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في ظل التحوالت الكبيرة لدور القطاع المصرفي في الحياة االقتصادية وازديـاد حجـم              
 اإلفـالس  المالية والمشاكل االئتمانية وحاالت      األزماتظهور  التعامالت المصرفية من جانب، و    

. تعزيز الرقابة على عمل هـذه المـصارف       إلى   من جانب اخر، برزت الحاجة       األموالوغسيل  
 بالعمل المـصرفي، فقـد      عينةوقد أتضح ذلك بزيادة التشريعات القانونية وتوصيات الجهات الم        

  . الرقابة إجراءاتد في تضمن قانون المصارف في معظم الدول التشدي
 على جميع المصارف ان تشكل لجـان        ٢٠٠٤ لسنة   ٩٤وقد نص قانون المصارف العراقي رقم       

وعلى الرغم من ذلك التزال هـذه       . مراجعة، مع تحديد واجبات وصالحيات وهيكلية هذه اللجان       
  .  األهلية دورها في تعزيز الرقابة في المصارف العراقيةأداءاللجان غير فعالة في 

 والمتمثلة بلجان المراجعـة مـن       األساسيةوعلية فقد جاء هذا البحث لدراسة احد جوانب الرقابة          
 وأهميـة خالل استعراض الحاجة لظهور لجان المراجعة والتطور التاريخي لظهورها في العالم            

 ودراسة التشريعات القانونية الخاصة بتشكيل القطاعات، هذه اللجان ودورها الرقابي في مختلف
هذه اللجان في المصارف العراقية، من ثم تحديد معايير فاعلية اداء لجان المراجعة، وتقييم مدى               
فاعلية لجان المراجعة في المصارف العراقية االهلية، ومحاولة وضع اقتراحـات لتطـوير دور              

  .هذه اللجان في تعزيز الرقابة في المصارف العراقية
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   منهجية البحث والدراسات السابقة:ث األولاملبح
  منهجية البحث  : ًأوال

تتمثل مشكلة البحث بضعف فاعلية لجان المراجعـة فـي المـصارف             : مشكلة البحث  -١
 المالي وتزايد حاالت الغش والتالعب      اإلخفاق، مما يسبب تزايد حاالت      األهليةالعراقية  

 .في العديد من تلك المصارف
  

ثل الهدف الرئيسي للبحث في تقييم مدى فاعلية لجان المراجعة فـي            يتم : اهداف البحث  -٢
في تعزيز الرقابة، وذلك لتحديد جوانب القوة والضعف فـي           األهلية   المصارف العراقية 

عمل تلك اللجان، ومحاولة وضع مجموعة من التوصيات التي من شأنها زيادة فاعليـة              
 .راقية لجان المراجعة في تعزيز الرقابة في المصارف الع

  
في االقتصاد العراقي وازديـاد      األهلية   نظراً التساع نشاطات المصارف    : اهمية البحث  -٣

حجم رؤوس االموال المستثمرة فيها، مع ازدياد حجم المخاطر التي تحيط بنشاط هـذه              
المصارف، فأن ذلك يتطلب زيادة مستوى الرقابة على ادارات المصارف في مراكزهـا             

الرقابـة علـى    إلـى   نتشرة في جميع المحافظات العراقية، اضافة       الرئيسية وفروعها الم  
عملية اختيار وعمل المدقق الخارجي، ومن هنا تبرز اهمية البحث في محاولـة ايجـاد               
سبل تعزيز دور لجان المراجعة كأحد وسائل الرقابة، فـي المحافظـة علـى امـوال                

 . المستثمرين 
 

 فرضيات البحث -٤

تم اعتماد خمسة فرضـيات     ،  هاالنتائج المتوخاة من  إلى  ل  والتوصالدراسة  لتحقيق أهداف   
   :وفيما يلي عرض لهذه الفرضياتوقد تم صياغتهم بصيغة فرضيات عدم، 

باالسـتقاللية   األهليـة  ال تتمتع لجان المراجعة في المـصارف العراقيـة  :  الفرضية االولى   

  .الكافية

لـديهم  أعـضاء    األهليـة    لعراقيـة ال تضم لجان المراجعة في المصارف ا      : الفرضية الثانية   

  .الخبرات والمعرفة العلمية الكافية 
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بالهيكليـة   األهليـة    ال يتم تشكيل لجان المراجعة في المصارف العراقيـة        : الفرضية الثالثة   

  .المناسبة 

دليل واضح يحدد    األهلية   ال يتوفر للجان المراجعة في المصارف العراقية      : الفرضية الرابعة   

  .باتها صالحياتها وواج

اجتماعات لمناقشة   األهلية   ال تعقد لجان المراجعة في المصارف العراقية      : الفرضية الخامسة   

  .القضايا المهمة بصورة دورية ووفقا لجدول محدد 
  

 طريقة البحث -٥

يعتمد البحث كل من المنهج االستقرائي من خالل جمع المعلومات الخاصـة بمتغيـرات      
السابقة المقاربة للدراسة الحالية من حيـث تناولهـا         البحث من خالل مراجعة الدراسات      

لموضوع البحث وتحديد جوانب التقارب بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، وكذلك           
مراجعة عدد من الدوريات والكتب والقوانين ذات الصلة بمتغيرات البحث وتقديم توطئة            

  .نظرية للجوانب التي يتناولها البحث
لمنهج االستنباطي من خالل تصميم استمارة استبيان لقياس مدى تـأثير           كما يتم اعتماد ا   

  .عدد من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع والمتمثل بفاعلية لجان المراجعة 
 

 عينة البحث  -٦

إلى ، حيث تم اختيار هذه العينة باالستناد        األهليةتتمثل عينة البحث بالمصارف العراقية      
إلـى  قي الذي يفرض على المصارف تشكيل لجنة مراجعة تابعة          قانون المصارف العرا  

العراقية هي جميعها شركات مـساهمة،       األهلية    ان المصارف  وباعتبار،  اإلدارةمجلس  
  .هذه المصارف إدارة مجالس إلى لجان مراجعة فعالة تابعة إلى لذلك تتركز الحاجة 
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  الدراسات السابقة : ًثانيا
   )٢٠٠٨، دحدوح(  دراسة -١

نظـام الرقابـة الداخليـة وفاعليتهـا فـي           كفايـة دور لجان المراجعة في تحسين        ( 
  ) دراسة ميدانية :الشركات

التي تمارسها لجان المراجعـة لتحـسين        األنشطة   التعرف على إلى  تهدف هذه الدراسة    
ولتحقيق هذا الهـدف قـام الباحـث        ،  نظام الرقابة الداخلية المطبقة في الشركات     أية  كف

 الوصفية لموضوع لجان المراجعة ونظم الرقابة الداخلية، من خـالل تحديـد             بالدراسة
العوامل التي ساعدت على زيادة االهتمام بلجان المراجعـة، وتحديـد مفهـوم لجـان               

، المراجعة واهميتها ومقومات تحقيق فاعلية هذه اللجان، والمهام االساسية لهذه اللجـان           
الذي يتضمن تصميم وتوزيع استمارة استبيان على       الجانب التطبيقي   إلى  ومن ثم االنتقال    

التـي   األنشطة   تحديدإلى  مدراء الشركات ومراجعي الحسابات، وتوصل من خالل ذلك         
كما ان هنالك انشطة يمكن ان تكلف بها لجـان المراجعـة            ،  تمارسها لجان الرقابة فعلياً   

ذلـك  إلى  واستناداً  . كاتنظام الرقابة الداخلية وفاعليته في الشر     أية  لتساهم في تحسين كف   
تم وضع عدد من التوصيات تتمثل بأن تفصح لجان الرقابة عن انشطتها ضمن التقارير              

والتوصية على ان تقوم الشركات بتشكيل لجان رقابـة فيمـا يخـص             ،  المالية للشركات 
الشركات التي التوجد فيها هذه اللجان حالياً والتوصية للجهات الحكوميـة والمنظمـات             

 بأصدار تعليمات حول تفاصيل عمل لجان الرقابة وحقوقها وواجباتها وعالقتهـا            المهنية
ذات العالقة، والتوصية بمواصلة البحث في مجال لجان الرقابة للتوسع فـي            األطراف  ب

  .تطوير عمل لجان الرقابة 
والدراسة الحالية بانهما يتنـاوالن      ) ٢٠٠٨،  دحدوح( تتمثل جوانب التقارب بين دراسة      

 لجان الرقابة والتشريعات القانونية الخاصة بها لكالً حسب عينة البحث الخاصه            موضوع
تتناول الموضوع في اطاره العام في الشركات        ) ٢٠٠٨،  دحدوح( غير ان دراسة    ،  بها

  .المساهمة في حين ان الدراسة الحالية تركز على الموضوع في قطاع المصارف 
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 (Sori et.al,2009) دراسة -٢

 Audit Committee and Auditor Independence: The Bankers’ Perception 
تبحث هذه الدراسة وجهات نظر المصرفيين حول مساهمة لجان المراجعة فـي تحقيـق            
استقاللية المدقق الخارجي في الشركات المساهمة الماليزية، وقـد اسـتخدم البـاحثون             

 المصارف والمؤسسات المالية    االستبيان والمقابلة المباشرة لمسؤولي القروض في كبرى      
المدقق الخارجي   ةاستقالليالماليزية لتحديد مدى تأثير وجود لجان المراجعة على تحقيق          

اإلدارة حيث ان وجود لجان المراجعة يقلل مـن تـأثير           . في الشركات المساهمة العامة   
دارة اإللجان المراجعة هم مستقلين عن      أعضاء  على استقاللية المدقق الخارجي حيث ان       

  .الشركة عليها دارة  تأثير إلدوال يوج
 والدراسات ذات الصلة بالموضوع، ثـم تتنـاول         لألدبياتوتتألف الدراسة من مراجعة     

توضيح طريقة تنفيذ الجانب العملي من البحث ووصف العينة المختارة للبحث، وطريقة            
ويب النتائج التـي تـم      جمع البيانات المتمثلة باالستبيان والمقابالت المباشرة، ومن ثم تب        

التوصل اليها وتحليلها، ومن ثم تحديد النتائج والمتمثلة بأن وجود لجان المراجعة فعالـة              
يحمي استقاللية مدقق الحسابات الخارجي للشركات، ويعتبر من المقومـات االساسـية            
لتحقيق حوكمة الشركات الماليزية والذي بدورة يحقق تعزيز الكفـاءة والـشفافية فـي              

، وكما توصلت الدراسة    األموالارير المالية مما ينعكس على القدرة في جذب رؤوس          التق
تحديد بعض المتطلبات الالزم توفرها في لجان المراجعـة والمتمثلـة باالسـتقاللية      إلى  

 المتزايدة والقدرة على تأدية كافـة المـسؤوليات         ممسؤولياتهإدارة  والحذر والقدرة على    
 أداءكما ان لوجود لجان المراجعة تأثير ايجـابي علـى           . عالةالتي يكلفون بها بطريقة ف    

الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي في الشركات، لكونها لجنة رقابية مستقلة تراقب عمـل             
  .الحسابات والتدقيق 

 األدواتوتتمثـل هـذه     ،   النجاح لها  أدواتولتحقيق الدعم للجان المراجعة فيجب توفير       
كمـا  . ل الرقابة الداخلية ودليل بالمعلومـات المتعلـق بهـا         بالوصف الواضح آللية عم   
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ان وجود لجان مراجعة مستقلة وفعالة تساعد على تعزيز االتصال          إلى  توصلت الدراسة   
  .ذات العالقة في الشركة األطراف والمدقق الخارجي واإلدارة بين 

 Sori)تتمثل عالقة دراسة  et.al,2009)  ـ وع لجـان   بالدراسة الحالية بتناولهمـا موض
 (Sori et.al,2009)ولكن دراسة ، التدقيق

تناولت لجان المراجعة في الشركات المساهمة العامة، وقد اعتمدت في جمع المعلومات            
في االستبيان والمقابالت المباشرة على أراء المصرفيين ومسؤولي االقراض تحديـداً ،            

طاع المصرفي تحديداً ولـيس   في حين الدراسة الحالية تتناول تطبيق لجان التدقيق في الق         
  .في الشركات المساهمة بشكل عام 

  

  ) Ferreira,2008( دراسة -٣

The effect of audit committee composition and structure on the 
performance of audit committees 

دراسة اثر هيكلية وتشكيلة لجـان المراجعـة علـى اداء لجـان             إلى  يهدف هذا البحث    
إلـى  وتحاول الدراسة التوصـل     .عة في ظل الحوكمة وافضل التطبيقات العالمية        المراج

توصيات بأفضل هيكلية و تشكيلة للجان المراجعة تساعد على تحقيق متطلبات التـشكيله   
المناسبة للجان المراجعة وتضمن تحقيق االداء المثالي وزيادة فاعليتهـا فـي مراجعـة              

المقترح تطويره من خالل هذه الدارسة يمكن يستخدم        حيث ان االطار    . التقارير المالية   
  .لجان المراجعة أعضاء كدليل الختيار 

في الجانب النظري تم توضيح اهمية التشكيلة و الهيكلية المناسـبة للجـان المراجعـة               
 لتحقيق التشكيلة المثاليـة     الالزمةوتحديد المتطلبات   ،  واثرها على فاعلية لجان المراجعة    

 من خالل مراعاة موقع لجنة المراجعة فـي هيكـل الـشركة وتحديـد               للجان المراجعة 
وكذلك مراعاة اسـتقاللية لجـان      ،  ليات لجان المراجعة بشكل واضح    وصالحيات ومسؤ 

فـي لجنـة    أعـضاء    الذين يتم اختيـارهم ك     األشخاصالمراجعة واالهتمام بموضوعية    
لك اهمية تحديد الحجـم     وكذ .وتنوع المهارات وتوفر المؤهالت الكافية لديهم     ،  المراجعة
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من وقت ألخر بشكل ال     عضاء  األلجنة المراجعة وضرورة تبديل     أعضاء  المناسب لعدد   
  .يخلخل التركيبة والهيكلية التي يجب ان تتوفر في لجنة المراجعة 

وفي الجانب العملي من البحث تم تصميم استمارة استبيان لغـرض معرفـة التركيبـة               
مراجعة مع االهتمام بالمؤهالت والمعرفة والكفاءة المتـوفرة        الحالية المعتمدة في لجان ال    

لة بالشركات المـساهمة العامـة والـشركات       ثلدى لجان المراجعة في عينة البحث المتم      
  .أفريقاالحكومية والشركات الخاصة والمنظمات الغير هادفة للربح في جنوب 

لتشكيلة المناسبة في لجان    تحديد اختبار مدى توفر الهيكلية و ا      إلى  وقد توصلت الدراسة    
عدد من المعايير التي يجـب مراعاتهـا فـي          إلى   الدراسة باالستناد    عينةالمراجعة في   

  .تشكيلة وهيكلية لجان المراجعة و لتحقيق الفاعلية في عمل لجان المراجعة 
تلتقي هذه الدارسة مع الدراسة الحالية في دراسة معايير فاعلية لجـان المراجعـة مـع                

على معيار الهيكليـة والتـشكيلة المناسـبة للجـان          ) Ferreira,2008(اسة  تركيز در 
دارسة باقي المعايير، في حين ان الدراسة الحالية تتناول اختبار          إلى  المراجعة باالضافة   

