تدقيق الحسابات ومنيا:  1وتوصمت عدة دراسات

المدقق, إجراءات تخطيط  استقبلل, مكتب التدقيق بالمعايير المينية التزامالتأىيل العممي والخبرة العممية, 
مية التدقيق, متانة وسبلمة نظام الرقابة الداخمية لمعميل. كما صدرت أىم عناصر جودة التدقيق وتنفيذ عم

, النزاىة المينية, التدريب االستقبللالتي وردت ضمن إرشادات معيد المحاسبين القانونيين بإنكمترا وويمز: 
 من قبل اعتماداجودة التدقيق واألكثر  سنعرض أىم مقوماتلذلك  والتطوير الميني, األداء الموضوعي.

 (:6001في البيان الدولي لمتدقيق ) يمية والتي تم ذكرىا صراحًة أو ضمناً الدراسات األكاد
 لتزام بالمعايير المينية:اال -1

 ة وتعارض مصالحيا استوجبإن اختبلف الفئات المستفيدة من القوائم المالية التي تعدىا اإلدار 
عمييا في الحكم  االعتمادتعيين مدقق الحسابات واقتضى وجود معايير أو مستويات لؤلداء الميني يمكن 

كما أن قراء القوائم المالية  ,عمى مدقق الحسابات إذا ما تعرض لممساءلة من قبل مينتو أو القضاء
أداء المدقق لعممو, حتى ال المعززة بتقرير مدقق الحسابات يحتاجون إلى معرفة المعايير التي تحدد إطار 

يظنوا خطًأ بأنو يضمن اكتشاف سائر األخطاء وأعمال الغش, وأن تقريره يعني بأن القوائم المالية تتضمن 
حقائق مطمقة ال يتطرق إلييا الشك. ولما كان التدقيق يقوم )في جزء كبير منو( عمى األحكام الشخصية 

رغبًة منيا في تقميل و مات المينية في الدول المتقدمة وىذه األحكام تتفاوت من شخص آلخر فإن المنظ
أوصت  فقد مدى ىذا التفاوت وفي زيادة موضوعية األحكام الشخصية فيما يخص عمميات التدقيق

بمجموعة من المعايير المتعارف عمييا كي تكون أساسًا يعتمد عمييا أعضاؤىا عند قياميم بأداء خدماتيم, 
في أي مجتمع يعني القيام بأعمال التدقيق بشكل مخطط ومنظم بواسطة  كما أن وجود معايير التدقيق

والموضوعية ويضمن حسن توزيع الميام عمى المساعدين  باالستقبللأفراد مؤىمين عمميًا وعمميًا يتمتعون 

                                                           
الجرو, صالح أحمد ( )1060, العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين في اليمن)جبران, محمد عمي,  1

أثر منهج التدقيق القائم عمى ( )عودة, عبلء الدين صالح محمود, 1001, المراجعة الخارجية لمحساباتالخصائص المحددة لجودة فضل, 
 (1066, مخاطر األعمال عمى جودة التدقيق

(Riadh, Manita and Elommal, Najoua, The Quality of Audit Process: An Empirical Study with Audit 

Committees, 2010) 
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عد اد ودقة تقييم نظم الرقابة الداخمية مع تجميع األدلة الكافية والمبلئمة لتأييد الرأي الميني المحايد وا 
لتزام منشأة التدقيق بالمعايير المينية عامبًل متطمبات الطرف الثالث, لذلك يعد اتقرير التدقيق بشكل يفي ب

 .(29ص 27, ص1060 ,ذو تأثير إيجابي عمى جودة عممية التدقيق)الحسن
داف وظيفة التدقيق, وتعتبر مقياس لجودة وحسن األداء الدولية بطبيعة وأى ترتبط معايير التدقيقو 

أثناء تنفيذ ميامو الموكمة إليو. ولكي نستطيع بيان وتوضيح ىذه العبلقة يمكن  المطموب من المدقق
  (:14, ص1001حصر أىداف معايير التدقيق الدولية )أبو ىين, 

 ر اإلمكان نحو الموضوعية.قد لبلقترابتقميل التفاوت في األداء الميني لدى المدققين  - أ
عية العمل الذي أنماطًا ومستويات لمحكم عمى نو  باعتبارىاقياس مستوى جودة األداء الميني   - ب

 يؤديو المدقق.
 اء العمل الميني )اإلجراءات(.تحديد كيفية أد - ت
 تحديد مسؤولية المدقق عند إخبللو بمستوى أدائو. - ث

 تخطيط عممية التدقيق: -2
التدقيق عمى وضع اإلجراءات والسياسات واألدوات التي تيدف إلى تنظيم  عممية تخطيطتنطوي 
الكامل عمى األحكام والتقديرات الشخصية  االعتماديعد و  ,(61ص, 1002)نور وآخرون, عممية التدقيق

أثناء عممية التدقيق أمرًا غير مرغوب فيو في مجال العمل الميداني لذلك كان لزامًا عمى مدقق الحسابات 
المجوء إلى تخطيط عممية التدقيق وجعميا عمى ىيئة برامج قابمة لمتطبيق, حيث يساعد التخطيط المبلئم 

ن أن العناية المبلئمة قد أعطيت لممجاالت الميمة في عممية التدقيق, وأن لعممية التدقيق في التأكد م
المشاكل المحتممة قد شخصت وحمت في الوقت المناسب من أجل أن يتم أداؤىا بأسموب فعال وكفء, 
كما يساعد التخطيط الجيد لمتدقيق في التكميف المناسب بالعمل ألعضاء فريق العممية ويسيل توجيو 

جودة التدقيق العممية واإلشراف عمييم ومراجعة عمميم, كل ذلك ينعكس إيجابًا عمى أعضاء فريق 
 (.35ص 33, ص1060)الحسن, 

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخمية: -3
 يعد فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية لمعميل من الخطوات الرئيسية التي يتوجب عمى المدقق

 معايير العملألن تقييم الرقابة الداخمية يعد أحد المعايير اليامة من القيام بيا بداية عممية التدقيق 
يساعد المدقق في تحديد برنامج وأسموب التدقيق المتبع باإلضافة  عمى أنوالميداني لمينة التدقيق, فضبًل 

كفاءة تتأثر نتائج التدقيق جوىريًا بطبيعة اإلجراءات من حيث الكمية والخبرة والكفاءة, حيث تحديد إلى 
 (.111, ص1002المدققين عند أدائيم لمعمل الميداني )سرايا, 

والشك بأن بذل العناية المينية المبلئمة يعني وفاء المدقق بمسؤولياتو القانونية والمينية والشخصية, والتي 
ن لؤلخطاء ذات التأثير الجوىري عمى القوائم المالية, وما يتضمنو ذلك التحقق م اكتشافويترتب عمييا 

التدقيق, وتقدير الخطر عند تخطيط الفحص, وتجميع األدلة  محل منشأةبالكفاءة تشغيل نظم الرقابة 
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الكافية والمبلئمة إلبداء رأيو في القوائم المالية. وأوضح مجمع المحاسبين القانونيين األمريكيين بأن تأثير 
 (:11ص, 1002بمعايير الفحص الميداني عمى جودة التدقيق يتمثل فيما يمي )نور وآخرون,  االلتزام

 يساعد التخطيط السميم لعممية التدقيق عمى تحديد طبيعة وتوقيت إجراءات التدقيق المطموبة. -
 تساعد دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخمية عمى تحديد مدى فاعمية النظام في اكتشاف األخطاء -

إيجابًا  التدقيق بصورة مبلئمة وينعكس اختباراتالجوىرية والتحريفات ما يساىم في تحديد مدى وحجم 
 عمى جودتيا.

مكانية  -  االعتماديؤثر سموك مدقق الحسابات في الحصول عمى األدلة والتحقق من كفايتيا ومبلءمتيا وا 
 يؤثر في جودة عممية التدقيق. عمييا لبناء رأي مدقق الحسابات في القوائم المالية وبالتالي

سيتم تحقيقيا, كما يجب  منشأةالداخمية ال توفر تأكيدًا مطمقًا بأن جميع أىداف ال ن الرقابةفإ وعمى ذلك
 O.Ray and)اإليرادات المتوقع الحصول عمييا  لرقابة الداخميةتكمفة ا األخذ باالعتبار أن ال تتجاوز

K.Pany, 2010, p244). 
 والغش: كتشاف األخطاءا -4

لعل أبرز تعريف لجودة التدقيق من حيث مقدرة مدققي الحسابات عمى كشف المخالفات واألخطاء 
مدققي  اكتشاف( حيث عرفتيا ب "مدى إمكانية (De Angeloالجوىرية التعريف الذي ساىمت بو 

 .(Mahdi, Salhi, 2010, p941)الحسابات لممخالفات في النظام المالي لمعميل واإلفصاح عنيا" 
األخطاء والمخالفات الجوىرية  اكتشافتشير جودة التدقيق في ىذا التعريف إلى مدى قدرة المدقق عمى و 

وحممة األسيم في القوائم المالية واإلعبلن عنيا, باإلضافة إلى تخفيض عدم تماثل المعمومات بين اإلدارة 
الممكية عن اإلدارة, وقد تتفاوت جودة أداء عممية التدقيق إال أن جودة  انفصاللحماية المصالح في ظل 

المالية التي  حيث أن القوائمالتدقيق العالية يجب أن ترتبط بجودة عالية لممعمومات الواردة بالقوائم المالية, 
ىرية )عيسى, عمى أخطاء ومخالفات جو  الحتوائيا احتماالتم تدقيقيا بمعرفة مدققين ذوي جودة عالية أقل 

 (.1, ص1003
 تخفيض مخاطر التدقيق: -5

إن الحد من مخاطر التدقيق يؤدي إلى زيادة جودة مينة التدقيق وزيادة القيمة المضافة التي تحققيا 
عمى القوائم المالية الخاضعة لمتدقيق.  االعتمادالمينة وذلك بزيادة الثقة في تقارير التدقيق وزيادة درجة 

يؤدي إلى تحقيق الكفاءة  االعتباروال شك بأن تخطيط عممية التدقيق مع أخذ عناصر الخطر في 
وتدنية المخاطر إلى الحد األدنى الذي يمكن قبولو,  اكتشافوالفعالية في عممية التدقيق ويترتب عميو 
 (.13, ص1002ر وآخرون, األمر الذي يعزز جودة تدقيق الحسابات )نو 

 :الخاضعة لمتدقيق منشأةالتخصص في مجال ال -6
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إن التخصص القطاعي يضفي أثرًا إيجابيًا عمى البيانات المالية المدققة, فمن المنطقي التسميم بأن 
مدقق الحسابات المتخصص أقدر عمى إضافة قيمة لمبيانات المالية من مدقق الحسابات غير المتخصص 

(Mayhew and Wilkins, 2003, p35). 
خمو القوائم  احتمالالتدقيق بالصناعة التي تنتمي إلييا المنشأة محل التدقيق تزيد من  ن خبرة منشأةكما أ 

الخبرة الكبيرة  زيادة جودة عممية التدقيق, وىذهتدقيقيا من األخطاء الجوىرية, مما يعني  المالية التي تم
نور وآخرون, في مجال الصناعة التي تتخصص فييا )عة طيبة منشأة التدقيق سم اكتسابيترتب عمييا 

إلى وجود  وبمدان أخرى في مصر وغيرىا من الدراساتوتوصمت دراسة الديسطي  .(61, ص1002
 (.110, ص1066عبلقة إيجابية بين التخصص الصناعي وجودة التدقيق )الديسطي, 

 المدقق بمتطمبات السموك األخبلقي: التزام -7
جودة عممية  يعتبر التزام المدقق بقواعد السموك األخبلقي والميني عامبًل ذا تأثير إيجابي عمى 

االلتزام إلى ضمان أداء المينة بواسطة أفراد يتمتعون باالستقبلل والموضوعية ىذا  التدقيق حيث يؤدي
ة لموفاء بمسؤولياتيم القانونية إلبداء الرأي الفني المحايد ويقومون ببذل العناية المينية الكافية والمبلئم

جراءات  منشأة(. وينبغي أن تضع 11, ص1004والمينية والشخصية )ونوس,  التدقيق سياسات وا 
وموظفييا لمتطمبات السموك األخبلقي ذات العبلقة  منشأةال امتثالمصممة لتزودىا بتأكيد معقول حول 

 ة, السرية, السموك الميني(.)النزاىة, الموضوعية, الكفاءة المينية والعناية الواجب
 ,1061)السيد عمي,  أخبلقيةأن يتميز بو مدققو الحسابات من قيم ومتطمبات  بما يجومن بين 

 :(163-162ص
واألمانة في  باالستقامةعمى كافة المدققين المينيين بأن يتصفوا  التزاماً النزاىة: يفرض مبدأ النزاىة  -

 .الصدق والتعامل العادل عبلقاتيم المينية والتجارية, وتعني النزاىة ضمناً 
عمى جميع المدققين المينيين بأن ال يتياونوا في حكميم  التزاماً الموضوعية: يفرض مبدأ الموضوعية  -

 الميني بسبب التحيز أو تضارب المصالح أو التأثير غير المفرط لآلخرين.
البلزمة عمى المدققين المينيين  لمينية والعناية البلزمة: يفرض مبدأ الكفاءة المينية والعنايةالكفاءة ا -

المحافظة عمى المعرفة والميارات المينية بالمستوى المطموب لضمان حصول العمبلء وأصحاب العمل 
المعمول بيا يير الفنية وعناية وفقًا لممعا اجتيادعمى الخدمة المينية ذات جودة عالية, وتأدية الميام بكل 

عند تقديم الخدمات المينية, وتتطمب الخدمة المينية ذات الجودة العالية ممارسة الحكم الصائب في 
 تطبيق المعرفة والميارات المينية في أداء تمك الخدمة.

ة عن الكشف عن معمومات سري لبلمتناعالتزامًا عمى المدققين المينيين السرية: يفرض مبدأ السرية  -
والتي يتم الحصول عمييا نتيجة العبلقات المينية أو التجارية دون تفويض محدد وصحيح,  منشأةخارج ال

 استعمالعن  االمتناعإال إذا كان ىناك واجب أو حق قانوني أو ميني بالكشف عنيا, ويفرض أيضًا 
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مصمحتيم الشخصية أو المعمومات السرية التي يتم الحصول عمييا نتيجة لمعبلقات المينية والتجارية ل
 مصمحة أطراف ثالثة.ل
السموك الميني: يفرض السموك الميني التزامًا عمى المدققين المينيين لمتقيد بالقوانين واألنظمة ذات  -

 الصمة وتجنب أي عمل قد يسيء إلى سمعة المينة.
( 6في المعايير الدولية لمتدقيق ) نظرًا ألىميتيا ومتطمبات السموك األخبلقي االستقبلليةتم تناول كما 
 ( والتي تتعمق بجودة عممية التدقيق, لما ليذين العنصرين من تأثير ميم في جودة تقرير المدقق.110و)
 استقبلل المدقق: -8

 وقد أولت اإلصدارات المينية موضوع, يمثل االستقبلل حجر األساس في ممارسة مينة التدقيق
ابات يرفع من ثقة أصحاب مما الشك فيو بأن استقبلل مدقق الحسىتمامًا خاصًا حيث االستقبلل ا

 (.28ص, 1002نور وآخرون, عممو ويعزز من جودة تقريره )المصالح في 
-Gray and Manson, 2008, p61)وىما  االستقبلل( نوعيين من Mautz and Sharafوحدد )

63)5 

التي يقوم فييا مدقق الحسابات بإزاحة كافة العوامل أواًل: االستقبلل خبلل أداء العمل: وىو الحالة العقمية 
 التي من الممكن أن تؤثر عمى رأيو وتدفعو إلى عدم ممارسة عممية التدقيق بنزاىة وموضوعية.
ثانيًا: االستقبلل الشخصي: وىو الحالة التي ال يكون لممدقق أي مصمحة أو عبلقة شخصية مع عميل 

 المقدم من أحدىما. التدقيق بشكل يؤثر عمى نزاىة الرأي
( وكذلك قرار 1001( لعام )11وىذا ما تنبيت لو القوانين في سورية حيث إن قانون األوراق المالية رقم )

( 11مفتش الحسابات, والقانون ) اعتماد( المتضمن نظام 1001( لعام )1444رئاسة مجمس الوزراء رقم )
, 1066المدقق )مرعي,  استقبلليةلتعزيز تيدف جميعيا  ( ركزوا عمى مجموعة من الشروط1004لعام )
 (.16ص
 التأىيل العممي والعممي: -9

أىم موارد مينة تدقيق تمثل الموارد البشرية وما تمتمكو من كفاءة وميارة ومعرفة واحدة من 
ىدافيا, في تحقيق أ إدارة ىذه الموارد بواسطة المينة يمكنيا من النمو والبقاء والنجاحإن الحسابات, كما 

فيي أىم عوامل التقدم والتنمية فاعميًة من خبلل ما تمتمكو من خبرات ومعارف وكفاءات تمثل جوىر 
 .(10ص, 1004العمي, وىدفيا )التنمية 

ميمة التدقيق. وفي حقيقة األمر  تراكم المعرفة وطرق جمع األدلة من كافة المصادر قبل أداء تمثل الخبرة
ن خبلليا ممارسة المتميز لميمة معينة, وتمثل من ناحية أخرى القدرة التي يتم مإن الخبرة تعني األداء 

 (.16ص, 1002نور وآخرون, ىا بجودة عالية )مينة معينة وأداء
تؤدي خبرة مدقق الحسابات دورًا ميمًا في عممية التدقيق فيي تسير جنبًا إلى جنب مع التأىيل عميو و 

لفاعمية في األداء, ولتوضيح أثر الخبرة في جودة أداء أعمال التدقيق العممي وذلك لموصول إلى الكفاءة وا
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تقاس جودة أداء مدقق الحسابات بعدة مقاييس بديمة وىي: رشد قرارات مدقق الحسابات, القدرة عمى حل 
المشاكل, القدرة عمى تحديد مدى التحريف في القوائم المالية, وفيما يتعمق برشد قرارات مدقق الحسابات 

كن قياس الرشد بوصفو مقياسًا لمجودة بإحدى طريقتين, إما عن طريق إجماع المدققين المختمفين الذين فيم
بالمعايير المينية, حيث أن  بااللتزاميؤدون الميمة نفسيا, أو عن طريق قياس الرشد في قرارات المدقق 

مدققين. أما فيما يتعمق بحل خبرة الية يؤدي إلى التميز بين مستويات بمعايير التدقيق الدول االلتزام
 أتحديد مؤشرات التحريف في القوائم المالية فمن المعرف بأن المدقق الخبير ىو األقدر واألكفو المشاكل 

واألقدر عمى تحديد مواطن الخمل في  األكفأ, كما أنو يمتومبعمى حل المشكبلت التي تواجيو أثناء القيام 
 (.46-40, ص 1060القوائم المالية الخاضعة لمتدقيق )الحسن, 

شامل  بيانلمصارف" ىو دى ا( " تدقيق البيانات المالية ل6001بأن البيان الدولي لمتدقيق ) يرى الباحثو 
فقد , لعمل مدققي المصارف وىو ممخص بالمعايير الدولية لمتدقيق ذات العبلقة بالعمل المصرفي والبلزمة

بيا,  واالسترشادطالب بالرجوع إلييا و دولي لمتدقيق  معيار وبيان (11)صراحًة إلى  أشار البيان المذكور
( " معرفة طبيعة عمل المنشأة" 160, حيث تم سحب المعيار الدولي )وميعدتم ت منيا ما تم حذفو ومنيا ما

( " التدقيق في بيئة 406الرقابة الداخمية" ومعيار التدقيق الدولي )مخاطر ( " تقدير 400والمعيار الدولي )
( " تقدير المخاطر والرقابة 6003أنظمة معمومات تستعمل الحاسوب" وبيان ممارسة التدقيق الدولي )

باإلضافة إلى سحب بيان ممارسة  ,ألنظمة معمومات تستعمل الحاسوب" واعتباراتخواص  -الداخمية
, وتم وضع _الحاسبات الشخصية المستقمة _( " بيئة أنظمة معمومات الحاسوب6006التدقيق الدولي )
فيم المنشأة وبيئتيا وتقييم مخاطر األخطاء ( "161المعيار الدولي لمتدقيق )كمكانيا  معايير جديدة

 لممخاطر المقيمة". استجابة( " إجراءات المدقق 110الجوىرية" ومعيار التدقيق الدولي )
( " فيم المنشأة وبيئتيا وتقييم مخاطر 161تعديبلت بسيطة وتنقيح لممعيار الدولي لمتدقيق )كما طرأت 

لممخاطر المقيمة" في  استجابة( " إجراءات المدقق 110األخطاء الجوىرية" ومعيار التدقيق الدولي )
 .(1061)و  (1061)إصداري المعايير الدولية لمتدقيق 

( 1061و) (1061) ( من نسخة المعايير الدولية لمتدقيق6001تدقيق )البيان الدولي لم سحب مبلحظة: تم
باإلضافة لمبيانات األخرى ووضعت تحت التنقيح لتعكس التغيرات الناتجة عن مشروع التوضيح التابع 
لمجمس معايير التدقيق والتأكيد الدولية, حيث ذكر في الجزء الثاني من معايير التدقيق الدولية نسخة 

البيانات لم تنقح في ىذه النسخة وأن مجمس معايير التدقيق والتأكيد الدولية يقوم حاليًا بتنفيذ ( بأن 1060)
مشروع لبحث ما إذا كانت ىناك حاجة لتعديل وضع البيانات الدولية لمينة التدقيق, وفي الجزء الثاني من 

قرة التغيرات التي توضع ( لم يذكر أبدًا عن حذف بيانات التدقيق الدولية ضمن ف1061( و)1061نسخة )
مما يؤكد بأن البيانات الدولية لمتدقيق لمتدقيق المعايير الدولية  عادًة ضمن الفقرات األولية لكل إصدارات

ومن الجدير , وضعت بالفعل تحت التنقيح والتعديل ضمن الفترة الجارية لغاية صدور نسخة حديثة منقحة
ازالت قائمًة إلى اآلن, عبارة عن مجموعة من المعايير التي م( 1006الدولي لمتدقيق )البيان بالذكر بأن 
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ييدف إلى توفير المساعدة العممية لممدققين وتعزيز الممارسة الجيدة في تطبيق معايير التدقيق أنو  كما
يتضمن ىذا البيان إرشادات وتوجييات لمختمف مراحل , كما الدولية لدى تدقيق البيانات المالية لممصارف

عمى الرقابة الداخمية والقيام  االعتماددرجة و ا من تحديد شروط التكميف مرورًا بعممية التخطيط بدءً التدقيق 
تغير ولن تتغير ىذه الخطوات واإلجراءات لم تو  النيائيالمدقق تقرير وصواًل إلعداد  باإلجراءات الجوىرية
 .عمى المدى القريب
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 المبحث الثاني

 المصارف العامة السوريةقابة عمى الر 

تعتمد سبلمة االقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية ألي بمد عمى مدى سبلمة النظام المالي 
وعمى وجو التحديد سبلمة المصارف, من ىنا تأتي أىمية الرقابة عمى المصارف العامة في سورية وذلك 

تصاد. كما أن الرقابة تيدف في الحقيقة إلى من أجل المحافظة عمى متانة وسبلمة ىذا الجياز خدمًة لبلق
حماية حقوق المودعين وكذلك حماية المستيمكين باإلضافة إلى المحافظة عمى استقرار النظام المالي 

 (. 200602وعمى درجة تنافسيتو )الكراسنة, 
المرسوم  نأمبلحظة: لم يتم توحيد المصطمحات فيما يتعمق بالقائمين عمى عممية تدقيق الحسابات, حيث 

القائمين بعممية أطمق عمى  / وغيره من القوانين التي تتعمق بالجياز المركزي لمرقابة المالية14التشريعي /
يقصد بيا عممية التدقيق التي يقوم بيا  تفتيش استخداممفتش حسابات. وعند  اسمفي القطاع العام  التدقيق
بات في المرسوم حساتفتيش  عمى القطاع العام, باإلضافة إلى ورود الماليةلجياز المركزي لمرقابة مفتشي ا

 (.1006التي ورودت في البيان الدولي لمتدقيق )تدقيق البيانات بداًل من /  64/
 , وذلك من خبلل المباحث التالية:ات الناظمة لمقطاع المصرفي العامالجي مبحثالسيتناول ىذا 

 النقد التسميف.ية المركزي ومجمس مصرف سور  -2-2-1
 الجياز المركزي لمرقابة المالية. -2-2-2
 .الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش-2-2-3
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 :مصرف سورية المركزي ومجمس النقد والتسميف -2-2-1

تضمن , الذي (6411)/ لعام 32حدث مصرف سورية المركزي بموجب المرسوم التشريعي رقم /أ  
 .(16ص, 1003)الزير,  6/3/6411نظام النقد األساسي في سورية وباشر نشاطو في 

 استقبلل( المصرف المركزي بأنو مؤسسة عامة ذات 1001( لعام )11عرف قانون النقد األساسي رقم )و 
داري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررىا مجمس النقد والتسميف وتعمل تحت إشراف الدولة  مالي وا 

المعتمدة من قبل مجمس الوزراء. ويتمتع  االقتصاديةوبضمانتيا وضمن التوجييات العامة لمسياسة 
, ويعتبر تاجرًا في عبلقاتو مع الغير ويجري عممياتو وينظم االعتباريةمصرف سورية المركزي بالشخصية 

المركزي لقوانين محاسبة  حساباتو وفقًا لمقواعد واألعراف المصرفية والمعايير الدولية, وال يخضع المصرف
د )قانون النق شعار الدولة مقرونًا بعنوانو التجاري باستعمالالدولة العامة وأنظمتيا, ويسمح لو أيضًا 

 .(62, ص1001, (11األساسي رقم )
 :(14-11ص , 1003ير, ر )الز  أىميا ماسورية المركزي في العديد من المييقوم مصرف و 
  والعمبلت األجنبية.إجراء جميع عمميات الذىب 
 ىا والتخمي عنيا, وكذلك منح القروض والسمف لمنشاطات ؤ السفاتج واألسناد التجارية, شرا خصم

 المختمفة. االقتصادية
 .خصم األسناد ذات األجل القصير التي تصدرىا الدولة أو تكفميا 
  شراء األسناد ذات األجل المتوسط والطويل التي تصدرىا الدولة أو تكفميا والتخمي عنيا والقيام

  /الريبو.بعمميات نظام إعادة شراء السندات 
 .منح القروض والسمف لقاء األسناد المبينة في البندين األخيرين 
 .منح القروض والسمف لمدولة أو بكفالتيا 
  ,من الخارج لقاء ضمانات أو من  االعتماداتعمى  الحصولإجراء جميع عمميات القطع مع الخارج

عادةلمخارج  اعتمادات منحدونيا,  سبلمة تنفيذ ىذه ضمان ا, و رىنيخصم أوراقو في الخارج أو  وا 
 األوراق وعمميات الخصم والتسميف المتعمقة بيا.

  ويحدد مجمس النقد والتسميف الجيات المسموح ليا فتح ىذه قبول إيداع األموال في حسابات تفتح لديو
 الحسابات.

 النقود والمعادن الثمينة.و  القيم المنقولةو  قبول الودائع من األسناد 
 والتجارة الخارجية االقتصادمجمس النقد والتسميف وموافقة وزير  اقتراحأسنادًا بناًء عمى  اقتناء. 
 لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية أو الصناعية  وذلك لمخارج بناًء عمى صك تشريعي منح اعتمادات

 السورية وفق الشروط وأحكام معينة.
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يدقق الجياز المركزي لمرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباتو في حدود أحكام قانونو مع 
يتوجب عمى كل مصرف أن يرشح كما  التقيد بوجوب المحافظة عمى سرية حسابات المصرف ووثائقو,

عددًا من األشخاص يتمتعون بالمؤىبلت المناسبة لممارسة ميام مراقب داخمي في المصرف, ويختار 
مجمس النقد والتسميف مراقبًا داخميًا أو أكثر وفقًا لحجم عمميات المصرف وذلك من األسماء المرشحة 

لداخمي ميامو إال بعد أداء اليمين أمام محكمة البداية إلشغال وظيفة مراقب داخمي, وال يمارس المراقب ا
المدنية, ويضع مجمس النقد والتسميف نظامًا لقبول المراقبين الداخميين وحاالت سحب القبول ونظامًا 

والتجارة الخارجية. كما  االقتصادأساسيًا لممراقبين الداخميين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير 
لنقد والتسميف ميمة العمل عمى تنظيم مؤسسات النقد والتسميف في الجيورية العربية يتولى مجمس ا

العامة لمدولة التي يقرىا  االقتصاديةالسورية وتنسيق فعاليتيا في حدود صبلحياتو وضمن التوجيات 
 :(62, ص1001(, 11)قانون النقد األساسي رقم ) فمجمس الوزراء لتحقيق األىدا

 القومي.  االقتصادتنمية السوق النقدية والمالية وتنظيميا وفقًا لحاجات  -1
 المحافظة عمى القوة الشرائية لمنقد السوري. -2
 سعر الصرف الخارجي لمنقد السوري وتأمين حرية تحويو إلى العمبلت األخرى. استقرارتحقيق  -3
 الموارد والطاقات والعمل عمى إنماء الدخل القومي. ستخداماات توسيع إمكان -4
زمام المبادرة تجاه السيطرة عمى السياسة  االقتصاديةنائب رئيس الوزراء لمشؤون  إمساكعمى الرغم من و 

نفراده استقبللية تامة في ا( ميد الطريق جيدًا لمنح المصرف المركزي 11ن القانون )إال أ ,النقدية
يتطمب بعض الوقت بعد  االستقبلليةى بمعزل عن الحكومة, لكن الوصول إلى ىذه بالسياسة النقدية وحت

 سنوات من شبو الجمود التي مر بيا مصرف سورية المركزي والتي تحتاج إلى بعض الوقت إلزالتيا
الحكومة في سورية قد  انتيجتيان سياسات التخطيط المركزي التي أحيث , (12, ص1003)الزير, 

أضعفت دور السمطة النقدية في توجيو السياسة النقدية بالشكل الصحيح وعطمت دور مجمس النقد 
الكامل, وبالتالي أصبح مصرف سورية المركزي مجرد  استقبللياوالتسميف, وىذا ما أفقد السمطة النقدية 

, 1060)جوني,  لممصارف المتخصصة االئتمانمؤسسة ميمتيا تمويل عجز الموازنة الحكومية وتوفير 
 .(10ص

 :الجهاز المركزي لمرقابة المالية -2-2-2

سورية من أوائل الدول العربية التي أحدثت جيازًا لتدقيق حسابات الحكومة منذ قانون عام  تعد
. وقد شعبلمحاسبات بمجمس السورية عن الدولة العثمانية الذي ألحق ديوان ا استقبللبعد  (6410)

, شعبأخمت بتبعية الجياز لمجمس ال ىذا القانون لتعديبلت عديدة خبلل مرحمة االستعمار الفرنسيخضع 
ومنحو صبلحيات  شعبخ تبعية ىذا الديوان لمجمس الرس (6410)الصادر عام  االستقبللإال أن دستور 

اىمة كميا مطمقة في تدقيق حسابات الحكومة. وقد أدى تبني النيج االشتراكي وتأميم الشركات المس
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القاضي بإحداث  (6412)/ لعام 41وغيرىا من الشركات الكبرى إلى صدور المرسوم التشريعي رقم /
الجياز المركزي لمرقابة المالية, عن طريق دمج ديوان المحاسبات مع مديرية التفتيش المالي في وزارة 

لحاق ىذا الجياز الناشئ بوزارة المالية,  ناطة وظيفة التالمالية, وا  أو التفتيش في القطاعين  دقيقوا 
متضمنًا قانونًا  (14)صدر المرسوم التشريعي رقم  (1001)االقتصادي واإلداري بيذا الجياز. وفي عام 

جديدًا ليذا الجياز ألحق الجياز بموجبو برئيس مجمس الوزراء عوضًا عن وزير المالية وعّد رئيس الجياز 
, 1060)القاضي,  في الجياز الحصانة الممنوحة لمقضاة نح المفتشون العاممونبمرتبة وزير, كما م  

 .(164ص
ىيئة رقابية الجياز المركزي لمرقابة المالية بأنو  (1001)/ لعام 14( من المرسوم /1وقد عرفت المادة )

إلى تحقيق رقابة فعالة عمى أموال الدولة, ومتابعة أداء  أساساً  مستقمة ترتبط برئيس مجمس الوزراء وتيدف
 لمسؤولياتيا من الناحية المالية, ويختص بتدقيق وتفتيش حساباتيا واالقتصاديةاإلدارية  األجيزة التنفيذية

 .(611, ص1004)العمي,  وذلك عمى الوجو المبين في ىذا المرسوم التشريعي
تنفيذ  (1061)أناط التشريع النافذ في سورية قبل صدور مرسوم تشكيل ىيئة مكافحة الفساد لعام وقد 

والرقابة الحكومية بييئتين رقابيتين ىما: الجياز المركزي لمرقابة المالية والييئة المركزية لمرقابة  تدقيقال
 .والتفتيش
ليما, إال أن الييئة المركزية لمرقابة من النصوص التشريعية مدى التداخل والتشابك في أعما ويبلحظ

إدارات الدولة ومؤسساتيا باألنظمة والقوانين, في  التزاموالتفتيش يقع عمى عاتقيا الرقابة الفعالة عمى مدى 
حين أن الجياز المركزي لمرقابة المالية يقوم بتدقيق الحسابات الخارجية بيدف تحقيق الرقابة الفعالة عمى 
أموال الدولة, لذلك فإن الجياز المركزي لمرقابة المالية ىو الييئة الرسمية التي تقوم بالتدقيق الخارجي 

 .(41, ص1004, ألمين وآخرونا) الحكومي
  (1001, لعام 14, المرسوم 1المادة ) تألف الجياز المركزي لمرقابة المالية منوي
 لمرقابة المالية. المجمس األعمى -  1
 .اإلدارات الفنية -  2
 المديريات الفرعية. -  3
 .فروع الجياز بالمحافظات -  4

ختصاصات التي يباشرىا الجياز في مجال اال( 2003لعام ) /64من المرسوم / وقد بينت المادة الرابعة
  الرقابة ىي:

دفاتر,  حسابات مختمف أجيزة الدولة في ناحيتي اإليرادات والنفقات, وذلك بتدقيق مستندات, مراقبة - أ
المالية والقيود الحسابية  سجبلت المتحصبلت والمستحقات والنفقات العامة, والتثبت من أن التصرفات

لمقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة  ابالتحصيل أو الصرف تمت بصورة نظامية ووفقً الخاصة 
  لمدولة. وأيضًا وفقًا لمقواعد العامة لمموازنة العامة
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مبالغ التأمين, اإلعانات, الضمان , الرقابة المسبقة لقرارات وحسابات المعاشات, تعويضات التسريح - ب
  الخاصة بيا. مطابقتيا لمقوانين واألنظمةاالجتماعي, والتثبت من 

في الجيات العامة المشار إلييا في المادة   الرقابة المسبقة لممراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاممين - ت
النقل واإلعادة لمعمل وما في حكميا, والتثبت من  فيما يتعمق بصحة التعيينات, العبلوات, )1)

واألنظمة وذلك خبلل شير من تاريخ صدورىا, وبالشكل الذي  نينمطابقتيا لمموازنة العامة ولمقوا
 لمدة الحصانة اإلدارية لممرسوم أو القرار. تعتبر فيو رقابة الجياز قاطعة

 بالترفيعات الدورية لمعاممين في الدولة وذلك خبلل سنة من تاريخ صدورىا. مراقبة الصكوك المتعمقة - ث
صحة العمميات  والتثبت من أمانات وسمف وحسابات جاريةتدقيق جميع الحسابات خارج الموازنة من  - ج

  القانونية. الخاصة بيا ومن أن أرقاميا مقيدة في الحسابات وأنيا مؤيدة بالمستندات
يقتضيو ذلك التأكد من توريد أصل  تدقيق القروض والتسييبلت االئتمانية التي عقدتيا الدولة, وما - ح

 وكذلك سداد الدولة في حالة االقتراض. ة اإلقراضالقرض وفوائده إلى خزانة الدولة في حال
وسجبلتيا ومستندات التوريد والصرف ودراسة أسباب ما  مراقبة قيود المستودعات و فحص دفاترىا - خ

  يتمف أو يتكدس بيا.
فحص سجبلت ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف, وكشف حوادث االختبلس واإلىمال  - د

 وسائل واقتراحالمالية والتحقيق بيا وبحث بواعثيا وأنظمة العمل التي أدت إلى حدوثيا,  والمخالفات
 عبلجيا.

