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 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر املصرفية ابملصارف العاملة يف والية:امللخص
 ولتحقيق أهداف الدراسة مت تقسيم الدراسة إىل جانبني ميثل اجلانب األول اإلطار النظري،سكيكدة وفقا ملعايري التدقيق الدولية
 وابستخدام قائمة االستبيان تضمنت،) مدقق داخلي30(  من خالل عينة بلغت، أما اجلانب الثاين فيمثل الدراسة امليدانية،للدراسة
 فقد أوضحت النتائج أن التدقيق الداخلي يساهم يف إدارة املخاطر املصرفية، spss  وبعد التحليل ابستخدام برانمج،) عبارة34(
.)%88( مبستوى بلغ

. معايري التدقيق الدولية، إدارة املخاطر املصرفية،  املخاطر، املصارف، التدقيق الداخلي:الكلمات املفتاحية

Abstract :The aim of this study was to identify the extent to which internal auditing
contributed to the management of banks operating at the level of the state of Skikda
accordance with international standards on auditing, and to achieve the objectives of this
study, the study was divided into two sides represents the first side the theoretical
framework of the study, The second aspect represents the field study through a sample of
(30) Internal Auditor, and using the questionnaire included a list of (34) words, after
analysis using Spss program. the results showed that internal audit contributes to the
management of banking risk at a level of (88%).
Key Words: Internal Audit, banks, risk, Banking Risk Management, International
Standards on Auditing .
JEL Codes : M42, G21.
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املقدمة:
تعترب إدارة املخاطر املصرفية من أهم املوضوعات اليت يهتم هبا املصرفيون على املستوى العاملي ،وازدادت أمهيتها
بعد توايل األزمات املالية واملصرفية ،خصوصا بعد األزمة املالية يف املكسيك هناية  ،1994تلتها بعد ذلك األزمات
املالية يف دول جنوب شرق آسيا والربازيل ،إضافة إىل األزمة املالية اليت مرت هبا املصارف األمريكية واالقتصاد العاملي
يف اآلونة األخرية ،واليت أدت إفالس أكرب املصارف األمريكية ،واتضح أن أهم أسباب حدوث تلك األزمات املصرفية
هي تزايد املخاطر املصرفية اليت واجهتها املصارف وعدم إدارهتا بصورة جيدة من انحية ،وضعف الرقابة الداخلية يف
البنوك من انحية أخرى.
و بذلك ازدادت أمهية التدقيق الداخلي يف املصارف خاصة بعد إنشاء معهد املدققني الداخليني  ، IIAالذي أصدر
جمموعة من املعايري نظمت املهنة ووسعت مهامه والذي كان له أثر كبري على سري العمل داخله ،وصوال إىل حتقيق
أهدافه املتمثلة يف تعظيم رحبية املسامهني وضمان استمرارية العمل فيه واحلفاظ على القوة السوقية للسهم ومن مث
احلفاظ على ودائع العمالء يف ظل املخاطرة العالية.
من خالل ما سبق ميكننا صياغة إشكالية هذه الورقة البحثية يف التساؤل اجلوهري اآليت :ما مدى مسامهة التدقيق
الداخلي يف إدارة املخاطر يف ضوء معايري التدقيق الدولية للمصارف العاملة بوالية سكيكدة؟
انطالقا من السؤال املطروح يتم صياغة الفرضيات اآلتية:
الفرضية األوىل :يساهم تطبيق معايري السمات من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية.
الفرضية الثانية :يساهم تطبيق معايري األداء من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية.
الفرضية الثالثة :يساهم تقييم إدارة املخاطر من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية.

ولإلجابة على هذه التساؤل اجلوهري واختبار صحة الفرضيات ،ارأتينا تقسيم هذه الورقة البحثية إىل النقاط أو احملاور
اآلتية:
اإلطار النظري :التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر يف ضوء معايري التدقيق الدولية
اجلانب العملي :دراسة عينة من املصارف العاملة بوالية سكيكدة.
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اإلطار النظري :التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر يف ضوء معايري التدقيق الدولية
يعد التدقيق الداخلي حديثا ابملقارنة مع التدقيق اخلارجي ،وقد القى قبوال كبريا يف الدول املتقدمة ،ومع تطور املصارف
أصبح من الضروري تطوير التدقيق الداخلي وتوسيع نطاق عمله ،حبيث يستخدم كأداة لفحص وتقومي مدى فاعلية
األساليب الرقابية وإمداد اإلدارة ابملعلومات.