تضم منظمات غيـر    ) Ferreira,2008(خمسة معايير، كما ان عينة دراسة في دراسة         
خاصـة وشـركات حكوميـة بمختلـف        هادفة للربح وشركات مساهمة عامة وشركات       

القطاعات، في حين ان عينة الدراسة الحالية تنحصر بالقطاع المصرفي العراقي وتحديداً             
  .بالمصارف العراقية االهلية

  

  (Noland et.al,2004)دراسة  
Audit Committee Effectiveness in the Banking Industry   

فة التي يضيفها وجود لجـان مراجعـة فـي          تحليل القيمة المضا  إلى  تهدف هذه الدراسة    
المصارف التجارية الصغيرة، حيث يحاول الباحثون تقييم منافع وجود لجان المراجعـة            
من خالل عدد من االسئلة المتعلقة بالرقابة الداخلية ومقارنة ما يتم التوصل اليـه مـن                

  .نتائج مع نتائج دراسات سابقة حول نفس الموضوع 
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وجود لجان المراجعة في المصارف غير كاف بحد ذاته بسبب          لى  إوقد توصلت الدراسة    
لذلك يجب ان تتضمن لجان المراجعة علـى االقـل          ،  الطبيعة الحساسة للعمل المصرفي   

عضو ذو خبرة مصرفية ومالية، ذلك ما يساعد على تقليل المخالفات فـي التـشريعات               
موظفين وكـذلك تقليـل     تقليل حاالت االختالس والسرقة من قبل ال      ،  الخاصة بالمؤسسة 

المخالفات واالخطاء الفنية في العمل، لذلك تؤكد نتائج هذه الدراسة على اهميـة وجـود          
متخصصين خبراء في مجال عمل الذي تمارسة المؤسسة ضمن لجان المراجعة           أعضاء  

الخاصة بهذا المؤسسة، وينطبق ذلك على مجال العمل المـصرفي وبـاقي المجـاالت              
  .االخرى 

 Noland)سة تلتقي درا et.al,2004)  مع الدراسة الحالية في بحث موضـوع 
 Noland)لجان المراجعة في المصارف، ولكن دراسـة   et.al,2004)   تركـز علـى 

لجان المراجعة، في حين الدراسة الحالية تتنـاول جوانـب متعـددة            أعضاء  مواصفات  
للجـان  مهـام هـذه ا    إلـى    باإلضـافة اللجـان   أعضاء  تخص لجان المراجعة بما فيها      

  .ومسؤولياتها ومعايير تشكيلها والتشريعات الخاصة بها
  

   اجلانب النظري:املبحث الثاني 
 مفهوم جلان املراجعة واحلاجة لوجودها: ًاوال   

تعتبر لجان المراجعة من المفاهيم الحديثة التي تحظى بأهتمام العديد من الدول، كما توصـي               
راً للدور الذي تقوم به في مراقبـة عمليـة اعـداد            العديد من المنظمات المهنية بتكوينها نظ     

لحملة االسهم والتأكد من مصداقيتها، وكذلك في دعـم اسـتقاللية           اإلفصاح  التقارير المالية و  
اصدار تشريعات ملزمة لتكوين لجان     إلى  عملية المراجعة، االمر الذي حدا بالعديد من الدول         

   )١٩: ٢٠٠٩سامي، .(المراجعة في الشركات 
اإلدارة مجلـس   أعضاء  عبارة عن مجموعة مكونة من عدد من         لجان المراجعة بأنها     تعرف

العامة بحيث يكـون أعـضاؤها      المساهمة  على األقل في الشركات     أعضاء  في الغالب ثالثة    
محاسبية، تشكل هذه    أو   ويمتلك أحد أعضائها على األقل خلفية مالية      ) غير تنفيذيين ( مستقلين  
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ويحكم عملها دليل مكتوب يبين بوضوح مـسؤولياتها وطـرق          دارة  اإلاللجنة من قبل مجلس     
تمتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام بمهامها، وتقوم بمهام عديـدة أهمهـا مراجعـة              . القيام بها 

كما أنها تعمل كحلقة وصل بين مدقق الحـسابات         اإلدارة  مجلس  إلى  القوائم المالية قبل رفعها     
 ،من المهام األخرى مراجعـة تعيـين المـدقق الخـارجي          الخارجي وبين مجلس اإلدارة، و    

   ومراجعة نظام الرقابة الداخلي، ومراجعة نتائج التدقيق،ومراجعة خطة التدقيق
) Andrew and Goddard, 2000.(  

كما عرفت لجان المراجعة بأنها احدى اللجان الرئيسية التابعة لمجلس االدارة، والتي يمكن ان              
 اعداد التقارير المالية، كما يمكن ان تساعد المدراء التنفيذيين في           تدعم موضوعية ومصداقية  

الوفاء بمسؤولياتهم، وتدعم استقاللية المراجعين وتحسن من اعمال المراجعة، فضالً عن ذلك            
ويمكن اعتبارهـا أداة  ،  فأنها تساعد في ايجاد نوع من الرقابة من قبل المساهمين على االدارة           

ــس  ــة لمجل ــدة ومعاون ــشاطها  إلدارة امفي ــسير ن ــشركة وتس ــة اداء ال ــي مراقب                    .ف
  ).١٩٧: ٢٠٠٢السقا وابو الخير،(
الـشركة،  بإدارة   لها عالقة مباشرة بنتائج عملية المراجعة، تتمثل         أساسية أطرافك ثالثة   الهن

حيـث ان   . الخارجية المستفيدة من خدمة المراجعـة       األطراف  و،  ومراجع الشركة الخارجي  
الشركة يهمها ان تتم عملية المراجعة المالية وفقاً للمعايير المحددة لكي يتم اضفاء الثقة              إدارة  

لذلك فأن مـن    ،  يتها المالية لوالوفاء بمسؤو  اإلدارة   على القوائم المالية التي تتضمن نتاج عمل      
لمراجـع  كمـا ان ا   ،  مصلحتها على المدى الطويل ان تتم المراجعة بكل كفاءة وموضـوعية          

الخارجي يهمه على المدى الطويل ان تتم عملية المراجعة بموضـوعية وان يحـافظ علـى                
كما ان كافـة المـستفيدين مـن عمـل          ،  تطبيق معايير المراجعة بما يحقق اخالء مسؤوليته      

المراجعة بصفتهم متخذي قرارات اقتصادية يهمهم ان تتم عملية المراجعة بموضوعية، وذلك            
  .القوائم المالية التي يبنون قراراتهم عليها للتأكد من عدالة 

ذات العالقة بعملية المراجعة يهمهـم علـى المـدى          األطراف  ذلك نجد ان كافة     إلى  استناداً  
المشاركة ومن لها   األطراف  وقد سعت كافة    . الطويل ان تتم عملية المراجعة بكل موضوعية      
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ايجاد الوسائل التي تحقق اتمام عمليـة       محاولة  إلى  منظميها   أو   منظريهاسواء  عالقة بالمهنة،   
اضفاء الثقة على منتجات المحاسبة الماليـة       إلى  المراجعة بكل موضوعية وكفاءة مما يؤدي       
  .لتعزيز اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة 

من حيث اجـراءات ومعـايير تنفيـذ المراجعـة          سواء  وقد تعددت وسائل تطوير المراجعة      
وسائل ايصال نتائجها، ومن هذه التطورات هو ايجاد لجان المراجعة          أو   والرقابة على منفذيها  

الشركة والمراجع الخارجي من جهـه وبـين مـالكي          إدارة  التي اصبحت حلقة الوصل بين      
  )٤٠: ١٩٩٨المنيف والحميد، (   .الشركة والمدقق الخارجي من جهه اخرى 

م المهام الملقـاة علـى عـاتق        وقد برزت الحاجة لظهور لجان المراجعة نتيجةً لضخامة حج        
تساعدة في تنفيذ مهامـة،     اإلدارة  مجلس االدارة، فقد كان البد من تشكيل لجان تابعة لمجلس           

في االشراف  اإلدارة  وتعد لجان المراجعة من اهم تلك اللجان التي تعمل على مساعدة مجلس             
إلى  اهم العوامل التي ادت      ذلك فان من  إلى  والرقابة على عملية اعداد التقارير المالية، اضافةً        

ظهور فكرة تكوين لجان المراجعة في الشركات، هـي الـضغوط التـي تمارسـها ادارات                
اإلدارة  وأن خاصـةً   وحيـاده، اسـتقالليته  على سلباً يؤثر مما الحسابات مراجع الشركات على

ـ  تكوين فكرة ظهورإلى  عزله،مما ادى وسلطة أتعابه تحديد سلطة تملتك  فـي  ةلجان المراجع

 في هي األساس الخارجي الحسابات مراجع استقاللية على الشركات، حيث ان فكرة المحافظة

 تعمـل  لكي غير التنفيذييناإلدارة  مجلسأعضاء  من عدد من تتكون التي المراجعة لجان نشأة

 دعـم إلـى  يـؤدي   بشكلاإلدارة و الخارجي الحسابات مراجع عمل بين للتنسيق وصل كحلقة

               .الداخليـة   الرقابـة  نظم فعالية وزيادة المراجعة، عملية جودة وزيادة الحسابات عمراج استقالل
كما ان وجود لجان مراجعة يعزز ثقـة المـستثمرين فـي جـودة              ) ٢٥٥: ٢٠٠٨دحدوح،( 

التقارير المالية، حيث ان وجود تقرير لجنة المراجعة ضمن التقارير المالية للشركات يعطـي    
فهم افضل لدور لجان المراجعة في عملية اعداد التقارير الماليـة وتـأثير هـذه               المستثمرين  

اللجنة على حيادية هذه التقارير كما ان محتويات تقرير لجنة المراجعة قد يتـضمن بعـض                
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المـدقق الخـارجي    إلى  التفاصيل المفيدة للمستثمرين كالخطط المستقبلية ومالحظات اللجان        
   )  Sori et.al,2009:43. (اإلدارة و

 Rainsbury( كما توصلت دراسة  et.al,2009:  ( ان وجود لجان مراجعة مكونة مـن  إلى
مستقلين و ذوي كفاءة عالية مع خلفية محاسبية، يساعد على دعـم عمـل التـدقيق                أعضاء  

الداخلي ويقلل من الصراعات بين المحاسبين ومداراء الشركة ويرفع من مستوى اداء المدقق             
د على تسهيل عمله، كما وجدت الدارسة ايضاً ان اجور المدقق الخارجي اقل             الخارجي ويساع 

في الشركات التي لديها لجان مراجعة كفوءة وذات خبرات محاسبية وتدقيقية، وذلـك يعـود               
إلى قدرة هذه اللجان في التفاوض بشكل مهني حول اجور المدقق الخارجي اضافة             إلى  ربما  

ته اسهل في الشركات التي لها لجان مراجعة فعالـة وذات           ان المدقق الخارجي سيجد ان مهم     
قدرات محاسبية وتدقيقية كما ان اجور المدقق الخارجي ستكون معقولـة اكثـر اذا تـوفرت                

 .اإلدارة استقاللية المدقق وكان بعيد عن تأثير 
وأن دور لجان المراجعة قد تطور تدريجياً  حيث تقليدياً كان تركيز لجنة المراجعـة علـى                 
العناصر التاريخية من خالل فحص المعلومات المالية الالزمة العداد القوائم المالية، ولكـن             
في ظل تطور المخاطر المالية لم يعد كافياً تركيز لجان المراجعة على الماضي، بل تحـول                
التركيز االكبر تدريجياً نحو المستقبل، وذلك من خالل التركيز على التغيرات التنظيمية التي             

المخاطر، كما يجب ان تلعب لجنـة المراجعـة         إدارة  تؤثر على الرقابة الشاملة وعمليات      قد  
المخاطر والتأكد من توجيه االهتمام نحـو اليـات         إدارة  ايضاً دوراً وقائياً في نظام الرقابة و      

  )٢٥٤: ٢٠١٠لطفي، .(الرقابة والسياسات التي تمنع الكوارث المالية والتشغيلية
الحجة لوجود لجان المراجعة في الـشركات       إلى  هم العوامل التي ادت     وبذلك يمكن تلخيص ا   

 :بما يلي 
 وزيادة والتالعب، الغش حاالت وتزايد الشركات، من للعديد المالي اإلخفاق حاالت تزايد -١

 تطبيـق  سـالمة  من والتأكد أنشطتها، على الرقابة عملية تدعيم في الشركات رغبة هذه

  .المبادئ المحاسبية
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 أعمالها نتيجة إلظهار الشركات على المالية التقارير مستخدمي جانب من غوطالض زيادة -٢

 غيرعضاء األ من تتكون التي اللجنة وأن وسليمة،خاصةُ عادلة بصورة ومركزها المالي

الكافي،سـتكون   الوقت ولديهم المهارات المحاسبية والتدقيقية، والذين يملكون التنفيذيين
 إعداد عملية على اإلشراف ناحية من أعضائه بكاملة اإلدار مجلس من حالة أفضل في

  .المالية التقارير
 فـي  خاصـة  الشركةإدارة  وبين الخارجيين الحسابات مراجعي بين الموجود التناقض -٣

 المالية، التقارير عدالة في الرأي إلبداء الحسابات مراجع استقاللية على مجال المحافظة

 تحقيق ويضمن للمساهمينأية حم يمثل شركة أي في المراجعة لجنة فإن وجود ومن ثم

 . مراجع الحسابات استقالل

 االعتماد درجة زيادة بهدف المالية التقارير في والجودة الثقة تحسينإلى  المتزايدة الحاجة -٤

  .المناسبة القرارات اتخاذ عليها في
لـى  قدرة لجان المراجعة المستقلة والفعالة ذات المهارات المحاسـبية والتدقيقيـة ع            -٥

الحصول على نتائج افضل من المدقق الخارجي من حيث حيادية العمل وكذلك مـن              
قدرة هذه اللجان على تحسين العمل المحاسـبي والتـدقيق          إلى  حيث االجور، اضافةً    

  .الداخلي في الشركة 
 

 نشأة جلان املراجعة ومراحل تطورها: ًثانيا 

، األمريكيـة لمراجعة في الواليات المتحدة     بدأ اول ظهور للجان ا    : األمريكيةالواليات المتحدة   
عام   ويعود ظهور فكرة لجان المراجعة في الواليات المتحدة منذ أزمة الكساد االقتصادي الكبير            

 األسبابحيث كان لضعف استقاللية مدققي الحسابات والمحاسبين من ضمن          ،  ١٩٢٩ ، ١٩٢٨
 .الرئيسية لظهور لجان المراجعة

 بوجـوب   (AICPA) األمريكـي للجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين      م  أوصت ا    ١٩٦٧ وفي عام   
الخارجيين، اإلدارة  مجلس  أعضاء  تشكيل لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة مكونة من          



   املصارف العراقية األهلية  املصارف العراقية األهلية تقييم فاعلية جلان املراجعة يفتقييم فاعلية جلان املراجعة يف  
  

 ١٩٥    

الشركة وخاصـة فـي     إدارة  ويكون من مهامها حل المشاكل التي تنشأ بين المدقق الخارجي و          
علومات المحاسبية في القوائم المالية، وايضا حظي       عن الم اإلفصاح  النواحي المحاسبية وطريقة    

بمطالبـة الـشركات   األمريكيـة  م اهتمام هيئة االوراق المالية     ١٩٧٢تشكيل لجان التدقيق عام     
                . الـشركة إدارة عنهـا، وذلـك لـضمان الـتحكم ومـساعدة      اإلفصاح بتشكيل لجان تدقيق و