اإلداري والوحدات اإلدارية المحمية,  تدقيق الحساب العام لموازنة الدولة والييئات العامة ذات الطابع - ذ
منشآت القطاع العام الختامية لمؤسسات وشركات و  مديريات األوقاف وتدقيق الحسابات والميزانياتو 

بداء المبلحظات  لمتعرف عمى حقيقة المركز االقتصادي المالي وفقا لممبادئ المحاسبية السميمة, وا 
والقصور في تطبيق القوانين واألنظمة, عمى أن يبدي مبلحظاتو بشأنيا  بشأن األخطاء والمخالفات

إلى الوزير المختص, وعمى كما يبمغ الجياز ىذه المبلحظات في نفس الوقت  إلى ىذه الجيات,
لتصحيح الخمل وذلك خبلل شير من تاريخ  اتخذتياإببلغ الجياز عن اإلجراءات التي  الجية المعنية

 مبلحظات الجياز. ورود
  والمنظمات الدولية واإلقميمية. تدقيق المنح واإلعانات واليبات المقدمة من الدول - ر
الموارد المالية قد تم بأعمى درجة من الكفاية دون  استخدام رقابة الكفاية واألداء والتحقق من أن - ز

 إسراف أو ضياع.
يحقق  ومتابعة تنفيذىا بما واالجتماعيةتدقيق السجبلت المقرر إمساكيا لمخطط االقتصادية  - س

 أىدافيا.
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وفقا لؤلحكام المنصوص عمييا في ىذا المرسوم  والتفتيش أعمالو بطريقة التدقيقيمارس الجياز  - ش
التفتيش من تمقاء نفسو أو بناء عمى طمب الجيات العامة أو بناء  التشريعي ويقوم الجياز بأعمال

 من قبل المخبر. عمى إخبار صريح مقدم
ىيكمية لئلدارات الفنية وقام بتنظيميا بحيث تناسب  (9في المادة ) (1001)/ لعام 14كما وضع المرسوم /

 وذلك عمى الشكل التالي: واالقتصاديةالمؤسسات العامة اإلدارية 
 :من تتألف اإلدارات الفنية - أ

  دارة الرقابة المالية عمى جيات القطاع العام اإلداري.إ -1
  إدارة الرقابة المالية عمى جيات القطاع العام االقتصادي. -2
 عمى صكوك العاممين في الدولة. ةدارة الرقابإ -3

رئيس الجياز عن حسن سير إدارتو وتوزيع العمل  رأس كل إدارة فنية وكيل يكون مسؤوال أمامي  - ب
  بين اإلدارات الفرعية التابعة لو.

 بناء عمى اقتراح تتألف كل إدارة فنية من عدد من اإلدارات الفرعية تحدث بقرار من رئيس الجياز - ت
حدد تمدير أو أكثر ت حسب متطمبات العمل ويرأس كل إدارة فرعية مدير يعاونو معاون المجمس
  بالنظام الداخمي. واختصاصاتيامياميا 

عن في المحافظات من اإلدارات الفرعية ويرأس كل فرع مدير يكون مسؤواًل  تعتبر فروع الجياز - ث
رئيس الجياز ويمارس جميع الصبلحيات المخولة لمديري اإلدارات الفرعية في  أمام جميع أعمالو

 تكون صمتو بوكيل الجياز المختص تبعًا لنوع العملكثر أالجياز ويعاونو معاون مدير أو  مركز
 .وطبيعتو

من القانون  )2إلى الشروط المحددة في المادة ) في الجياز إضافةً  ويشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية
  :(614, ص1004)العمي,  يما يم (6431)لعام  )6(الدولة رقم  األساسي لمعاممين في

 أو االقتصاد والتجارة أو ما يعادليا. عمى شيادة جامعية في الحقوق أن يكون حاصبلً  -1
 الوظيفية أو المينية عقوبة تأديبية شديدة. أال يكون قد صدرت بحقو خبلل حياتو -2
  بواجبات الوظيفة أو المينة. جرمًا مخبلً  اقترفأال يكون قد  -3

أما بالنسبة لمتدريب الميني والتأىيل لمعاممين في الجياز المركزي لمرقابة المالية, فيضع الجياز البرامج 
والمناىج لتدريب وتأىيل العاممين لديو ويعمل عمى تأىيل العاممين في العمل الرقابي, والعاممين في العمل 

ريب الكوادر الجديدة منيم وذلك بما يتماشى مع المقتضيات العممية والعممية, بالتعاون مع اإلداري وتد
الجيات المختصة والمعاىد العممية والمراكز التدريبية بيدف تنسيق البرامج وخطط التدريب والتأىيل 

 :(14, ص1060)عاصي,  وتيدف ىذه البرامج إلى
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o  إعداد العاممين عمميًا وعمميًا عمى نحو يحقق توفير ميارات مناسبة تساعدىم عمى ممارسة أعماليم
نجاز أىداف الجياز المركزي  واالرتقاءووظائفيم,  بمستوى األداء لدييم بما يتبلءم وتحقيق مياميم وا 

 لمرقابة المالية.
o  ن التقنيات الحديثة.م باالستفادة واستكمالياتطوير الميارات الفردية والجماعية 
o كساب اباء الجديدة التي توكل لمجياز, و تكوين كوادر من العاممين في الجياز لمواجية الميام واألع

 العاممين معارف وميارات تتبلءم وتمك الميام واألعباء الموكمة إلييم.
 لعام 14, المرسوم 13المادة ) يما يموالمساءلة  وتعتبر من المخالفات المالية التي تستوجب التحقيق

  :(10-9ص, 1001
التأخر في الرد عمييا بغير عذر  عدم الرد عمى مبلحظات الجياز أو مكاتباتو بصفة عامة أو - أ

إجابة الغرض منيا المماطمة أو  مقبول, ويعتبر في حكم عدم الرد أن تجيب الجية العامة
  التسويف.

المحدد بما تتخذه الجية اإلدارية المختصة خبلل الموعد  التأخير دون مبرر في إببلغ الجياز - ب
  يبمغيا إلييا الجياز. بشأن المخالفة المالية التي

الختامية بالمواعيد المقررة, وكذلك التأخير في  بالحسابات عدم موافاة الجياز بغير عذر مقبول - ت
وثائق أو  يطمبو الجياز من أوراق أو بيانات أو قرارات أو تقديم المستندات المؤيدة ليا أو بما

فحصيا ومراجعتيا أو االطبلع عمييا طبقًا ألحكام ىذا المرسوم  غيرىا مما يكون لو الحق في
  التشريعي.

لمموازنة العامة  وعدم قانونية الصرف بالنسبة االعتمادمخالفة القوانين واألنظمة المالية وتجاوز  - ث
  والموازنات العائدة لمجيات الخاضعة لرقابة الجياز.

الييئات  أو تقصير يترتب عميو ضياع حق من الحقوق المالية لمدولة أو المؤسسات أوإىمال  كل - ج
 العامة. العامة أو غيرىا من الجيات الخاضعة لرقابة الجياز أو إلحاق الضرر باألموال

ساءة االئتمان وكل واختبلسسرقة  - ح  األموال العامة. واستخداموتبذير في أي إدارة,  إسراف وا 
البلزمة والمنتجات أو عقد نفقات ليست  الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد التقصير في تحقيق - خ

  ضرورية وال تقتضييا المصمحة العامة.
 عدم إرسال الصكوك الخاضعة لمتأشير ضمن الميل المنصوص عمييا في ىذا المرسوم - د

 التشريعي.
 :(21-21, ص6444)الشنواني,  ويعد المفتش مخبًل بالعمل الرقابي

 يكشف عن حقيقة مادية عمميا أثناء تأدية ميمتو, وال تفصح عنيا األوراق التي يشيد بصحتيا  إذا لم
 إذا كان إفصاحو عن ىذه الحقيقة ضروريًا.

  التي ظيرت لو مخالفة لمقوانين واألنظمة واألصول المحاسبية. االنحرافاتإذا لم يتضمن التقرير 
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  عمى البيانات الكافية لتأييد ذلك الرأي ولم يشر إلى ذلك في إذا أبدى رأيًا فنيًا بالرغم من عدم حصولو
 تقريره, أو قام بتوقيع تقريرًا عن حسابات لم تفحص بمعرفتو أو بمعرفة زمبلئو أو بإشرافو وتوجييو.

  إذا تغافل عن الحصول عمى إيضاحات كان بإمكانو الحصول عمييا أثناء عممية التفتيش والرقابة
 خطأ أو غش وقع في الحسابات. اكتشافنو من وكان من شأنيا أن تمك

  بالنسبة لممخالفات المالية التي وقعت. اتخذتإذا لم يبين ما إذا كانت اإلجراءات القانونية قد 
 
 :نظرة تقييمية لعمل الجهاز المركزي لمرقابة المالية في الجمهورية العربية السورية 

الجياز المركزي لمرقابة المالية في الجميورية العربية السورية مسؤولية حماية األموال العامة يتحمل 
واإلداري بما في ذلك من الغش واإلىمال, وىي مسؤولية أوسع من المسؤولية  االقتصاديفي القطاعين 

لتي تتركز عمى المينية في القطاع الخاص كما نظمتيا معايير التدقيق الدولية في الوقت الحاضر, وا
عمى الرغم من ضغوط المجتمع المالي لتقميص فجوة التوقعات, وذلك عدالة اإلفصاح في القوائم المالية 

تباعيا لتحقيق االتي يجب  االستراتيجيةاآلنف الذكر لم يتطرق إلى المنيج أو  /14/كما أن المرسوم 
واإلجراءات كميا التي تمكنو من تحقيق تباع الوسائل امطموبة, لكنو أطمق يد الجياز في األىداف ال

)القاضي,  أىدافو, ومع ذلك بقي الجياز قريبا من الممارسة التقميدية المعتمدة عمى التدقيق المستندي
  .(110-164ص ,1060

بالرغم من الصبلحيات الواسعة التي أعطيت لمجياز إال أنو لم يتوصل إلى اآلن من توفير الحماية و 
أو إساءة  االختبلسالمثمى لممال العام بحيث لم يتمكن من تحديد المسؤولية عن السرقة أو اإلىمال أو 

  :(40-34ص , 2008 ي,)الدال وذلك يرجع لؤلمور التالية االئتمان
 محددة وواضحة تحكم عمل الجياز في طريقة إعداد التقارير الرقابية الدورية والسنوية عدم وجود آلية, 

وىذا يستوجب تدخل القانون لحل ىذه المشكمة بحيث تحدد فييا خطة ومنيجية عمل الجياز بشكل 
 واضح ال لبث فيو.

  عندما يعد الجياز التقرير السنوي يرفعو إلى رئيس مجمس الوزراء واألجدر رفعو لمجمس الشعب
 األصيل في الرقابة عمى الموازنة العامة وكونو األمين األول عمى المال العام. االختصاصصاحب 

  ص الدقيق بالتخص واتصافوتعدد الميام الرقابية الموكمة لمجياز وتنوعيا في ظل تعقد العمل اإلداري
 أدى لعدم قيام الجياز بميامو بشكل مناسب لعدم توافر الوقت المناسب لذلك.

  إن نقل تبعية الجياز المركزي لمرقابة المالية من وزارة المالية إلى رئيس مجمس الوزراء غير كافية
ارة المالية لتفعيل عممو في الرقابة عمى األموال العامة بالشكل األمثل ألن مجمس الوزراء شأنو شأن وز 

من مكونات السمطة التنفيذية, مما يجعل مسألة الخصم والحكم ما تزال قائمة, وكان األجدر إما 
عمى رقابة الاألصيل في  االختصاصىيئة رقابية مستقمة أو إلحاقو بمجمس الشعب صاحب  اعتباره

 المال العام.
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  ابة, وبشكل خاص عمل كل بشكل واضح وصريح بين أجيزة الرق االختصاصاتوأخيرًا يجب توزيع
من الجياز المركزي لمرقابة المالية والييئة المركزية لمرقابة والتفتيش, بحيث يحول ذلك دون تكرار أو 

 تعرقل العمل الرقابي وتمنعو من تحقيق أىدافو. ازدواجية
دمج الجياز والييئة في مؤسسة واحدة وربطيا بمجمس الشعب الممثل لمسمطة وعميو من األفضل 

التنفيذية, وبذلك يتعزز معيار تشريعية في سورية والتي تممك سمطة محاسبة ومساءلة السمطة ال
ستقبلل )حجر األساس في مينة تدقيق الحسابات(, باإلضافة إلى إدخال وسائل تقنية حديثة لعمل اال

البلزم حصوليم عمى أجر يمثل الحد األدنى و أدائيم, ينعكس إيجابًا عمى األمر الذي المفتشين 
ستخدام اب, وأخيرًا والمتوافق مع حياة مفتش يعد عمى أنو قاضي لتفرغو وقيامو بالعمل عمى أكمل وجو

مبدأ الثواب والعقاب مع المفتش يمكن أن يحافظ عمى المستوى المطموب منو عند تدقيقو القوائم 
 .(31, ص6444)الشنواني,  المالية

 :الهيئة المركزية لمرقابة والتفتيش -2-2-3

كجياز  (6436)( لعام 14تم إنشاء الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش في سورية بموجب القانون )
بحيث تخضع لرقابة الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش  ,يتبع لرئاسة مجمس الوزراء مباشرةً رقابي مستقل 

اإلداري إضافًة لمشركات المشتركة والجمعيات التعاونية, و  االقتصاديذات الطابع جميع الوحدات العامة 
 الوطني وحمايتو وتطويره أيضاً  االقتصاددعم تتمتع بصبلحيات واسعة وذلك بيدف مما يعني أنيا 

 .(641, ص1001)عربي, 
 عّرف النظام الداخمي لمييئة المركزية لمرقابة والتفتيش الييئة بأنيا ىيئة مستقمة مركزىا دمشق وترتبط

ستقبلل الييئة عمى العاممين بالتفتيش فبل يخضعون ااء من الناحية اإلدارية, وينعكس برئيس مجمس الوزر 
 .(12, ص1000)الفحل,  في ممارسة مياميم لمتوجيو إال في حدود القوانين واألنظمة

 :(161-161ص ,1004)شباط,  وتيدف الييئة إلى
 تطوير العمل اإلداري. -1
 حماية المال العام. -2
 تحقيق الفعالية في اإلنتاج ورفع مستوى الكفاية واألداء. -3
 تسييل توفير الخدمات لممواطنين. -4

 
 (113-112, ص1001)العموري,  مدى استقاللية الهيئة المركزية لمرقابة والتفتيش: 

الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش عن السمطة التنفيذية التي تراقب عمميا من أىم  استقبلليعد 
العناصر التي تساعد عمى فرض رقابة فعالة, لذلك فقد أكدت معظم التوصيات التي صدرت عن المنظمة 
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لمالية ا العالمية لؤلجيزة العميا لمرقابة المالية وعن مجموعة العمل العربية لؤلجيزة العميا لمرقابة
 يزة الرقابة في البمدان األعضاء.ستقبلل أجاوالمحاسبية, عمى ضرورة 

عبلقة الييئة بمجمس الشعب تكاد تكون محصورة بالتقارير الدورية التي يرفعيا رئيس ومن المعروف بأن 
بمجمس أما فيما يتعمق بعبلقة الييئة , ورية ومجمس الشعب ومجمس الوزراءالييئة إلى كل من رئيس الجمي

 :مجمس الوزراء إداريًا, وعمى ذلك الوزراء فيي ترتبط برئيس
 ال تحقق الييئة في قضايا الكسب غير المشروع إال بناًء عمى تكميف من رئيس مجمس الوزراء. -
 ال يحق لمييئة وقف صرف القيم النقدية والمادية إال بعد أخذ موافقة رئيس مجمس الوزراء. -
 ييئة بقرار من رئيس مجمس الوزراء ويصدر النظام الداخمي بقرار منو.يشكل المجمس األعمى لم -
ي الجيات التابعة يرفع رئيس الييئة إلى رئيس مجمس الوزراء تقارير دورية تظير أوضاع العمل ف -

 لرقابة الييئة.
 لرئيس مجمس الوزراء طمب إعادة التحقيق في القضايا التي تعالجيا الييئة. -
 مجمس الييئة. اقتراحراء نقل العاممين بالتفتيش إلى خارج الييئة بناًء عمى لرئيس مجمس الوز  -
محكمة تأديبية( إال بقرار من رئيس مجمس  باعتبارهال يحال العاممين بالتفتيش إلى المجمس األعمى ) و  

 رئيس الييئة. اقتراحوبناًء عمى  الوزراء
حال الجياز المركزي لمرقابة المالية تتبع رئيس مجمس بالتالي إن الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش حاليا 

ستقبلليتيا ويحد من نفوذىا في الرقابة عمى ارات الدولة, األمر الذي ينقص من الوزراء وكأنيا إحدى وزا
السمطة التنفيذية, خاصًة وأن الييئة تخضع لرقابة وزارة المالية من خبلل محاسب الييئة الذي يعين من 

 ة ويتبعو مباشرًة.قبل وزير المالي

 واالختبلساتالرغم من تعدد الجيات الرقابية عمى المصارف العامة, مازال الفساد يرى الباحث بأنو عمى و 
نتيك المال العام وباألخص القطاع المصرفي, األمر الذي يعقده تأخر العمل الرقابي في الجميورية ت

الكبرى, فبل معايير موحدة لمتدقيق تحكم عمل مفتشي الجياز  االقتصاديةالعربية السورية عنو في الدول 
المركزي لمرقابة المالية, كما أن المفتش ينقل من قطاع صناعي آلخر مالي مباشرًة دون تأىيل وتدريب 

, باإلضافة إلى صدور تعاميم وببلغات تناقض القوانين وتعطميا, وصدور قوانين حكومية شكافي لمتفتي
اقض قوانين مصرفية, كصدور قانون حكومي يطمب من وزارة المالية أو الجيات العامة أيضًا يمكن أن تن

 معمومات عن الصناعيين حول الوضع المالي أو القروض التي يحصمون عمييا.
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 مقدمة:
مزيد مف الثقة عمى عمؿ مدقؽ الحسابات كتكفير أساس لمحكـ عمى جكدة أدائو الإضفاء  يتطمب

في  يتكفر األمر الذم مكحدان يحكـ تفاصيؿ عمؿ المدقؽ,بشكؿ أساسي كجكد معايير تكفر إطاران محددان ك 
ـ كفاءة المدقؽ كنكعية العمؿ ي  إلطار كالمقاييس النكعية التي تقا عفعبارة كىي معايير التدقيؽ الدكلية 

بيا  االلتزاـالذم يقكـ بو مف خالؿ مجمكعة مف السياسات كالطرؽ المكحدة كالتي يتعيف عمى كؿ مدقؽ 
سية لتنظيـ خالؿ قيامو بعممية تدقيؽ الحسابات, كما تمثؿ معايير التدقيؽ الدكلية أحد المقكمات األسا

 التدقيؽ. مينة
حددة ككاضحة كممزمة قد ف مزاكلة مينة تفتيش الحسابات في القطاع العاـ في ظؿ غياب معايير مكما أ

كصعكبة  يافي أسمكب ممارسة المينة, كالفشؿ في الكصكؿ إلى أىدافالتضاربات  ةيادتؤدم إلى ز 
 المستفيدة.مف قبؿ مجمكعة األطراؼ  كاالقتصادم االجتماعي تدقيؽ الحسابات دكر استيعاب

سيتناكؿ ىذا الفصؿ عرض مكجز لبيئة عمؿ مفتشي حسابات المصارؼ العامة باإلضافة إلى متطمبات 
كذلؾ مف خالؿ , لمصارؼ"دل ا( " تدقيؽ البيانات المالية ل1006تطبيقيـ البياف الدكلي لمتدقيؽ )

 المباحث التالية:
 العامة.مؿ مفتشي حسابات المصارؼ خصكصية بيئة ع المبحث األكؿ:
لمصارؼ" دل ا( "تدقيؽ البيانات المالية ل1006متطمبات تطبيؽ البياف الدكلي لمتدقيؽ ) المبحث الثاني:

 لدل مفتشي الجياز المركزم لمرقابة المالية.
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 المبحث األول
 خصوصية بيئة عمل مفتشي حسابات المصارف العامة

يعد تدقيؽ الحسابات كالرقابة المالية مف أىـ أنكاع الرقابة كأكثرىا فاعمية, فيي تمارس مف أعمى 
المستكيات التنظيمية الرقابية لمكشؼ عف مكاطف الخمؿ كالعيكب كىدر الماؿ العاـ, كمعالجة األخطاء 

تشريعية أك إلى رئاسة ما ىك مخطط لو, كتقدـ نتائج أعماليا إلى السمطة ال مف حسف سير تنفيذكالتأكد 
السمطة التنفيذية أك كمييما, كفي الجميكرية العربية السكرية تقدـ نتائج أعماؿ التفتيش لرئاسة السمطة 

 التنفيذية.
ة التي نص دستكرىا عمى إحداث ىيئة رسمية لتدقيؽ الحسابات بيتعد سكرية مف أكائؿ الدكؿ العر ك 

ث الجياز المركزم لمرقابة المالية بمكجب المرسكـ التشريعي الخارجية كالحككمية منيا, كصكالن إلى إحدا
 .(219, ص2010)القاضي,  كالتعديالت الطارئة عميو (1967) / لعاـ93/

القطاع  مكمفيف لدلركزم لمرقابة المالية السيتناكؿ ىذا المبحث خصكصية بيئة عمؿ مفتشي الجياز الم
 المصرفي العاـ, كذلؾ مف خالؿ النقاط التالية:

 البيئة القانكنية -3-1-1
 البيئة التنظيمية لعمؿ مفتشي القطاع المصرفي  -3-1-2
 كالعممية العممية بيئةال -3-1-3
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  البيئة القانونية: -3-6-6

الجياز المركزم كنظامو الداخمي كالئحتو عمى قانكف إحداث  يطمع مفتش حسابات المصارؼ
التنفيذية كاآلراء الصادرة عف مجمسو األعمى قبؿ ممارستو لعممو الرقابي, كيتمخص عمؿ المفتش الرقابي 

يطمع  م يشمؿ المصارؼ )مكضكع الدراسة(الذ االقتصادمفي القطاع ك كٍؿ في مجاؿ عممو الرقابي, 
النظاـ المحاسبي عمى سبيؿ المثاؿ  كمنياالمفتش كيدرس القكانيف كاألنظمة التي يخضع ليا ىذا القطاع, 

األساسي لمشركات  (, كالنظاـ المالي2010/ لعاـ )419لدل المصارؼ العامة الصادر بمكجب المرسكـ /
بمكجب ( كنظاـ العقكد 2007/ لعاـ )489/بمكجب المرسكـ  االقتصادمكالمنشآت العامة ذات الطابع 

 (.2005)/ لعاـ 51/القانكف
ـ إحداث المنشأة العامة التي كمؼ عمى مرسك  باالطالعكما يقكـ مفتش حسابات المصارؼ العامة 

بتفتيشيا ككذلؾ نظاميا الداخمي كىيكميا اإلدارم كاألمكر التنظيمية األخرل التي تتعمؽ بنشاط عمميا 
األنظمة كالقكانيف العامة التي تحكـ سير اإلنفاؽ لألمكاؿ العامة في األكجو كمزاكلة مياميا, إضافةن إلى 

)دليؿ عمؿ المفتش في شركات اإلنشاءات العامة كقطاعي  المخصصة ليا مع إمكانية تصكيبيا لألفضؿ
 .(140, ص2001المصارؼ كالصناعة, 

 البيئة التنظيمية لعمل مفتشي القطاع المصرفي: -3-6-2

مستقمة تقكـ بالرقابة المالية نيابة عف السمطة  لتككف ىيئات الرقابة المالية العميادت أجيزة جك  
 , حيثالتشريعية, كلتقؼ إلى جانبيا كاضعةن بيف يدييا نتائج فحصيا كمراقبتيا كخالصة مالحظاتيا

ما يتطمبو العمؿ الرقابي مف تخصص كدراية في ل السمطة تحقيؽ رقابة مالية فعالة يصعب عمى ىذه
عية القياـ األمكر المالية كالمحاسبية, كما يحتاجو مف إجراءات تفتيشية كميدانية يتعذر عمى السمطة التشري

 .(377, ص2003)العمكرم,  إلنجاز مثؿ ىذه األعماؿ ابيا نظران لعدـ تفرغي
الحسابات الختامية كالميزانية الختامية لكؿ جية عامة  تقريران بشأفالمركزم لمرقابة المالية يعد الجياز ك 

تصديؽ بكيبمغو إلى الجية المختصة  ,عمى حدة ىيئة إداريةتعاكنية أك  أك جمعية اقتصادمذات طابع 
يقدـ  كال يمكف ليذه الجية أف تصدؽ الحسابات كالميزانية الختامية إال بعد أف ,كالميزانية تمؾ الحسابات
كميزانياتيا الختامية إلى  ف تقدـ حساباتياأكعمى الجيات المذككرة  ,ع عميوطالاالز ك الجياإلييا تقرير 

 .(2003لعاـ  64, المرسـك 30)المادة المالية الجياز خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثة أشير مف انتياء السنة
الصادر تتككف خطة عمؿ مفتشي حسابات المصارؼ العامة السكرية كما جاءت في دليؿ عمؿ المفتشيف 

كالمعمكؿ بو لغاية تاريخ ىذه الدراسة  (,2001) ( لعاـ5بمكجب قرار المجمس األعمى لمرقابة المالية رقـ )
, 2001)دليؿ عمؿ المفتش في شركات اإلنشاءات العامة كقطاعي المصارؼ كالصناعة,  ييممما 
 :(148-146ص
 



 (6006مفتشي الجهاز بالتوافق مع البيان ) الفصل الثالث: ضبط عمل
__________________________________________________________________________ 

 117مف  48 صفحة 
 

 مة كالسجالت كالمستندات كالقيكد:في مجاؿ األنظ أواًل:
 األنظمة كالتعميمات: -1
بداء الرأم تعداد لألنظمة المفتش  يذكر - النافذة المعمكؿ بيا كمدل تقيد المنشأة بيا كما يقترح بشأنيا كا 
 ستكماليا.ايا مف حيث تعديميا أك في
 مدير العاـ كالمدراء التنفيذيكف.ممخص عف كضع الجياز اإلدارم كالمالي كالمحاسبي كال -
قة كمدل اإلجابة عمييا تفتيشيا كمتابعة تقارير الجياز المركزم عف السنكات السابالسنة التي يتـ  -

 كتنفيذىا.
 كالتأكد مف سير العمؿ كسالمتو. مة العمؿ المحاسبي لممنشأةءمدل مال -
 في السجالت: -2
سجؿ  _شطب الركاتب كاألجكر كجداكليا كبطاقاتو _تدقيؽ السجالت الممسككة في المنشأة ) الذاتية -

سجالت المستكدعات  _سجؿ كذاتيات اآلليات _سجؿ المكجكدات الثابتة _الجرد كالميزانية _الجرد
 .استخداموسجؿ تقارير التفتيش( ككؿ ما ينص النظاـ عمى  _سجؿ العقكد _ـكالمكاز 

بياف إذا كاف ىناؾ السجالت مع األنظمة النافذة ك  انتظاـمحاسبية المتبعة كمدل لطريقة الاكصؼ  -
مة برامجيا المكضكعة مع الغاية التي تحقؽ أكبر قدر مف ءلمحاسبات اإللكتركنية كمدل مال ـاستخدا

رفاؽ الثبكتيات المؤيدة لمصرؼ كلسندات القيد المنظمة.  الضبط كالدقة لعمميات المنشأة, كا 
 : في الخطط كالمكازنات:ثانياً 
جراء المقكاليد العاممة ال كاالستثماريةدراسة الخطط اإلنتاجية  -  الفعمي. ىاارنات كتتبع تنفيذمكجكدة كا 
 .31/12كالميزاف النيائي بتاريخ  تدقيؽ مكازيف المراجعة الشيرية -
 مجنة اإلدارية.عف حسابات الميزانية كتقرير مجمس اإلدارة كال تقرير المنشأةدراسة  -
الحالية كمكازنتيا مع  الرقمي لمميزانيةالتالية كالتدقيؽ لمدكرة  االفتتاحيةالتأكد مف صحة تدكير األرصدة  -

 كافة الحسابات الختامية.
 : دراسة حسابات الميزانية مف مكجكدات كمطاليب.ثالثاً 
 : دراسة حسابات النتائج.رابعاً 

 حتسابو كمدل مطابقتو لممؤكنة المحتسبة.ا: دراسة البياف الضريبي كأسس خامساً 
 عمى األقؿ. لمقارنة مع خمس ميزانيات سابقةعمييا كبا لمصادؽلمميزانية ا استناداداء : تقييـ األسادساً 
 .المصادقة عمييا اقتراح: مالحظات المفتش العامة كمدل تمثيؿ الميزانية لممركز المالي لممنشأة مع سابعاً 

  :(2003)لعاـ  /64( مف المرسـك /30كجاء أيضا في المادة )
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 أعمالو يقدمو إلى رئيس مجمس الكزراء. يعد الجياز تقريران سنكيان عف نتائج -أ
الحسابات كالسجالت كنتائج األعماؿ كمعايير األداء كمعدالتو,  يعد الجياز مالحظاتو عف مراقبة -ب

  كمجالس إدارة المؤسسات العامة كالشركات كالمنشآت التابعة ليا كٍؿ فيما يخصو. كيبمغيا إلى الكزراء
 .عنو يقو إلى الجيات المختصة بصكرة تقارير تصدريبمغ الجياز نتائج تفتيشو كتدق -ج
 كأف تتخذ أعمالوطمباتو  عمى الجية العامة أف تجيب عمى تقارير الجياز كمالحظاتو كأف تمبي - د 

التي أىمؿ في تحصيميا أك أسرؼ في  الالزمة لتحصيؿ المبالغ الضائعة كالتي صرفت بغير كجو حؽ أك
  كذلؾ خالؿ شير مف تاريخ تبمغيا. استعماليا

رئيس مجمس الكزراء  يعد الجياز تقريران عامان عف الحساب العاـ اإلجمالي لممكازنة العامة كيرفعو إلى  -ىػ
 مع مشركع الحساب العاـ.

ما أما فيما يتعمؽ بالجرد لمتحقؽ مف الكجكد الفعمي لمبنكد كتطابقيا مع الرصيد الدفترم كالمستندات فبعض 
)دليؿ عمؿ المفتش في شركات اإلنشاءات العامة كقطاعي المصارؼ كالصناعة,  يقكـ المفتش بػػػػػػػػػػػػػػو

 :(171-155, ص2001
جرد المكجكدات النقدية كالقيـ األخرل: حيث يقكـ المفتش بحضكر أميف الصندكؽ كالمدير المالي  -1

بجرد جميع المكجكدات النقدية مف العمالت السكرية كاألجنبية كالتأكد مف مطابقتيا ألرصدة سجالت 
دية المحاسبة, كالتحرم عف أسباب الفركقات حاؿ كجكدىا, باإلضافة إلى جرد المكجكدات النق

لصندكؽ مصرؼ سكرية المركزم كتتـ مطابقتو مع السجالت المحاسبية كيحتفظ بالمفتاح الخاص بو 
مف عممية جرد صندكؽ الفرع حتى ال يسمح بالتالعب كنقؿ األمكاؿ مف صندكؽ  االنتياءلحيف 
 آلخر.