.1مفهوم التدقيق الداخلي:
تقسم عملية التدقيق من حيث اهليئة اليت تقوم هبا إىل تدقيق داخلي وتدقيق خارجي فالتدقيق الداخلي يقوم به
موظفون اتبعون إلدارة املشروع بينما يقوم ابلتدقيق اخلارجي مدققو حساابت يتمتعون ابستقاللية و واتمني عن إدارة
املشروع.
والتدقيق الداخلي هو أحد الوسائل الفعالة للرقابة الداخلية ،فلقد تعددت التعريفات بشأنه إال انه ال يعتقد إن
هناك اختالفات حقيقية بينها إال فيما يتعلق بتطور األهداف حسب التطور الزمين.
و أخريا اصدر معهد املدققني الداخليني يف أمريكا تعريف للتدقيق الداخلي يشري فيه إىل انه" :نشاط توكيدي استشاري
مستقل وموضوعي مصمم إلضافة قيمة للمنشاة لتحسني عملياهتا وهو يساعد املنشاة على حتقيق هلدافها إبجياد منهج
منظم وصارم لتقييم وحتسني كفاءة عمليات إدارة اخلطر ،الرقابة ،وعمليات التحكم" . (IIA, 2011).وبناءا على
التعريف السابق فان التدقيق الداخلي يهدف إىل مساعدة اإلدارة يف ما يلي (مجعة ،2009 ،صفحة :)29
تقييم حتسني فعالية إدارة املخاطرتقييم وحتسني فعالية الرقابةتقييم وحتسني فعالية التحكم املؤسسي.2وظائف التدقيق الداخلي:
.1.2خدمات التأكيد:

واليت هتتم ابلتقييم املوضوعي لألدلة من اجل تقدمي رأي مستقل أو استنتاجات ختص العملية أو النظام أو غريها
من املوضوعات ،طبيعة ونطاق مهمة التأكيد تتحدد بواسطة املدقق الداخلي ،ويوجد بشكل عام ثالث أطراف
مشاركة يف خدمات التأكيد هي (الواردات ،2014 ،صفحة :)36
الشخص أو اجملموعة املشاركة مباشرة يف العملية النظام ،أو موضوعات أخرى .مالك العملية.الشخص أو اجملموعة القائمة ابلتقييمالشخص أو اجملموعة املستخدمة للتقييم (املستخدم)..2.2اخلدمات االستشارية

اليت هي بطبيعتها توجيهات ،وتنفذ بناء على الطلب اخلاص لعميل املهمة ،حيث أن طبيعة ونطاق املهمة
االستشارية خاضعني لإلنفاق مع العميل ،وتشتمل اخلدمات االستشارية عموما على طرفني مها:

-الشخص أو اجملموعة الذي يقدم اخلدمة .املدقق الداخلي (مجعة ،2009 ،صفحة :)30
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الشخص أو اجملموعة اليت تبحث عن وتتسلم النصيحة .عميل املهمة (صاحب العمل املطلوب).وعند أداء اخلدمات االستشارية جيب على املدقق الداخلي أن حيافظ على املوضوعية وال يفرتض املسؤوليات اإلدارية
قد مت القيام هبا ابلكامل .
إن قيام املدقق الداخلي أبعمال التحقيق والتقييم يتوقف على درجة استقالله وهذا االستقالل له جانبان (الواردات،
 ،2014صفحة :)37
اجلانب األول :املركز التنظيمي للمدقق الداخلي ،وهذا يتوقف على نطاق اخلدمات اليت سوف جتنيها اإلدارة منه.
اجلانب الثاين:عدم اشرتاك املدقق الداخلي يف األعمال اليت ختضع لدقيقه وانتقاده.
لذلك توجد مسؤولية مزدوجة للمدقق الداخلي جتاه األفراد الذي يدقق أعماهلم حىت يسود التعاون معهم ،لذا فهو
يساعدهم ،ومن انحية أخرى فان عليه توصيل املعلومات إىل اإلدارة العليا حىت حييطها علما ابلنتائج اليت توصل إليها
يف تدقيقه.
.3معايري التدقيق الداخل:ي

.1.3معايري الس ممماتصالص ممفات (س مملس مملة األلف  :وهي جمموعة املعايري اليت حتدد السم مممات والصم ممفات الواجب
توافرها يف نشاط التدقيق الداخلي يف املنشاة ،والقائمني مبمارسة أنشطة التدقيق الداخلي.

