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 ملخص البحث
وظائف  –دقيق معايير الت –معرفة أثر أبعاد التدقيق الداخلي المتمثلة بـ )استقاللية التدقيق إلى  يهدف هذا البحث

 .الخليجعملية ضبط الجودة في بنك سورية و فيأهداف التدقيق(  –التدقيق 

من  بةمناستوزيع استبانة على عينة اعتماد المنهج الوصفي في الدراسة وولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم 

استبانة  (58)تم استرداد ( مفردة، 63بلغ عددها )العاملين في المراكز الوظيفية العليا في بنك سورية والخليج 

ك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات وفي ضوء ذل، (%92)صالحة للتحليل بنسبة استرداد  منها

عدد من النتائج أهمها وجود ، وتوصلت الدراسة إلى SPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

افةً إلى وجود ، إضفي بنك سورية والخليجوعملية ضبط الجودة لتدقيق الداخلي كل من امرتفع لمستوى تطبيق 

وظائف  –التدقيق  معايير –استقاللية التدقيق بكافة أبعاده ) للتدقيق الداخلياللة إحصائية أثر إيجابي متوسط ذو د

 لتدقيق الداخليا، حيث يشرح تحسين عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج( في أهداف التدقيق –التدقيق 

 .ضبط الجودةمن التغيرات في  24.7%

ضرورة تعزيز أعمال التدقيق الداخلي في بنك  قترحات أهمها:وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات والم

سورية والخليج بحيث يقوم على استقاللية عمل فريق التدقيق الداخلي للبنك ووفقاً للمعايير العالمية، مع العمل 

على دعم جهود ووظائف عملية التدقيق الداخلي والقيام بها بشكل كامل، بما يضمن تحقيق أهداف التدقيق 

 .اخلي حيث يعتبر التدقيق الداخلي أحد مداخل تحسين ضبط الجودة في البنكالد
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Abstract 

 

This research aims to know the impact of internal audit dimensions (audit independence - audit 

standards - audit functions - audit objectives) in quality control process in Syria Gulf Bank. 

To achieve the objectives of the study, the descriptive approach was adopted in the study and a 

questionnaire was distributed to an appropriate sample of workers in senior positions in Syria Gulf 

Bank, which numbered (63) individuals, and (58) questionnaires were retrieved, of which are valid 

for analysis, with a recovery rate of (92%). The data were collected and analyzed, and hypotheses 

were tested using the SPSS statistical package for social sciences. The study reached a number of 

results, the most important of which is the existence of a high level of application for both internal 

auditing and the quality control process in Syria Gulf Bank. In addition to the presence of a 

medium positive impact with statistical significance for internal audit in all its dimensions (audit 

independence - audit standards - audit functions - audit objectives) in improving the quality control 

process in Syria Gulf Bank, as the internal audit explains 24.7% of the changes in quality control. 

The study ended with a set of recommendations and proposals such as: The necessity of 

strengthening the internal audit work in Syria Gulf Bank, and the internal audit is one of the 

approaches to improving quality control in the bank. 
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 : مقدمة

على وجه ومة النظام المصرفي البلد على مدى س ألي الوطني وفعالية السياسة النقدية  االقتصادمة التعتمد س

 وجب االقتصادية األنشطةعن تمويل  األولمة البنوك، وباعتبار أن هذه البنوك هي المسؤول الالتحديد س

لمالية وازدياد بهذا القطاع من أجل كفاءة أحسن. فالتطورات المتسارعة على أصعدة تحرر الخدمات ا االهتمام

 جعلت، حجام كبيرةاألالمصرفية والحاجة إلى بنوك ذات  المعامالتعملية التطوير في التكنولوجيا وزيادة حجم 

 ً ً  وتعقيداً  نشاطات البنوك أكثر تنوعا لكم هائل من المخاطر مما يميزها عن غيرها من القطاعات  وتعرضا

 .االقتصادية

في رسالة أي مصرف هو إرضاء زبائنه بما يضمن تحقيق األهداف  ولقد أضحى معلوماً أن الهدف األساسي

التي أنشئ ألجله، ونتيجةً للمنافسة المتزايدة أصبحت الجودة من أهم العوامل التي تتحكم في قرار العميل الختيار 

مصرف دون غيره، لذلك فإن فهم الجودة وتطوير أنظمتها أصبحت أحد المداخل األساسية في تحديد 

 جيات هذا المصرف نحو تحقيق رغبات العمالء وتحسين موقعه التنافسي.استراتي

لظروف تبدو الحاجة إلى مهمة التدقيق الداخلي حتمية ال غنى عنها في تزيد مختلف األطراف اوفي ظل هذه 

 سواء كانت داخلية أو خارجية بمعلومات دقيقة وموثوقة وذات مصداقية، فالتدقيق الداخلي أصبح يحظى باهتمام

كبير ومتزايد لدى كافة األوساط المالية واالقتصادية والقانونية لما لرأي المدقق الداخلي من أثر على ترشيد 

إدارة المنظمات بشكل عام والمصارف بشكل خاص نحو اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، إضافةً إلى 

تاحة بأفضل كفاية ممكنة لتقديم أهميته في ضبط الجودة كونه عامل مهم ومساعد في تخصيص الموارد الم

الخدمات المصرفية بجودة عالية حيث تؤكد مختلف أنظمة الجودة على أهمية التدقيق الداخلي كأداة هامة لإلدارة 

 في مراقبة تطبيق معايير الجودة والتأكد من فعاليتها.

مواضيع من ال خدماتأصبح التركيز على موضوع تحسين عملية ضبط الجودة في صناعة وتقديم ال لذلك فقد

الهامة التي تهم المنظمات بشكل عام والمصارف بشكل خاص لضمان حق العميل وحمايته من الغش، وأصبح 

التوصل إلى مستويات جودة عالية من العناصر الضرورية لنجاح أي مصرف والسعي إلى تحقيق أهدافه في 

 البقاء واالستمرار وتحقيق المزايا التنافسية.

ارف في المصالتدقيق الداخلي  مدى البحث عن أهميةثة في البحث الحالي إلي ق عمدت الباحفي ضوء ما سب

 .سورية والخليج ومدى مساهمته في تحسين عملية ضبط الجودة في المصرف المذكور من خالل تناولها لبنك
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 الدراسات السابقة:

 استعراض الدراسة السابقة: -1

 يةعلى مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنب اخلية وضبط الجودةللتدقيق الد افي دراسته ةالباحث تاّطلع

ً المتغيريدراسات تجمع بين صعوبة في الحصول على  ةالباحث ت، وقد وجدبموضوع البحثالمتعلقة  ، ن معا

 حثذات العالقة النسبية بموضوع البالحديثة في الحصول على مجموعة من الدراسات  ةالباحث تلذلك فقد اجتهد

 كلة البحث وبناء وتطوير الفرضيات:على تحديد مش اوالمطبقة في مجاالت أخرى ساعدته

 الدراسات العربية: -1-1

 ( بعنوان:2221ورياض )دراسة شيخي 

الة دراسة ح: الجزائرية االقتصادية المؤسساتفي  الماليةلتدقيق الداخلي كأداة لتحسين جودة القوائم ا "

 ("س -س) المحدودة المسؤوليةالشركة ذات 

 خاذكونها أداة رئيسية في ات الماليةدور التدقيق الداخلي في تحسين جودة القوائم  إبراز لىإالدراسة  هدفت هذه

 صاحاإلفنفسها تعاني من مشاكل  االقتصاديةمن طرف مستخدميها. حيث وجدت الشركات  المختلفةالقرارات 

طرق فعالة تضمن لها الحصول على قوائم مالية  ، وهو ما دفعها للبحث عنالمحاسبية المعلوماتالسليم عن 

 لمحدودةا المسؤوليةالداخلي للشركة ذات  المدققوقد خلصت هذه الدراسة إلى قدرة  والجودة. بالمصداقية تتمتع

تحديد مواطن ب الماليةفي تحسين جودة القوائم  المساعدةالتدقيق الداخلي للتثبيتات على  مهمة خالل"س س " من 

عف التي يتميز بها نظام الرقابة الداخلية، مع تقديم توصيات لتصحيح النقائص الناتجة عن بعض القوة والض

 .بالتثبيتات المتعلقة المحاسبية األخطاء وكذا اإلدارية اإلجراءات

 ( بعنوان:2221) داود وأبو فارسدراسة 

ة برج بوعريرج للشركة دراسة حالة وكال: التدقيق الداخلي على أداء شركات التأمين الجزائرية"أثر 

 "الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين

 صاديةاالقتعلى المؤسسات  اإليجابيتسليط الضوء على مهنة التدقيق الداخلي وأثرها لى إالدراسة  هدفت هذه

ن المقارن م ي، وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج االستنباطخاصة منها الشركات الكبيرة في تحسين أدائها

نتقال مما هو عام إلى ما هو خاص ومقارنته مع ما هو موجود على أرض الواقع عبر اعتماد الشركات خالل اال

الجزائرية للتأمين أنموذجاً، وتوصلت عدد من النتائج أهمها أن التدقيق الداخلي يلعب دوراً هاماً في استعراض 
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ن طبيق القوانين والسياسات المطلوبة، كما أفعالية الرقابة الداخلية في التأكد مما إذا كان النظام تتوفر في ت

 التدقيق الداخلي يلعب دوراً هاماً في إضافة قيمة مضافة لتحسين األداء في الشركات المدروسة.

 ( بعنوان:2221دراسة بالل و بوشنه )

 "تقييم دور التدقيق الداخلي في نظام الرقابة الداخلية: دراسة حالة بنك الخليج وكالة أدرار"

إبراز دور التدقيق الداخلي في نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات االقتصادية، وقد لى إالدراسة  هذههدفت 

 ائر.الجز –اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ومنهج دراسة الحالة على مستوى وكالة بنك الخليج بأدرار 

لى المؤسسة االقتصادية يمتد نشاطه إوقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن التدقيق الداخلي يعد نشاط أساسي في 

جميع أنواع الرقابات اإلدارية وال ينحصر في الرقابة اإلدارية فقط بل يغطي الرقابة المحاسبية والضبط 

 الداخلي، كما يكسب التدقيق الداخلي وظيفة مهمة لتفعيل نظام الرقابة الداخلي.

 ( بعنوان:2222) ضيفدراسة 

 "ودة المعلومات المحاسبية في البنوك: دراسة حالة بنوك بسكرةأهمية التدقيق الداخلي في ج"

تحديد مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية في البنوك،  هدفت هذه الدراسة إلى

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي من خالل تصميم استبانة وزعت على عينة من العاملين في البنك وقد 

والبنوك التجارية العاملة في والية بسكرة في الجزائر والتي بلغ عددها ثمانية بنوك إضافةً إلى المركزي 

المدققين الداخليين المتواجدين على مستوى المديريات العامة والجهوية، وقد تم تحليل بياناتها باستخدام البرنامج 

ي تحقيق جودة المعلومات المحاسبية على توصلت الدراسة إلى أن التدقيق الداخلي يساهم ف .SPSSاإلحصائي 

اءة والموضوعية، الكف االستقاللية)فره على محددات الجودة تو خاللبسكرة، وذلك من  بواليةمستوى البنوك 

وره في تقييم وتحسين نظامي الرقابة الداخلية، كما أنه يساهم في الحد من عدم تماثل إلى د باإلضافة، (المهنية

 .المعلومات المحاسبية

 ( بعنوان:2219) عمرون وزياندراسة 

دور التدقيق الداخلي في تحسين جودة المعلومات المحاسبية: دراسة عينة من المؤسسات االقتصادية "

 "بوالية المسيلة

هداف ، ولتحقيق أالتدقيق الداخلي في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةدور توضيح هدفت هذه الدراسة إلى 

وإبراز العالقة  النظري لكل من التدقيق الداخلي وجودة المعلومات المحاسبية اإلطار عرضتم  هذه الدراسة 
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بينهما، كما تم تصميم استبيان وجه لعينة من المؤسسة وتحليل آراء وإجابات المستجوبين باستخدام اختبارات 

ن إلى عدد م ومعالجات إحصائية مناسبة بهدف الوصول إلى نتائج تدعم موضوع البحث، وتوصلت الدراسة

النتائج أهمها وجود دور هام للتدقيق الداخلي في إضفاء الخصائص النوعية على المعلومات المحاسبية لتتناسب 

 .مع كافة مستخدميها فبالتالي فهو يساهم في تحسين جودتها وضمان مصداقيتها

 الدراسات األجنبية: -1-2

 بعنوان: Al Fayi (2022) دراسة

"Internal audit quality and resistance to pressure" 

 "ومقاومة الضغوط الداخلي لتدقيقاجودة "

( على قدرة المديرين التنفيذيين IAFفحص تأثير عوامل جودة وظائف التدقيق الداخلي )إلى الدراسة  ت هذهدف

نات ياب ، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث( على عدم تعديل تقرير التدقيق الداخليCAEللتدقيق )

 IAFجودة  للتحقيق في العالقة بينلبنك البحرين والكويت من الهيئة العامة للمعرفة العالمية للتدقيق الداخلي 

باستخدام  IAFحساب جودة تم  وقدومقاومة المدقق للضغط المرتبط بالتغييرات في تقارير التدقيق الداخلي. 

ياس مقاومة المدققين باستخدام المدى الذي قكما تم . IAFمقياس مركب يشتمل على أربعة مكونات جودة 

قد أظهرت و واجه فيه المدققون الداخليون موقفًا تم فيه توجيههم لتعديل نتيجة تدقيق صحيحة في تقرير ما.

أن خبرة رؤساء التدقيق الداخلي المعتمدين وشهاداتهم وتدريبهم وموضوعيتهم كانت جميعها نتائج الدراسة 

إلى قدرة أكبر على مقاومة  IAF، تؤدي الجودة األعلى لـ مة الضغط. بعبارة أخرىكبير بمقاومرتبطة بشكل 

 الضغط لتغيير تقاريرهم.

 بعنوان: Dsouza & Jain (2021)دراسة 

"Impact of Internal Audit Quality on Financial Stability" 

 "تأثير جودة التدقيق الداخلي على االستقرار المالي "

بالكفاءة  اليين يتسمانتأثير جودة التدقيق الداخلي كأداة أساسية إلدارة واستقرار م ة إلى فحصالدراسهذه هدفت 

على  توزع اتاستبيانالمقابالت والبيانات من خالل  تم جمع ، مما يحقق األهداف المالية للشركة.والفعالية

الرتباط االبيانات باستخدام هذه تحليل تم ومهنيي التدقيق والتمويل والمصارف مفردة من  211عينة مكونة من 

 ما يكشفكعالقة إيجابية بين جودة التدقيق واالستقرار المالي. وجود م النتائج وتقترح تقيّ  .واالنحدار البسيط
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كل مباشر تؤثر جودة التدقيق العالية بش بحيثالبحث عن الدور الهام لجودة التدقيق الداخلي على البيانات المالية 

 رار المالي للشركة.على مستوى االستق

 

 

 بعنوان: Al Awaqleh (2021)دراسة 

"The Effect of Internal Control on Employee Performance of Small and 

Medium-Sized Enterprises in Jordan: The Role of Accounting Information 

System" 

سات الصغيرة والمتوسطة في األردن: دور الرقابة الداخلية على أداء الموظفين في المؤسالتدقيق وأثر "

 "نظام المعلومات المحاسبية

في ين أداء الموظف على ونظام المعلومات المحاسبيةالرقابة الداخلية  تأثيرهذه الدراسة إلى التعرف على  هدفت

 لجمع البيانات. استبيانتصميم م ، ت( في األردنSMEsالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم )

واسترداد استبيانا  271تم توزيع ما مجموعه حيث  ينات العشوائية لمسح المستجيبينتم استخدام نهج أخذ العو

أسفرت نتائج الدراسة  .SPSSو  AMOSم تحليل البيانات باستخدام ثم ت ،%75 استجابة بمعدل، استبيان 213

، ةنظام المعلومات المحاسبيوعالقة إيجابية مع  عالقة إيجابية قوية مع أداء الموظف لهالرقابة الداخلية إلى أن ا

يتوسط نظام المعلومات ، وعالقة إيجابية بأداء الموظف له وجدت الدراسة أن نظام المعلومات المحاسبيةكما 

 المحاسبية العالقة بين الرقابة الداخلية وأداء الموظف.

 بعنوان: Sumito et al (2019)دراسة 

"Influence of Internal Audit and Internal Control System on Quality of the 

Financial Statement" 

 "تأثير التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلية على جودة البيانات المالية"

من خالل تنفيذ عمليات  ةرير المالياالحصول على أدلة تجريبية ألسباب جودة التقهدفت هذه الدراسة إلى 

ية في وزارة الشؤون البحر تي يتم اإلشراف عليها من خالل فعالية نظام الرقابة الداخليةالتدقيق الداخلي ال

مسوحات مرتكزة على النظريات الموجودة إلى تم تطوير العملية من خالل  .في اندونيسياوالثروة السمكية 

ليات خلية وتنفيذ عمنموذج مصمم لفحص جودة التقارير المالية التي تم الحصول عليها من نظام الرقابة الدا
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تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ و. مفردة 411حيث تم توزيعها على عينة مكونة من  التدقيق الداخلي

 .سيطومتغير كنظام الرقابة الداخلية فعالية  من خاللالتدقيق الداخلي ال يؤثر على جودة البيانات المالية 

 :التعقيب على الدراسات السابقة -2
 

الذي وث الحالي مع عدد قليل في تناوله لموضوعي التدقيق الداخلي وعملية ضبط الجودة معاً يتفق البح -

( ودراسة )عمرون وزيان، 2121( ودراسة )ضيف، 2121)شيخي ورياض،  دراسةتمثل في 

 .(Sumito et al, 2019)ودراسة  (2119

فيما يختلف  كمتغير مستقل الداخليللتدقيق عدد من الدراسات السابقة في تناولها يتفق البحث الحالي مع  -

كل من وتناولت  ،مقاومة الضغوط (AlFayi, 2022)راسة د عنها في المتغير التابع حيث تناولت

األداء، فيما تناولت دراسة )بالل  (AlAwaqleh, 2021)ودراسة ( 2121دراسة )داود وأبو فارس، 

في تأثير  (Dsouza & Jain, 2021)فيما بحثت دراسة  ( نظام الرقابة الداخلية،2121وبوشنه، 

 .التدقيق الداخلي على االستقرار المالي

 ,AlFayiدراسة ) في قطاع البنوك ويتفق في ذلك مع كل منالتطبيق مجال يتناول البحث الحالي  -

، فيما يختلف عن باقي الدراسات (2121ودراسة )ضيف،  (2121)بالل وبوشنه، دراسة و( 2122

في مجال الشركات ذات المسؤولية ( 2121دراسة )شيخي ورياض، قت في مجال التطبيق حيث طب

على شركات التأمين، وكل من دراسة   (2121)داود وأبو فارس،  ودراسةالمحدودة، 

(AlAwaqleh, 2021)  على المؤسسات االقتصادية، فيما  (2119)عمرون وزيان، ودراسة 

لدراسة تعتمد هذه احيث  بعاد متغيرات البحثأيختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة في تحديد  -

 .(وظائف التدقيق –معايير التدقيق  –استقاللية التدقيق )هي  للتدقيق الداخليأربع أبعاد 

 هذه الدراسة عن الدراسات السابقة وفق التالي:اختالف كما يمكن تفصيل  -

 عن الدراسات السابقة اختالف الدراسة الحالية –( 1) الجدول

 لهدفا الدراسة

 متغيرات الدراسة

 البيئة
أدوات 

 الدراسة
المتغير 

 المستقل

المتغير 

 الوسيط

المتغير 

 التابع

الدراسة 

 الحالية

التدقيق أثر دراسة 

الداخلي في تحسين 

 عملية ضبط الجودة

التدقيق 

 الداخلي
- 

ضبط 

 الجودة

بنك سورية 

 والخليج
 االستبانة

(Al Fayi, 

2022) 

جودة دراسة تأثير 

على دقيق الداخلي الت

 مقاومة الضغوط

جودة التدقيق 

 الداخلي
- 

مقاومة 

 الضغوط

بنك البحرين 

 والكويت

تقارير 

وبيانات 

 مالية

)شيخي 

ورياض، 

2121) 

إبراز دور التدقيق 

الداخلي في تحسين 

 جودة القوائم المالية

التدقيق 

 الداخلي
- 

جودة القوائم 

 المالية

الشركة ذات 

المسؤولية 
 قوائم مالية
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 -المحدودة )س

 س(

(Dsouza & 

Jain, 

2021) 

فحص تأثير جودة 

على  التدقيق الداخلي

 االستقرار المالي

جودة التدقيق 

 الداخلي
- 

االستقرار 

 المالي
 الشركات المالية

 ةلمقابلا -

 ةاناالستب -

)داود وأبو 

فارس، 

2121) 

لى تسليط الضوء ع

مهنة التدقيق الداخلي 

على تحسين وأثرها 

 األداء

قيق التد

 الداخلي
 األداء -

شركات التأمين 

 الجزائرية
 االستبانة

(Al 

Awaqleh, 

2021) 

تأثير الرقابة الداخلية 

ونظام المعلومات 

المحاسبية على أداء 

 الموظفين

الرقابة 

 الداخلية

نظام 

المعلومات 

 المحاسبية

أداء 

 الموظفين

المؤسسات 

الصناعية 

الصغيرة 

والمتوسطة 

( SMEsالحجم )

 في األردن

 االستبانة

)بالل 

وبوشنه، 

2121) 

إبراز دور التدقيق 

الداخلي في نظام 

 الرقابة الداخلية

التدقيق 

 الداخلي
- 

نظام الرقابة 

 الداخلية

وكالة بنك الخليج 

 الجزائر –بأدرار 
 االستبانة

)ضيف، 

2121) 

تحديد مدى مساهمة 

التدقيق الداخلي في 

تحقيق جودة 

 المعلومات المحاسبية

التدقيق 

 لداخليا
- 

جودة 

المعلومات 

 المحاسبية

البنك المركزي 

والبنوك التجارية 

العاملة في والية 

بسكرة في 

 الجزائر

 االستبانة

(Sumito, 

et al, 

2019) 

تأثير التعرف على 

التدقيق الداخلي ونظام 

الرقابة الداخلية على 

 جودة البيانات المالية

التدقيق 

 الداخلي

نظام الرقابة 

 الداخلية

 جودة

البيانات 

 المالية

وزارة الشؤون 

البحرية والثروة 

السمكية في 

 اندونيسيا.