  )١٩٨: ٢٠٠٢السقا، وابو الخير،(
 Newبورصة نيويـورك لـالوراق الماليـة    إدارة  م اصدر مجلس ١٩٧٨م و في عا York 

Exchange      التي تتداول اوراقها في السوق انـشاء لجـان         األمريكية   قرارا يلزم فيه الشركات
م قررت لجنة تـداول االوراق      ١٩٧٩ايضا في عام    . غير التنفذيين عضاء  تدقيق  مكونة من األ    

 Americanاألمريكية المالية بالبورصة  Securities   ضرورة إستخدام لجان التـدقيق  فـي 
  . الشركات المسجلة بالبورصة 

م صدر تقرير لجنة تريد واي، وقد أوصت اللجنة ضرورة انشاء لجان تدقيق             ١٩٨٧ وفي عام   
لجنـة  أعـضاء   وأن يكون   ،  للشركات المسجله اسهمها في بورصات االوراق المالية االمريكية       

وزادت اهمية وجود لجان التدقيق في الـشركات واتـسع          . ير التنفيذيين غعضاء  التدقيق من األ  
 اوكـسلي لعـام     –دورها بعد صدور قانون عن الكونجرس االمريكي  يسمى قانون ساربينس            

، والذي قضى بوجوب تشكيل لجان تدقيق في كل شـركة عامـة للرقابـة علـى اداء                  ٢٠٠٢
الـشركة ضـمن    إدارة  لية للشركات، وان تصدر     المحاسبين القانونيين الذين يدققون القوائم الما     

  )٩: ٢٠٠٨المومني،. (تقاريرها المالية المنشورة تقريرا بعنوان تقرير الرقابة الداخلية
                  كان للجان المراجعة محل اهتمام لدى عـدة جهـات فـي بريطانيـاً، منهـا                : المملكة المتحدة 
CBI   تشكلت لجنة كـادبوري  ١٩٩١ التنظيمات، وفي  وغيرها من١٩٨٧ وبنك انكلترا 1977
Cadbury         والتي كانت تتضمن العديد     ١٩٩٢ التي اصدرت توصيتها في تقريرها النهائي عام 

ان نظام الرقابة   إلى  من هذه التوصيات بمشكلة الرقابة في الشركات المساهمة، واشار التقرير           
نظيم الذاتي والممارسات العمليـة،     في الشركات المساهمة عبارة عن مزيج من التشريعات والت        

وان اصحاب االدوار الرئيسية في هذا النظام هم المدارء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمحاسبين             



   ) )٢٢٣٠٣٠  ––  ١٨١٨٣٣( ( ص صص ص٢٠١٢٢٠١٢  نيساننيسانالثامن الثامن الد الد ) ) ٣٠٣٠((لة العلوم االقتصادية العددلة العلوم االقتصادية العددجمجم........ثامر الصقرثامر الصقر. . مم..مم..فاطمة جاسم وفاطمة جاسم و. . دد..مم..أأ
 

 ١٩٦    

. القانونيين والمساهمين، كما اقترح التقرير على الشركات المساهمة بتشكيل لجـان مراجعـة              
 مهام لجـان المراجعـة      ١٩٩٢ كما حددت لجنة كادبوري   ) ١٩٩: ٢٠٠٢السقا، وابو الخير،  (

   )٩: ٢٠٠٨المومني،: (بمايلي 
بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي وأتعابـة       اإلدارة  تقديم التوصيات لمجلس     -١

  .واستمراره وفصله
 .تدقيق القوائم المالية السنوية -٢
 .مناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول طبيعة التدقيق ونطاقة -٣
 .تدقيق رسالة اإلدارة -٤
 .ق الرقابة الداخلية في الشركةتدقيق نطا -٥
 .تدقيق برنامج التدقيق الداخلي -٦
 .امور هامة قد تظهر خالل التدقيق الداخليأية تدقيق  -٧

نشأت لجان المراجعة نتيجة لعدة افالسات غير عادية في حقبة السبعينات في كنده بـسبب               : كندا
مدراء التنفيذيين فـي تحديـد      فشل مجالس االدارات في الرقابة على المدراء التنفيذيين، وفشل ال         

عند ظهور المشاكل، وقد حدد     اإلدارة  مسؤولياتهم بجدية، وفشل المراجعين الخارجيين في توجيه        
 مسؤوليات لجنة المراجعة، والمتـضمنة اسـتعراض        CICAالمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين     

رجي، واستعراض نطاق عمليات    القوائم المالية قبل احالتها لمجلس االدارة، وتسمية المراجع الخا        
ــشر       ــدة للن ــة المع ــات المالي ــة والمعلوم ــنظم الرقابي ــا وال ــة ونتائجه                    .المراجع

   )١٩٩: ٢٠٠٢السقا، وابو الخير،(
 Working Group on Corporate Practice and(أوصت مجموعـة العمـل   لقد :استراليا

Conduct (  ان تدقيق في الشركات المساهمة العامـة األسـترالية مـن            بتشكيل لج  ١٩٩٠عام
غير التنفيذيين وأنه على لجان التدقيق أن تضع دلـيالً مكتـوب لعملهـا              اإلدارة  مجلس  أعضاء  

)Rocco,1994: 18(  
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اصدر المجمع العربي للمحاسبين القانونيين  دليل حوكمة الشركات، وكان مـن            : الدول العربية 
جنة تدقيق  ضمن الهيكل التنظيمي  في كل شركة،  والتي يتوقع منها              ضمن ما ورد فيه وجود ل     

الشركة التي اصـبحت    دارة  أن تفرز نتائج ايجابية عن طريق االشراف والرقابة وتقديم الدعم إل          
المجمـع العربـي    ( فيهـا  عينةالماألطراف  نشاطاتها أكثر تعقيدا  وللمؤسسات المالية التي تتنوع         

وقد نصت قوانين البنوك المركزية وقوانين الشركات في العديـد          ،  )٢٠٠٧للمحاسبين القانونيين،   
، من الدول العربية على ضرورة وجود لجان مراجعة في الشركات المساهمة والبنوك التجاريـة             

 بوجود لجان التدقيق في الشركات االردنية، وكانت        عينةففي االردن اهتمت العديد من الجهات الم      
أعضاء  البنك المركزي االردني البنوك بتشكيل لجان مراجعة من بين            اذ الزم  ١٩٩٦بدايتها في   

 وبـه اصـبحت البنـوك       ٢٨ صدر قانون البنوك االردني رقم       ٢٠٠٠مجلس اإلدارة، وفي عام     
 أصدرت هيئة االوراق    ٢٠٠٤وفي عام   . غير التنفذيين عضاء  ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من األ     

الزمت مجالس  ،  ة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق    المالية تعليمات إفصاح الشركات المصدر    
من اعضائها الطبيعيين غير    أعضاء  في الشركات المصدرة تشكيل لجنة تدقيق من ثالثة         اإلدارة  

والـشفافية فـي    اإلفـصاح   التنفذيين، وحددت مهام وصالحيات ومسؤليات لجان التدقيق لتعزيز         
  )١٠-٩: ٢٠٠٨المومني،. (القوائم المالية

 ١٩٩٤المراجعـة منـذ عـام     لجان فقد بدأ االهتمام بموضوع، في المملكة العربية السعودية و
 المراجعـة  لجان بتشكيل  والخاص٩٠٣ رقم السعودية الوزاري التجارة من وزارة القرار بصدور

 مساهمة شركة كل في تشكل أن على مادته األولى في نص والذي السعودية المساهمة الشركات في

 اختيـار  أن علـى  نص كما لجنة المراجعة، تسمى التنفيذييناإلدارة  مجلسأعضاء  يرغ من لجنة

  )٨ : ٢٠١٠، الشمري.( للمساهمين  العامة الجمعية من بقرار يكون أعضائها
وبتزايد حاالت الفشل المالي للعديد من الشركات والبنوك في العـالم تزايـد االهتمـام بلجـان                 

  . والتشريعات المهنية والحكومية المراجعة من حيث البحوث العلمية
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  معايري فاعلية اداء جلان املراجعة: ًثالثا 
لكي تنجح لجان المراجعة في تحقيق االهداف المتوقعة من تشكيلها، البد من توفر بعض المعايير               

وقد تحددت  ،  االساسية التي في حالة افتقار لجان المراجعة لها فسيكون اداء هذه الجان غير فعال             
لمعايير من خالل القواعد التي حددتها المنظمات والهيئات المهنية، والتي اعتمدتها الجهات            هذه ا 

وان هذه المعايير قد تختلف مـن بـأختالف         ،  الحكومية في تشريعاتها المنظمة لعمل هذه اللجان      
طبيعة الشركات وحجمها، ولكن بشكل عام يمكن تحديد اهم المعايير االساسية لتحقيق الفاعليـة              

  : عمل لجان المراجعة بما يلي في
  :المراجعة  لجانأعضاء  استقاللية  -١

 علـى   AICPAلضمان استقاللية لجنة المراجعة فقد نصت الجمعية القانونية للمحاسبين القانونيين           
تتألف بشكل اساسي مـن     اإلدارة  وجوب تنظيم لجان المراجعة لتكون لجنة دائمية تابعة لمجلس          

حيث تعرف لجنة التـدقيق بأنهـا مـستقلة    ، )Ferreira,2008: 95‐96 .(غير تنفيذيينأعضاء 
هذه اللجنة غير مرتبطين مع الشركة بأي عالقة تؤثر على استقالليتهم عن            أعضاء  عندما يكون   
المراجعـة   لجنةأعضاء  وذلك لضمان مقدرة) Smith,2006: 243.(الشركةإدارة الشركة وعن 

 الرقابة الداخلية نظام ومالءمة ومدى المالية، القوائم فياإلفصاح  جودة من كل موضوعية من تقييم

األعـضاء،   هـؤالء  في المتوافرة االستقاللية بدرجة تتأثر الشركات، حيث ان اداء هذه المهام في
الشركة،  وأداء اإلداري األداء وتقييم المالية النتائج تحليل عند الموضوعيةإلى  ويكون االداء أقرب

 عمل بأي المراجعة لجنةأعضاء  قيام عدم للجنة المراجعة فينبغي ل الكافياالستقال لذلك فأن تحقيق

 IODوقد حددت مركز المديرين العالمي ،  )٢٥٩: ٢٠٠٨دحدوح، .( التنفيذيةاإلدارة  أعمال من
                   :بأن المدير الغيـر تنفيـذي هـو المـدير المـستقل والـذي تتـوفر فيـه الـشروط التاليـة                     

) Ferreira,2008: 95‐96(  
الـشركة  إدارة  ان اليكون من حملة اسهم الشركة الذين لهم السيطرة و القدرة على التأثير على               

  .بشكل مباشر
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خالل السنوات المالية الثالث الماضية موظفاً في الشركة بوظيفـة لهـا اي              أو   ان اليكون حالياً  
 .شكل من اشكال الصالحيات التنفيذية 

عالقة عائلية مباشرة مع احد الموظفين ذوي الصالحيات التنفيذية فـي الـشركة             ان ال يكون له     
 .خالل السنوات المالية الثالث الماضية  أو حالياً

 .ان اليكون احد المستشارين الفنيين للشركة 
 .الزبائن االساسيين للشركة  أو ان اليكون احد المجهزين

 .ان اليكون احد المتعاقدين االساسيين للشركة 
اي عالقات اخرى قد تؤثر على قدرته فـي التـصرف بـصورة              أو   ليس لدية عالقات تجارية   

 .مستقلة
  

  لجنة المراجعة أعضاء الخبرة والمعرفة لدى  -٢

لجنـة المراجعـة،   عضاء ان الخبرة والمعرفة العلمية تدعم خاصيتي االستقاللية والموضوعية أل    
ة والمعرفة،وتنوع هذه المهارات لـديهم،      لجنة المراجعة مهارات الخبر   أعضاء  حيث ان امتالك    

 والمعرفة لجنة المراجعة للخبرةأعضاء  يساهم في زيادة فاعلية لجان المراجعة، حيث ان امتالك

 هـذه  بـإجراءات  االلتـزام  ومـدى  وتقييمهـا  الداخلية الرقابة أنظمة من متابعة يمكنهم والمهارة

 على يكونوا و المالية،اإلدارة و والمراجعة سبيةالمحا األمور على فهم القدرةإلى  باإلضافة.النظم،

 تعقـد  فيه،حيث ان تعمل التي المجال أو الشركة نشاط وبطبيعة التقارير المالية باعداد كافيةأية در

 والتطبيـق  جديـدة  صـناعات  وظهور الشركات، مال رأس وتعقد هياكل الحالية المالية األدوات

 المـؤهلين اإلدارة  مجلسأعضاء  ان يكلف أهمية  تعزز منمعاً كلها المحاسبية، للمعايير االبداعي

  )Ferreira,2008: 97 . (المراجعة لجنة في للعمل فقط
في كل شركات أن يحدد مجموعة من المؤهالت والكفـاءات التـي يجـب              اإلدارة  على مجالس   
لجنة المراجعة حسب طبيعة الشركة وحجمها والمـسؤوليات الملقـاة علـى    أعضاء  توافرها في   

كأن يتوافر لديهم الخبرة  في الشؤون المحاسبية والماليـة          ،  عاتق لجنة المراجعة في تلك الشركة     
ويجب أن يكونوا على درجة عالية مـن تفهـم           ،  والتدقيق، والخبرة في الشؤون القانونية للشركة     
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وبشكل عام يجب ان يكـون      ) ١٢ : ٢٠٠٨المومني،.( المجال الذى تعمل فيه    أو   أعمال الشركة 
والمعرفـة بـاالمور    أيـة   لجنة المراجعة ممن يتوفر لديهم قدرة كبيرة من الدر        أعضاء  بين  من  

 في المحاسبة، ويفضل من لديهم      البكالوريوسالمحاسبية والمالية بحيث اليقل مؤهله العلمي عن        
  وفي  )١١-١٠: ٢٠١٠الشمري، .( الخبرة المهنية في هذا المجال إلى اضافة ، شهادات عليا

 المراجعـة  لجنة عضو في توافرها الواجب المتطلبات تم تحديد بعضاألمريكية  المتحدة الواليات

  :المثال سبيل على منها
المحاسـبة   مجـال  فـي  علميـة  شهادة على حاصالً أو سابقاً محاسباً أو خارجياً مراجعاً يكون  أن-  

  .والمراجعة
  .عليها المتعارف المحاسبية بالمبادئ كاملةأية در لديه -  
  .الخارجي  المراجع بها يقوم التي المراجعة عملية إجراءات في خبرة لديه -  

  .  المراجعة لجنة على الملقاة المسؤوليات بطبيعةأية در لديه -  
 والمراجعة المحاسبة مجال في المراجعة لجنةأعضاء  لدى الخبرة وجود أن الدراسات أظهرت كما

وسـالمة   جـودة  وفي المالية التقارير إعداد وعملية داخلية،ال الرقابة نظام جودة في مباشر له تأثير
هـذه   مـن  المستفيدين لدى الثقة زيادةإلى  يؤدي الذي بالشكل التقارير في المعلومات عناإلفصاح 
   )٢٦١: ٢٠٠٨، دحدوح. (التقارير

  