.2.3معايري األداء (س مملس مملة األلف  :فهي تصم ممف طبيعة أنشم ممطة التدقيق الداخلي وتضم ممع املقايي النوعية اليت
ميكن أن يقاس أداء التدقيق الداخلي بواس م م ممطتها .إذ تص م م ممف طبيعة خدمات التدقيق الداخلي ،وكذلك تعطي معيارا

للجودة /النوعية ميكن من قياس أداء تلك اخلدمات من خالله و بص ممورة عامة  .كما تعطي وص ممفا لتطبيق معايري يف
أنواع معينة من مهام التدقيق الداخلي عن طريق النشمماطات التأكيدية و االسممتشممارية اليت يقوم هبا املدققني الداخليني
(الواردات ،2014 ،الصفحات .)74-73
 معايري التنفيذ  :فهي تطبيق كل من معايري اخلواص /السمات ،ومعايري األداء يف حاالت:
 اختبارات االلتزام التحقيق ابلغش واالحتيال التقييم الذايت للرقابةويتم وضع معايري التطبيق ابألساس :

أ.أعمال التوكيد أشري هلا حبرف ت متصال رقم املعيار.

ب.أعمال االستشارة اشر هلا حبرف أ متصال برقم املعيار.
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.4أنواع املخاطر املصرفية :ميكن تقسيم املخاطر اليت تتعرض هلا املصارف وكذا املؤشرات املستخدمة يف قياسها على
النحو اآليت :

اجلدول رقم ( : 01أنواع املخاطر واملؤشرات املستخدمة يف قياسها
نوع املخاطر

املؤشرات املستخدمة يف القياس

املخاطر االئتمانية

 صايف أعباء القروض  /إمجايل القروض خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  /إمجايل القروض -خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها  /القروض اليت استحقت ومل تسدد

خماطر السيولة

خماطر سعر الفائدة

خماطر أسعار الصرف
خماطر التشغيل
خماطر رأس املال

 .5تدقيق وتقييم إدارة املخاطر:

 الودائع األساسية  /إمجايل األصول اخلصوم املتقلبة  /إمجايل األصول سلم االستحقاقات النقديةاألصول احلساسة جتاه سعر الفائدة  /إمجايل األصول اخلصوم احلساسة جتاه سعر الفائدة  /إمجايل اخلصوم األصول احلساسة – اخلصوم احلساسة.املركز املفتوح يف كل عملة  /القاعدة الرأمسالية. إمجايل املراكز املفتوحة  /القاعدة الرأمسالية. إمجايل األصول  /عدد العاملني مصروفات العمالة /عدد العاملني حقوق املسامهني  /إمجايل األصول الشرحية األوىل من رأس املال  /األصول املرجحة أبوزان املخاطرة. -القاعدة الرأمسالية  /األصول املرجحة أبوزان املخاطرة.

املصدر ( :محاد ،2007 ،صفحة )239

عملية تدقيق إدارة املخاطر هي عملية تدقيق تفصيلية ومنظمة لربانمج إدارة املخاطر مصممة لتقرير ما إذا
كانت أهداف الربانمج مالئمة الحتياجات املصرف ،وأن التدابري املصممة لتحقيق تلك األهداف مناسبة وما إذا
كانت التدابري قد مت تنفيذها بشكل سليم .ورغم أن املتابعة والتدقيق عبارة عن عملية متواصلة يتم أداؤها دون
انقطاع إال أن برانمج إدارة املخاطر ينبغي إخضاعها ملراجعة من طرف املدقق الداخلي ،واليت تتم عرب مراحل معينة
من أجل حتقيق أهداف معينة (محاد ،2007 ،صفحة  .)120وهذا ما نص عليه املعيار رقم  2120إدارة
املخاطر فيما يلي: (IIA, 2016, p. 14) :
جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم فعالية واملسامهة يف حتسني إدارة املخاطر.
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.2120ت -1.جيب على نشاط التدقيق الداخلي أن يقيم خماطر املؤسسة املتعلقة ابحلوكمة والعمليات
وأنظمة املعلومات ابلنظر إىل:
 حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة
 وثوقية ومصداقية البياانت املالية واملعلومات التشغيلية
 فعالية وكفاية العمليات والربامج

 محاية األصول
 االمتثال للقوانني واللوائح والسياسات واإلجراءات والعقود
.2120ت -2.جيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم احتمال حدوث عمليات احتيال وكيفية إدارة
املنشاة ملخاطر االحتيال
.2120أ -1.أثناء املهمات االستشارية جيب على املدققني الداخليني حتديد املخاطر يف عالقة أبهداف
هذه املهمات ،كما جيب أن يكونوا على يقظة من وجود خماطر أخرى مرتفعة.
.2120أ-2.جيب على املدققني استعمال معرفتهم ابملخاطر املكتسبة من خالل اجنازهم املهمات
االستشارية وذلك عند تقييم مسار إدارة خماطر املؤسسة.
.2120أ -3.عندما يساعد املدققون الداخليون استعمال معرفتهم ابملخاطر املكتسبة من خالل اجنازهم
املهمات االستشارية وذلك عند تقييم مسار إدارة خماطر املؤسسة.
اجلانب التطبيقي :دراسة ميدانية لعينة من املصارف العاملة بوالية سكيكدة
.1جمتمع وعينة البحث:

