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التدقيق الداخلي فـي البنك إداريًا

مقدمة :
فـي بداية القرن ال�سابق كانت وظيفة املدقق الداخلي مطابقة لوظيفة املدقق اخلارجي. وقد كان ينظر للمدقق 
اأنه فـي الن�سف الثاين من القرن ال�سابق وب�سبب زيادة  اإال  الداخلي على انه امتداد لعمل املدقق اخلارجي. 
امللكية عن  وب�سبب غياب  املتعددة  الفروع  وتلك ذات  ال�سركات كبرية احلجم  ال�سركات وظهور  اعمال  حجم 
البحث عن  فـي  االدارة  الداخلي خلدمة  املدقق  وظيفة  اىل  احلاجة  االدارة، ظهرت  م�سكالت  وتعقد  االدارة 
رقابية  انظمة  وجود  من  للتاأكد  وكذلك  للموارد،  االمثل  اال�ستغالل  ال�سركات من خالل  كفاءة  لزيادة  طريق 

داخلية فعالة توؤدي اىل تخفـي�ض املخاطر املحتملة كما حتول دون هدر اموال ال�سركة او �سرقتها.
الداخلي من جمرد  املدقق  وانتقل  وت�سغيلية  الداخلي ذات طبيعة مزدوجة مالية  التدقيق  ا�سبح  ولذلك فقد 

فاح�ض للح�سابات لي�سبح عون وزميل لالدارة فـي حل م�سكالتها.
هذا و ن�ساأ مفهوم التدقيق املرتكز على املخاطر والذي يعترب ثورة فـي مفاهيم التدقيق الداخلي.

تعريف التدقيق الداخلي :
يعرف التدقيق الداخلي وفقا جلمعية املدقيني الداخليني بانه ن�ساط م�ستقل ومو�سوعي، يقدم تاأكيدات وخدمات 
ا�ست�سارية بهدف ا�سافة قيمة للموؤ�س�سة وحت�سني عملياتها. وي�ساعد هذا الن�ساط فـي حتقيق اهداف املوؤ�س�سة 

من خالل اتباع ا�سلوب منهجي منظم لتقييم وحت�سني فاعلية عمليات احلوكمة وادارة املخاطر والرقابة.

مبادئ اخالقيات المهنة :
الهدف من و�سع مبادئ الخالقيات املهنة للمدققني الداخليني هو ار�ساء وتعزيز ثقافة اخالقية حمددة حتكم 
مهنة التدقيق الداخلي وتنبع اهميتها العتبار ان مهنة التدقيق الداخلي تقوم ا�سا�سا على الثقة فـي تاأكيدها 

املو�سوعي ب�ساأن ادارة املخاطر والرقابة واحلوكمة.
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وتتكون هذه املبادئ مما يلي:
اال�سا�ض . 1 ي�سكل  ما  وهذا  الثقة  دعائم  ار�ساء  �ساأنها  من  الداخليني  املدققني  ا�ستقامة  اال�ستقامة: 

لالعتماد على اآرائهم واأحكامهم.
وتقييم . 2 جمع  فـي  املو�سوعية  م�ستويات  اأرفع  مراعاة  الداخليني  املدققني  على  يجب  املو�سوعية: 

املدققني  على  ويجب  فح�سه.  ب�سدد  يكونون  الذي  العمل  او  بالن�ساط  املتعلقة  املعلومات  وتبليغ 
تكوينهم  فـي  يتاأثروا  اال  ال�سلة، ومراعاة  الظروف ذات  لكل  املتوازن  التقييم  الداخليني مراعاة 

الآرائهم او احكامهم مب�ساحلهم ال�سخ�سية او باآراء او تاأثريات االآخرين.
ال�سرية: على املدققني الداخليني ان يحرتموا قيمة وملكية املعلومات التي يتلقونها او يطلعون عليها، . 3

الالزم،  املنا�سب  التفوي�ض  او  االذن  على  احل�سول  بدون  املعلومات  تلك  عن  يف�سحوا  اال  وعليهم 
وذلك ما مل يكن هناك التزام قانوين او مهني باالف�ساح عن تلك املعلومات.

اداء . 4 فـي  الالزمة  واخلربات  واملهارات  املعرفة  ي�ستخدموا  ان  الداخليني  املدققني  على  الكفاءة: 
خدمات التدقيق الداخلي.