د مف جرد الطكابع: عمى المفتش جرد المكجكدات مف صندكؽ الطكابع البريدية كالمالية كالتأك -2
مطابقتيا لمسجالت المحاسبية, كالتحرم عف أسباب الفركقات حاؿ كجكدىا, باإلضافة إلى التأكد مف 

 حسف تطبيؽ نظاـ حفظ كتداكؿ مكجكدات الصندكؽ مف الطكابع.
جرد السندات المسمكحة: حيث يقكـ المفتش بجرد السندات المحفكظة في حقيبة السندات لدل الفرع  -3

ـ كشكؼ بالسندات المرسمة لمتحصيؿ كالسندات المكجكدة في الحقيبة , ثـ ينظاالستحقاؽحسب 
لمجمكع السندات المنظمة, لمطابقة مجمكع السندات المعاد حسميا مع رصيد إخطار الفرع لدل 

 مصرؼ سكرية المركزم.
ة برسـ التأميف لدل المصرؼ, كتنظيـ عيقكـ المفتش بجرد السندات المكد جرد سندات التأميف: حيث -4

 تأميفكشكؼ بالسندات المكجكدة خارج الفرع كمطابقة مجمكعيا عمى حساب ) سندات تجارية 
الحسابات النظامية كترسؿ ىذه الكشكؼ إلى مف بحكزتيـ السندات لتعاد  فمرسمة لمتحصيؿ( م

لدييـ بتاريخ التفتيش,  ةكجكدندات المبحكث عنيا مأف السلممفتش بعد المصادقة عمييا بما يفيد 
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يكقع مف المفتش باإلضافة إلى قياـ المفتش بما تتطمبو مينتو لمكصكؿ إلى تنظيـ محضر جرد 
 عيدتيـ السندات.بكمدير الفرع كمف 

 نفس طريقة جرد سندات التأميف. المفتش بيا بصيؿ العادية: يقـك جرد سندات التح -5
عمى سجؿ بكالص  باالطالعتأميف: يقـك المفتش المستندية برسـ ال االعتماداتجرد بكالص  -6

المستندية برسـ التأميف كتنظيـ محاضر جرد كتطابؽ أرصدتيا مع دفتر األستاذ  االعتمادات
 .دير الفرع كالمفتشلمحسابات النظامية مكقع مف م

 الكاردة برسـ التحصيؿ. لالستيرادجرد كثائؽ الشحف  -7
القيـ األخرل: حيث يتـ جرد كافة القيـ األخرل المكجكدة في الفرع كتطابؽ أرصدتيا مع  جرد -8

 اسبة في المصرؼ كيشمؿ ىذا الجرد:سجالت المح
 فركع التي يككف فييا مراسالن لو.صندكؽ مصرؼ سكرية المركزم في ال -
 المكاـز كالقرطاسية كالمطبكعات. مخزكف -
 جرد مستكدعات المصارؼ الزراعية. -

المبينة عمى سة التسييالت المستعممة مف قبؿ المتعامميف: مف دراسة عمميات الحسـ كحركتيا درا -9
 االعتمادبشكؿ نظامي كمالحظة كؿ تجاكز عمى مبمغ  االعتمادستعماؿ االبطاقات لمتأكد مف 

كطريؽ التسديد, باإلضافة إلى التأكد  االستحقاؽالممنكح كالتحقؽ بصكرة خاصة مف التسديد بتاريخ 
كدراسة المدة الكاقعة بيف تاريخ  مجاممة مف أف السندات تمثؿ صفة تجارية حقيقية كليست سندات

 دد.حكالتأكد مف عدـ تجاكز األجؿ الم االستحقاؽالحسـ كتاريخ 
 المستندية لمتصدير كاالعتماداتعقكد التصدير ك  قيد التنفيذ لالستيرادالمستندية  االعتماداتدراسة  -10

 المستحقة كغير المدفكعة كالقابمة لمتحصيؿ.دراسة السندات ك 
الديكف قيد التسكية كالمالحقة كدراسة  حسابات المدينكف المختمفكفك  دراسة الكفاالت كالقبكالت -11

 القضائية.
 اؿ كسجالت المحاسبة كصرؼ النفقاتتدقيؽ أعمك  كضع السيكلة في الفرعك  االستعالماتدراسة  -12

 بصكرة خاصة.
دراسة ك  مف حسف تطبيؽ األنظمة كالتعميماتالتأكد ك  الدكائر كاألقساـعمميات كسجالت  تدقيؽ -13

تكزيع التكظيفات بيف مختمؼ ك  تكزيع العمؿ في الدكائر كاألقساـباإلضافة إلى التنظيـ اإلدارم 
 .االقتصادمالفعاليات كمساىمة المصرؼ في النشاط 

 
 :العممية والعممية بيئةال -3-6-3

التدابير  مسمؾ القاضي في أداء كظائفيـ كأف يطمعكا رؤساءىـ عمىعمى المفتشيف أف يسمككا 
أف يقدمكا تقارير تمييدية  اليامة التي يتخذكنيا أثناء التفتيش كالتحقيؽ, كعمييـ في الحاالت المستعجمة
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كؼ يد مف ىـ رىف التحقيؽ أك الذيف  يطمبكاأف ك يككف مف شأنيا المحافظة عمى حقكؽ الدكلة المالية, 
كالحجز كرفع الحجز عمى أمكاؿ العامميف كغير العامميف  يعرقمكف أعماؿ التفتيش كالتحقيؽ, كيتـ كؼ اليد

كما كعمى الجيات الخاضعة لرقابة الجياز تأميف كسائط النقؿ الالزمة  بقرار يصدر عف رئيس الجياز.
 (.2003لعاـ  64ـك , المرس30 )المادة كالتحقيؽلسير أعماؿ الرقابة كالتفتيش  كالمقر المالئـ

كليستطيع المفتش القياـ بيمامو عمى أكمؿ كجو ىناؾ عدد مف المتطمبات التي يجب أف تتكفر في 
)دليؿ  التاليشخصيتو كعممو تـ تحديدىا في دليؿ عمؿ مفتشي حسابات المصارؼ العامة عمى الشكؿ 

 (:143-142ص, 2001عمؿ المفتش في شركات اإلنشاءات العامة كقطاعي المصارؼ كالصناعة, 

 :لممفتش الشخصيةالعممية ك الصفات  -أوالً 
بمستكل أخالقي رفيع, كأف يككف قدكة لمعامميف في ك أف يتمتع المفتش بشخصية قكية كمتزنة  -1

 الجية التي يقكـ بمراقبتيا كأف يككف ناصحان كمرشدان لغيره.
 المحددة لو.المدة أف يحافظ عمى كاجباتو كعمى مكاعيد دكامو بجد كنشاط كضمف   -2
 تقاريره كدقيقان غير متياكف. في كتابة أداه أف يككف صادقان كأمينان عمى القسـ الذم -3
دكف أف  بالصبر في الظركؼ الصعبةمع العامميف متحميان  عقالنيان كعممانيان في تصرفاتوأف يككف  -4

 التي يريدىا. مكماتعميو في عممو ليتمكف مف الحصكؿ عمى المع يككف لشيء سمطاف
 يية لبقان في الحديث كالتصرؼ.البد قتراحاتو, حاضراأسئمتو ك يككف كاسع التفكير عمميان في  أف -5
مف سكء الظف بالعامميف, ككذلؾ ال يككف حسف النية في كؿ شي ككؿ شخص,  االنطالؽعدـ  -6

 تي يراقب فييا.كال يتأثر بالصداقات كالصالت الشخصية بالجية ال
 مباقة كدقة الحكـ كعزة النفس.يتمتع بقكة الشخصية كضبط النفس كالميارة كال أف -7
المعمكمات يانات كالحصكؿ عمى مف حيث التفكير كطمب الب بركح العمميةيجب أف يككف مشبعان  -8

لقاء األسئمة التي تكمؿ اإلجراءات الفنية لعممو. ستفساراتكاال  كا 
 الصفات الفنية كالعممية: -ثانياً 
 لصفات الفنية كالعممية التالية:أف يتمتع المفتش با يجب
 في ىذا المجاؿ. طالع كالدراسةمتابعة االك  يد بأصكؿ التدقيؽأف يككف مممان بشكؿ ج -1
 المستكدعات, ةأف يككف مممان بشكؿ جيد بقكاعد المحاسبة المالية كمحاسبة التكاليؼ كمحاسب -2

الحديثة لعمـ  لالتجاىاتكمتفيمان لمقيكد كصياغتيا بالشكؿ الصحيح كأف يككف متابعان كقادران 
 الحاسكب كالتقنيات الحديثة. ـاستخداالمحاسبة كخاصة في مجاؿ 

أف يككف متابعان كمممان بالقكانيف كاألنظمة النافذة خاصة قانكف الجياز المركزم لمرقابة المالية  -3
اسبي المكحد كالنظاـ المالي كنظاـ العقكد كقانكف الضرائب كالرسـك كنظامو الداخمي كالنظاـ المح

 ميمات التي ليا عالقة بالعمؿ.مع المتابعة الدائمة لجميع التشريعات كالتع
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أف يقكـ المفتش بدراسة النظاـ الداخمي كقانكف إحداث المؤسسة التي يقكـ بمراقبتيا كتفتيشيا  -4
 لمراقبة الداخمية فييا.نظاـ اعمى نظاميا المحاسبي ك  كاالطالع

بدرجة كافية عمى النكاحي الفنية الخاصة بالمنشأة التي يقكـ بمراقبتيا كزيارة مستكدعاتيا  االطالع -5
لقاء األسئمة لتكضيح   غامض عميو. كما ىكا 

كما يضع الجياز المركزم لمرقابة المالية البرامج كالمناىج لتدريب كتأىيؿ العامميف لديو, بما يتماشى مع 
المتطمبات العممية كالعممية, كيتـ ىذا التأىيؿ كالتدريب مف قبؿ إدارة الدراسات في الجياز كذلؾ بالتعاكف 
مع الجيات المختصة كالمعاىد المحمية كالمراكز التدريبية بيدؼ تنسيؽ البرامج كخطط التدريب كالتأىيؿ. 

, 1988ياز المركزم لمرقابة المالية, النظاـ الداخمي لمج) كتيدؼ برامج التأىيؿ كالتدريب بالجياز إلى
 (:31-30ص

الذم يكفر ميارات مناسبة تساعدىـ عمى ممارسة  ختصاصكفقان لالإعداد العامميف عمميان كعمميان  -1
 بمستكل األداء لدييـ بما يتالـز كتحقيؽ مياـ كأىداؼ الجياز. كاالرتقاءكظائفيـ 

 مف التقنيات الحديثة. ستفادةباال كاستكمالياة كالجماعية ديطكير الميارات الفر ت -2
الجياز  إلى عباء الجديدة التي تككؿتككيف ككادر مف العامميف في الجياز لمكاجية المياـ كاأل -3

 كساب العامميف معارؼ كميارات تتالءـ كتمؾ المياـ كاألعباء.ا  ك 
متأخرة عف مثيالتيا مف  تمازالمما سبؽ بأف البيئة القانكنية كالتنظيمية ككذلؾ العممية الدراسة رل كت

شديد  فيك, كخصكصان فيما يتعمؽ بقطاع المصارؼ, في الدكؿ المتقدمة الجيات الخاضعة لمتفتيش
عمى سبيؿ المثاؿ مازاؿ كالمحاسبية كالتقنية أيضان,  كاالقتصاديةالتأثر بالمتغيرات العالمية المالية 

بدأ العمؿ عمى  –معمكالن بو لغاية تاريخ ىذه الدراسة النظاـ الداخمي لمجياز المركزم لمرقابة المالية 
( أم في ظؿ 1988عاـ ) هر ك صدرغـ  -(2013تعديؿ النظاـ الداخمي لمجياز في نياية عاـ )

المرسكـ القديـ لتشكيؿ الجياز عندما كاف يتبع لكزير المالية, عدا عف صدكر الكثير مف المراسيـ 
األمر الذم يتطمب معو تعديؿ آلية عمؿ المفتشيف  فيالمصر  كالقكانيف الحديثة التي تتعمؽ بالقطاع

 لمكاكبة التحديات كالتغيرات المحيطة في بيئة عمميـ.
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 يالمبحث الثان
مفتشي الجهاز  لدى( 6001متطمبات تطبيق البيان الدولي لمتدقيق )

 المركزي لمرقابة المالية
يجب أف تككف الرقابة المالية كعمميات التدقيؽ كالتفتيش التي يمارسيا الجياز المركزم لمرقابة المالية      

كالثقة, كيفضؿ أف يتـ تقييـ أداء مفتشي الجياز المركزم  االحتراـمبنية عمى أصكؿ كمعايير كأسس تبعث 
بشكؿ رئيسي لمينة تدقيؽ  ناظمةكاإلرشادات ال ياسالمقكنيا لمرقابة المالية كفؽ معايير التدقيؽ الدكلية ك

 .كاعتبارىا مؤشر رئيسي لتحقيؽ جكدة األداء الميني لمدقؽ الحساباتالحسابات, 
كيحقؽ نكعان مف  لممفتشيف ( المساعدة العممية كاإلرشاد المناسب1006كيكفر البياف الدكلي لمتدقيؽ )

بية كاإلدارية لمتأكد مف حسف سير العمميات كدقة كسالمة كالمحاس بيف المفاىيـ القانكنية كاالندماجالتكامؿ 
 النتائج.
( " تدقيؽ البيانات المالية 1006سيتناكؿ ىذا المبحث متطمبات تطبيؽ البياف الدكلي لمتدقيؽ )لذلؾ 

 السكرية, كذلؾ مف خالؿ عرض: العامة لممصارؼ" مف قبؿ مفتشي حسابات المصارؼ
 قانكنية.الالمتطمبات  -3-2-1
 تنظيمية.الالمتطمبات  -3-2-2
 .تحديد مسؤكليات اإلدارة ككاجباتيا :1_2_2_3    

 .فيـ نطاؽ تقنية المعمكمات كاألنظمة :2_2_2_3    
 .عممية التفتيشتخطيط  :3_2_2_3    
 .مراعاة القكانيف كاألنظمة: 4_2_2_3    
 .مراعاة عمؿ التدقيؽ الداخميك  الرقابة الداخمية :5_2_2_3    
 كمراعاة العمميات التجارية لألطراؼ ذات العالقة. االحتياؿ اعتبارفي  مفتشمسؤكلية ال :6_2_2_3    
 .التقديرات المحاسبية كاإلفصاحات ذات العالقة فتيشتك  تمثيالت اإلدارة باالعتباراألخذ : 7_2_2_3    
 .األىمية النسبية :8_2_2_3    
 .آخريف فتشيفعمؿ م استخداـ: 9_2_2_3    
 .تنفيذ اإلجراءات األساسية :10_2_2_3    
 .مبات التأىيميةالمتط -3-2-3
 
 
 



 (6006مفتشي الجهاز بالتوافق مع البيان ) الفصل الثالث: ضبط عمل
__________________________________________________________________________ 

 117مف  54 صفحة 
 

 بات القانونية:مالمتط -3-2-6

لنجاح الجياز المركزم لمرقابة المالية في أداء ميامو بفاعمية يجب أف يككف التشريع كاضح 
و مف الخدمة. رئيس الجياز, مدة خدمتو, شركط تقاعده كصرف النتقاءكيحتكم غالبان النقاط التالية: معيار 

 :(115-114, ص2004ندة, ) كمكاعيد تقديـ تقارير الجياز كمضمكنيا تبعان لػػػ فتيشكيتأثر نطاؽ الت
 مف قبؿ الجياز أـ ال. استالمياما إذا كانت كؿ المعمكمات كالشركحات قد تـ  - أ

 ممسككة كمحفكظة بشكؿ مالئـ.ة الحسابات كالسجالت كاألنظمة الرئيسي  - ب
 .لممعايير الدكلية أك المحميةتبعان  فتيشالتإعداد القكائـ المالية لمجية محؿ  - ت
 اقيا تبعان لميدؼ منيا أـ ال.ما إذا كانت األمكاؿ قد تـ إنف - ث
 ىناؾ صالحيات مالئمة لإلنفاؽ. - ج
 عالية.ككفاءة  باقتصاداإلنفاؽ تـ ي - ح
 كاليدر. االحتياؿلمكقاية مف  ىناؾ أنظمة مكضكعة - خ
 كصيات لتحسيف عمميات الحككمة.ت فتشلدل الم - د
كافية, تقديـ تقارير : كصكؿ معقكؿ لمسجالت, حصانة االحتياؿيجب أف يككف ىناؾ كفقان لكجكد  - ذ

 التعاقد مع الخبراء.في الحؽ ك  مكظفي الجيازتعييف كصرؼ في سنكية, الحؽ الدكرية غير 
 :ذات العالقة المعايير الدولية( و 6006البيان الدولي )القانونية التي ذكرت في ومن المتطمبات 

 امتثالو قة بالتدقيؽ, كأف ال يعرضلكافة معايير التدقيؽ الدكلية ذات العال فتشالم ينبغي أف يمتثؿ 
لمتطمبات ىذا  امتثالولمعايير التدقيؽ الدكلية في تقريره إال في حاؿ ( ك 1006لمبياف الدكلي لمتدقيؽ )

 .ISA "200", 2013, P80)) ككافة معايير التدقيؽ الدكلية ذات العالقة بميامو البياف
 فتشالقطاع العاـ عمكمان تعييف م فتيشالذم يحكـ العمميات الخاصة بت يتطمب القانكف أك النظاـ 

إلى سجالت , بما في ذلؾ صالحية الكصكؿ فتشديد مسؤكليات كصالحيات ىذا الملمقطاع العاـ كتح
ؼ المنشأة كالمعمكمات األخرل. كعندما ينص القانكف أك النظاـ بتفصيؿ كاٍؼ عمى شركط التكمي

كجكد منافع في إصدار كتاب تعييف أكثر  االعتبارالقطاع العاـ بعيف  فتش, فقد يأخذ مفتيشبالت
يحكـ أمر  الذمتفصيالن مف المسمكح بو في الحالة العادية, كقد تكجد متطمبات خاصة في التشريع 

الغ مباشرةن إلى كزير معيف أك اإلب فتشسبيؿ المثاؿ, قد يتعيف عمى الم, فعمى تفتيشالتكميؼ بعممية ال
 ISA "210", 2013, P 116) فتيشمنشأة الحد مف نطاؽ عممية التإذا حاكلت ال ريعيةالسمطة التش

P119) . 

عداد تقارير حكؿ البيانات ال( " تككيف رأم 700يتطمب معيار التدقيؽ الدكلي رقـ )  مالية" أف يحدد كا 
إطار اإلبالغ المالي المستخدـ لتحضير البيانات المالية عندما ال يككف إطار اإلبالغ  بمد فتشالم

 .(110ص, 2011)حفنة,  المالي كفؽ معايير المحاسبة الدكلية
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كمعايير لتنظيـ عمؿ األجيزة كالييئات  استخداميايجب تكفير مقاييس عممية كعممية محددة يتـ  
إلييا تصميـ اإلجراءات كالضكابط  كاستنادامحكرية يتـ مف خالليا  ارتكازالرقابية, بحيث تمثؿ نقطة 

يجب أف , كما (90ص, 2009)العمي,  الرقابية الالزمة لمتحكـ باألنشطة كالفعاليات الرقابية المنشكدة
 ـ العمؿ المصرفي الحككمي.ئلمبادئ محاسبية معينة تال تعد البيانات المالية لممصرؼ كفقان 

الجياز في ثالثة صكر  استقالؿ يككف ستقالؿ جياز الرقابة المالية العميا, يجب أفاكفي مجاؿ  
 :(378-377ص ,2003)العمكرم,  رئيسية كىي

العضكم لمجياز: كيتمثؿ في كجكب أف يتكفر لمجياز جميع الضمانات التي تكفؿ قيامو  ستقالؿاال -
في دستكر الدكلة, كأف يككف لمجياز  كاستقاللوبكظيفتو بصكرة مستقمة, كالنص عمى كجكد الجياز 

ىتماـ اكائحو التنظيمية كنظاـ مكظفيو, ك حرية الجياز في كضع لبط قكية مع السمطة التشريعية, ك ركا
 لسمطة التنفيذية بتقارير الجياز.ؿ مف السمطة التشريعية كاك
ستقالؿ أعضاء الجياز: كذلؾ مف خالؿ تكفير جميع الضمانات التي تتعمؽ بتعييف رئيس الجياز ا -

نياء خدمتيـ, كغير ذلؾ مما يتصؿ بأكضاعيـ القانكنية, مما يؤمف ليـ  كمكظفيو, كترقيتيـ, كنقميـ, كا 
 إجراء العمؿ الرقابي المالي. الحرية كالمكضكعية في

المخصصة  االعتماداتستقالؿ المالي: مف خالؿ تكفير الضمانات المتعمقة بكضع تقديرات اال -
 .االعتماداتستعماؿ ىذه ادكلة, كبلجياز الرقابة المالية العميا في المكازنة العامة لم

لممفتش النقاط الرئيسية حكؿ ىدؼ كنطاؽ ينبغي كجكد آلية تنظيمية أك قانكف يحدد كبناءن عمى ما سبؽ 
, باإلضافة ةاإلدار  تكمسؤكليامسؤكلياتو كيحدد  يضمف استقاللو كحقكقوالبيانات المالية ك  فتيشمية تعم

كاإلشارة إلى لدل المصارؼ العامة إلى إطار إعداد التقارير المالية المعمكؿ بو في إعداد البيانات المالية 
كجكد ظركؼ قد يختمؼ فييا  احتماليةكبياف  فتشف ألية تقارير سيصدرىا المكقعيالشكؿ كالمحتكل المت

 التقرير عف شكمو كمحتكاه المتكقعيف.

 :متطمبات تنظيمية -3-2-2

نما  مف المعمكـ أف أنظمة العمؿ في مختمؼ المصارؼ ال يمكف أف تسير عمى كتيرة كاحدة كا 
بحيث يمكف تعميمو  فتيشمنيج ثابت أك مكحد لمتذر كضع ؾ يتعلتتفاكت كتتبايف بيف مصرؼ كآخر, لذ
 .(304, ص2006)القبطاف,  أك يصمح تطبيقو عمى كافة المصارؼ

ي ذلؾ تمؾ المتطمبات لمتطمبات السمكؾ األخالقي ذات العالقة, بما ف فتشينبغي أف يمتثؿ المرغـ ذلؾ 
أف يخطط كيجرم  فتشكما ينبغي عمى المات المالية. البيان فتيشتقاللية, كالمتعمقة بعمميات تسالمعنية باال
التشكؾ الميني, مدركان أف الظركؼ قد تككف مكجكدة بحيث تؤدم إلى  باالعتبارآخذان  فتيشعممية الت

 :(ISA"200", 2013, P75 P80) كجكد أخطاء جكىرية في البيانات المالية, كعميو القياـ بما يمي
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إلى فيـ  ستنادخطأ, باالأـ  احتياؿتحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية, سكاءن كانت ناتجة عف  -
 لؾ نظاـ الرقابة الداخمية لدييا.المنشأة كبيئتيا, بما في ذ

كافية كمناسبة حكؿ ما إذا كانت األخطاء مكجكدة أـ ال, كذلؾ مف خالؿ  فتيشالحصكؿ عمى أدلة ت -
 ستجابة مناسبة لممخاطر المقيمة.اات تصميـ كتطبيؽ إجراء

التي  فتيشالت التي تـ التكصؿ إلييا مف أدلة االستنتاجاتستناد إلى يف رأم حكؿ البيانات المالية باالتكك  -
 تـ الحصكؿ عمييا. 

لمبيانات المالية, كفي سبيؿ  التفتيشميني عند تخطيط كأداء عممية الحكـ ال فتشينبغي أف يمارس المك 
ة كمناسبة لمحد مف مخاطرة كافي فتيشعمى أدلة ت فتشأكيد معقكؿ, ينبغي أف يحصؿ المى تالحصكؿ عم

ستنتاجات معقكلة ليبني عمييا امف التكصؿ إلى  فتشالي تمكيف المإلى مستكل متدٍف مقبكؿ كبالت فتيشالت
 رأيو.

البيان طالب بها عمى اإلرشادات التي لمتطمبات التنظيمية افي تحديد بشكل أساسي  دراسةعتمد التس
 ذكرت صراحًة ضمنه.الدولية ذات العالقة والتي والمعايير ( 6006)
 : تحديد مسؤوليات اإلدارة وواجباتها:6_2_2_3

 الحصكؿ عمى مكافقة مف اإلدارة بأنيا تقر كتدرؾ مسؤكلياتيا عف األمكر التالية فتشينبغي عمى الم
(ISA"210", 2013, P105): 

عداد التقارير المالية المعمكؿ إعداد -1 بو بما في ذلؾ العرض  البيانات المالية كفقان إلطار عرض كا 
 .العادؿ ليا

الرقابة الداخمية حسبما تراه اإلدارة ضركريان مف أجؿ التمكيف مف إعداد بيانات مالية خالية مف  -2
 أك الخطأ. االحتياؿاألخطاء الجكىرية سكاءن ناجمة عف 

 ب: فتشلمتزكيد ا -3
  الكصكؿ إلى كافة المعمكمات التي تعمـ اإلدارة بأنيا مرتبطة بإعداد البيانات المالية مثؿ السجالت

 كالكثائؽ كغيرىا مف المسائؿ.
 تفتيشمف اإلدارة ألىداؼ ال فتشات اإلضافية التي قد يطمبيا المالمعمكم. 
  مف الضركرم  وبأن فتشيرل المكصكؿ غير مقيد لألشخاص الذيف يعممكف في المنشأة كالذيف

 منيـ. فتيشالحصكؿ عمى أدلة ت
قرر يمكف لإلدارة تكفير إفصاحات إضافية في البيانات المالية المطمكبة تجنبان لمتضميؿ كذلؾ في حاؿ  -4

 أف إطار إعداد التقارير المالية الذم سيتـ تطبيقو غير مقبكؿ. المدقؽ
أك معترؼ بيا كفقان لمقانكف يجب تحديد كفي حاؿ كانت التقارير المالية معدة كفقان لمعايير مرخصة 

عمى  كاالتفاؽكمناقشة اإلدارة في حاؿ كجكدىا  ,الدكلية مع معايير التقارير الماليةكالتعارضات  االختالؼ
أك , احات إضافية في التقارير الماليةمف الممكف تحقيؽ المتطمبات اإلضافية مف خالؿ إفص كاف ما إذا
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كفي  إطار إعداد التقارير المالية المعمكؿ بو في البيانات المالية كفقان لذلؾ.كاف مف الممكف تعديؿ كصؼ 
أما في حاؿ  إمكانية تعديؿ رأيو. فتشف الخطكتيف السابقتيف يدرس المحاؿ كاف مف الممكف القياـ بأم م

إطار إعداد التقارير المالية المنصكص عميو في القانكف  ككفك , فتيشتكفر الشركط لقبكؿ عممية الت عدـ
القانكف مف  اقتضىقد يككف غير مقبكؿ إال لحقيقة أنو منصكص عميو في القانكف أك النظاـ, كفي حاؿ 

, هلمبيانات المالية في تقرير تقييـ تأثير الطبيعة المضممة  فتشيجب عمى الم فتيشالت تنفيذ عممية فتشالم
-ISA "210", 2013, p107) فتيشالمسألة في شركط التكميؼ بالتناسبة إلى ىذه كتضميف إشارة م

108. 

تقع المسؤكلية األساسية لمقياـ بأعماؿ المصرؼ عمى عاتؽ مجمس المدراء كاإلدارة المعينة مف قبمو, ك 
 :(IAPS"1004", 2010, P38) كتتضمف ىذه المسؤكلية مف بيف أشياء أخرل التأكد بأف

الخبرة الكافية كالنزاىة كأنو يكجد في المناصب الرئيسية  ؤتمنيف عمى المياـ المصرفيةىؤالء الملدل  -
 كادر متمرس.

جراءات مالئمة ذات عالقة بأنشطة المصرؼ المختمفة كيتـ  - يتـ تأسيس سياسات كممارسات كا 
 ليا, بما في ذلؾ: االمتثاؿ

 يير األخالقية كالمينية العالية.أ_ تعزيز المعا     
ب كتضبط تمؾ المخاطر بشكؿ ب_ األنظمة التي تحدد كتقيس بدقة كافة المخاطر الرئيسية كتراق    

 مناسب.
جراءات محاسبية مالئمة. ج_ ضكابط رقابة داخمية, كىياكؿ تنظيمية      كا 
 كالقياس الالئؽ الخاص بيا. عتراؼكاالد_ تقييـ جكدة األصكؿ      
ستغالؿ المصرؼ, عمدان أك بدكف عمد, مف قبؿ عناصر اتي تمنع عميمؾ" ال اعرؼر_ قكاعد "      

 إجرامية.
 .تحقيؽ أداء المصرؼ المفركض ز_ تبني بيئة رقابية مالئمة, تيدؼ إلى     
 ة عف طريؽ ميمة التدقيؽ الداخمي.كتقييـ فعالية ضكابط الرقابة الداخمي االمتثاؿ اختبارك_      
 ئمة.تـ تأسيس أنظمة إدارة معمكمات مال -
جراءات إدارة في اجد اك تت -  مخاطر مناسبة.لمصرؼ سياسات كا 
 .يتـ مراقبة التكجييات القانكنية كالتنظيمية, بما فييا التكجييات المتعمقة بالمالءة كالسيكلة -
 تتـ حماية مصالح المساىميف كالمكدعيف كالدائنيف اآلخريف. -
 :: فهم نطاق تقنية المعمومات واألنظمة2_2_2_3

, االئتمانيةىناؾ عدة متطمبات تخص عمؿ المصارؼ في ظؿ تقانة المعمكمات كتطكير السياسات 
عادة الييكمة اإلدارية لممصارؼ  االىتماـ خطكات  تضمفت كالتيبإدارة المخاطر, مكاكبة المعايير الدكلية كا 

 :(44, ص2010)حبيب,  منيا
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 إلى كفاءات متميزة.تحديث النظـ التي تعتمدىا اإلدارة األمر الذم يحتاج  -1
بالجانب البشرم بيدؼ رفع كفاءة العامميف مف خالؿ إخضاعيـ لدكرات تدريبية كتأىيمية  االىتماـ -2

 التطكرات التكنكلكجية. باستخداـمتخصصة 
التي تربط المصرؼ بفركعو, كالمصرؼ  االتصاؿتطكير أنظمة كتكنكلكجيا المعمكمات أك كسائؿ  -3

 لقرار اإلدارم عمى أساس سميـ.ا اتخاذبالمصارؼ األخرل كذلؾ بيدؼ 
 نب األمني لمبيانات كالمعمكمات كدعـ كسائؿ الرقابة.ابالج االىتماـ -4

ما فتتضمف  المصرؼ فتشالخاص لم االىتماـأما المسائؿ التي تتعمؽ بتقنية المعمكمات كاألنظمة ذات 
 :(IAPS"1006", 2010, P76)ييم
كتسجيؿ كافة فكائد الدخؿ كفكائد النفقات كالتي ىي بالعادة أكثر تقنية المعمكمات لحساب  استخداـ -

 ميميف في تحديد إيرادات المصرؼ. عنصريف
 حساب كتسجيؿ لتحديد تبادؿ أكراؽ العمالت األجنبية, االتصاالتتقنية المعمكمات كأنظمة  استخداـ -

 األرباح كالخسائر الناتجة عنيا.
الكاسع كأحيانان الكمي عمى التسجيالت التي أنتجتيا تقنية المعمكمات ألنيا تمثؿ المصدر  االعتماد -

تكازف , مثؿ التزاماتوالجاىز الكحيد المتاح لممعمكمات المفصمة الحديثة حكؿ أصكؿ المصرؼ كمكاقؼ 
يداعاتو.  قرض العميؿ كا 

 مدمجة مع أنظمة تقنية المعمكمات.نماذج تقييـ معقدة  استخداـ -
ستخدمت فييا تمؾ النماذج عمى اة لتقييـ األصكؿ كالبيانات التي حفظ النماذج المستخدم ـما يتغالبان  -

شكؿ لكحات جدكلية قاـ بتحضيرىا أفراد يعممكف عمى حكاسيب شخصية ال تتصؿ بأنظمة تقنية 
 لتمؾ األنظمة. ةفس ضكابط المطبقالمعمكمات الرئيسية لممصرؼ كال تخضع لن

ب األنظمة كتضار  فتيشمختمفة مخاطر خسارة مسار الت ستخداـ أنظمة تقنية معمكماتاينتج عف  -
لكتركنيان اتقنية المعمكمات كتحكيؿ المبالغ عمى فيـ لمتطبيقات األساسية ل فتشالمختمفة. كيحصؿ الم

لممؤسسة كبالتالي مخاطر بيف تمؾ التطبيقات مف أجؿ تحديد المخاطر  االتصاؿكنقاط  كاالتصاالت
 .فتيشلتا

 :عممية التفتيش: تخطيط 3_2_2_3
( " تدقيؽ البيانات 1006الدكلي لمتدقيؽ ) البيافكما كردت في  فتيشتتضمف متطمبات خطة الت

 :((IAPS"1006", 2010, P65 لمصارؼ" مف بيف عدة أشياءدل االمالية ل
دراؾ كاؼ ألنظمة المحاسبة  أعماؿ المنشأة كىيكؿ الحككمةكافية حكؿ  أكالن: الحصكؿ عمى معمكمات كا 

 .الداخمي كالرقابة الداخمية بما في ذلؾ إدارة المخاطر كمياـ التدقيؽ
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اطر التي التقييمات المتكقعة لممخاطر المالزمة كمخاطر الرقابة ككنيا المخ االعتبارثانيان: األخذ بعيف 
جكىريان )المخاطر الكامنة( كالمخاطر التي ال تمنعيا أك تكتشفيا أنظمة الرقابة  خاطئةتحدثيا البيانات ال

 الداخمية لممصرؼ, كتصحيح مثؿ تمؾ البيانات الكاذبة عمى أساس زمني )مخاطر الرقابة(.
 التي يجب أداؤىا. فتيشراءات التثالثان: تحديد طبيعة كتكقيت كنطاؽ إج

كالعمؿ ألجؿ  االستمرارالمنشأة بما يتعمؽ بقدرة المنشأة عمى  راراستمفرضية  باالعتباررابعان: األخذ 
منظكر كالتي ستككف الفترة التي تستخدميا اإلدارة لعمؿ تقييماتيا بمكجب إطار اإلبالغ المالي, كىذا 

 بعد تاريخ الميزانية العمكمية.الكقت يككف عادةن لفترة ال تقؿ عف سنة كاحدة 
كافة إجراءات الرقابة كالحماية لتكفير عنصر األماف كالرقابة السميمة  تباعابيجب أف يقكـ المصرؼ كما 
 .(98, ص2007)العمي,  عمى مكجكدات المصرؼ كسمعة الجياز المصرفي بشكؿ عاـ لحفاظكا
 : مراعاة القوانين واألنظمة:4_2_2_3

كافية  فتيشت المالية كالحصكؿ عمى أدلة تمؤشرات البيانا االعتباراألخذ بعيف  فتشعمى الم
لمقكانيف كاألنظمة المعترؼ بيا بشكؿ عاـ. كخصكصان التي تؤثر مباشران  باالمتثاؿكمناسبة فيما يتعمؽ 

 الحصكؿ عمى األدلة فتشفي البيانات المالية. كعمى المعمى تحديد المبالغ كاإلفصاحات الجكىرية 
عمى المنشأة أك القطاع الذم تعمؿ بو  إلثبات ذلؾ كفيـ اإلطار القانكني كالتنظيمي الذم ينطبؽ المناسبة

. كما عميو القياـ باإلجراءات التالية لممساعدة في تحديد حاالت المنشأة ليذا اإلطار امتثاؿالمنشأة ككيفية 
 لمقكانيف كاألنظمة األخرل التي قد يككف ليا تأثير جكىرم عمى البيانات المالية االمتثاؿعدـ 

(ISA"250", 2013, p206): 

مف اإلدارة كحيث يككف ذلؾ مناسبان مف المكمفيف بالحككمة فيما إذا كانت المنشأة ممتثمة  االستفسار -1
 ليذه القكانيف كاألنظمة.