يشمل جمتمع الدراسة املدققني الداخليني ألربعة وكاالت جملموعة من املصارف العمومية واخلاصة العاملة يف والية
سكيكدة هي :البنك الفالحي للتنمية الريفية ،BADRالبنك الوطين اجلزائري ، BNAبنك اجلزائر اخلارجي
 ،BEAبنك اخلليج اجلزائر . AGB
وقد مت اختيار عينة عشوائية ،حيث مت توزيع ( )36استمارة إال أن عدد االستمارات املسرتجعة ( )30استمارة صاحلة
للتحليل أي بنسبة ( .)%83وقد مت حتليل نتائج املبحوثني واختبار فرضية البحث ،واشتملت االستمارة على ثالثة
أجزاء:
 احملور األول  /مدى مسامهة تطبيق معايري مسات التدقيق من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يفاملصارف ويتكون من  14فقرة.
 احملور الثاين  /مدى مسامهة تطبيق معايري األداء من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارفويتكون من  12فقرة.
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 احملور الثالث  /مدى مسامهة تقييم إدارة املخاطر من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارفويتكون من  8فقرات.
 .2اختبار صدق وثبات االستبيان :

الداخلي ألفا كرونباخ Alpha
من أجل اختبار صحة وثبات االستبيان مت االعتماد على معامل االتّساق
ّ
 Cronbach'sلإلجاابت ،واجلدول املوايل يبني املعامل حسب كل حمور:
اجلدول رقم ( : 02يب

قيمة معامل  Alpha Cronbach'sحملاور االستبيان

حماور االستبيان
حماور
االستبيان

معامل Cronbach's
Alpha

1

احملور األول  /مممدى مس م م م م م م ممامهممة تطبيق معممايري مسممات
التممدقيق من قبممل أجهزة التممدقيق الممداخلي يف مواجهممة
املخاطر يف املصارف.

0,728

2

احملور  / 02مدى مس م م م م م م ممامهة تطبيق معايري األداء من
قبممل أجهزة التممدقيق الممداخلي يف مواجهممة املخمماطر يف
املصارف.

0,704

3

احملور  / 03مدى مس م م م م م م ممامهة تقييم إدارة املخاطر من
قبممل أجهزة التممدقيق الممداخلي يف مواجهممة املخمماطر يف
املصارف.
مجيع عبارات االستبيان

14

12

النتيجة

اثبت

اثبت

0,733

8

اثبت

0,781

34

اثبت

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان وخمرجات برانمج SPSS .V 25
تظهر نتائج اجلدول أعاله انه  :قيم معامل ألفا كرومباخ ذات قيم مرتفعة وقيمة إمجالية جلميع فقرات االستبيان
املوجه للعاملني للمعامل ثبات بلغت 0.873مما يدل على ثبات أداة الدراسة وجتدر اإلشارة انه معامل ألفا كرومباخ
كلما اقرتبت قيمته من  01دل على أن قيمة الثبات مرتفعة .واكرب من احلد األدىن  0.6ومنه نستنتج أن أداة
الدراسة (االستبيان) اليت أعددانه ملعاجلة املشكلة املطروحة هي صادقة واثبتة يف مجيع فقراهتا وهي جاهزة للتطبيق على
عينة الدراسة.
 .3األساليب اإلحصائية املستخدمة :

مت إخضم م م م م مماع البياانت إىل عملية التحليل اإلحصم م م م م ممائي ابسم م م م م ممتخدام برانمج التحليل اإلحصم م م م م ممائي للعلوم االجتماعية
( ) SPSSومت االعتماد على بعض االختبارات ،ابإلضافة إىل األساليب اإلحصائية الوصفية واألساليب االستداللية
كذلك األشكال البيانية كما يلي :
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.1.3التكرارات والنسب املئوية لوصف اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراسة.

.2.3املتوسمما ااسمما :وهو متوسممجم جمموعة من القيم ،أو جمموع القيم املدروسممة مقسمموم على عددها ،وذلك بغية
التعرف على متوس ممجم إجاابت املبحوثني حول االس ممتبيان ومقارنتها ابملتوس ممجم الفرض ممي واملتوس ممجم يس مماعد يف ترتيب
العبارات حسب أعلى قيمة له.

.3.3االحنراف املعياري :وذلك من أجل التعرف على مدى احنراف اس م م م م ممتجاابت أفراد الدراس م م م م ممة اجتاه كل فقرة أو
بعد ،والتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضيات.

.4.3اختبار الصدق و الثبات  :ابالستعانة مبعامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات.

