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منھج ألتمتة تقویم أداء ِمالك المصرف من ِقبل التدقیق الداخلي
Excelنامج بإستعمال بر

دراسة حالة في مصرف عراقي خاص

*عـِماد َصبـیــِح فـَـَرج.د.أ

صلستخالم
تؤدي المصارف أنشطة ذات مساس مباشر بالمجتمع، یقتضي ھذا فرض رقابة كفوءة وفعالة 

على قسم الرقابة الداخلیة، إذ ُیعد أساسًاوُیَعوِّْل أي مصرف في فرض الرقابة . وُمستدامة على أنشطتھا
موضوعیا وإستشاریًا مستقال ُیمـَـثــِّـْل التدقیق الداخلي نشاطًا تأكیدیًا. التدقیق الداخلي أحد أدواتِھ المھمة

تسلیط الضوء على تطورات معاصرة یشھدھا لیھدف البحث . ضافة قیمة وتحسین العملیات التشغیلیةإل
رقابة لMicrosoft Excelالتدقیق الداخلي، مع إقتراح منھج یدعو لإلستعانة ببرنامج تطبیقیأال وھو 

.تطبیق تقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوبلخطوة ، وكئھم الُمكتشفةوتقویم أداء العاملین في ضوء أخطا
تقنیات التدقیق بمساعدة تبني لیمكن وكخطوة تمھیدیة ) 1: (باآلتيتتلخصستنتاجات إلتوصل البحث 

Microsoftإستعمال ، الحاسوب Excel ، وتوثیق بیانات التجمیع وتحلیل لباإلفادة من دوال البرنامج
فرز وتصنیف األخطاء حسب خطرھا ُیحقق ) 2. (مرنة وموضوعیةمخططات ومقارنات ووضعالنتائج 

المقترح َیـتِسم منھج التقویم ) 3(.م، تقویمًا أكثر موضوعیة وقبوًالَیـِـقِلإلى جسیم ومؤثر وصغیر وترجمتھا 
وضوح إجراءاتِھ وسرعة توافر النتائج وتحقیقھ درجة إنصاف مقبولة ومرنة وقدرة لبالكفاءة والفعالیة 

تقدیم تأكیدات حول لیساعد إستعمااللمنھج في توجیھ إنتباه اإلدارة ولجنة التدقیق ) 4. (توثیقالرنة ولمقال
ُیَرصِّن ختراق وتقدیره وتقویم أداء ِمالك المصرف بحیاد وإستقاللیة مما اإلالرقابات وتحلیل خطر 

.قیمة للمصرفوُیضیف مخرجات نظام المعلومات المحاسبي والتدقیق الداخلي 

تقنیات التدقیق ، لجنة التدقیق، Microsoft Excelتقویم األداء، التدقیق الداخلي،  : كلمات مفتاحیة
.بمساعدة الحاسوب

____________________
الجامعة المستنصریة*
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المقدمة
ُتؤدي المصارف دورًا حیویًا على صعید قطاعات النشاط االقتصادیة المختلفة، وتتسم بیئة عمل 
المصارف بالتغـیُّـر المستمر في متطلباتھا ومواردھا مما یستلزم توافر أدوات تلبي متطلبات ھذا التغـیُّـر 

ظھر الحاجة إلى تقویم أداء لتحقیق ھذا التطور بكفاءة وفعالیة ت. فضًال عن تطویر تقنیات تلك األدوات
المصارف، وتنشأ ضمن ھذا المجال حاجة إلى التدقیق الداخلي بإعتبارِه یساعـد في إنجــاز أھــداف أیة 
وحــدة إقتصادیة عـن طریــق توفـیــر منھــج نظامـي وضبطي لتقـویــم وتحسیـن فعالـیــة عملیـــات إدارة 

إقتراح منھج لرقابة وتقویم أداء العاملین بالمصارف في ضوء لى یسعىالبحثإ. الخطر والرقابة والحوكمة
، إذ یمثل Microsoft Excelما ُیكتشف من أخطاء في أدائھم مع اإلستعانة ببرنامج تطبیقي عام أال وھو 

.ذلك خطوة نحو تطبیق ما ُیعرف بتقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوب
دخل تعریفي حول المصارف وطبیعة أنشطتھا ورقاباتھا، یستعرض البحث إبتداءًا منجیةإعدادِه،یلیھا م

یعقبھا مدخل نظري حول تطور مھام التدقیق الداخلي، یلي ذلك عرض نظري حول البرامج التطبیقیة 
Excelالعامة كأداة ألداء مھام التدقیق الداخلي، ویعقب ذلك عرض حالة تطبیقیة لمنھج ُیَوظـِّْف برنامج 

ع َمْصِرفْي من ِقبـَل التدقیق الداخلي، وفي ختام البحث تم عرض ما توصل إلیھ من في تقویم أداء ِمالك فر
.إستنتاجات وتوصیات

منھجیة البحث. 1
مشكلة البحث1-1

، الوحدات االقتصادیة وفي مقدمتھا المصارف التي أشھر العدید منھا إفالسھیعاني عدد غیر قلیل من 
فقد تمت مراجعة . نطاق وطبیعة المھام الموكلة للتدقیق الداخليعاإتسمن مشكالت ترتب على مواجھتھا 

Sarbanes-Oxleyون قانأشھرھا مجموعة قوانین تعسیاسات وإجراءات أنشطة األعمال، ووِض
(SOX) في الوالیات المتحدة األمریكیة، وأنشئت لجان من بینھا لجان التدقیق ومراقبة اإلمتثال في ضوء

كفاءة وفعالیة أدوات ھذا المجال یمكن القول أن مشكلة البحث تتمثل في محدودیة فيو.توصیات لجنة بازل
أنھا تستغرق وقتا فضال عن وإجراءات التدقیق الداخلي التقلیدیة سیما في مجال الرقابة وتقویم األداء، 

ي نتائج سلبیة یترتب على ذلك بالتال. أطول وجھدًا أكبر نظرًا إلعتمادھا على الجھد البشري والعمل الورقي
التغیرات المستجدة ولمواجھة مشكالت ھذه . من حیث دقة وتوقیت الحصول على مخرجات الرقابة والتقویم

وتوظیف ما ھو لبحث عن مناھجباتت الحاجة ُملـِّحة لفي ظروف ومتطلبات أداء التدقیق الداخلي لمھامھ
.متاح من أدوات لمعالجتھا وحلھا

ھدف البحث1-2
:إلى اآلتيیسعى البحث

تسلیط الضوء على تطورات معاصرة یشھدھا أداء التدقیق الداخلي للمھام المكلف بھا في ظل إتساع . 1
.مدیات ومتطلبات ھذه المھام
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في رقابة Microsoft Excelإقتراح منھج بدیل یعتمد اإلستعانة ببرنامج تطبیقي عام أال وھو برنامج . 2
إذ یمثل ذلك خطوة نحو . ي ضوء ما ُیكتشف من أخطاء في أدائھموتقویم أداء العاملین بالمصارف ف

.تطبیق ما ُیعرف بتقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوب
فرضیة البحث1-3

:یستند البحث إلى الفرضیة اآلتیة
یحقق تقویم التدقیق الداخلي ألداء المصارف على وفق أسس وإجراءات رسمیة موحدة، وتقدیرات 

ببرمجیات محوسبة، نتائج تقویم منصفة وقابلة للمقارنة بالنسبة لألطراف ذات العالقة منطقیة مع اإلستعانة
.بالتقویم

أسلوب إعداد البحث1-4
لغرض إنجاز البحث تم التعویل على المنھج اإلستقرائي من خالل اإلطـِّـالع والمراجعة لما منشور في 

عتباره أداة أساسیة لتقویم األداء ضمن متطلبات األبحاث والكتب حول واجبات ومھام التدقیق الداخلي بإ
فضال عن جمع مشاھدات لحاالت أخطاء من واقع التطبیق المیداني عن فرع أحد . تطبیق الحوكمة