دائرة التدقيق الداخلي ومكوناتها الرئيسية :
تعترب دائرة التدقيق الداخلي كاأي دائرة اخرى لها متطلبات ادارية لت�سكيلها وتو�سيح دورها وم�سوؤوليتها فـي 

امل�سرف وفـيما يلي بع�ض املتطلبات املتعلقة بدائرة التدقيق الداخلي:
ميثاق التدقيق الداخلي: هو وثيقة ر�سمية يو�سح اهداف و�سالحيات وم�سوؤوليات ن�ساط التدقيق . 1

الداخلي. كما يحدد موقع التدقيق الداخلي فـي امل�سرف ويخوله باالطالع على ال�سجالت واالت�سال 
بجميع املوظفـني والدخول اىل خمتلف مواقع امل�سرف مبا ميكن من اأداء مهمات التدقيق كما يحدد 

نطاق اأن�سطة التدقيق الداخلي.
الوثيقة  الداخلي وهذه  التدقيق  ت�سكيل دائرة  الداخلي وثيقة ذات اهمية فـي  التدقيق  يعترب ميثاق 
يتم اعدادها من قبل مدير دائرة التدقيق الداخلي واعتمادها من قبل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ض 
االدارة على ان يتم مراجعتها ب�سكل �سنوي من قبل مدير دائرة التدقيق الداخلي وادخال اأية تعديالت 

عليها واعتمادها من قبل جلنة التدقيق.  
جلنة . 2 وم�سوؤوليات  و�سالحيات  اهداف  و  ت�سكيلة  تو�سح  ر�سمية  وثيقة  هو  التدقيق:  جلنة  ميثاق 

التدقيق فـيما يخ�ض التدقيق الداخلي واخلارجي.
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دليل اجراءات العمل :
ويت�سمن هذا الدليل على تف�سيل ملنهجية العمل فـي الدائرة والتي عادة ما تتكون من املراحل التالية:

التخطيط: وتتكون من مراحل اعداد خطة التدقيق الداخلي امل�ستندة اىل املخاطر التي يتعر�ض . 1
اليها امل�سرف وتوزيع اخلطة على فرتات زمنية عادة ما تكون �سنة وتق�سيم املوارد املتاحة للدائرة 

واملهمات املنوي تنفـيذها.
التنفـيذ: وتتكون مرحلة التنفـيذ من تطبيق االجراءات التدقيقية على املهمات املخطط لها واعداد . 2

برامج املراجعة وقوائم الفح�ض التي تق�سم بناء على االن�سطة املراد تدقيقها واالجراءات الواجب 
القيام بها من قبل فريق التدقيق لتحقيق االهداف املراد حتقيقها من مهمة التدقيق وهنا يتوجب 
اال�سارة اىل اهمية حتديد االهداف املراد حتقيقها خالل جولة التدقيق قبل البدء بها واعداد برامج 

العمل وقوائم الفح�ض الكفـيلة بتحقيق تلك االهداف.
الداخلي . 3 التدقيق  لنتائج  االأويل  التقرير  م�سودة  اعداد  من  املرحلة  هذه  وتتكون  التقارير:  اعداد 

وما يلي ذلك من مناق�سة نتائج التدقيق مع الدوائر التي مت التدقيق عليها وا�سدار التقرير ب�سكله 
النهائي.

املتابعة: وتتكون مرحلة املتابعة من اعداد خطة ملتابعة خطط واجراءات االدارة ملعاجلة مالحظات . 4
او ان االدارة  التي اتخذتها االدارة  الت�سحيحية  التقدم فـي االجراءات  التدقيق الداخلي ومراقبة 

قبلت املخاطر بعدم اتخاذ االجراء الت�سحيحي.
الهيكل التنظيمي للدائرة: ويعمل الهيكل التنظيمي على تو�سيح امل�ستويات االدارية داخل الدائرة . 5

وخطوط االت�سال والتوا�سل وهنالك نوعان من الهياكل التنظيمية:
الهيكل التنظيمي املخططي وهو عبارة عن و�سف تو�سيحي لبنية الدائرة على �سكل ر�سم.. 1
الهيكل التنظيمي ال�سردي وهو عبارة عن �سرد مكتوب للهيكل التنظيمي بحيث يو�سح املهام . 2

والوظائف واالن�سطة داخل الدائرة. 
املطلوبة . 6 املهام  يو�سح  بحيث  املوظف  م�ستوى  على  الوظيفـي  الو�سف  ويكون  الوظيفـي:  الو�سف 

ويتوجب  موظف  كل  يعدها  التي  التقارير  وانواع  املطلوبة  واملوؤهالت  االدارية  والتبعية  وامل�سوؤوليات 
مراجعة الو�سف الوظيفـي ب�سكل �سنوي وت�سليمه اىل املوظف وتوقيع املوظف عليه مبا يفـيد االطالع 

واقرار ملا هو مطلوب منه.