  لجنة المراجعة أعضاء تشكيلة  -٣

 لحجـم  وفقاً وذلك أخرى،إلى  ةدول ومن أخرىإلى  شركة المراجعة من لجنةأعضاء  عدد  يختلف

 كافياًعضاء األ يكون عدد أن ينبغي بشكل عام  لكن .نشاطها طبيعة الشركة وحجماإلدارة مجلس 

 وتحقيـق  الملقـاة عليهـا   بالمهام القيام من اللجنة تمكن التي والقدرات الخبرات من مزيج لتحقيق

 سريعة القرارات بصورة اتخاذ من تحد دق بصورة العدد هذا زيادة عدم بالحسبان األخذ مع أهدافها،

 خـالل  من وقد لوحظ . وفعالية بكفاءة ألعمالها اللجنة أداء من تحد بصورة تخفيضه وعدم وفعالة،

 أعـضاء،  سـبعة إلى  وخمسة ثالثة بين يتراوح المراجعة لجنةعضاء أل األمثل العدد أن الدراسات

ومناوبة  الخبرة بين يجمع أن يجب المراجعة لجانل الجيد التشكيل اللجنة،وان استقاللية لضمان وذلك
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                  .  واالراء النظــر وجهــات وتحــديث الخبــرة عنــصر اســتمرار لــضمان العــضوية
  )٢٦١: ٢٠٠٨دحدوح، (

لجان المراجعة في حالة عدم رغبة العضو فـي         أعضاء  تبديل في   إجراء  كما انه من الضروري     
اللجان،ويتم ذلك  أعضاء  التغيير في   إجراء  لوجود اي سبب يتطلب      أو   لجنةاالستمرار في عمل ال   

 أو  زيادةإلى  تقييم للجنة من حيث ادائها واهلية اعضائها حيث ان هذا التقييم قد يؤدي              إجراء  بعد  
أعـضاء  تغيير االعضاء، ويجب عند اتخاذ قرار بتغييـر         إلى  باالضافة  عضاء  تخفيض عدد األ  

نة بين اضافة خبرات وامكانيات جديدة للجنة وبين المحافظة على ما اكتسبة            اللجنة ان تتم المواز   
  )Ferreira,2008: 93‐94 .(السابقين من خبرة في عمل اللجنة عضاء األ

  

   لحقوق وواجبات لجنة المراجعة الواضح التحديد -٤

تقوم  أن لها يمكن لكي وتفصيلية واضحة وواجبات لجنة المراجعة بصورة حقوق تحديد يتم أن يجب
التنفيذية فـي   األجهزة وأعمال اللجنة عمل بين تداخل أو تعارض يحدث ال ولكي بفعالية، بأعمالها
والتقيـيم   اإلشراف عملية في تحتاجها معلوماتأية  على الحصول في الحق لها يكون بحيث الشركة

 مهمة، تراها يعمواض أي مناقشة في حق لها يكون أن يجب المراجعة لجنة في أن المتبعة للسياسات

 التي الفنية بالمشاكل والمعارف الخبرة الخارجية ذاتاألطراف  من مناسبا تراه بمن االستعانة وحق

 الماليـة،  التقارير إعداد عملية في تؤثر يمكن أن التي القانونية األمور في وخاصة اللجنة تواجهها

 اللجنـة أعضاء  على يجب لحقوقا هذه ومقابل.  بها الواردة المعلومات عناإلفصاح  سالمة وفي

 القيام وعدم الشركة، أسرار على أعمالها والمحافظة في الفعالة والمشاركة اللجنة اجتماعات حضور

 أشياء قبول وعدم والموضوعية، النزاهة والمصداقية على والمحافظة الشركة في تنفيذية أعمال بأي

 مـع  متعارضا يكون قد نشاط أي ل فييدخ أو مباشر، غير أو مباشر بشكل الشركة من قيمة ذات

  . بها يضر أو الشركة مصلحة
اإلفصاح حيث ان    عن لجان المراجعة وعن مسئوليات وصالحيات هذه اللجنة،       اإلفصاح  ويجب  

إدارة المناسب عن لجنة المراجعة في الشركة وانشطتها وطبيعة عالقتها مع مـدققي الـشركة و              
لمستثمرين في جودة القوائم المالية، حيث ان وجود تقريـر          الشركة له تأثير في زيادة الثقة لدى ا       
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لجنة المراجعة ضمن التقارير المالية للشركة يعطي المستثمرين فهم افضل لمدى الدور الرقـابي        
اإلفـصاح  ومن االمور التي يـتم      . الذي تقوم به لجنة المراجعة في عملية اعداد التقارير المالية         

اإلفصاح وهذا  ومهامها، وعضويتها بالشركات المراجعة لجان وينتك عنها ضمن التقارير المالية،
 العالقة بينهما وطبيعة وواجباتها، اللجنة مسؤوليات الذي يوضح اللجنة عقد عناإلفصاح  يتضمن

 من مجلـس  به موثوقًا يكون أن وينبغي والخارجي، الداخلي والمراجع الشركةإدارة  من كل وبين

التقـارير   ضـمن  نـشره  يتم سنوي تقرير إصدار خالل من أعمالها نتائج عناإلفصاح و اإلدارة،
  . العام خالل المراجعة لجنة بها قامت التي األنشطة يتضمن بحيث .السنوية

)sori, et.al,2009: 319  (   
  

  اجتماع لجنة المراجعة  -٥

ـ  تؤثر التي األمور يعد من العام خالل المراجعة لجنة فيها تجتمع التي المرات  ان عدد  فعاليـة  يف

بشكل  دورها وممارسة بمهامها القيام على اللجنة مقدرة على مهماً مقياساً ذلك يعد إذ لجنة المراجعة،
 تعيشها التي الظروف وبطبيعة اللجنة مسؤوليات حجم يحدد على اساس هذا المرات وعدد .إيجابي

عدم فاعلية لجـان    الشركة، كما يعتبر عدم اجتماع لجان المراجعة بشكل دوري محدد دليل على             
 Sori.( المراجعة وعدم ايالء االهتمام الكافي بالمسؤوليات المكلفـة بهـا   et.al,2009:  319 ( 

 األنـشطة   ويكون لالجتماعات الدورية للجان المراجعة اثر مهم على اداء الرقابة الداخلية وتقييم           
  .المختلفة للشركة

ة ومواعيد هذه االجتماعـات خـالل       ويجب ان تحدد خطة مسبقة لعدد اجتماعات لجنة المراجع        
 اللجنـة  مقدرة على مهما مقياسا ويعد لجنة المراجعة، فعالية اداء  السنة، حيث ان ذلك يعزز من

  )Smith, 2006: 243. (بشكل إيجابي دورها وممارسة بمهامها القيام على
  

 جلان املراجعة يف املصارف والتشريعات اخلاصة بها: ًرابعا 

عالة في المصارف التجارية تأخذ قوتها من التشريعات القانونية، ولقد تـم تـشريع              ان الرقابة الف  
، حيث تضمن قانون المصارف     ٢٠٠٤لجان المراجعة ضمن القوانين المصرفية في العراق لسنة         
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، في مادته الرابعة والعشرون، الزام كافة المصارف على تـشكيل           ٢٠٠٤ لسنة   ٩٤العراقي رقم   
، وقد حدد القانون واجبات هذه اللجان، كما حدد بـشكل           اإلدارةعة لمجلس   لجنة مراجعة تكون تاب   

                   .هــذه اللجنــة أعــضاء مختــصر الــشروط الواجــب توفرهــا فــي لجنــة المراجعــة و
 طويلـة اما في باقي الدول العربية فلم تسبق العراق بفترة   ،  )٢٠٠٤قانون المصارف العراقي،    ( 

البنوك رقـم   بتشريعها لقوانين تلزم المصارف بتشكل لجان للمراجعة، ففي مصر تضمن قانون            
 المصارف بتشكيل لجنة داخلية للمراجعة مـن        إلزام الثانية والثمانين     في مادته  ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨

قانون البنك المركزي والجهـاز المـصرفي       (  .غير التنفيذيين اإلدارة  مجلس  أعضاء  ثالثة من   
وفي مادتها السابعة والعـشرين،   اما في الالئحة التنفيذية لهذا القانون، ) ٢٠٠٣المصري، والنقد  

فقد تم تحديد اختصاصات لجان المراجعة  للقانون في المادة الثامنة والعشرون تم تحديـد عـدد                 
الالئحة التنفيذية لقانون البنـك المركـزي       (عات  ااجتماعات لجنة المراجعة والية عقد هذه االجتم      
  ).٢٠٠٤، ١٠١النص رقم  ،٢٠٠٣ لسنة ٨٨والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 

 فـي   ٢٠٠٠ لـسنة    ٢٨وكذلك الحال في المملكة االردينة، فقد الزم قانون البنوك االردني رقم            
مادته الثانية والثالثين، المصارف االردنية على تأليف لجنة مراجعة تتكون من رئيس وعضوين             

كما حدد القانون   ،  وقد حدد القانون صالحيات ومهام هذه اللجنة      ،  المصرفإدارة  لس  ينتخبهم مج 
كما حدد القانون في مادته الرابعة والثالثون عدد اجتماعات اللجنة          ،  عالقة اللجنة بمجلس االدارة   

  )٢٠٠٠، قانون البنوك االردني.( واليات تنظيم االجتماع 
انون المصارف العراقي والوقوف على معـايير       ولغرض دراسة تشريع لجان المراجعة ضمن ق      

مقارنة بين قانون المصارف    إجراء  فاعلية لجان المراجة التي تضمنها هذا القانون رأى الباحثان          
العراقي وقوانين المصارف في اثنين من الدول العربية ذات البيئـة االقتـصادية واالجتماعيـة               

ار قانون المـصارف االردنـي وقـانون المـصارف          المقاربة للبيئة العراقية نسبياً، وقد تم اختي      
  . وفيما يلي جدول مقارنة من اعداد الباحثين باالعتماد على هذه القوانين ، المصري
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جدول مقارنة تشريع جلنة املراجعة يف املصارف يف القانون العراقي مع  )١(اجلدول رقم 
   و قانون املصارف املصرياألردنيقانوني املصارف 

صري،و     قانون البنوك االردني  نون المصارف العراقيقا  الوصف  ت وك الم انون البن ق
 االئحة التنفيذية الخاصة به 

اريخ     ١ انون وت م الق رق
  اصادره

سنة ٨٨  ٢٠٠٠ لسنة ٢٨  ٢٠٠٤ لسنة ٩٤ ة ، ٢٠٠٣ ل الالئح
  ٢٠٠٤سنه 

ة   ٢ ادة الخاص م الم رق
ان  شريع لج بت

  المراجعة

ادة   ٢٤المادة  ادة ٣٢الم  ،والم
٣٣  

اد انون٨٢ة الم ن الق ،  م
ادة  ة ٢٧الم ن الالئح  م
  التنفيذية

شكيل   ٣ زام بت دى االل م
  لجنة المراجعة

  ملزم  ملزم   ملزم 

تقاللية       ٤ النص على اس
  لجنة المراجعة

رة  انون ٢ضمن الفق  نص الق
ى  ون أن يجوز ال"عل  يك
يس كإدارة  مجلس رئ  البن
 في عضوين المفوض ومديره

دقيق  ذلك  .لجنة الت  يجوز  ال آ
 اللجنةأعضاء  أغلبية يكون أن

املين  من  ى  البنك  في  الع  عل
اس رغ أس وم  .التف ويق

ساهمون ي الم اعهم ف  اجتم
ين  العمومي  أعضاء   أحد  بتعي
 في  الموظفين غير من اللجنة
   "لها رئيسا ليكون البنك

ص    رة أ ن من الفق ض
ى   انون عل ون "الق تتك

ن   دقيق م ة الت لجن
ضوين  يس وع رئ

س   بهم مجل إدارة ينتخ
ك م  ين البن ن ب

وط    عضاء  األ ر المن غي
ة  ال تنفيذي م أعم به

  "داخل البنك

ادة  ى  ٨٢الم نص عل  ت
ة     " ك لجن ل بن ى آ شكل ف ت

ة   ن ثالث ة م ة للمراجع داخلي
ن  ضاء م س أع اإلدارة مجل

ارهم    ذيين يخت ر التنفي غي
  "المجلس

ة    ٥ ى اهمي نص عل ال
ة  رة والمعرف الخب

دى   ة ل ضاء العلمي أع
  لجنة المراجعة

  اليوجد نص بذلك  وجد نص بذلكالي  اليوجد نص بذلك

شكيلة    ٦ ى ت نص عل ال
لجنة المراجعة وعدد    

  اعضائها

رة  ادة ٢الفق ن الم ألف" م  تت
ة دقيق لجن  الحسابات من ت
ة ىأعضاء  ثالث ل عل  .األق
وم ساهموالبنك ويق ي م  ف

اعهم ين اجتم ومي بتعي  العم
ضاء  ةأع ين اللجن ن ب  م
 لفتراتاإلدارة  مجلسأعضاء 

ع ال اوز أرب نوات تتج  ،س
رات    تجديد ويجوز نهم لفت تعيي
  .المدة بنفس الحقة

ص    رة أ ن من الفق ض
ى   انون عل ون "الق تتك

ن   دقيق م ة الت لجن
ضوين  يس وع رئ

بهم س  ينتخ إدارة مجل
  "البنك

ادة  ى  ٨٢الم نص عل  " ت
ة    ك لجن ل بن ى آ شكل ف ت
ة   ن ثالث ة م ة للمراجع داخلي

ن  ضاء م س أع اإلدارة مجل
ارهم    ذيين يخت ر التنفي غي

  "المجلس 

ح    ٧ د الواض التحدي
صالحيات   ل
ة   سؤليات لجن وم

  المراجعة

ادة      ١الفقرة    تنص   ٢٤ من الم
ى   سند :"عل ا  ُوت ات   إليه الواجب

 :التالية والصالحيات
ة -أ راءات مراجع  اإلج

بية ة المحاس دقيق وخط  الت
سنوية   المحاسبة  وضوابط  ال

 ممارسة اللجنة ولىوتت
ام   والصالحيات  المه
 :التالية

 شمولية مدى رقابة .1
دقيق  ارجي  الت  الخ
 والتحقق البنك ألعمال

ادة  ى ٨٢الم نص عل   ت
ة " ة التنفيذي دد الالئح وتح

صاصات   انون اخت ذا الق له
 "نظام العملو

ادة  ن ٢٧الم ة  م الالئح
ك    انون البن ة لق التنفيذي
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 لدى المخاطرإدارة و
ك،  توصيات وإصدار البن
 عليها؛ الموافقة بشأن

ة ت -ب  دقق  زآي  للحسابات  م
ة  ى  والموافق ه  عل دققا  تعيين  م
 46 للمادة طبقا للبنك خارجيا

ر  استعراض  -ج دقق  تقري  م
سابات ارجي الح ن الخ  ع

ة  البنك  آشوف  الغ  المالي  وإب
س ائج اإلدارة  مجل أي نت  ب
ا تخلص ل إليه ة قب  موافق
 .الكشوف هذه على المجلس

ارير  طلب  -د يس  من  تق  رئ
 .بنكال في الداخليين المدققين

ة  – ه ال  مراقب وانين  االمتث  للق
ى  المنطبقة واللوائح  البنك  عل
 مجلسإلى  بذلك تقارير ورفع
  .اإلدارة