.5.3اختبممار( One Sample T testللعينممة الواحممدة  :ويسم م م م م م ممتخممدم هممذا االختبممار بغرض اختبممار
فرضيات الدراسة.

 .4نتائج االستبيان واختبار الفرضيات:

 .1.4عرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات احملور األول واختبار الفرضية األوىل:

من خالل نتائج حتليل إجاابت العينة على فقرات احملور األول (أنظر اجلدول رقم  : 01املالحق) جند:
املتوسجم احلسايب اإلمجايل إلجاابت أفراد العينة على فقرات احملور األول بلغ ) (x̅=4,3643وابالحنراف معياري
بلغ ) ) =0,133مما يشري إىل تقارب أراء األفراد ومتركزها حول قيمة املتوسجم احلسايب العام للبعد هو ضمن
جمال (من 4.20إىل  05درجة) أي أن اجتاهات أفراد العينة موافقون على أن مستوى مسامهة تطبيق معايري مسات
التدقيق من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارف هو بدرجة مرتفعة جدا وهذا بنسبة
 % 87,29حسب وجهة نظرهم .
ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية األوىل للدراسة ابستخدام  ،One Sample T testحيث تشري نتيجة
اختبار الفرضية إىل رفض الفرضية الصفرية )  (𝐻0 :ال يساهم تطبيق معايري السمات من قبل أجهزة التدقيق الداخلي
يف مواجهة املخاطر املصرفية وقبول الفرضية البديلة )  (𝐻1 :يساهم تطبيق معايري السمات من قبل أجهزة التدقيق
الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية ،حيث أن  Tاحملسوبة أكرب من  Tاجلدولية ،وذلك كما يتضح يف اجلدول
(: )03
اجلدول رقم(: 03نتائج اختبار الفرضية األوىل

 Tاحملسوبة

 Tاجلدولية

Sig

نتيجة الفرضية

56,141

2.045

0,000

رفض

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان وخمرجات برانمجSPSS .V 25
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.2.4عرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثاين واختبار الفرضية الثانية :
من خالل نتائج حتليل إجاابت العينة على فقرات احملور الثاين ( أنظر اجلدول رقم  : 02املالحق) جند :
املتوسجم احلسايب اإلمجايل إلجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثاين بلغ ) (x̅=4,4917وابالحنراف معياري
بلغ ) )=0,2267مما يشممري إىل تقارب أراء األفراد ومتركزها حول قيمة املتوسممجم احلسممايب العام للبعد هو ضمممن
جمال (من 4.20إىل  05درجة) أي أن اجتاهات أفراد العينة موافقون على أن مس م م م م م ممتوى مس م م م م م ممامهة تطبيق معايري
األداء من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املص م م م م ممارف هو بدرجة مرتفعة جدا وهذا بنس م م م م ممبة %
 89,834حسب وجهة نظرهم .
ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية األوىل للدراسة ابستخدام  ،One Sample T testحيث تشري نتيجة
اختبار الفرضية إىل رفض الفرضية الصفرية )  (𝐻0 :ال يساهم تطبيق األداء السمات من قبل أجهزة التدقيق الداخلي
يف مواجهة املخاطر املصرفية وقبول الفرضية البديلة )  (𝐻1 :يساهم تطبيق معايري السمات من قبل أجهزة التدقيق
الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية ،حيث أن  Tاحملسوبة أكرب من  Tاجلدولية ،وذلك كما يتضح يف اجلدول
(: )04
اجلدول رقم( : 04نتائج اختبار الفرضية الثانية

 Tاحملسوبة

 Tاجلدولية

Sig

نتيجة الفرضية

36,033

2.045

0,000

رفض

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان وخمرجات برانمجSPSS .V 25

.3.4عرض وحتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثالث واختبار الفرضية الثالثة :

من خالل نتائج حتليل إجاابت العينة على فقرات احملور الثالث ( أنظر اجلدول رقم  : 03املالحق ) جند:
املتوسجم احلسايب اإلمجايل إلجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثالث بلغ ) (x̅=4,4042وابالحنراف معياري
بلغ ) ) =0,339مما يشري إىل تقارب أراء األفراد ومتركزها حول قيمة املتوسجم احلسايب العام للبعد هو ضمن
جمال (من 4.20إىل  05درجة) أي أن اجتاهات أفراد العينة موافقون على أن مستوى مدى مسامهة تقييم إدارة
املخاطر من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارف هو بدرجة مرتفعة جدا وهذا بنسبة %
 88.08حسب وجهة نظرهم.
ويؤكد على ما تقدم نتائج اختبار الفرضية األوىل للدراسة ابستخدام  ،One Sample T testحيث تشري
نتيجة اختبار الفرضية إىل رفض الفرضية الصفرية )  (𝐻0 :ال يساهم تطبيق األداء السمات من قبل أجهزة التدقيق
الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية وقبول الفرضية البديلة )  (𝐻1 :يساهم تطبيق معايري السمات من قبل أجهزة
التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر املصرفية ،حيث أن  Tاحملسوبة أكرب من  Tاجلدولية ،وذلك كما يتضح يف
اجلدول (: )05
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اجلدول رقم(: 05نتائج اختبار الفرضية الثانية
 Tاحملسوبة