 االستبانة

)عمرون 

وزيان، 

2119) 

توضيح دور التدقيق 

الداخلي في تحسين 

جودة المعلومات 

 المحاسبية

التدقيق 

 الداخلي
- 

جودة 

المعلومات 

 المحاسبية

المؤسسات 

االقتصادية بوالية 

 المسيلة

 االستبانة

 (2222، ةالباحث)من إعداد  –المصدر 

 :السابقة الحالي بين البحث ختالفالتشابه واالأوجه  -3

ط التدقيق الداخلي وضبمفاهيم بعد االطالع على الدراسات السابقة واالطالع على أهم االتجاهات الحديثة حول 

 فادتها للدراسة الحالية في النقاط اآلتية:إ تُدرج الباحثةن أيمكن الجودة 

يث ح وتحديد متغيرات الدراسة والتساؤالت والفروضوإشكالية البحث  في صياغة األهداف ساعدت -

 –التدقيق  معايير –)استقاللية التدقيق  من خالل أربع أبعاد أساسية هي التدقيق الداخليبناء تم قياس 

(، كما تم قياس 2118وذلك باالعتماد على دراسة )عوماري،  (أهداف التدقيق – وظائف التدقيق

 . (2113)بجاي،  عتماد على دراسةضبط الجودة باال

 النظري. اإلطارساعدت في تكوين  -
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 ساعدت في بناء أدوات الدراسة ومقاييسها. -

لية التدقيق الداخلي على عمتناول تأثير ة جديدة لم تتم دراستها من خالل ساعدت في االنطالق من زاوي -

 لمتغيرين هي دراسات قليلة جداً.السيما وأن الدراسات التي تناولت العالقة بين هذين ا ضبط الجودة

 مشكلة البحث:

تعتبر السوق البنكية سوق غير مستقرة نظراً الرتباطها بالسياسة االقتصادية والمالية للدولة، وهذا ما يجعل 

البنوك عرضةً لمخاطر عديدة تزداد في ظل التغيرات الراهنة، مما يزيد من فرصة هذه البنوك للبحث عن 

ه المتغيرات واالحتفاظ بمكانتها السوقية من خالل ضبط وتحسين جودة خدماتها األمر الذي البدائل لمواجهة هذ

يلبي حاجة عمالئها، فأصبحت البنوك تعتمد بشكل كبير على وظيفة التدقيق الداخلي لتقييم وتحسين وضبط 

خالل  ومنالبنك،  جودة خدماتها، حيث أصبح التدقيق الداخلي يحتل مكانة مرموقة داخل الهيكل التنظيمي في

كما وقفت  ،التدقيق الداخليإلى حد ما على  هذا البنكلفت انتباهها اعتماد  بنك سورية والخليجعمل الباحثة في 

 ،الخدمات التي يقدمها البنك لعمالئه من خالل تحسين جودة هذه الخدمات وضبطهاثره على أعند نتائج ذلك و

على أثره و قيق الداخلي في بنك سورية والخليجالتدالربط بين واقع األمر الذي دفعها إلى التفكير في البحث و

 ، وعليه يمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي:عملية ضبط الجودة فيه

 ؟عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليجفي التدقيق الداخلي ثر أما 

 ن هذا التساؤل التساؤالت التالية:ع ويتفرع

 ؟التدقيق الداخلي في بنك سورية والخليج واقعما هو  -

 واقع عملية ضبط جودة الخدمات التي يقدمها بنك سورية والخليج؟ ما هو -

 ؟الجودة في بنك سورية والخليجوتحسين ضبط عملية  في التدقيق الداخلي ما هو أثر -

 عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج؟في ما هو أثر استقاللية التدقيق الداخلي  -

 عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج؟ فيالتدقيق الداخلي  معاييرما هو أثر  -

 عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج؟ فيالتدقيق الداخلي  وظائفما هو أثر  -

 عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج؟ فيالتدقيق الداخلي  أهدافما هو أثر  -

 أهمية البحث:

 ي أهمية علمية وأهمية عملية يمكن بيانها فيما يلي:تتمثل أهمية البحث ف

 األهمية العلمية: .1
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ي التدقيق الداخل هما والماليفي الفكر اإلداري  والهامة يتناول البحث اثنين من المتغيرات الحديثة -

باعتبارها خطوة مهمة في أي مؤسسة ترغب الدخول في األسواق لتكتسب أهميتها  الجودةضبط و

ه منافسة شديدة نتيجة التغيرات في بيئة األعمال حيث يتحتم عليها مواجهتها عبر الدولية أو تواج

 .التحسين المستمر للعمليات والعمل على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة لاللتزام بمستويات الجودة المحددة

ود مدى وجمن أجل اكتشاف م البحث الحالي بالربط بين التدقيق الداخلي وعملية ضبط الجودة يقو -

 .القة بين المتغيرين واتجاههاع

دقيق الداخلي التيشكل هذا البحث قاعدة نظرية متينة للدراسات المستقبلية التي ستتناول بالبحث في  -

 .وضبط الجودة

 : النظرية ةاألهمي .2

نوع  تشافاك، من أجل لتدقيق الداخلي وضبط الجودةاللربط والتفاعل بين  محاوالتيقدم البحث الحالي  -

 .اإلحصائيةوى معنوياتها من الناحية قة ومستالالع

لتدقيق امعرفة مستوى في  بنك سورية والخليجالبحث الحالي أصحاب القرار في ساعد يقع أن المتومن  -

ضبط جودة الخدمات على عملية التدقيق الداخلي  ريأثت ومدى، لديها الداخلي وضبط جودة الخدمات

 .البنكية في البنك

ز يتعزي ف بنك سورية والخليجار في تفيد أصحاب القرأن  من المتوقعيقدم البحث الحالي توصيات  -

 .تحسين عملية ضبط جودة الخدمات فيهبما يساهم في  التدقيق الداخليفعالية 

 أهداف البحث:

 تتمثل أهداف البحث في النقاط التالية:

 .بنك سورية والخليجفي  التدقيق الداخليمعرفة مستوى  -

 .ضبط الجودة في بنك سورية والخليجمستوى تقصي  -

 .سورية والخليجفي التدقيق الداخلي على عملية ضبط الجودة أبعاد ر يأثى تالتعرف عل -

تساهم في تطوير مقومات  على ضوء الدراسة التطبيقيةتقديم مجموعة من االقتراحات والتوصيات  -

 .في بنك سورية والخليج وتحسين عملية ضبط جودة الخدمات فيه التدقيق الداخلي

 فرضيات البحث:

الشكل  على يمكن صياغة فرضيات البحثالسابقة  تالبحث وأهداف البحث ومراجعة الدارسابناًء على مشكلة 

 التالي:
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H-  جعملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليعلى  للتدقيق الداخلييوجد تأثير ذو داللة إحصائية ،

 عنها الفرضيات الفرعية التالية: ويتفرع

H1-  دة في عملية ضبط الجوعلى  التدقيق الداخلي الستقالليةيوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 .بنك سورية والخليج

H2-  بنك  عملية ضبط الجودة فيعلى  التدقيق الداخلي لمعاييريوجد تأثير ذو داللة إحصائية

 سورية والخليج.

H3- عملية ضبط الجودة في على  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لوظائف التدقيق الداخلي

 بنك سورية والخليج.

H4- عملية ضبط الجودة في على  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألهداف التدقيق الداخلي

 بنك سورية والخليج.

 

 البحث: اجمنه

الذي يعتبر بمثابة مظلة واسعة ومرنة تتضمن عدداً التحليلي  منهج الوصفعلى  افي دراسته ةالباحث تاعتمد

الميدانية، كما أن هذا المنهاج من أكثر المناهج من المناهج واألساليب الفرعية مثل المسوح االجتماعية و

استخداماً في دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية وهو يناسب الظاهرة موضوع الدراسة، حيث أن المنهج 

الوصفي يرتكز على أساس تحديد خصائص الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين متغيراتها وأسبابها 

عرف على ك من جوانب تدور حول مشكلة أو ظاهرة معينة بهدف فهم مضمونها والتواتجاهاتها وما إلى ذل

 حقيقتها على أرض الواقع.

 مصدرين أساسيين للمعلومات: ةالباحث توقد استخدم

 :لتكوين اإلطار النظري من خالل مراجعة مصادر البيانات  ةالباحث تحيث اتجه المصادر الثانوية

والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة والدوريات والمقاالت واألبحاث  الثانوية والتي تتمثل في الكتب

 والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والبحث والمطالعة في مواقع االنترنت.

 :لية إلى جمع البيانات األو ةالباحث تلمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث لجأ المصادر األولية

ً لهذا الغرض باستخدام مقياس اليكرت من خالل االست بانة كأداة رئيسية للدراسة، ُصممت خّصيصا

 الخماسي.
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 غير موافق أبداً  غير موافق محايد موافق موافق جداً 

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات  5
 

ك للتحقق من وذل IBM SPSS Statistic Ver. 26وتم تحليل بياناتها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

 صحة الفروض.

 :نموذج البحث ومتغيراته

 ، أبعاده:التدقيق الداخلي المتغير المستقل:

 استقاللية التدقيق الداخلي -

 معايير التدقيق الداخلي -

 وظائف التدقيق الداخلي -

 أهداف التدقيق الداخلي -

 ضبط الجودة المتغير التابع:

 .سة والعالقة بينهاتغيرات المدروالم ( أبعاد كل من1يبين الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج البحث  –( 1الشكل )

 مجتمع البحث وعينته:

 التدقيق الداخلي

 ي

 

 

 

 

 

 

 

 استقاللية التدقيق

 معايير التدقيق

 وظائف التدقيق

 أهداف التدقيق

 

 

 ضبط الجودة

 

 

H2 

H3 

H4 

H1 

H 

 المتغير المستقل

 التابعالمتغير 
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( 76لمكون من )ا سورية -بنك سورية والخليجفي  العاملين في المراكز الوظيفية العليايتكون مجتمع البحث من 

 (Krejcie & Morgan, 1970)( مفردة وذلك باالعتماد على جدول 63حيث تم تحديد حجم العينة بـ )، عامل

استبانة  (58) تم توزيع االستبانة عليها، وتم استردادمجتمع البحث معروف، و نلتحديد حجم العينات في حال كا

  إجمالي االستبانات الموزعة.من   (%92) بنسبةصالحة للتحليل 

 حدود البحث:

 :بنك سورية والخليجتم تحديد ميدان الدراسة في  الحدود المكانية. 

 ولغاية 1/3/2122المدة الزمنية التي استغرقت إلنجاز لدراسة، وهي الفترة من  زمانية:الحدود ال 

31/ 15 /2122 . 

  ة استقالليالتدقيق الداخلي من خالل أبعاده تأثير على دراسة  ةالباحث تركز :الموضوعيةالحدود

 .على عملية ضبط الجودةأهداف التدقيق( –وظائف التدقيق  –معايير التدقيق  –التدقيق 

 :ورية والخليجبنك س في في المراكز الوظيفية العليا في بنك سورية والخليجالعاملين  الحدود البشرية. 

 مصطلحات البحث:

ول ا فيما يتعلق بحقائق حثبات وتقديمهإدلة ى أللحصول علملية منتظمة وموضوعية وهو ع :التدقيق الداخلي

ال النتائج يصإو بين تلك الحقائق والمعايير المحددة،تحقق من درجة التطابق لحداث اقتصادية وذلك لأوقائع و

 -( نقالً عن جمعية المحاسبين األمريكيين 2115)جمعة،  لى مستخدمي المعلومات المهتمين بذلك التحققإ

AAA.) 

اقبة مر إلى والهادفة الجودة لتلبية متطلبات المستخدمة يةالعمليات واألنشطة باألساليوهو  ضبط الجودة:

 القتصاديةاللوصول إلى الفعالية  المنتجمراحل تحقيق  في جميع المقبول غير األداء والحد من أسباب العمليات

شكل حدوثها فهو يعتمد ب لمنعالعيوب وليس  ، وينظر عادة إلى ضبط الجودة على أنه وسيلة للكشف عنالمرجوة

إما بشكل دوري  ،المنتجينات من الذين يقومون بفحص ع المفتشيني على التفتيش الذي يعتمد بدوره على أساس

 (2118، والخطيب لمعيبة )الخطيبالوحدات ابهدف الكشف عن  دفعة منه أو بعد تصنيع
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 الثانيالفصل 

 النظرياإلطار 
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 المبحث األول

 ومرتكزاته التدقيق الداخليمفهوم 

بشكل  ألعمالاات التي حدثت في بيئة يعتبر التطور الذي حدث على وظيفة التدقيق الداخلي استجابة للتطور

 ً تركيزه على النواحي المالية  كوظيفة رقابية هامة داخل المؤسسات وبداً  عام، حيث أن التدقيق الداخلي نشا

تتطور  نأ المصرفية أوجب على وظيفة التدقيق الداخلي األعمالوالمحاسبية، لكن التطور الذي حدث في بيئة 

والفنية العالية، مما رفع أهمية ومساهمة هذه  اإلدارية االستشاراتلي وتقاسيم لتشمل جوانب التدقيق التشغي

دعم المؤسسات المصرفية، وتصميم وتطوير نظام فعال  خاللوالمالي من  اإلداري األداءالوظيفة في تحسين 

 .للرقابة الداخلية وجودة إدارة المخاطر داخل البنوك

وميات المتعلقة بالتدقيق الداخلي بعرض جوانبه المختلفة من خالل بعض العم المبحثتستعرض الباحثة في هذا 

 ه، ومنهجيته، وأخيراً أهم أدواته.ته، وأهدافه، وأنواعأهميالتدقيق الداخلي، و مفهوماستعراض: 

 مفهوم التدقيق الداخلي: -1-1

لصادرة االباحثين الهيئات و باختالفالتدقيق الداخلي وهذا مفهوم  تعددت الجوانب التي تم التطرق إليها في 

، فقد عرفه المجمع العربي أنها تصب في نفس الهدف إال الشكلي بين هذه المفاهيم االختالفورغم  عنها

المؤسسة لتعبر عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة  وظيفة داخلية تابعة إلدارة( بأنه 2111للمحاسبين )

ام مع ما تتطلبه اإلدارة أو للعمل على حسن استخدام الموارد النظ اإلدارية بما فيها المحاسبية لتقييم مدى تماشي

 .(2118)فالق،  بما يحقق الكفاية اإلنتاجية القصوى

لغرض خدمتها ومن ضمن  فعالية تقييمية مقامة ضمن المؤسسةكما عرفه االتحاد الدولي للمحاسبين بأنه 

 .(Moller, 2004)وفعاليتهما  الضبط الداخليوظائفها اختبار وتقييم ومراقبة مالءمة النظام المحاسبي ونظام 

ه فهو عملية تقييم مستمرة تنشأ داخل التنظيم تهدف إلى خدمت بإنجلتراوحسب تعريف مجمع المدققين الداخليين 

 (.2115وذلك عن طريق فحص وتقييم األنشطة المختلفة وتوصيل نتائج هذا التدقيق )جمعة، 

نشاط مستقل وموضوعي يعطي تأكيد بأنه  IFACIلرقابة الداخلية فيما عرفه المعهد الفرنسي للتدقيق وا

للمؤسسة حول درجة سيطرتها على عملياتها ويقدم مشورته لتحسينها ويساهم في خلق قيمة مضافة، كما أنه 

التقييم بواسطة نهج منظم ومنهجي، عمليات إدارة المخاطر،  خالليساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها من 

 .(IFACI, 2013)الشركات ويقدم اقتراحات لتعزيز فعاليتها  كمةالرقابة، حو
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( بأنه مجموعة من أوجه النشاط المستقلة داخل المؤسسة تُنشئها اإلدارة للقيام بخدماتها 2115وعرفه خالصي )

في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية وفي التأكد من كفاية 

الحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات المؤسسة وفي التحقق من إتباع موظفي المؤسسة للسياسات ا

والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم، وفي قياس صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة 

ى تصل المؤسسة إلى درجة الكفاية األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الالزم إدخالها عليها وذلك حت

 اإلنتاجية القصوى.

، نشأةل داخل الممستق ينشاط تقييم( أن المفهوم الحديث للتدقيق الداخلي يتضمن بأنه 2116وترى ابراهيم )

لتدقيق وظيفة اف وبالتالي اإلداريةإلى امتداد نشاطه إلى جميع أنواع الرقابات  باإلضافةوظيفة استشارية، و

ستشارية والضبط الداخلي، وهي وظيفة ا الرقابة المحاسبية تشملفقط بل  اإلداريةتقتصر على الرقابة  ال الداخلي

 أكثر من كونها تنفيذية.

 :اآلتيةاستعراض التعريفات السابقة للتدقيق الداخلي النقاط  خاللحظ من يال 

 نشاط داخلي مستقل في المنشأة.التدقيق الداخلي  -

 .ةاإلدارالتي تكونها  األخرىابية بغرض انتقاد و تقييم جميع الرقبات أداة رقالتدقيق الداخلي  -

 وظيفة استشارية أكثر منها وظيفية تنفيذية.التدقيق الداخلي  -

، بما فيها الرقابة المحاسبية، و الضبط اإلداريةبات ايمتد نشاطها إلى جميع الرقالتدقيق الداخلي  -

 الداخلي.

 لرقابة المحاسبية.تعمل على تقييم االتدقيق الداخلي  -

يجب أن يقوم بأي عمل من أعمال التنفيذ أو يشترك في أداء عمل سوف يقوم  الالمدقق الداخلي  -

 بتدقيقه.

 أهمية التدقيق الداخلي: -1-2

مساعدتها ل تعمل على مساعدة الجهات التي تستخدم القوائم المالية تكمن أهمية التدقيق الداخلي كونه أداة رقابية

( أن أهمية التدقيق الداخلي 2114حيث يرى )الجربوع، ت المالية ووضع الخطط والسياسات، في اتخاذ القرارا

 فيما يلي: تتمثل

 المالي للمؤسسة. األداءوتقييم  األعمالكها على رفع جودة الرقابة فعالة تساعد إدارة المؤسسة وم -

 الخاصة بالمؤسسة. واألصولالمحافظة على ممتلكات  -

 ارجي الذي قد يستعين ببعض تقارير المدقق الداخلي.تسهيل عملية المدقق الخ -

 األداءتساعد في التحكم في سير عمل المؤسسة وتحسين  -
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( أن التدقيق الداخل يتميز بأهمية كبيرة داخل المؤسسات باعتباره أداة مهمة 2111فيما يرى زين وعوادي )

 أهميته في:تهدف إلى تقييم نظام الرقابة وتقييم األداء داخل المؤسسة، وتكمن 

مساعدة مسؤولي المؤسسة والمدراء على تسيير شؤون المؤسسة من خالل ضمان سالمة أنظمة الرقابة  -

 داخل المؤسسة وتقييم نتائج المؤسسة في ضوء الخطط الموضوعة.

التحقق من دقة وصحة المعلومات والبيانات المحاسبية المتبقية في الدفاتر والسجالت وأنه تم إعدادها  -

بادئ المحاسبية المتعارف عليها والتحقق من مدى االعتماد على المعلومات المقدمة لإلدارة في وفق الم

 مختلف التقارير المرفوعة إليها.

االهتمام بمختلف جوانب الرقابة الداخلية سواء المالية اإلدارية أو االقتصادية وضمان كفاءة وسالمة  -

 وفعالية نظام الرقابة في مختلف تلك الجوانب.