ة  -و ارير  مراجع  المزمع  التق
ديمها  ى   البنك  من  تق  البنك إل

 .المرآزي
 أمور  أي عن تقارير رفع -ز

 .اإلدارة مجلس من إليها تحال
ة  -ح ات  مراجع  البنك  عملي

 خططال أساس على ومعامالته
دة  ة  من  المعتم دقيق،  لجن  الت
ك ب وذل س  بطل ن مجل  م

ن أو اإلدارة، ساهمين م  الم
ذين  ا  يملكون  ال ر  مع  من  أآث

وق  مجموع  من  % 10  حق
 يتحدد  حسبما  أو التصويت، 

 .البنك تأسيس وثيقة في
شطتها  عن  تقرير تقديم -ط  أن

ى  ساهميإل ك م ي البن  ف
اعهم ومي اجتم رة العم  م

  "األقل على سنويا واحدة

 بين التنسيق وجود من
 مدققي أعمال

 الخارجيين  الحسابات 
ر  وجود  حال  في   أآث
 .مدقق من

ة .2  مراجع
واردة  المالحظات   ال

ي ارير ف ك تق  البن
زي ارير المرآ  وتق
دقق ارجي الم  الخ

 تابعةوم
راءات ذة اإلج  المتخ

 .بشأنها
ة .3 ة دراس  خط

دقيق داخلي الت  ال
سنوية ة ال  ومراجع

واردة  المالحظات   ال
ارير  في  يش  تق  التفت

 وتقارير
دقيق داخلي الت  ال
ة   اإلجراءات  ومتابع
 .بشأنها المتخذة

ة  .4 ات  مراجع  البيان
ة ك المالي ل للبن  قب
ى  عرضها  مجلس  عل
 خاصة وبصفةاإلدارة 
ق ن التحق ر أوام م
شأن  المرآزي  البنك  ب
ة آف صاتأي  المخص

أخوذة ة الم  لمقابل
ديون   في  المشكوك  ال

صيلها  تح
افظ  ومخصصات مح

 وابداء المالية األوراق
 البنك  ديون في الرأي
ر ة، غي  أو العامل

ا  رح اعتباره  المقت
 .هالكة ديونا
د .5 ن التأآ ة م  دق

 المحاسبية اإلجراءات
ة  وسالمتها والرقابي
 .بها التقيد ومدى

د  .6 د  من  التأآ  التقي
ام القوانين الت  ب

ة ر واألنظم  واألوام

از   زي والجه المرآ
صادر   د ال صرفي والنق الم

م   انون رق سنة ٨٨بالق  ل
٢٠٠٣:  

ة "  ة الداخلي ولى اللجن تت
ل    ي آ شكلة ف ة الم للمراجع
ادة   ا الحكامالم ك تطبيق بن

انون  ) ٨٢( ن الق م
ة  صاصات االتي  :االخت

ي -ا ين مراقب راح تعي اقت
ا،     الحسابا د اتعابهم ت وتحدي

ة       والنظر في االمور المتعلق
اقالتهما، وبما   أو   باستقالتهما

انون   ام الق الف احك ال يخ
زي   از المرآ انون الجه وق
بات  .للمحاس

ان    -ب ي ش راي ف داء ال اب
ي  ف مراقب االذن بتكلي
دمات    اداء خ سابات ب الح
الف  ك بخ صالح البن ل
ة،    وائم المالي ة الق مراجع

د  اب المق ان االتع ي ش رة وف
ل    ا ال يخ ا، وبم عنه

تقاللهما  ضيات اس  .بمقت
ة  -ج راه اللجن ا ت شة م مناق

دير     ع م وعات م ن موض م
سئول   داخلي والم يش ال التفت
ك،    زام بالبن ن االلت ع
سابات،   ي الح ومراقب
صين  سئولين المخت والم
ن   رى اي م ا ي ذلك م وآ
ة  ع اللجن شته م ؤالء مناق  .ه

ة -د وائم المالي ة الق دراس
ديمها    ل تق سنوية قب ى ال إل

س   ااإلدارة مجل  .العتماده
ـ وائم  -ه ى الق الع عل االط

شر     المالية السنوية المعدة للن
ن    د م شرها والتاآ ل ن قب
وائم     ات الق ع بيان ساقها م ات
شر    د الن ة وقواع المالي
ك   ن البن صادرة ع ال
زي  .المرآ

ام   -و ين مه سيق ب التن
ة  ة الداخلي المراجع
والخارجية والتاآد من عدم      
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 أعمال لها تخضع التي
 .البنك
سالة  أي دراسة  .7  م

 قبل من عليها تعرض
كإدارة  مجلس  أو البن

ة  ترى مسالة أي  اللجن
 ضرورة

ا  داء  بحثه رأي  واب  ال
  .بشأنها

ود تعوق االتص       ال وجود قي
داخلي   يش ال دير التفت ين م ب
ل     سابات وآ ي الح ومراقب

س   ن مجل ة اإلدارة م ولجن
ة  .المراجع

ة -ز ة المراجع ة خط مراجع
ا سنوية واقراره ة ال  .الداخلي

دة -ح ارير المع ة التق مراجع
ل  ن قب يش إدارة م التفت

ك  ي ذل ا ف داخلي بم ال
دى   ة بم ارير المتعلق التق

ة آف ة  أي ة الداخلي م الرقاب نظ
ا  زام بم دى االلت ك وم بالبن
ة   ذا متابع ا، وآ ورد به

ومدى اإلدارة  توصيات هذه   
تجابة  اإدارة اس ك له  .البن

دة -ط ارير المع ة التق مراجع
ن   سئول ع ل الم ن قب م
ا   ك وخاصة م زام بالبن االلت
شريعات  ة الت ق بمخالف يتعل
ة   وائح الداخلي سارية والل ال
ي  ات الت ك والتعليم للبن
زي ك المرآ صدرها البن  .ي

ي  -ي ات الت ة المعوق دراس
ة    ات المراجع ه عملي تواج

ة سئول  أو الداخلي ل الم عم
راح  زام واقت ن االلت ع
ا ة بازالته ائل الكفيل  .الوس

ر  -ك ة تقري إدارة مراجع
ن   ك ع داخلي للبن يش ال التفت
املين    وافر الع دى ت م

ذه   ؤهلين به اإلدارة الم
سئول    ل الم ستوى تاهي وم

زام   ن االلت ك ع بالبن
دريبهم   ستويات ت وم
أهيلهم  .وت

ام -ل ن قي د م اإلدارة التاآ
التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم    
ن    ة م ضمانات المقدم ال
ل  ة التموي الء لمقابل العم
ة   سهيالت االئتماني والت
د    ا وتحدي م دوري ة له المقدم
ا     االجراءات الواجب اتخاذه
ي   اض ف ة اي انخف لمواجه
ا لمجلس  يم وابالغه ذه الق ه
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رار  إدارة  اذ ق ك التخ البن
شانها  .ب

راءات -م ة االج مراجع
ل      البنك  إدارة  المتخذة من قب

ايير    زام بالمع لاللت
ي   ة الت ضوابط الرقابي وال
زي  ك المرآ ضعها البن ي

اذ    ن اتخ ق م اإلدارة والتحق
لالجراءات التصحيحية في     
ا  ة مخالفته  .حال

د   -ن ك ق ن ان البن ق م التحق
ذ     ا واتخ ا رقابي شا نظام ان

راءات تنف ة اج ة لمكافح يذي
وال سل االم ات غ  .عملي

دراسة مالحظات البنك   -ص
ارير  واردة بتق زي ال المرآ
ى البنك         م عل التفتيش الذي ت
وائم   ى الق ه عل ومالحظات
ا   ك، وابالغه ة للبن المالي

س  صحوبة اإلدارة لمجل م
ة   يات اللجن  .بتوص

ات -ع ة مالحظ دراس
واردة    سابات ال ي الح مراقب
وائم   ى الق ا عل بتقريرهم

ا المالي ك وبتقاريرهم ة للبن
لة إل رى المرس دارة االخ

ا      ام، وابالغه البنك خالل الع
س  صحوبة اإلدارة لمجل م

  ."بتوصيات اللجنة
د   ٨ ى تحدي نص عل ال

ة      عدد اجتماعات لجن
ات   ة وآلي المراجع

  االجتماعات

ادة    اليوجد نص بذلك رة   ٣٣تنص الم  الفق
  :أ على

ع-أ " ة تجتم  لجن
دقيق دعوة الت ن ب  م
ة  لآ مرة رئيسها  ثالث
ى أشهر ل عل  أو االق
ا  الحاجة دعت آلم
ذلك اء أو ل ى بن  عل
إدارة  مجلس  من  قرار
ك ى أو البن  طلب عل
ن ضويها م  ع

رين، ون  اآلخ  ويك
ا ا  اجتماعه قانوني
ضور ضوين بح  ع

ى ل، عل  وتتخذ االق
اع  توصياتها  أو باالجم

ادة  ى ٨٢الم نص عل   ت
ة  " د لجن ب أن تعق ويج

ة      المراجعة اجتماعا آل ثالث
ر يحضره    ى األآث أشهر عل

  "مراقبا حسابــات البنك
ادة  ة ٢٨الم ن الالئح  م

  :لتنفيذية تنص على ا
تعقد لجنة المراجعة الداخلية    
ل  ل آ ى االق ا عل اجتماع
ضره    هر، يح ة اش ثالث
مراقبا حسابات البنك، وذلك    

بطلب   أو   بدعوة من رئيسها  
ي   ن مراقب ن اي م م
ة ان  سابات، وللجن الح
ن    ا بم ي عمله ستعين ف ت
يس  رض رئ راه، ويع ت
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 ٢٠٨    

 .اعضائها  عدد باغلبية
ولى  -ب ين  يت  سر  أم

س كإدارة  مجل  البن
 .ةاللجن سر امانة
دير  يدعى -ج رة  م  دائ

دقيق  داخلي  الت  في  ال
ك ضور البن  لح

 ولها اللجنة اجتماعات
 شخص أي تدعو أن

تئناس ه لالس  برأي
صوص سالة  بخ  م

   ".معينة

ا  ة محاضر اجتماعاته اللجن
س    ى مجل ياتها عل وتوص

راه ة إدار ا ي ذ م ك ليتخ البن
شانها  .ب

ة،      ويحضر اجتماعات اللجن
داخلي،   يش ال دير التفت م
زام   ن االلت سئول ع والم

افة   ك باالض ى بالبن ن إل م
ن    ه م ة دعوت رى اللجن ت

ضاء  س أع اإلدارة مجل
رين ديرين  أو االخ الم

ك دون ان   ذيين للبن التنفي
دود وت مع م ص ون له  .يك

ة    يس اللجن ين رئ ويع
د   ن االع سئول ع اد الم

داد    ة واع ات اللجن الجتماع
ة   ى اللجن رها، وعل محاض
ن     نوي ع ر س داد تقري اع

إلى اعمالها وتوصياتها يقدم    
  .البنكإدارة مجلس 

تعليمات تسهيل تنفيذ قـانون     ،  ٢٠١٠ لسنة   ٤كما اصدر البنك المركزي العراقي التعليمات رقم        
ضمن في مادته الخامـسة     وت ) ٢٠١١جريدة الوقائع العراقية،   (٢٠٠٤ لسنة   ٩٤المصارف رقم   

  :وكما يلي ، )لجنة المراجعة( تحديد مهام لجنة التدقيق ، والستون، الفقرة ثالثاً أ
مراجعة االجراءات المحاسبية والتوصية بالموافقة عليها ومراجعة وضبط ومتابعة خطة           -١

 .التدقيق السنوية في المصرف
 عنها، وتقديم تقرير في شـأنها  مراجعة الكشوفات المالية المدققة وتقرير مدقق الحسابات       -٢

 .مع مالحضاتها وتوصيتها قبل اقرارها اإلدارة مجلس إلى 
متابعة تقرير قسم التدقيق الداخلي في المصرف ودراستها ووضع التوصيات في شـأنها              -٣

 .من اجل اتخاذ االجراءات الالزمة لتحسين اداء المصرف بعد اقرارها 
ام بالقوانين والتعليمات التي تصدر عـن الجهـات         متابعة تقرير مراقب االمتثال وااللتز     -٤

االشرافية والرقابية المختصة المتعلقة بعمل المصرف وتقـديم التقـارير والتوصـيات            
 .باالجراءات الواجب اتخاذها 
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 ٢٠٩    

حـسب طلـب     أو   ،مراجعة عمليات المصرف المختلفة على اساس الخطط المقره منها         -٥
عشرة  من المائة واكثـر مـن        % ١٠كون  طلب المساهمين الذين يمتل    أو   اإلدارةمجلس  

 .وفق النظام االساسي للمصرف أو حقوق التصويت
 .اإلدارة تقديم تقرير مع التوصيات الالزمة عن اي امور يطلبها مجلس  -٦
الهيئة العامة للمصرف حول نشاطاتها وتقديم التوصيات       إلى  تقديم تقرير سنوي في االقل       -٧

 .لمصرف الالزمة لتحسين النتائج وتطوير عمل ا
العمل على تأمين نظام معلومات متكامل، يسهل تدفق المعلومات بشكل دائم وفي الوقت              -٨

المناسب حسب المستويات االدارية من اجل متابعة سير العمل في المـصرف وتحديـد              
 .المخاطر التي يتعرض لها 

الموافقة على قيام دورات تدريبية لموظفي المصرف من اجل حسن تنفيذ نظام الـضبط               -٩
  .ت المصرف لتحقيق االهداف المقررةالداخلي وتطبيق سياسات واستراتيجيا

  

  حتليل وتفسري النتائج:املبحث الثالث 

ما ورد في قانون المصارف العراقي وقـوانين المـصارف المـصري            إلى  بعد ان تم االستناد     
مـن اجـل    الدراسة النظرية في وضع فرضيات البحث، و      إلى  االستناد  إلى  واالردني، باالضافة   

وتتـألف اسـتمارة    ،   )١الملحـق رقـم     (اختبار فرضيات البحث، تم تصميم استمارة االستبيان        
االستبيان من مقدمة تعريفية لألغراض من االستبيان، ومن ثم محورين لألسئلة، المحـور االول              

خمـسة مجموعـات كـل      إلى   سؤاالً، مقسمة    ٢٧والمحور الثاني يتضمن    ،  يتضمن اسئلة عامة  
  .ن االسئلة تختص بدارسة احدى فرضيات البحثمجموعة م

وقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي في تحديد درجات االجابة عن فقرات استمارة االسـتبيان               
) ٥(الموافقة المطلقة، امـا الدرجـة       إلى  ادنى درجات المقياس وتشير     ) ١(بحيث تمثل الدرجة    

   المطلقة على الفقرة، وكما موضـح فـي       عدم الموافقة   إلى  فتمثل اعلى درجات المقياس وتشير      
  :ادناه 
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 ٢١٠    

  ال أوافق اطالقاً  ال أوافق   في بعض الحاالتأوافق  أوافق  أوافق جداً
٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  

   بحيث يكون داالً على درجة تأييد عالية، والمدى من         ) ٢,٥ -١( وتم اعتبار المدى من   
يدل على درجة تأييـد      ) ٥ -٣,١( يدل على تأييد متوسط، والمدى من        ) ٣ – ٢,٥١( 

  .منخفضة 
 النسب اإلحصائية المتمثلـة     الستخراجوقد تم تحليل البيانات المستخلصة من االستبيان        

  :بكل مما يلي 
وهو احد مقاييس النزعة المركزية، وسيتم االسـتفادة منـه فـي            : الوسط الحسابي  -١