توظیف مفاھیم ودوال وخصائص أحد البرامج التطبیقیة العامة للحواسیب ، والمصارف العراقیة المساھمة
نجاز تقویم أداء ِمالك عاملین في فرع مصرف عراقي فھا إلوتكییMicrosoft Excelأال وھو برنامج 

.باإلفادة مما ُجمع من حاالت ومشاھدات عن األخطاء المرتكبة
مدخل تعریفي حول المصارف وطبیعة أنشطتھا ورقاباتھا. 2

تعریف المصرف وطبیعة أعمالِھ2-1
بتجمیع نقود ُتقـَـدَّم طوعًا من قبل ُیعـَرَّف المصرف على أنھ وحدة إقتصادیة تتعلق أنشطتھا الرئیسة 

، ومن ثم إقراضھا إلى آخرین على وفق )جمھور عام، ووحدات أعمال، وحكومات(كیانات في مجتمع ما 
قواعد وشروط قانونیة مشروعة، أو إستثمارھا في مجاالت أجازھا القانون أو ُعرفیة مباحة لم ُتحظـَـر 

.بموجب قانون
).1(تي تمارسھا المصارف ضمن أنشطة وكما ُمَبـیَّـن في الجدول یمكن تلخیص أھم األعمال ال

)1(جدول 
تصنیفات األعمال التي تؤدیھا المصارف

األنشطةاألعمال
دیة

قلی
ل ت

عما
أ

،فتح حسابات جاریة وقبول ودائع
تشغـیـل مـــوارد 
الـمـصـــرف مـع 
مـراعـاة التوفـیـق 
مـابـیـن الربحـیـة 

والسـیـولـــة

تحصیل وخصم أوراق ) 2(منح قروض وسلف، ) 1(
تقدیم ) 4(، )أسھم وسندات(تداول أوراق مالیة ) 3(تجاریة، 

) 6(تحصیل شیكات، ) 5(كفاالت وخطابات ضمان، 
تأجیر ) 7(مساھمة في إصدار أسھم وسندات شركات، 

تداول عمالت ) 8(خزائن حفظ مستندات ومواد ثمینة، 
. جیةتمویل تجارة خار) 9(أجنبیة، 

ل 
عما

أ
یثة

حد

.إدارة أعمال وممتلكات زبائن وتقدیم إستشارات
.تمویل إسكان شخصي باإلقراض العقاري

.مساھمة في خطط التنمیة الوطنیة
:إعداد الباحث بالتعویل على: المصدر
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 ،1(، محاسبة البنوك، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة)2002(شقیر وآخرون(.
 ،2(، النظم المحاسبیة المتخصصة، الذاكرة للنشر والتوزیع)2013(الغبان، والغبان(.

في ضوء األعمال واألنشطة المذكورة آنـفــًا تتكون الوحدات الفرعیة ألي مصرف بشكل عام من 
الخزیـنـة، والحسابـات الجاریـة، والتوفیر والودائع الثابتة، والمقاصة، والسلف والقروض،: اآلتي

ت ، واإلعتمــادات والحــواال)داخـلـیــة وخـارجـیــة(، والحـــواالت )الكمـبـیــاالت(واألوراق التجــاریـــة 
.)3()المحاسبة(ات الضمان، واألوراق المالیة، والحسابــات العامة للمصرف المستندیة، والكفـاالت وخطـاب

رقابة أنشطة المصرف2-2
التي تؤدیھا ذات مساس مباشر وحیوي بأمن اإلقتصاد الوطني ُتعد أعمال المصارف واألنشطة 

للمجتمع الذي تتواجد فیِھ، مما یقتضي بالضرورة فرض رقابة كفوءة وفعالة وُمستدامة على أعمالھا 
وال یختلف إثنان على ھذا األمر، إال أن التباین ینصب حول جھات الرقابة وآلیات تنفیذھا . وأنشطتھا

عام تفرض الرقابة على أعمال وأنشطة المصرف من قبل أطراف ُتـعـَـد صاحبة وبشكل . ودرجة قوتھا
.)4(المصلحة ومعنیة بذلك وكاآلتي

إدارة المصرف التي تعتمد رقابتھا بدرجة أساسیة على قسم ) 2(، )البنك المركزي(السلطة النقدیة ) 1(
الھیئة العامة للمساھمین ممثلة بلجنة التدقیق ) 3(الرقابة الداخلیة إذ ُیعد التدقیق الداخلي أحد أدواتھ المھمة، 

الزبائن والمستفیدین من تسھیالت المصرف ) 5(المودعین، ) 4(، )المدقق الخارجي(ومراقب الحسابات 
.اإلئتمانیة

مدخل نظري حول تطور مھام التدقیق الداخلي. 3
عھد المدققین الداخلیین نتیجة تـُدَرج بیئة التدقیق الداخلي المعاصرة ضمن مجال الحوكمة، وقد وضع م

:لذلك تعریفا جدیدا للتدقیق الداخلي نـَـصَّ على اآلتي
ُیعد التدقیق الداخلي نشاطًا تأكیدیًا موضوعیا وإستشاریًا مستقال، القصد منھ إضافة قیمة وتحسین "

ـن طریــق توفـیــر إنھ یساعـد في إنجــاز أھــداف الوحــدة ع. العملیات التشغیلیة ألیة وحدة إقتصـادیـة
.)5(."منھــج نظامـي وضبطي لتقـویــم وتحسیـن فعالـیــة عملیـــات إدارة الخطر والرقابة والحوكمة

في ظل تعریف معھد المدققین الداخلیین آنف الذكر ورفع التدقیق الداخلي لتقاریره إلى لجنة التدقیق 
ُیكـَلـَـف التدقیق الداخلي بمجموعة مھام حسب متطلبات عمل كل من ،)SOX)6على وفق ما حدده قانون

یـرفع التدقـیـق الداخلي تقاریره إلى لجنـة التدقـیـق على ). 1(اإلدارة ولجنة التدقیق، وكما ُمَبیَّن في الشكل 
على باحثون آخرون ، ویؤكـد )7(أن یتمتع بإستـقـاللـیـة تـُبـعـِده عن أداء أیـة وظائـف محاسبـیـة وتشغـیلیة

ذلك یحفـظ إستـقـاللیة التدقیق الداخلي عن الوحدات الفرعیة األخرى من منظور أن ذات األمــر أیضًا 
العملیـات التشغیلیة لتلك الوحــدات، والتي ُتـؤدى دوریـا Reviewوُیعـزز من الموضوعیة أثناء مراجعـة 

، أو كما ُمتعارف علیھ )8(ھـذه المـراجعـة بالتدقـیـق التشغیليمن ِقـبـَـل ِمالك الـتـدقـیق الـداخلي، إذ تسمى 
یتطلب إنجــاز المھام الموكلة للمدقق الداخلي في أیة وحدة . من واقع عمل المصارف بالتفتیش المیداني

إقتصادیة بضمنھا المصارف، إمتالكھ صالحیات الوصول إلى بیانات دورات أنشطة اإلیراد والنفقة 
).1(یة والتمویل فضال عن األستاذ العام واإلبالغ المالي، وكما ھو ظاھر بالشكل والموارد البشر

یستدعي إتساع دور التدقیق الداخلي وشمولیتھ حسبما یرى باحثون، ضرورة إستعداد مدققوا القرن 
بضمنھا نظم(عملیات تشغیلیة، ورقابة األداء، والمعلومات –الحادي والعشریـن فعلیًا لتدقیق كل شىء 

. ، واإللتــزام القـانـونــي، والقـوائــم المالیــة، واإلحتیــال، واألداء واإلبــالغ البیئي، والجــودة)المعلومات
:)9(یـتطلب تحقـیـق ذلك إتـقان المـدقـقین الداخلـیـیـن قـدرات أھـمھـا
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.مھارات التفكیر التحلیلي واإلنتقادي. 1
عن أي كیان یخضع للتدقیق سواء كان فردًا أو وحدة تـنظیمیة أو تطبیق طریقة كفؤة إلكتساب فھم كاٍف. 2