ساعدة المديرين والمسؤولين للمؤسسة في تسيير شؤون المؤسسة من خالل توفير ضمانات حول آلية م -

 الرقابة ومدى سالمتها والتأكيد لهم بأنها تعمل بشكل صحيح من أجل تحقيق األهداف المسطرة.

لمبادئ ا التأكد من سالمة وصحة البيانات والمعلومات المثبتة في مختلف الدفاتر وأنه تم تسجيلها وفق -

المحاسبية المتعارف عليها باإلضافة إلى التأكد من مدى االعتماد على تلك المعلومات في اتخاذ 

 القرارات.

 أهداف التدقيق الداخلي: -1-3

لما جاء في بيان مسؤوليات التدقيق الداخلي الذي أصدره معهد المدققين إن الهدف األساسي للتدقيق الداخلي طبقاً 

الفعلي لمسؤولياتهم عن طريق  اإلبراءالعليا في  اإلدارةهو: "مساعدة جميع أعضاء  (IIA) األمريكيالداخليين 

ضيف، ) التي يتناولها التدقيق الداخلي" باألنشطةوتوصيات مرتبطة  ومالحظاتيم دوتق بتحليالتتزويدهم 

2121) 

 ( إلى ما يلي:2118ويمكن تقسيم أهداف التدقيق الداخلي بحسب )عيادي، 

 واألخطاءيسعى المدقق الداخلي إلى حماية مصالح المؤسسة وممتلكاتها من الغش  :هدف الحماية -

، كما أنه يسعى إلى إظهار نواحي الضعف عن طريق مالئمةباستخدام إجراءات  واالنحرافوالضياع 

فحص دقة البيانات المحاسبية، ويعتمد لتحقيق هذا الهدف على برنامج لتدقيق النواحي المالية والمحاسبة 

متها العن طريق التدقيق المالي وتتضمن فحص كل من النظام المحاسبي والرقابة الداخلية للتأكد من س

لمركز المناسبة والقوائم المالية وتحقيق عناصر ا السجالتوفعاليتها من حيث التصميم والتنفيذ واختيار 

 المالي.
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إرشادية، و عالجيةتعد وظيفة رقابية يتمثل هذا الهدف في وظيفة التدقيق التي  ح:الصإلهدف البناء وا -

أجل اتخاذ  ، منلإلدارةلتصحيح نتائج الفحص والمطابقة وتقديم النصح  الالزمةإذ يتم اقتراح الخطوات 

قرارات سلمية وفعالة، وعلى ذلك يعمل المدقق الداخلي على فحص وتدقيق وتتبع وتحديد وتحليل 

ا والقيام بعملية التشخيص الممكنة، أي يتم تحديد نقاط له والسلبية، و وضع الحلول اإليجابيةالنتائج 

 . وهو ما يوضحه الشكل الموالي:اإلدارة القوى والضعف ورفع كل هذا بتوصيات ومقترحات إلى

 

 

 

  

 

 

 

 

 

أهداف التدقيق الداخلي –( 2لشكل )ا  

 (2228)عيادي،  –المصدر 

 ي:( أهداف التدقيق الداخلي ف2114فيما يلخص الصحن والصحن )

 واإلجراءاتبالسياسات  االلتزامتحقق من مدى  خاللالرقابية وذلك من  األنظمةتأكد من دقة ال -

 .اإلداريةوالمسائل الرقابية المصرح بها مختلف المستويات 

 التحقق من مدى الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام المؤسسة. -

يعمل بها النظام المحاسبي، وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات  كيفية وكفاءة الطريقة التي -

 . والمركز المالي

 ( في:2112بينما تتمثل أهداف التدقيق الداخلي بحسب )حسن، 

 بكفاءتها. االرتقاءوالعمل على  واإلدارية المحاسبيةفحص وتقييم وكفاية نظم الرقابة  -

 .وعةالموضبالخطط والسياسات  االلتزامالتأكد من  -

يتم القيام بأعمال الفحص والمطابقة بين األداء 

 :كل منالفعلي والمعايير الموضوعة مسبقاً ل

 سياسة المؤسسة.-

 اإلجراءات المحاسبية.-

 نظام الضبط الداخلي.-

 سجالت المؤسسة.-

 قيم المؤسسة.-

 األنشطة التشغيلية.-

يعني اقتراح الخطوات الالزمة لتصحيح نتائج 

الفحص والمطابقة وتقديم النصح لإلدارة وعلى 

ذلك يعمل المدقق الداخلي باإلضافة إلى 

 والمالية على: مراجعة العمليات المحاسبية

تحقيق مدى االلتزام بالسياسات -

 واإلجراءات والخطط الموضوعية.

التحقق من سالمة إجراءات حماية -

 األصول

 اقتراح وتطوير وتحسين األداء.-

 أهداف التدقيق الداخلي

 هدف البناء هدف الحماية

يتم القيام بأعمال الفحص والمطابقة بين األداء 

 عة مسبقاً لكل من:الفعلي والمعايير الموضو

 سياسة المؤسسة.-

 اإلجراءات المحاسبية.-

 نظام الضبط الداخلي.-

 سجالت المؤسسة.-

 قيم المؤسسة.-

 األنشطة التشغيلية.-

يعني اقتراح الخطوات الالزمة لتصحيح نتائج 

الفحص والمطابقة وتقديم النصح لإلدارة وعلى 

ذلك يعمل المدقق الداخلي باإلضافة إلى 

 ت المحاسبية والمالية على:مراجعة العمليا

تحقيق مدى االلتزام بالسياسات -

 واإلجراءات والخطط الموضوعية.

التحقق من سالمة إجراءات حماية -

 األصول

 اقتراح وتطوير وتحسين األداء.-

 أهداف التدقيق الداخلي

 هدف البناء هدف الحماية
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 .والتالعب واالختالسمن السرقة  المؤسسةالتأكد من حماية أصول  -

 والسياسات وأساليب العمل. ملتطوير النظ الالزمةتقديم التوصيات  -

 أنواع التدقيق الداخلي: -1-1

يمكن تقسيم أنواع التدقيق الداخلي الى عدة أنواع وهذا حسب طبيعة العمليات التي تقوم بها المؤسسة، والتي 

( 2121)شيخي و رياض يميز حيث  رها إلى ضمان إتمام خدماتها على أكمل وجه لتحقيق أهدافها.تؤدي بدو

 بين ثالث أنواع للتدقيق الداخلي وهي:

تدقيق هما ال التقليدي في التدقيق الداخلي ويشمل نوعين المدخليعبر عن  :الماليتدقيق الداخلي ال .1

لى إحدى إ األولبعد الصرف حيث يشير النوع  لمالياوالتـدقيق الداخلي  ،قبل الصرف الماليالداخلي 

ة مالبتكليف موظف معين بمراجعة عمل موظف آخر للتحقق من س الذاتية وذلكمراحل الرقابة الداخلية 

 على التنفيذ، أما التدقيق بعد الصرف فينفذ المختصةوموافقة السلطة  المستندات واكتمال اإلجراءات

 إلدارةاقسم التدقيق الداخلي وذلك لتتأكد  خالليار عينات وفحصها من حسب خطة التدقيق الداخلي باخت

قيق بها وبما يضمن تح المعمول واألنظمةالقـوانين واللوائح  وفق تسير الماليةالعليا من أن العمليات 

ات على دقة البيان االطمئنانالعليا من  اإلدارةأداة هامة تمكن  المالي، ويعتبر التدقيق الداخلي األهداف

 .االختالسأو الضياع أو  التالعبلها وحمايتها من عمليات  المادي والوجود األصولوحفظ  المالية

 غير لمجالا، يعتبر التدقيق الداخلي التشغيلي الماليعكس التدقيق الداخلي  لتدقيق الداخلي التشغيلي:ا .2

، ويسعى لتـدقيق الـداخليا التقليدي للتدقيق الداخلي، حيث نشأ كوليد للتطورات التي حدثت في مجال

وذلك وفق  ةالمتاح المواردإلى فحص وتقييم أعمال الشركة ككل لتحقيق الكفاية والفعالية في اسـتخدام 

 ً  .ومتفق عليها مع الجهات العليا في الشركة خطة معدة مقدما

د من جالداخلي حسب ما يست المدققيتعلق بالتدقيق الذي يقوم به  خاصة: ألغراضالتدقيق الداخلي  .3

ن أو النطـاق مـع النـوعين السابقي األسلوبالعليا للقيام بها ويتفق من حيث  اإلدارةموضوعات تكلفه 

 ً ً  ولكنه يختلف من ناحية التوقيت إذ أنه غالبا وغير مدرج ضمن خطـة التدقيق الداخلي  ما يكون فجائيا

بهذا  تعلقةالموإجراء التحقيقات أو الفساد  شالغ فالكتشاالفجائيـة الهادفة  شويشمل عمليات التفتي

 .ةالموضوع

ً  التدقيق الداخلي اإلداري( نوعاً رابعاً ألنواع التدقيق الداخلي وهو 2121) ضيفويضيف   ويسمى أيضا

مقررة أو الوحدات بالمعايير ال األقسامأو التنفيذ، ويهدف إلى تدقيق ومراجعة مدى تقيد والتزام  األداءتدقيق 

مؤسسة. حيث يقوم المدقق في هذه الحالة بكتابة لالرسمية المكتوبة ل اإلدارية جراءاتواإلوبأداء السياسات 
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 داخليللتدقيق ال اإلداريالتوجه  يتضمنوال، أم  واإلجراءاتتقرير عما إذا كان قد تم إتباع تلك السياسات 

 ً  :المهام التالية أيضا

 .سةالقصوى للمؤس واألهدافالبحث عن طرق إضافية لتحقيق الغاية  -

 .ت العلميةامن الخبر واالستفادةالعلمية والحوكمة  اإلدارةيطبق المدققون مبادئ  -

 .وعلى القوانين والتنظيمات والتعليمات  اإلداريةتحديد التجاوزات التي حصلت على المبادئ  -

ً  اإلدارةيساعد في رفع أداء  - ً  فهو يمثل محركا  .األداءللتغيير والتطوير وتحسين  أساسيا

 تدقيق الداخلي:منهجية ال -1-1

تتميز مهمة التدقيق الداخلي بكونها تتبع منهجية موحدة مهما كان الهدف المسطر لها، حيث يعتمد المدقق الداخلي 

(. وتتكون 2118على مجموعة من التقنيات واألساليب من أجل الوصول إلى عمل واضح وفعال )عوماري، 

 ها الباحثة بالتفصيل:منهجية التدقيق الداخلي من ثالث مراحل، ستتطرق إلي

 مرحلة التحضير والتخطيط للمهمة: (1

تعتبر مرحلة التخطيط مرحلة مهمة في منهجية التدقيق الداخلي باعتباره األساس الذي تبنى عليه المنهجية، 

وتقع هذه المهمة على عاتق مدير التدقيق الداخلي بالدرجة األولى وتتطلب منه القدرة على الفهم الجيد للتوصل 

المعرفة الجيدة للمؤسسة وتحديد األطراف التي تساعده على تقديم المعلومات الجيدة، وتمر هذه المرحلة إلى 

 :(Renard, 2010) بعدة خطوات

والمقصود به منح تفويض من قبل إدارة المؤسسة إل مصلحة التدقيق الداخلي بهدف  األمر بالمهمة: .1

 ألمر إلى ثالثة مبادئ رئيسية:إعالم المسؤولين عن عملية المراجعة، ويخضع هذا ا

 أن يكون األمر بالمهمة صادر عن سلطة مؤهلة )اإلدارة العامة(. -

 يقيد األمر بالمهمة مهمة المدقق وإلزامه بالتقيد التام التي تطلبها منه الغدارة العامة. -

 يسمح هذا األمر بإعالم كافة المسؤولين الذين لديهم عالقة بمهنة التدقيق الداخلي. -

ذه المرحلة تتاح الفرصة للمدققين الداخليين فرصة التحديد الواضح للعمليات واألنشطة التي تشملها عملية وفي ه

الفحص والتدقيق، باإلضافة إلى فرصة وضع محكم لكافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أعمالهم، وهذا ما يجعل 

مؤسسات الكبرى باعتبار عملية هذه المرحلة في بعض األحيان تأخذ وقت طويل قد يصل إلى أشهر في ال

 التخطيط اللبنة األساسية التي تسير عليها مصلحة التدقيق الداخلي.
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تتطلب هذه الخطوة من المدقق الداخلي أن يقوم باالطالع على الوثائق وجمع المعلومات  مرحلة التعود: .2

دف )عوماري، الكافية والالزمة التي تساعده في فهم الموضوع الذي هو بصدد مراجعته وذلك به

2118:) 

 معرفة األهداف المطلوب تحقيقها من هذه المهمة. -

 امتالك نظرة حول نظم الرقابة اإلدارية المطبق في النشاط أو القسم محل التدقيق. -

 تحديد المشاكل األساسية المتعلقة بالوظيفة أو النشاط. -

لف بها من خالل جمع المعلومات بعد قيام المدقق الداخلي باالطالع والفهم للمهمة المك خطة التقارب: .3

والبيانات المطلوبة يقوم المدقق بإعداد خطة التقارب والتي تعرف بأنها وثيقة تظهر في شكل جدول 

يقوم بتقسيم النشاط محل التدقيق إلى مجموعة أعمال أولية سهلة المالحظة بحيث يشمل الجدول على 

ألولية، والثاني ألهداف تلك األعمال )عيادي، عمودين األول مخصص لتقسيمات األعمال أو العمليات ا

2118.) 

على المدقق أن يقوم بتقييم إدارة المخاطر من خالل تحديد مواقع الخطر وتقيم  تحديد مواقع الخطر: .1

الوسائل والتحكم في المخاطر، والكشف عن المشاكل والنقائص وتقديم التوصيات الالزمة لمعالجتها، 

 .المدقق يقوم بإكمال جدول خطة التقاربوفي نهاية هذه الخطوة فإن 

وهو عبارة عن وثيقة يعتمد عليها المدقق الداخلي في تحديد األهداف التي يريد  التقرير التوجيهي: .1

تحقيقها، ويتضمن التقرير التوجيهي تعريف مواقع الخطر المحددة مسبقاً ضمن خطة التقارب والتي 

على المجاالت التي أظهرت درجة خطر كبيرة كما  على ضوئها يتم تحديد نطاق المهمة والتركيز

 .يعرض مقترح المدققون مجاالت تدخالتهم من حيث مجال العمل الوظيفي، ومجال العمل الجغرافي

 مرحلة تنفيذ المهمة: (2

بعد عملية التحضير والتخطيط لمهمة التدقيق تأتي خطوات مرحلة التنفيذ التي يقوم بها المدقق بجمع المعلومات 

خطوات  ستاإلثبات من أجل إعداد تقريره النهائي ووصوله إلى الهدف المنشود، وتمر هذه المرحلة ب وأدلة

(Vendeville, 2012): 

بهدف  للتدقيق عوهو أول اجتماع يجمع بين المدققين واألطراف التي سوف تخض االجتماع االفتتاحي: .1

تقرير توجيهي يشرح محتوى هذا مخطط عملية التدقيق، ويتم إرسال جدول األعمال مرفق ب مراجعة

 األخير ويتضمن:

 التعريف بفريق المدققين الداخليين. -

 التذكير بأهداف التدقيق الداخلي. -

 دراسة وتحليل محتوى التقرير التوجيهي ومناقشتها مع الطرف اآلخر. -
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 تحديد المواعيد واألشخاص الذين يحتاجهم المدقق لجمع األدلة والمعلومات. -

 ادية لمهمة التدقيق )احتياجات المدققين(.تحديد الشروط الم -

وهو عبارة عن وثيقة مكتوبة تربط بين مصلحة التدقيق واإلدارة، فهو  برنامج العمل )مخطط التنفيذ(: .2

بمثابة قائمة تفصيلية تبين مختلف اإلجراءات الواجب اتباعها لتحقيق األهداف المرجوة حيث يقوم هذا 

ين مختلف أعضاء فريق التدقيق كل حسب خبرته ومؤهالته وحسب البرنامج بتقسيم أعمال التدقيق ب

الزمن، كذلك يتم تنظيم تنقالت األعضاء وبرمجة اللقاءات واالستجوابات في المكان والوقت المحددين، 

 كما يساعد على تتبع عمل المدققين بسهولة، فهو يعمل كموجه أو مرشد لألداء الفعلي.

العمل مباشرةً بعد إعداد برنامج التدقيق واعتماده من طرف مدير  يبدأ المدقق في العمل الميداني: .3

مصلحة التدقيق على أرض الواقع من خالل قيامه باالختبارات وغيرها من أدوات وتقنيات التدقيق 

 وإعداد قائمة استقصاء خاصة بكل فحص لنشاط معين، كما يقوم بعملية المالحظة المادية وغير المادية.

وهي عبارة عن وثيقة تتضمن استفسارات كتابية تحتوي على األسس  لرقابة الداخلية:قوائم استقصاء ا .1

السليمة لما يجب أن تكون عليه الرقابة الداخلية، وتقدم قائمة االستقصاء إلى موظفي المؤسسة 

المختصين لإلجابة عليها ثم ردها إلى المدقق الذي يقوم بالتأكد وتحليل اإلجابات عن طريق اختيار 

ينات وذلك للحكم على درجة متانة النظام المستعمل حيث تعرض هذه القوائم النقاط التي يجب الع

فحصها عن طريق استخدام األسئلة المغلقة أو المفتوحة وتأخذ خمس صيغ: من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ 

 كيف؟

ا أو هي وثيقة يستعملها المدقق كلما كان في مواجهة مشكلة م :FRAPورقة إبراز تحليل المشاكل  .1

 خطأ أو مالحظة نقائص، وهي تكون من أربعة أجزاء هي المشكلة، المالحظة، األسباب، النتائج.

بعد القيام بكل الخطوات والمراحل السابقة الذكر يقوم المدقق بتقديم التوصيات  التوصيات والمالحظات: .6

رقابة الداخلية التي الالزمة من أجل تفادي تكرار المشاكل مستقبالً وهذا من خالل تعديل عناصر ال

 كانت سبب في تلك المشاكل وبالتالي الوصول إلى فعالية إجراءات الرقابة لداخلية مستقبالً.

 المرحلة النهائية: (3

 :(2118)عوماري،  تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة في عملية التدقيق الداخلي وتشتمل على ثالث خطوات

راق إبراز وتحليل المشاكل التي تم إعدادها أثناء وهي وثيقة تتضمن كل أو مشروع تقرير التدقيق: .1

تنفيذ برنامج التدقيق والتي تكون مرفقة بتلخيص عن كافة المشاكل واالنحرافات مع عرض مختلف 

 المالحظات، األسباب، والنتائج من أجل التحضير للخطوة الموالية.

الشخاص م بعمله بتنفيذ مهمة التدقيق ويتم عقد اجتماع أخير بين فريق التدقيق الذي قا االجتماع النهائي: .2

التي دققت أعمالهم من أجل عرض المالحظات والنتائج التي توصلوا إليها مع عرض كافة الوثائق 
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وادلة اإلثبات المبررة لنلك المالحظات، باإلضافة إلى تقديم التوصيات المقترحة بشأنها وكنقطة أخيرة 

قيق أعمالهم لهم حق الرد على تلك المالحظات والنتائج من في هذا االجتماع فإن األشخاص الذين تم تد

خالل تقديم توضيحات وتبريرات وقد يؤدي ذلك إلى نزاعات بين الطرفين وال يفض هذه النزاعات إال 

 في حالتين:

 إما أن يقدم المدقق أدلة إثبات قوية وبالتالي ينتهي النزاع. -

 عدم قدرته على تقديم أدلة كافية. أو يتنازل المدقق على نقطة النزاع بسبب ضعف أو -

يتم إعداد تقرير التدقيق في صورته النهائية ويتم إرساله  )التقرير النهائي(: تقرير التدقيق الداخلي .3

  ألهم المسؤولين المعنيين واإلدارة إلعالمهم بنتائج مهمة التدقيق والتوصيات المقترحة.