ت  تخص احدى الفرضـيا    أسئلةاحتساب متوسط االجابات لكل سؤال ولكل مجموعة        
 .في استمارة االستبيان، وبالتالي تحديد درجة التأييد

وهو احد مقاييس التشتت، ويستخدم لتحديـد تـشتت متوسـط           : االنحراف المعياري  -٢
 .االجابات عن وسطها الحسابي

وهو احد االساليب التي تستخدم ألختبار الفرضيات أحصائياً من خـالل            : tاختبار   -٣
 .ة للعينة والمجتمعايجاد الفروقات بين االوساط الحسابي

مجلس أعضاء   ستمارة استبيان على االفراد عينة االستبيان المتمثلة ب        ٨٠ وقد تم توزيع    
وتـم  ، لجان مراجعة، ومدراء مصارف ومدققين خـارجيين وداخليـين        أعضاء  ادارة، و 

  . استمارة صالحة ألعتمادها في الدراسة٧١استرجاع 
ؤالين يختصان بالوصف االحصائي ألفراد     تضمن المحور االول من استمارة االستبيان س      

عينة االستبيان من حيث الدور الذين يشغلونه في المصرف، وعـدد سـنوات خبـرتهم               
  .المصرفية

يستفاد من هذا الوصف في توضيح قدرات ومؤهالت االشخاص الذين قـاموا باالجابـة              
ذلـك مـا    على استمارة االستبيان التي ستستخدم نتائجها في اختبار فرضيات البحـث و           

  .يعطي انطباعاً معيناً تجاه النتائج التي سيتم التوصل اليها 
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 ٢١١    

 :توزيع افراد عينة االستبيان وفقاً لوظائفهم  -١

من خالل تحليل االجابات عن السؤال االول في المحور االول من استمارة االستبيان تم              
   ) :٢الجدول رقم (النتائج الموضحة في إلى التوصل 

 
ًزيع افراد عينة االستبيان وفقا لوظائفهمتو ) ٢اجلدول رقم (  

  
 :ًتوزيع افراد عينة االستبيان وفقا لسنوات خربتهم  -٢

من خالل التحليل االحصائي لألجابات عن السؤال الثاني فـي المحـور األول مـن اسـتمارة                 
  ):٣الجدول رقم (االستبيان تم التوصل على النتائج الموضحة في 

  

   )٣اجلدول رقم (
   لسنوات خربتهمًتوزيع افراد عينة االستبيان وفقا

  
  
  
  
  
  

حليل االحصائي للبيانات   التإلى  وفيما يلي سيتم تحليل النتائج الخاصة بفرضيات البحث باالستناد          
  :الوادرة في استمارات االستبيان

  

 التحصيل الدراسي

عضو مجلس  مدقق خارجي مدقق داخلي مدير فرع
 إدارة

عضو لجنة 
 مراجع

عضو مجلس 
وعضو إدارة 

 لجنة مراجعة

 المجموع

%نسبةدد %نسبةدد ع  %نسبةدد ع  %نسبةدد ع  %نسبةدد ع  %نسبةدد ع   عدد ع 

٧١ ٤٫٢٣ ٣ ١١٫٢٧ ١٨٫٣١٨ ١٣ ٩٫٨٦ ٧ ١٦٫٩ ٣٩٫٤٣١٢ ٢٨ 

  عدد سنوات الخبرة

اقل من ثالثة 
  سنوات

   سنوات١٠-٧   سنوات٦-٣
 ١٠اآثر من 
  سنوات

  المجموع

  عدد  %نسبة  عدد  %نسبة  عدد  %نسبة  عدد %نسبة  عدد

٧١ ٤٥٫٠٧  ٣٢ ٣٥٫٢١  ٢٥ ١٢٫٦٨  ٩  ٧٫٠٤  ٥  
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 ٢١٢    

باالسـتقاللية   األهلية   ال تتمتع لجان المراجعة في المصارف العراقية      : الفرضية االولى   
  .الكافية

يبين هذه  ) ٤(تضمنت استمارة االستبيان سبعة فقرات لتحليل هذه الفرضية،الجدول رقم          
  : المعياري الخاص باالجابات عن هذه الفقرات الفقرات، والوسط الحسابي واالنحراف

  

  األوىل الفرضية بارتالخ اإلحصائيالتحليل ) ٤(اجلدول رقم 
م  رق
الفقرة 

ط   نص الفقرة الوس
  الحسابي

راف  االنح
  المعياري

ة  درج
  التأييد

ار  اختب
t 

لجان المراجعة في المصارف     أعضاء   ان جميع     ١
سيط  ديهم ال ذين ل هم ال ة االس ن حمل سوا م رة و لي

ى   أثير عل ى الت درة عل شكل إدارة الق المصرف ب
  مباشر؟

 542. متوسطة1.53208 3.0986

لجان المراجعة في المصارف     أعضاء   ان جميع     ٢
اً  سوا حالي ة لي ة   أو العراقي سنوات المالي الل ال خ

ة       ثالث الماضية موظفين في المصرف بوظيف ال
  لها اي شكل من اشكال الصالحيات التنفيذية؟

 000. متوسطة1.48324 3.0000

لجان المراجعة في المصارف     أعضاء   ان جميع     ٣
ة مباشرة مع احد               ة عائلي م عالق العراقية ليس له
ي    ة ف صالحيات التنفيذي وظفين ذوي ال الم

ثالث       أو   المصرف حالياً  ة ال خالل السنوات المالي
  الماضية؟

 2.292منخفضة1.08752 3.2958

 في المصارف    لجان المراجعة أعضاء   ان جميع     ٤
ين    شارين الفني ن المست سوا م ة لي العراقي

  للمصرف؟
 1.999منخفضة1.24665 3.2958

لجان المراجعة في المصارف     أعضاء   ان جميع     ٥
ائن االساسيين للمصرف           العراقية ليسوا من الزب

  ؟
 1.890منخفضة1.25565 3.2817

لجان المراجعة في المصارف     أعضاء   ان جميع     ٦
س  ة لي دين العراقي د المتعاق دين  أو وا اح المتعه
  االساسيين؟

 8.593منخفضة 75965. 3.7746

لجان المراجعة في المصارف     أعضاء   ان جميع     ٧
ة   ات تجاري ديهم عالق يس ل ة ل اي  أو العراقي

ي   درتهم ف ى ق ؤثر عل د ت رى ق ات اخ عالق
لجنة مراجعة  أعضاء  التصرف بصورة مستقلة آ   

  للمصرف ؟

 3.926منخفضة 99758. 3.4648

 2.904منخفضة 91588. 3.3156  االجمالي
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 ٢١٣    

يتضح ان هنالك درجة تأييد منخفضة حول توفر االستقاللية لـدى           ) ٤(الجدول رقم   إلى  واستناداً  
ويالحظ ان درجة التأييد كانت منخفضة لخمـسة مـن          ،  لجان المراجعة في المصارف العراقية    

  .للفقرتين المتبقيتيناصل سبعة فقرات، في حين كانت درجة التأييد متوسطة 
 األهليـة   ال تتمتع لجان المراجعة في المصارف العراقيـة       : "  وبذلك تقبل فرضية العدم، وهي      

  " . باالستقاللية الكافية 
وجود ضعف في لجان المراجعة في      إلى   تشير   ٧إلى   ٣حيث ان نتائج االستبيان في الفقرات من        

لجنة المراجعة والمـوظفين ذوي  أعضاء   بين   المصارف العراقية من حيث وجود عالقات عائلية      
أعضاء السابقين للمصرف ك   أو   الصالحيات التنفيذية، وكذلك اشراك االستشاريين الفنيين الحاليين      

لجان المراجعة هم من الزبائين االساسيين للمـصرف        أعضاء  في لجان المراجعة، كذلك وجود      
 أو  فيدين من التسهيالت المـصرفية    وفي نفس الوقت هم من المست     إدارة  مجلس  أعضاء  بصفتهم  

المتعهدين لتقديم خدمات للمصرف من خالل شـركاتهم واعمـالهم الخاصـة             أو   من المجهزين 
 أو  عالقات اخرى مع المصرف، وكل ذلك يـؤثر بـشكل          أو   لديهم عالقات تجارية   أو   االخرى

  .لجان مراجعة في المصرف أعضاء بأخر على استقالليتهم ك
 

الخبـرات والمعرفـة     األهلية   ال تضم لجان المراجعة في المصارف العراقية       : الفرضية الثانية 
  .العلمية الكافية لدى اعضائها ألداء مهامها بفاعلية 

يبـين هـذه    ) ٥(تضمنت استمارة االستبيان ستة فقرات لتحليل هذه الفرضية، والجـدول رقـم             
  :ن هذه الفقرات الفقرات، والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الخاص باالجابات ع

  

   الفرضية الثانيةالختبار اإلحصائيالتحليل ) ٥(اجلدول رقم 
رقم 
 الفقرة

الوسط   نص الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التأييد

 tاختبار 

لجان المراجعة في المصارف العراقية لديهم      أعضاء   ان    ١
  خبرات آافية تمكنهم من اداء واجباتهم بفاعلية ؟ 

 9.569-  عالية 80616. 2.0845

لجان المراجعة في المصارف العراقية لديهم      أعضاء   ان    ٢
خبرات منتوعة ذات صلة بالعمل المصرفي والمحاسبي         

  والتدقيقي والرقابي ؟

 7.694- عالية 91004. 2.1690
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 ٢١٤    

ة    ٣ صارف العراقي ي الم ة ف ان المراجع ع لج  ان جمي
بية      هادة محاس ة ش د لدي ضو واح ل ع ى االق ضمن عل تت

  عليا ؟

 098. متوسطة1.21294 3.0141

ع   ٤ ضاء  ان جمي صارف  أع ي الم ة ف ان المراجع لج
  العراقية التقل شهادتهم العلمية عن البكلوريوس ؟

 6.223- عالية1.18237 2.1268

رات    ٥ وع خب ضاء  ان مجم ي   أع ة ف ان المراجع لج
م الدر     وفر له ة ت ة  المصارف العراقي ة أي ادئ  آامل  بالمب

  عليها ؟ تعارفالم المحاسبية

 5.100- عالية1.07036 2.3521

رات    ٦ وع خب ضاء  ان مجم ي   أع ة ف ان المراجع لج
ة     ة الكافي م المعرف وفر له ة ت صارف العراقي ي الم  ف

ة  إجراءات  ة  عملي ي  المراجع وم  الت ا  يق  المراجع  به
  الخارجي؟

 5.582- عالية 99919. 2.3380

  7.008- عالية 78539.  2.3468  االجمالي

  
لجان المراجعـة   أعضاء  يتضح ان هنالك درجة تأييد عالية حول امتالك         ) ٥(الجدول رقم   ومن  

حيث كانت درجة التأييد عالية لخمـسة       . في المصارف العراقية الخبرة والمعرفة العلمية الكافية      
فقرات، في حين كانت درجة التأييد متوسطة لفقرة واحدة وهي الفقرة الخاصة بأختبـار مـدى                

  .لجان المراجعة في المصارف شهادة محاسبية علياأعضاء امتالك احد 
وان اختبار هذه الفرضية يبين ان المصارف العراقية تمتلك كفاءات وخبرات جيدة ذات معرفـة               

ان يكـون لـديها     اإلدارة  واسعة بالمبادئ المحاسبية واالجراءات الرقابية،ويبقى على مجـالس         
 بالشكل الصحيح لتخدم عملية المراجعة مـن خـالل          المقدرة على تقييم هذه الكفاءات وتسخيرها     

  .اللجان التابعة لها 
 ال تضم لجان المراجعة في المـصارف العراقيـة        " وبذك ترفض فرضية العدم التي تنص على        

  "الخبرات والمعرفة العلمية الكافية لدى اعضائها ألداء مهامها بفاعلية األهلية 
ان لجان المراجعة فـي المـصارف العراقيـة تـضم           "وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على       

  "الخبرات والمعرفة العلمية الكافية لدى اعضائها ألداء مهامها بفاعلية 
  

  .بالهيكلية المناسبة األهلية ال يتم تشكيل لجان المراجعة في المصارف العراقية : الفرضية الثالثة
يبـين هـذه    ) ٦(والجدول رقـم    ،  تضمنت استمارة االستبيان خمسة فقرات لتحليل هذه الفرضية       

  :الفقرات، والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الخاص باالجابات عن هذه الفقرات 
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 ٢١٥    

  

   الفرضية الثالثةالختبار اإلحصائيالتحليل ) ٦(اجلدول رقم 
رقم 
 الفقرة

الوسط   نص الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التأييد

 tاختبار 

ان المر  ١ ع لج ة  ان جمي ي المصارف العراقي ة ف اجع
  ؟أعضاء  ٣اليقل عدد اعضائها عن 

19.400- عالية 76466. 1.2394

ان     ٢ ة لج صارف العراقي ض الم ي بع ك ف  ان هنال
ر       ٣مراجعة تتألف من اآثر من       سبب آب  اعضاء، ب

صرف  ات الم م عملي ضمان   أو حج ة ل للحاج
ة   ة المراجع تقاللية لجن وعة   أو اس باب موض ألس

  اخرى؟

15.269- عالية 88606. 1.3944

صارف       ٣ ي الم ة ف ان المراجع شكيلة لج يم ت تم تقي  ي
ق من آف شكل دوري للتحق ة ب ة أي عدد عضاء اللجن
  تخفيضه ؟ أو عضاءومدى الحاجة لزيادة عدد األ

 6.851- عالية 1.36852 1.8873

ة إل  ٤ ة الحاج ي حال راء ف ي ج ر ف ان أعضاء تغيي لج
يتم دائمًا مراعاة   ،  المراجعة في المصارف العراقية   

ة    ة للجن رة االجمالي ستوى الخب ى م ة عل المحافظ
  وتنوعها ؟

12.324- عالية 78003. 1.8592

 ان جميع المصارف العراقية تلتزم بعدم زيادة عدد          ٥
سرعة  أعضاء  ى ال ؤثر عل شكل ي ة ب ة المراجع لجن

  والفاعلية في اداء هذه اللجان ؟

 9.507- عالية 76150. 2.1408

 14.460- عالية 75507. 1.7042  االجمالي

نجد ان هنالك درجة تأييد عالية حول تشكيلة لجان المراجعة في المصارف            ) ٦(من الجدول رقم    
العراقية تتم بالهيكلية المناسبة التي تمكنها من اداء مهامها بفاعلية، وان درجة التأييد كانت عالية               

  .لجميع الفقرات التي تختبر هذه الفرضية 
لك التزام المصارف بقانون المصارف الذي يفرض على المـصارف ان ال يقـل عـدد                ويبين ذ 
عـضاء  على االختيار المناسب لأل   اإلدارة  اللجنة عن ثالثة اعضاء، وكذلك قدرة مجالس        أعضاء  

  .من حيث الخبرة والمقدرة على توزيع مهام اللجنة بشكل جيد مما يحقق الفاعلية في اداء مهامها
ال يتم تشكيل لجان المراجعـة فـي المـصارف          "  العدم التي تنص على      وبذلك ترفض فرضية  

  "بالهيكلية المناسبة  األهلية العراقية
 يتم تشكيل لجان المراجعة في المـصارف العراقيـة        "  وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على       

  "بالهيكلية المناسبة األهلية 
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 ٢١٦    