. نظام
.البحث عن مفاھیم ومبادىء وتقنیات جدیدة للرقابة الداخلیة. 3
.إكتشاف وتنفیذ تقنیة تدقیق قابلة للتطبیق عبر مدى مختلف ألنواع من تقاریر التدقیق. 4
.تطویر أھداف عامة وخاصة لكل مشروع تدقیق. 5
.تنمیة وعي وفھم بالمخاطر والفرص ذات الصلة بكل من الكیان الخاضع للتدقیق والمدققین. 6
، وتقویم، وتوثیق أدلة التدقیق على أن یتضمن ذلك )بإستعمال إجراءات تدقیق شاملة(إختیار، وتجمیع . 7

.إستنتاج إحصائي وغیر إحصائي
.ن الُمتلـَـقـِینإبالغ نتائج التدقیق بصیغ متنوعة ولمجامیع متنوعة م. 8
.أخالق المھنة. 9

.متابعة التدقیق. 10

بمعنى آخر . یحقق إلمام المدقق الداخلي بمھام وأنشطة اإلدارة سھولة في العمل ضمن صیغة شراكة
یجعل منھج المشاركة ھذا دور التدقیق الداخلي أقرب الى اإلستشاري وھو ما تحتاجھ اإلدارة معظم 

تتـفـق ھــذه النظــرة مـع رؤیة أن . التدقیق التشاركي العمل مع اإلدارة عوضًا عن تدقیقھااألحیان، إذ یعني 
یتطلب أداء ھـذا الرقابــات تخص اإلدارة وینبغیتشجیعھــا لكي تحافــظ علیھـــا وُتَحسِّنھا، فضال عـــن ذلك

، مع )إلخ...قسم، فرع، شعبة(تدقیق الـدور إمتالك المدقـق الداخلي قـدرة على تمییز ثقافة الكیان موضوع ال
مابین ) 2(یقارن الجدول . )10(ةقة تتوافق مـع إحتیـاجـات اإلدارضمان صیاغة توصیات التدقیق بطری

.منھجین للتدقیق الداخلي تقلیدي وتشاركي
)2(جدول 

مقارنة التدقیق الداخلي على وفق نمطین تقلیدي ومشاركة
نمط مشاركةنمط تقلیديالعامل

)ناصح(مستشار رجل شرطةالدور
غیر رسميرسميالصالحیة

صفات شخصیةمكتبمصدر الصالحیة
إقتراحإجبارمستوى القسریة

Source: Pickett, K. H. Spencer, (2005), The Essential Handbook
of Internal Auditing,p.122(11)

یجب أن تمتاز عناصره بذھن متـفـتح حول متطلبات لغرض تأدیة مھام التدقیق الداخلي المذكورة آنفًا، 
إذ یؤدي تلف البیـانــات أو فقدانھــا أثنــاء عملیــة اإلرسـال أو . تجمیع وفحص بیانات شاملة وقابلة للرقابة

لذلك ُتعـَـد إختبارات . النقل إلى جعـل أیة إخـتـبـارات ناقصة مـمــا ُیضفي بالـتــالي شكوكـا على النتـائج
یمثل اإلختبار التدقیقي عملیة فحص . تدقیق مصدرًا رئیسًا للنتائج التي تتوصل إلیھا أیة عملیة تدقیقیةال

.وتقویم لمستندات أیة معاملة والتحقق من المعامالت للبرھنة على ما إذا كانت تلبي معاییرًا معینة
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البرامج التطبیقیة العامة كأداة ألداء مھام التدقیق الداخلي. 4
إستجابة للتوسع بالمھام الموكلة للتدقیق الداخلي، یمكن نـظـرًا ألھمـیة إخـتـبارات ونـتائج الـتـدقـیـق و

تمثل نظم دعم التدقیق تقنیات تدقیق أساسیة ُتَوظف لتسھیل إنجاز . اإلفادة مما بات ُیعرف بنظم دعم التدقیق
) داخلـیـیـن وخارجـیـیـن(الـعـدیـد مـن الـمـدقـقـیــن طـوََّر ونـفـَّـذفـقــد ، )12(عملیات تدقیق كفؤة وفعالة

Computer Auditing Assistingتقنیات شاعت تسمیتھا بتقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوب
Techniques (CAATs)والتي رفعت بدرجة كبیرة من كفاءة وفعالیة وإنتاجیة عملیاتھم التدقیقیة .

یمكن تعریف تقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوب على أنھا أي برنامج حاسوب أو تطبیق ُیستعمل لتحسین 
كفاءة وفعالیة عملیة تدقیق من خالل أتمتة إجراءات تدقیق كانت تؤدى سابقًا بصورة یدویة، أو توسیع 

تتمثل أقوى تقنیات التدقیق بمساعدة . اق ما ُیشمل بالتدقیق، أو إیجاد نوع جدید من إجراءات التدقیقنط
الحاسوب، بتلك التي تـُـفـَــِتـْش بشكل مستقل قواعد البیانات بحثًا عن معلومات یمكن أن تدل على وجود 

من أمثلة أدوات أداء التدقیق .نقاط ضعف رقابیة مؤثرة أو ذات أھمیة مادیة، أو جوانب قصور تشغیلیة
، وتطبیقات تحلیل Spreadsheetبمساعدة الحاسوب، تطبیقات كتابة التقریر، وقائمة اإلنتشار 

تتمثـل مفـاتـیــح نجــاح نشر وتـوظیـف تقـنـیــات الـتـدقـیــق بمساعــدة الحاسـوب بنـزاھــة . البیـانـات
تقنیات التدقیق بمساعدة الحاسوب، وإستقاللیة طریقة الحصول على ومعولیــة البیانــات التي تعتِمـد علیھا 

.)13(البیانات، والتوقیت الذي على أساسھ تكون البیانات متاحة
مـن بـیـن حـُــَزم تـقـنـیــات الـتـدقـیـق بـمـســـاعـدة الحــاسـوب األكــثـــر شــیــوعـــًا ُیـمـكــن ِذكـــر 

، وإسـتـخـراج وتحلـیـل الـبـیـانــات Audit Control Language (ACL)لـُغــة ِإحكام الـتـدقـیـق 
تـُـعـَـُد تقنیات التدقیق . Interactive Data Extraction and Analysis (IDEA)تـفـاعـلـیًا 

بمساعدة الحاسوب مناسبة من ناحیة مثالیة لفحص ملفات كبیرة للبیانات ولتمییز سجالت تتطلب تدقیقًا 
.)14(وفحصًا أكثر
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معلومات
معالجة

معامالت بیانات معامالت

بیانات معامالت

بیانات معامالت

بیانات معامالت

مھام موكلة للتدقیق الداخلي

تقویم كفاءة عملیات المعالجة.
تقویم مستقل للرقابات والمساعدة في تصمیمھا.
مساعدة في إعداد تقاریر عن الرقابات.
تحلیل الخطر وتأكید وجوده.
مساعدة في تقدیر الخطر والرقابة الذاتیة.

التدقیق 
الداخلي

موكلة للتدقیق الداخليمھام 
 تقویم مستقل للمارسات المحاسبیة ولعملیات المعالجة بضمنھا وظیفة

.اإلبالغ المالي
 تحلیل الخطر مع التركیز إبتداءًا على الرقابة الداخلیة المحاسبیة

.واإلبالغ المالي
تحلیل اإلحتیال وتحریات خاصة.
 تأكیدات تتعلق بالرقابات، بضمنھا تقدیر مستقل لإللتزام بالنزاھة

*).للنبرة عند القمة(والقیم األخالقیة 

اإلدارة
لجنة 
التدقیق

األستاذ العام 
واالبالغ
المالي

دورة 
التمویل

دورة 
الموارد 
البشریة

دورة
النفقة

دورة 
اإلیراد

)1(شكل 
المھام الموكلة للتدقیق الداخلي وتدفق البیانات من دورات أنشطة األعمال

.إعداد الباحث: المصدر
ُیطلق على ھــذه الـقـِـیـَـم . تـُعد مجموعة قیم النزاھة واألخالق ألیة وحدة إقتصادیة، عناصر جوھریة لبیئة الرقابة