 أدوات التدقيق الداخلي: -1-6

لى مجموعة من األدوات والتقنيات من أجل القيام بمهمته، إذ عليه أن يختار األدوات يعتمد المدقق الداخلي ع

 :(IFACI, 2013)التي تساعده على تحقيق األهداف المرجوة من عملية التدقيق وتتمثل هذه األدوات في 

 المقابلة: -1-1-6-1

ترام الهرم السلمي وهي عبارة عن استجواب يقوم به المدقق مع األطراف المدققة أعمالهم وذلك بعد االح

للمسؤولية بحيث يقوم المدقق باالستماع إلى المستجوب مع تجنب األسئلة الشخصية بمعنى البقاء دائماً في إطار 

مهمة التدقيق، وفي آخر المقابلة يقوم الشخص المستجوب بالمصادقة على نتائج االستجواب، وتتم عملية 

 اية االستجواب، نتيجة االستجواب.االستجواب وفق مراحل هي: تحضير االستجواب، بد

 اإلحصائية: لعينةا -1-1-6-2

وهي طريقة تستخدم للوصول إلى آراء مجتمع ما وذلك عن طريق سحب عينة منه بطريقة عشوائية من أجل 

، والستخدام هذه األداة ال بد من إجراء اختبارات التدقيق والوصول إلى النتائج وتعميمها على كامل المجتمع

 :اتباع خطوتين هما

على المدقق تحقيق األهداف المراد الوصول إليها وهو ما يسمح بتحديد الرقابة التي يجب القيام  تصور السر:

بها بهدف تحديد نوع الخطأ الذي يريد المدقق التحقق منه، فيقوم بتحديد المجتمع بدقة مع تحديد درجة الثقة 

 ى األهداف المنشودة.المرغوب فيها وتحديد معل لخطأ المقبول وبالتالي الوصول إل

 وهي نوعين: اختيار العينة:
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عينات غير إحصائية: وهي العينات التي ال تأخذ باالعتبار اشتراطات أثناء اختبار مفردات العينة أو  -

تستخدم طرق فنية في تحليل أو تقييم نتائج العينة، حيث يعتمد فيها المدقق على حدسه الشخصي بناًء 

 على خبرته ومهارته.

ت اإلحصائية: وهي العينات التي يتم اختيارها باللجوء إلى قواعد االحتماالت اإلحصائية وهي العينا -

 عدة أنواع: العشوائية، المقصودة، الميسرة،...الخ
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 الفحوصات:  -1-1-6-3

يستخدمها المدقق لضمان صحة العمليات واكتشاف االنحرافات من خالل المقارنة، وهي عديدة منها الفحوصات 

 ائج المتحصل عليها مع ما هو مسطر له.الحسابية والنت

 المالحظة المادية: -1-1-6-1

أو ما يعرف بالمالحظة الملموسة المباشرة، ويستخدمها المدقق للتحقق من تطابق ما هو مدون على الوثائق مع 

 ما هو موجود فعالً في الواقع.

 المخطط الوظيفي: -1-1-6-1

ين عن تلك الوظائف فهو يهدف إلى يتضمن هذا المخطط مختلف الوظائف في المؤسسة واألشخاص المسؤول

 تحديد نقاط الضعف المرتبطة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة.

 خرائط التدقيق: -1-1-6-6

يعبر عن مجموعة من العمليات المتتالية بين مختلف الوظائف في شكل بياني لما يجب أن يتم من أعمال في 

ظام، ووافية عن سير المعلومات في النسبيل إنجاز عملية التدقيق بشكل وضاح ومالئم، فهي تعطي نظرة شاملة 

 ومن مزايا خرائط التدفق:

 وثيقة مبسطة تسمح بفهم سريع لكافة العمليات واإلجراءات في المؤسسة. -

يتم من خاللها تحديد مواطن القوة والضعف وكذلك مدى قدرة النظام على اكتشاف أو تفادي األخطاء  -

 الممكن حدوثها.

الوثائق والنسخ المستعملة ما يجعل خطر اإلهمال أو الحذف ضعيف  تعمل خرائط التدفق على كشف كل -

 جداً.

 تساعد المدقق في إعداد اقتراحات لتحسين األوضاع في المؤسسة. -

وتتكون خريطة التدفق من جدول به أعمدة يمثل كل منها الوظيفة أو الوظائف والمستندات التي تعد وتتناول 

 وز عديدة والتي تعتبر رموز متعارف عليها دولياً.بين تلك الوظائف، كما يتم استخدام رم

 االستقصاء: -1-1-6-1
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هو عبارة عن مجموعة من أسئلة في شكل نموذج منظم يوزع على الموظفين لإلجابة عنها والهدف األساسي 

 من قوائم االستقصاء هو تقييم إجراءات المؤسسة والتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية، وهي:

 العمل ماذا؟ : سؤال حول -

 من؟ : سؤال حول المنفذ -

 أين؟ : سؤال حول مكان التنفيذ -

 للتنفيذ ةمتى؟ : سؤال حول الفترة الزمنية المناسب -

 كيف؟ : سؤال عن طريقة العمل -
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 الثاني المبحث

 التدقيق الداخلي في البنوكأهمية 

ً  األخيرةشهدت السنوات  مستقلة له، وكما هو معروف  بالتدقيق الداخلي، وذلك بإنشاء إدارات متزايداً  اهتماما

ة التدقيق حت وظيففي جميع الدول، وأصب االقتصادبأن البنوك تعد بمثابة العمود الفقري الذي يرتكز عليه 

الوظائف داخل البنوك، لما لها من أثر كبير على سير العمل داخل البنك، حيث تعمل كنشاط  الداخلي من أهم

 االلتزامدى تقييم م خاللبوظيفتها الرقابية بفاعلية وكفاءة، وذلك من في القيام  اإلدارةرقابي مستقل يساعد 

ناول ، ستتالمحاسبية السجالتوالتحقق من دقة واكتمال  األصولالموضوعة، وحماية  واإلجراءاتبالسياسات 

 :الباحثة فيما يلي مبررات وجود التدقيق الداخلي في البنوك ومهامه وأهدافه ومقوماته

 دقيق الداخلي في البنوك:مبررات وجود الت -2-1

العديد من العوامل التي تبرر وجود التدقيق الداخلي في البنوك وأهميته، ويمكن تلخيص أهم هذه  تناولتم 

 (:2112)عبد هللا،  العوامل أو المبررات في النقاط التالية

م بالعديد ك تقوالتنوع في العمليات البنكية يولد الحاجة الملحة إلى وجود التدقيق الداخلي، إذ أن البنو -

 سهيالتوالت واالعتمادات بالكمبياالت بالودائع ومروراً  العديدة فيها، ابتداءً  األقسامضمن  المعامالتمن 

 المختلفة.  المعامالتوما يتبع ذلك من  االئتمانية

 يأتون صدفة وإنما هناك ما يسمى بالعميل الدائم أو المستقر، ال ،عدد المتعاملين مع البنك كبير جداً  -

 ً بعدم  إدراك العميل خاللعلى البنك أن يوفر الثقة لهذا العميل بالحفاظ على سمعته من  لذلك كان لزاما

 في هذا البنك كنتيجة حتمية لتوفير جهاز رقابة وضبط فعال . اختالساتأو  تالعباتوجود أي 

 نوك، مما أتاحفي العمليات البنكية خاصة بعد حدوث ظاهرة المكننة في الب التالعبوجود إمكانية  -

 المجال المناسب لحدوث تلك التجاوزات . 

قة الرقابة الداخلية والتدقيق بسياسات التوظيف والتي تبدو في تشجيع الموظف الدقيق والصادق الع -

 على تقارير المدقق الداخلي. باالعتمادبعمله ومعاقبة الموظف المقصر 

 بالبنك، فإنه كذلك يعطي المساهمين في المشروع إلى أن التدقيق الداخلي يمنح العميل الثقة باإلضافة -

 الصورة الواضحة عن سير العمليات فيه.
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 مهام التدقيق الداخلي في البنوك:  -2-2

الية التنفيذية، ومسؤولياته تتمثل في مراجعة وتحليل طبيعة وفع اإلدارةيعتبر التدقيق الداخلي إدارة مستقلة عن 

د من مدى كفاءتها في ضبط وإدارة المخاطر وحماية أصول البنك، ومن الضوابط الرقابية داخل البنك، والتأك

 :(Simpson, 2005) مهامه

 التي تتطلب اهتمام داخل البنك.  األمورعن  لإلدارةتقديم نصائح وتوصيات  -

 إعداد خطة عمل سنوية للسير عليها مع التركيز على البنود ذات المخاطرة العالية. -

 ملية لكل مهمة تدقيق. تصميم جداول زمنية وبرامج ع -

 العليا في البنك.  لإلدارةإعداد تقرير التدقيق ورفعه  -

ن م العليا بخصوص مشاكل ومخالفات تتطلب مزيداً  اإلدارةعلى طلب  القيام بمهمات مخصصة بناءً  -

 التحقيق.

 في بداياتها قبل أن تتفاقم. المشكالتالمساعدة في تطوير النظم، وحل  -

 )العمودي وبن دقيق الداخلي في البنوك أنها تطورت، واتسع نطاقها ليشمل ما يليحظ على مهام التالوما ي

 (:2115كليب، 

 تقييم أنشطة البنك وأنظمة الرقابة الداخلية، وتحليل المخاطر بشكل موضوعي ومستقل. -

 على المعلومات المالية والتشغيلية.  االعتمادمراجعة مدى إمكانية  -

 والخطط والنظم واللوائح. واإلجراءات بالسياسات االلتزامالتأكد من  -

 .األصولوالتحقق من وجود تلك  األصولمراجعة وسائل الحفاظ على  -

 تقييم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.  -

الموضوعة، ومن أن العمليات  واألهدافمراجعة البرامج والعمليات للتأكد من أن النتائج تتماشى  -

 والبرامج تنفذ كما خطط لها. 

للجهات المختلفة داخل البنك، بما يحسن من إدارة المخاطر وكفاءة وفاعلية العمليات  الستشاراتاتقديم  -

 التشغيلية.

 أهداف التدقيق الداخلي في البنوك: -2-3

ة، المحاسبة المالي)الحقيقي للنظام ككل إن أهداف التدقيق الداخلي في البنوك تتلخص في التقييم 

ً بقصد الكشف عن مواط (التنظيم،...الخ  اللخعلى عوائد البنوك، وذلك من  ن الضعف التي تؤثر سلبا

(RMS Astute Consulting, 2008): 
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 تيسير تحقيق أهداف العمل في البنك. -

 للموارد المتاحة في البنك.  األمثل االستخدام -

 . واإلجراءاتتقييم نظام الرقابة الداخلية والنظم  -

 حماية أصول البنك. -

 طر.تحديد وتقييم ومراقبة المخا -

 الشركات وتقديم التقارير بشكل مستقل للجنة التدقيق.  حوكمةلقوانين  االمتثالتيسير  -

 والقوانين واللوائح داخل البنك.  واإلجراءاتبالسياسات  االلتزاماستعراض ومراجعة  -

 .زيادة الموثوقية بالقوائم المالي -

 (:2115وبن كليب،  )العمودي من توافر ما يلي البده، الالمذكورة أع األهدافولتحقيق 

 يجب على إدارة التدقيق الداخلي أداء ما يلي: .1

 .أعمال التدقيق الداخلي -

 .أعمال تقييم وتحسين إدارة المخاطر -

 واالحتيال.جعة الغش اأعمال مر -

 .أعمال رقابة نظام الجودة -

 .وشراء الشركات االندماجاتفي  سات جدوى المشاريع الجديدة والدخولافحص در -

 العليا.  لإلدارةعمليات الخاصة وال االستشارات -

 :اآلتيالتدقيق الداخلي الوضع التنظيمي  إلدارةأن يكون  .2

 التام عن الوحدات التي تقوم بتدقيقها.  االستقالل -

 . اإلدارةاعتماد السياسات الخاصة بالتدقيق الداخلي عن طريق لجنة التدقيق أو مجلس  -

  وصالحياتي يحدد هدف ونطاق ومهام ومسؤوليات اعتماد لجنة التدقيق ميثاق التدقيق الداخلي الذ -

 التدقيق الداخلي. -

 عدم تقييد نطاق التدقيق الداخلي. -

 التي يقومون بتدقيقها، وعند األنشطةيكون للمدققين الداخليين أي سلطة أو مسؤولية عن  أاليجب  -

وعية والموض ليةاالستقالعدم تأثر  االعتبارمشاركة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر يؤخذ بعين 

 ر.الفائدة والتطوير لنظام إدارة المخاط یومد
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 مقومات التدقيق الداخلي في البنوك: -2-1

 (:2116)القباني والسواح،  تتلخص مقومات التدقيق الداخلي في النقاط التالية

عمال أيجب تواجد قسم مستقل للتدقيق الداخلي في البنك يقوم بتدقيق جميع قسم مستقل للتدقيق الداخلي:  .1

أو لجنة  إلدارةامن تبعيته في الهيكل التنظيمي للبنك إلى مجلس  البدالكاملة  االستقالليةإداراته، ولضمان 

 .التدقيق

من ذوي  راديجب تزويد أقسام التدقيق الداخلي في البنوك بأفمؤهلون للقيام بالتدقيق الداخلي: أفراد  .2

 صالاالتعملهم يستلزم  ألنصر اللباقة ومتانة الخلق والخبرة في أعمالها، مع مراعاة توفير عن الكفاءة

 .بجميع العاملين في البنك وفروعه

المهني للتدقيق الداخلي على أن نطاق التدقيق الداخلي  األداءنصت معايير نظام جيد للرقابة الداخلية:  .3

يتم لمهام المحددة ويجب أن يشمل فحص وتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية للبنك، ومدى كفاءة أداء ا

 :خاللذلك من 

 سة مدى صحة المعلومات المالية والتشغيلية ومصداقيتها وإمكانية الوثوق بها. راد -

 والقوانين والقواعد من جانب الموظفين. واإلجراءاتبالسياسات والخطط  االلتزامالتحقق من  -

 والتحقق من وجودها.  األصولسة وتقييم طرق حماية راد -

 .ادية وفعالية استخدام المواردتقييم مدى اقتص -

-  ً  .لما هو مخطط لها التأكد من تحقيق أهداف العمليات والبرامج وفقا

 حيث تتميز التقارير الجيدة بأربع خصائص تؤثر في تصميمها وهي:نظام جيد للتقارير:  .4

 عدادإ، وقد أدى استخدام الكمبيوتر إلى اإلدارةالمنفعة: يجب أن يكون للتقرير هدف معين في خدمة  -

ن أ عن احتياجات مستخدميها، لذلك يجب زائدةيكون لها منفعة لما تحتويه من معلومات  التقارير قد 

 تعرض المعلومات في التقارير بشكل مختصر ومفيد يحث المدراء على اتخاذ القرارات .

أن  بويجوفهم ما تحتويه من معلومات،  قراءتها: يجب أن تكون التقارير واضحة يسهل المالئملشكل ا -

 .للتقرير على أساس كل حالة على حده المالئميحدد الشكل 

 لبنك، اسم ا)محددة الهوية: التقرير الجيد يجب أن يشتمل معلومات أساسية تحد د هويته مثل العناوين  -

 وأرقام الصفحات وتاريخ التقرير. (...إلخاإلدارةاسم القسم أو  -

 وفترات زمنية ثابتة.الثبات: يجب أن تعد التقارير على أسس ثابتة  -
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 المبحث الثالث

 وأهميته في القطاع المصرفي ضبط الجودةاإلطار المعرفي ل

حظيت الجودة باهتمام كبير من الباحثين وخاصةً بعد الثورة الصناعية بحيث أصبحت الجودة شيء ضروري 

ي العمل فاني واإلخالص فوليست فقط ميزة تنافسية، فمصطلح الجودة موجود منذ القدم والذي كان يقصد به الت

 وإتقانه.

وفي خضم التطورات التي شهدها قطاع الخدمات خاصةً البنوك، أصبحت جودة الخدمات تحظى بأهمية بالغة 

 في القطاع البنكي من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال تقديم الخدمات.

 بحث في:ستتناول الباحثة في هذا المبحث دراسة ضبط الجودة من خالل ال

 التطور التاريخي لمفهوم الجودة وإدارتها 

 .مفهوم ضبط الجودة 

 .أهداف ضبط الجودة 

 .فوائد ضبط الجودة 

  لضبط الجودة وأدواتها.الخطوات العملية 

 عناصر الضبط المتكامل للجودة 

 .دور التدقيق الداخلي في ضبط الجودة 

 

 التطور التاريخي لمفهوم الجودة وإدارتها: -3-1

منذ عشرينيات القرن الماضي بأربعة مراحل أساسية، كل واحدة تجسد الفلسفة قد مر الجودة  إن تطور مفهوم

 التي تمت إدارة الجودة من خاللها، وهذه المراحل التاريخية هي:

 .Inspectionمرحلة التفتيش عن الجودة  -

بط وض Statical Process Controlمرحلة استخدام األساليب اإلحصائية لمراقبة العمليات  -

، والتي تعرف بأنها األساليب واألنشطة التشغيلية المستخدمة لتحقيق Quality Controlالجودة 

متطلبات الجودة، وهي ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يهدف إلى تحقيق متطلبات الجودة وذلك من 

الجودة  طخالل مراقبة العملية التصنيعية باستعمال الطرق واألساليب اإلحصائية والمصطلحين ضب

 والضبط اإلحصائي للجودة يمكن استعمالهم للداللة على نفس المفهوم.
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وهي مجموع األفعال المخططة أو المنظمة  Quality Assuranceمرحلة ضمان الجودة  -

الضرورية إلعطاء الثقة المناسبة للمستهلك والعميل بأن المنتج أو الخدمة سوف يحقق متطلبات الجودة، 

ذلك الجزء من إدارة الجودة الذي يهدف إلى منح الثقة إلى العميل بأن متطلبات  وضمان الجودة يمثل

الجودة سوف تتحقق في المنتج أو الخدمة المقدمة له وذلك تستعمل عملية ضمان الجودة كأداة إدارية 

 في المؤسسات و المنشآت الخدمية والصناعية.

التي وهي الوظيفة الشاملة لإلدارة  Total Quality Managementمرحلة إدارة الجودة الشاملة  -

يمكن من خاللها تحديد وتنفيذ سياسة الجودة، وهي مجموع النشاطات المتناسقة بشكل تعاوني إلدارة 

ومراقبة أداء المنظمة بهدف تحقيق الجودة، فإدارة الجودة الشاملة هي استراتيجية تنظيمية ومجموع 

 ات أو خدمات ذات جودة عالية إلى العمالء والمستهلكين.من األساليب اإلدارية تهدف إلى تقديم منتج

 التالي االختالف بين المفاهيم المشار إليها أعاله: ويبين الجدول

 مقارنة بين المناهج المختلفة إلدارة الجودة –( 2الجدول )

 الطرق واألساليب التركيز على النظرة إلى الجودة الهدف األساسي المنهج

 الفحص والقياس تماثل وحدات اإلنتاج مشكلة يجب حلها كشف المعيب التفتيش

ضبط 

 الجودة

الضبط 

 والمراقبة

مشكلة يمكن التعامل 

معها عن طريق 

 مراقبة العمليات

تماثل وحدات المنتج مع 

التقليل من الفحص 

 والتفتيش

 األساليب اإلحصائية

توكيد 

 الجودة
 التنسيق

حل المشاكل قبل 

 وقوعها

تصميم خطوط اإلنتاج 

العمليات لتفادي حدوث و

 اإلخفاقات

 البرامج والنظم

إدارة 

الجودة 

 الشاملة

الوقع 

االستراتيجي 

 للجودة

 الفرص التنافسية
رغبات ومتطلبات 

 العميل

التخطيط 

االستراتيجي وتحديد 

 األهداف

 (2211، عيشوني) - المصدر

 مفهوم ضبط الجودة:  -3-2

تعريف الجودة ال يزال يعرف بعض االختالفات من  أن قبل الخوض في مفهوم ضبط الجودة تجدر اإلشارة إلى

باحث آلخر حسب الزاوية التي يرى منها، فمنهم من ينظر إليها من زاوية العميل، ومنهم من ينظر إليها من 

ناحية المنتج، ومنهم من ينظر إليها من ناحية التصنيع، ولذا ال بد من فهم العالقة بين هذه التعاريف، فقد قام 

بتحليل تعاريف الجودة وتصنيفها إلى خمسة مجموعات أساسية هي )اسماعيل،  (Garven, 1988)العالم 

2116:) 
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تعرف الجودة بعبارات مثالية وجميلة كأن تقول "جودة هذا المنتج فائقة" أو  التعريف غير المحدد: -

 "تعرف الجودة عندما تراها".

الجودة هي مجموعة من صفات وخصائص المنتج وفقاً لهذا التعريف فإن  التعريف القائم على المنتج: -

 أو الخدمة التي يمكن قياسها وتحديدها ودراسة االختالفات والتغيرات الموجودة فيها.

التعريف القائم على العميل: وتعني مالءمة االستخدام، أي قدرة المنتج أو الخدمة على تحقيق رغبات  -

 ومتطلبات العميل.

 تعني هنا الجودة التوافق والمطابقة مع المواصفات ومتطلبات العميل.و التعريف القائم على التصنيع: -

من هذا المنظور فإن المنتج أو الخدمة  ذا الجودة العالية هو المنتج أو  التعريف القائم على القيمة: -

الخدمة الذي يعطي العميل أقصى ما يمكن مقابل ما يدفعه من تكاليف، أي الذي يفي باحتياجات 

 ميل بالسعر والتكلفة األقل.ومتطلبات الع

أن ( 2114يرى عيشوني )وبالعودة إلى مفهوم ضبط الجودة فقد اختلف الباحثون في إيجاد تعريف موحد لها، ف

تحديد خصائص المنتج أو الخدمة، وإجراء القياس على هذه الخصائص وتحديد مقاييس ضبط الجودة يعني 

نتج او الخدمة، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة في حالة األداء ثم مقارنة هذه األخيرة مع مواصفات الم

 االنحرافات.