دليل واضح يحـدد     األهلية   المصارف العراقية ال يتوفر للجان المراجعة في      : الفرضية الرابعة   

  .صالحياتها وواجباتها

يبـين هـذه    ) ٧(والجدول رقـم    ،  تضمنت استمارة االستبيان خمسة فقرات لتحليل هذه الفرضية       
  :الفقرات، والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الخاص باالجابات عن هذه الفقرات 

  

   الفرضية الرابعةرالختبا اإلحصائيالتحليل ) ٧(اجلدول رقم 
رقم 
 الفقرة

الوسط   نص الفقرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التأييد

 tاختبار 

ديها                ١ ة ل ة في المصارف العراقي  ان جميع لجان المراجع
  صالحيات آافية، تمكنها من اداء عملها بفاعلية ؟

 7.585- عالية1.03267 2.0704

ع   ٢ ضاء  ان جمي ي ال أع ة ف ان المراجع صارف لج م
سؤولياتهم      دود م ن ح افي ع م آ ديهم فه ة ل العراقي

  وصالحياتهم ؟

12.835- عالية 78594. 1.8028

دد       ٣ ل يح داد دلي وم بأع ة تق صارف العراقي ع الم  ان جمي
شكل واضح وتفصيلي         ة ب حقوق وواجبات لجنة المراجع

  ؟ 

 4.044- عالية1.20311 2.4225

بشكل آافي صاح اإلف ان جميع المصارف العراقية تقوم ب  ٤
ة بحيث          ة المراجع ل صالحيات ومسؤوليات لجن عن دلي

ة      األطراف  تستطيع جميع   ة المراجع ي تتعمل مع لجن الت
ومع نتائج اعمالها من فهم حدود مسؤوليات وصالحيات         

  لجنة المراجعة ؟

 5.397- عالية1.20945 2.2254

بشكل آافي اإلفصاح  ان جميع المصارف العراقية تقوم ب  ٥
ة، عن         ضمن   ة المراجع دليل مسؤوليات وصالحيات لجن

ة و   ة المراجع ين لجن ة ب دود العالق ة وح إدارة طبيع
  المصرف والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ؟

نخف 1.37994 3.8451 م
 ضة

5.160 

 5.350- عالية 82962.  2.4732  االجمالي

  
 واضـح يحـدد صـالحيات       نجد ان هنالك درجة تأييد عالية لتوفر دليل       ) ٧(ومن الجدول رقم    

ونالحظ من نتائج االستبيان وجود درجة تأييد       ،  وواجبات لجان المراجعة في المصارف العراقية     
عالية ألربعة فقرات خاصة بتوفر دليل واضح لتحدد الصالحيات والواجبات للجـان المراجعـة              

وفر المـصارف  لجان المراجعة حول صالحياتهم ومسؤلياتهم، كما تعضاء وتوفر الفهم الكافي أل  
التي تتعامل مع لجان المراجعـة، حـول صـالحيات          األطراف  الكافي لجميع   اإلفصاح  العراقية  

  .ومسؤوليات لجان المراجعة 
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 في استمارة االستبيان ضمن الفقرات الخاصة بهذه الفرضية وجـود     ٥في حين يتضح من الفقرة      
ؤوليات لجان المراجعة في    الكافي ضمن دليل صالحيات ومس    اإلفصاح  تأييد منخفض حول توفر     

المصرف والتـدقيق الـداخلي     إدارة  المصارف العراقية عن حدود العالقة بين لجنة المراجعة و        
  .والتدقيق الخارجي

 ال يتوفر للجان المراجعة في المصارف العراقية      "  وبذلك ترفض فرضية العدم التي تنص على        
  " دليل واضح يحدد صالحياتها وواجباتها األهلية 

 األهليـة   يتوفر للجان المراجعة في المصارف العراقية     " بل الفرضية البديلة التي تنص على       وتق
  "دليل واضح يحدد صالحياتها وواجباتها 

اجتماعات لمناقـشة    األهلية   ال تعقد لجان المراجعة في المصارف العراقية      : الفرضية الخامسة   

  .القضايا المهمة بصورة دورية ووفقا لجدول محدد

يبـين هـذه    ) ٨(والجدول رقـم    ،  استمارة االستبيان اربعة فقرات لتحليل هذه الفرضية      تضمنت  
  :الفقرات، والوسط الحسابي واالنحراف المعياري الخاص باالجابات عن هذه الفقرات 

   الفرضية الرابعةالختبار اإلحصائيالتحليل ) ٨(اجلدول رقم 
رقم 
  الفقرة

الوسط   نص الفقرة
  احلسابي

االحنراف 
  ارياملعي

درجة 
  التأييد

 tاختبار 

ة      1  ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي
شة   تثنائية لمناق ة واس ات دوري د اجتماع وم بعق تق

  القضايا المهمة ؟

 10.525- مرتفعة 96976. 1.7887

ة      ٢  ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي
ات  دد االجتماع سبقًا لع دد م دول مح ديها ج ل

  مواعيد هذه االجتماعات؟الدورية و

 3.587منخفضة1.38953 3.5915

ة      ٣  ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي
ى اساس    ة عل  حجم  تحدد عدد اجتماعاتها الدوري

التي يمر بها  الظروف وبطبيعة اللجنة مسؤوليات
  المصرف؟

 3.941- مرتفعة1.14431 2.4648

ة   ان جميع لجان المراجعة في المصارف          ٤ لعراقي
ة        ٣تعقد على االقل     سنة المالي  اجتماعات خالل ال

  ؟

 170. متوسطة1.39358 3.0282

  2.844- متوسطة 83445. 2.7183  االجمالي
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ومن الجدول اعاله نجد ان هنالك درجة تأييد متوسطة حـول التـزام لجـان المراجعـة بعقـد                  
درجة التأييـد   إلى   الدرجة اقرب    اجتماعات لمناقشة القضايا المهمة وفقاً لجدول محدد، وان هذه        

  درجة التأييد المنخفضة، إلى العالية مما هي قريبة 
ويالحظ من نتائج االستبيان وجود تأييد مرتفع للفقرة االولى التي تخص هذه الفرضـية ضـمن                
استمارة االستبيان والتي تبين قيام لجان المراجعة في المصارف العراقية بعقد اجتماعات دورية             

وكذلك تأييد مرتفع للفقرة الثالثة التـي تبـين تحديـد عـدد             ،  ئية لمناقشة القضايا المهمة   واستثنا
اجتماعات لجان المراجعة استناداً لحجم مسؤولياتها وطبيعة الظروف التي يمر بها المـصرف،             
في حين يتبين من الفقرة الثانية عدم توفر جدول محدد مسبقاً لعدد االجتماعات الدورية ومواعيد               

 االجتماعات، كما يتضح وجود تأييد بدرجة متوسطة عـن التـزام لجـان المراجعـة فـي                  هذه
  .المصارف العراقية بعقد ثالثة اجتماعات على االقل خالل السنة 

 ال تعقد لجان المراجعة في المـصارف العراقيـة        " وبذلك ترفض فرضية العدم التي تنص على        
  " رة دورية ووفقا لجدول محدد اجتماعات لمناقشة القضايا المهمة بصواألهلية 

 األهليـة   تعقد لجان المراجعة في المصارف العراقيـة      " وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على       
  "اجتماعات لمناقشة القضايا المهمة بصورة دورية ووفقا لجدول محدد 

  

  االستنتاجات والتوصيات/ املبحث الرابع
  :االستنتاجات :ًاوال 

  :ما يلي إلى رية والتحليلية تم التوصل من خالل الدراسة النظ
تعد لجان المراجعة احد عناصر الرقابة االساسية التي برز االهتمام بهـا فـي الفتـرة                 -١

االخيرة نتيجة لألزمات المالية وحاالت اإلفالس التي تعرضت لها كبريات الـشركات فـي              
 العديد من الدراسات    العالم، وقد نال موضوع تشكيل لجان المراجعة اهتمام الباحثين وظهرت         

اهمية تشكيل لجان المراجعة،كما نال الموضوع اهتمام الجمعيات المهنية فـي           إلى  التي تدعو   
مختلف دول العالم، وظهرت العديد من التشريعات للقوانين التي تلزم الـشركات المـساهمة              
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ـ     اإلدارة  والمصارف التجارية بتشكيل لجان مراجعة تابعة لمجلس         ل لالشـراف علـى العم
 .المحاسبي والتدقيقي والرقابي

الشركة والمدقق الخارجي من جهه، وبـين       إدارة  تعد لجان المراجعة كحلقة الوصل بين        -٢
ذات العالقـة بعمليـة     األطراف  مالكي الشركة والمدقق الخارجي من جهه اخرى، وان كافة          

سعت كافـة   وقد  . المراجعة يهمهم على المدى الطويل ان تتم عملية المراجعة بكل موضوعية          
محاولـة ايجـاد    إلى  منظميها   أو   منظريهاسواء  المشاركة ومن لها عالقة بالمهنة،      األطراف  

اضفاء الثقـة   إلى  الوسائل التي تحقق اتمام عملية المراجعة بكل موضوعية وكفاءة مما يؤدي            
 .على منتجات المحاسبة المالية لتعزيز اتخاذ القرارات االقتصادية الرشيدة 

في االشراف والرقابة على عملية اعداد      اإلدارة  ن المراجعة يساعد مجلس     ان وجود لجا   -٣
ذلك ان وجود لجان المراجعة يساعد على دعم استقاللية وحيادية          إلى  التقارير المالية، اضافةً    

مراجع الحسابات الخارجي وتجنب الضغوط التي قد تمارسها ادارات الشركات على مراجـع            
عزله، لذلك فأن لجان المراجعة  وسلطة أتعابه تحديد سلطة تملكة اإلدار وأن الحسابات، خاصةً

 دعمإلى يؤدي  بشكلاإلدارة و الخارجي الحسابات مراجع عمل بين للتنسيق وصل كحلقة ستعمل

 .الداخلية  الرقابة نظم فعالية وزيادة المراجعة، عملية جودة وزيادة الحسابات مراجع استقالل
مستقلين و ذوي كفاءة عاليـة مـع خلفيـة          أعضاء  من  ان وجود لجان مراجعة مكونة       -٤

محاسبية، يساعد على دعم عمل التدقيق الداخلي ويقلل مـن الـصراعات بـين المحاسـبين                
ومداراء الشركة ويرفع من مستوى اداء المدقق الخارجي ويساعد على تسهيل عمله، كما ان              

مراجعـة كفـوءة وذات     اجور المدقق الخارجي ستكون اقل في الشركات التي لديها لجـان            
قدرة هذه اللجان في التفاوض بـشكل مهنـي   إلى خبرات محاسبية وتدقيقية، وذلك يعود ربما     

ان المدقق الخارجي سيجد ان مهمتـه اسـهل فـي           إلى  حول اجور المدقق الخارجي اضافة      
 .الشركات التي لديها لجان مراجعة فعالة وذات قدرات محاسبية وتدقيقية 

ر االساسية لضمان عمل لجان المراجعة، وقد تحددت هذه المعـايير           هنالك بعض المعايي   -٥
من خالل القواعد التي وضعتها المنظمات والهيئات المهنية، والتي اعتمدتها الجهات الحكومية            
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في تشريعاتها المنظمة لعمل هذه اللجان، وان هذه المعايير قد تختلف من بـأختالف طبيعـة                
يمكن تحديد اهم المعايير االساسية للتحقيق الفاعلية فـي         الشركات وحجمها، ولكن بشكل عام      

 :عمل لجان المراجعة بما يلي
حيث تعرف لجنة التدقيق بأنهـا مـستقلة عنـدما يكـون     : لجان المراجعة   أعضاء  استقاللية   - أ

هذه اللجنة غير مرتبطين مع الشركة بأي عالقة تؤثر على استقالليتهم عن الـشركة              أعضاء  
  .الشركةإدارة وعن 

حيث ان ذلك يساهم في زيـادة فاعليـة         : لجنة المراجعة   أعضاء  الخبرة والمعرفة لدى      - ب
التقـارير   وتقييمها،وفهم عملية اعـداد  الداخلية الرقابة أنظمة لجان المراجعة من خالل متابعة

 الحكـم  علـى  تعتمد انشطة الشركة، والقدرة على حل العديد من المشاكل التي وطبيعة المالية

 .الشخصي
 مـزيج  لتحقيق كافياًعضاء األ يكون عدد حيث يجب أن: لجنة المراجعة أعضاء يلة تشك  - ج

 أهـدافها، وان  وتحقيـق  الملقاة عليها بالمهام القيام من اللجنة تمكن التي والقدرات الخبرات من

 اسـتمرار  لـضمان  ومناوبة العضوية الخبرة بين يجمع أن يجب المراجعة للجان الجيد التشكيل

 . واالراء النظر وجهات وتحديث الخبرة عنصر
وواجبـات لجنـة    حقوق تحديد يتم أن يجب:  لحقوق وواجبات لجنة المراجعة الواضح التحديد - د

عن لجان المراجعة وعـن مـسئوليات   اإلفصاح وتفصيلية، ويجب  واضحة المراجعة بصورة
 هـزة األج وأعمـال  اللجنة عمل بين تداخل أو تعارض يحدث ال وصالحيات هذه اللجنة لكي

 .التنفيذية في الشركة
 القيـام  علـى  اللجنـة  مقدرة على مهماً مقياساً حيث يعد ذلك: عدد اجتماعات لجنة المراجعة  - ه

بشكل إيجابي ويعتبر عدم اجتماع لجان المراجعة بشكل دوري محدد  دورها وممارسة بمهامها
 .وليات المكلفة بهادليل على عدم فاعلية لجان المراجعة وعدم ايالء االهتمام الكافي بالمسؤ
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، حيث تـضمن    ٢٠٠٤تم تشريع لجان المراجعة ضمن القوانين المصرفية في العراق لسنة            -٦
، في مادته الرابعة والعشرون، الـزام كافـة         ٢٠٠٤ لسنة   ٩٤قانون المصارف العراقي رقم     

المصارف على تشكيل لجنة مراجعة تكون تابعة لمجلس االدارة، كما اصدر البنك المركزي             
، ٢٠٠٤ لسنة   ٩٤، لتسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم       ٢٠١٠ لسنة   ٤اقي، التعليمات رقم    العر

 .تحديد مهام لجنة التدقيق، وتضمن في مادته الخامسة والستون، الفقرة ثالثاً أ
الدول العربية االخرى لم تسبق العراق بفترة طويله بتشريعها لقـوانين تلـزم المـصارف                -٧

 في مادتة الثانيـة  ٢٠٠٣ لسنة ٨٨صر الزم قانون البنوك رقم    بتشكيل لجان للمراجعة، ففي م    
والثمانين المصارف بتشكيل لجنة داخلية للمراجعة، وكذلك الحال في المملكة االردينة، فقـد             

 في مادته الثانيـة والثالثـين، المـصارف         ٢٠٠٠ لسنة   ٢٨الزم قانون البنوك االردني رقم      
نون المصارف العراقية وتعليمات البنك المركـزي       وأن قا ،  االردنية على تأليف لجنة مراجعة    

العراقي الخاصة بتشكيل لجان المراجعة في المصارف متكافئان مع التـشريعات المـصرفية             
وتغطية الجوانب المهمـة المتعلقـة بتـشكيل لجـان           العربية من حيث الشمولية وااللزامية،    