 فحص المراسالت إف كجدت مع السمطات الترخيصية أك التنظيمية. -2
المعركفة بعدـ الطمب مف اإلدارة تقديـ إقرارات كتابية بأنو تـ اإلفصاح عف كافة الحاالت  فتشكعمى الم

عند إعداد البيانات المالية. كما عمى  االعتبارمتثاؿ لألنظمة كالقكانيف التي يجب أف تؤخذ آثارىا في اال
ف شعركا بأنيـ مشارككف بذلؾ عميو إبالغ األمر إلى  بالحككمة يفإلى المكمف االمتثاؿالمدقؽ إبالغ عدـ  كا 

التقرير مستكل السمطة األعمى في المنشأة إف كجدت, كفي حاؿ عدـ التأكد مف الشخص الذم سيقدـ لو 
في القطاع العاـ مف الممكف أف يضطر معو أما النظر في الحصكؿ عمى المشكرة القانكنية.  فتشفعمى الم

إلى السمطة التشريعية أك الجياز الحاكـ, أك القياـ بتضمينيا في  االمتثاؿت عدـ لإلبالغ عف حاال فتشالم
 .(ISA "250", 2013, p206p207p210) تقريره

عند تقديـ تقرير  ( "تدقيؽ البيانات المالية لدل المصارؼ"1006الدكلي لمتدقيؽ رقـ ) البيافجاء في ك 
 :(175, ص2009)ابراىيـ,  يما يمعمى المدقؽ مراعاة يجب حكؿ البيانات المالية لممصرؼ أنو  فتشالم
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 باألشكاؿ كالمصطمحات القانكنية التي كضعتيا األنظمة كالقكانيف في البمد الذم يعد فيو التقرير. االلتزاـ -
 ا عمى الحسابات لمفركع األجنبية.التعديالت التي يتـ إجراؤى االعتباراألخذ بعيف  -

ممصرؼ بتكلييا عمى مستكل التنظيمية يعتمد مستكل كأنكاع األعماؿ التي يسمح لكفي العديد مف األطر 
, كفي كااللتزاماتكعمى أنكاع المخاطر التي يمكف مالحظتيا كالتي ترتبط بتمؾ األصكؿ لتزاماتو اأصكلو ك 

يؽ عف طر  االحتياليةأكبر عمى اإلدارة لتشارؾ في اإلبالغات المالية  مثؿ ىذه الظركؼ ىناؾ ضغكطات
أك عف طريؽ كصفيا عمى أنيا أقؿ خطكرة عما ىي فعميان, كبالذات  كااللتزاماتسكء تصنيؼ األصكؿ 

كىناؾ العديد  مطمكب أك قريبان مف ذلؾ المستكل.عندما يعمؿ المصرؼ عند الحد األدنى مف رأس الماؿ ال
 أداء اإلجراءات التحميميةتعمؽ بكمشرفي األنشطة المصرفية ت فتشيفراءات التي يؤدييا كؿ مف الممف اإلج

جكدة أصكؿ المصرؼ كتقييمات المخاطر  فتيشتك  ؽ بإدارة نظاـ الرقابة الداخميةالحصكؿ عمى دليؿ يتعمك 
 .(IAPS"1006", 2010, P76) المصرفية

 : الرقابة الداخمية ومراعاة عمل التدقيق الداخمي:5_2_2_3
 المحاسبية, كأنظمة الضبط الداخمي.اإلدارية ك  ة تضـ الرقابةمف المعمكـ بأف أنظمة الرقابة الداخمي

بالنسبة لمرقابة اإلدارية عف فحص كتقييـ كسائؿ كمقاييس ىذا الفرع مف  مسؤكالن  الحسابات فتشمر ال يعتبك 
ثيران مباشران عمى ف كجكد أنظمة ىذه الرقابة اإلدارية أك عدمو ال يؤثر تأإفركع الرقابة الداخمية, حيث 

أف بعض كسائؿ الرقابة اإلدارية ليا عالقة أك تأثير عمى مدل داللة  فتشال إذا تبيف لممإ فتيشبرنامج الت
أك عمى نتيجة األعماؿ كالمركز المالي, يجب عندىا  فتيشأك القكائـ المالية مكضكع التالحسابات الختامية 

يعتبر مسؤكالن مسؤكلية  فتشبة لمرقابة المحاسبية, فإف المأما بالنس مؾ الكسائؿ كاألنظمة.دراسة كتقييـ ت
مسؤكالن  فتشقابة الداخمية, كذلؾ يعتبر المكاممة عف فحص كتقييـ كسائؿ كأنظمة ىذا الفرع مف فركع الر 

, كيعكد السبب في فتيشمكضكع الت منشأةبال المستعممة عف فحص كتقييـ أنظمة الضبط الداخمي كمقاييسو
ضد أم  اأك مكجكداتي منشأةييدؼ إلى حماية أصكؿ الخمية ذلؾ إلى أف ىذا الفرع مف فركع الرقابة الدا

 .(22, ص2012عبد اهلل, ) استعماؿأك تالعب أك سكء  اختالس
إجراءات الرقابة الداخمية ذات العالقة بالنظاـ المحاسبي كالتي تيتـ  كاختبارتحديد كتكثيؽ  فتشكعمى الم

 :(IAPS"1006", 2010, P84) بتحقيؽ األىداؼ التالية
 .كاالئتمانيةسؤكلياتيا التنظيمية مالمصارؼ تفي بشكؿ مالئـ بف أ -1
كف فحص ضكابط يك, ك ةكالخاص ةيتـ تنفيذ العمميات التجارية بالتكافؽ مع تصاريح اإلدارة العام -2

ما إذا تـ إدخاؿ العمميات التجارية بالتكافؽ مع سياسات  االعتبارلألخذ بعيف  فتشالتصريح ميمان لمم
 تاريخ إصدار البيانات المالية. المصرؼ كبشكؿ خاص عند نياية السنة أك قريبان مف

جميع العمميات التجارية كاألحداث األخرل يتـ تسجيميا دكف إبطاء بالمبمغ الصحيح في الحسابات  -3
ئمة, كذلؾ مف أجؿ اإلفساح لتحضير البيانات المالية المناسبة كفي نفس الفترة المحاسبية المال
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مف العكامؿ التي  ان أف يأخذ في حسابو عدد فتشبالغ المالي المحدد, كعمى المبالتكافؽ مع إطار اإل
 :يما يملمصرفية كتتضمف العكامؿ تككف ىامة بشكؿ خاص في البيئة ا

يجب أف يككف لدل المصرؼ إجراءات ترصيد كمطابقة يتـ تنفيذىا ضمف إطار الكقت الذم  -
يا بأقؿ الخسائر األخطاء كعدـ التطابؽ, مف أجؿ التحقيؽ فييا كتصحيح باكتشاؼيسمح 

 الممكنة لممصرؼ.
تخضع العديد مف العمميات التجارية لقكانيف المحاسبة المتخصصة, كيجب أف يككف لدل  -

جراءات رقابة تنفذ لضماف تطبيؽ تمؾ القكانيف أثناء تحضير المعمكمات اإلدارية المصارؼ إ
اإلجراءات تمؾ التي تسبب إعادة تقييـ  ىذهالمناسبة لإلدارة كلإلبالغ الخارجي, كاألمثمة عمى 

البيع كذلؾ مف أجؿ ضماف  كالتزاماتالسكؽ لتبادؿ العمالت األجنبية كشراء األكراؽ المالية 
 حقؽ.تة األرباح كالخسائر التي لـ تتسجيؿ كاف

التي أدخمتيا المصارؼ, قد ال يطمب الكشؼ في البيانات المالية عف بعض العمميات التجارية  -
ككفقان لذلؾ يجب تنفيذ إجراءات الرقابة لضماف تسجيؿ كمراقبة مثؿ تمؾ العمميات التجارية 

كتسمح بالتحديد الدقيؽ ألم تغيير في بطريقة تكفر لإلدارة الدرجة المطمكبة مف السيطرة عمييا 
 نتيجة إلى تسجيؿ ربح أك خسارة.كضعيا يقضي بال

بعيف  فتشكخدمات مالية جديدة, كيأخذ المعمى تطكير منتجات  باستمرارتعمؿ المصارؼ  -
ما إذا تـ القياـ بالتعديالت الضركرية لإلجراءات المحاسبية كأنظمة الرقابة الداخمية ذات  االعتبار

 ة.قالعال
كاسطة يجب تسجيؿ الغالبية العظمى مف العمميات التجارية بطريقة يمكف التحقؽ منيا داخميان كب -

 عمالء المصرؼ كالنظراء.
ما إذا كانت كؿ تمؾ  فتش, كيعتبر الميسمح بالكصكؿ إلى األصكؿ فقط كفقان لتصريح مف اإلدارة -4

المبالغ ذات العالقة  الضكابط تعمؿ بفاعمية, كلكف بالنظر إلى األىمية النسبية كقابمية تحكيؿ
عادةن تثبيت كمطابقة اإلجراءات التي تحدث بالعالقة مع تحضير البيانات المالية  فتشيفحص الم

مكانية   تنفيذ إجراءات التثبيت بنفسو.لنياية السنة كا 
صكؿ المسجمة باألصكؿ المكجكدة عمى فترات زمنية معقكلة كاألخذ باإلجراء المناسب فيما مقارنة األ -5

التشغيؿ الدائـ لضكابط طبيعة العمؿ المصرفي تتطمب كجكب  فأ , حيثباالختالفاتيتعمؽ 
 المطابقة.

أداء إجراءات تقييـ المخاطر لتكفير أساس لتحديد كتقييـ مخاطر األخطاء  فتشيجب عمى الم
ييـ ىرية عند مستكل البيانات المالية كعند مستكل اإلثبات. كمع ذلؾ ال تكفر إجراءات تقالجك 

 .فتشكافية كمناسبة لدعـ رأم الم تفتيشالمخاطر بحد ذاتيا أدلة 
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تي تـ الحصكؿ عمييا مف قبكؿ فيما إذا كانت المعمكمات ال االعتباراألخذ بعيف  فتشعمى المكما 
ذات عالقة بتحديد مخاطر األخطاء الجكىرية. كيجب أف تتضمف  االستمرارلمعميؿ أك عممية  فتشالم

 :(ISA"315", 2013, P270-271) يما يمإجراءات تقييـ المخاطر 
كف لدييـ معمكمات حسب حكـ مف اإلدارة كآخريف داخؿ المنشأة مف المحتمؿ أف تك استفسارات - أ

 أك الخطأ. االحتياؿتساعد في تحديد مخاطر األخطاء الجكىرية الناجمة عف  فتشالم
 اإلجراءات التحميمية.  - ب
 المالحظة كالتفتيش. - ت

( " فيـ المنشأة كبيئتيا كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية" بأنو 315كما نص المعيار الدكلي لمتدقيؽ )
 عمى فيـ لما يمي: فتشف يحصؿ الميجب أ

العالقة كالعكامؿ التنظيمية كالعكامؿ األخرل الخارجية بما في ذلؾ إطار  عكامؿ القطاع ذات -1
 إعداد التقارير المالية المطبؽ.

تي ال االستثماراتعممياتيا_ ممكيتيا كالييكؿ اإلدارم فييا_ أنكاع : طبيعة المنشأة بما في ذلؾ -2
ات األىداؼ الخاصة في المنشآت ذ االستثماراتيا بما في ذلؾ ئتقكـ بيا المنشأة كتخطط إلجرا

مف فيـ فئات المعامالت  فتشكيميا. يؤدم ذلؾ إلى تمكيف المكطريقة ىيكمة المنشأة ككيفية تم
 كأرصدة الحسابات كاإلفصاحات التي ستككف متكقعة في البيانات المالية.

 شفتيـ المي ذلؾ أسباب التغيير. كيجب أف يقالمنشأة كتطبيقيا لمسياسات المحاسبية بما ف اختيار -3
فيما إذا كانت السياسات المحاسبية لممنشأة مناسبة لعمميا كتتفؽ مع إطار إعداد التقارير المالية 

 تخدمة في القطاع المناسب.المطبؽ كالسياسات المحاسبية المس
المنشأة كمخاطر العمؿ المتعمقة بذلؾ كالتي مف الممكف أف تؤدم إلى  كاستراتيجياتأىداؼ  -4

 جكىرية في البيانات المالية. أخطاء
 قياس كتدقيؽ األداء المالي. -5

يالحظيا فيما بيف العميؿ كمكظؼ العالقات غير العادية التي  باالعتبارأيضان األخذ  ى المفتشكعم
في كافة المستكيات بالقكانيف  لتزاـ مكظفي المؤسسة الماليةاالمصرؼ, كأيضان التأكد مف مدل تطبيؽ ك 

-82ص, 2011)حفنة,  كاألنظمة الصادرة, مستخدمان كافة األدكات كاإلجراءات التحميمية الالزمة لذلؾ

83.)  

عمى فيـ لبيئة الرقابة, كنظاـ المعمكمات بما في ذلؾ أساليب العمؿ  فتشكما يجب أف يحصؿ الم
ـ الحصكؿ عمى ىذا الفيـ يجب أف يقيذات العالقة كالخاصة بإعداد التقارير المالية, ككجزء مف 

 :(ISA"315", 2013, P272-273) فيما إذا فتشالم
 األخالقي. قامت اإلدارة بإحداث كالمحافظة عمى ثقافة األمانة كالسمكؾ - أ
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كانت جميع عكامؿ القكة في عناصر بيئة الرقابة تكفر قاعدة مناسبة لمعناصر األخرل لمرقابة  - ب
 كال تؤثر عمييا نكاحي الضعؼ في بيئة الرقابة. ,الداخمية

 مة بالنسبة لمبيانات المالية.فئات المعامالت في عمميات المنشأة اليالالحصكؿ عمى فيـ  - ت
ة المعمكمات كاألنظمة اليدكية التي يتـ مف خالليا مباشرة ىذه اإلجراءات ضمف كؿ مف تقني - ث

غ المعمكمات كتسجيميا كمعالجتيا كتصحيحيا حسب الضركرة كنقميا إلى دفتر األستاذ العاـ كاإلبال
 عنيا في البيانات المالية.

ة سجالت المحاسبة ذات العالقة كالمعمكمات المدعمة كالحسابات المعينة في البيانات المالي - ج
عف المعامالت, كيتضمف ىذا تصحيح  كاإلبالغالبيانات المستخدمة في مباشرة كتسجيؿ كمعالجة 

جالت إما المعمكمات الخاطئة ككيفية نقؿ المعمكمات إلى دفتر األستاذ العاـ, كقد تككف ىذه الس
 لكتركنية.ايدكية أك 

 مة بالنسبة لمبيانات المالية.الياتثناء المعامالت اسعمكمات األحداث كاألكضاع بماـ الكيؼ يمتقط نظ - ح
في ذلؾ التقديرات  المالية لممنشأة بماعممية إعداد التقارير المالية المستخدمة إلعداد البيانات  - خ

 المحاسبية اليامة كاإلفصاحات.
عناصر الرقابة التي تحيط بالقيكد اليكمية بما في ذلؾ القيكد الغير عادية لتسجيؿ المعامالت غير  - د

 ير العادية كالتسكيات.لمتكررة كغا
العاـ لمنشآت القطاع  فتيشعند إجراء عمميات ت( بأنو 315كجاء أيضان في المعيار الدكلي لمتدقيؽ )

يككف ىناؾ تعميمات كزارية كمتطمبات  _إلى جانب قانكف أك تشريع أك أية صالحية أخرل_ فإنو قد
سياسة الحككمة كقرارات الييئة التشريعية التي قد تؤثر عمى عمميات المنشأة, كتعتبر مثؿ ىذه 

القطاع العاـ  فتشييئتيا. ككثيران ما يككف عمى مالعناصر أمران ىامان عند الحصكؿ عمى فيـ لممنشأة كب
لقكاعد  االمتثاؿاخمية, فعمى سبيؿ المثاؿ تقديـ التقارير حكؿ مسؤكليات إضافية فيما يتعمؽ بالرقابة الد

القطاع العاـ مسؤكليات إعداد التقارير حكؿ  فتشيضكعة. كما يمكف أف يككف عمى مممارسة مك 
ة الداخمية أكسع كأكثر لمرقاب فتيشيـصالحية أخرل, كعميو يككف ت لقانكف أك تشريع أك االمتثاؿ

 تفصيالن. 
ذا خطط المك  سابقة بشأف عمؿ أنظمة رقابة محددة, فإنو يتعيف  مف عممية فتيشأدلة ت الستخداـ فتشا 

في بشأف حدكث تغييرات  فتيشلة مف خالؿ الحصكؿ عمى أدلة تمالءمة تمؾ األد استمرارعميو إثبات 
ذا تـ كشؼ  فتيشأنظمة الرقابة تمؾ بعد الت أنظمة الرقابة التي يعتـز  عف االنحرافاتالسابؽ, كا 

محددة لفيـ ىذه المسائؿ كعكاقبيا  استفساراتطرح  فتشعمييا, ينبغي عمى الم االعتماد فتشالم
 :(ISA"330", 2013, P334) المحتممة, كيجب أف يحدد



 (6006مفتشي الجهاز بالتوافق مع البيان ) الفصل الثالث: ضبط عمل
__________________________________________________________________________ 

 117مف  64 صفحة 
 

 عمى أنظمة الرقابة. لالعتمادأنظمة الرقابة التي تـ تأديتيا أساسان مناسبان  اختباراتفيما إذا تقدـ  -أ
 اإلضافية ألنظمة الرقابة ضركرية. االختباراتفيما إذا كانت  -ب
 اإلجراءات الجكىرية. باستخداـفيما إذا كاف ينبغي تناكؿ المخاطر المحتممة لألخطاء  -ج
 :(IAPS"1006", 2010, P72-73) يما يميتطمب عادة نظاـ إدارة مخاطر فعاؿ ك 
 فكفيكافؽ المكميجب أف حيث بة كالمشاركة في عممية الرقابة, المكمفيف بالحككمة بالمراقيقكـ أف  -1

أعماؿ  ستراتيجياتابالحككمة عمى سياسات إدارة مخاطر خطية, كيجب أف تتكافؽ تمؾ السياسات مع 
 المصرؼ, قكة رأس مالو, الخبرة اإلدارية, المتطمبات التنظيمية كأنكاع ككميات المخاطر التي تأخذىا

عف تأسيس ثقافة داخؿ المصرؼ تؤكد  كفلك ؤ أف المكمفيف بالحككمة مسب مع العمـ. االعتبارفي  المصارؼ
 بضكابط الرقابة الداخمية كالمعايير األخالقية العالية. التزاميـ

تحديد المقاييس كمراقبة المخاطر: يجب تحديد المخاطر التي يمكف أف تؤثر بشكؿ ممحكظ عمى  – 2
تحقيؽ أىداؼ المصرؼ, كما يجب قياسيا كمراقبتيا بحسب القيكد كالمعايير التي تمت المكافقة عمييا 

ة أيضان عف جعؿ مسبقان, كيمكف إجراء ىذه الميمة بكاسطة كحدة إدارة مخاطر مستقمة كالتي تككف مسؤكل
 اختبارالمضاربات شرعية كعف نماذج التقييـ كالتسعير التي تستخدميا مكاتب خدمة العمالء كمكاتب 

كحدة إدارة المخاطر ككيؼ  إذا سيستخدـ عمؿ ما باالعتبار فتشعمى مكاجية الضغكط. كيأخذ الم قدرتيا
 يستخدمو.

بما في ذلؾ الفصؿ بيف  اسبة إلدارة المخاطرصرؼ رقابة منأنشطة الرقابة: يجب أف يككف لدل الم – 3
بالغات  االلتزامات بطريقة فعالة )خصكصان بيف مكاتب خدمة العمالء كمكاتب المضاربات(, مقاييس كا 

دقيقة عف األكضاع, المصادقة كالمكافقة عمى العمميات التجارية, تسكيات األكضاع كالنتائج, كضع 
 مف القيكد, األمف الفعمي كالتخطيط لمحاالت الطارئة. ناءاتاالستثالقيكد, اإلبالغ كالمكافقة عمى 

مراقبة األنشطة: يجب تقييـ كتحديث نماذج كمنيجيات كفرضيات إدارة المخاطر المستخدمة عمى  – 4
نحك منتظـ, كيمكف إجراء ىذه الميمة بكاسطة كحدة إدارة مخاطر مستقمة كيجب أف يقكـ التدقيؽ الداخمي 

جراءات اإلدارة  االمتثاؿعممية إدارة المخاطر عمى فترات زمنية لمتأكد ما إذا كاف يتـ  باختبار لسياسات كا 
كما إذا كانت أنظمة الرقابة التشغيمية فعالة. كيجب أف يككف لدل كؿ مف كحدة إدارة المخاطر كالتدقيؽ 

 ذيف يتـ تقديـ اإلبالغ ليـ.الداخمي خط إبالغ مع المكمفيف بالحككمة كاإلدارة المستقميف عف ىؤالء ال
عمييا في  االعتمادعمييا: تتطمب المصارؼ أنظمة معمكمات يمكف  االعتمادأنظمة معمكمات يمكف  –5

في حينيا كمستمرة. كيطمب ىؤالء المكمفيف بالحككمة كاإلدارة  كضكعيةر معمكمات مالية كتشغيمية كمتكفي
نيـ مف تقييـ الطبيعة المتغيرة لصفات مخاطر معمكمات إلدارة المخاطر يمكف فيميا بسيكلة كتمك

 المصرؼ.
عادةن تدقيؽ نظاـ المحاسبة كالرقابة الداخمية ه يتضمف دكر التدقيؽ الداخمي فمؽ بمراعاة عمؿ أما فيما يتع

( 610ذات العالقة كمراقبة عممياتيا كتقديـ التكصيات لتحسينيا, كيكفر معيار الدكلي لمتدقيؽ رقـ )
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الداخمي, بعمؿ التدقيؽ  مفتش الحسابات ستعانةا"مراعاة عمؿ التدقيؽ الداخمي" اإلرشاد الالـز حكؿ 
, فتيشقؽ الداخمي مفيدان ألىداؼ التعمى عمؿ المد االعتمادأف يحدد فيما إذا كاف  فتشكيجب عمى الم

 :(ISA"610", 2013, P638) يما يمكذلؾ بتقييـ 
 التدقيؽ الداخمي كالسياسات كاإلجراءات التي تدعـ تحقيؽ أىدافيا.الحالة التنظيمية لكظيفة  -1
 فاءة لكظيفة التدقيؽ الداخمي.مستكل الك -2
 فيما إذا كانت كظيفة التدقيؽ الداخمي تطبؽ منيج منتظـ محكـ يتضمف رقابة الجكدة. -3

البيئة التي تعمؿ بيا الرقابة  االعتباربعيف  فتشءات الرقابة المعينة, يأخذ المعند تقييـ إجراكأخيران 
 :(IAPS"1006", 2010, P89) يما يمالداخمية, كقد تتضمف بعض تمؾ العكامؿ 

 بيا تفكيض السمطة كالمسؤكليات. يكفرالييكؿ التنظيمي لممصرؼ كالطريقة التي  -
 نكعية اإلشراؼ اإلدارم. -
 مدل كفاعمية التدقيؽ الداخمي. -
 .االمتثاؿمدل كفاعمية إدارة المخاطر كأنظمة  -
 الميارات كالكفاءة كالنزاىة لممكظفيف الرئيسييف. -
 طبيعة كمدل التفتيش بكاسطة السمطات الرقابية. -

 والعمميات التجارية لألطراف ذات العالقة: االحتيالفي اعتبار  فتشمسؤولية الم: 6_2_2_3
 في المصرؼ بمعرفة كتكرط اإلدارة أك مكظفي المصرؼ نفسو, كعمى االحتياؿيمكف أف يحدث 

 الحصكؿ عمى تمثيالت خطية مف اإلدارة كالمكمفيف بالحككمة عندما يككف ذلؾ مناسبان بأنيا فتشالم
(ISA"240", 2013, P167): 

 .االحتياؿعف تصميـ كتنفيذ الرقابة الداخمية كالمحافظة عمييا لمنع كاكتشاؼ  ابمسؤكليتيتعترؼ  -
عف نتائج تقييـ اإلدارة لممخاطر بأف البيانات المالية قد تشمؿ أخطاء جكىرية نتيجة  فتشأفصحت لمم -

 .االحتياؿ
المشككؾ فيو الذم يؤثر عمى عمؿ المنشأة  االحتياؿأك  باالحتياؿعف معرفتيا  فتشبأنيا أفصحت لمم -

حيث مف الممكف أف يككف  الرقابة الداخميةالمكظفيف الذيف ليـ أدكار ىامة في ك  اإلدارة كيشمؿ
 أثر ىاـ عمى البيانات المالية. لالحتياؿ

مشككؾ فيو يؤثر عمى  احتياؿأك  االحتياؿبكجكد  ادعاءاتبأنيا أفصحت لممدقؽ عف معرفتيا بأية  -
 البيانات المالية لممنشأة كالتي أبمغ عنيا مكظفكف حاليكف أك مكظفكف سابقكف أك محممكف أك منظمكف

 أك آخركف.
كبذؿ المزيد مف العناية المينية بالنسبة إلى العمميات التي نفذت  االنتباهيجب عمى مدقؽ الحسابات كما 

 :(57-56ص, 2011)حفنة,  مف قبؿ مكظؼ ظير لديو إحدل المؤشرات التالية
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تحيط بو مظاىر معيشة فخمة, يقكـ باإلنفاؽ بشكؿ كبير ال يتناسب مع حجـ دخمو كاألجر  مكظؼ -
 ضاه مف المصرؼ كمف مصادر أخرل.الذم يتقا

 قات غير عادية مع أحد العمالء.المكظؼ بعال ارتباط -
 ير الشؾ في أدائو ألحد أعمالو.لجكء المكظؼ إلى ما يث -
مى الخدمات التي يقدميا المصرؼ كالتغاضي عف محاكلة المكظؼ تسييؿ حصكؿ أحد العمالء ع -

العميؿ كالحصكؿ عمى صكرة عمى ىكية  االطالعالتقيد باإلجراءات المصرفية المعتادة, مثؿ عدـ 
 منيا.

في عممو لفترة طكيمة دكف الحصكؿ عمى إجازات, كذلؾ خشية قياـ  االستمرارحرص المكظؼ عمى  -
 غير سميمة.ما يقـك بو مف أعماؿ  كاكتشاؼغيره بعممو 
صالحيات أخرل  أك القانكفب محددة باالحتياؿالقطاع العاـ المتعمقة  مفتشمسؤكليات يمكف أف تككف 

بعان لذلؾ ال تقتصر . كتفتششمكلة بشكؿ منفصؿ في تكميؼ الممطبقة عمى منشآت القطاع العاـ أك الم
القطاع عمى دراسة مخاطر األخطاء الجكىرية لمبيانات المالية بؿ قد تشمؿ أيضان  فتشمسؤكليات م

في القطاع العاـ  االحتياؿ. حيث تخضع متطمبات اإلبالغ عف االحتياؿمسؤكلية أكسع لدراسة مخاطر 
ـ أك لقانكف أك نظا فتيشلنصكص محددة في تكميؼ الت فتيشخالؿ عممية الت اكتشافياسكاءن تـ أك لـ يتـ 

 .(ISA"240", 2013, P171P188) ذم صمة
كبسبب طبيعة أعماليا, تككف لممصارؼ أىداؼ كاضحة ألكلئؾ المتكرطيف في أنشطة غسيؿ األمكاؿ التي 

الجرائـ ككأنيا مف مصدر قانكني, كتشمؿ  ارتكاببكاسطتيا تبدك األمكاؿ التي تأتي مف عمميات 
 ,IAPS"1006", 2010) غسيؿ األمكاؿ ارتكابالسياسات كاإلجراءات كالضكابط التي تحكؿ دكف 

P71): 
 عميمؾ(. اعرؼمتطمب الحصكؿ عمى ىكية العميؿ ) -
 )غربمة( كادر المكظفيف. اختيار -
 متطمب لمعرفة الغرض الذم مف أجمو يستخدـ الحساب. -
 المحافظة عمى السجالت لمعمميات التجارية. -
العمميات التجارية ذات الطابع المحدد, عمى إبالغ السمطات بالعمميات التجارية المشبكىة أك بكافة  -

 سبيؿ المثاؿ عمميات تجارية نقدية بمبمغ معيف.
 تأىيؿ المكظفيف لمساعدتيـ عمى تحديد العمميات التجارية المشبكىة. -

خالؿ سير عممية  يامتيقظان ل فتشيبقى المذات العالقة ف باألطراؼأما بالنسبة لمعمميات التجارية الخاصة 
تأديتيا خالؿ مرحمة , كقد تساعد اإلجراءات التي تـ كاالستثمارخصكصان في مجاالت اإلقراض  التفتيش

بما فييا الحصكؿ عمى فيـ لممصرؼ كالصناعة المصرفية في تحديد األطراؼ ذات  تفتيشتخطيط ال
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قة العالقة, كفي بعض مناطؽ السمطات القضائية يمكف أف تخضع العمميات التجارية لألطراؼ ذات العال
 .(IAPS"1006", 2010, P82) لقيكد نكعية ككمية, كيحدد المدقؽ نطاؽ أم مف ىذه القيكد

 التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة: فتيشتمثيالت اإلدارة وت باالعتبار: األخذ 7_2_2_3
بشكؿ خاص لمعمميات التجارية التي ال يمكف إظيارىا  فتيشذات عالقة بالت تمثيالت اإلدارة تككف

عمى تمثيالت مف اإلدارة تتعمؽ  فتشكيككف مف الضركرم أف يحصؿ الم عادةن في البيانات المالية,
تحديد  فتشبو. كربما يككف لزامان عمى المبالتغيرات اليامة في أعماؿ المصرؼ كصفات المخاطر الخاصة 

أف يككف ممحقان بتمثيالت  فتيشيحتاج فييا الحصكؿ عمى دليؿ تيمكف أف مجاالت عمميات المصرؼ التي 
 المراسالت مع المنظميف كاكتماؿاإلدارة عمى سبيؿ المثاؿ, مخصصات خسائر القركض 

(IAPS"1006", 2010, P80). 

الحصكؿ عمى إقرارات خطية مف اإلدارة حيث أنيا أكفت بمسؤكلياتيا في إعداد  فتشينبغي عمى المك 
تماـ المعمكمات المقدمة لمم البيانات المالية  األخرل مف خالؿ اإلقرارات الخطية فتيش, كدعـ أدلة التفتشكا 

إلدارة تقديـ أف يطمب مف ا عميومعايير التدقيؽ الدكلية. ك  اقتضتياأك  فتشإذا اعتبرت ضركرية مف قبؿ الم
 :(ISA"580", 2013, P570 P572) إقرار خطي بما يمي

فؽ عميو في كما ىك مت كبكسيمة الكصكؿبكافة المعمكمات ذات العالقة  فتشأنيا قامت بتزكيد الم -1
 .فتيششركط التكميؼ بالت

 أنو تـ تسجيؿ كافة المعامالت كأنيا كاردة في البيانات المالية. -2
ذا لـ تقدـ اإلدار   :فتشاإلقرارات المطمكبة فعمى المة كا 

 مناقشة المسألة مع اإلدارة. -
 فتيشالشفيية أك الخطية كأدلة الت إعادة تقييـ نزاىة اإلدارة كتقييـ أثر ذلؾ عمى مكثكقية اإلقرارات -

 بشكؿ عاـ.
 .مفتشمحتمؿ عمى الرأم في تقرير الاإلجراءات المناسبة بما فييا تحديد األثر ال اتخاذ -

لمنشآت القطاع العاـ أكثر شمكالن مف التي تتعمؽ  حساباتال فتيشأف تككف تعميمات عمميات ت يمكفك 
كالذم يتـ فيو  يات اإلدارةبالمنشآت الخاصة. كنتيجة لذلؾ, يمكف أف يؤدم النطاؽ المتعمؽ بمسؤكل

لمنشآت القطاع العاـ إلى إقرارات خطية إضافية, بحيث تشمؿ إقرارات خطية  حساباتال فتيشت
 تصادؽ عمى أنو قد تـ تنفيذ المعامالت كاألحداث كفقان لمقانكف أك النظاـ أك سمطة أخرل

(ISA"580", 2013, P575). 
ـ كاٍؼ ألنشطة عمى في فتشيحصؿ المالتقديرات المحاسبية كاإلفصاحات ذات العالقة ف أما بالنسبة لتفتيش

األحداث كالعمميات التجارية  كاستيعابالمصرؼ كالعمميات التجارية التي يتكالىا, ليتمكف مف تحديد 
كالممارسات التي في حكمو يمكف أف يككف ليا تأثير ممحكظ عمى البيانات المالية كتقريره. كتتضمف العديد 

مالية ممارسة الحكـ بكاسطة اإلدارة, ككمما تطمب مف المبالغ الالـز تسجيميا أك اإلفصاحات في البيانات ال
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 مفتشالميني مف قبؿ ال األمر أف يككف الحكـ أكبر كمما كبرت المخاطر الكامنة ككبرت متطمبات الحكـ
(IAPS"1006", 2010, P74). 

التقديرات المحاسبية كيأخذ كبشكؿ مماثؿ قد تككف بنكد أخرل ذات أىمية في البيانات المالية تتضمف 
( "تدقيؽ التقديرات المحاسبية", حيث يجب الحصكؿ عمى أدلة كافية 540المعيار) باالعتبار فتشالم

 :(ISA"540", 2013, P 469-470) كمناسبة عف التقديرات حكؿ إذا
ا أك بي االعتراؼكانت التقديرات المحاسبية بما فييا لمقيمة العادلة في البيانات المالية سكاء تـ  -

 معقكلة أـ ال.اإلفصاح عنيا 
كانت اإلفصاحات ذات العالقة في البيانات المالية مالئمة أـ ال في سياؽ إطار عمؿ إعداد التقارير  -

المالية المعمكؿ بيا. كمف أجؿ تكفير أساس لتحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىرية في التقديرات 
 بية عمى المدقؽ الحصكؿ عمى فيـ: المحاس

ا في ذلؾ اإلفصاحات إعداد التقارير المالية ذات العالقة بالتقديرات المحاسبية بممتطمبات إطار عمؿ  --
 ذات العالقة.