 الفنية للعمل المواصفاتمراقبة  خاللهايتم  تيالرقابة النوعية ال( أن ضبط الجودة هي 2111ويرى علك )

 حديدتوللمشروع  والهندسيةالوثائق الفنية  في الً أص والمثبتة المطلوبة بالمواصفاتومقارنتها  المنجز

 المناسبة التصحيحية اإلجراءات باتخاذالعليا  اإلدارة الجودة إلىإن وجدت والتوصية بتقارير ضبط  االنحرافات

األهداف ، وأن الموضوعةالفعلي يتم حسب اخطط والقواعد  األداءهو التأكد من أن  الجودةمن ضبط  فالهدف

 .القياسية المعايير بمجموعة باالستعانةوذل  تحقيقها يمكن

ً  الجودةتعريف ضبط  ويمكن  والهادفة لجودةالتلبية متطلبات  المستخدمةتية ياالعمل واألنشطة األساليببأنه  أيضا

الفعالية  ىإلللوصول  المنتج تحقيقمراحل  المقبول في جميع غير  األداءمن أسباب  والحدمراقبة العمليات  لىإ

وثها فهو حد لمنعأنه وسيلة للكشف عن العيوب وليس  على الجودةضبط  لى، وينظر عادة إالمرجوة االقتصادية

، إما لمنتجاالذين يقومون بفحص عينات من  المفتشينيعتمد بشكل أساسي على التفتيش الذي يعتمد بدوره على 

 .(2111)الخطيب والخطيب،  ات المعيبةالكشف عن الوحد بهدفبشكل دوري أو بعد تصنيع دفعة منه 

 تيوال ةبالمؤسس العاملين جميع يبذلها تيال والجهود األنشطةيع جم الجودة بأنهضبط ا تعرفكن يم كوعلى ذل

 .للجودة المنشودةالقياسية  المستوياتتتضافر لتحقيق 
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 هأما بالنسبة لضبط جودة الخدمات البنكية فال يوجد تعريف محدد له على حد علم الباحثة لذلك يمكن أن تعرف

ص منظم ومستقل لتحديد فيما إذا كانت الخدمات البنكية تتطابق مع ماهو فحعلى ضوء التعريفات السابقة بأنه 

والذي ال يمكن إنجازه بدون توثيق وتحديد لها تقديمها بشكل فاعل يحقق األهداف الموضوعة  وأنمخطط له، 

 .جودة الخدمات البنكية الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه من خالل دليل

 :1ث عوامل وهيالث ىإل ضبط الجودة مفهومويعود ظهور 

 في يرر كبعنه هد يترتب اإلنتاج في ، حيث إذا حدث أي خطأالحديثة إلنتاجلتقنيات  المرتفعةالتكلفة  -

 األموال.

 .ياجاتهوتلبية احت المستفيدالسلعة مما يصعب كسب ثقة  ال المنتجة المؤسسات بين الحاده المنافسة -

ومطابقتها للمواصفات  منتجاتهاللتأكد من جودة  ISOوالدولية  الخاصة المعاييرعلى  المؤسساتاعتماد  -

 المستفيدين.وجذب العديد من لمحلية وا العالمية

و تقديم خدمة أإنتاج سلعة  الجودةبضبط  المقصودليس  هأن إلى يمكن القول الجودةمن التعاريف السابقة لضبط 

تؤدي  ىتح المطلوبة الجودةوصيلها إليه بدرجة وت كالمستهلورغبات  بمتطلباتخالية من العيوب بل وفاءها 

 الخاصةمن العمليات  مجموعةهو  الجودةالقول أن ضبط  يمكن كعلى ذل ، وبناءً األكملوظيفتها على الوجه 

عن  االختالف ديدتحهذه البيانات بقصد  تحليل ثم مراحله وتسجيل بيانات عنه، في جميع اإلنتاجبالتفتيش على 

 .معالجتهاللوضع برنامج  أسبابها في يروالتفك المعيبةالوحدات  استبعاد وبالتالي الموضوعة المواصفات

 أهداف ضبط الجودة: -3-3

 :(2117)كحيلة،  فيما يلي الجودةالرئيسية للرقابة على  األهدافكمن ت

ما تتسم  خاللمن  والخدماتوتعزيز سبل الرضا لديهم على السلع  للمستهلكين األمثل اإلشباع تحقيق -

 يةأهم األهدافمن أكثر  الهدفهذا  ويعتبرالفردي أو العائلي،  لالستخدام المالءمةالسلع من  كبه تل

 .ظل التنافس السائد فيسيما  ودوراً 

 التحسينوباستمرار واعتبار عمليات التطوير  الجودة تحسين خاللمن  المبيعاتمن  المردوداتتقليص  -

 .دائمة ومستمرة للمؤسسة

 لخدماتيم اوتقد الجودة وتحسينتطوير  فيالسعي باستمرار  خاللمن  المستهلكينتقليص شكاوى  -

 ...االستبدالكالضمان، الصيانة،  للمستهلكينالتعاقدية 

                                                           
 :ضبط الجودة في التعليم والتعليم الوازعية، التربيةبإدارة  المدرسي واالعتمادالجودة  1

https://ar-ar.facebook.com/rawadye/posts/484559174931825 
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فحص أو أسلوب ال اإلحصائية األدواتاستخدام  خاللمن  الجودةتكاليف الفحص والرقابة على  تخفيض -

 للجهد، الوقت والتكاليف... يراً بالعينات توف

 خاذات فيالواسعة أمامهم  المجاالتو إتاحة  المنظمة في العاملين األفراد جميعمسؤولية  دةالجواعتبار  -

 اإلنجاز. في المستمر والتحسينالقرارات التطويرية 

 لمحددةا والمعاييرالفعلي  األداء ينب المطابق، إذ أن سبل لمحققا األداءباستمرار على جودة  التركيز -

 ً : الدورات التدريبية خاللمن  األداء تحسين فيمواصلة العمل  خاللن م إالكن أن تتحقق يم ال سلفا

 .لمنظمةا في للعاملين المتواصلوتعزيز سبل الدعم  األداء في المتطورةالتطويرية، إدخال التقنيات 

 فوائد ضبط الجودة: -3-1

سن جودة فتتح تتعدد الفوائد التي تحصل عليها المنظمات )البنوك خاصةً( من جراء تنفيذ نظام ضبط الجودة

المنتجات والخدمات، ويكون لها التأثير الفعال على زيادة اإلنتاجية وتحقيق رضا العميل وزيادة أرباح المنظمة، 

 وتنقسم هذه الفوائد إلى داخلية على مستوى المنظمة، وفوائد تتعدى حدودها إلى الخارج وضمن السوق

 :(2117)بوشناق، 

 الفوائد الداخلية لضبط الجودة: -3-1-1

 .والخدمات سين جودة المنتجاتتح -

 انخفاض أسعار المنتجات وتصبح منافسة في السوق. -

 .منظمةزيادة إنتاجية ال -

 ة في السوق.منظمزيادة حصة ال -

من ومن جهة أخرى فإن تقليل التكاليف يؤدي إلى زيادة مباشرة  منظمةزيادة األرباح التي تحققها ال -

 األرباح. في

 الفوائد الخارجية لضبط الجودة: -3-1-2

 .وخدمات المنظمة عن منتجات عميلزيادة رضا ال -

 .منظمةلمنتجات ال عميلزيادة والء ال -

 .نظمةالم وخدمات إلقبال المتكرر على شراء منتجاتا -

 في السوق. منظمةزيادة حصة ال -

 نظمة.زيادة األرباح التي تحققها الم -

 :لضبط الجودةالخطوات العملية  -3-1

 :(2113)بجاي،  وهي اإلنتاجمنع عيوب  في قصوى أهميةذات  الجودةس خطوات لضبط خمتوجد 
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  نوع المنتج تخص لتيا المواصفاتأي وضع  :(تصميم المنتج)تحديد مستويات الجودة المطلوبة ً  وقيمةً  ا

 المنتجب الموجودة الخواص نوع والً تحديدأ الحالة يجبهذه  فيوضعه، وتم  تتفق مع التصميم الذي تيوال

 .ةيربدرجة كببها ثر جودة السلعة تتأ تيال الخواصأهم  وتحديد

 :حيث تلعب اإلنتاجمن خط  بانتظامخذ عينات لى أإ يحتاج األمرهذا  قياس خصائص الجودة للمنتج ،

ً  طريقة سحب العينات دوراً   المطلوبة.القيام بالقياسات  ثم الحالةهذه  في هاما

  لجودةالضبط  المختلفة ألساليباعن طريق  المحدد بالمواصفات: بمثيالتهامقارنة القياسات الفعلية 

 .اإلحصائي

  في االنحرافات لىأدت إ تيال األسباب بمعرفة بين المواصفات والنتائج الفعلية: االختالفاتتقييم وتحليل 

 (.للمواصفات المطابقةأي حدوث عدم )القياسات   نتائج

 رية الفو اإلجراءات اتخاذيق عن طر كوذل التصحيحية والوقائية لعدم المطابقة الحادثة: اإلجراءات ذاتخا

لى مرة أخرى ع المطابقةحدوث عدم  لمنع الجذرية األسبابمعاجلة  ثم للمواصفات المطابقةلتصحيح عدم 

 البعيد. المدى

 عناصر الضبط المتكامل للجودة: -3-6

 ( مايلي:2114تشمل عناصر الضبط المتكامل للجودة حسب )عيشاوي، 

فيها رغبات العميل ومواصفات التصميم والتطوير وضع مواصفات المنتج أو الخدمة ويدخل  -

 واألبحاث.

 ضبط جودة المواد المدخلة. -

 ضبط جودة المنتج أو الخدمة أثناء التشغيل أو التقديم. -

 ضبط جودة المنتج أو الخدمة ما بعد البيع أو تنفيذ الخدمة. -

دة، ة )مسؤولية الجوإدارة الجودة وتمثل كل النواحي اإلدارية المتصلة برفع مستوى تحسين الجود -

 التدريب، الحوافز وغير ذلك(.

 دور التدقيق الداخلي في ضبط الجودة: -3-1

 المؤسساتن يالتعامل ب فيالثقة  إلضفاءاليوم أصبح مطلب أساسي  األعمالبيئة في  الجودةبضبط  االهتمامإن 

 من ناحية أخرى، نيملمساهوا والموظفين والموردينكالزبائن  األخرى واألطراف المؤسسات بينمن ناحية و

 يقوتحقذات جودة عالية وخدمات منتجات  فيررضا الزبون بتو إلىالرئيسي للجودة هو الوصول  الهدف ألن

 المهارةمن  يرعلى قدر كب ينداخلي مدققينفإن وجود  ،هذا من جهة ومن جهة أخرى للمؤسسة ربحيةأفضل 

 ً لداخلي ليس ا المدققمع العلم أن  بالمنتج واالرتقاء دةالجومستوى على  يراً كب والتعليم والتدريب يؤثر تأثريا
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ب عليه التعاون الكامل مع يجا نميشرف على الشخص الذي ينجزها وإ الو والخدماتالسلع  إنجازعن  مسؤوال

ً ، المرجوةالغاية  إلىسبيل الوصول في   الجودةإدارة ضبط  أداة  ريعتبأن التدقيق الداخلي  وقد أضحى معلوما

إعطاء درجة من  خاللوتوثيقها من  الجودةير معايب اإللمامالداخلي  لمدققل البد، إذ الجودةضبط من أدوات 

 التزامدى ليشمل تدقيق منطاق عمل التدقيق الداخلي توسع  عن الوحدات، وعليه فإن الجودة لمعايير االستقاللية

رفعه وتقرير بنتائج هذا التدقيق  إعدادو الجودةللحصول على شهادة  الالزمةوالشروط  بالمواصفاتالوحدات 

 .(2114)سعيدان،  الجودةللمحافظة على تطبيق متطلبات  الالزمة اإلجراءات التخاذالعليا  اإلدارة إلى

 ,II-UK) االرشادات التوجيهية الصادرة من معهد المدققين الداخليين في المملكة المتحدةبحسب كما أنه و

يثما يوجد خيار لتطبيق االيزو أو المعايير البريطانية فإن قسم التدقيق " ح4-3الفقرة  44االرشاد رقم  (2004

 وهذا يعني: Pre-certification Audit الداخلي يجب أن ينفذ ما يسمى بالتدقيق ما قبل التصديق

 يمكن للتدقيق الداخلي أن يدقق عمليات إدارة الجودة الشاملة.  -

 يخلق فرصا للتحسين المستمر.تبادل األفكار مع أعضاء التدقيق الداخلي قد  -

 للتدقيق الداخلي. مدخالتيمكن لنظام الجودة أن يوفر  -

 .يمكن للتدقيق الداخلي أن يقوم بدور الناصح والمرشد إلدارة الجودة -

 (:2111أما بالنسبة لتفعيل العالقة بين التدقيق لداخلي وضبط الجودة فيمكن أن يتم من خالل )فالق، 

حيث يتضمن االتصال تبادل المعلومات وهذا سوف يحدد نوع العالقة التي  سيق:االتصال، التعاون والتن .1

ستكون ذات فائدة بالنسبة للطرفين، وحتى يتم االتصال بشكل فاعل، يجب أن يكون لدى كل طرف فهم 

 أساسي بطريقة عمل الطرف االخر. 

دقيق أن يحدد ، البد للتبط الجودةوضلتأسيس عالقة تعاونية قوية بين التدقيق الداخلي  االعتماد والتقييم: .2

 ، وحتى يستطيع ذلك البد أن يأخذ بعين االعتبار:ضبط الجودةدرجة اعتماده على نتائج أعمال 

 هل يركز تدقيق الجودة الداخلي على نواحي الرقابة؟  -

 هل تم تحقيق المنافع المرجوة من نظام الجودة؟ -

 م بأنشطة معينة؟تتعلق بكل أنشطة المؤسسة أ 9111هل شهادة الجودة  -

ى الداخلي ال قيشير التدقيقد تحدث عندما  وضبط الجودةان المواجهة بين التدقيق الداخلي  المواجهة: .3

عند مراجعته لتطبيق نظام ادارة  (Business Risk)وجود نقاط ضعف رقابية، مرتبطة بمخاطر عمل 

دوث هذه المواجهة من خالل ولكن يمكن تجنب ح ضبط الجودةالجودة، وهذا ما قد يرفضه فريق عمل 

 تفعيل االتصال بين الطرفين. 
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بمعنى أن يكون المدقق الداخلي ومدقق الجودة الداخلي يعمالن تحت ادارة واحدة،  التكامل التنظيمي: .1

 اً.وهذا يعتمد على مدى التعاون والتنسيق بينهما والمشار اليه سابق

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 العملياإلطار 
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 بلمحة بسيطة عن الحالة العملية المدروسةمن التعريف  من الناحية النظرية البد البحث موضوعبعد دراسة 

لى لتطبيق البحث ع ، وذلك تمهيداً بنك سورية والخليج في سوريةألهم ما يتعلق بعمل من خالل استعراض 

ثبات فرضيات البحث في إ اعداستخالص النتائج التي ستس يتملكي بنك الفي المراكز الوظيفية العليا في لين مالعا

بة تنفيذ التطبيق العملي من خالل توزيع استبانة على عينة بحثية مناس تمأو نفيها وفق أصول البحث العلمي، وقد 

ياس الكمي بهدف إجراء القالبنك المدروس في  في المراكز الوظيفية العليا في بنك سورية والخليجالعاملين من 

  رورية الستخالص النتائج.واالختبارات اإلحصائية الض

 :بنك سورية والخليج لمحة عن -1

 

 :تأسيسه -1-1

 ةـرئاس قرار بموجب اـله الترخيص تم خاصة سورية مغفلة مساهمة شركة م هو.م.ج شـوالخلي سورية كنب

وقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي  2006 نيسان 13 بتاريخ و( الصادر.م32/رقم ) الوزراء مجلس

تشرين  21بتاريخ  14765، مسجلة بالسجل التجاري رقم 2117شباط  11لصادر بتاريخ أ ا./ل115 رقم

 2001 لعام 28 رقم والقانون 2002 لعام 23 النقد األساسي رقم قانون ألحكام وتخضع 2116الثاني لعام 

 يـالت ولألنظمة زيـالمرك سورية مصرف ونـوقان 2117 لعام 33 رقم التجارة وقانون التنفيذية وتعليماته

 11تاريخ  14تم تسجيل البنك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف تحت رقم  .والتسليف النقد مجلس يضعها

من قبل مجموعة من المؤسسات ه تم تأسيس حيث وهو سابع بنك خاص يتم تأسيسه في سورية، 2117شباط 

 .عمال السوريين البارزينالمالية الكويتية والبحرينية واللبنانية الهامة إلى جانب عدد من رجال األ
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 :الهعمأ -1-2

 مركزه خالل من2112للعام  23وفق قانون النقد األساسي  والمالية المصرفية األعمال جميع بتقديم البنك يقوم

كانون  31 في كما فرع مرخص 12 وعددها السورية العربية الجمهورية داخل وفروعه دمشق في الرئيسي

مع  الزور وحماه وحمص والالذقية ودير وطرطوس وحلب شقدم وريف دمشق موزعة في 2015 األول

 الزور التل وحمص ودير هي 2112إيقاف العمل مؤقتاً في ثالثة فروع للبنك خالل عام األخذ بعين االعتبار 

 وفق التالي: يقدم بنك سورية والخليج خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة

  :الخدمات المصرفية لألفراد 

 (جارية، توفير وودائع ألجل)الرواتب،  أنواعها:البنكية ب حساباتال -

 .الصرافات اآللي -

 .الخدمة المصرفية عبر االنترنيت -

 تحصيل الشيكات. -

 الحواالت. -

 صناديق األمانات. -

 .صرف العمالت األجنبية -

 .الخدمات المصرفية االلكترونية -

 الخدمات التجارية: 

 .لالستيراد والتصديراالعتمادات المستندية  -

 .يل بكافة أنواعهاالتحص بوالص -

 .الكفاالت المصرفية المحلية والخارجية -

 .خطابات الضمان -

 التسهيالت االئتمانية: 

 قروض تجارية طويلة األجل. -

 .التسهيالت االئتمانية المباشرة وغير المباشرة -

 .تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة -

 .قروض إنتاجية بشروط ميسرة -

 الهيكل التنظيمي للبنك: -1-3
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التنظيمي لبنك سورية والخليج عدد من الوحدات التنظيمية تعمل بإشراف الهيئة العامة ومجلس  يضم الهيكل

 إدارة البنك، حيث يبين الشكل التالي الهيكل التنظيمي الحالي لبنك سورية والخليج:

 

 الهيكل التنظيمي لبنك سورية والخليج –( 3)الشكل 

 2221عن العام  بنك سورية والخليجل التقرير السنوي –المصدر 

 :التدقيق الداخلي في البنك -1-1

في بنك سورية والخليج تحت إشراف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة البنك  الداخلي التدقيق إدارةتعمل 

حماية أصول البنك من  هدفها واضحة عمل وآلية باستراتيجية تتمتعو ،-كما هو مبين من الشكل )( – مباشرةً 

بأدائه من خالل التوصيات والتحسينات والعمليات  واالرتقاء عملياته إلى القيمة من المزيدفة خالل إضا

االستشارية، وتوفير خدمات التوكيد الموضوعي حول إدارة المخاطر والرقابة لتعزيز ُسبل نجاح البنك 

  .وازدهاره
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ث حي ،لذي أصدره معهد المدققين الداخليينباإلطار الدولي للممارسات المهنية ا الداخلي التدقيق تلتزم إدارةكما 

، والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق العملأخالقيات ويشمل اإلطار الدولي للممارسات المهنية 

عليها  المصادق المهام خطط بتنفيذ تقوم اإلدارة إذالداخلي، والمشورات العملية، واألدلة اإلرشادية للممارسة، 

والتي تشمل  دقيق بما يتفق مع أفضل الممارسات الحالية التي تستند إلى منهجية تقييم المخاطر،الت لجنة قبل من

مع التركيز على فاعلية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر  ،جميع إدارات وعمليات وأنشطة وأنظمة البنك

لالزمة بما يصب في مصلحة البنك ا اإلجراءات والقرارات التخاذ التدقيق لجنة النتائج إلى وترفع والحوكمة،

  .العامة

 والخطط واألهداف البنك العامة إلدارة التدقيق الداخلي بما ينسجم مع استراتيجية االستراتيجيات يتم تحديد

والسياسات المرسومة حيث تسعى إدارة التدقيق الداخلي لتعزيز الثقافة السائدة للتدقيق الداخلي وتعزيز االنطباع 

ه من الضوابط الرقابية ووسيلة لتمكين االدارة من تحقيق االشراف والرقابة والمتابعة على كامل عنه، باعتبار