 Tاجلدولية

Sig

نتيجة الفرضية

22,683

2.045

0,000

رفض

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان وخمرجات برانمجSPSS .V 25
اخلامتة :

يف ضوء التحليالت النظرية والعملية للدراسة واليت أجريت على مصارف من والية سكيكدة ،مت التوصل جلملة
من النتائج ،كما مت صياغة بعض التوصيات .
عن النتائج:

 أن مستوى مسامهة تطبيق معايري مسات التدقيق من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارف
هو بدرجة مرتفعة جدا وهذا بنسبة  % 87,29ولكن أفضل تطبيق يف:
أبهم املخاطر والضوابجم الرقابية الرئيسية املتعلقة بتقنية املعلومات اخلاصة
 oميتلك املدقق الداخلي معرفة وافية ّ
ابملصرف.
 oيتطلب من املدقق الداخلي امتالك املعرفة ،واملهارات ،والكفاءة املطلوبة لالضطالع مبسؤولياهتم الفردية.
 oالتقارير اليت يرفعها الرئي التنفيذي للتدقيق الداخلي توضح أن أنشطته متت وفقا ملعايري املمارسة املهنية
للتدقيق الداخلي.
 أن مستوى مسامهة تطبيق معايري األداء من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارف هو
بدرجة مرتفعة جدا وهذا بنسبة  % 89,834ولكن أفضل تطبيق يف :
 oيتوىل الرئي التنفيذي للتدقيق الداخلي إعداد خطة سنواي على أساس املخاطر وحتديد أولوايهتا.
 oيتأكد مدير التدقيق الداخلي من أن املوارد كافية وتستعمل بفعالية يف إجناز اخلطة.
 oيسهم نشاط التدقيق الداخلي يف تقييم إدارة املخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية.
 oيقوم املدقق الداخلي ببناء نتائج عمله على أساس التحليالت والتقوميات املالئمة واملوضوعية.
 oيوجد إشراف سليم للتأكد من تسجيل املعلومات املالئمة لدعم نتائج العمل من خالل أوراق العمل.
 على أن مستوى مسامهة تقييم إدارة املخاطر من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارف
هو بدرجة مرتفعة جدا وهذا بنسبة  % 88.08ولكن أفضل تطبيق يف :
 oيقوم املدقق الداخلي ابلتأكد من فاعلية أداء املوظفني يف التعامل مع املخاطر.
 oيقوم املدقق الداخلي ابلتأكد من مدى استجابة اإلدارة للتوصيات الداخلية املعدة بواسطة املدققني واملنظمني
لتقوية إدارة خماطر املصرف.
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و من التوصيات اليت ميكن اخلروج هبا :

 ضرورة اهتمام اجلهات اإلدارية يف املصارف بنشاط التدقيق الداخلي مما يساعد على تطوير هذه الوظيفة وتوفرياإلمكانيات الالزمة لتدعيم مكانتها داخل املصرف.
تشجيع املدققني الداخليني على اكتساب شهادات مهنية يف جمال التدقيق ،ومراعاة هذه الشهادات يف التدرجالوظيفي داخل مديرية التدقيق الداخلي.
 العمل على استمرارية تدعيم مقومات استقاللية املدقق الداخلي لكي يتمكن من القيام أبداء مهامه على أكملوجهه.
قائمة املراجع :

 أمحد حلمي مجعة ،)2009( ،االجتاهات املعاصرة يف التدقيق والتأكيد :الداخلي ،احلكومي ،اإلداري ،اخلاص،
البيئي ،املنشات الصغرية ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 الواردات خلف عبد هللا  ،)2014( ،دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن  ،IIAعمان:
الوراق للنشر والتوزيع.
 محاد طارق عبد العال  ،)2007( ،إدارة املخاطر  :أفراد ،إدارات ،شركات ،بنوك ،االسكندرية :الدار اجلامعية.
IIA, (2016), International Standards For The Professional Practice Of Internal
Audit, Florida: Institute of Internal Auditors, Altamonte springs.
IIA, (2011), Définition of Internal Auditing , consulté le 10/04/2019 sur le site
Electronique :
https://www.theiia.org/standards-guidance/Public,
Documents/IPPF_Definition_01-09.pd .
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امللحق رقم( : 01نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات احملور األول
الرقم