یتم إرسالھا من قبل "Tone at the Topنـَـبـرة عـِنـد قـِمـَة الـتـنـظـیـم "إصطالحــًا مـتــداوًال على أنھــا رسـائــل 
َورت الوحدة اإلقتصادیة الئحة جیدة تؤكد على قیم النزاھة واألخالق، وإذا ما إلتزم أصحاب اإلدارة العلیا، فإذا ما طـَ

.)15(المصلحة بھذه الالئحة، فسوف تتوافر لھم تأكیدات بإمتالك الوحدة قـِـیـَـمًا جیدة تمثل مكونًا مھمًا للحوكمة

أن على المدقق بالضرورة (CAATs)ال یعني إستعـمــال تقنیـات التدقـیـق بمســاعــدة الحاســوب
، سیما وانھا تكون في الغالب ُمكلـِفة وتتطلب مھارات عالیة، CAATsإعتماد حزمة برمجیة خاصة لـ 

إذ ُیعـَـد بـرنامـج Spreadsheetsوإنما ُیمكـِن عوضا عـن ذلك إعـتمـاد حـُــزمـة قـوائــم االنتشار 
Microsoft Excel المجال فضال عن میزة إنخفاض كلفة الشراء والتدرب على األكثر شیوعًا في ھذا

، فإنھا یمكن أن CAATsإذا كانت حزمة قائمة االنتشار قادرة على أداء جید لوظیفة تؤدیھا . البرنامج
تستعمل لفحص، ومطابقة السجالت وتحدید اإلتجاھات وال یوجد سبب یبرر إستبعاد إستعمالھا كأداة تدقیق 
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ر تنظیم ذھني جید للمدقق الداخلي بإعتباره مفتاحًا للوصول إلى البیانات بإستقاللیة محوسبة وفي ظل تواف
.)16(عن النظام في بیئة یمكن فیھا المناورة بالبیانات من حیث جمعھا وتحلیلھا

تقنیـات التدقـیـق بمســاعــدة یؤید باحثون آخرون ھذه اآلراء أیضا، إذ یرون أن 
تضمن تقنیات تبتدىء ببرنامج معالج النصوص وصوًال إلى النظم یمكن أن ت(CAATs)الحاســوب

تتــراوح مــن إجـــراءات ببساطــة (CAATs)تقنیـات التدقـیـق بمســاعــدة الحــاســـــوبوأن . الخبیرة
ُیمِكـــن إذ . ة إستعمال الذكــــاء اإلصطناعي للتنبؤ بالفـشل المــالــيــإدراج بیانات في ملف معین ولغـای

بمـــا یحــویـھ مـن بـرامـج Microsoft Officeمــثــال إستعـمـــال بـرنـامــج عــــام مــن قـبـیـل
لـدعـــم عـمــل التدقـیــق ُمتجـَـِسدًا بمعـالـجــة النصوص، ، (Word, Excel, and Access)فـرعــیـة 

.)17(بیاناتوتخـزیـن الوتحلـیــالت قـوائم اإلنـتـشار والـرسـوم 

في تقویم أداء ِمالك فرع َمْصِرفْي من ِقـَبـل التدقیق الداخليExcelتوظیف برنامج . 5
) شركة مساھمة(لغرض تطبیق المنھج الذي یدعو إلیھ البحث فقد أختیر أحد المصارف العراقیة 

الباحث، فقد كمجتمع للبحث، وبسبب صعوبات تطبیق المنھج عملیا على المصرف بجمیع وحداتھ من ِقبل
نظرًا ِلسّریة بیانات المصرف وِحفاظًا على النواحي األمنیة سیما وأنھا . أختیر أحد فروعھ كعـَـیِّـنة للتطبیق

تتعلق بأخطاء وجوانب قصور مكتشفة بموجب تقاریر تفتیش میداني من ِقبـَـل عناصر التدقیق الداخلي، لن 
تنسحب مبررات الِسرِّیة على فرع . ف مجتمع البحثُیشار للمصرف باإلسم الصریح وإنما ُسمي المصر

المصرف أیضًا وسوف ُیشار لھ بالفرع َعـیِّـنة البحث، ولم ُیشـَـر للعاملین في الفرع بأسماِئھم الكاملة 
.الصریحة واإلكتفاء عوضًا عن ذلك باإلسم األول فقط

یمارس المصرف . ق، ویمتلك معظم أسھمھ مستثمرون من خارج العرا1998تأسس المصرف عام 
–أنشطتھ عن طریق أحد عشر فرعًا منتشرة في العراق، ویقع فرع المصرف َعـیِّـنة البحث في بغداد 

ُتعالج معامالت المصرف عن طریق نظام معلومات یجمع مابین األتمتة االلكترونیة . شارع فلسطین
ش المیداني لعناصر التدقیق الداخلي وقد إعتمد الباحث على تقاریر التفتی. والمعالجة المستندیة الورقیة

.2014و2013ضمن قسم الرقابة الداخلیة للمصرف عن الفرع للسنتین 
تضم مجاالت التدقیق الداخلي ألنشطة أقسام العمل على صعید التطبیق العملي في المصرف مجتمع 

فیر، واإلئتمان النقدي الخزینة، وأمانة الصندوق، والجاري والتو: البحث والفرع َعـیِّـنة البحث، اآلتي
، وفتح الحسابات، والمحاسبة، والشؤون االداریة، والشؤون )خطابات ضمان وإعتمادات(والتعھدي 

.األمنیة
5-1
Workوتخصیص أربــع قـوائــم عـمـل Excelمـن بـرنـامــج Work Bookإنشاء سجل عـمـل . 1

Sheets األولى ألخطاء الموظفین، والثانیة جدول ،Pivot اما الثالثة فتخصص للتقریر، والرابعة ،
.لعرض النتائج في شكل مخططات

:  ، وكاآلتيExcelإختیار األدوات المالئمة للتطبیق من برنامج . 2
، COUNTAتشـمــل ھـــذه الـــدوال، : المستخدمةFunctionsتعــیـیــن الــدوال 

CONCATENATE ،IF ،VLOOKUP . ووظـائفـھــا وأسـس ھــذه الــدوال) 3(یـبـیـن جــدول
.عمـلـھــا وصیغھــا القـیــاسیــة
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وقد . تأثیر الخطأتحدید درجات ألخطاء العمل المصرفي، ُتنسَّْب درجات لألخطاء حسب أھمیة أو . 3
صنفھا الباحث في ضوء واقع العمل المصرفي ودورات أنشطة األعمال لنظام المعلومات المحاسبي، 

:)18(كاآلتي

الدرجةتصنیف الخطأالـنـشـــاط
خزینة، وأمانة الصندوق، والجاري والتوفیر، واإلئتمان النقدي والتعھدي 

4جسیم..........منوشؤون األ، وفتح حسابات، )خطابات ضمان وإعتمادات(
2مؤثر.......................................................................المحاسبة

1صغیر...............................................................الشؤون االداریة

تصنیف الخطأ المكتشف نتیجة عدم التقید فحص مدى االلتزام بسیاسات وإجراءات العمل وتحدید . 4
المسؤول عن إرتكاب الخطأ في قائمة ) أو الموظفین(بالسیاسات واإلجراءات، وتثبیت إسم الموظف 

.)19(أخطاء الموظفین

5 . :
) 2() أ(

 .
ExcelCOUNTA

). 2() ب(1) (
) ب(1ب العدد 
)2(421

]. درجة الخ× : [= 
SUMExcel ،

[SUM(number1,[number2],…] .)2 ()ج (
5)4

60، أما الرقم  420ضرَب في  ، ُت)1و

تخصم ). 4× 15(15
املة 

لغ الدرجة .  ب ت
400)60 +180 +52 +48

 +32 +20 +8()1 (
) 4() 3() 2(الصندوق، 

)5 (
)6 ()7 (

عرض بعض الحاالت ھنا ھو لغرض التوضیح وسیتم عرض األخطاء كاملة ضمن التقریر الحقا.
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 .