أوجه النشاطات وفرض رقابة على أعمال موظفي البنك بكافة مستوياتهم الوظيفية للتحقق من قيامهم بأعمالهم 

 وواجباتهم طبقاً للسياسات والتعليمات الموضوعة

 ضبط الجودة في البنك: -1-1

الممارسات  وفق أفضل البنكفي نوعية الخدمة المقدمة جودة وتحسين  إلىبشكل دائم  بنك سورية والخليجى يسع

إضافة إلى ابتكار خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجات كافة فئات المتعاملين  في هذا اإلطار،

 أفضل مستويات رضا العمالء إلى وصوالً 

والً من وتوثيقها واعتمادها أص الخدمات البنكية المفترض تقديمها بدقة بتحديد مواصفات وخصائصحيث يقوم 

الجهات المخولة، والقيام بالدراسة التحليلية المستمرة بمقارنة وضع البنك مع المصارف السورية ال سيّما 

ة من لواردالتقليدية منها، إضافةً لدراسة مستويات رضا العمالء من خالل التغذية الراجعة ومراجعة الشكاوي ا

 الزبائن سواّء من خالل الموقع االلكتروني أو صناديق الشكاوي المنتشرة في كافة فروع البنك

 أداة الدراسة:  -2

الءمةً م أن األداة األكثر ةالباحث تبناء على طبيعة البيانات المراد جمعها، وعلى المنهج المتبع في الدراسة، وجد

ذلك و م تصميم االستبانة المناسبة لقياس المتغيرات المدروسةتلتحقيق أهداف البحث هي االستبانة، حيث 

مع إدخال بعض التعديالت واالستناد إلى عدد من المقاييس بالرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة 

عبارة ( 22من )تتض عليها بما يتناسب الحالة العملية المدروسة، ليتم إخراج االستبانة بصيغتها النهائية وبحيث

 :وفق الجدول التاليإضافةً إلى األسئلة الديمغرافية 

 جدول بناء أداة الدراسة –( 3الجدول رقم )
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 عدد العبارات األبعاد المتغير
 مصدر

 المقياس

 التدقيق الداخلي المتغير المستقل

 4 استقاللية التدقيق الداخلي

 (2118)عوماري، 
 4 معايير التدقيق الداخلي

 4 داخليوظائف التدقيق ال

 4 أهداف التدقيق الداخلي

 (2113، بجاي) 6 - ضبط الجودة  المتغير التابع

 (2222، الباحثة)من إعداد  -المصدر

 جمع البيانات وتحليلها: -3

نك سورية العاملين في المراكز الوظيفية العليا في بب البحث المتمثلةبتوزيع االستبيان على عينة  ةالباحث تقام

من إجمالي  %92( استبانة صالحة للتحليل بنسبة 58تم استرداد )، ( مفردة63بلغت )والتي ة سوري -والخليج

 Microsoft Excelثم تم تفريغ البيانات وترميزها على برنامج عدد االستبانات الموزعة وهي نسبة جيدة، 

المقياس وصدق  قياس درجة ثباتليتم  26رقم  اإلصدار SPSSثم تصديرها إلى برنامج التحليل اإلحصائي 

 وتحليل البيانات واختبار الفرضيات.واتساقه 

 مواصفات العينة: -3-1

، ونبين فيما يلي توزيع أفراد مجتمع في بنك سورية والخليجالعاملين مفردة من  58تكونت عينة الدراسة من 

ل العلمي، ؤه)الجنس، الغمر، سنوات العمل في البنك، المالدراسة حسب خصائصهم الديموغرافية والمتمثلة في 

 المركز الوظيفي(:

 الجنس: 

 :الجنسيبين الشكل التالي توزع أفراد العينة حسب متغير 

 

 

43.10%

56.90%

الجنس

أنثى

ذكر
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 متغير الجنستوزيع عينة الدراسة حسب  –( 1)الشكل 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

إلناث بقليل في العينة، حيث بلغت نسبة الذكور نسبة عدد الذكور أكبر من عدد ا( أن 4يبين الشكل رقم )

 من أفراد العينة. %43.10من مجموع المستجوبين، فيما بلغت نسبة اإلناث  56.90%

 العمر: 

 :العمريبين الشكل التالي توزع أفراد العينة حسب متغير 

 

 

 متغير العمرتوزيع عينة الدراسة حسب  –( 1)الشكل 

 SPSSالعتماد على نتائج تحليل البيانات با ةمن إعداد الباحث –المصدر 

سنة، يليهم العاملون في  41-36النسبة األكبر للمستجوبين تتراوح أعمارهم بين ( أن 5يبين الشكل رقم )

سنة، وأخيراً  31سنة، ثم الذين تقل أعمارهم عن  41المراكز الوظيفية العليا في البنك الذين تتجاوز أعمارهم 

 سنة. 35-31أعمارهم بين  العاملون الذين تتراوح

 المؤهل العلمي: 

 :المؤهل العلمييبين الشكل التالي توزع أفراد العينة حسب متغير 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

سنة41أكثر من  سنة41-36من سنة35-31من  سنة31أقل من 

24.10%

36.20%

17.20%

22.40%

العمر



46 
 
 

 

 متغير المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب  –( 6)الشكل 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

ا العينة هم إما من حملة شهادات الدراسات العليا أو اإلجازة الجامعية حيث غالبية أفر( أن 6يبين الشكل رقم )

من مجموع  %50كانت نسبتهما متقاربة، فقد بلغت نسبة المستجوبين حاملي شهادات الدراسات العليا 

ن ذيمن أفراد العينة، فيما كانت نسبة المستجوبين ال %44.80المبحوثين، وكانت نسبة حملة اإلجازة الجامعية 

 من مجموع المبحوثين فقط. %5.20يحملون الشهادة الثانوية أو المعهد المتوسط 

 سنوات العمل في البنك :   

 :سنوات العمل في البنكيبين الشكل التالي توزع أفراد العينة حسب متغير 

 

 

 البنك العمل فيسنوات  توزيع عينة الدراسة حسب متغير –( 1)الشكل 

50%

44.80%

5.20%

المؤهل العلمي

دراسات عليا

إجازة جامعية

ثانوية أو معهد
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11أكثر من 
سنوات

سنوات11-8من  سنوات7-4من  سنوات3-1من 

27.60%

20.70%

25.90% 25.90%

سنوات العمل في البنك
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 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةحثمن إعداد البا –المصدر 

توزع أفراد العينة بحسب سنوات عملهم في بنك سورية والخليج، حيث أن كانت نسب فئات السابق الشكل يبين 

سنوات العمل متقاربة كانت نسب فئات سنوات العمل متقاربة إلى حد ما، وكانت نسبة العاملين الذين تتجاوز 

، تليها بنفس النسبة العاملون الذين تتراوح %27.60سنوات هي األكبر حيث بلغت  11نك سنوات عملهم في الب

، فيما كانت النسبة األقل للعاملين الذين تتراوح %25.90سنوات وبنسبة  7-4سنوات و  3-1سنوات عملهم بين 

 .%20.70سنوات بنسبة  11-8سنوات عملهم في البنك بين 

 المركز الوظيفي :   

 :المركز الوظيفيالتالي توزع أفراد العينة حسب متغير  يبين الشكل
 

 

 

 المركز الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  –( 8)الشكل 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

من مجموع المستجوبين،  %39.70النسبة األكبر من أفراد العينة هم بمركز مدير بنسبة أن يبين الشكل السابق 

، وأخيراً شاغلو %17.20، ثم نواب المديرون بنسبة %36.20يليهم المسؤولون الرئيسيون في البنك بنسبة 

 من مجموع أفراد العينة. %6.90( بنسية مساعدين –نائب  -رئيس تنفيذي المناصب الوظيفية في اإلدارة العليا )

 قياس درجة ثبات المقياس: -3-2

تم فحص و ص الثبات الداخلي لمقاييس االستبيان باستخدام اختبار الثبات )كرونباخ ألفا(،بفح ةالباحث تقام

( نتائج معامالت كرونباخ ألفا لكل متغير من متغيرات 4، حيث يبين الجدول رقم )ىعبارات كل مقياس على حد

 الدراسة:

 المقياس ثباتاختبار  –( 1الجدول )
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المركز الوظيفي
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 باخ(معامل الثبات )ألفا كرون المقياس

 0.885 استقاللية التدقيق

 0.864 معايير التدقيق

 0.669 وظائف التدقيق

 0.883 أهداف التدقيق

 0.900 ضبط الجودة

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةالباحثمن إعداد  –المصدر 

فيما تبلغ ، 0.885و 0.669ن تتراوح بي المستقل يم كرونباخ ألفا ألبعاد المتغير( أن ق4ياُلحظ من الجدول رقم )

وتدل على جودة أسئلة  0.6وجميع هذه المقاييس أكبر من المقبول  0.900للمتغير التابع  قيمة معامل الثبات

 (.Mamahit & Worng, 2016:133-144االستبيان وبالتالي يمكن القول أن اعتمادية المقياس محققة )

 لبحث:اختبار االتساق الداخلي )صدق البناء( ألداة ا -3-3

لقياس االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين عبارات كل بعد من محاور المقياس ومحورها 

 :وفق التاليالكلي 
 

 :(التدقيق الداخليمتغير المستقل )من أبعاد ال البعد األول( استقاللية التدقيق) -

 

 :( والعبارات التي تقيسهلية التدقيقاستقاليبين الجدول التالي معامالت االرتباط بين البعد األول )

 ( من المتغير المستقل والعبارات التي تقيسه استقاللية التدقيقالبعد األول )معامالت االرتباط بين  -(1) جدولال

 قيمة الداللة االرتباط معامل فقرات البعد

 10111 0.567 لدى قسم التدقيق الداخلي بالبنك حرية اختيار األنشطة التي يتم فحصها

 10111 0.567 يقوم قسم التدقيق الداخلي بعملية التدقيق داخل أقسام البنك وفروعه بحرية

ال توثر العالقات الشخصية بين موظفي البنك والمدققين الداخليين على عملية 

 التدقيق الداخلي
1.000 10111 

، ةيؤخذ بتوصيات قسم التدقيق الداخلي في كافة النواحي المحاسبية، اإلداري

 التسويقية
0.567 10111 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةالباحثمن إعداد  –المصدر 

الفقرات ( وقيقاستقاللية التدالبعد األول من المتغير المستقل )أن معامالت االرتباط بين يتبين من الجدول السابق 

(، مما يؤكد وجود اتساق 0.01مستوى الداللة )وذات داللة إحصائية عند مرتفعة متوسطة إلى كانت  التي تقيسه

 وبالتالي صالحيتها للتطبيق. المتغير المستقلداخلي مقبول إحصائياً داخل البعد األول من أبعاد ومحاور 

 :(التدقيق الداخليمتغير المستقل )الثاني من أبعاد ال البعد( معايير التدقيق) -

 

 :( والعبارات التي تقيسهمعايير التدقيق) الثانيبعد يبين الجدول التالي معامالت االرتباط بين ال

 ( من المتغير المستقل والعبارات التي تقيسه معايير التدقيق) الثاني البعدمعامالت االرتباط بين  -(6) جدولال
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 قيمة الداللة االرتباط معامل فقرات البعد

 10111 0.567 يتسم أداء المدققين الداخليين بالموضوعية

دققون الداخليون كافة المخاطر الجوهرية بعين االعتبار أثناء عملية يأخذ الم

 التدقيق الداخلي
0.487 10111 

 ً  10111 0.360 يلتزم المدققون الداخليون بمعايير التدقيق الداخلي المعتمدة دوليا

 10111 1.000 يلتزم المدققون الداخليون بإيصال النتائج من خالل التقارير لإلدارة العليا

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةالباحثمن إعداد  –المصدر 

الفقرات ( ويقمعايير التدقمن المتغير المستقل ) الثانيالبعد أن معامالت االرتباط بين يتبين من الجدول السابق 

كد وجود اتساق (، مما يؤ0.01وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مرتفعة متوسطة إلى كانت  التي تقيسه

 ق.وبالتالي صالحيتها للتطبي المتغير المستقلمن أبعاد ومحاور الثاني داخلي مقبول إحصائياً داخل البعد 

 :(التدقيق الداخليمتغير المستقل )الثالث من أبعاد ال  البعد( وظائف التدقيق) -

 

 :والعبارات التي تقيسه( وظائف التدقيق) الثالثيبين الجدول التالي معامالت االرتباط بين البعد 

 ( من المتغير المستقل والعبارات التي تقيسه وظائف التدقيق) الثالث البعدمعامالت االرتباط بين  -(1) جدولال

 قيمة الداللة االرتباط معامل فقرات البعد

يسعى قسم التدقيق الداخلي في البنك لتخطيط أعمال التدقيق وفقاً الحتياجات 

 اإلدارة والبنك
01.00 10111 

يقوم المدققون الداخليون بفحص الحسابات والتأكد من أن جميع العمليات أُثبتت في 

 الدفاتر والسجالت وفقاً للقواعد المحاسبية العلمية الصحيحة
0.259 10111 

يتأكد المدققون الداخليون من مدى االلتزام بالسياسات واإلجراءات والخطط 

 والنظم واللوائح
0.701 10111 

قق المدققون الداخليون من جودة األنشطة والعمليات في البنك بما فيها الخدمات يتح

 المقدمة للزبائن
0.695 10111 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةالباحثمن إعداد  –المصدر 

الفقرات ( ودقيقلتوظائف امن المتغير المستقل ) الثالثالبعد أن معامالت االرتباط بين يتبين من الجدول السابق 

(، مما يؤكد وجود اتساق 0.01وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مرتفعة متوسطة إلى كانت  التي تقيسه

 ق.وبالتالي صالحيتها للتطبي المتغير المستقلمن أبعاد ومحاور الثالث داخلي مقبول إحصائياً داخل البعد 

 :(التدقيق الداخليتغير المستقل )مالرابع من أبعاد ال  البعد( أهداف التدقيق) -

 

 :( والعبارات التي تقيسهأهداف التدقيق) تالي معامالت االرتباط بين البعد الرابعيبين الجدول ال

 ( من المتغير المستقل والعبارات التي تقيسه أهداف التدقيق)  الرابع البعدمعامالت االرتباط بين  -(8) جدولال

 يمة الداللةق االرتباط معامل فقرات البعد

 10111 0.766 يساهم التدقيق الداخلي في البنك في تحسين أنظمة الرقابة الداخلية
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يعمل التدقيق الداخلي في البنك على تقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بالخدمات 

 التي يقدمها للعمالء 
0.486 10111 

د من أن بهدف التأك يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق العمليات والخدمات البنكية

 نظام الجودة يعمل كما هو مخطط له
0.990 10111 

يتأكد قسم التدقيق الداخلي من وجود سياسات داخل البنك تهتم بمقاييس جودة 

 الخدمات البنكية
0.942 10111 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةالباحثمن إعداد  –المصدر 

الفقرات ( وأهداف التدقيقمن المتغير المستقل ) الرابع البعدعامالت االرتباط بين أن ميتبين من الجدول السابق 

(، مما يؤكد وجود اتساق 0.01وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مرتفعة متوسطة إلى كانت  التي تقيسه

 بيق.صالحيتها للتطوبالتالي  المتغير المستقلمن أبعاد ومحاور الرابع  داخلي مقبول إحصائياً داخل البعد

 :(ضبط الجودة)تابع متغير الال -

 

 :والعبارات التي تقيسه المتغير التابع )ضبط الجودة(تالي معامالت االرتباط بين يبين الجدول ال

 

 

 والعبارات التي تقيسه  المتغير التابع )ضبط الجودة(معامالت االرتباط بين  -(9) جدولال

 اللةقيمة الد االرتباط معامل فقرات البعد

 10111 0.639 يتم تحديد مواصفات الخدمات البنكية المفترض تقديمها بدقة

 10111 0.668 يتم قياس خصائص الخدمات المقدمة في البنك بانتظام

 10111 0.676 يتم مقارنة مواصفات الخدمات المقدمة في البنك بمثيالتها في باقي البنوك

ج الخدمات البنكية المقدمة والنتائ  يتم تقييم وتحليل االختالفات بين مواصفات

 الفعلية
0.841 10111 

 10111 0.902 يتم اتخاذ اإلجراءات الفورية لتصحيح عدم مطابقة الخدمات للمواصفات

يتم معالجة األسباب الجذرية لمنع حدوث عدم المطابقة مرة أخرى على المدى 

 البعيد
0.823 10111 

 SPSSد على نتائج تحليل البيانات باالعتما ةالباحثمن إعداد  –المصدر 

كانت  قيسهالتي تالفقرات و المتغير التابع )ضبط الجودة(أن معامالت االرتباط بين يتبين من الجدول السابق 

(، مما يؤكد وجود اتساق داخلي مقبول 0.01وذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )مرتفعة متوسطة إلى 

 وبالتالي صالحيتها للتطبيق. المتغير التابعإحصائياً داخل 

 التحليل الوصفي لمتغيرات البحث: -3-1
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لمعرفة إذا ما كان المتوسط و One-Sample T-Testتحليل  ةالباحث تاستخدملوصف متغيرات البحث 

الحسابي لدرجة االستجابة على كل فقرة من فقرات محاور الدراسة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة 

ً 3.4)المحايد( وهي )  .( أم تختلف عنها جوهريا

 :ىمتغير من متغيرات الدراسة على حدونبين فيما يلي نتائج التحليل وفقاً لكل 

 :استقاللية التدقيق 

للفقرات  One-Sample T-Testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 :(استقاللية التدقيق)األول الخاصة بالمتغير 
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أفراد عينة الدراسة على الفقرات إلجابات  .(sigالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االحتمال ) –( 12الجدول )

 ببعد استقاللية التدقيقالخاصة 

 استقاللية التدقيق
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 (t)قيمة 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 المرتبة النتيجة

الداخلي بالبنك حرية اختيار لدى قسم التدقيق  .1

 األنشطة التي يتم فحصها
4.94 0.223 

52.780 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

يقوم قسم التدقيق الداخلي بعملية التدقيق داخل  .2

 أقسام البنك وفروعه بحرية
4.94 0.223 

52.780 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

ال توثر العالقات الشخصية بين موظفي البنك  .3

 لداخليين على عملية التدقيق الداخليوالمدققين ا
4.98 0.131 

91.800 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
1 

يؤخذ بتوصيات قسم التدقيق الداخلي في كافة  .4

 النواحي المحاسبية، اإلدارية، التسويقية
4.94 0.223 

52.780 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

 0.000 918822 0.131 4.98 ستقاللية التدقيقالالنتيجة اإلجمالية 
يوجد فرق 

 معنوي
 

 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

 

 (4.98)غ يبل استقاللية التدقيق( أن المتوسط العام إلجابات عينة البحث حول متغير 11يظهر من الجدول رقم )

للعينة الواحدة حيث  Tل ومع وجود فرق معنوي بناء على نتائج تحلي (0.131)وبانحراف معياري يبلغ 

sig<0.05 ورية في بنك سالداخلي مستوى استقاللية التدقيق على بشدة أفراد العينة موافقة ، مما يدل على

 .والخليج

ستقاللية اأيضاً أن جميع العبارات التي تم فيها قياس بُعد السابق  الجدولمن  للعينة الواحدة Tتبين نتائج تحليل و

/ المرتبة األولى من بين العبارات 3وقد احتلت العبارة /، أفراد العينة فيها إلى الموافقة اتجهت إجاباتالتدقيق 

ك والمدققين عالقات الشخصية بين موظفي البنعدم وجود تأثير لل التي تقيس استقاللية التدقيق والتي تشير إلى

تيجة تساويها س هذا البعد نفس المرتبة نباقي العبارات التي تقي، فيما نالت الداخليين على عملية التدقيق الداخلي

دقيق قسم الت من حرية اختيار األنشطة التي يتم فحصها في مستوى الوسط الحسابي  وهذا يشير إلى وجود

في  هتوصياتب، ويتم األخذ بعملية التدقيق داخل أقسام البنك وفروعه بحرية ه، إضافةً إلى قيامالداخلي بالبنك

 .اإلدارية، التسويقية كافة النواحي المحاسبية،

 :معايير التدقيق 

للفقرات  One-Sample T-Testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 :(معايير التدقيق)الثاني الخاصة بالمتغير 
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راد عينة الدراسة على الفقرات أفإلجابات  .(sigالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االحتمال ) –( 11الجدول )

 معايير التدقيقببعد الخاصة 

 معايير التدقيق
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 (t)قيمة 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 المرتبة النتيجة

 0.223 4.94 يتسم أداء المدققين الداخليين بالموضوعية .5
52.780 

يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

ون كافة المخاطر يأخذ المدققون الداخلي .6

الجوهرية بعين االعتبار أثناء عملية التدقيق 

 الداخلي

4.93 0.255 
45.617 

يوجد فرق  0.000

 معنوي
3 

يلتزم المدققون الداخليون بمعايير التدقيق  .7

 ً  الداخلي المعتمدة دوليا
4.91 0.339 

33.960 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
4 

ن ميلتزم المدققون الداخليون بإيصال النتائج  .8

 خالل التقارير لإلدارة العليا
4.98 0.131 

91.800 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
1 

 0.000 918822 0.131 4.98 معايير التدقيقلالنتيجة اإلجمالية 
يوجد فرق 

 معنوي
 

 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

 

 (4.98)يبلغ معايير التدقيق م إلجابات عينة البحث حول متغير ( أن المتوسط العا11يظهر من الجدول رقم )

للعينة الواحدة حيث  Tومع وجود فرق معنوي بناء على نتائج تحليل  (0.131)وبانحراف معياري يبلغ 

sig<0.05 الداخلي في بنك سورية  معايير التدقيقمستوى على بشدة أفراد العينة موافقة ، مما يدل على

 .والخليج

عايير مأيضاً أن جميع العبارات التي تم فيها قياس بُعد السابق  الجدولمن  للعينة الواحدة Tنتائج تحليل تبين و

/ المرتبة األولى من بين العبارات 8وقد احتلت العبارة /، أفراد العينة فيها إلى الموافقة اتجهت إجاباتالتدقيق 

ارير لإلدارة ن بإيصال النتائج من خالل التقين الداخلييققالمدالتزام  والتي تشير إلىمعايير التدقيق التي تقيس 

ن يالمدققلتزام ا تقيس هذا المتغير والتي تشير إلى/ التقييم األقل من بين العبارات التي 7فيما نالت العبارة /، العليا

ً يالداخلي  .ن بمعايير التدقيق الداخلي المعتمدة دوليا

توى أهميتها وفقاً آلراء أفراد العينة على تكامل األدوار في فرق ودلت نتائج باقي العبارات حسب ترتيب مس

 العمل يمكن كل عضو من إنجاز مهامه في الوقت المطلوب، إضافةً إلى قبول كل عضو في فريق العمل بدوره.