كيفية تحديد المنشأة ليذه المعامالت كاألحداث كالحاالت التي قد تؤدم إلى الحاجة لإلعتراؼ أك  --
 فتشفيـ يستفسر المحصكؿ عمى ىذا الاإلفصاح عف التقديرات المحاسبية في البيانات المالية, كلدل ال

اسبية جديدة أك الحاجة إلى تقديرات مح تؤدممف اإلدارة حكؿ التغيرات التي تطرأ في الظركؼ التي قد 
 التقديرات المحاسبية القائمة. تدقيؽإلى 
إلييا ىذه التقديرات كيفية إعداد اإلدارة لمتقديرات المحاسبية كالحصكؿ عمى فيـ لمبيانات التي تستند  --

 ذلؾ:بما في 
 يث يككف النمكذج قابالن لمتطبيؽ.أ_ الطريقة المستخدمة في إعداد تقدير محاسبي كح

 ب_ أنظمة الرقابة ذات العالقة.
 اإلدارة الخبيرة أـ ال. استخداـ ـما تج_  إذا 

 ذات الصمة بالتقديرات المحاسبية.د_ اإلفتراضات 
ف ق_ ما إذا كاف مف المفركض أف يطرأ عمى التقديرات المحاسبية السابقة تغيير عمى طرؽ  إعدادىا, كا 

 ؟.فمماذاكاف كذلؾ 
 قامت اإلدارة بتقييـ تأثير شككؾ التقدير. _ ما إذا كاف الحاؿ كذلؾ, كيؼك

بشكؿ كاضح, ظاىر كنظران لصعكبة كتعقيد العديد مف العمميات المصرفية, كالتي يككف بعضيا غير 
)ابراىيـ,  التركيز عمى بعض اإلجراءات التي يمكف أف ينجـ عنيا مخاطر مثؿ فتشينبغي عمى الم

 :(150ص, 2009
 الفشؿ في إجراء عممية التصحيح في الكقت المناسب. -
 الفشؿ في تسجيؿ مخصصات كافية لمخسائر في الكقت المناسب. -
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 كالتقارير المالية.الفشؿ في اإلفصاح بشكؿ مالئـ في البيانات  -
 السجالت المحاسبية. كاكتماؿعدـ كضكح  -
 عدـ كجكد ضكابط مناسبة لتحديد المخاطر المصرفية. -

العمميات المستخدمة مف قبؿ اإلدارة لبناء التقديرات المحاسبية يجب عميو  كاختبار فتشكعند دراسة الم
 :(120ص, 2012)جمعة,  عادةن إتباع الخطكات التالية

أف تككف  االعتبارعيف األخذ ب فتشمييا التقديرات, كلذلؾ عمى المالبيانات كالفركض التي بنيت عتقييـ  -أ
 التقديرات:

 النتائج الفعمية لمفترات السابقة.معقكلة في ضكء  -
 .متسقة مع التقديرات المستخدمة لمتقديرات المحاسبية األخرل ذات العالقة -
 متفقة مع خطط اإلدارة كالتي تبدك مناسبة. -
 .اإلجراءات الحسابية لمتقديرات اختبار -ب
 مقارنة عمؿ التقديرات عف الفترات السابقة مع النتائج الفعمية ليذه الفترات كذلؾ كما يمي: - ث
 العاـ إلجراءات تقديرات المنشأة. لالعتمادلحصكؿ عمى دليؿ ا -
 التقديرات المككنة. دراسة أك تحديد ما إذا كاف ىناؾ تعديالت كالتي ربما تتطمبيا -
     بيف النتائج الفعمية كالتقديرات السابقة التي تـ قياسيا, كأنو قد تـ اختالفاتتقييـ ما إذا كاف ىناؾ  -

 إجراء التعديالت المناسبة كالضركرية أك تـ اإلفصاح عنيا.
 تفيـ اإلجراءات المعتمدة مف قبؿ اإلدارة. - ذ

 :: األهمية النسبية8_2_2_3
عمى القرارات أف يؤثر إذا كاف مف المتكقع بتغيره أك حذفو إفراديان أك في مجمكعو  ان ميميعتبر البند 

التركيز عمى األخطار المتعمقة باألمكاؿ  فتشالم عمى لذلؾ يجب لمستخدمي البيانات المالية. االقتصادية
 لرأس الماؿمتطمبات المحافظة عمى الحد األدنى ك األخطار المتعمقة باألصكؿ كالخصكـ , المنقكلة

 .(149ص, 2009)ابراىيـ, 
 :(IAPS"1006", 2010, P80) العكامؿ التالية عند تقييـ األىمية النسبية باالعتبار فتشيأخذ المك 

عمى نتائج الفترة  ان ممحكظ ان بسبب الفاعمية العالية تأثير  ربما يككف لمبيانات الكاذبة الصغيرة نسبيان  -
 الزمنية كعمى رأس الماؿ رغـ أف تأثيرىا ربما ال يككف ميمان عمى مجمكع األصكؿ.

الخارجة عف الميزانية العمكمية, لذا  كااللتزاماتإيرادات المصرؼ مقارنة بمجمكع األصكؿ  انخفاض -
أقؿ أىمية مف تمؾ التي  االلتزاماتفإف البيانات الكاذبة التي ترتبط باألصكؿ فقط ربما تككف فييا 

 يمكف أف ترتبط أيضان ببيانات اإليرادات.
المصارؼ لممتطمبات التنظيمية مثؿ متطمبات الحفاظ عمى أقؿ المستكيات مف رأس  عما تخضغالبان  -

 استمراريةستخداـ اإلدارة لفرضية امة ءالماؿ, كقد يثير خرؽ ىذه المتطمبات الشككؾ في مدل مال
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مستكل األىمية النسبية مف أجؿ تحديد البيانات الكاذبة كالتي إذا لـ يتـ  فتشلمالمنشاة, لذا يؤسس ا
 لمثؿ تمؾ المتطمبات التنظيمية. كبيرتصحيحيا ستسبب في خرؽ 

المنشأة عمى األمكر المتعمقة بسمعة المصرؼ كمؤسسة مالية  استمراريةمة فرضية ءتعتمد مدل مال -
سميمة كعمى اإلجراءات التي يتخذىا المنظميف, كبسبب ذلؾ ربما تصبح األطراؼ ذات العالقة 
بالعمميات التجارية كالمسائؿ األخرل ذات أىمية لمبيانات المالية لممصرؼ إذا كانت ستؤثر عمى 

 المنظميف. سمعتو أك اإلجراءات التي يتخذىا
ف تقدير ككف  إف تطبيؽ األىمية النسبية يتطمب المعرفة العممية كالخبرة العممية في نفس الكقت, كا 

 يما يممراعاة  ة أمر يتعمؽ بالرأم الميني لممفتش, كلذلؾ يجب عمى المفتشالمكضكع ذك أىمية نسبي
 (:37-36, ص2008)المجمع العربي لممحاسبيف القانكنييف, 

كمية  الكتشاؼتكل لألىمية النسبية كذلؾ سبكضع م خطة التفتيش يقكـ المفتشعند تصميـ  -
 المعمكمات الخاطئة الجكىرية.

يحتاج المدقؽ لدراسة إمكانية كجكد تأثير أساسي عمى البيانات لممعمكمات الخاطئة المتعمقة  -
 بمبالغ صغيرة نسبيان في حالة تراكميا.

إلى عالقتيا  بدراسة األىمية النسبية عمى مستكل البيانات المالية ككؿ إضافةن  يقكـ المفتش -
 باإلفصاح.عالقتيا بأرصدة حسابات شخصية أك بمجمكعة مف المعامالت أك 

كعندما  بيعة كتكقيت كمدل إجراءات التفتيشدراسة األىمية النسبية عندما يقرر ط عمى المفتش -
 يقيـ تأثير المعمكمات الخاطئة.

 :آخرين فتشينعمل م استخدام: 9_2_2_3
)نصر عمي كشحاتو,  اآلخريف أف يقكـ بما يمي فتشيفعمؿ الم استخداـعند  مفتشيتكجب عمى ال

 :(187, ص2008
ككفاءتيـ لتكلي العمؿ الالـز )بما في ذلؾ معرفتيـ  فتشيفىؤالء الم استقاللية االعتباريأخذ بعيف  -1

 بالمتطمبات المصرفية كالتنظيمية المطبقة(.
كالمبادئ المحاسبية الكاجب تطبيقيا كترتيبات اإلبالغ  االرتباطما إذا كانت بنكد  االعتباريأخذ بعيف  -2

 قد تـ إيصاليا بكضكح.
اآلخر  فتشذم نفذه المبأف العمؿ اللمتأكد  فتيشتلم مناسبك كاؼ  فذ إجراءات لمحصكؿ عمى دليؿين -3

جراءات الممخص المكتكب لإل فتيشاآلخر, كالقياـ بت فتشبمناقشة المكذلؾ ليذا الغرض الئـ م
 .التفتيش ظركؼآلخر أك أية طريقة أخرل مناسبة لا فتشالمطبقة كأكراؽ عمؿ الم

 : تنفيذ اإلجراءات األساسية:60_2_2_3
طبيعة كتكقيت كنطاؽ  فتشبة, يحدد المالمخاطر الكامنة كمخاطر الرقاكنتيجة لتقييـ مستكل 

األساسية التي يجب تنفيذىا عمى أرصدة الحسابات المختمفة كتصنيفات العمميات التجارية,  االختبارات
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المخاطر كالعكامؿ التي ساىمت في  االعتباربعيف  فتشاألساسية يأخذ الم االختباراتكعند تصميـ ىذه 
ذات األىمية  فتيشالت اعتباراتظمة الرقابة الداخمية لممصرؼ, باإلضافة إلى ذلؾ ىناؾ عدد مف تشكيؿ أن
 .(IAPS"1006", 2010, P90) إلييا اىتمامو فتشت المخاطر ىذه كالتي يكجو الملمجاال

كافية كمناسبة لمكصكؿ إلى  فتيشلمحصكؿ عمى أدلة ت فتيشتصميـ كأداء إجراءات الت فتشكعمى الم
 استخداميامالءمة كمكثكقية المعمكمات التي سيتـ  االعتبارمعقكلة يبني عمييا رأيو, آخذان بعيف  استنتاجات
ذا كانت المعمكمات التي سيتـ فتيشكأدلة ت عمؿ خبير  باستخداـأعدت  فتيشكأدلة ت استخداميا. كا 

 :(ISA"500", 2013, P390) فتشمية عمؿ ذلؾ الخبير ألىداؼ المأى اعتبار فتشاإلدارة, فعمى الم
 تقييـ كفاءة كقدرات كمكضكعية ذلؾ الخبير. - أ

 الحصكؿ عمى فيـ لعمؿ ذلؾ الخبير. - ب
 لإلثبات المناسب. فتيشيـ مالءمة عمؿ الخبير كأدلة تتقي - ت

معمكمات تنتجيا المنشأة تقييـ ما إذا كانت المعمكمات مكثكقة بشكؿ كاؼ  استخداـعند  فتشكما عمى الم
ألنظمة  اختباراتالمعمكمات. كعند تصميـ  كاكتماؿبشأف دقة  فتيشالمدقؽ, كالحصكؿ عمى أدلة تؼ ألىدا

عالة في تمبية التي تعتبر ف لالختبارالبنكد  اختيارأف يحدد كسائؿ  فتشالتفاصيؿ عمى الم كاختباراتالرقابة 
 .(ISA"500", 2013, P391) فتشىدؼ إجراءات الم
 _ إجراءات تحميمية.االحتسابكالتثبيت_  االستفسار: الفحص_ المالحظة_ تفتيشومن إجراءات ال

نفيذ إجراءات كعند ت, يشتمؿ التفتيش عمى فحص السجالت أك الكثائؽ أك األصكؿ المممكسة :التفتيش
 أف يحتفظ المصرؼ ببعض األصكؿ نيابة عف أطراؼ ثالثة بدالن  الحتماليةمتيقظان  فتشالتفتيش يبقى الم

ما إذا كانت ضكابط الرقابة الداخمية المكجكدة مالئمة لمفصؿ  فتشمف مصمحتو الخاصة, كيعتبر الم
 باالعتباربيذه األصكؿ كما يأخذ  االحتفاظالمناسب ليذه األصكؿ مف تمؾ التي يمتمكيا, كأيف يتـ 

 :(IAPS"1006", 2010, P 90-91) بالتفتيش مف أجؿ فتشكيقـك الم ,مؤشرات البيانات المالية
 أف يككف مقتنعان بالكجكد الفعمي لألصكؿ القابمة لمتداكؿ المادية التي يتمسؾ بيا المصرؼ. -
كالتي تككف ذات أىمية إما بشكؿ مفرد أك  االتفاقياتالحصكؿ عمى الفيـ الضركرم لبنكد كحاالت  -

 تراكمي مف أجؿ:
 قابمية تنفيذىا. باالعتبار* األخذ 

 المحاسبية التي تمت بيا. معالجات* تقييـ مدل مالءمة ال
القركض,  اتفاقيات: األكراؽ المالية, كإجراء خدـ فييا التفتيشكفيما يمي أمثمة حكؿ المجاالت التي يست

عادة الشراء االلتزاـ اتفاقيات, الضمانات  الكفاالت.ك  مثؿ مبيعات األصؿ كا 
معمكمات حكؿ أشخاص معركفيف داخؿ أك  لمحصكؿ عمى السعي االستعالـ : يتضمفوالتثبيت االستفسار

يعزز المعمكمات المتضمنة في السجالت المحاسبية  لالستعالـيشتمؿ التثبيت عمى جكاب ك خارج المنشأة. 
 :(IAPS"1006", 2010, P 91-92) كالتثبيت مف أجؿ باالستعالـكيقـك المدقؽ 
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 الحصكؿ عمى دليؿ عممية الرقابة الداخمية. -
مف عمالء المصرؼ كالنظراء لممبالغ كالبنكد كالظركؼ الخاصة  االعتراؼالحصكؿ عمى دليؿ  -

 بعمميات تجارية معينة.
 الحصكؿ عمى معمكمات غير متاحة مباشرة مف السجالت المحاسبية لممصرؼ. -

خارج الميزانية  كااللتزامات, كااللتزاماتتكجد لدل المصرؼ مبالغ ميمة مف األصكؿ النقدية 
 كااللتزاماتالعمكمية, كقد يككف التثبت الخارجي كسيمة فعالة لتحديد كجكد كتماـ مبالغ األصكؿ 

 التي تـ الكشؼ عنيا في البيانات المالية.
أية إجراءات تثبيت  االعتباربعيف  فتشاءات التثبيت الخارجي يأخذ المكعند تقرير طبيعة كنطاؽ إجر 

( "المصادقات الخارجية" اإلرشاد 505الداخمي, كيكفر المعيار ) مدقؽمف قبؿ الارجية تـ العمؿ بيا خ
 المناسب لذلؾ.

( " المصادقات الخارجية" إلى أف مكثكقية أدلة التدقيؽ تتأثر بمصدرىا 505يشير معيار التدقيؽ الدكلي )
ؾ المعيار أيضان كطبيعتيا كتعتمد عمى الظركؼ المختمفة التي تـ الحصكؿ عمييا في ظميا, كيشمؿ ذل

 :(ISA"505", 2013, P417) فتيشالتالية المطبقة عمى أدلة التالتعميمات 
 التدقيؽ أكثر مكثكقية عند الحصكؿ عميو مف مصادر مستقمة خارج المنشأة. أدلةيعتبر  -
الذم يتـ  فتيشرة أكثر مكثكقية مف إثبات التمباش فتشالذم يحصؿ عميو الم فتيشيككف إثبات الت -

 .باالستنتاجالحصكؿ عميو بصكرة غير مباشرة أك 
لكتركنيان أك بأم شكؿ اكاف كرقيان أك  ؽ سكاءن ثػأكثر مكثكقية عند كجكده بشكؿ مك  فتيشيعتبر إثبات الت -

 آخر.
مصادقات عمى شكؿ  فتيش, يمكف أف تككف أدلة التفتيشعمى ظركؼ عممية الت كاعتمادان كبناء عميو, 

مباشرةن مف األطراؼ المؤكدة أكثر مكثكقية مف األدلة التي تكلدىا المنشأة  فتشعمييا المخارجية يحصؿ 
إلجراءات المصادقة الخارجية, يتابع المدقؽ الرقابة عمى طمبات المصادقة  استخداموداخميان, كعند 

 :(ISA"505", 2013, P419) الخارجية التي تشمؿ ما يمي
 تأكيدىا أك طمبيا.تحديد المعمكمات التي سيتـ  - أ

 الطرؼ المصادؽ المالئـ. اختيار - ب
تصميـ طمبات المصادقة, بما فييا تحديد أنو تـ معالجة الطمبات بالشكؿ المالئـ كتحتكم عمى  - ت

 معمكمات اإلرجاع لمردكد التي سيتـ إرساليا إلى المدقؽ.
 إرساؿ الطمبات بما فييا متابعة الطمبات حيثما أمكف إلى الطرؼ المصادؽ. - ث

 :(IAPS"1006", 2010, P92) ف األمثمة عمى المجاالت التي يمكف أف يستخدـ فييا المدقؽ التثبيتكم
 .الضمانات 
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  التي لـ يتـ المتاجرة بيا أك  كااللتزاماتالتحقؽ أك الحصكؿ عمى تثبيت مستقؿ لقيمة األصكؿ
 .يمكف المتاجرة بيا فقط مف خالؿ المبيعات المباشرة

 مثؿ: عمميات تجارية مشتقة معمقة,  كمكاقؼ البيع مع العمالءلتزاـ كالمبيعات اآلجمة األصؿ كاال
أصحاب حسابنا لديكـ كحسابكـ لدينا, األكراؽ المالية المكجكدة لدل أطراؼ ثالثة, حسابات 

كاآلراء القانكنية حكؿ شرعية مطالبات  االعتمادالقركض, حسابات الكدائع, الكفاالت, رسائؿ 
 المصرؼ.

 ISA"505", 2013,P) بإرساؿ طمب المصادقة فعميو أف فتشي حاؿ رفضت اإلدارة السماح لممفك 

419-420): 

 يؽ تثبت صحة كمنطقية أسبابيا.أدلة تدق عفيستفسر عف أسباب رفض اإلدارة كالبحث   -1
لمخاطر البيانات الخاطئة الجكىرية ذات العالقة  فتشالت رفض اإلدارة عمى تقييـ الميقيـ دال -2

 األخرل. فتيشكمدل إجراءات الت, كعمى طبيعة كتكقيت االحتياؿبما فييا مخاطر 
 مكثكقة كذات عالقة. فتيشدلة تبديمة مصممة لمحصكؿ عمى أ فتيشالقياـ بإجراءات ت -3
فتيش صكؿ عمى أدلة تثكؽ فعميو الحأف الرد عمى طمب المصادقة غير مك  فتشذا قرر المأما إ -4

إضافية كتقييـ دالالت تقييـ مخاطر البيانات الخاطئة الجكىرية ذات العالقة, بما فييا مخاطر 
األخرل ذات العالقة. أما في حالة عدـ  فتيشبيعة كتكقيت كمدل إجراءات التكعمى ط االحتياؿ
 مكثكقة كذات عالقة.  فتيشبديمة لمحصكؿ عمى أدلة ت فتيشعمؿ إجراءات ت فتشى المالرد فعم

عمى فحص الدقة الحسابية لكثائؽ المصدر كالسجالت المحاسبية أك عمى  االحتساب: يشمؿ االحتساب
, كضمف محتكل تدقيؽ البيانات المالية لممصرؼ يككف الحساب إجراء مفيد باستقالليةتنفيذ الحسابات 

 .(IAPS"1006", 2010, P92)لفحص التطبيؽ المستمر لنماذج التقييـ 
بما في ذلؾ نتيجة  كاالتجاىاتيتألؼ اإلجراء التحميمي مف تحميؿ النسب الميمة  :اإلجراءات التحميمية

التحقيؽ حكؿ التقمبات كالعالقات التي ال تتسؽ مع المعمكمات األخرل ذات العالقة أك تنحرؼ عف المبالغ 
 التحميمية" اإلرشاد المناسب لذلؾ( "اإلجراءات 520المتكقعة كيقدـ معيار التدقيؽ الدكلي رقـ )

(IAPS"1006", 2010, P93). 
ذا أظيرت اإلجراءات  ,فتيشلتحميمية قرب نياية عممية التكضع كأداء اإلجراءات ا فتشينبغي عمى الم  كا 

التحميمية كجكد تقمبات أك عالقات غير متسقة مع المعمكمات األخرل ذات العالقة أك مختمفة عف القيـ 
ف اإلدارة م االستفسار التحقؽ عف مثؿ ىذه الفركؽ عف طريؽ فتشدار كبير, ينبغي عمى المعة بمقالمتكق

أخرل حسبما  فتيشأداء إجراءات تك  ,مناسبة ككافية ذات عالقة بردكد اإلدارة فتيشكالحصكؿ عمى أدلة ت
التفاصيؿ  اختباراتعند كضع كأداء اإلجراءات التحميمية الجكىرية سكاءن لكحدىا أك مع ك  تتطمبيا الظركؼ.

 :(ISA"520", 2013, P443) فتشيجب عمى الم
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 االعتبارتحديد مالءمة اإلجراءات التحميمية الجكىرية المحددة لعمميات تأكيد معينة, آخذان بعيف  -
 التفاصيؿ إف كجدت لعمميات التأكيد ىذه. كاختباراتالمخاطر المقيمة لمخطأ الجكىرم 

تكقعات القيـ أك النسب المسجمة آخذان بعيف  فتشع مف خالليا المبيانات التي يضتقييـ مكثكقية ال -
 المصدر كقابمية المقارنة كطبيعة كمالءمة المعمكمات المتكافرة كالرقابة عمى العممية. االعتبار

كضع تكقعات لمقيـ كالنسب المسجمة كتقييـ ما إذا كانت التكقعات ذات دقة متناىية لتحديد الخطأ  -
 كد بياف خاطئ جكىرم في البيانات المالية.الذم قد يتسبب بكج

 تحديد قيمة أم فرؽ في القيـ المسجمة عف القيـ المتكقعة المقبكلة. -
في عممية  االعتباركقد ال تككف العالقات بيف بنكد البيانات المالية الفردية التي أخذت بعيف 

المنشآت الحككمية أك منشآت القطاع العاـ  فتيشة ذات عالقة دائمان في تتدقيؽ المنشآت التجاري
 .ISA"520", 2013, P446)) غير التجارية األخرل

 :المتطمبات التأهيمية -3-2-3

المؤىؿ  فتشعماؿ المصرفية كتدقيقيا, فالميعتبر العنصر البشرم المككف األكثر أىمية في األ
نجاز المياـ كالكظائؼ المككمة إل الذم  فتشيو بكفاءة كفعالية, كما أف المعمميان كعمميان يستطيع تقديـ كا 

 يتمتع بالنزاىة كيمتـز بأخالقيات المينة يغني عف الكثير مف اإلجراءات كالضكابط الرقابية.
 :(1006العامة بتطبيؽ البياف الدكلي لمتدقيؽ ) حسابات المصارؼ فتشيمقياـ كمف المتطمبات التأىيمية ل

دكلي , كيككف معيار تدقيؽ فتيشقيؽ الدكلية ذات العالقة بالتلكافة معايير التد فتشيمتثؿ الم ينبغي أف -
 عندما يككف نافذ المفعكؿ كتككف الظركؼ التي يتناكليا المعيار قائمة فتيشمعيف مرتبطان بعممية الت

(ISA"200", 2013, P76). 
, أنشطة أعماؿ المصرؼ تفتيشعالقة بالحاجة إلى الخبرة الكافية في النكاحي المصرفية ذات ال -

 ,"IAPS "1006) التي يستخدميا المصرؼ االتصاالتمحتكل أنظمة تقنية المعمكمات كشبكة ك 

2010, P64). 

المخاطر المتعمقة بأمف كسالمة الشبكات مف أخطر المشاكؿ التي تيدد مكجكدات كأنظمة  تعتبر -
تقنية المعمكمات كتحكيؿ المبالغ عمى فيـ لمتطبيقات األساسية ل فتشكيحصؿ الم, المصرؼ الداخمية

كبالتالي المخاطر لممؤسسة بيف تمؾ التطبيقات مف أجؿ تحديد  االتصاؿكنقاط  كاالتصاالتلكتركنيان ا
لكتركنية بنفس المستكل الذم يممكو أف ينمي معرفتو بالنظـ اال فتش. حيث ينبغي عمى المفتيشالت

لتقييـ أساليب المحاسبة, كيجب أف يككف عمى دراية بنقاط الضعؼ كالقكة في تمؾ النظـ, كما عميو أف 
اد المصارؼ العربية, اتحمجمة ) يتكيف بجدكل الطرؽ المتبعة كسالمتيا إلعطاء النتيجة المرجكة
 (.17ص, 1998التدقيؽ كاألماف كالرقابة في ظؿ استخداـ الحاسبات اإللكتركنية, 
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مستكيات عالية مف الميارة بالحسابات مطالبان بالمعرفة التقنية ك  فتشكفي ظؿ البيئة الحديثة أصبح م
لكتركني, كىذا ما أكد عميو معيد كنظاـ التبادؿ اال كاالتصاالتالتي تجعمو مممان بتكنكلكجيا المعمكمات 

 .(60ص, 2009)العمي,  (AICPالمحاسبيف القانكنييف في أمريكا )
المصرفية ككيؼ يقـك  منشأةىيكؿ حككمة الك  عمى دراية بخصكص أعماؿ المصرؼ فتشأف يككف الم -

 المصرؼ. كجيو أعماؿالرقابة كتك  ؤكلياتيـ في اإلشراؼالمكمفيف بالحككمة بتصريؼ مس
الحصكؿ كالمحافظة عمى دراية جيدة ألعماؿ المنتجات كالخدمات التي يقدميا المصرؼ  فتشعمى الم -

العديدة في خدمات الكدائع كالقركض كالخزينة األساسية المقدمة كالمستمر تطكيرىا في  كاالختالفات
عمى فيـ لطبيعة الخدمات المقدمة مف خالؿ  فتشكبان مع ظركؼ السكؽ, كيحصؿ المالمصارؼ تجا

, القبكؿ, مستقبؿ أسعار الفائدة, العقكد اآلجمة كعقكد المبادلة, خيارات االعتمادكات مثؿ كتب أد
 كالمحاسبة كاإلفصاحات لذلؾ فتيشالتكأدكات أخرل مشابية مف أجؿ فيـ المخاطر الكامنة كمؤشرات 

(IAPS"1006", 2010, P66). 
المصرؼ عندما يستخدـ المصرؼ خدمات مؤسسة خدمة القياـ بالحصكؿ عمى  فتش حساباتعمى م -

لممنشأة المتعمقة  فيـ لطبيعة كأىمية الخدمات التي تقدميا مؤسسة الخدمة, كأثرىا عمى الرقابة الداخمية
 .(ISA"402", 2013, P356) , تحديد كتقييـ مخاطر األخطاء الجكىريةفتيشبعممية الت

فيـ المخاطر المصرفية مف أجؿ تقييـ مستكيات المخاطر الكامنة كمخاطر الرقابة  فتشعمى الم -
 .فتيشيعة كتكقيت كنطاؽ إجراءات التالمرتبطة بنكاحي مختمفة مف عمميات المصرؼ كلتحديد طب

 قد تـ تنفيذه مفتشيفاألنشطة المصرفية بالتأكد مف أف العمؿ الذم تـ أداءه بكاسطة ال مشرفكييتـ  -
 :(IAPS"1004", 2010, P49) ىـ فتشيفمبكاسطة 

 رخصكف بشكؿ الئؽ كفي مكقؼ جيد.م 
  كالكفاءة المينية ذات العالقة.يمتمككف الخبرة 
 .يخضعكف لبرنامج ضماف الجكدة 
  يان عف المصرؼ الذم تـ تدقيقو.مستقمكف فعميان كظاىر 
 ديكف.مكضكعيكف كحيا 
 .يمتثمكف ألية متطمبات أخالقية قابمة لمتطبيؽ 

 فتشالخاص لم االىتماـفيـ نطاؽ تقنية المعمكمات كاألنظمة, كتتضمف المسائؿ ذات  المفتش عمى -
 :(IAPS"1006", 2010, P76) يما يمالمصرؼ 

 تقنية المعمكمات لحساب كتسجيؿ كافة فكائد الدخؿ كفكائد النفقات كالتي ىي بالعادة أكثر  استخداـ
 .يميف في تحديد إيرادات المصرؼعنصريف م
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 الكاسع كأحيانان الكمي عمى التسجيالت التي أنتجتيا تقنية المعمكمات ألنيا تمثؿ المصدر  االعتماد
, مثؿ التزاماتوالجاىز الكحيد المتاح لممعمكمات المفصمة الحديثة حكؿ أصكؿ المصرؼ كمكاقؼ 

يداعاتو.  تكازف قرض العميؿ كا 
 مكمات.مجة مع أنظمة تقنية المعنماذج تقييـ معقدة مد استخداـ 
  فييا تمؾ النماذج عمى  استخدمتحفظ النماذج المستخدمة لتقييـ األصكؿ كالبيانات التي  ـما يتغالبان

شكؿ لكحات جدكلية قاـ بتحضيرىا أفراد يعممكف عمى حكاسيب شخصية ال تتصؿ بأنظمة تقنية 
 لتمؾ األنظمة. ةضكابط المطبقال المعمكمات الرئيسية لممصرؼ كال تخضع لنفس

  تدقيؽ كتضارب األنظمة أنظمة تقنية معمكمات مختمفة مخاطر خسارة مسار ال استخداـينتج عف
 المختمفة.

أما بالنسبة لمتدريب الميني كالتأىيؿ لمعامميف في الجياز المركزم لمرقابة المالية, فيضع الجياز البرامج 
في العمؿ الرقابي, كالعامميف في العمؿ كالمناىج لتدريب كتأىيؿ العامميف لديو كيعمؿ عمى تأىيؿ العامميف 

اإلدارم كتدريب الككادر الجديدة منيـ كذلؾ بما يتماشى مع المقتضيات العممية كالعممية, بالتعاكف مع 
الجيات المختصة كالمعاىد العممية كالمراكز التدريبية بيدؼ تنسيؽ البرامج كخطط التدريب كالتأىيؿ 

 :(69ص, 2010)عاصي,  كتيدؼ ىذه البرامج إلى
o  إعداد العامميف عمميان كعمميان عمى نحك يحقؽ تكفير ميارات مناسبة تساعدىـ عمى ممارسة أعماليـ

 بمستكل األداء لدييـ بما يتالءـ كتحقيؽ مياميـ كأىداؼ الجياز المركزم. كاالرتقاءككظائفيـ, 
o  مف التقنيات الحديثة. باالستفادةتطكير الميارات الفردية كالجماعية كاستكماليا 
o  كساب تككيف ككادر مف العامميف في الجياز لمكاجية المياـ كاألعباء الجديدة التي تككؿ لمجياز, كا 

 العامميف معارؼ كميارات تتالءـ كتمؾ المياـ كاألعباء.
ر ( ىي متطمبات تطبيؽ المعايي1006بأف متطمبات تطبيؽ البياف الدكلي لمتدقيؽ ) كعمى ذلؾ يرل الباحث

داية الدكلية لمتدقيؽ كالتي ترتبط بعمؿ المصارؼ بشكؿ خاص, حيث جاءت اإلرشادات عامة كشاممة ب
بداء الرأم فيما يتعمؽ فتيش, تخطيط عممية التفتيشبقبكؿ التكميؼ بميمة الت , كصكالن إلعداد التقرير كا 

فإف اليدؼ ( 1006ميما كانت متطمبات تطبيؽ البياف الدكلي لمتدقيؽ )ف بالبيانات المالية لدل المصارؼ.
مف تدقيؽ البيانات المالية لجميع أنكاع المؤسسات كمنيا المصارؼ كاحد ىك الحصكؿ عمى تأكيد معقكؿ 

أك  االحتياؿحكؿ ما إذا كانت البيانات المالية ككؿ خالية مف األخطاء الجكىرية, سكاءن كانت ناجمة عف 
لتعبير عف رأم المدقؽ حكؿ ما إذا كانت البيانات المالية معدة مف كافة النكاحي اليامة كفقان كا, الخطأ

 إلطار معمكؿ بو إلعداد التقارير المالية.
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 مقدمة:

راسة نة الد  عي  و راسة, من خالل تحديد مجتمع الد   ختبار فروضتناول ىذا الفصل تحميل واي
والتوصيات وصواًل إلى النتائج  ختبار الفروضوا ة المالئمة لتحميل البياناتاألدوات اإلحصائي  باستخدام 

 :وذلك من مبحثين
 

ل  .المستخدمة مجتمع الدِّراسة واألساليب اإلحصائيَّة :المبحث األوَّ
 .ختبار الفروضاتحميل النتائج و : المبحث الثَّاني
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ل  المبحث األوَّ

 المستخدمة مجتمع الدِّراسة واألساليب اإلحصائيَّة

المتوفرة لدى  البيئة القانونية والتنظيمية والتأىيميةواقع  معرفةة بيدف راسة الميداني  الد   إجراءتم 
إمكانية تطبيق  وذلك لمعرفة ,والتابعين لمجياز المركزي لمرقابة المالية المصارف العامة مفتشي حسابات

المصارف  ذا البيان في رفع جودة تفتيش حساباتومعرفة مدى مساىمة ى( 1006البيان الدولي لمتدقيق )
 .لموصول إلى ىذه األىداف ستبياناإلأسموب دراسة الت عتمدا وقد, العامة

ة نتيا واألساليب اإلحصائي  راسة وعي  بعة ومجتمع الد  راسة المت  ة الد  لمنيجي   تناول ىذا المبحث وصفاً 
 , من خالل ما يمي:وضختبار الفر االمستخدمة في تحميل البيانات و 

 مجتمع وعي نة الد راسة. 4-1-1
 أداة الد راسة. 4-1-2
 األساليب واألدوات اإلحصائي ة المستخدمة في تحميل البيانات. 4-1-3
 ستبيان.صدق وثبات اال 4-1-4

 .لألداة اىريالظ   دقالص   -4-1-4-1   
 .المقياس صدق  -4-1-4-2                

 .ستبيانثبات فقرات اال 4-1-5
 عرض وتحميل خصائص عي نة الد راسة. 4-1-6        

 حسب المؤىل العممي. 4-1-6-1       
 حسب الصفة الوظيفية. 4-1-6-2       
 التخصص العممي.حسب  4-1-6-3       
 سنوات الخبرة.حسب  4-1-6-4       
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 مجتمع وعيِّنة الدِّراسة: 4-1-1
المصارف العامة في سورية والتابعين لمجياز المركزي  مجتمع الد راسة من مفتشي حساباتن يتكو  

عي نة  أم ا .( في الجميورية العربية السورية2014-1-1والقائمين عمى رأس عمميم بتاريخ ) لمرقابة المالية
والعاممين في اإلدارة المركزية في  )المصرفي( االقتصادي الخامسمفتشي القطاع  شممتالد راسة فقد 

 (.27عددىم ) والبالغمحافظة دمشق 
انات ييتم استبعاد أي استبيان , فكان عدد االستب ( ولم26) منيا استرد  يان ستبا (27) توزيع تم  وعميو 