) 2(من الشكل   ) د(. التشاركي
.إلنجاز التقویمات المذكورة آنفًا

)3(جدول 
الُمطبقة في المنھج ووظـائفـھــا وأسـس عمـلـھــا وصیغھــا القـیــاسیــةالــدوال

أسس عمل الدالةSyntaxالصیغة القیاسیة وظیفة الدالةFunctionالدالة 

COUNTA
َعـّد الخالیا غـیـر 

).المشغولة(الشـاغـرة 
COUNTA (value1, [value2],
...)

إلزامیًا، 1قیمة ُیعد توافر 
بإعتبارھا متغیرًا مستقًال تعتمد 

2قیمة . على قیمتھ أیة دالة
.إختیاریة

CONCATENATE ربط مجموعة أشیاء نصیة
.ببعضھا

=CONCATENATE (A1,"
",B1)

مقطعًا 255تجمع الدالة لغایة 
یمكن . نصیًا ضمن موقع واحد

للمقطع النصي أن یأخذ صیغة 
نصوص أو أرقام أو إشارة 

مرجعیة لخلیة أو تشكیلة من 
.ھذه الفقرات

IF القیم إختیار إحدى
عندتقویم شرط ما بأنھ

على وجھ التحدید، صادق
عند قیمة أخرىوإختیار 

تقویم ذلك الشرط بأنھ 
.كاذب

IF(logical_test,
[value_if_true],
[value_if_false])

Excelیستوعب برنامج 
إذا كان IFدالة 64وضع 

.و كاذبًاأالشرط صادقًا، 

VLOOKUP أي متغیر مستقل تعتمد
على قیمتھ دالة الشرط 

IF یتواجد ضمن ،
مجموعات، فإن كل 
عنصر في المجموعة 
ُیقـــــَوَّم عند تطبیق دالة 

IF  .

VLOOKUP(lookup_value,
table_array, col_index_num,
[range_lookup])

دواًال Excelیوافر 
یمكن إستعمالھا لتحلیل 

البیانات على أساس 
الشرط الحتساب مثال 

عدد حاالت وجود 
مجامیع نصیة مرتبطة 

ببعضھا ضمن مدى من 
خالیا بإستعمال دالة 

COUNTIF أو
COUNTIFS

المصادر اآلتیة لتوضیح دوال ھذا الجدول ولشرح خطوات التطبیق إعداد الباحث بالتعوِّیل على: المصدر
:الالحقة

Walkenbach, (2010), Excel® 2010 Formulas, pp.103-275 (20)

Walkenbach, (2010), Microsoft Excel® Bible, pp.195-249(21)

Fraser, (2009), Business Statistics for Competitive Advantage with
Excel 2007, pp.132-206(22)
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.إعداد الباحث: المصدر
)2(شكل 

وَعـدَّھا وتصنیفھا وجمعھاتسجیل أخطاء موظفي الفرع في خالیا ورقة العمل 

أ

ب

ج

د



الدكتور عـِماد َصبـیــِح فـَـَرج

- 12 -

تحلیل البیانات على ُتجـَمَّـْع ھذه األخطاء آلیًا بحسب الموظف الذي یتحمل مسؤولیة الخطأ من خالل . 6
أساس إحتساب عدد حاالت وجود مجامیع نصیة مرتبطة ببعضھا ضمن مدى من خالیا بإستعمال دالة 

VLOOKUP وتوحد في خلیة واحدة عن طریق دالة ،CONCATENATE التي یسري تطبیقھا
ُیراكم عدد أخطاء كل موظف في حقل المالحظة إذ وكما یلحظ في . في ورقة العمل المسماة التقریر

ھتان وإثنان إثنان متشاب(، توجد أربع أخطاء تنسب إلى مسؤول الخزینة )2(من الشكل ) ب(القسم 
تمت مراكمتھا لغرض ربط قائمة النماذج مع قائمة التقریر بحیث تظھر األخطاء آلیا ) مختلفتان

تجمع الوصف السردي المتشابھ (وھذه تتكرر في بقیة األنشطة CONCATEATEبإستعمال دالة
ا، ینبغي اإلنتباه عندما تـُراكم األخطاء المتشابھة في إحدى الخالی). ضمن المدى وتضعھ في خلیة واحدة

:لنقطتین ھما
عند تنسیب خطأ ما أكثر من مرة لنفس الموظف یجب كتابة نفس الصیغة النصیة لكي تتعرف . أ

علیھا الدالة وتراكمھا، أي عدم تغییر أي حرف أو نقطة أو فارزة أو فراغ ألن ذلك إن حدث 
].نسخ ولصق[إیعاَزيَّ سوف یجعل الدالة تعدھا حالة جدیدة، ولتجنب ذلك یمكن اإلفادة من

ترك فراغ عند نھایة الجملة المذكور فیھا الخطأ ألن عدم فعل ذلك وعند تسجیل خطأ جدید یجعل . ب
. الدالة تعده تكملة للخطأ السابق

یمكن إعادة ترتیبھ مما یمثل جدول بیانات متعدد األبعاد: المطلوب إستخدامھPivotتعیین جدول الــ . 7
یتطلب تطبیقھ أن ُیحـَـَدد لھ الجـــدول الذي یستورد منـھ . مختلفة عن البیاناتیسمح بعرض رؤى 

Createفي شریط المھـــام، إذ یظھـر مستطیلPivotTableثم Insertالبیانـات بالنقــر على 
PivotTable یطلب تحدید نطاق البیانات عندھا یتم اإلنتقال الى ورقة العمل أخطاء الموظفون

والنقر PivotTableوتظلل الخالیا التي تحتوي البیانات المطلوبة، ومن ثم العودة الى ورقة العمل 
ُیستعمل ایعاز Pivotعند اجراء أیة تغییرات ولغرض ادراجھا ضمن جدول الـ .  OKعلى 

Refreshط ان یتم تحدید عناوین الخالیا المشمولة بالــ بشرRefresh  في جدول الـPivot .
Refreshوبعد إستعمال ) أخطاء الموظفون–ورقة العمل (وبذلك عندما ُتحـَـدَّث خالیــا المصــدر 

ل عنھا ُتَوحَّد األخطاء المتشابھة وتراكم على الموظف المسؤو. Pivotُتَحدَّث تلقائیًا خالیا جدول الـ 
.Pivotوُتـلخص وُتـعرض في جدول 

تمثیل درجة تقویـم الفرع بیانیـًا في ضوء نتائج التقویم وكما موضح في التمثیل البیاني لنتائــج الفـرع . 8
، مع ربــط درجــات التـقـویــم باأللوان بإستعـمـال إخـتـیـار أنظر الملحــق–عـَیِّـنة البحث 

Conditional Formatting عـــن طـریــق شــریــط الـمـھــام  ثــمHome ثم ،Conditional
Formatting ثم ،Manage Rules بحیث یتم إختیار األلوان لمدیات التقویم وكما موضح بالشكل

.یتحقق عن طریق ھذه الخطوات تشكیل ألوان خلیة أو مجموعة خالیا على أساس قیمة الخلیة). 3(
ي على المدقق الداخلي توصیل نتائج تقویم تمتاز بالدقة والوضوح والموضوعیة توصیل النتائج إذ ینبغ. 9

لغرض . والشمول وبالتوقیت المناسب ونشر النتائج بما یضمن وصولھا إلى األطراف ذات العالقة

 لقسمین داخل المصرف،لتوضیح المقصود بمتعدد األبعاد یمكن ذكر حالة تدقیق مدى اإللتزام بتخصیص إنفاق ما بالموازنة
.أربع أشھرإنفاق، على مدى ثالث تبویباتضمن 

 سابقة ، ودرجة تقویم عن مدة)عدم وجود أي خطأ(درجة 400ُیظھر التمثیل البیاني في ملحق البحث درجة تقویم مثالیة
آخر درجة  تقویم سبق التقویم الحالي توصل إلیھا الباحث من خالل تطبیق نفس المنھج على أخطاء المدة (درجة 344

، مما یؤشر تراجعا بمستوى )تطبیق نفس المنھج على أخطاء المدة الحالیة(درجة 309، ودرجة التقویم الحالي )السابقة 
.األداء إال أنھ ضمن المدى المقبول
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یمكن تحقیق ذلك عن . توصیل النتائج یستلزم األمر إستعمال ھیكل مناسب للتقاریر وبصورة فوریة
Excelفي برنامج Work Bookلدفتر العمل Work Sheetsراق العمل طریق تجمیع أو

:وكاآلتي

.إعداد الباحث: المصدر
)3(شكل 

تمثیل مقارن لنتائج الفرع عینة البحث حسب األلوان

فتح ورقة العمل المعنونة التقریر ومسح الدوال الموجودة ضمن خالیاھا ألنھا تعیق تنسیق عرض -أ
یتم إنجاز ذلك بتظلیل الخالیا التي تحتوي ظاھریًا على ُجمـَـل نصیة، وتحتوي بشكل . التقریر

مة بفأرة الحاسوب لتظھر قائRight Clickمخفي على الدوال، ثم النقر على إیعاز نسخ، عمل 
ثم تظھر نافذة ُیـنـقـر فیھا على Paste Specialنختار منھا pop-up menuمنسدلة 
Valueوبذلك یتم محو الدوال غیر الظاھرة ویبقى النـَـص .