 التدقيق: وظائف 

للفقرات  One-Sample T-Testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 :(وظائف التدقيق)الثالث الخاصة بالمتغير 
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أفراد عينة الدراسة على الفقرات إلجابات  .(sigالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االحتمال ) –( 12الجدول )

 وظائف التدقيقببعد الخاصة 

 وظائف التدقيق
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

(t) 

القيمة 

الية االحتم

(sig) 

 المرتبة النتيجة

يسعى قسم التدقيق الداخلي في البنك لتخطيط أعمال  .9

 التدقيق وفقاً الحتياجات اإلدارة والبنك
4.89 0.552 

20.641 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
4 

يقوم المدققون الداخليون بفحص الحسابات والتأكد  .11

من أن جميع العمليات أُثبتت في الدفاتر والسجالت 

 لقواعد المحاسبية العلمية الصحيحةوفقاً ل

4.93 0.316 
36.794 

يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

يتأكد المدققون الداخليون من مدى االلتزام  .11

 بالسياسات واإلجراءات والخطط والنظم واللوائح
4.98 0.131 

91.800 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
1 

يتحقق المدققون الداخليون من جودة األنشطة  .12

البنك بما فيها الخدمات المقدمة والعمليات في 

 للزبائن

4.91 0.387 
29.734 

يوجد فرق  0.000

 معنوي
3 

 0.000 64.776 0.184 4.96 وظائف التدقيقلالنتيجة اإلجمالية 
يوجد فرق 

 معنوي
 

 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

 

 (4.96)يبلغ وظائف التدقيق ط العام إلجابات عينة البحث حول متغير ( أن المتوس12يظهر من الجدول رقم )

للعينة الواحدة حيث  Tومع وجود فرق معنوي بناء على نتائج تحليل  (0.184)وبانحراف معياري يبلغ 

sig<0.05 الداخلي في بنك سورية  وظائف التدقيقمستوى على بشدة أفراد العينة موافقة ، مما يدل على

 .والخليج

ظائف وأيضاً أن جميع العبارات التي تم فيها قياس بُعد السابق  الجدولمن  للعينة الواحدة Tبين نتائج تحليل تو

/ المرتبة األولى من بين العبارات 11وقد احتلت العبارة /، أفراد العينة فيها إلى الموافقة اتجهت إجابات التدقيق

ياسات من مدى االلتزام بالسبالتأكد ن ين الداخلييدققالم قيام والتي تشير إلى وظائف التدقيقالتي تقيس 

تقيس هذا / التقييم األقل من بين العبارات التي 9فيما نالت العبارة /، واإلجراءات والخطط والنظم واللوائح

قسم التدقيق الداخلي في البنك لتخطيط أعمال التدقيق وفقاً الحتياجات اإلدارة سعي  المتغير والتي تشير إلى

 نكوالب

ن ين الداخلييالمدقق قيام ودلت نتائج باقي العبارات حسب ترتيب مستوى أهميتها وفقاً آلراء أفراد العينة على

ة في الدفاتر والسجالت وفقاً للقواعد المحاسبية العلمي أُثبتت بات والتأكد من أن جميع العملياتبفحص الحسا

 .ت في البنك بما فيها الخدمات المقدمة للزبائنمن جودة األنشطة والعمليا ونيتحقق، كما أنهم الصحيحة
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 أهداف التدقيق: 

للفقرات  One-Sample T-Testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 :(أهداف التدقيق)الرابع الخاصة بالمتغير 

أفراد عينة الدراسة على الفقرات إلجابات  .(sigمال )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االحت –( 13الجدول )

 أهداف التدقيقببعد الخاصة 

 أهداف التدقيق
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

(t) 

القيمة 

االحتمالية 

(sig) 

 المرتبة النتيجة

يساهم التدقيق الداخلي في البنك في تحسين أنظمة  .13

 الرقابة الداخلية
4.94 0.223 

52.780 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
1 

يعمل التدقيق الداخلي في البنك على تقييم المخاطر  .14

 المحتملة والمتعلقة بالخدمات التي يقدمها للعمالء 
4.91 0.339 

33.960 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
3 

يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق العمليات  .15

والخدمات البنكية بهدف التأكد من أن نظام الجودة 

 هو مخطط له يعمل كما

4.93 0.413 
28.230 

يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

يتأكد قسم التدقيق الداخلي من وجود سياسات داخل  .16

 البنك تهتم بمقاييس جودة الخدمات البنكية
4.91 0.430 

26.773 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
3 

 0.000 40.445 0.291 4.94 أهداف التدقيقالنتيجة اإلجمالية 
يوجد فرق 

 معنوي
 

 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

 

 (4.94)يبلغ أهداف التدقيق ( أن المتوسط العام إلجابات عينة البحث حول متغير 13يظهر من الجدول رقم )

للعينة الواحدة حيث  Tومع وجود فرق معنوي بناء على نتائج تحليل  (0.291)وبانحراف معياري يبلغ 

sig<0.05 الداخلي في بنك سورية  أهداف التدقيقمستوى على بشدة أفراد العينة موافقة ، مما يدل على

 .والخليج

هداف أأيضاً أن جميع العبارات التي تم فيها قياس بُعد السابق  الجدولمن  للعينة الواحدة Tتبين نتائج تحليل و

/ المرتبة األولى من بين العبارات 13قد احتلت العبارة /و، أفراد العينة فيها إلى الموافقة اتجهت إجاباتالتدقيق 

، يةالتدقيق الداخلي في البنك في تحسين أنظمة الرقابة الداخل مساهمة والتي تشير إلى التدقيقأهداف التي تقيس 

داخلي في التدقيق القسم  لتان تشيران إلى قيامتقييم األقل من بين العبارات الال /16و / /14/ تانفيما نالت العبار

ل البنك من وجود سياسات داخ ، والتأكدتقييم المخاطر المحتملة والمتعلقة بالخدمات التي يقدمها للعمالءبالبنك 

 .تهتم بمقاييس جودة الخدمات البنكية
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سم التدقيق ق التي احتلت المرتبة الثانية في ترتيب العبارات التي تقيس هذا البعد بقيام /15يجة العبارة /ودلت نت

 .لداخلي بتدقيق العمليات والخدمات البنكية بهدف التأكد من أن نظام الجودة يعمل كما هو مخطط لها

 )المتغير التابع )ضبط الجودة: 

للفقرات  One-Sample T-Testيبين الجدول التالي قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج تحليل 

 :(ضبط الجودة)الخاصة بالمتغير التابع 

أفراد عينة الدراسة على الفقرات إلجابات  .(sigالوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة االحتمال ) –( 11دول )الج

 ضبط الجودة(بالمتغير التابع )الخاصة 

 ضبط الجودة
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

(t) 

القيمة 

 (sig)االحتمالية 
 المرتبة النتيجة

 مات البنكية المفترضيتم تحديد مواصفات الخد .17

 تقديمها بدقة
3.96 0.674 

6.385 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
5 

يتم قياس خصائص الخدمات المقدمة في البنك  .18

 بانتظام
3.93 0.697 

5.799 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
6 

يتم مقارنة مواصفات الخدمات المقدمة في  .19

 البنك بمثيالتها في باقي البنوك
4.34 0.738 

9.741 
وجد فرق ي 0.000

 معنوي
4 

يتم تقييم وتحليل االختالفات بين مواصفات   .21

 الخدمات البنكية المقدمة والنتائج الفعلية
4.65 0.663 

14.404 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
3 

يتم اتخاذ اإلجراءات الفورية لتصحيح عدم  .21

 مطابقة الخدمات للمواصفات
4.70 0.649 

15.333 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
2 

ة األسباب الجذرية لمنع حدوث عدم يتم معالج .22

 المطابقة مرة أخرى على المدى البعيد
4.74 0.636 

16.040 
يوجد فرق  0.000

 معنوي
1 

 0.000 14.404 0.663 4.65 ضبط الجودةلالنتيجة اإلجمالية 
يوجد فرق 

 معنوي
 

 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

 

 (4.65)يبلغ  ضبط الجودة( أن المتوسط العام إلجابات عينة البحث حول متغير 14الجدول رقم )يظهر من 

للعينة الواحدة حيث  Tومع وجود فرق معنوي بناء على نتائج تحليل  (0.663)وبانحراف معياري يبلغ 

sig<0.05 والخليجفي بنك سورية  ضبط الجودةمستوى على بشدة أفراد العينة موافقة ، مما يدل على. 

ضبط  رمتغي العبارات التي تم فيها قياس أيضاً أن جميعالسابق  الجدولمن  للعينة الواحدة Tتبين نتائج تحليل و

/ المرتبة األولى من بين العبارات 22وقد احتلت العبارة /، أفراد العينة فيها إلى الموافقة اتجهت إجابات الجودة

 معالجة األسباب الجذرية لمنع حدوث عدم المطابقة مرة أخرىالقيام ب والتي تشير إلى وظائف التدقيقالتي تقيس 
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 لىتقيس هذا المتغير والتي تشير إ/ التقييم األقل من بين العبارات التي 18فيما نالت العبارة /، على المدى البعيد

 .قياس خصائص الخدمات المقدمة في البنك بانتظام

اإلجراءات  اتخاذأنه يتم  ى أهميتها وفقاً آلراء أفراد العينة علىودلت نتائج باقي العبارات حسب ترتيب مستو

 يتم تقييم وتحليل االختالفات بين مواصفات  الخدمات، كما الفورية لتصحيح عدم مطابقة الخدمات للمواصفات

ي باقي فمقارنة مواصفات الخدمات المقدمة في البنك بمثيالتها إضافةً إلى  ،البنكية المقدمة والنتائج الفعلية

مة في قياس خصائص الخدمات المقدو يتم تحديد مواصفات الخدمات البنكية المفترض تقديمها بدقة، كما البنوك

 .البنك بانتظام

 اختبار الفرضيات:  -3-1

 الفرضية الرئيسية:

H- على عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج، ويتفرع  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية للتدقيق الداخلي

 ها الفرضيات الفرعية التالية:عن

H1- رية عملية ضبط الجودة في بنك سوعلى  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستقاللية التدقيق الداخلي

 والخليج.

H2- عملية ضبط الجودة في بنك سورية على  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعايير التدقيق الداخلي

 والخليج.

H3- عملية ضبط الجودة في بنك سورية على  صائية لوظائف التدقيق الداخلييوجد تأثير ذو داللة إح

 والخليج.

H4- عملية ضبط الجودة في بنك سورية على  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألهداف التدقيق الداخلي

 والخليج.

االنحدار الخطي  إلى تحليل ةالباحث تلجأوالمتغير التابع لتحديد وتوضيح التأثيرات بين المتغيرات المستقلة 

استقاللية ) بأبعاده ليالتدقيق الداخ المستقل لة المتغيربدال( ضبط الجودة) الذي يستخدم للتنبؤ بقيمة المتغير التابع

( وذلك بعد إيجاد معادلة االنحدار الخطية وهي أهداف التدقيق –وظائف التدقيق  –معايير التدقيق  –التدقيق 

 من الشكل: 

(Y= B0 + B1X) 

 .التدقيق الداخليأبعاد  X، ويمثل ضبط الجودة  Yمثلحيث ي
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 الفرضية الفرعية األولى:

H1- ة عملية ضبط الجودة في بنك سوريعلى  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية الستقاللية التدقيق الداخلي

 والخليج.

 :  جودةال ضبطعلى  استقاللية التدقيق الداخلي ثربين الجدول التالي تحليل االنحدار البسيط ألي

 استقاللية التدقيق الداخلي على ضبط الجودة ألثرتحليل االنحدار البسيط  –( 11الجدول )

 التابعالمتغير 

 p-value قيمة 

لمعامل الميل 

B1 

 p-value قيمة 

الختبار 

ANOVA 

في حال وجود  معادلة االنحدار

 أثر
R  2R 

النسبة المئوية للقوة 

 التفسيرية للنموذج

 Y = 3.737+ 1.684X 0.333 0.111 11.1% 0.011 0.011 ضبط الجودة

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

استقاللية عالقة المتغير المستقل )في B1 لمعلمة الميل p-valueأن قيمة  (15يتضح من خالل الجدول رقم )

وهذا يدعو إلى قبول الفرضية البديلة  0.05هي أصغر من ( ضبط الجودة)( بالمتغير التابع التدقيق الداخلي

ضبط )لتابع على المتغير ا( استقاللية التدقيق الداخلي) يؤثر المتغير المستقلوبالتالي ، ورفض فرضية العدم

أصغر في العالقة بين المتغيرات المذكورة   ANOVAالختبار  p-value ، كما أن قيمة ( بشكل كافالجودة

تقاللية اسر )نموذج االنحدار المتمثل بمتغي يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي نستطيع استخداممما  0.05من 

 .لشرح تغيرات المتغير التابع (التدقيق الداخلي

 ما يلي:ك بضبط الجودةاستقاللية التدقيق الداخلي عالقة لوبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط 

Y = 3.737+ 1.684X 

 .0.684( بمقدار ضبط الجودة) Y زيادةستواكبها  1( بمقدار استقاللية التدقيق الداخلي) Xادة أي أن زي

مما يدل على وجود عالقة   1وأقل من  موجب في هذا المتغيرمعامل ارتباط بيرسون لالنحدار البسيط كما أن 

ً ل لمستقلويشرح المتغير ا ،والمتغير التابع المتغير المستقلبين  متوسطةطردية ارتباط  معامل التحديد وفقا

 "15 كما هو واضح من الجدول" ضبط الجودةمن التغيرات في  11.1%

 :الفرضية الفرعية الثانية

H2- يج.عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخلعلى  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعايير التدقيق الداخلي 

   :ضبط الجودةعلى  معايير التدقيق الداخلي ثربين الجدول التالي تحليل االنحدار البسيط ألي



61 
 
 

 معايير التدقيق الداخلي على ضبط الجودة ألثرتحليل االنحدار البسيط  –( 16الجدول )

 التابعالمتغير 

 p-value قيمة 

لمعامل الميل 

B1 

 p-value قيمة 

الختبار 

ANOVA 

في حال وجود  معادلة االنحدار

 أثر
R  2R 

النسبة المئوية للقوة 

 التفسيرية للنموذج

 Y = 3.737+ 1.684X 0.333 0.111 11.1% 0.011 0.011 ضبط الجودة

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

عالقة المتغير المستقل )معايير في B1 لمعلمة الميل p-valueأن قيمة  (16يتضح من خالل الجدول رقم )

وهذا يدعو إلى قبول الفرضية البديلة  0.05هي أصغر من ( ضبط الجودة)المتغير التابع ( بالتدقيق الداخلي

ضبط )ع على المتغير التاب( معايير التدقيق الداخلي) يؤثر المتغير المستقلوبالتالي ، ورفض فرضية العدم

أصغر لمذكورة في العالقة بين المتغيرات ا  ANOVAالختبار  p-value ، كما أن قيمة ( بشكل كافالجودة

ايير معر )نموذج االنحدار المتمثل بمتغي مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي نستطيع استخدام 0.05من 

 .لشرح تغيرات المتغير التابع (التدقيق الداخلي

 لي:كما يبضبط الجودة  معايير التدقيق الداخليعالقة لوبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط 

Y = 3.737+ 1.684X 

 .0.684( بمقدار ضبط الجودة) Y زيادةستواكبها  1( بمقدار معايير التدقيق الداخلي) Xأي أن زيادة 

مما يدل على وجود عالقة   1وأقل من  موجب في هذا المتغيرمعامل ارتباط بيرسون لالنحدار البسيط كما أن 

ً ل ويشرح المتغير المستقل ،والمتغير التابع المتغير المستقلبين  طردية متوسطةارتباط   معامل التحديدوفقا

 "16 كما هو واضح من الجدول" ضبط الجودةمن التغيرات في  11.1%

 :الفرضية الفرعية الثالثة

H3- ج.عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليعلى  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لوظائف التدقيق الداخلي 

   :ضبط الجودةعلى  وظائف التدقيق الداخلي ثرنحدار البسيط ألبين الجدول التالي تحليل االي

 وظائف التدقيق الداخلي على ضبط الجودة ألثرتحليل االنحدار البسيط  –( 11الجدول )

 التابعالمتغير 

 p-value قيمة 

لمعامل الميل 

B1 

 p-value قيمة 

الختبار 

ANOVA 

في حال وجود  معادلة االنحدار

 أثر
R  2R 

لمئوية للقوة النسبة ا

 التفسيرية للنموذج

 Y = 3.857+ 1.714X 0.475 0.226 22.6% 0.000 0.000 ضبط الجودة

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 
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وظائف عالقة المتغير المستقل )في B1 لمعلمة الميل p-valueأن قيمة  (17يتضح من خالل الجدول رقم )

وهذا يدعو إلى قبول الفرضية البديلة  0.05هي أصغر من ( ضبط الجودة)( بالمتغير التابع ق الداخليالتدقي

ضبط ) على المتغير التابع( وظائف التدقيق الداخلي) يؤثر المتغير المستقلوبالتالي ، ورفض فرضية العدم

أصغر المتغيرات المذكورة في العالقة بين   ANOVAالختبار  p-value ، كما أن قيمة ( بشكل كافالجودة

ظائف ور )نموذج االنحدار المتمثل بمتغي مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي نستطيع استخدام 0.05من 

 .لشرح تغيرات المتغير التابع (التدقيق الداخلي

 :يكما يلبضبط الجودة وظائف التدقيق الداخلي عالقة لوبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط 

Y = 3.857+ 1.714X 

 .0.714( بمقدار ضبط الجودة) Y زيادةستواكبها  1( بمقدار وظائف التدقيق الداخلي) Xأي أن زيادة 

مما يدل على وجود عالقة   1وأقل من  موجب في هذا المتغيرمعامل ارتباط بيرسون لالنحدار البسيط كما أن 

ً ل ويشرح المتغير المستقل ،التابع والمتغير المتغير المستقلبين  طردية متوسطةارتباط   معامل التحديدوفقا

 "17 كما هو واضح من الجدول" ضبط الجودةمن التغيرات في  22.6%

 :الفرضية الفرعية الرابعة

H4- عملية ضبط الجودة في بنك سورية والخليج.على  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألهداف التدقيق الداخلي 

 :  ضبط الجودةعلى  أهداف التدقيق الداخلي ثرتحليل االنحدار البسيط ألبين الجدول التالي ي

 على ضبط الجودةأهداف التدقيق الداخلي  ألثرتحليل االنحدار البسيط  –( 18الجدول )

 التابعالمتغير 

 p-value قيمة 

لمعامل الميل 

B1 

 p-value قيمة 

الختبار 

ANOVA 

في حال وجود  معادلة االنحدار

 أثر
R  2R 

النسبة المئوية للقوة 

 التفسيرية للنموذج

 Y = 0.605+ 0.819X 0.360 0.129 12.9% 0.006 0.006 ضبط الجودة

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

ف أهداعالقة المتغير المستقل )في B1 لمعلمة الميل p-valueأن قيمة  (18يتضح من خالل الجدول رقم )

وهذا يدعو إلى قبول الفرضية البديلة  0.05هي أصغر من ( ضبط الجودة)( بالمتغير التابع التدقيق الداخلي