ح العي نة المستيدفة ودرجة اإلجابة انياستب ( 26 ) الخاضعة لمت حميل  .الفعمي ة لمعينة, والجدول الت الي يوض 

 العي نة المستيدفة ودرجة اإلجابة الفعمي ة ليا(:1-4جدول رقم )
 النِّسبة العدد انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 %111 77 االستبيانات الموزَّعة

 %96.79 76 االستبيانات المستردَّة

الحة   %1 1 لمتَّحميلاالستبيانات غير الصَّ

 %96.79 76 االستبيانات الخاضعة لمتحميل

 
 أداة الدِّراسة: 4-1-2

 راسة,مة بموضوع الد  ابقة والمراجع ذات الص  راسات الس  الد  عمى  بناءً  يانستبابإعداد  قامت الدراسة
 راسة.ة بيذه الد  لجمع البيانات الخاص   أداةً  وذلك بوصفو وبما يتوافق مع ىدف الدراسة

ن االستبيان من جزأ   ين رئيسين:ويتكو 
 :النحو التالي وذلك عمى راسةالد   نةعي  فراد أل ةخصي  الش  والمعمومات  البيانات من نيتكو   ل:األو   الجزء - أ

  ,  .(سنوات الخبرة, التخصص, الصفة الوظيفية)المؤى ل العممي 
البيئة القانونية قع ( وجودة التفتيش, وا1116لمتدقيق ) تناول العالقة بين البيان الدولياني: يالث   الجزء - ب

 إلىالجزء الثاني  ينقسمو  ,المصارف العامة المتوفرة لدى مفتشي حسابات والتنظيمية والتأىيمية
 :وكلُّ محوٍر يتعم ق بفرضي ٍة من فرضي ات الد راسة األربع اليةالت   المحاور

 من نويتكو   تفتيش البيانات المالية لدى المصارف العامة بجودة( 1116عالقة البيان الدولي لمتدقيق ) -
 فقرات.) 8)

 فقرات. (8 (من نويتكو   المتطمبات القانونية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية -
 فقرات.) 11 (من نويتكو   الجياز المركزي لمرقابة الماليةالمتطمبات التنظيمية لدى  -
 فقرات.) 9 (من ويتكون التأىيل العممي والعممي المناسب لممفتش  -
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 ةموافق بشد   تعني " 5 " رجةالد   حيث إجاباتٍ  (5) من نةٍ مكو   فقرةٍ  كل   عمى اإلجابات كانت وقد
 (.7-4) رقم بجدول حموض   ىو كما مطمقاً موافق  غير تعني "1 " رجةوالد  

 اإلجابات مقياس: (2-4رقم ) جدول
 مطمقاً غير موافق  غير موافق محايد موافق ةموافق بشدَّ  درجة اإلجابة

 1 7 3 4 5 الوزن

 
 مطمقاً غير موافق  غير موافق محايد موافق ةموافق بشدَّ  درجة اإلجابة

 1-71 71-41 41-61 61-81 81-111 النسبي% الوزن

 
 البيانات:األساليب واألدوات اإلحصائيَّة المستخدمة في تحميل  4-1-3

ختيار األسموب المالئم في الت حميل يعتمد بشكل رئيسي عمى نوع البيانات المراد تحميميا, بما أن  ا
 لمعموم ةاإلحصائي  البرامج  ةحزم (SPSS) ختصارًا بام البرنامج اإلحصائي  المعروف استخدافقد تم  

 األساليب مجموعة يمي وفيما ,( (Statistical Package for Social Sciences ةاالجتماعي  
 :البيانات تحميل في المستخدمة ةاإلحصائي  

 وتحديد راسةالد   لمفردات ةخصي  الش   فاتالص   عمى فعرُّ لمت   ةالمئوي   سبوالن   كراراتالت   حساب تم   -
 راسة.الد   أداة نياتتضم   تيال   المحاور عبارات تجاه أفرادىا ستجاباتا

 من عبارةٍ  كل   عمى عينةال أفرادمدى موافقة  لمعرفة وذلك(Mean)  الحسابي   طالمتوس  تم استخدام  -
 طٍ متوس   أعمى حسب العبارات ترتيب في يفيد وبأن   العمم مع ة,األساسي   راسةالد   راتمتغي   عبارات
 .حسابي  

 ستجاباتا نحرافا مدى عمى فعرُّ لمت   (Standard Deviation)المعياري  نحرافاال ستخداما تم   -
 طيامتوس   عن ةئيسي  الر   المحاور من محورٍ  ولكل   راسةالد   راتمتغي   عبارات من عبارةٍ  لكل   عينةال أفراد

 من عبارةٍ  لكل   عينةال أفراد ستجاباتا في تشتُّ الت   حيوض   المعياري   االنحراف أن   ويالحظ ,الحسابي  
 زتترك   ماكم   الصفر من قيمتو قتربتا مافكم   ة,ئيسي  الر   المحاور جانب إلى راسةالد   راتمتغي   عبارات

 .المقياس بين تياتشتُّ  نخفضاو  ستجاباتاال
 .انيستباال فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ختبار ألفاا -
 .الفقرات صدق لقياس بيرسون رتباطا معامل -
 .باتلمث   براون سبيرمان معادلة -
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  .ال أم بيعي  الط   وزيعالت   تتبع ىل البيانات نوع لمعرفة Sample K-S -1 ختبارا -
 محورال طمتوس   بين الفرق لمعرفة One sample T test  واحدةٍ  نةٍ عي   طلمتوس   المعممي Tختبار ا -

 ".3" الحيادي   طوالمتوس  
رات الدراسة الديموغرافية عمى فروض لدراسة فروقات تأثير متغي One Way Anovaاختبار  -

 )محاور( الدراسة.

 :ياناالستبوثبات  صدق 4-1-4
 شمول: دقبالص   يقصد لقياسو, كما تأعد   ما تقيس سوف وأن   من دأكُّ الت   انياالستب صدق يعني

 ناحيةٍ  من ومفرداتيا فقراتيا ووضوح ,ناحيةٍ  من حميلالت   في تدخل أن يجب تيال   العناصر لكل   انيستباال
 :بطريقتين تياأدا صدق من دأكُّ بالت   دراسةال تقام وقد, يستخدميا من لكل   مفيومةً  تكون بحيث ثانية,
 .لألداة اىريالظ   دقالص    4-1-4-1
 .المقياس صدق  4-1-4-2

 :لألداة اهريالظَّ  دقالصِّ  4-1-4-1

 من أعضاء (4) من فتتأل   مينالمحك   من مجموعةٍ  عمى ةلي  األو   صورتيا في راسةالد   أداة عرض تم  
 الممحق حويوض  . ة ومراجعةص محاسببجامعة دمشق تخصُّ  قتصاداال ةي  كم   في ةدريسي  الت   الييئة أعضاء

 رأييم إبداء مينالمحك   نموتم الطمب  راسة.الد   أداة بتحكيم مشكورين قاموا ذينال   مينالمحك   أسماء (1) رقم
 عبارةٍ  كل   مناسبةو  العبارات صياغة وضوح ومدى ألجمو, وضعت ما لقياس العبارات مةمالءمدى  في

 ةاألساسي   راسةالد   راتمتغي   محاور من محورٍ  كل   لتغطية العبارات كفاية ومدى إليو, تنتمي ذيال   لممحور
 عباراتٍ  إضافة أو حذفيا, أو العبارات صياغة تعديل من اً ضروري   يرونو ما قتراحا إلى باإلضافة ىذا

 تيال   عديالتالت   إجراء تم مونالمحك   أبداىا تيال   وجيياتوالت   إلى المالحظات ستناداً او  راسة,الد   ألداة جديدةٍ 
 .مينالمحك   معظم عمييا فقات  
 :المقياس صدق 4-1-4-2
a- اخميِّ الدَّ  ساقاالتِّ  صدق Internal Validity: 

 تنتمي ذيال   المجال مع انيستباال فقرات من فقرةٍ  كل   ساقت  ا مدى اخمي  الد   ساقاالت   بصدق يقصد
 معامالت بحساب وذلك نة,عي  ال عمى االستبيان لفقرات اخمي  الد   ساقت  اال حساب وتم   الفقرة, ىذه إليو

 (4-4) رقم جدول نيبي  لو, حيث  ابعةالت   لممحور ةي  م  الكُّ  رجةوالد  ستبيان من فقرات اال فقرةٍ  كل   بين االرتباط
 .وتلفقرا ي  م  الكُّ  لوالمعد   ستبياناالفقرات  من فقرةٍ  كل   بين االرتباط معامالت
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 ةاخمي  الد   قابةالر   لفقرات عناصر اخمي  دق الد  الص  : (4-4جدول رقم )
 م   الفقرة معامل االرتباط مستوى الداللة

.009 .533
**

 1 .المفتشين بمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتفتيش المصرفي لتزاما 

.000 .739
**

 2 .تخطيط أعمال التفتيش يرفع من كفاءة إجراءات مفتشي بيانات المصارف العامة 

.000 .829
**

 

تساعد دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخمية المفتش عمى تحديد مدى فاعمية النظام في 
 3 .األخطاء الجوىرية والتحريفات كتشافا

.018 .459
*
 4 .عمى تقرير المفتش عتمادوااليرفع تخفيض مخاطر التفتيش درجة الثقة  

.001 .607
**

 

 فتيشيامو القوائم المالية التي تم تخ حتمالايعزز التخصص القطاعي المصرفي من 
 5 .من األخطاء الجوىرية

.000 .672
**

 

المصارف العامة لمتطمبات السموك  مفتشي لتزامباتتعزز جودة األداء الميني 
 6 .األخالقي

.000 .657
**

 7 .مفتش حسابات المصارف العامة من ثقة أصحاب المصالح ستقاللايرفع  

.001 .597
**

 

المصارف من أىم  حساباتبرة العممية في مجال تفتيش يعتبر التأىيل العممي والخ
 8 .عوامل تعزيز جودة التفتيش

.000 .677
**

 

ت المصارف العامة النقاط الرئيسية حسابان واآلليات التنظيمية لمفتش القوانيتحدد 
 9 .تفتيشحول ىدف ومسؤولية ونطاق عممية ال

.001 .601
**

 

يوفر النظام المحاسبي الموحد لممصارف العامة اإلطار المالئم إلعداد التقارير 
 11 .المالية

.000 .682
**

 

المفتشين يحدد فييا الشكل والمحتوى ألية تقارير تتوفر صيغة نمطية إلعداد تقارير 
 11 .يصدرىا المفتش

.000 .775
**

 

لممفتش الوصول إلى الموظفين وسجالت المصرف التي يراىا ضرورية لمقيام يمكن 
 17 .بميامو وذلك بمساندة قانونية

.000 .751
**

 

القانون لممفتش بالوصول إلى الجيات المناسبة لحل مشكمة محاولة إدارة  يسمح
 13 .المصرف الحد من نطاق عممو

.000 .685
**

 14 .عند المزوم فتيشبخبير ت ستعانةااليسمح القانون لممفتش  
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.000 .670
**

 

إضافية في حال رأى المفتش ضرورة  إفصاحاتيسمح القانون بتوفير المصرف 
 15 .ذلك

.000 .941
**

 

الكافية لمقيام بإجراءات  ستقالليةاالتوفر القوانين لمفتش حسابات المصارف العامة 
 16 .بمينية وجودة عالية تفتيشال

.000 .756
**

 17 .م المفتش نظام الرقابة الداخمية لدى المصارف العامةيقي   

.001 .607
**

 

ألداء ميامو والتنسيق مع جميع األطراف المعنية والتي  يضع المفتش خطة عمل
 18 .تفتيشترتبط بعممية ال

.000 .701
**

 19 .م المفتش كفاءة وفعالية وظيفة التدقيق الداخمي في المصارف العامةيقي   

.019 .457
*
 

ين واألنظمة لمقوان متثالبااليحصل المفتش عمى األدلة الكافية والمناسبة فيما يتعمق 
, وخصوصًا عند تقديم الخدمات المصرفية الخاصة والعمميات التجارية عمول بياالم

 .لألطراف ذات العالقة
71 

.000 .693
**

 

يحمل المفتش سجالت عمل مرتبة ومنظمة صادرة عن إدارة الجياز, يتم المصادقة 
 71 )التوثيق(.عمييا ويسجل عمييا كل مالحظاتو 

.000 .658
**

 

 فتيشعند قيامو بت باالعتباريأخذ مفتش حسابات المصارف العامة األىمية النسبية 
 77 .المصرف المالية بيانات

.006 .526
**

 73 .عممو استخدامم المفتش عمل المفتش اآلخر في حال قرر يقي   

.019 .458
*
 

يعطي المفتش أىمية خاصة لألحكام والتقديرات المحاسبية المستخدمة بواسطة 
 74 .اإلدارة

.004 .539
**

 

وذلك لمتحقق من التأكيدات التي تتضمنيا البيانات  تفتيشجراءات الاينفذ المفتش 
 75 .المالية

.001 .619
**

 

سياسات معالجة القروض وتقييم الضمانات وكذلك  مةومالءيتأكد المفتش من وجود 
 76 .األحكام الخاصة بخسائر القروض

.002 .576
**

 

المصارف العامة كاٍف إلنجاز  حساباتالعممي الذي يتمتع بو مفتش يعد التأىيل 
 77 .ميامو بشكل جيد
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.000 .680
**

 

يدرك المفتش لييكل حوكمة المصارف العامة وكيف يقوم المكمفين بالحوكمة 
 78 .بتصريف مسؤولياتيم في اإلشراف والرقابة وتوجيو المصرف

.000 .729
**

 

يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة ذو خبرة مصرفية جيدة لمقيام بميامو عمى 
 79 .أكمل وجو

.000 .791
**

 

يعتبر مفتش حسابات المصارف عمى دراية ومعرفة جيدة بالمعايير الدولية لمتدقيق 
 31 .ذات العالقة بالتفتيش المصرفي

.000 .844
**

 

يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة ذو خبرة كافية في محتوى أنظمة تقنية 
 31 .التي يستخدميا المصرف االتصاالتالمعمومات وشبكة 

.012 .487
*
 

دارتيا, وعمى معرفة  يعتبر المفتش عمى فيم ودراية كافية بالمخاطر المصرفية وا 
 37 .كافية بنظم الرقابة الداخمية لدى المصارف العامة ونقاط الضعف والقوة فييا

.002 .587
**

 33 .يخضع المفتش لتدريب مناسب عند حدوث أي تغير جوىري عمى بيئة العمل 

.006 .526
**

 

مفتش الحسابات عمى معرفة كافية بالنظام المحاسبي الموحد الذي يستخدمو  يعتبر
 34 .المصرف, وعمى دراية أيضًا بنقاط الضعف والقوة فيو

.021 .450
*
 

يمتثل مفتش الجياز لمتطمبات السموك األخالقي, بما في ذلك المتطمبات المعنية 
 35 البيانات المالية تفتيشوالمتعمقة بعمميات  باالستقاللية

 
 أقل   فيي فقرةٍ  لكل   (0.05داللة ) مستوى عند ةً نة دال  المبي   رتباطاال معامالت أن   نبي  تي ومن خالل الجدول

 .لقياسو وضعت لما صادقةً  االستبيان فقرات تعتبر وبذلك ,(0.05)من 
 
b- راسة:الدِّ  لمحور البنائيِّ  ساقاالتِّ  صدق 

 لفقرات ي  م  ل الكُّ المعد   مع راسةالد   محاور لمعد   بين رتباطاال معامالت (5-4رقم ) جدولال نيبي  
  .انيستباال

 لفقرات االستبانة ي  م  ل الكُّ راسة مع المعد  الد  محاور ل االرتباط بين معد   تمعامال: (5-4جدول رقم )
 ةحتماليَّ القيمة اال رتباطمعامل اال  عدد الفقرات البيان

 1.111 **0.721 8 جودة عممية تفتيش البيانات المالية 

0.521 8 المتطمبات القانونية لدى الجهاز المركزي لمرقابة المالية
**

 0.006 

0.809 11  الجهاز المركزي لمرقابة الماليةالمتطمبات التنظيمية لدى 
**

 0.000 

0.639 9   المتطمبات التأهيمية
**

 0.000 
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ن القيمة أل (0.05)داللة  مستوى عندإحصائيًا  ةً دال   نةالمبي   رتباطاال معامالت أن  ( 5-4الجدول ) نيبي  
ذات ات ساٍق  االستبيان فقرات تعتبر وبذلك, (0.05)االحتمالية لكل معامل أصغر من مستوى الداللة 

 .بنائي  قوي  
 : Reliability انياالستب فقرات ثبات 4-1-5

 عمى تطبيقيا رتكر   لو تقريباً  واحدةً  ستكون اإلجابة أن   من دأكُّ الت   يعني :راسةالد   أداة ثبات
ألفا  معامل ةبطريق نةالعي   عمى باتالث   خطوات ثالباح ىأجر  وقد ,مختمفةٍ  أوقاتٍ  في ذاتيم األشخاص
 .كرونباخ

 : معامل الث بات )طريقة ألفا كرونباخ((7-4جدول رقم )                
 البيان عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

 جودة التفتيش 8 0.766
 المتطمبات القانونية 8 0.842

 المتطمبات التنظيمية 10 0.786

 المتطمبات التأهيمية 9 0.804

 كميال 0.774

 .طمأنينةٍ  بكل   انيستباال ستخداما إلى يطمئن بشكلٍ  مرتفعةً  باتالث   معامالت أن   (7-4) رقم جدول نبي  ي

 ض وتحميل خصائص عيِّنة الدِّراسة:عر  4-1-6
عي نة وصف ستخراج الت كرارات والن سب المئوي ة لاعتمدت الدراسة عمى استخدام اإلحصاء الوصفي  ال

ستبيان لعي نة الد راسة وال تي تم  استخالصيا من االستعراض الخصائص الد يموغرافي ة الد راسة, حيث تم  ا
 )المعمومات الش خصي ة( كما يمي:

 :العممي لالمؤهِّ بحسب  4-1-6-1
 ل العممي  ر المؤى  راسة حسب متغي  نة الد  ع عي  توزُّ :(9-4جدول رقم )

 
 

 
 
 
 

ةسبة المئويَّ النِّ  كرارالتِّ    المتغيِّر فئات المتغيِّر 
 دكتوراه 7 %7.7

 المؤهِّل العمميِّ 
 ماجستير 7 %7.7

 إجازة جامعية 27 %84.6
111%  المجموع 26 
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حيث  ,ة عمى األقل  الجامعي   ياداتالش   حممة من ىم راسةالد   نةعي   في المفتشين ( أن4-9يبي ن الجدول )
ونسبة حممة اإلجازة  ،(%7.7)إلى  وصمت كتوراهالد   حممة ونسبة ،(%7.7 (الماجستير بمغت نسبة حممة

ىتماميا ا, و التفتيش في تعمل تيال   لمفئات المرتفع العممي   المستوى إلى يشير وىذا (,%84.6الجامعية )
ال تي تعب ر عن عممية التفتيش, كما يعدُّ ذلك من المؤش رات لضمان حسن سير  وذلك ,العممي   بالكادر

 الت أىيل الكافي ألفراد عي نة الد راسة لفيم أسئمة االستبيان بشكٍل كاٍف.

 :بحسب الصفة الوظيفية 4-1-6-2
 الصفة الوظيفيةر راسة حسب متغي  نة الد  ع عي  توزُّ : (11-4جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 
من  (%(38.5و, كمفتش معاونمن عي نة الد راسة يعممون  (%7.7)( أن  11-4يبي ن الجدول رقم )

من  (%15.4)ومن عي نة الد راسة يعممون كمفتش أول,  (%34.6)وعي نة الد راسة يعممون كمفتشين, 
من عي نة الد راسة يعممون كوكيل اقتصادي, وىذا يدلُّ  (%3.8)و, عي نة الد راسة  يعممون كمدير اقتصادي

 عمى شمول عي نة الد راسة ألفراد المجتمع كما يجب أن تكون.

 :بحسب التخصص العممي 4-1-6-3
 ص العممي  خصُّ ر الت  راسة حسب متغي  نة الد  ع عي  توزُّ : (11-4جدول رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 

ةسبة المئويَّ النِّ  كرارالتِّ    المتغيِّر فئات المتغيِّر 
 مفتش معاون 7 %7.7

 الصفة الوظيفية

 مفتش 11 %38.5
 مفتش أول 9 %34.6
 المدير االقتصادي 4 %15.4
 الوكيل االقتصادي لمجياز 1 %3.8

111%  المجموع 76 

ةسبة المئويَّ النِّ  كرارالتِّ    المتغيِّر فئات المتغيِّر 
 محاسبة 17 %65.4

 التَّخصُّص العمميِّ 

 إدارة أعمال 7 %7.7
 مالية ومصرفية 3 %11.5
 حقوق 1 %3.8
 اقتصاد 3 %11.5

111%  المجموع 76 
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 صتخصُّ  (%7.7)و"محاسبة",  راسةنة الد  من عي   (%65.4) صتخصُّ  ( أن  11-4ن الجدول رقم )يبي  
 (%(11.5و ",حقوقص "تخصُّ  (%3.8)و", مالية ومصرفيةص "تخصُّ  (%(11.5و", إدارة أعمال"

ص عمى تخصُّ  الجياز المركزي لمرقابة الماليةعمى تركيز  سب دليالً وتعتبر ىذه الن   ,"اقتصادص "تخصُّ 
 .الرقابةلغاية تحقيق أىداف  تعيين المفتشينالمحاسبة في 

 :بحسب سنوات الخبرة 4-1-6-4
 سنوات الخبرةر راسة حسب متغي  نة الد  ع عي  توزُّ : (17-4جدول رقم )

ةسبة المئويَّ النِّ  كرارالتِّ    المتغيِّر فئات المتغيِّر 
سنوات 5أقل من  3 %11.5  

سنوات 10-5من  11 38.5% سنوات الخبرة بالعمل  
سنوات 10أكتر من  13 %50.00  

111%  المجموع 76 
سنوات,  (5)تيم أقل من راسة خبر نة الد  من عي   (%(11.5 ( أن  17-4ن الجدول رقم )يبي  

 .سنوات (11أكتر من )تيم خبر  (%(50.00وسنوات,  (11-5)تيم من خبر  (%(38.5و
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 المبحث الثَّاني
 الفروضختبار تحميل النَّتائج وا

 وفق اآلتي: فروضالفرض من  راسة لكل  تحميل نتائج الد  ختبار و اتناول ىذا المبحث 
 ختبار الت وزيع الطبيعي.ا 4-2-1
 ستبيان.تحميل أسئمة اال 4-2-2
 .الدراسة ختبار فروضا 4-2-3

 األول. اختبار الفرض 4-2-3-1      
 .الثاني اختبار الفرض 4-2-3-2      
 الثالث. اختبار الفرض 4-2-3-3      
 اختبار الفرض الرابع. 4-2-3-4      

 :(Sample K-S -1) بيعيِّ وزيع الطَّ ختبار التَّ ا 4-2-1
 وىو ال أم بيعي  الط   وزيعالت   البيانات تتبع ىل لمعرفة رنوفيسم  -كولمجروف ختبارا يستخدم

 .اً طبيعي   البيانات توزيع يكون أن تشترط ةالمعممي   ختباراتاال معظم ن  ألوض مفر ل ضروري   ختبارٌ ا

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) بيعي  الط   وزيعالت   اختبار: (14-4رقم ) جدول
 االحتماليَّة القيمة Zقيمة  عدد الفقرات البيان

 0.316 1.961 35 المحور العام لمدراسة

 0.198 1.075 8 التفتيش جودة عممية محور

 0.118 1.190 8 محور المتطمبات القانونية

 0.605 0.763 11 تنظيميةمحور المتطمبات ال

 0.063 1.314 9 المتطمبات التأهيميةمحور 

العام لمدراسة ولممحاور  محورلم ةحتمالي  اال القيمة أن   حيث ختباراال نتائج (14-4رقم ) الجدول حيوض  
 ختباراتاال ستخداممكن اوي بيعي  الط   وزيعالت   تتبع البيانات أن   عمى يدلُّ  وىذا  (0.05)من  أكبر الرئيسية
 .ةالمعممي  
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 ستبيان:تحميل أسئمة اال 4-2-2
( 1116لموقوف عمى مدى مالءمة البيان الدولي لمتدقيق )تم استعراض نتائج التحميل الوصفي 

لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف العامة السورية, ومدى مساىمة البيان في تعزيز جودة 
 :وكانت حصيمة التحميل كما يمي التقتيش, 

 (:1006)جودة التفتيش والبيان الدولي لمتدقيق  األولتحميل المحور  - أ
صارف العامة وييدف إلى تحديد ما إذا كان ىناك أساس متفق عميو لدى مفتشي حسابات الم

البيانات المالية لدى  تفتيش ( في تعزيز جودة1116السورية بخصوص دور البيان الدولي لمتدقيق )
المصارف العامة السورية وذلك من وجية نظر مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية, وقد تم إدراج 

لمعرفة ( وذلك 1116لمتدقيق )نية عناصر من مقومات جودة التفتيش والتي ترتبط في البيان الدولي ثما
( تحميل 15-4)تحديد درجة موافقتيم عمييا, ويبين الجدول رقم و وجية نظر المفتشين ضمن عينة الدراسة 

 اإلجابات وعرض النتائج التي تم التوصل إلييا من وجية نظر عينة الدراسة:
 (: تحميل إجابات المحور األول15-4جدول )

الوسط  الفقرات م
 الحسابي

الوسط  نسبة
 %الحسابي

نحراف اال 
 المعياري

مستوى الداللة 
 المعنوية

1 

برة العممية في مجال يعتبر التأىيل العممي والخ
المصارف من أىم عوامل  حساباتتفتيش 

 تعزيز جودة التفتيش.
4.62 97.4 0.496 0.000 

2 
يش من كفاءة إجراءات يرفع تخطيط أعمال التفت

 المصارف العامة. حساباتمفتشي 
4.5 91 0.510 0.000 

3 
ستقالل مفتش حسابات المصارف العامة ايرفع 

 من ثقة أصحاب المصالح.
4.31 86.7 0.549 0.000 

4 

تساعد دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخمية 
ية النظام في المفتش عمى تحديد مدى فاعم

 كتشاف األخطاء الجوىرية والتحريفات.ا
4.27 85.4 0.533 0.000 

5 
لتزام مفتشي اجودة األداء الميني بتتعزز 

 المصارف العامة لمتطمبات السموك األخالقي.
4.23 84.6 0.514 0.000 

6 
لتزام المفتشين بمعايير التدقيق الدولية ذات ا

 العالقة بالتفتيش المصرفي.
4.12 87.4 0.711 0.000 

 0.000 0.599 81.8 4.04درجة  إلى زيادة يض مخاطر التفتيشتخف ؤديي 7
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 تقرير المفتش.عتماد عمى الثقة واال

8 

يعزز التخصص القطاعي المصرفي من 
يا من تفتيشحتمال خمو القوائم المالية التي تم ا

 األخطاء الجوىرية.
3.88 77.6 0.766 0.000 

 0.000 0.365 8449 4.25 الكمي

وىو أعمى  (4.25)( إلى أن المتوسط الكمي لمقومات الجودة المدروسة بمغ 15-4) يشير الجدول رقم 
وىي أعمى من نسبة  (%84.9(, كما بمغت نسبة الوسط الحسابي الكمي )3أداة القياس البالغ )من وسط 

, ونالحظ أيضًا من الجدول أن مستوى الداللة المعنوية (%60الوسط الحسابي ألداة القياس والبالغة )
( مما يشير إلى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي 0.05وىو أقل من )( 0.000الكمي بمغ )
( وىذا يدل عمى انسجام واضح في إجابات 3( والوسط الحسابي ألداة مقياس ليكرت )4.25المحسوب )
 حسابات( في تعزيز جودة تفتيش 1116تفاقيم بشكل كبير حول دور البيان الدولي لمتدقيق )المفتشين وا
 (.0.365نحراف المعياري إذ بمغ )العامة السورية وىو ما يعززه اال المصارف
مقومات الجودة المدروسة والمرتبطة في البيان الدولي لمتدقيق تحميل إلى الجدول السابق يمكننا  وبالنظر

 حسب المرتبة التي احتمتيا في موافقة آراء المستجوبين حوليا, وذلك كما يمي: (1116)
المصارف من أىم  حساباتيعتبر التأىيل العممي والخبرة العممية في مجال تفتيش  فيما يتعمق بفقرة " -1

( وىو أعمى من وسط أداة 4.62", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )عوامل تعزيز جودة التفتيش
, كما أن الفقرةفقة أفراد العينة عمى ىذه ( مما يشير إلى موا%2.49( والوزن النسبي )3القياس البالغ )

, مما يدل عمى وجود فروق جوىرية (0.05( وىي أقل من مستوى الداللة )0.000القيمة االحتمالية )
جام واضح في إجابات نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك ابين الوسط الحسابي المحسوب و 

 (.0.496ري إذ بمغ )نحراف المعياحول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا
المصارف  حساباتيش من كفاءة إجراءات مفتشي يرفع تخطيط أعمال التفت فيما يتعمق بفقرة " -2

( والوزن 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.5", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )العامة
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية  ،(%91النسبي )

( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب 0.05وىو أقل من ) (0.000)
 تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسالحسابي ألداة القياس, أي ىناك ا والوسط

 (.0.510نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال
", يالحظ مفتش حسابات المصارف العامة من ثقة أصحاب المصالح ستقاللايرفع  فيما يتعمق بفقرة " -3

( والوزن النسبي 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.31أن الوسط الحسابي بمغ )
, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية (86.2%)
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مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب  (0.05)( وىو أقل من 0.000)
 تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسأي ىناك ا, والوسط الحسابي ألداة القياس

 (.0.549نحراف المعياري إذ بمغ )ىذه الفقرة, وىو مايعززه االحول 
تساعد دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخمية المفتش عمى تحديد مدى فاعمية النظام  فيما يتعمق بفقرة " -4

( وىو أعمى من 4.27", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )األخطاء الجوىرية والتحريفات إكتشاففي 
, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه (%85.40) ( والوزن النسبي3البالغ )وسط أداة القياس 

( مما يدل عمى وجود فروق 0.05وىو أقل من ) (0.000الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك اجوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 

نحراف المعياري إذ بمغ حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيروبين واإجابات المستج
(0.533.) 

مفتشي المصارف العامة لمتطمبات السموك  لتزامباتتعزز جودة األداء الميني  فيما يتعمق بفقرة " -5
( والوزن 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.23", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )األخالقي
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية  ،(%84.6النسبي )

مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب  (0.05)( وىو أقل من 0.000)
حول  تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك او 

 .(0.514نحراف المعياري إذ بمغ )ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال
", يالحظ أن المفتشين بمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة بالتفتيش المصرفي لتزاما فيما يتعمق بفقرة " -6

(, %82.40)( والوزن النسبي 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.12)الوسط الحسابي بمغ 
( وىو أقل 0.000مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )

( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب والوسط الحسابي 0.05)من 
ول ىذه الفقرة, وىو ح تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسجتمع, أي ىناك المم

 (.0.711نحراف المعياري إذ بمغ )مايعززه اال
", يالحظ عمى تقرير المفتش واإلعتمادتخفيض مخاطر التفتيش درجة الثقة  ؤديي فيما يتعمق بفقرة " -7

( والوزن النسبي 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.04أن الوسط الحسابي بمغ )
موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية مما يشير إلى ، (80.8%)
( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب 0.05)( وىو أقل من 0.000)
حول  تفاقيم بشكل كبيرفي إجابات المستجوبين وا نسجام واضحالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك او 

 (.0.599نحراف المعياري إذ بمغ )ززه االىذه الفقرة, وىو مايع
يا تفتيشخمو القوائم المالية التي تم  حتمالايعزز التخصص القطاعي المصرفي من  فيما يتعمق بفقرة " -8

( وىو أعمى من وسط أداة القياس 3.88", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )الجوىرية من األخطاء
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يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ , مما (%77.6) ( والوزن النسبي3البالغ )
( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين 0.05وىو أقل من ) (0.000مستوى الداللة المعنوية )

واضح في إجابات  نسجامالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب و 
 (.0.766)نحراف المعياري إذ بمغ وىو مايعززه اال حول ىذه الفقرة, تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا

 (:1006تحميل المحور الثاني )المتطمبات القانونية لتطبيق البيان   - ب
( متوفرة, 1116وييدف إلى تحديد ما إذا كانت المتطمبات القانونية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق )

وقد تم إدراج ثمانية عناصر من المتطمبات  وذلك من وجية نظر مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية,
القانونية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق, وطمب من المشاركين ضمن عينة الدراسة تحديد درجة موافقتيم 

 :ل إليياابات وعرض النتائج التي تم التوص( تحميل اإلج16-4عمييا, ويبين الجدول رقم )
 (: تحميل إجابات المحور الثاني16-4جدول )

 

 

 م

 
 الفقرات

 
الوسط 
 الحسابي

نسبة 
الوسط 
 %الحسابي

 
اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

توفر القوانين لمفتش حسابات المصارف العامة االستقاللية  1
 بمينية وجودة عالية. فتيشلمقيام بإجراءات التالكافية 

4.46 89.7 1.518 1.111 

لممفتش الوصول إلى الموظفين وسجالت المصرف يمكن  7
 قانونية. ورية لمقيام بميامو وذلك بمساندةالتي يراىا ضر 

4.47 88.4 1.643 1.111 

يسمح القانون لممفتش بالوصول إلى الجيات المناسبة لحل  3
 مشكمة محاولة إدارة المصرف الحد من نطاق عممو.

4.47 88.4 1.514 1.111 

نمطية إلعداد تقارير المفتشين يحدد فييا تتوفر صيغة  4
 الشكل والمحتوى ألية تقارير يصدرىا المفتش.

4.38 87.6 1.496 1.111 

المصارف  حساباتواآلليات التنظيمية لمفتش  تحدد القوانين 5
العامة النقاط الرئيسية حول ىدف ومسؤولية ونطاق عممية 

 .تفتيشال

4.31 86.7 1.471 1.111 

النظام المحاسبي الموحد لممصارف العامة اإلطار يوفر  6
 المالئم إلعداد التقارير المالية.

4.31 86.7 1.471 1.111 

يسمح القانون بتوفير المصرف افصاحات إضافية في حال  7
 رأى المفتش ضرورة ذلك.