على عناوین أوراق العمل علمًا أن تسلسلھا Control +Clickمن لوحة المفاتیح ُیضغط مفتاح - ب
وقد إختار . Clickند وضع المؤشر علیھا وعمل في التقریر سوف یظھر بحسب تسلسلھا ع

:الباحث الترتیب الموضح في الصفحة الالحقة وكاآلتي
.، ثم النتائج بیانیًاPivotالتقریر، ثم أخطاء الموظفون، ثم جدول 

وفي حقل Save asفـتـظھــر نافذة Save as، ثم Fileمــن شریــط المھـــام ُیـنـقــر على - ج
Save as type نختارPDF ثمSave.

أوراق العمل في شكل تقریر على وفق تسلسل النقر المحدد وبما ُیكـِّون Excelیجمع برنامج -د
، فضال Softcopyقابل لإلرسال إلكترونیا عبر البرید اإللكتروني PDFتقریر نھائي بصیغة 

جة والحفظ والتوصیل یوافر كل ذلك مرونة في المعال. Hardcopyعن إمكانیة طبعِھ على ورق 
. لألطراف المعنیة فضال عن سھولة توثیقِھ ومراجعتھ وإستعمالھ عند الحاجة أو نسخھ أو تعدیلِھ

.لإلطالع على تقریر نھائي عن تقویم الفرع َعـیـِّـنـة البحث راجع ملحق البحث

نھج مخطط تدفق لمدخالت ومعالجة وتخزین مخرجات التقویم على وفق الم) 4(یمثل الشكل 
لعل من الضروري . الموضوع من ِقـَبـل الباحث في تقویم الفرع عـَـیـِّـنة البحث للمصرف مجتمع البحث

اإلشارة إلى أن تقاریر تفتیش الفروع وبحسب السیاقات المطبقة في المصرف مجتمع البحث ترسل إلى 
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مقارنات 
وفحص

لوائح 
التدقیق 
الداخلي

A/D/N المعامالت
المصرفیة للفرع

سیاسات وإجراءات ممارسة 
األنشطة المصرفیة

إدخال بیانات التقویم في 
الحاسوب للمعالجة

معامالت وبیانات الفرع كما مثبتة في 
قاعدة بیانات المصرف المركزیة

إدارة 
المصرف

لجنة التدقیق 
ومراقب 
تقریر تقویم اإلمتثال

A/Dالفرع

ورقیة من ھذه التقاریر ُمَصدَّقة اإلدارة، فضال عن ذلك تطالب السلطة النقدیة ممثلة بالبنك المركزي بنسخة 
ویقترح الباحث إرسال نسخ . بتواقیع المخولین ألغراض اإلشراف والمتابعة عند إرسال مفتشین من البنك

عبر البرید اإللكتروني إلى اإلدارة ولجنة التدقیق ومراقب اإلمتثال، PDFتقاریر التقویم بصیغة إلكترونیة 
تعلیمات البنك المركزي، فضال عن إمكانیة إطـِّالع مراقب الحسابات مع حفظ نسخة ورقیة إمتثاًال إلى 

.على التقویمات عند أداءه لعملِھ) المدقق الخارجي(
على وفق ما َوَرد ضمن البحث یرى الباحث أن منھج التقویم المقترح ُیـثـبـِت الفرضیة الموضوعة 

: للبحث والتي نـَـصَّْت على اآلتي
لداخلي ألداء المصارف على وفق أسس وإجراءات رسمیة موحدة، وتقدیرات یحقق تقویم التدقیق ا"

منطقیة مع اإلستعانة ببرمجیات محوسبة، نتائج تقویم منصفة وقابلة للمقارنة بالنسبة لألطراف ذات العالقة 
."بالتقویم

.إعداد الباحث: المصدر

)4(شكل 
مخطط تدفق نظام اإلدخال والمعالجة والتخزین لمخرجات تقویم ِمالك الفرع َعـیِّـنة البحث
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اإلستنتاجات والتوصیات. 6

اإلستنتاجات6-1

:في ضوء ما ُعـِرَض ضمن البحث یمكن تحدید أھم اإلستنتاجات باآلتي
إتساع نطاق مھام ووظائف التدقیق الداخلي سیما ما یتعلق بالتأكیدات حول الرقابات وتحلیل الخطر . 1

وقد أظھر ھذا التوسع . وتقدیره والتقویم المستقل ألداء العاملین بالنسبة للعملیات والمعالجات المحاسبیة
. یة إلنجازھافي المھام والوظائف محدودیة كفاءة وفعالیة الوسائل التقلیدیة الیدو

تقنیات التدقیق بمساعدة تَبـیَّن من خالل البحث أن باإلمكان وكمرحلة تمھیدیة من مراحل تبني . 2
Microsoftإستعمال برنامج تطبیقي عام بكلفة قلیلة من قبیل ، (CAATs)الحاسوب Excel ، لدعـم

وتوثیق النتائج عـمــل التدقـیــق الداخلي باإلفادة من دوال البرنامج في تجمیع وتحلیل بیانات التدقیق 
.بدرجة أكثر مرونة وموضوعیةgraphicsوالـرسـوم وإجراء المقارنات 

إن فرز وتصنیف األخطاء حسب تأثیر خطرھا في ضوء ما یقترحھ البحث إلى جسیم ومؤثر وصغیر، . 3
رجمتھا إلى قیم كمیة، یجعل التقویم أكثر موضوعیة وقبوًال بالنسبة لِمالك المصرف سیما بعد وت

إحاطتھم علمًا بھا، وذلك بالمقارنة مع اإلكتفاء بالوصف السردي لوجود األخطاء وَعدَّھا جمیعًا ذات 
.وزن نوعي متشابھ

فعالیة بسبب وضوح إجراءتِھ وسرعة توافر َیـتِسم منھج التقویم المحدد بموجب ھذا البحث بالكفاءة وال. 4
بضمنھا المصرف مجتمع (النتائج، فضال عن أن تطبیقھ بإتساق لتقویم أداء فروع المصارف عمومًا 

فضال عما یمتاز بِھ من مرونة أثناء التقویم والمقارنة . ، یحقق درجة مقبولة من اإلنصاف)البحث
.ا إلكترونیًا إلى أصحاب العالقةوتوثیق أوراق ونتائج العمل التي یمكن توصیلھ

ظھر نتیجة لتقویم الفرع عـَـیِّـنة البحث وجود أخطاء مذكورة بإیجاز في تقریر تقویم الفرع مع تحدید . 5
عدد األخطاء المنسوبة Pivot، كما ُیلخِّص جدول )راجع ملحق البحث(الموظف المسؤول عن الخطأ 

:نقطة وكاآلتي91الفرع خطأ أفقدت26لكل موظف والتي بلغ مجموعھا 

درجة400الدرجة المثالیة

91

:الدرجات المخصومة من الفرع
03=  1×  3أخطاء صغیرة
04=  2×  2أخطاء مؤثرة
84=  4× 21أخطاء جسیمة