الفقرات

املتوسا
ااسا

01

يتم حتم ممديم ممد طبيعم ممة خم ممدمم ممات التم ممدقيق الم ممداخلي
التأكيدية واالسم م م م م م ممتش م م م م م م ممارية والتوجيهات اإللزامية يف
ميثاق التدقيق الداخلي

4,50

02

03

04

احنراف

املعياري
0,509

الوزن

النسيب%
90,00

درجة

االجتاه العام
مرتفعة جدا

يقدم املدقق الداخلي خدمات اسم م ممتشم م ممارية متعلقة
أبنشم م م م ممطة كانت من ض م م م مممن مسم م م م ممؤولياته على غرار
اخلدمات التأكيدية

4,53

0,507

90,67

مرتفعة جدا

حيتفظ التدقيق الداخلي لذاته ابسم م م م ممتقاللية بعيدا
عن أية تبعية إىل أي قسم أو إدارة أو دائرة أو نشاط

3,93

0,691

78,67

مرتفعة

4,30

0,750

86,00

مرتفعة جدا

يتسم أداء املدقق الداخلي ابملوضوعية

05

يلتزم امل ممدقق ال ممداخلي ابحلي مماد وع ممدم االحني مماز،
واجتناب كل ما من ش م م م م ممأنه أن جيعله يف وض م م م م ممعية
تضارب املصاحل

4,37

06

يبتعممد املممدققون الممداخليون عن تقييم العمليممات
اليت كانت سممابقا ختضممع لسمميطرهتم اال بعد فرتة زمنية
معقولة

3,57

07

ميتلممك املممدقق الممداخلي املعرفممة الوافيممة اليت متنكنمه
من تقييم خمم مماطر االحتيم ممال والكيفيم ممة اليت يم ممدير هبم مما
املصرف تلك املخاطر

4,30

08

أبهم املخمماطر
ميتلممك املممدقق الممداخلي معرفممة وافيممة ّ
والض م م م موابجم الرقابية الرئيس م م م ممية املتعلقة بتقنية املعلومات
اخلاصة ابلبنك

4,93

09

0,765

0,728

0,651

0,254

87,33

71,33

86,00

98,67

مرتفعة جدا

مرتفعة

مرتفعة جدا

مرتفعة جدا

يتطل م ممب من امل م ممدقق ال م ممداخلي امتالك املعرف م ممة،
واملهارات ،والكفاءة املطلوبة لالضم ممطالع مبسم ممؤولياهتم
الفردية

4,70

0,466

94,00

مرتفعة جدا

10

يتطلممب من املممدقق الممداخلي بممذل العنممايممة ،واملهممارة
الالزمة لتنفيذ مهامه

4,37

,556

7,33

مرتفعة جدا

11

يتطلممب من املممدقق الممداخلي حتسم م م م م م ممني معرفتهم،
مهم م مماراهتم ،والكفم م مماءات األخرى من خالل التكوين
املهين املستمر

4,17

0,531

83,33

مرتفعة
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12

لدعم جودة أنش م م م ممطة التدقيق الداخلي جيب القيام
بتقييمات داخلية وخارجية على السواء

4,33

0,606

86,67

مرتفعة جدا

13

يرفع الرئي التنفيذي للتدقيق الداخلي تقريره عن
برانمج أتكيد وحتسني اجلودة إىل جمل اإلدارة

4,57

0,626

91,33

مرتفعة جدا

14

التقم ممارير اليت يرفعهم مما الرئي التنفيم ممذي للتم ممدقيق
الداخلي توض م م م م م ممح أن أنشم م م م م م ممطته متت وفقا ملعايري
املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي.

4,60

أراء واجتاهات أفراد العينة حول مستوى مسامهة تطبيق معايري مسات
التدقيق من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف مواجهة املخاطر يف املصارف.

0,563

92,00

مرتفعة جدا

4,364

0,133

مرتفعة جدا

الوزن النسيب لالجتاه العام

% 87,29

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان ،خمرجات برانمجSPSS.V25
امللحق رقم( : 02نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثاين
الرقم

الرقم

الفقرات

املتوسا
ااسا

15

يقوم املم ممدقق الم ممداخلي ابلتم ممأكم ممد مم مما إذا
كانت أهداف اإلدارة متماشم م م م م م ممية مع موارد
املؤسسة وقدرهتا على حتمل اخلسارة.