4.19 83.8 1.567 1.111 

 1.111 1.981 43.8 7.19 عند المزوم. فتيشستعانة بخبير تيسمح القانون لممفتش اال 8

 4.09 الكلي

 

8147 0.415 0.000 
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وىو أعمى  (4.09)بمغ  لممتطمبات القانونية المدروسة( إلى أن المتوسط الكمي 16-4يشير الجدول رقم )
وىي أعمى من نسبة  (%81.7كما بمغت نسبة الوسط الحسابي الكمي ) (،3البالغ )من وسط أداة القياس 

, ونالحظ أيضًا من الجدول أن مستوى الداللة المعنوية (%60الوسط الحسابي ألداة القياس والبالغة )
( مما يشير إلى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي 0.05( وىو أقل من )0.000الكمي بمغ )
واضح في إجابات المفتشين ( وىذا يدل عمى انسجام 3والوسط الحسابي لممجتمع ) (4.09)المحسوب 

تفاقيم بشكل كبير حول توفر المتطمبات القانونية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية لتطبيق البيان وا
نحراف المعياري العامة السورية وىو ما يعززه اال ( عند تفتيش حسابات المصارف1116الدولي لمتدقيق )

 .(0.415إذ بمغ )
(  1116المتطمبات القانونية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق ) تحميلظر إلى الجدول السابق يمكننا وبالن

 حسب المرتبة التي احتمتيا في موافقة آراء المستجوبين حوليا, وذلك كما يمي:
ءات الكافية لمقيام بإجرا توفر القوانين لمفتش حسابات المصارف العامة االستقاللية فيما يتعمق بفقرة " -1

( وىو أعمى من وسط أداة 4.46بمينية وجودة عالية", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ ) التفتيش
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما  ،(%89.2( والوزن النسبي )3القياس البالغ )

جوىرية بين  ( مما يدل عمى وجود فروق0.05( وىو أقل من )0.000بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات نستمع, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب والوسط الحسابي لممج

 (.0.508نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا
ضرورية لمقيام لممفتش الوصول إلى الموظفين وسجالت المصرف التي يراىا يمكن فيما يتعمق بفقرة "  -2

( وىو أعمى من وسط أداة 4.42بميامو وذلك بمساندة قانونية", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما  ،(%88.4( والوزن النسبي )3القياس البالغ )

عمى وجود فروق جوىرية بين ( مما يدل 0.05( وىو أقل من )0.000بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات نسبي لممجتمع, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب والوسط الحسا

 (.0.643نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا
المناسبة لحل مشكمة محاولة إدارة يسمح القانون لممفتش بالوصول إلى الجيات  فيما يتعمق بفقرة " -3

( وىو أعمى من وسط أداة 4.42المصرف الحد من نطاق عممو", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما (%88.40( والوزن النسبي )3القياس البالغ )

( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين 0.05( وىو أقل من )0.000بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات نسوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب وال

 (.0.504نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا
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المفتشين يحدد فييا الشكل والمحتوى ألية تقارير  تتوفر صيغة نمطية إلعداد تقارير فيما يتعمق بفقرة " -4
( 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.38يصدرىا المفتش", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )

%(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة 87.60والوزن النسبي )
( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي 0.05من )( وىو أقل 0.000المعنوية )
تفاقيم بشكل جام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االمحسوب و 

 (.0.496نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال كبير
نظيمية لمفتش بيانات المصارف العامة النقاط الرئيسية تحدد القوانين واآلليات الت فيما يتعمق بفقرة " -5

( وىو أعمى من 4.31", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )تفتيشحول ىدف ومسؤولية ونطاق عممية ال
%(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه 86.20( والوزن النسبي )3وسط أداة القياس البالغ )
( مما يدل عمى وجود فروق 0.05وىو أقل من ) (0.000الداللة المعنوية )الفقرة, كما بمغ مستوى 

جام واضح في نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك اجوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 
نحراف المعياري إذ بمغ حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرإجابات المستجوبين وا

(0.471). 
يوفر النظام المحاسبي الموحد لممصارف العامة اإلطار المالئم إلعداد التقارير  فقرة "فيما يتعمق ب -6

( والوزن 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.31المالية", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة %86.20)النسبي 
( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي 0.05وىو أقل من ) (0.000)المعنوية 

تفاقيم بشكل جام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االمحسوب و 
 (.0.471نحراف المعياري إذ بمغ )الفقرة, وىو مايعززه االحول ىذه  كبير

فصاحات إضافية في حال رأى المفتش ضرورة يسمح القانون بتوفير المصرف إ فيما يتعمق بفقرة " -7
( والوزن 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.19ذلك", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )

موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية مما يشير إلى %(، 83.8النسبي )
مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب ( 0.05( وىو أقل من )0.000)
حول  تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك او 

 (.0.567نحراف المعياري إذ بمغ )ززه االىذه الفقرة, وىو مايع
عند المزوم", يالحظ أن الوسط  نون لممفتش االستعانة بخبير تفتيشيسمح القا فيما يتعمق بفقرة " -8

مما يشير %(، 43.8والوزن النسبي )( 3( وىو أدنى من وسط أداة القياس البالغ )2.19الحسابي بمغ )
( وىو أقل من 0.000الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )إلى عدم موافقة أفراد العينة عمى ىذه 

الوسط الحسابي ( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 0.05)
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حول ىذه الفقرة, وىو  تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسلممجتمع, أي ىناك ا
 (.0.981) نحراف المعياري إذ بمغمايعززه اال

 (:1006تحميل المحور الثالث )المتطمبات التنظيمية لتطبيق البيان   - ت
( 1116وييدف إلى تحديد ما إذا كانت المتطمبات التنظيمية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق )

متوفرة, وذلك من وجية نظر مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية, وقد تم إدراج عشرة عناصر من 
التنظيمية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق, وطمب من المشاركين ضمن عينة الدراسة تحديد  المتطمبات

( تحميل اإلجابات وعرض النتائج التي تم التوصل 17-4رقم ) درجة موافقتيم عمييا, ويبين الجدول
 إلييا من وجية نظر عينة الدراسة:

 (: تحميل إجابات المحور الثالث17-4جدول )
 
 م

 
 الفقرات

 
الوسط 
 الحسابي

نسبة 
الوسط 
الحسابي

% 

 
نحراف اال 

 المعياري

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

المفتش عمى األدلة الكافية والمناسبة فيما يتعمق باالمتثال  يحصل 1
لمقوانين واألنظمة المتعرف بيا بشكل عام, وخصوصًا عند تقديم 
الخدمات المصرفية الخاصة والعمميات التجارية لألطراف ذات 

 العالقة.

4.17 87.4 1.376 1.111 

االعتبار يأخذ مفتش حسابات المصارف العامة األىمية النسبية ب 2
 المصرف المالية.بيانات  فتيشعند قيامو بت

4.14 81.8 1.344 1.111 

وذلك لمتحقق من التأكيدات التي  فتيشينفذ المفتش إجراءات الت 3
 تتضمنيا البيانات المالية.

4.14 81.8 1.344 1.111 

سياسات معالجة القروض وتقييم  مةءيتأكد المفتش من وجود ومال 4
 الضمانات وكذلك األحكام الخاصة بخسائر القروض.

4.11 81 1.693 1.111 

يضع المفتش خطة عمل ألداء ميامو والتنسيق مع جميع األطراف  5
 .فتيشمعنية والتي ترتبط بعممية التال

3.96 79.7 1.771 1.111 

الداخمي في المصارف يقي م المفتش كفاءة وفعالية وظيفة التدقيق  6
 العامة.

3.85 77 1.737 1.111 

يعطي المفتش أىمية خاصة لألحكام والتقديرات المحاسبية  7
 المستخدمة بواسطة اإلدارة.

3.81 76.7 1.417 1.111 

يحمل المفتش سجالت عمل مرتبة ومنظمة صادرة عن إدارة  8
 )التوثيق(. الجياز, يتم المصادقة عمييا ويسجل عمييا كل مالحظاتو

3.19 63.8 1.159 1.363 
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 1.117 1.936 73 3.65 يقي م المفتش نظام الرقابة الداخمية لدى المصارف العامة 9

 1.111 1.675 43 7.15 عممو. يقي م المفتش عمل المفتش اآلخر في حال قرر استخدام 11

 3.68 الكلي

 

7346 0.392 0.000 

( وىو أعمى 3.68بمغ ) لممتطمبات التنظيمية المدروسةإلى أن المتوسط الكمي  (17-4)يشير الجدول رقم 
%( وىي أعمى من نسبة 73.6كما بمغت نسبة الوسط الحسابي الكمي )(, 3من وسط أداة القياس البالغ )

%(, ونالحظ أيضًا من الجدول أن مستوى الداللة المعنوية 60الوسط الحسابي ألداة القياس والبالغة )
مما يشير إلى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي ( 0.05وىو أقل من )( 0.000الكمي بمغ )
( وىذا يدل عمى انسجام واضح في إجابات المفتشين 3( والوسط الحسابي لممجتمع )3.68المحسوب )

بيق البيان تفاقيم بشكل كبير حول توفر المتطمبات التنظيمية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية لتطوا
نحراف المعياري ما يعززه اال( عند تفتيش حسابات المصارف العامة السورية وىو 1116الدولي لمتدقيق )

 (.0.392إذ بمغ )
(  1116لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق ) المتطمبات التنظيميةتحميل إلى الجدول السابق يمكننا  وبالنظر
 , وذلك كما يمي:المرتبة التي احتمتيا في موافقة آراء المستجوبين حوليا حسب

يحصل المفتش عمى األدلة الكافية والمناسبة فيما يتعمق باالمتثال لمقوانين واألنظمة  فيما يتعمق بفقرة " -1
المتعرف بيا بشكل عام, وخصوصًا عند تقديم الخدمات المصرفية الخاصة والعمميات التجارية 

( وىو أعمى من وسط أداة القياس 4.12اف ذات العالقة", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )لألطر 
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ %82.40والوزن النسبي )( 3البالغ )

( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين 0.05( وىو أقل من )0.000مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب و 

 .(0.326)نحراف المعياري إذ بمغ ل ىذه الفقرة, وىو مايعززه االتفاقيم بشكل كبير حو المستجوبين وا
 تفتيشنسبية باالعتبار عند قيامو بيأخذ مفتش حسابات المصارف العامة األىمية الفيما يتعمق بفقرة "  -2

( وىو أعمى من وسط أداة القياس 4.04بيانات المصرف المالية", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ %81.8( والوزن النسبي )3البالغ )

جوىرية بين ( مما يدل عمى وجود فروق 0.05( وىو أقل من )0.000مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب و 

 (.0.344نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا
تتضمنيا البيانات وذلك لمتحقق من التأكيدات التي  ينفذ المفتش إجراءات التفتيش فيما يتعمق بفقرة " -3

والوزن ( 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )4.04المالية", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
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(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية %81.8)النسبي 
جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب ( مما يدل عمى وجود فروق 0.05( وىو أقل من )0.000)
حول  تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك او 

 (.0.344نحراف المعياري إذ بمغ )ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال
لضمانات وكذلك يتأكد المفتش من وجود ومالئمة سياسات معالجة القروض وتقييم ا فيما يتعمق بفقرة " -4

( وىو أعمى من وسط أداة 4األحكام الخاصة بخسائر القروض", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ %(81)والوزن النسبي ( 3القياس البالغ )

وجود فروق جوىرية بين الوسط مما يدل عمى ( 0.05( وىو أقل من )0.000مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات المستجوبين نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االحسابي المحسوب و 

 (.0.693نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيروا
معنية والتي األطراف اليضع المفتش خطة عمل ألداء ميامو والتنسيق مع جميع  فيما يتعمق بفقرة " -5

( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ 3.96", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )ترتبط بعممية التفتيش
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى %79.7( والوزن النسبي )3)

عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط ( مما يدل 0.05( وىو أقل من )0.000الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات المستجوبين نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االحسابي المحسوب و 

 .(0.720)نحراف المعياري إذ بمغ حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيروا
يقي م المفتش كفاءة وفعالية وظيفة التدقيق الداخمي في المصارف العامة", يالحظ أن  فيما يتعمق بفقرة " -6

مما  %(،77)( والوزن النسبي 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )3.85)الوسط الحسابي بمغ 
قل من ( وىو أ0.000)يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية 

الوسط الحسابي ( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 0.05)
لفقرة, وىو تفاقيم بشكل كبير حول ىذه اجام واضح في إجابات المستجوبين وانسلممجتمع, أي ىناك ا

 (.0.732نحراف المعياري إذ بمغ )مايعززه اال
المحاسبية المستخدمة بواسطة والتقديرات يعطي المفتش أىمية خاصة لألحكام  فيما يتعمق بفقرة " -7

والوزن ( 3وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )( 3.81", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )اإلدارة
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية %76.7النسبي )

مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب  (0.05)( وىو أقل من 0.000)
تفاقيم بشكل كبير حول جام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك او 

 (.0.402نحراف المعياري إذ بمغ )مايعززه االىذه الفقرة, وىو 
تش نظام الرقابة الداخمية لدى المصارف العامة", يالحظ أن الوسط يقي م المف فيما يتعمق بفقرة " -8

(, مما يشير %73)( والوزن النسبي 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )3.65الحسابي بمغ )
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( وىو أقل من 0.002إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )
الوسط الحسابي بين الوسط الحسابي المحسوب و  عمى وجود فروق جوىرية( مما يدل 0.05)

حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه  تفاقيمجام واضح في إجابات المستجوبين وانسلممجتمع, أي ىناك ا
 (.0.936نحراف المعياري إذ بمغ )اال

يتم المصادقة  ,ازيحمل المفتش سجالت عمل مرتبة ومنظمة صادرة عن إدارة الجي فيما يتعمق بفقرة " -9
( وىو أعمى من 3.19)التوثيق(", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ ) عمييا ويسجل عمييا كل مالحظاتو

(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه %63.8( والوزن النسبي )3وسط أداة القياس البالغ )
( مما يدل عمى عدم وجود 0.05( وىو أكبر من )0.363)الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية 

ط الحسابي لممجتمع, أي ىناك عدم انسجام في فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب والوس
نحراف المعياري إذ بمغ حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال ختالفيم بشكل كبيرإجابات المستجوبين وا

(1.059.) 
", يالحظ أن اآلخر في حال قرر استخدام عمموم المفتش عمل المفتش يقي   فيما يتعمق بفقرة " -10

(، %43)والوزن النسبي ( 3القياس البالغ )من وسط أداة  ( وىو أدنى2.15)الوسط الحسابي بمغ 

( 0.000موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )مما يشير إلى عدم 
وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب والوسط ( مما يدل عمى 0.05من ) وىو أصغر

حول ىذه  تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسالحسابي لممجتمع, أي ىناك ا
 (.0.675المعياري إذ بمغ ) نحرافالفقرة, وىو مايعززه اال

 
 (:1006)المتطمبات التأهيمية لتطبيق البيان  رابعتحميل المحور ال - ث

( 1116وييدف إلى تحديد ما إذا كانت المتطمبات التأىيمية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق )
متوفرة, وذلك من وجية نظر مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية, وقد تم إدراج تسعة عناصر من 

سة تحديد المتطمبات التأىيمية لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق, وطمب من المشاركين ضمن عينة الدرا
( تحميل اإلجابات وعرض النتائج التي تم التوصل 18-4درجة موافقتيم عمييا, ويبين الجدول رقم )

 إلييا من وجية نظر عينة الدراسة:
 (: تحميل إجابات المحور الرابع18-4جدول )

 
 م

 
 الفقرات

 
الوسط 
 الحسابي

نسبة 
الوسط 
 %الحسابي

 
اإلنحراف 
 المعياري

مستوى 
الداللة 
 المعنوية

يمتثل مفتش الجياز لمتطمبات السموك األخالقي, بما في  1
 تفتيشذلك المتطمبات المعنية باالستقاللية والمتعمقة بعمميات 

4.31 86.7 1.471 1.111 



 الفصل الرابع: تحميل البيانات واختبار الفرضيات
__________________________________________________________________________________ 

 117من  99 صفحة 
 

 .البيانات المالية
مفتش الحسابات عمى معرفة كافية بالنظام المحاسبي  يعتبر 2

الموحد الذي يستخدمو المصرف, وعمى دراية أيضًا بنقاط 
 .الضعف والقوة فيو

4.17 87.4 1.588 1.111 

يخضع المفتش لتدريب مناسب عند حدوث أي تغير جوىري  3
 .عمى بيئة العمل

3.88 77.6 1.766 1.111 

4 
 

يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة ذو خبرة مصرفية 
 .جيدة لمقيام بميامو عمى أكمل وجو

3.85 77 1.675 1.111 

يعتبر المفتش عمى فيم ودراية كافية بالمخاطر المصرفية  5
دارتيا, وعمى معرفة كافية بنظم الرقابة الداخمية لدى  وا 

 المصارف العامة ونقاط الضعف والقوة فييا.

3.85 77 1.464 1.111 

يعتبر مفتش حسابات المصارف عمى دراية ومعرفة جيدة  6
 بالمعايير الدولية لمتدقيق ذات العالقة بالتفتيش المصرفي.

3.77 75.4 1.765 1.111 

يدرك المفتش لييكل حوكمة المصارف العامة وكيف يقوم  7
بتصريف مسؤولياتيم في اإلشراف والرقابة  المكمفين بالحوكمة
 .وتوجيو المصرف

3.65 73 1.797 1.111 

المصارف  حساباتيعد التأىيل العممي الذي يتمتع بو مفتش  8
 العامة كاٍف إلنجاز ميامو بشكل جيد.

3.58 71.6 1.137 1.116 

يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة ذو خبرة كافية في  9
تقنية المعمومات وشبكة االتصاالت التي  محتوى أنظمة

 .يستخدميا المصرف

3.46 69.7 1.859 1.111 

 0.000 0.468 7646 3.83 الكلي

( وىو أعمى 3.83بمغ ) لممتطمبات التأىيمية المدروسةإلى أن المتوسط الكمي  (18-4)يشير الجدول رقم 
%( وىي أعمى من نسبة 76.6الحسابي الكمي )(, كما بمغت نسبة الوسط 3من وسط أداة القياس البالغ )

%(, ونالحظ أيضًا من الجدول أن مستوى الداللة المعنوية 60الوسط الحسابي ألداة القياس والبالغة )
( مما يشير إلى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي 0.05( وىو أقل من )0.000الكمي بمغ )
وىذا يدل عمى انسجام واضح في إجابات المفتشين  (3الحسابي لممجتمع )والوسط  (3.83)المحسوب 

تفاقيم بشكل كبير حول توفر المتطمبات التأىيمية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية لتطبيق البيان وا
نحراف المعياري العامة السورية وىو ما يعززه اال ( عند تفتيش حسابات المصارف1116الدولي لمتدقيق )

 (.0.468)إذ بمغ 
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(  1116لتطبيق البيان الدولي لمتدقيق ) المتطمبات التأىيميةتحميل وبالنظر إلى الجدول السابق يمكننا 
 , وذلك كما يمي:حسب المرتبة التي احتمتيا في موافقة آراء المستجوبين حوليا

نية يمتثل مفتش الجياز لمتطمبات السموك األخالقي, بما في ذلك المتطمبات المع فيما يتعمق بفقرة " -1
( وىو 4.31البيانات المالية", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ ) تفتيشباالستقاللية والمتعمقة بعمميات 

(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة %86.7والوزن النسبي ) (3أعمى من وسط أداة القياس البالغ )
مما يدل عمى وجود  (0.05( وىو أقل من )0.000عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في سلوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك انفروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب وا

نحراف المعياري إذ بمغ ذه الفقرة, وىو مايعززه االتفاقيم بشكل كبير حول ىإجابات المستجوبين وا
(0.471.) 

كافية بالنظام المحاسبي الموحد الذي يستخدمو يعتبر مفتش الحسابات عمى معرفة فيما يتعمق بفقرة "  -2
( وىو 4.12المصرف, وعمى دراية أيضًا بنقاط الضعف والقوة فيو", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )

(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة %87.4( والوزن النسبي )3أعمى من وسط أداة القياس البالغ )
مما يدل عمى وجود  (0.05( وىو أقل من )0.000لة المعنوية )عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الدال

نسجام واضح في الوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك افروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 
نحراف المعياري إذ بمغ حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرمستجوبين واإجابات ال

(0.588.) 
يخضع المفتش لتدريب مناسب عند حدوث أي تغير جوىري عمى بيئة العمل",  " فيما يتعمق بفقرة -3

( والوزن النسبي 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )3.88يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية 77.6%)
( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب 0.05وىو أقل من ) (0.000)
حول  تفاقيم بشكل كبيرجام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك او 

 (.0.766نحراف المعياري إذ بمغ )ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال
المصارف العامة ذو خبرة مصرفية جيدة لمقيام بميامو عمى  يعتبر مفتش حسابات فيما يتعمق بفقرة " -4

( 3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )3.85أكمل وجو", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة %(، 77والوزن النسبي )

( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي 0.05من )( وىو أقل 0.000المعنوية )
تفاقيم بشكل جام واضح في إجابات المستجوبين وانسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االمحسوب و 

 (.0.675نحراف المعياري إذ بمغ )الفقرة, وىو مايعززه اال كبير حول ىذه
دارتيا, وعمى معرفة  فيما يتعمق بفقرة " -5 يعتبر المفتش عمى فيم ودراية كافية بالمخاطر المصرفية وا 

كافية بنظم الرقابة الداخمية لدى المصارف العامة ونقاط الضعف والقوة فييا", يالحظ أن الوسط 
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مما يشير %(، 77( والوزن النسبي )3( وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )3.85الحسابي بمغ )
( وىو أقل من 0.000فقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )إلى موا

الوسط الحسابي ( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 0.05)
حول ىذه الفقرة, وىو  تفاقيم بشكل كبيرم واضح في إجابات المستجوبين وانسجالممجتمع, أي ىناك ا

 (.0.464نحراف المعياري إذ بمغ )اال مايعززه
يعتبر مفتش حسابات المصارف عمى دراية ومعرفة جيدة بالمعايير الدولية لمتدقيق  فيما يتعمق بفقرة " -6

وىو أعمى من وسط أداة  (3.77ذات العالقة بالتفتيش المصرفي", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما %(، 75.4( والوزن النسبي )3القياس البالغ )

مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين  (0.05)( وىو أقل من 0.000بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في إجابات نس, أي ىناك االوسط الحسابي المحسوب والوسط الحسابي لممجتمع

 (.0.765نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم بشكل كبيرالمستجوبين وا
يدرك المفتش لييكل حوكمة المصارف العامة وكيف يقوم المكمفين بالحوكمة  فيما يتعمق بفقرة " -7

( 3.65بتصريف مسؤولياتيم في اإلشراف والرقابة وتوجيو المصرف", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )
مما يشير إلى موافقة أفراد العينة %(، 73( والوزن النسبي )3ة القياس البالغ )وىو أعمى من وسط أدا

( مما يدل عمى وجود 0.05وىو أقل من )( 0.000عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام واضح في نسالوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك افروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 

 (.0.797نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيمالمستجوبين واإجابات 
كاٍف إلنجاز المصارف العامة  حساباتمفتش  تمتع بوالتأىيل العممي الذي ييعد  فيما يتعمق بفقرة " -8

البالغ ( وىو أعمى من وسط أداة القياس 3.58", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ )ميامو بشكل جيد
(, مما يشير إلى موافقة أفراد العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى %71.6( والوزن النسبي )3)

( مما يدل عمى وجود فروق جوىرية بين الوسط 0.05( وىو أقل من )0.016الداللة المعنوية )
بين جام واضح في إجابات المستجو نسسط الحسابي لممجتمع, أي ىناك االحسابي المحسوب والو 

 (.1.137نحراف المعياري إذ بمغ )حول ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيموا
يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة ذو خبرة كافية في محتوى أنظمة تقنية  فيما يتعمق بفقرة " -9

 (3.46)المعمومات وشبكة االتصاالت التي يستخدميا المصرف", يالحظ أن الوسط الحسابي بمغ 
(, مما يشير إلى موافقة أفراد %69.7( والوزن النسبي )3وىو أعمى من وسط أداة القياس البالغ )

( مما يدل 0.05( وىو أدنى من )0.011العينة عمى ىذه الفقرة, كما بمغ مستوى الداللة المعنوية )
جام نسا الوسط الحسابي لممجتمع, أي ىناكعمى وجود فروق جوىرية بين الوسط الحسابي المحسوب و 

نحراف المعياري إذ بمغ ىذه الفقرة, وىو مايعززه اال تفاقيم حولواضح في إجابات المستجوبين وا
(0.859.) 
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 :ختبار فروض الدراسةا 4-2-3
وذلك بالتحقق  وم في ىذا الجزء باختبار فروضيا, سنقواالستبيان بعد تحميل وعرض بيانات الدراسة

من أن الوسط الحسابي الذي أبداه المستجيبون من العينة أقل أو أكبر بدرجة معنوية من متوسط أداة 
 لدراسة وجود فروقات (One Sample T-testلمعينة الواحدة ) ((Tستخدام اختبار كما تم ا (،3القياس )

(, وذلك من خالل مستوى 3بين الوسط الحسابي لمعينة وبين الوسط الحسابي المعتمد ) دالة إحصائياً 
 ( المعتمدة في ىذه الدراسة كما يمي:0.05( ومقارنتيا مع الداللة اإلحصائية )Tداللة )

يوجد فرق جوىري بين الوسط الحسابي لمعينة نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة, بمعنى  -
 (.0.05( أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )Tبي لممجتمع إذا كانت مستوى داللة )والوسط الحسا

ال يوجد فرق جوىري بين الوسط الحسابي لمعينة نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديمة, بمعنى  -
 (.0.05( أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية )Tوالوسط الحسابي لممجتمع إذا كانت مستوى داللة )

 األول: اختبار الفرض 4-2-3-1
(جودة عممية التفتيش) تبار آراء العي نة حول الفرض األولخ: ا(19-4جدول رقم )  

دور البيان في تعزيز  
حسابات  جودة تفتيش  

 المصارف العامة

ط المتوسِّ 
 الحسابيِّ 

نحراف اال 
 المعياريِّ 

سبيِّ الوزن النِّ   
T  

 المحسوبة
القيمة 

 حتماليةاال
4.25 0.365 84.9 17.413 0.000 

دور البيان في تعزيز جودة تفتيش حسابات المصارف  لمحور األول )ا فقرات لجميع الحسابي   طالمتوس   ن  إ
 يساوي سبي  الن   الوزنكما أن  (,3أداة القياس )أي أكبر من متوسط قيمة  ( (4.25يساويالعامة( 

 17.403) )تساوي  المحسوبة T) ) قيمةو  ,%(61 (طالمتوس   سبي  الن   الوزن من أكبر وىو (84.9%)
 أقل   وىي (0.000) تساوي ةاالحتمالي   والقيمة ,(2.06) تساوي تيوال   ةالجدولي   ((Tقيمة  من أكبر وىي
البيان الدولي لمتدقيق يؤدي تطبيق ال  " نرفض فرضية العدممن الناحية اإلحصائية  وبالت الي ,(1.15) من

المصارف  حسابات يشفتعمل مجودة إلى تعزيز الجياز المركزي لمرقابة المالية مفتشي من قبل  (1006)
الجياز مفتشي من قبل  (1006)البيان الدولي لمتدقيق يؤدي تطبيق أي  ونقبل الفرض البديل ,"العامة

 . المصارف العامة حسابات يشفتعمل مجودة إلى تعزيز المركزي لمرقابة المالية 
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  اختبار الفرض الثاني: 4-2-3-2
 توفر المتطمبات القانونية() تبار آراء العي نة حول الفرض الثانيخ: ا(71-4جدول رقم )

المتطلبات  مدى توفر  
الق انونية لتطبيق  

البيان الدولي  
 (1116للتدقيق )

ط الحسابيِّ المتوسِّ   
نحراف ال ا

 المعياريِّ 
الوزن 

سبيِّ النِّ   
T  

 المحسوبة
القيمة 

 حتماليةاال
 

4.09 

 

 

.4151 

 

 

81.7 

 

13.351 

 

.0001 

(  (4.09يساوي  (القانونيةالمتطمبات محور ) فقرات لجميع الحسابي   طالمتوس   أن   نيتبي   ةٍ عام   وبصفةٍ 
 (T)قيمة  وكانت ،)%61 (طالمتوس   سبي  الن   الوزن من أكبر ووى) %81.7) يساوي سبي  الن   والوزن

 ةاالحتمالي   والقيمة ,(2.06) تساوي تيوال   ةالجدولي   (T)قيمة  من أكبر وىي13.351) ) تساوي المحسوبة
تتوفر المتطمبات القانونية لدى ال  " وبالت الي نرفض فرض العدم ,( (0.05من أقل   وىي (0.000) تساوي

البديل  ونقبل الفرض ,"(1116)لقيام مفتشيو بتطبيق البيان الدولي لمتدقيق الجياز المركزي لمرقابة المالية 
لقيام مفتشيو بتطبيق البيان الدولي تتوفر المتطمبات القانونية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية أي 

 عند المزوم. مح لممفتش باالستعانة بخبير تفتيشمع مالحظة أن القانون ال يس, (1116)لمتدقيق 
 اختبار الفرض الثالث: 4-2-3-3

 توفر المتطمبات التنظيمية() العي نة حول الفرض الثالث ءختبار آرا: ا(71-4جدول رقم )
المتطلبات  مدى توفر  

لتطبيق البيان    تنظيميةال
 (6001الدولي للتدقيق )

ط المتوسِّ 
 الحسابيِّ 

نحراف اال 
 المعياريِّ 

سبيِّ الوزن النِّ   
T  

 المحسوبة
القيمة 

 حتماليةاال
 

3.68 

 

.3921 

 

73.6 

 

8.857 

 

.0001 

 (3.68)يساوي  (المتطمبات التنظيميةمحور ) فقرات لجميع الحسابي   طالمتوس   أن   نيتبي   ةٍ عام   وبصفةٍ 
 المحسوبةT) ) قيمةو  %(،61) طالمتوس   سبي  الن   الوزن من أكبر وىو) % (73.6يساوي سبي  الن   والوزن

 تساوي ةاالحتمالي   والقيمة, 2.06)) تساوي تيوال   ةالجدولي   (T)قيمة  من أكبر وىي(8.857) تساوي 
تتوفر المتطمبات التنظيمية لدى ال "  وبالت الي نرفض فرض العدم ,( (0.05من أقل   وىي  (0.000)

 ونقبل الفرض البديل "(1116)الدولي لمتدقيق  بتطبيق البيانالجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو 
الدولي  بتطبيق البيانالجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو تتوفر المتطمبات التنظيمية لدى  أي

 , مع مالحظة أن المفتش ال يقي م عمل زمالئو في حال استخدم عمميم.(1116)لمتدقيق 
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 :الرابع اختبار الفرض 4-2-3-4
العي نة حول الفرض الرابعتبار آراء خ: ا(77-4جدول رقم )  

المتطلبات  مدى توفر  
لتطبيق البيان  تأهيلية  ال

 (1116الدولي للتدقيق )

ط المتوسِّ 
 الحسابيِّ 

نحراف اإل 
 المعياريِّ 

سبيِّ الوزن النِّ   
T  

 المحسوبة
القيمة 

 حتماليةاال
 

3.83 

 

.4681 

 

76.6 

 

9.023 

 

.0001 

يساوي  (التأىيل العممي والعممي المناسبمحور ) فقرات لجميع الحسابي   طالمتوس   أن   نيتبي   ةٍ عام   وبصفةٍ 
 ( (Tقيمة و,(%61) طالمتوس   سبي  الن   الوزن من أكبر وىو (%76.6) يساوي سبي  الن   والوزن (3.83)

 ةاالحتمالي   والقيمة ,(2.06) تساوي والتي ةالجدولي   (T)قيمة  من أكبر وىي9.023) ) تساوي المحسوبة
يتوفر التأىيل العممي والعممي  ال"  وبالت الي نرفض فرض العدم(  (0.05من أقل   وىي (0.000) تساوي

نقبل و  "(1116)تطبيق البيان الدولي لمتدقيق الجياز المركزي لمرقابة المالية لمقيام بالمناسب لمفتشي 
الجياز المركزي لمرقابة المالية لمقيام يتوفر التأىيل العممي والعممي المناسب لمفتشي  أي الفرض البديل

 .(1116)تطبيق البيان الدولي لمتدقيق ب

 
 



 النتائج والتوصيات
__________________________________________________________________________ 

 551من  501 صفحة 
 

 النتائج والتوصيات
 

 النَّتائج:
 

الجياز المركزي لمرقابة المالية إلى مفتشي من قبل  (1006)البيان الدولي لمتدقيق تطبيق يؤدي  -1
 .المصارف العامة حساباتتعزيز جودة تفتيش 

المتطمبات القانونية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو بتطبيق البيان الدولي  توفرت  -2
 .عند المزوم فتيشمح لممفتش باالستعانة بخبير تمع مالحظة أن القانون ال يس (1006لمتدقيق )

بتطبيق البيان توفر المتطمبات التنظيمية لدى الجياز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيو ت  -3
ستخدام امال المفتشين اآلخرين في حال تم ( مع مالحظة عدم تقييم أع1006الدولي لمتدقيق )

 ىذا العمل.
المكمفين بتفتيش حسابات و توفر المتطمبات التأىيمية لدى مفتشي الجياز المركزي لمرقابة المالية ت -4

 (.1006)المصارف العامة, وذلك لمقيام بتطبيق البيان الدولي لمتدقيق 
 لم يتوصل الجياز المركزي لمرقابة المالية إلى اآلن من توفير الحماية المثمى لممال العام. -5
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 التوصيات:
عند المزوم, نظرًا لحساسية القطاع  فتيشستعانة بخبير تون لممفتش بااليجب أن يسمح القان -1

 .المصرفي العام وتعقيده
ستخدام ااآلخر في حال قرر عمى مفتش حسابات المصارف العامة تقييم عمل المفتش  يجب -2

 عممو.
 توفير كتيب ودليل بممخص لجميع السياسات والمراسيم والقوانين ذات العالقة بالتفتيش المصرفي. -3
م يجب أن يتمتع مفتشي حسابات المصارف العامة بالتأىيل العممي والخبرة العممية الالزمتين لمقيا -4

المصرفي تحتاج إلى درجة كبيرة من  فتيشبعمميم بكفاءة وفعالية خصوصًا أن طبيعة أعمال الت
 الكفاءة والتخصص.

ت خارجية وذلك بإيفاد بعض المفتشين إلى مؤتمراداخمية أو حتى إجراء دورات تدريبية وتأىيمية  -5
 متقدمة في تخصص تفتيش حسابات المصارف. ودورات لدى جيات

يمزم لقيام مفتشي حسابات المصارف العامة  مبات المالية والتقنية والبشرية وكل ماتوفير المتط   -6
 بممارسة مياميم بشكل فعال يرقى لحجم المسؤوليات الممقاة عمى عاتقيم.