درجة309درجة تقویم الفرع                              

األخطاء بإستعمال ھذا المنھج في توجیھ إنتباه اإلدارة ولجنة التدقیق إلى تقدیم یساعد تحدید وتوصیل. 6
تأكیدات حول الرقابات وتحلیل خطر مواجھة أي إختراق نتیجة ھذه األخطاء وتقدیره وتقویم أداء ِمالك 

ى تعزیز المصرف بحیاد وإستقاللیة بالنسبة للعملیات والمعالجات المحاسبیة، إذ ینعكس ذلك إیجابًا عل
فضال عن ترصین مخرجات كل من نظام المعلومات المحاسبي والتدقیق الداخلي . قیم األخالق والنزاھة

.بما ُیسھـِم في إضافة قیمة للمصرف
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التوصیات6-2
:في ضوء اإلستنتاجات الواردة آنفًا یمكن تحدید أھم التوصیات باآلتي

الیة وموضوعیة ألداء مھام ووظائف التدقیق الداخلي ضرورة اإلھتمام بتطویر مناھج أكثر كفاءة وفع. 1
سیما تلك المرتبطة بالتأكیدات حول الرقابات وتحلیل الخطر وتقدیره والتقویم المستقل ألداء العاملین 

.بالنسبة للعملیات والمعالجات المحاسبیة، وبالتعویل على أدوات حوسبة وبرمجة
وكمرحلة تمھیدیة من مراحل ، (CAATs)بمساعدة الحاسوبتقنیات التدقیق یوصي الباحث بإستعمال . 2

Microsoftبرنامج  التطبیق باإلمكان التعویل على  Excel دعم عمل التدقیق الداخلي من في
وتوثیق النتائج وإجراء المقارنات خالل المساعدة في تنفیذ تحلیالت قوائم اإلنـتـشار والـرسـوم 

.بصورة موضوعیة تتسم بالمرونة
إعتماد فرز وتصنیف األخطاء حسب تأثیر خطرھا وكما ورد في البحث، إلى جسیم ومؤثر وصغیر . 3

وترجمتھا إلى قیم كمیة، لجعل التقویم أكثر موضوعیة وإنصافًا وقبوًال من قـِبـَـل ِمالك المصرف، على 
قسرًا مع إحاطة أن یسبق ذلك موافقة اإلدارة على تلك التصنیفات ودرجات التقویم وبما ُیجنِّب فرضھا

.الخاضعین للتقویم علمًا بھا
یوصي الباحث بإعتماد منھج التقویم الُمطـَـبـَّـق في ھذا البحث بسبب وضوح إجراءتِھ وسرعة تقدیمِھ . 4

نتائج كفوءة وفعالة، فضال عن أن اإلتساق في تطبیقھ عند تقویم األداء یحقق درجة إنصاف مقبولة، مع 
.لمقارنة وتوثیق أوراق ونتائج العملالمرونة عند التقویم وا

تنمیة وعي ِمالك المصرف في كافة وحداتِھ الفرعیة وتثقیفھم بشأن مخاطر األخطاء المرتكبة، إذ أن . 5
مع ربط . ضعف إدراك الموظف لخطر الخطأ یؤدي إلى شیوعھ ویتحول إلى سیاق ُیـتـَبْع وثقافة سائدة

. قویم على وفق المنھج المقترحترقیات وحوافز ِمالك المصرف بنتائج الت
یوصي الباحث إدارة المصرف ولجنة التدقیق متابعة مخرجات التقویم على وفق ھذا المنھج عند تقدیم . 6

تأكیدات حول الرقابات وتحلیل خطر مواجھة أي إختراق والتقویم المحاید والمستقل ألداء ِمالك 
لمخرجات نظم المعلومات بما یعزز دورھا في المصرف تعزیزًا لقیم األخالق والنزاھة وترصینًا 

.إضافة قیمة للمصرف
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)والتمثیل البیاني للتقویمPivotخالصة تقویم الفرع َعیـِّنة البحث وجدول (ملحق البحث 

األخطاء صة الفرع:خال مدیر سم س.ا عالء

2 0 1 4  \1 2 \3 1 غایة ول 2 0 1 4  \ 1  \ 2 من ق التدقی الـــزیارة:فترة خ 2 تاری 0 1 5  \  1    \   5

ش: تـــــــــ فـ مـ محمود عالـ

مجالت
ق التدقی

ف صنی ت
الخطأ

ي جمال إ
درجة

التقویم

درجة
تقویم
الفرع

درجة
اخطاء
الفرع

االخطاء المسؤولالمالحظةعدد ف الموظ

خزینة1
الفرع

انة مـــ وا
صندوق ال

6جسیم 04 41 في65 االول ح مفتا ال ل م حا الفرع مدیر ع توقی عدم - لوحظ 1حالة
الخزینة الى الدخول سجل

الثاني ح مفتا ال ل م حا الخزینة مسؤول ع توقی عدم - لوحظ 1حالة
الخزینة الى الدخول سجل في

في محفوظة ال ت مستندا لل سجل ظیم تن عدم - لوحظ 1حالة
الخزینة مسؤول ل قب من الخزینة

موجود ال سجل في الخزینة مسؤول ع توقی عدم - لوحظ 2حالة
صندوق ال في النقدي

احمد الفرع - مدیر 1حالة

محمد الخزینة - مسؤول 4حالة

الجاري2
والتوفیر

1جسیم 8 01 4 04 01 ل0 قب من سفتجة ال ع طاب رسم ل صا استح عدم - لوحظ 1حالة
ف موظ ال

نھایة عند سفاتج ال سجل صید ر طبیق ت عدم - لوحظ 1حالة
ظام الن ع م الشھر

سجل في صادرة ال صة مقا ال صكوك قید عدم - لوحظ 2حالة
صادرة ال صة مقا ال صكوك

الدفع عند الفرع مدیر ل قب من صك ال ع توقی عدم - لوحظ 1حالة
النقدي االیداع مة قسی في ابة كت غ مبل ال ج إدرا عدم - لوحظ 4حالة

ت الحواال لسجل الجاري ف موظ ظیم تن عدم - لوحظ 1حالة
خلیة الدا

قاسم ج ات سف ال - مسؤول 2حالة

جالل صة مقا ال - مسؤول 2حالة

احمد الفرع - مدیر 1حالة
علي الجاري - مسؤول 5حالة

مان3 5جسیماالئت 24 عقد482 على ع طاب رسم عمولة ل صا استح عدم - لوحظ 1حالة
ض القر

الة الكمبی رقم ت تثبی عدم - لوحظ 1حالة

ل خلی مان االئت - مسؤول 2حالة

فتح4
ت الحسابا

4جسیم 83 61 فتح23 ى عل موافقة بال الفرع مدیر ع توقی عدم - لوحظ 2حالة
زبون ب حسا

ضمن الزبون ھویة على صول الح عدم - لوحظ 1حالة
ب الحسا ح فت عند ت مسكا مست ال

احمد الفرع - مدیر 2حالة

علي الجاري - مسؤول 1حالة

محاسبة5 3مؤثرال 22 محاسبي842 ال ظام الن ق وف ت عموال ال ب تبوی عدم - لوحظ 1حالة
بھ معمول ال

ء شرا على الفرع مدیر موافقة ل صا استح عدم - لوحظ 1حالة
قرطاسیة

س سند الفرع سبة - محا 2حالة

الشؤون6
االمنیة

2جسیم 01 الفرع641 س حر ل قب من السالح مة ادا عدم - لوحظ طالل1حالة س الحر - مسؤول 1حالة

شــؤون7 ال
االداریة

الفرع8533صغیر في الدوام عن موظفین ال ض بع تاخر - لوحظ س3حالة سند الفرع سبة - محا 1حالة
قاسم ج ات سف ال - مسؤول 1حالة