ضبط )على المتغير التابع ( أهداف التدقيق الداخلي) يؤثر المتغير المستقلوبالتالي ، ورفض فرضية العدم

أصغر قة بين المتغيرات المذكورة في العال  ANOVAالختبار  p-value ، كما أن قيمة ( بشكل كافالجودة
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داف أهر )نموذج االنحدار المتمثل بمتغي مما يعني أن االنحدار معنوي وبالتالي نستطيع استخدام 0.05من 

 .لشرح تغيرات المتغير التابع (التدقيق الداخلي

 كما يلي: بضبط الجودةأهداف التدقيق الداخلي عالقة لوبالتالي تكون معادلة االنحدار الخطي البسيط 

Y = 0.605+ 0.819X 

 .0.819( بمقدار ضبط الجودة) Y زيادةستواكبها  1( بمقدار أهداف التدقيق الداخلي) Xأي أن زيادة 

مما يدل على وجود عالقة   1وأقل من  موجب في هذا المتغيرمعامل ارتباط بيرسون لالنحدار البسيط كما أن 

ً ل ويشرح المتغير المستقل ،والمتغير التابع المتغير المستقلبين  طردية متوسطةارتباط   معامل التحديدوفقا

 "18 كما هو واضح من الجدول" ضبط الجودةمن التغيرات في  12.9%

معةً، من خالل المتغيرات المستقلة مجت ضبط الجودة، وللتنبؤ بقيمة وبالعودة إلى اختبار الفرضية الرئيسية

يبين الجدول التالي تحليل االنحدار الخطي  و، Enterطي المتعدد بطريقة لجأت الباحثة إلى تحليل االنحدار الخ

 :Enterالمتعدد لمتغيرات البحث بطريقة 

 Enterتحليل االنحدار الخطي المتعدد لمتغيرات البحث بطريقة  -( 19الجدول )

 p-value قيمة 

 B1لمعامل الميل 

 p-value قيمة 

 ANOVAالختبار 
 سبة المئوية للقوة التفسيرية للنموذجالن R  2R معنوية Fقيمة 

0.001 0.001 5.897 0.497 0.247 24.7% 

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةمن إعداد الباحث –المصدر 

بضبط  التدقيق الداخلي بأبعاده مجتمعةً في عالقة B لمعلمة الميل  p-valueأن قيمة  يتبين من الجدول السابق

متغير وبالتالي يؤثر الوهذا يدعو إلى قبول الفرضية البديلة ورفض فرضية العدم،  1015ن هي أصغر مالجودة 

التدقيق  وظائف –معايير التدقيق الداخلي  –استقاللية التدقيق الداخلي ) بأبعادهالتدقيق الداخلي المستقل 

، ( 10497ل ارتباط يبلغ )بمعام على المتغير التابع بشكل كاف مجتمعةً  (أهداف التدقيق الداخلي –الداخلي 

مما يعني  1015في العالقة بين المتغيرات المذكورة أصغر من  ANOVAالختبار  p-valueكما أن قيمة  

غيرات لشرح ت بالمتغيرات المستقلةأن االنحدار معنوي وبالتالي نستطيع استخدام نموذج االنحدار المتمثل 

، حيث كانت قيمة ضبط الجودةمن  %24.7ما نسبته  اده مجتمعةً حيث يفسر التدقيق الداخلي بأبع المتغير التابع

R Square = 0.497  وقيمةF= 5.897. 

جأت الباحثة لولمعرفة أبعاد التدقيق الداخلي التي كان لها تأثير على المتغير التابع عند اجتماعها مع باقي األبعاد 

 اتن من خالل الجدول استبعاد متغير، حيث تبيStepwiseإلى تحليل االنحدار الخطي المتعدد بطريقة 
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( ائف التدقيقوظ( حيث كانت األبعاد األكثر تأثيراً هي )أهداف التدقيق –معايير التدقيق  –استقاللية التدقيق )

 ( التالي:19كما يظهر في قيم الجدول رقم )

 Stepwiseتحليل االنحدار الخطي المتعدد لمتغيرات البحث بطريقة  -( 22الجدول رقم )

لمتغيرات ا

 المستقلة

 (االندماج الوظيفيالمتغير التابع )

Model ANOVA Coefficients 

sig R R Square F sig 

 10115 0.001 5.897 0.247 0.497 وظائف التدقيق

 األبعاد المستبعدة

 0.072 استقاللية التدقيق

 0.323 معايير التدقيق

 0.229 أهداف التدقيق

 SPSSباالعتماد على نتائج تحليل البيانات  ةلباحثمن إعداد ا –المصدر 

أصغر من  sigالختبار معنوية االنحدار أن قيمة  ANOVAتوضح نتائج الجدول السابق السيما تحليل التباين 

وبالتالي  ،نرفض فرضية العدم أي أن االنحدار معنوي ال يساوي الصفروبالتالي نقبل الفرضية البديلة و 0.05

تفسيراً  أضافوالذي  (وظائف التدقيق الداخلي)خالل متغير من  للتدقيق الداخليداللة إحصائية يوجد تأثير ذو 

ً للمتغير التابع  عند اجتماعه مع باقي إحصائيةداللة  له ذيالالوحيد  المتغير المستقل حيث كان ،جوهريا

معايير  –استقاللية التدقيق )واستبعاد باقي المتغيرات  من مستوى الداللة حكما هو واض المتغيرات المستقلة

 ، وبالتالي تكون معاملة خط االنحدار:(أهداف التدقيق –التدقيق 

Y = 0.273+ 1.727X 

يد فعالية النظام أداة إدارية تستخدم لتحد يعتبرالتدقيق الداخلي  بأنة نتائج اختبار فرضيات البحث فسر الباحثوت

يق الداخلي توفر تقييماً لكفاءة البرنامج الحالي لضبط الجودة، الخاص بالجودة لدى إدارة المؤسسة فنتائج التدق

كما تكتشف عن الحاالت والمواطن التي يتطلب األمر تحسينها أو تطويرها إثباتاً موضوعيا بخصوص المالءمة 

 المطابقة للمعايير وفاعلية العناصر المختلفة لنظام الجودة.

( التي أشارت إلى وجود 2212نتيجة دراسة )فالق، بحث مع وتنسجم نتائج اختبار الفرضية الرئيسية في ال

ضبط الجودة في المؤسسات االقتصادية العمومية الجزائرية بين أعمال التدقيق الداخلي وأعمال  ارتباطعالقة 

إلى أن ( التي توصلت 2211نتيجة دراسة )سعيدان، كما تتفق مع   .9221الحاصلة على شهادة االيزو 

في المؤسسات االقتصادية المدروسة، كما تنسجم  الجودةالتدقيق الداخلي وضبط  ينبية إيجابقة الهناك ع

( التي توصلت إلى وجود تأثير مباشر وغير مباشر لعناصر التدقيق 2218مع نتيجة دراسة )عوماري، 

 . BADRالداخلي على أبعاد جودة الخدمات البنكية في بنك الفالحة والتنمية الريفية 
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محل الدراسة وتحليل البيانات إحصائياً، ستقوم الباحثة  بنك سورية والخليجبعد إجراء الدراسة الميدانية على 

في هذا الفصل بتلخيص نتائج هذه الدراسة الميدانية وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات بناًء على هذه 

ة إلى محددات الدراسة والدراسات المستقبلية التي تقترح الباحثة العمل عليها من قبل النتائج، إضافةً إلى اإلشار

 الباحثين في ذات السياق: 

 النتائج: .1

 في ضوء الدراسة الميدانية، توصل البحث إلى النتائج التالية:

في  ييوجد مستوى تطبيق مرتفع للتدقيق الداخلي في بنك سورية والخليج، حيث يتسم التدقيق الداخل -

بنك سورية والخليج باالستقاللية، كما يتم مراعاة معايير التدقيق الداخلي فيه، ويتم تطبيق جميع وظائف 

 التدقيق الداخلي فيه، كما أنه يتم تحقيق أهداف التدقيق الداخلي في البنك المدروس.

من وجهة نظر  يق الداخليومعاييره األعلى تطبيقاً بين أبعاد التدقكان مستوى استقاللية التدقيق الداخلي  -

 أفراد العينة، يليه وظائف التدقيق الداخلي، فأهدافه.

تحديد  من خالليتم العمل على ضبط مستوى الجودة في بنك سورية والخليج وفقاً آلراء أفراد العينة  -

مواصفات الخدمات البنكية وقياس خصائصها ومقارنتها بمثيالتها بالبنوك األخرى وتقييم وتحليل 

تالفات مع النتائج الفعلية، إضافةً إلى اتخاذ اإلجراءات الفورية لتصحيح عدم المطابقة ومعالجة االخ

 األسباب الجذرية لمنع حدوث عدم المطابقة مرة أخرى.

النتائج وجود  حيث بينتضبط الجودة في بنك سورية والخليج،  تحسين عمليةيساهم التدقيق الداخلي في  -

ا نسبته والتي تفسر م ضبط الجودةمجتمعةً في تعزيز  التدقيق الداخلي تأثير إيجابي متوسط ألبعاد

أما باقي التغيرات فتعود إلى متغيرات أخرى لم يتضمنها  ضبط الجودةمن التغيرات في  24.7%

 النموذج.

مستوى عزز التي ت التدقيق الداخليأهم عناصر من  تطبيق وظائف التدقيق الداخلي بشكل مثالييعتبر  -

 أهدافمن التغيرات في المتغير التابع، يليه  %22.6والذي يفسر  بنك سورية والخليجفي  دةضبط الجو

التي  فسيرتالنسبة ، ثم استقاللية التدقيق الداخلي ومعاييره وبنفس %12.9بنسبة تفسير  التدقيق الداخلي

 .ضبط الجودةمن التغيرات في  %11.1 بلغت

 التوصيات: .2

، بط الجودةللتدقيق الداخلي في تحقيق ض متوسطتوصلت إلى وجود تأثير إيجابي بناًء على نتائج البحث والتي 

تقاللية عمل قوم على اسبحيث يالتدقيق الداخلي في بنك سورية والخليج  أعمالتعزيز توصي الباحثة بضرورة 

قيق الداخلي التدفريق التدقيق الداخلي للبنك ووفقاً للمعايير العالمية، مع العمل على دعم جهود ووظائف عملية 
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تحسين  د مداخلأح حيث يعتبر التدقيق الداخليتحقيق أهداف التدقيق الداخلي بما يضمن والقيام بها بشكل كامل، 

 :من خاللبشكل أكثر تفصيالً ذلك يمكن تحقيق ، وضبط الجودة في البنك

 التوصيات الموجهة إلى إدارة بنك سورية والخليج: -2-1

االهتمام األكبر على مستوى بنك سورية والخليج كأداة رقابية فعالية  إعطاء وظيفة التدقيق التداخلي -

 تنعكس إيجاباً على تحسين عملية ضبط جودة الخدمات البنكية.

دعم أعمال التدقيق الداخلي في البنك من خالل توفير البيئة المناسبة لعمل قسم التدقيق الداخلي لتمكينه  -

 من إنجاز مهامه في أحسن الظروف.

استقاللية التدقيق الداخلي في بنك سورية والخليج والتأكد من عدم وجود أي عالقات أو تدعيم  -

ضغوطات أو تأثيرات من شأنها أن تؤثر على استقاللية المدققين الداخليين وأدائهم لمهامهم بشفافية 

 وموضوعية.

ليج لزيادة فعالية ة والختوجيه جميع أقسام البنك للتعاون والتنسيق مع قسم التدقيق الداخلي في بنك سوري -

 عملية التدقيق وتخفيض التكاليف التي تتكبدها اإلدارة.

األخذ بتوصيات فريق التدقيق الداخلي في البنك من قبل اإلدارة العليا في البنك وتعميمه على جميع  -

 األقسام والعاملين والتأكد من تطبيقه. 

لداخليين من خالل ترشيحهم لدورات تدريبية تعزيز المعارف المتعلقة بالتدقيق الداخلي للمدققين ا -

احترافية بهدف إكسابهم إبقائهم على اطالع مستمر بكافة التقنيات الحديثة في مجال التدقيق وتبنيها في 

 أعمالهم في البنك.

 التدقيق الداخلي في بنك سورية والخليج: إدارةالتوصيات الموجهة إلى  -2-2

 في بنك سورية والخليج تعزيز متابعة التطورات الفنية التييجب على القائمين على التدقيق الداخلي  -

 تطرأ على معايير التدقيق الدولية وعالقتها بتحسين عملية ضبط جودة الخدمات البنكية.

وضع خطة عمل لمهمات التدقيق الداخلي في البنك تشمل جميع االعتبارات وأهداف ونطاق وتخصيص  -

 الموارد الالزمة وتنفيذها.

 مور المالية واإلدارية في عملية التدقيق الداخلي بنفس السوية.ى األالتركيز عل -

 استخدام التقارير الدورية كأداة رقابية مستمرة على كل قسم محل التدقيق. -

 محددات البحث وآفاقه المستقبلية: .3

لبحث، الضيق الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز ، وهذا يرجع بنك سورية والخليجعلى  هذا البحثقتصر تطبيق ا

هذه  ، وعليه تقترح الباحثة تكرارجميع البنوك الخاصة في سوريةمما يحد من القدرة على تعميم النتائج على 

 ،على المؤسسات االقتصادية والبنوك العامة في سوريةوأيضاً  جميع البنوك الخاصة في سوريةالدراسة على 
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، وبالتالي يُقترح جمع (Cross-Sectional)ة واحدة ومما يجدر ذكره أيضاً أنه تم جمع البيانات عند نقطة زمني

حيث من المتوقع أن يُساعد  (Longitudinal study)البيانات من المستجيبين عند أكثر من نقطة زمنية 

 استخدام هذه الطريقة على فهم أكبر لطبيعة العالقة بين متغيري الدراسة.

لى ضبط وتأثيرها ع ىأبعاد التدقيق الداخلي على حدكل بعد من وتقترح الباحثة إجراء بحوث مستقبلية تضم 

( وذلك من أجل دراسة تأثيرها التدقيق الخارجي، نظم المعلومات، ...أو متغيرات مستقلة أخرى مثل ) الجودة

، مما قد يفسر التباين في المتغير التابع بشكل أفضل مما توصلت إليه الدراسة والتي بلغت ضبط الجودةعلى 

توصي الباحثة القيام بدراسة تربط التدقيق الداخلي بمتغيرات تابعة أخرى ليكتمل الفهم ، كما (24.7%)

 والممارسة لهذا الموضوع، وهي:

 أثر التدقيق الداخلي في تحسين األداء اإلداري. -

 .لمالياألداء ا الكشف عن أوجه القصور في التدقيق الداخلي فيتطبيق معايير أثر  -

 ين عملية اتخاذ القرارات.دور التدقيق الداخلي في تحس -

 دراسة مقارنة بين منهجية التدقيق الداخلي في البنوك العامة والخاصة. -
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 المراجع:

 :المراجع العربية أوالً:

العوامل المؤثرة في جودة تقارير التدقيق الداخلي في الوزارات "( 2116. )فاطمة أحمد ،ابراهيم

رسالة ماجستير، قسم المحاسبة والتمويل،  ،"لة في قطاع غزةوالمؤسسات الحكومية الفلسطينية العام

 .غزة اإلسالميةالجامعة  ،كلية التجارة

معهد اإلدارة العامة  "الرقابة اإلحصائية على العمليات"،( 2116اسماعيل، محمد عبد الرحمن. )

 بالرياض.

في الشركة العامة "الرقابة اإلحصائية على جودة إنتاج االسمنت ( 2113بجاي، امتثال رشيد. )

 .12، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة بغداد، العدد العراقية"

تقييم دور التدقيق الداخلي في نظام الرقابة الداخلية: دراسة حالة "( 2121بالل أيوب، بوشنه شعيب. )

 ار، الجزائر.، جامعة أحمد دراية أردرسالة ماجستير غير منشورة، "بنك الخليج وكالة أدرار

، في المؤسسات الفندقية في الجزائر" T.Q.M"إدارة الجودة الشاملة ( 2118بن عيشاوي، أحمد. )
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 ستبياناال – (1ملحق  )
 

 

 

 

 
 

 :بنك سورية والخليجزمالئي في 

ذي يندرج في إطار دراسة ميدانية الستكمال متطلبات الحصول على أرجو المساعدة في ملء االستبيان التالي ال

 :والتي تحمل عنوان MBAماجستير إدارة األعمال 

 "دراسة ميدانية على بنك سورية والخليج - تحسين عملية ضبط الجودة فياخلي أثر التدقيق الد "

 ث العلمي فقط.علماً أن اإلجابات ستحاط بالسرية التامة وسيتم استخدامها ألغراض البح

 ةالباحث                                                                                                     

                                                                                                          

 موغرافية:القسم األول: المعلومات الدي

 أنثى □ ذكر □ نوع االجتماعيال 1

 سنة 41أكثر من  □ سنة 41-36من □ سنة 35-31من □ سنة 31أقل من  □ العمر 2

 دراسات عليا □ إجازة جامعية □ ثانوية أو معهد □ المؤهل العلمي 3

 سنوات 11أكثر من □  سنة 11-8□  سنة 7-4□   سنة 3-1 □ سنوات العمل في البنك 1

 كز الوظيفيالمر 1
 دارة عليا إ □

ائب ن -)رئيس تنفيذي 

 مساعدين( -

 مسؤول رئيسي□  نائب مدير □ مدير□ 

 :التدقيق الداخليالقسم الثاني: 

 محايد موافق موافق بشدة العبارة الرقم
غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

 :استقاللية التدقيق الداخليأوالً: 

6 
تي اختيار األنشطة ال لدى قسم التدقيق الداخلي بالبنك حرية

 يتم فحصها
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1 
يقوم قسم التدقيق الداخلي بعملية التدقيق داخل أقسام البنك 

 وفروعه بحرية
     

8 
ال توثر العالقات الشخصية بين موظفي البنك والمدققين 

 الداخليين على عملية التدقيق الداخلي
     

9 
ي واحيؤخذ بتوصيات قسم التدقيق الداخلي في كافة الن

 المحاسبية، اإلدارية، التسويقية
     

 :معايير التدقيق الداخليثانياً: 

      يتسم أداء المدققين الداخليين بالموضوعية 12

11 
يأخذ المدققون الداخليون كافة المخاطر الجوهرية بعين 

 االعتبار أثناء عملية التدقيق الداخلي
     

12 
مدة التدقيق الداخلي المعت يلتزم المدققون الداخليون بمعايير

 ً  دوليا
     

13 
يلتزم المدققون الداخليون بإيصال النتائج من خالل التقارير 

 لإلدارة العليا
     

 :وظائف التدقيق الداخلي ثالثاً:

11 
يسعى قسم التدقيق الداخلي في البنك لتخطيط أعمال التدقيق 

 وفقاً الحتياجات اإلدارة والبنك
     

11 

لمدققون الداخليون بفحص الحسابات والتأكد من أن يقوم ا

جميع العمليات أُثبتت في الدفاتر والسجالت وفقاً للقواعد 

 المحاسبية العلمية الصحيحة

     

16 
يتأكد المدققون الداخليون من مدى االلتزام بالسياسات 

 واإلجراءات والخطط والنظم واللوائح
     

11 
ن جودة األنشطة والعمليات في يتحقق المدققون الداخليون م

 البنك بما فيها الخدمات المقدمة للزبائن
     

 :أهداف التدقيق الداخلي اً:رابع

18 
يساهم التدقيق الداخلي في البنك في تحسين أنظمة الرقابة 

 الداخلية
     

19 
يعمل التدقيق الداخلي في البنك على تقييم المخاطر المحتملة 

 التي يقدمها للعمالء والمتعلقة بالخدمات 
     

22 
يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق العمليات والخدمات البنكية 

 بهدف التأكد من أن نظام الجودة يعمل كما هو مخطط له
     

21 
يتأكد قسم التدقيق الداخلي من وجود سياسات داخل البنك 

 تهتم بمقاييس جودة الخدمات البنكية
     

 : الجودة ضبطالقسم الثالث: 

 محايد موافق موافق بشدة العبارة الرقم
غير 

 موافق

غير موافق 

 بشدة

      يتم تحديد مواصفات الخدمات البنكية المفترض تقديمها بدقة 22

      يتم قياس خصائص الخدمات المقدمة في البنك بانتظام 23

21 
يتم مقارنة مواصفات الخدمات المقدمة في البنك بمثيالتها 

 قي البنوكفي با
     

21 
يتم تقييم وتحليل االختالفات بين مواصفات  الخدمات البنكية 

 المقدمة والنتائج الفعلية
     

26 
يتم اتخاذ اإلجراءات الفورية لتصحيح عدم مطابقة الخدمات 

 للمواصفات
     

21 
يتم معالجة األسباب الجذرية لمنع حدوث عدم المطابقة مرة 

 يدأخرى على المدى البع
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 جدول تحديد  حجم العينة – (2ملحق  )
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