أن يتبع الجياز المركزي لمرقابة المالية لمجمس الشعب لكي تستطيع السمطة التشريعية التأكيد عمى  -7
بة عمى المال العام, وأن تقدم التقارير إلى مجمس النواب بشكل دوري ممارسة مياميا في الرقا

 لمناقشتيا ومعالجة الخمل حيث وجد.
 
 



 ربية السوريةالجميورية الع
 جامعة دمشق

 قسم المحاسبة -قتصادكمية اال
 ماجستير تدقيق الحسابات

 

 السادة مفتشي حسابات المصارف العامة الكرام

 تحية طيبة وبعد

جتماعي ممية التنمية والنيوض بالواقع االإيمانًا بأىمية البحث العممي وتأكيدًا لدوره في خدمة ع
 الباحث بإعداد رسالة ماجستير بعنوان:قتصادي, يقوم واال

( لمتطبيق من قبل مفتشي حسابات المصارف العامة 6001" مدى مالءمة البيان الدولي لمتدقيق )
 السورية: دراسة ميدانية"

الممارسات التي تالئم الظروف  ييدف ىذا البحث إلى تعزيز جودة التفتيش والوصول إلى أفضل
ختيار ىذا البيان كونو أحد إصدارات اي سورية, مع اإلشارة إلى أنو تم ة فقتصادية والسياسية والمينياال

 تفتيش( خاص ب6006اإلتحاد الدولي لممحاسبين الناظمة لعمل المدققين, فضاًل عن كون البيان )
 البيانات المالية لدى المصارف.

كما نأمل من  ستبيان المرفق,مى مدى مساعدة سيادتكم في ملء االإن نجاح ىذا العمل يعتمد ع
سيادتكم عدم إغفال أي سؤال من أجل تحقيق أىداف البحث والخروج بنتائج وتوصيات واقعية, لما قد 

التي تتكرمون بتقديميا يكون لنتائج البحث من أىمية أكاديمية وعممية. مؤكدًا لكم أن جميع المعمومات 
 ث العممي فقط.ستبيان ستبقى محاطة بالسرية الكاممة, فيي لغرض البحفي ىذا اال

 

 إشراف: األستاذ الدكتور عصام قريط                      مع فائق الشكر والتقدير لحسن تعاونكم  

 إعداد: وجيه صواغي



 أهم المصطمحات المستخدمة:

جاء البيان الدولي ( "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف": 6001البيان الدولي لمتدقيق ) -6
( تحت عنوان " تدقيق البيانات المالية لممصارف", وييدف إلى توفير المساعدة 6006لمتدقيق )

البيانات  تفتيشالعممية لممدققين وتعزيز الممارسة الجيدة في تطبيق معايير التدقيق الدولية لدى 
المالية لممصارف, وييدف أيضًا إلى تسميط الضوء عمى المخاطر الفريدة بالنسبة ألنشطة 

 المصرف.
دارة من أجل تحقيق األشخاص المكمفون بالرقابة أو اإلالعممية التي يقوم بيا الرقابة الداخمية:  -2

متثال ءة العمميات وااللية وفعالية وكفاأىداف المصرف فيما يتعمق بموثوقية إعداد البيانات الما
 لمقوانين والموائح التنظيمية المطبقة.

داء رأي غير مناسب عندما تكون بالمخاطر التي تؤدي إلى قيام المدقق بإ: تفتيشمخاطر ال -3
 البيانات المالية خاطئة بشكل جوىري.

ام بيا لتز لمينية التي يتعين عمى المدقق االالسموكيات األخالقية امتطمبات السموك األخالقي:  -4
 وىي: النزاىة, الموضوعية, الكفاءة المينية والعناية الالزمة, السرية, السموك الميني.

أو المحاسبة, والذي  تفتيششخص أو مؤسسة تمتك خبرة في مجال آخر غير ال: تفتيشخبير  -5
الكافية  تفتيشيستخدم عممو في ذلك المجال من قبل المدقق لمساعدتو في الحصول عمى أدلة ال

 والمالئمة.
 نشاط تقييمي تشمل وظائفو فحص وتقييم ومراقبة كفاية وفعالية الرقابة الداخمية.التدقيق الداخمي:  -6
ىم إما أشخاص أو منشآت ليا سيطرة أو تأثير جوىري عمى المصرف, أو األطراف ذات العالقة:  -7

اإلدارة والموظفين ذوو  منشأة تخضع لسيطرة المصرف وليا تأثير جوىري عمييا, أو أحد أفراد
 المناصب العالية في المصرف.

ىي المستويات العميا من الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد ذوي الخدمات المصرفية الخاصة:  -8
 الثروة العالية.

يعتبر بند ما ميم نسبيًا إذا كان من المتوقع أن حذفو أو تحريفو بشكل فردي أو  األهمية النسبية: -9
 قتصادية لممستخدمين. أخرى يؤثر عمى مجموع القرارات االجماعي مع بنود 

 تقدير تقريبي لمبمغ نقدي في غياب وسائل دقيقة لمقياس.التقدير المحاسبي:  -60



كيد إلى مستوى مقبول قميل مخاطرة عممية التأعمميات تيدف إلى رفع درجة الثقة وتالتأكيدات:  -66
ستنتاج المدقق مثل: الوجود, الحقوق واإللتزامات, الحدوث, اإلتمام, التقييم, القياس, المتعبير عن 

 التمثيل واإلفصاح.
 حتساب, اإلجراءات التحميمية.ستفسار والتثبيت, االالفحص, المالحظة, اال: تفتيشإجراءات ال -61

 متضمنة في السجالت المحاسبية.ستعالم لتعزيز المعمومات الجواب لال يشتمل عمى التثبيت:
 حتساب: ويعني فحص الدقة الحسابية لوثائق المصدر والسجالت المحاسبية.اال

اإلجراءات التحميمية: وىي تقييم المعمومات المالية من خالل تحميل دراسة لمعالقات المعقولة بين 
 البيانات المالية وغير المالية.

ل مسؤولية اإلشراف عمى التوجو تصف دور األشخاص أو المؤسسات التي تتحم :لحوكمةا -61
 لتزامات المرتبطة بمساءلة المنشأة.ستراتيجي لممنشأة واالاال

تحديد المخاطر وتقييميا لمرقابة عمييا, بيدف تزويد المصرف إدارة المخاطر المصرفية:  -64
 األىداف المخطط ليا.بتأكيد معقول فيما يتعمق بإنجاز وتحقيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ستبياناال استمارة

 يرجى وضع إشارة أمام اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال مما يمي:
 

 القسم األول: معمومات عامة

 مؤهل العممي:ال

         (       )ماجستير                             )       (                   دكتوراه    
 )       (              جامعيةإجازة 

 

 الصفة الوظيفية:

 اإلقتصادي لمجياز  )       (                     المدير اإلقتصادي  )       (وكيل ال
 )       (         مفتش أول )       (                                   معاون المدير

 )       (    مفتش معاون                         (       ) مفتش                    

 التخصص:

 )       (       إدارة أعمال                        (       )محاسبة                   
      (       )حقوق                )       (                    مالية ومصرفية            

 

 سنوات الخبرة:

 )       (   سنوات 60-5من       (                     )سنوات           5أقل من 
 )       (       سنوات 60أكثر من 

 حاصل عمى إجازة محاسب قانوني:

         نعم  )       (                          )       (  أتبع دورة)       (                      ال



 االستبيان: قائمة القسم الثاني
المتوفرة لدى مفتشي  البيئة القانونية والتنظيمية والتأىيميةمعرفة وجية نظرك تجاه واقع إلى ييدف ىذا القسم         

( الذي يرفع من جودة تفتيش 6006بيانات المصارف العامة, وذلك إلدراك إمكانية تطبيق البيان الدولي لمتدقيق )
 إشارة أمام اإلجابة التي ترونيا مناسبة.خالل وضع وذلك من  الحسابات,

 

 

مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية إلى من قبل  (6001الدولي لمتدقيق ) يؤدي تطبيق البيان: ولالمحور األ 
 , نتيجًة لــــ :المصارف العامة حسابات عممية تفتيشتعزيز جودة 

 
 م

 
 العبارات

 
موافق 
 بشدة

 
 
 موافق

 
 
 محايد

 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 مطمقاً 

لتزام المفتشين بمعايير التدقيق الدولية ذات العالقة ا 6
 بالتفتيش المصرفي.

     

تخطيط أعمال التفتيش يرفع من كفاءة إجراءات  1
 مفتشي بيانات المصارف العامة.

     

دراسة وتقييم المفتش لنظام الرقابة الداخمية مما  3
كتشاف فاعمية النظام في اعمى تحديد مدى يساعد 

 األخطاء الجوىرية والتحريفات.

     

يرفع درجة الثقة واإلعتماد  مخاطر التفتيش تخفيض 4
 عمى تقرير المفتش.

     

تخصص القطاعي المصرفي لممفتش من يعزز ال 5
يا من تفتيشحتمال خمو القوائم المالية التي تم ا

 األخطاء الجوىرية.

     

لتزام مفتشي بيانات األداء الميني باتتعزز جودة  6
 المصارف العامة لمتطمبات السموك األخالقي.

     

ستقالل مفتش حسابات المصارف العامة من يرفع ا 7
 ثقة أصحاب المصالح بأدائو وتقريره.

     

يعتبر التأىيل العممي والخبرة العممية في مجال  8
تفتيش بيانات المصارف من أىم عوامل تعزيز 

 جودة التفتيش.

     



 

 

 

 

 

فر المتطمبات القانونية لدى الجهاز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيه بتطبيق البيان اتو  مدى :المحور الثاني
 ( "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف"6001الدولي لمتدقيق )

 
 م

 
 العبارات

 
موافق 
 بشدة

 
 

 موافق

 
 

 محايد

 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 مطمقاً 

بيانات لمفتش ن واآلليات التنظيمية القواني تحدد 9
ل ىدف النقاط الرئيسية حو المصارف العامة 

 .تفتيشومسؤولية ونطاق عممية ال

     

يوفر النظام المحاسبي الموحد لممصارف العامة  60
 اإلطار المالئم إلعداد التقارير المالية.

     

تقارير المفتشين يحدد  صيغة نمطية إلعداد تتوفر 66
 فييا الشكل والمحتوى ألية تقارير يصدرىا المفتش.

     

سجالت الموظفين و لممفتش الوصول إلى يمكن  61
 وذلك المصرف التي يراىا ضرورية لمقيام بميامو

 بمساندة قانونية.

     

يسمح القانون لممفتش بالوصول إلى الجيات  63
إدارة المصرف الحد المناسبة لحل مشكمة محاولة 

 من نطاق عممو.

     

عند تفتيش ستعانة بخبير لممفتش اال القانون يسمح 64
 المزوم.

     

يسمح القانون بتوفير المصرف إفصاحات إضافية  65
 في حال رأى المفتش ضرورة ذلك.

     

لمفتش حسابات المصارف العامة  توفر القوانين 66
بمينية  تفتيشبإجراءات الستقاللية الكافية لمقيام اال

 وجودة عالية.

     



بتطبيق البيان الجهاز المركزي لمرقابة المالية لقيام مفتشيه فر المتطمبات التنظيمية لدى اتو مدى : المحور الثالث
 .( "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف"6001الدولي لمتدقيق )

 
 م

 
 العبارات

 
موافق 
 بشدة

 
 

 موافق

 
 

 محايد

 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 مطمقاً 

لدى المصارف  الرقابة الداخميةيقييم المفتش نظام  67
 العامة.

     

يضع المفتش خطة عمل ألداء ميامو والتنسيق مع  68
جميع األطراف المعنية والتي ترتبط بعممية 

 .تفتيشال

     

ة وفعالية وظيفة التدقيق الداخمي كفاء يقييم المفتش 69
 .المصارف العامةفي 

     

لكافية والمناسبة فيما عمى األدلة ا يحصل المفتش 10
متثال لمقوانين واألنظمة المتعرف بيا يتعمق باال
, وخصوصًا عند تقديم الخدمات بشكل عام

والعمميات التجارية لألطراف  المصرفية الخاصة
 .ذات العالقة

     

صادرة يحمل المفتش سجالت عمل مرتبة ومنظمة  16
يتم المصادقة عمييا ويسجل  ,عن إدارة الجياز

 .)التوثيق( عمييا كل مالحظاتو

     

العامة األىمية يأخذ مفتش حسابات المصارف  11
انات بي تفتيشعتبار عند قيامو بالنسبية باال

 المصرف المالية.

     

تش عمل المفتش اآلخر في حال قرر يقييم المف 13
 ستخدام عممو.ا

     

والتقديرات خاصة لألحكام يعطي المفتش أىمية  14
 .اإلدارة المحاسبية المستخدمة بواسطة

     

وذلك لمتحقق من  تفتيشينفذ المفتش إجراءات ال 15
 1تتضمنيا البيانات المالية. التأكيدات التي

     

سياسات معالجة ومالءمة  وجود يتأكد المفتش من 16
األحكام الخاصة القروض وتقييم الضمانات وكذلك 

 .بخسائر القروض

     

 
                                                           

1
 (.11, 11الرجاء العودة إلى تعريف المصطلحين رقم ) 



 

تطبيق الجهاز المركزي لمرقابة المالية لمقيام بفر التأهيل العممي والعممي المناسب لمفتشي اتو : مدى رابعالمحور ال
 .( "تدقيق البيانات المالية لدى المصارف"6001البيان الدولي لمتدقيق )

 
 م

 
 العبارات

 
 موافق
 بشدة

 
 

 موافق

 
 
 محايد

 
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 مطمقاً 

بيانات  مفتش تمتع بوالتأىيل العممي الذي ييعد  17
 كاٍف إلنجاز ميامو بشكل جيد.المصارف العامة 

     

العامة  رفالييكل حوكمة المصيدرك المفتش  18
وكيف يقوم المكمفين بالحوكمة بتصريف 
 مسؤولياتيم في اإلشراف والرقابة وتوجيو المصرف.

     

ذو خبرة  يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة 19
 مصرفية جيدة لمقيام بميامو عمى أكمل وجو.

     

عمى دراية ومعرفة يعتبر مفتش حسابات المصارف  30
لمتدقيق ذات العالقة  الدولية المعاييرجيدة ب

 بالتفتيش المصرفي.

     

يعتبر مفتش حسابات المصارف العامة ذو خبرة  36
المعمومات وشبكة كافية في محتوى أنظمة تقنية 

 .تصاالت التي يستخدميا المصرفاال

     

المخاطر فيم ودراية كافية ب يعتبر المفتش عمى 31
دارتي ا, وعمى معرفة كافية بنظم الرقابة المصرفية وا 

 نقاط الضعفالداخمية لدى المصارف العامة و 
 .اوالقوة فيي

     

عند حدوث أي  يخضع المفتش لتدريب مناسب 33
 تغير جوىري عمى بيئة العمل.

     

عمى معرفة كافية بالنظام  يعتبر مفتش الحسابات 34
المصرف, وعمى  المحاسبي الموحد الذي يستخدمو

 دراية أيضًا بنقاط الضعف والقوة فيو.

     

, السموك األخالقيالجياز لمتطمبات يمتثل مفتش  35
ستقاللية باالبما في ذلك المتطمبات المعنية 

 البيانات المالية. تفتيشوالمتعمقة بعمميات 

     

 

 



 

 :دراسةالتي يمكن أن يقدميا المفتش لمالمالحظات واإلضافات 

............................................................................................ 
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............................................................................................ 

 

 مع خالص الشكر والتقدير لحسن تعاونكم

 





 قائمة بأسماء محكمي االستبيان

 

 القسم الجامعة الصفة العممية االسم
كمية االقتصاد في  أستاذ دكتور عصام قريط أد.

 جامعة دمشق
 قسم المحاسبة

كمية االقتصاد في  أستاذ دكتور حسين دحدوح أد.
 جامعة دمشق

 قسم المحاسبة

كمية االقتصاد في  أستاذ مساعد د. تيسير المصري
 دمشقجامعة 

 قسم المحاسبة

كمية االقتصاد في  أستاذ مساعد د. عمي يوسف
 جامعة دمشق

 قسم المحاسبة

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع
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 771من  701 صفحة 
 

 قائمة المراجع
 بالمغة العربية:

 الكتب:

, الطبعة األولى, مكتبة التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال حداثة وتطوربراىيم, إيياب نظمي, ا
 .2009المجتمع العربي لمنشر والتوزيع, 

, الطبعة األولى, دار صفاء لمنشر التدقيق والتأكيد وفقًا لممعايير الدولية لمتدقيقجمعة, أحمد حممي, 
 .2012والتوزيع, 

دارة المخاطر بالبنوك منهج عممي وتطبيق عمميالخطيب, سمير,  , الطبعة الثانية, منشأة قياس وا 
 .2008المعارف باإلسكندرية لمنشر, 

, كمية الحقوق, منشورات جامعة حمب, الرقابة المالية واإلداريةالدالي, محمد صالح واليندي, ابراىيم, 
2008. 

 -المعايير والقواعد -أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل )اإلطار النظريسرايا, محمد السيد, 
 .2007, كمية التجارة, جامعة اإلسكندرية, مشاكل التطبيق العممي(

 .2006, الدار الجامعية, اإللكترونيالمراجعة الداخمية في ظل التشغيل السواح, نادر شعبان إبراىيم, 

, منشورات جامعة دمشق كمية المالية العامة وموازنة الدولة العامة )الجزء الثاني(شباط, يوسف, 
 .2004الحقوق, 

a ,التأىيل والتدريب المصرفي, مكتبة , مركز التدقيق الداخمي )المرحمة األولى(عبد اهلل, خالد أمين
 .2012مصرف سورية المركزي, 

b ,مركز التدريب والتأىيل المصرفي, المدخل إلى التدقيق والرقابة في المصارفعبد اهلل, خالد أمين ,
 .2012مكتبة مصرف سورية المركزي, 

 .2006, دار النصر لمطباعة والنشر, قواعد المراجعة في أعمال البنوكالقبطان, السيد محمود, 

 .2008, جامعة دمشق, التدقيق الداخميقريط, عصام, القاضي, حسين, دحدوح, حسين, 

 .2009, المركز الجامعي العربي بن مييدي, إدارة المخاطر البنكيةمبارك, بوعشة, 
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مراجعة حسابات البنوك التجارية والشركات العاممة في نصر عمي, عبد الوىاب و شحاتو, شحاتو السيد, 
جامعة  –, كمية التجارة والتأكيد المهنيمجال األوراق المالية وفقًا لممعايير الدولية لممراجعة 

 .2008اإلسكندرية, 

, كمية دراسات متقدمة في مراجعة الحسابات شحاتة, السيد شحاتة, ;عبيد, حسين أحمد ;نور, أحمد محمد
 .7002التجارة جامعة اإلسكندرية, الدار الجامعية, 

 الدوريات:

المراجعة بالعينات اإلحصائية في عمل  الحاطوم, لقمان حمدان, ;الدغيم, عبد العزيز ;األمين, ماىر
المراجع الخارجي دراسة ميدانية )الجهاز المركزي لمرقابة المالية( في الجمهورية العربية 

 .2009(, 4( العدد )31, مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات العممية, المجمد )السورية

, بمتطمبات لجنة بازل كمدخل إلرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربيلتزام ال حبار, عبد الرزاق, 
 .2009, مجمة اقتصاديات شمال افريقيا, العدد السابع

مدى تعامل مدققي أنظمة تكنولوجيا المعمومات بمعايير التدقيق الدولية الحسبان, عطا اهلل أحمد, 
المعمومات في البنوك التجارية  الخاصة ببيئة أنظمة المعمومات لممحافظة عمى أمن وسرية

 .2009أ, -20, مجمة كمية بغداد لمعموم اإلقتصادية الجامعة, العدد األردنية

مكانية الرقابة عمى نظم المعمومات المحاسبية المؤتمتة لممؤسسات العامة ذات االحكيم, سميم مسمم, 
جمة جامعة دمشق لمعموم , مالطابع اإلقتصادي من قبل مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية

 .2010العدد األول  -26األقتصادية والقانونية, المجمد 

دور لجنة المراجعة في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخمية وفعاليتها في دحدوح, حسين أحمد, 
 .2008العدد األول,  24, مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية, المجمد الشركات

, المجمة العالقة بين التخصص والجودة في مجال المراجعةالديسطي, محمد عبد القادر, وآخرون, 
 .7022العدد الثاني,  53المصرية لمدراسات التجارية, المجمد 

لتزام مدققي الحسابات بالميثاق األخالقي لممؤسسات المالية امدى السيد عمي, أسامة عبد المنعم, 
, مجمة كمية بغداد لمعموم (ة لعينة من مكاتب تدقيق الحسابات في األردناإلسالمية )دراسة ميداني

 .7027اإلقتصادية الجامعة, العدد الثالثون نيسان 
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مدى التزام مصرف سورية المركزي بمتطمبات التدقيق الداخمي وفق الشريف, فراس بك والعربيد, نضال, 
دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية,  , مجمة جامعةأسموب المخاطر في ظل معايير بازل الدولية

 .2011, العدد الثاني, 27المجمد

أثر الرقابة المالية واإلدارية الفعالة في تخفيض المخاطر  حسون, عتاب, ;نياد ,نادر ;رضوانالعمار, 
, مجمة جامعة سورية_المصرفية دراسة ميدانية عمى مصرف التسميف الشعبي والبنك العربي

( 1( العدد )32الدراسات العممية, سمسمة العموم اإلقتصادية والقانونية المجمد )تشرين لمبحوث 
2010. 

مدى التزام المصارف التجارية األردنية بمتطمبات الرقابة الداخمية عمى نشاطات التجارة العنزي, سامية, 
 .2005, 36, مجمة العموم اإلنسانية, العددنظر المدقق الخارجي اإللكترونية من وجهة

, _دراسة تطبيقية _أثر جودة المراجعة الخارجية عمى عمميات إدارة األرباح عيسى, سمير كامل محمد, 
 .7002(, 53( المجمد )7مجمة كمية التجارة لمبحوث العممية, جامعة اإلسكندرية, العدد )

اسة حالة در  –دور مراجع الحسابات في تمبية إحتياجات مستخدمي القوائم المالية غوالي, محمد بشير, 
, 27, مجمة الباحث العدد-عينة من ممارسي مهنة المحاسبة بوليات الجنوب الشرقي الجزائري

7025. 

مدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية في سورية عمى تقييم الرقابة القاضي, حسين, 
 .2010_ العدد الثاني_ 26, مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية_ المجمدالداخمية

, أثر تقانة المعمومات في تطوير نظم عمميات المصارف العام في قاسم, عبد الرزاق والعمي, أحمد
 .2012_ العدد األول_ 28, مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية _المجمد سورية

لمجمة العممية لمبحوث والدراسات , امدخل مقترح لتقييم جودة أداء المراجعةمجاىد, إيمان أحمد أمين, 
 .7022التجارية, العدد الرابع, كمية التجارة, جامعة األزىر, 

 .1998, التدقيق واألمان والرقابة في ظل استخدام الحاسبات اإللكترونيةاتحاد المصارف العربية, مجمة 

 _ التدقيق في األردنستخدام تكنولوجيا المعمومات في تحسين جودة خدمات دور االينيني, إيمان, 
, مجمة جامعة النجاح لألبحاث _دراسة ميدانية عمى شركات ومكاتب التدقيق العاممة في األردن

 .2200, ص2011, 8العدد  25)العموم اإلنسانية(, المجمد
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 الرسائل العممية:

المخاطر تقييم قدرة نظام المعمومات المحاسبي المصرفي في سورية في الحد من أبو عيسى, وجدان, 
قتصاد _ حة دكتوراه في المحاسبة, كمية اال, أطرو )دراسة تحميمية مسحية عمى المصارف العامة(

 .2011جامعة دمشق_, 

العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر مدققي الحسابات أبو ىين, إياد حسن حسين, 
ماجستير في المحاسبة والتمويل, كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية,  رسالة, القانونيين في فمسطين

7003. 

, أطروحة معايير مراجعة الحسابات في الجهاز المركزي لمرقابة المالية في سوريةأشرم, أحمد نوري, 
 .1992دكتوراه في المحاسبة, 

ميدانية في المصارف  دور المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر )دراسةالبجيرمي, شادي صالح, 
 .2011قتصاد, جامعة دمشق, ماجستير في المحاسبة, كمية اال رسالة, السورية(

, إدارة المخاطر التشغيمية في بيئة األعمال المصرفية اإللكترونية في المصارف السوريةبركات, ليدا, 
 .2010جامعة دمشق,  –قتصاد عموم المالية والمصرفية, كمية االماجستير في ال رسالة

 ماجستير, رسالة, الخصائص المحددة لجودة المراجعة الخارجية لمحساباتالجرو, صالح أحمد فضل, 
 .7003 كمية العموم اإلدارية بجامعة عدن,

تطوير المعايير المحاسبية المالئمة لبيئة العمل المصرفي في سورية "حالة جوني, سوران محمود, 
قتصاد, جامعة دمشق, ة االدكتوراه في المحاسبة, كمي, أطروحة تطبيقية عمى المصرف الزراعي"

2010. 

, قدرة نظام المعمومات المحاسبي في دعم إستخدام أساليب قياس أداء المصارف العامة حبيب, سمر
 .2010قتصاد, جامعة دمشق, حة دكتوراه في المحاسبة, كمية اال, أطرو السورية )دراسة تحميمية(

ئتمانية في لية في الرقابة عمى التسهيالت ال المركزي لمرقابة الما دور الجهازالحسن, عبد المنعم, 
 2006.ماجستير غير منشورة, جامعة حمب,  رسالة ,القطاع المصرفي

مدى تأثير استخدام استراتيجية الختبارات األساسية في جودة المراجعة في الحسن, لطاف نبيل, 
 .7020ماجستير في المحاسبة, كمية االقتصاد في دمشق,  رسالة, سورية )دراسة ميدانية(
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تير ماجس رسالة, دور مراجعة الحسابات في كشف عمميات غسل األموال )دراسة ميدانية(حفنة, ميساء, 
 .2011قتصاد, جامعة دمشق, في مراجعة الحسابات, كمية اال

ماجستير في  رسالة, المصرفية في تحقيق سالمة الوضع دور الرقابة المصرفيالخجا, جمانة نذير, 
 .2010, -جامعة دمشق –قتصاد المالي والنقدي, كمية اإلقتصاد اال

ماجستير  رسالة, إدارة المخاطر التشغيمية وتطبيقها في المصارف السوريةخويص, راوية نزيو, 
 .2010, القتصادق مالية, جامعة دمشق, كمية ااختصاص أسوا

الدولية ودراسة إمكانية تطبيقها في  2المصرفية في إطار معايير بازلالرقابة الخياط, أسامة محمد, 
جامعة  قتصادكمية االماجستير في المحاسبة,  رسالة, المصرف التجاري السوري )دراسة تطبيقية(

 .7020دمشق, 

لقياس كفاءة المصارف  BSCبطاقة األداء المتوازن  استخدامامكانية ير, رانيا محمد نزيو, ر الز 
, جامعة قتصادكتوراه في المحاسبة, كمية اال, أطروحة دالحكومية في سورية )حالة عممية مقارنة(

 .2008دمشق, 

دور المدقق الداخمي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاممة في قطاع غزة شاىين, عمي عبداهلل, 
غزة, كمية التجارة, -, رسالة ماجستير في المحاسبة والتمويل, الجامعة اإلسالمية)دراسة تطبيقية(

 .2011قسم المحاسبة والتمويل, 

جامعة  كمية االقتصاد , رسالة ماجستير في المحاسبة,محكمة األمن اإلقتصادي بدمشقالشنواني, غياث, 
 .1994دمشق, 

هاز المركزي لمرقابة المالية في الوحدات مدخل مقترح لتطوير عمل مفتشي الجعاصي, أحمد عيسى, 
قتصاد, جامعة تشرين, ماجستير في المحاسبة, كمية اال رسالة, الحكومية ذات الطابع اإلداري

2010. 

أثر مخففات مخاطر اإلئتمان عمى قيمة البنوك دراسة تطبيقية عمى قطاع البنوك عثمان, محمد داوود, 
, أطروحة دكتوراه الفمسفة في تخصص مصارف Tobin's Qالتجارية األردنية باستخدام معادلة 

 .2008كمية العموم المالية والمصرفية, األكادمية العربية لمعموم المصرفية, 
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المشكالت المحاسبية والرقابة عمى العمالت األجنبية في المصارف التجارية مع عربي, رانيا إسماعيل, 
قتصاد, ماجستير في المحاسبة, كمية اال رسالة, حالة تطبيقية عمى المصرف التجاري السوري

 .7002جامعة دمشق, 

األعمال المصرفية اإللكترونية وتطبيقاتها _دراسة ميدانية في القطاع المصرفي العمي, طالب أحمد, 
قتصاد, جامعة دمشق, ماجستير في المحاسبة, كمية اال رسالة, السوري )الصناعي_العقاري(

2007. 

حالة  _أثر تكنولوجيا المعمومات عمى مخرجات نظام المعمومات المحاسبي في المصارف عمي, روال, 
جامعة _قتصاد ماجستير في المحاسبة, كمية اال رسالة ,_تطبيقية في المصرف الصناعي السوري

 .2010, _دمشق

مقارنة عمى دراسة تحميمية لمعوامل المؤثرة عمى درجة األمان المصرفي "دراسة عمي, سيا سميمان, 
جستير في إدارة األعمال, كمية ما رسالة, المصارف العامة والخاصة في الساحل السوري"

 .2011قتصاد, جامعة تشرين, اال

تحديات مهنة المراجعة في ظل البيئة الحديثة لألعمال المصرفية اإللكترونية العمي, طالب أحمد, 
جامعة  –قتصاد ه في المحاسبة, كمية االالدكتورا , أطروحة لنيل)دراسة في المصارف السورية(

 .2009, -دمشق

الرقابة المالية العميا ومدى حاجة القطر العربي السوري إلى هيئة رقابة مالية العموري, محمد رسول, 
جامعة ب كمية الحقوق قسم القانون العام في , أطروحة دكتوراه في الحقوق,ذات طابع قضائي

 .2003دمشق, 

, أثر منهج التدقيق القائم عمى مخاطر األعمال عمى جودة التدقيقعودة, عالء الدين صالح محمود, 
 .7022ماجستير في المحاسبة, كمية األعمال جامعة الشرق األوسط,  رسالة

, أثر الرقابة عمى المصارف في تحقيق أهداف السياسة النقدية في سوريةغندور, غسان فاروق, 
 .2011قتصاد, جامعة دمشق, قسم اال أطروحة دكتوراه في

الفرق بين دور الرقابة في الجهاز المركزي لمرقابة المالية والهيئة المركزية لمرقابة الفحل, ىيمدا جميل, 
, بحث قانوني لنيل درجة الدبموم في العموم اإلدارية والمالية, كمية الحقوق, جامعة دمشق, والتفتيش

2000. 
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إدراك اإلدارة العميا في المصارف السورية ألهمية المراجعة الداخمية في زيادة مدى كيرزان, فاتن حنا, 
جامعة  ماجستير في المحاسبة, رسالة, قيمة العمميات المصرفية وتحسينها )دراسة ميدانية(

 .7020, قتصاددمشق, كمية اال

في المصارف العاممة في دور المدقق الداخمي في تفعيل إدارة المخاطر المدىون, إبراىيم رباح إبراىيم, 
ماجستير في المحاسبة والتمويل, كمية التجارة, الجامعة  رسالة, قطاع غزة )دراسة تطبيقية(

 .2011اإلسالمية غزة, 

ماجستير في المحاسبة, كمية  رسالة, دور مدقق الحسابات في مصداقية البيان الضريبيمرعي, عثمان, 
 .7022االقتصاد في جامعة دمشق, 

ماجستير  رسالة, دور مفتشي الجهاز المركزي لمرقابة المالية في ظل اإلدارة باألهداف, كنان مالك, ندة
 .2004في المحاسبة, جامعة دمشق, 

ماجستير  رسالة, العوامل المؤثرة عمى جودة المراجعة في سورية )دراسة ميدانية(ونوس, ىشام سميمان, 
 .7002دمشق, جامعة  في المحاسبة, كمية االقتصاد في

 

 قوانين ومراسيم:

, مجمس النقد والتسميف, دليل الحوكمة لدى المصارف التقميدية العاممة في الجمهورية العربية السورية
 .2009المصرف المركزي, 

 .2002 (,23قانون النقد األساسي رقم )

 .2009, مجمس النقد والتسميف, (498القرار رقم )

 .2005, مجمس النقد والتسميف, عام (123القرار )

دليل عمل , 2001( لعام 5لجنة اإلعداد والتأليف المقرة بموجب قرار المجمس األعمى لمرقابة المالية رقم )
 المفتش في شركات اإلنشاءات العامة وقطاعي المصارف والصناعة.

 .2003, لعام 64المرسوم 

 .1988, لمجهاز المركزي لمرقابة المالية النظام الداخمي
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 أخرى:

 .2009التقرير السنوي لعام بنك البحرين الوطني, 

العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيين جبران, محمد عمي, 
 .7020, الندوة الثانية لسبل تطوير المحاسبة في المممكة العربية السعودية, في اليمن

, اتحاد المصارف العربية, النشرة المصرفية مفهوم الرقابة الداخمية الحديثالجنابي, بسطام عبود, 
 , الورقة الثالثة.2009العربية, الفصل األول من آذار 

, النشرة المصرفية العربية, الورقة الرابعة, إتحاد المصارف حوكمة الشركات والمصارفسفر, أحمد, 
 .2009العربية, آذار 

, ركائز الحوكمة ودورها في ضبط إدارة األرباح في البيئة الشحادة, عبد الرزاق و البرغوثي, سمير إبراىيم
, الممتقى العممي الدولي حول األزمة المالية واإلقتصادية المصرفية في ظل األزمة المالية العالمية

 .2009الدولية والحوكمة العالمية, 

الرقابة والتدقيق الداخمي في تحجيم المخاطر التشغيمية في المصارف ثر الصواف, محمد حسين عمي, أ
 .2011, بحث عممي غير منشور, التجارية

دارة المخاطرالكراسنة, ابراىيم,  , معيد السياسات أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة عمى البنوك وا 
 .7002االقتصادية, صندوق النقد العربي, ابو ظبي 

 .2008, التدقيقالمجمع العربي لممحاسبين القانونيين, 
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To what extent The International Auditing Practice 

Statement  (1006) is suitable to be applied by Syrian 

Public Banks Auditors  

(A Field Study) 

By: wajeeh sawaghee 
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