4,33

16

احنراف

املعياري
0,959

الوزن

النسيب%
86,67

درجة االجتاه
العام

مرتفعة جدا

يقوم التم ممدقيق الم ممداخلي يف تتبع الثغرات
وحاالت عدم الكفاءة  ،هبدف حتديد حجم
املخاطر اليت تواجه املصرف

4,47

0,629

89,33

مرتفعة جدا

17

يقوم التممدقيق الممداخلي بتقييم املخمماطر و
اإلجراءات املوضوعة للتعامل معها

4,23

0,971

84,67

مرتفعة

18

يقوم املدقق الداخلي ابلتأكد من فاعلية
أداء املوظفني يف التعامل مع املخاطر

4,53

0,571

90,67

مرتفعة جدا

19

يقوم املم م ممدقق الم م ممداخلي بتقييم تنفيم م ممذ
إجراءات االستجابة للمخاطر

4,40

0,675

88,00

مرتفعة جدا

20

21

يقوم املممدقق الممداخلي برفع تقرير مكتوب
إىل اإلدارة المعملمي م م مما عممن أعمم م م ممال المت م م ممدقميمق
ونتائجها والتوصيات الالزمة

4,37

0,765

87,33

درج مرتفعة

يقوم املممدقق الممداخلي ابلتممأكممد من مممدى

4,67

0,802

93,33

مرتفعة جدا
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اس م ممتجابة اإلدارة للتوص م مميات الداخلية املعدة
بواس م م م م م م مط ممة امل ممدققني واملنظمني لتقوي ممة إدارة
املخاطر املصرف
22

يقوم املممدقق الممداخلي ابلتممأكممد من مممدى
اسم م ممتجابة اإلدارة للتوصم م مميات اخلارجية املعدة
بواس م م م م م م مط ممة امل ممدققني واملنظمني لتقوي ممة إدارة
خماطر املصرف

23

أراء واجتاهات أفراد العينة حول مستوى مسامهة تطبيق
معايري مسات التدقيق من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف
مواجهة املخاطر يف املصارف.

4,23

0,971

84,67

مرتفعة جدا

4,404

0,339

مرتفعة جدا

% 88.08

الوزن النسيب لالجتاه العام

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان ،خمرجات برانمجSPSS.V25
امللحق رقم( : 03نتائج حتليل إجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثالث
الفقرات

املتوسا

الرقم

الرقم

ااسا

احنراف

املعياري

الوزن

النسيب%

درجة االجتاه
العام

24

يقوم املم ممدقق الم ممداخلي ابلتم ممأك ممد مم مما إذا
كانت أهداف اإلدارة متماشم م م م م م ممية مع موارد
املؤسسة وقدرهتا على حتمل اخلسارة.

4,33

0,959

86,67

مرتفعة جدا

25

يقوم التم ممدقيق الم ممداخلي يف تتبع الثغرات
وحاالت عدم الكفاءة  ،هبدف حتديد حجم

4,47

0,629

89,33

مرتفعة جدا

املخاطر اليت تواجه املصرف
26

يقوم التممدقيق الممداخلي بتقييم املخمماطر و
اإلجراءات املوضوعة للتعامل معها

4,23

0,971

84,67

درجة مرتفعة

27

يقوم املدقق الداخلي ابلتأكد من فاعلية
أداء املوظفني يف التعامل مع املخاطر

4,53

0,571

90,67

مرتفعة جدا

28

يقوم املم م ممدقق الم م ممداخلي بتقييم تنفيم م ممذ
إجراءات االستجابة للمخاطر

4,40

0,675

88,00

مرتفعة جدا

29

يقوم املممدقق الممداخلي برفع تقرير مكتوب
إىل اإلدارة المعملمي م م مما عمن أعمم م م ممال المتم م ممدقيمق
ونتائجها والتوصيات الالزمة

4,37

0,765

87,33

درجة مرتفعة
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30

يقوم املممدقق الممداخلي ابلتممأكممد من مممدى
اس م ممتجابة اإلدارة للتوص م مميات الداخلية املعدة
بواس م م م م م م مط ممة امل ممدققني واملنظمني لتقوي ممة إدارة
املخاطر املصرف

4,67

0,802

93,33

مرتفعة جدا

31

يقوم املممدقق الممداخلي ابلتممأكممد من مممدى
اس م ممتجابة اإلدارة للتوص م مميات اخلارجية املعدة
بواس م م م م م م مط ممة امل ممدققني واملنظمني لتقوي ممة إدارة
خماطر املصرف

4,23

0,971

84,67

مرتفعة جدا

32

أراء واجتاهات أفراد العينة حول مستوى مسامهة تطبيق
معايري مسات التدقيق من قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف
مواجهة املخاطر يف املصارف.

4,404

0,339

درجة مرتفعة
جدا

الوزن النسيب لالجتاه العام

% 88.08

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على بياانت االستبيان ،خمرجات برانمجSPSS.V25