جالل صة مقا ال - مسؤول 1حالة

4 0 03 1 38 72 6 المجموع

ث البح ة عین الفرع الفرع:  سم ا

ث البح مجتمع ف المصر

ص كامل ش:   مفـتـــ ال
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البیانالموظفالمسؤولالمالحظةالتاریخت
الموظف12015/02/02 قبل من السفتجة  رسم طابع استحصال  قاسم لوحظعدم السفاتج  المرقنة575مسؤول  السفتجة 
النظام22015/02/05 مع الشھر  نھایة السفاتج عند سجل  تطبیقرصید قاسم لوحظعدم السفاتج  المرقنة585مسؤول  السفتجة 
الصادرة32015/03/05 المقاصة فيسجل صكوك الصادرة المقاصة قیدصكوك المقاصةجالللوحظعدم و252مسؤول  251 صكرقم
الصادرة42015/03/06 المقاصة فيسجل صكوك الصادرة المقاصة قیدصكوك المقاصةجالللوحظعدم 259مسؤول  صكرقم
الدفع52015/08/05 الفرععند قبلمدیر الصكمن توقیع احمدلوحظعدم الفرع 295مدیر صكرثم
النقدي62015/09/04 االیداع قسیمة  في المبلغكتابة إدراج الجاريعليلوحظعدم 881مسؤول  رقم قسیمة 
النقدي72015/09/09 االیداع قسیمة  في المبلغكتابة إدراج الجاريعليلوحظعدم 900مسؤول  رقم قسیمة 
النقدي82015/09/10 االیداع قسیمة  في المبلغكتابة إدراج الجاريعليلوحظعدم رقم950مسؤول  قسیمة 
النقدي92015/09/15 االیداع قسیمة  في المبلغكتابة إدراج الجاريعليلوحظعدم رقم989مسؤول  قسیمة 

الداخلیة102015/01/02 الحواالت لسجل  الجاري موظف تنظیم الجاريعليلوحظعدم مسؤول 
11

45

المصدقة،السفاتج، الصكوك الحواالتالداخلیةوالخارجیة، النقدي، االیداع  قسائم النقدي، الصرف (الصكوك والتوفیر  ثانیا:الجاري
درجة  الخطأ=4 بھا). درجة  السجالتالخاصة وجمیع  الصادرة المقاصة

المسؤولالمالحظةالتاریخت البیانالموظف
القرض12015/05/05 طابععلىعقد رسم  عمولة استحصال  االئتمانخلیللوحظعدم 20مسؤول  رقم قرض
الكمبیالة22015/05/06 رقم تثبیت االئتمانخلیللوحظعدم 82مسؤول  رقم كمبیالة
3

13

درجة الخطأ= 4 والتعھدي). درجة (النقدي ثالثا:االئتمان

الفرع: مدیر  س.اسم  عالء

الـــزیارة : 5   \   1  \ 2015 تاریخ

المسؤولالمالحظةالتاریخت البیانالموظف

الخزینة12015/01/04 الى الدخول سجل  في االول المفتاح حامل الفرع مدیر توقیع عدم احمدلوحظ الفرع مدیر

الخزینة22015/01/04 الى الدخول سجل  في الثاني المفتاح حامل الخزینة مسؤول  توقیع عدم محمدلوحظ الخزینة مسؤول 

الخزینة32015/02/05 مسؤول  قبل من الخزینة في المحفوظة للمستندات  سجل  تنظیم عدم محمدلوحظ الخزینة مسؤول 

الصندوق42015/03/05 في النقدي الموجود سجل  في الخزینة مسؤول  توقیع عدم محمدلوحظ الخزینة مسؤول 

الصندوق52015/04/06 في النقدي الموجود سجل  في الخزینة مسؤول  توقیع عدم محمدلوحظ الخزینة مسؤول 

6

15

20 14 \12\31 ولغایة 2014 \ 1 \ 2 من التدقیق  فترة 

البحث عینة الفرع: الفرع اسم 

درجة  الخطأ= 4 والصندوق ). درجة  بالخزینة الخاصة السجالت  الخزینة، في المھمة والوثائق مستندات  ل ا (النقد،  ویشمل  الصندوق  وامانة أوال:الخزینة
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المسؤولالمالحظةالتاریخت البیانالموظف
زبون12015/06/04 حساب  فتح على بالموافقة الفرع مدیر توقیع احمدلوحظعدم الفرع 581مدیر رقم حساب 
زبون22015/06/06 حساب  فتح على بالموافقة الفرع مدیر توقیع احمدلوحظعدم الفرع 589مدیر رقم حساب 

الحساب 32015/07/05 فتح عند لمستمسكات  ا ضمن  الزبون ھویة على الحصول  الجاريعليلوحظعدم 600مسؤول  رقم حساب 
4

12

درجة الخطأ=4 والتوفیر). درجة (الجاریة الحسابات رابعا:فتح

المسؤولالمالحظةالتاریخت البیانالموظف

بھ12015/08/10 المعمول المحاسبي النظام وفق العموالت تبویب سندسلوحظعدم الفرع محاسبة

قرطاسیة22015/09/09 شراء الفرععلى مدیر موافقة استحصال  سندسلوحظعدم الفرع محاسبة
3

16

درجة الخطأ= 2 االندثارات). درجة الثابتة، الموجودات الموازنات، الموقوفات، االیرادات، (المصروفات، خامسا:المحاسبة

المسؤول المالحظةالتاریخت البیانالموظف
الفرع12015/10/11 قبلحرس السالحمن ادامة الحرسطالللوحظعدم مسؤول
2

5

درجة الخطأ=4 السالح). درجة ادامة االنذار، اجھزة الحرس، (دوام االمنیة سادسا:الشؤون

المسؤول المالحظةالتاریخت البیانالموظف
الفرع12015/11/05 في الدوام بعضالموظفینعن تاخر سندسلوحظ الفرع محاسبة
الفرع22015/11/05 في الدوام بعضالموظفینعن تاخر قاسملوحظ السفاتج مسؤول
الفرع32015/11/05 في الدوام بعضالموظفینعن تاخر المقاصةجالللوحظ مسؤول
4

8

الخطأ=1 الموظفین). درجة بین االنسجام مدى التفتیشیة، اللجنة مع الفرع تعاون مدى المصرف،  نظافة الموظفین، (دوام االداریة سابعا:الشؤون

P i v o t ل  و جد
R o w  L a b e l sS u m  o f ر ی Sصغ u m  o f ر ؤث Sم u m  o f م سی Sج u m  o f ف ظ و م ل  ك ل ء  خطا ال ا

س د سن ع ر ف ل ا ة ب س حا 1203م
د م ح ا ع ر ف ل ا ر ی د 0044م

ل ی خل ن ما ت ئ ال ا ل و سؤ 0022م
ي عل ي  ر جا ال ل و سؤ 0066م

ل ال ط س ر ح ال ل و سؤ 0011م
د م ح م ة ن ی ز خ ال ل سؤو 0044م

م س قا ج ت سفا ال ل و سؤ 1023م
ل ال ج ة ص قا م ل ا ل و سؤ 1023م

ھا  ع و ن ب س ح ء  خطا أل ا ي 322إجمال 12 6
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Development of an Approach to Automate
Performance Evaluation of Bank Staff by

Internal Audit Using Excel Program

Imaad Sabih Faraj* ,Ph.D ,(Prof.)

Abstract

Banks perform activities affecting directly the society; this requires the
imposition of an efficient, effective and sustainable control on its activities.
Control imposition relies basically on the internal control department. Internal
auditing is an independent, objective assurance and consulting activity that adds
value and improves an economic unit’s operations. This paper aims at shedding
light on contemporary developments taking place in the internal audit, with
proposing an approach calls for making use of general application program such
as Microsoft Excel in monitoring and evaluating the performance, and as a step
towards applying Computer Auditing Assisting Techniques (CAATs).

Conclusions of most importance are: (1) Microsoft Excel can be used as a
preliminary step to adopt (CAATs), by utilizing the program’s functions in the
accumulation and analysis of audit data, documentation of results. (2) Sorting
and classifying errors according to their risk impact into serious, influential, and
small, translating these classes to values, makes the evaluation more objective.
(3) The evaluation is characterized by its efficiency and effectiveness. (4) Using
the approach helps to direct management and audit committee attention toward
providing assurances about controls.

Keywords: Performance Evaluation, Internal Audit, Microsoft Excel, Audit Committee,
Computer Auditing Assisting Techniques.
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