النص على تشكيلة لجنة المراجعـة       ، على استقاللية لجنة المراجعة    المراجعة المتمثلة بالتأكيد  
، غيـر ان قـانون       التحديد الواضح لصالحيات ومسؤليات لجنة المراجعـة       ،وعدد اعضائها 

تحديد عدد اجتماعـات لجنـة      المصارف العراقي وتعليمات البنك المركزي لم تتضمن نص ب        
  .ية ، على العكس من التشرعات المصرفية االردنية والمصرالمراجعة وآليات االجتماعات

ان نتائج االستبيان في الفقرات الخاصة بأختبار استقاللية لجان المراجعة فـي المـصارف               -٨
أعـضاء  وجود ضعف في االستقاللية من حيث وجود عالقات عائلية بين           إلى  العراقية، تشير   

لجنة المراجعة والموظفين ذوي الصالحيات التنفيذية، وكذلك اشراك االستـشاريين الفنيـين            
لجـان  أعـضاء   في لجان المراجعة، كذلك وجـود       أعضاء  السابقين للمصرف ك    أو الحاليين

 أو  المراجعة هم من الزبائن االساسيين للمصرف بصفتهم مستفيدين من التسهيالت المصرفية          
المتعهدين لتقديم خدمات للمصرف من خالل شركاتهم واعمـالهم الخاصـة            أو   من المجهزين 
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 أو  قات اخرى مع المصرف، وكل ذلك يؤثر بـشكل        عال أو   لديهم عالقات تجارية   أو   االخرى
  .لجان مراجعة في المصرف المصارفأعضاء بأخر على وجود ضعف في استقالليتهم ك

لجـان المراجعـة فـي    أعـضاء  ان نتائج االستبيان في الفقرات الخاصة بأختبار امـتالك       -٩
تـوفر  إلـى   ة تـشير    المصارف العراقية للخبرة والمعرفة العلمية الكافية ألداء مهامها بفاعلي        

الخبرة والمعرفة بشكل كافي يلبي متطلبات عمل هذه اللجان بفاعية وكـذلك تـوفر خبـرات             
 .مصرفية ومحاسبية ورقابية متنوعة 

ان نتائج االستبيان في الفقرات الخاصة بأختبار توفر التشكيلة المناسبة للجان المراجعة في              -١٠
ية بتنظيم تشكيلة لجـان المراجعـة بـشكل         التزام المصارف العراق  إلى  المصارف العراقية،   

  .يضمن تمكن هذه اللجان من اداء عملها بفاعلية 
 ان نتائج االستبيان في الفقرات الخاصة بأختبار مدى التزام المصارف العراقية بتـوفير              -١١

التـزام المـصارف    إلـى   دليل واضح يحدد الصالحيات والواجبات للجان المراجعة، تشير         
يل واضح لتحدد الصالحيات والواجبات للجان المراجعـة وتـوفر الفهـم            العراقية  بتوفير دل   

كما توفر المصارف العراقيـة     ،  لجان المراجعة حول صالحياتهم ومسؤلياتهم    عضاء  الكافي أل 
التي تتعامل مع لجان المراجعة، حول صالحيات ومسؤوليات        األطراف  الكافي لكافة   اإلفصاح  

 .لجان المراجعة 
ن في الفقرات الخاصة بأختبار مدى التـزام لجـان المراجعـة فـي               ان نتائج االستبيا   -١٢

إلـى  المصارف العراقية بعقد اجتماعات لمناقشة القضايا المهمة وفقا لجدول محـدد، تـشير              
التزام لجان المراجعة بذلك، حيث تقوم لجان المراجعة في المصارف العراقية بعقد اجتماعات             

همة، وتحدد عدد اجتماعاتها استناداً لحجـم مـسؤولياتها         دورية واستثنائية لمناقشة القضايا الم    
وطبيعة الظروف التي يمر بها المصرف بما اليقل عن ثالثة اجتماعات سنوياً، في حين يوجد               
ضعف لدى لجان المراجعة في المصارف العراقية في التحديد المـسبق لعـدد االجتماعـات               

 .الدورية ومواعيد هذه االجتماعات
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  يات التوص: ًثانيا
الدراسة النظرية والتحليلية لموضع لجان المراجعة في المصارف العراقية، وما تـم            إلى  استناداً  

  :التوصل اليه من استنتاجات، تم وضع التوصيات التالية 
ان المخاطر المالية التي تحيط بشركات االعمال بشكل عام والمـصارف بـشكل خـاص،                -١

التي تواكب التغيرات والمخاطر التي تحيط ببيئـة        تستوجب االهتمام بوسائل الرقابة الحديثة      
مجلس االدارة، تعمـل علـى      إلى  االعمال، ومن هذه الوسائل هو ايجاد لجان مراجعة تابعة          

كما أنها تعمل كحلقة وصل بين مـدقق        اإلدارة  مجلس  إلى  مراجعة القوائم المالية قبل رفعها      
خـرى مراجعـة تعيـين المـدقق     الحسابات الخارجي وبين مجلس اإلدارة، ومن المهـام األ       

  . ومراجعة نظام الرقابة الداخلي، ومراجعة نتائج التدقيق، ومراجعة خطة التدقيق،الخارجي

يمكن لمجالس ادارات المصارف ان توسع من دور لجان المراجعة بحيث اليكون تـشكيل               -٢
للجان في العديـد    لجان المراجعة فقط تلبيةً  للقوانين والتعلميات، بل االستفادة من وجود هذه ا            

من الجوانب مثل تعزيز استقاللية دعم عمل التدقيق الـداخلي، وتقليـل الـصراعات بـين                
 .المحاسبين ومداراء الشركة،و دعم استقاللية المراجعين وتحسن من اعمال المراجعة

يمكن للمصارف ان تحدد معايير لتقييم اداء لجان المراجعة، وان هذه المعايير تتحدد وفقـاً                -٣
عة تعامالت كل مصرف، وحجم هذه التعامالت ونوعهـا، والظـروف الخاصـة بكـل               لطبي

لجـان  أعـضاء   مصرف، وان من اهم المعايير التي يمكن اعتمادها بشكل عام، اسـتقاللية             
لجنـة المراجعـة،    أعضاء  لجنة المراجعة، تشكيلة    أعضاء  المراجعة، الخبرة والمعرفة لدى     

 .لمراجعة، عدد اجتماعات لجنة المراجعة لحقوق وواجبات لجنة ا الواضح التحديد
لجنـة  عضاء  توفير درجة عالية من االستقاللية أل     إلى  هنالك حاجة في المصارف العراقية       -٤

المراجعة، حيث تبين من خالل هذه الدراسة وجود ضعف في اغلب المؤشرات التي تقـيس               
لجنـة المراجعـة    اء  أعضدرجة استقاللية هذه اللجان، ويعود ذلك لوجود عالقات عائلية بين           

السابقين  أو   والموظفين ذوي الصالحيات التنفيذية، وكذلك اشراك االستشاريين الفنيين الحاليين        
لجان المراجعة هم من الزبـائن      أعضاء  في لجان المراجعة، كذلك وجود      أعضاء  للمصرف ك 
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 ٢٢٤    

وفي نفس الوقت هم من المـستفيدين مـن    إدارة  مجلس  أعضاء  االساسيين للمصرف بصفتهم    
المتعهدين لتقديم خدمات للمـصرف مـن خـالل          أو   من المجهزين  أو   التسهيالت المصرفية 

عالقـات اخـرى مـع       أو   لديهم عالقـات تجاريـة     أو   شركاتهم واعمالهم الخاصة االخرى   
االهتمام بهـذه الجوانـب     إلى  مما يتطلب من مجالس ادارات المصارف العراقية        ،  المصرف

 .ة لجان المراجعة يجعل وجودها شكلي ال فائدة منهومعالجتها، حيث ان فقدان استقاللي
المصارف العراقية تمتلك كفاءات وخبرات جيدة ذات معرفة واسعة بالمبـادئ المحاسـبية              -٥

ان تقييم هذه الكفاءات وتـسخرها بالـشكل        اإلدارة  واالجراءات الرقابية، لذلك على مجالس      
  .لهاالصحيح لتنجح في تحقيق الفاعلية في عمل لجان التابعة 

اهمية تشكيل لجان مراجعة بهيكلية تـضمن ان يكـون     إلى  على المصارف العراقية االنتباه      -٦
 بالمهـام  القيـام  من اللجنة تمكن التي والقدرات الخبرات من مزيج لتحقيق كافياًعضاء األ عدد

 خاذات من تحد قد بصورة العدد هذا زيادة عدم بالحسبان األخذ مع أهدافها، وتحقيق الملقاة عليها

 بكفـاءة  ألعمالهـا  اللجنة أداء من تحد بصورة تخفيضه وعدم وفعالة، سريعة القرارات بصورة

 .وفعالية
ايجاد نص قانوني ينضم تحديد عدد اجتماعات لجنة المراجعة الدوريـة الواجـب عقـدها                -٧

إلـى  سنوياً، حيث ان قانون المصارف العراقي وتعليمات البنك المركزي الخاصة بذلك تفتقر             
د ذلك على العكس من قوانين المصارف في الدول العربية االخرى التي تناولها البحث،              تحدي

حيث ان عدد اجتماعات لجنة المراجعة خالل السنة يعد احد المعايير االساسية لفاعليـة اداء               
لجنة المراجعة، حيث انه من الضروري للجان المراجعة االهتمام بتنظيم عقـد اجتماعـات              

 حسب متطلبات الظروف التي تحيط بعمل المصرف، ويجب ان تحدد خطة            دورية واستثنائية 
مسبقة لعدد اجتماعات لجنة المراجعة ومواعيد هذه االجتماعات خالل السنة، وأن ذلك يعزز             

 وممارسة بمهامها القيام على اللجنة مقدرة على مهما مقياسا ويعد لجنة المراجعة، فعالية اداء  من

   . بشكل إيجابي دورها
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  :املصادر
  :القوانني والتشريعات : ًأوال

  .٢٠٠٤لسنة ، ٣٩٨٦العدد ، جريدة الوقائع العراقية، ٩٤قانون المصارف العراقي رقم  -١

تعلميـات تـسهيل تنفيـذ قـانون        ،  ٢٠١٠ لسنة   ٤التعليمات البنك المركزي العراقي رقم       -٢
  .٢٠١١\١\٣، ٤١٧٢جريدة الوقائع العراقية، العدد ، ٢٠٠٤ لسنة ٩٤المصارف رقم 

 تـاريخ   ٤٤٤٨العـدد   ، الجريده الرسـميه     ، ٢٠٠٠ لسنة   ٢٨ رقم    االردني قانون البنوك   -٣
 ٢٢-١٨ ص١٠/٨/٢٠٠٠

،  بإصدار قانون البنك المركزى والجهـاز المـصرفى والنقـد          ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨قانون رقم    -٤
 ٢٠٠٣، جريدة الوقائع المصرية

 ٨٨مصرفي والنقد الصادر بالقانون رقـم  الالئحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز ال    -٥
  ٢٠٠٤، ، جريدة الوقائع المصرية٢٠٠٣لسنة 

  

  املصادر العربية : ًثانيا 
  .٢٠١٠، مصر، الدار الجامعية، المراجعة وحوكمة الشركات، لطفي، امين السيد احمد -١

ة  جمهوري -السقا، السيد احمد، وأبو الخير، مدثر طه، مشاكل معاصرة في المراجعة، طنطا            -٢
  .٢٠٠٢مصر العربية،جامعة طنطا،

 المساهمة بالمملكـة  الشركات حوكمة تفعيل في المراجعة لجان دور، الشمري، عيد بن حامد -٣

 قسم، السعودية العربية المملكة المحاسبة في تطوير لسبل عشر الثانية السعودية، الندوة العربية

 . ٢٠١٠سعود،  الملك جامعة – األعمالإدارة  كلية- المحاسبة

 المنيف،عبداهللا علي و الحميد، عبدالرحمن ابراهيم، مهام لجان المراجعة ومعايير اختيـار             -٤
االقتـصاد  :مجلة جامعة الملك سـعود    ،  دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية     :اعضائها

  .١٩٩٨، ٦٨-٣٧ص، ١١،ماإلدارة و

 واليـات عملهـا فـي       تقييم ضوابط تشكيل لجان التدقيق    ،  ٢٠٠٨،  المومني، محمد عبداهللا   -٥
المؤتمر األول لكلية   ،  دراسة ميدانية : الشركات االردنية المساهمة لتعزيز الحاكمية المؤسسية     

  .جامعة دمشقلاإلقتصاد 
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 ٢٢٦    

 في وفعاليتها الرقابة الداخلية نظمأية كف تحسين في المراجعة لجنة دحدوح، حسين احمد، دور -٦

 العدد ‐ 24 المجلد –والقانونية االقتصادية لومللع دمشق جامعة ، مجلة)ميدانية دراسة(الشركات 

 .2008 األول، 
نشأتها، : لجان التدقيق   ) ." ٢٠٠٣(دهمش، نعيم،  وحجير، اسماعيل، الفرح، عبد الرزاق،          -٧

بحث مقدم في المؤتمر العلمـي المهنـي        ". مهامها، مسؤولياتها، ودورها في تعزيز اإلفصاح     
عمـان ـ    . ٢٠٠٣ أيلـول  ٢٥-٢٤ألردنيـين مـن   الخامس، جمعية المحاسبين القانونيين ا

 .األردن

دور لجان المراجعة في حوكمة الشركات وأثرها على جودة القـوائم           ،  سامي، مجدي محمد   -٨
مجلة كلية التجارة للبحـوث العلميـة، جامعـة         ،  المالية المنشورة في بيئة االعمال المصرية     

  .٢٠٠٩، ٤٦، المجلد ٢العدد، االسكندرية
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 ٢٢٨    

 

  )١(الملحق رقم 

  استمارة استبيان
 ...تحية طيبة 

تقيـيم  "استمارة االستبيان التي بين يديكم هي لغرض جمع البيانات الالزمة لغرض بحث بعنوان              
ويهدف الباحثين من استمارة االسـتبيان      ،  "فاعلية لجان المراجعة في المصارف العراقية االهلية      

انون المصارف العراقي في تعزيز     تحديد مدى فاعلية لجان المراجعة المشكلة بموجب ق       إلى  هذه  
  .الرقابة في المصارف العراقية االهلية

  .علماً ان اجابتكم ستستخدم ألغراض البحث فقط، والحاجة لذكر االسماء 
  ....مع الشكر والتقدير

   في المربع الذي امام االجابـة التـي           يرجى وضع عالمة      : االسئلة العامة   / المحور االول 
  : تختارها

                    مدقق داخلـي  ماهي الدور الذي تشغله في المصرف ؟       مدير فرع       :اوالً  
    مدقق خارجي

إدارة     عضو مجلـس       عضو لجنة مراجعة       إدارة                      عضو مجلس   
  وعضو لجنة مراجعة

  كم هي الفترة التي قضيتها في شغل هذه المهمة ؟: ثانياً 
           سـنوات  ١٠-٧         سنوات ٦-٣              اقل من ثالثة سنوات                

   سنوات١٠اكثر من 
فيما يلي مجموعة من االسئلة الخاصة بمعايير فاعلية اداء لجان المراجعة فـي             / المحور الثاني 

  :   امام االجابة التي تراها مناسبة المصارف، يرجى وضع عالمة  
م  رق
  الفقرة

اوافق   الفقرة
  جدًا

اوافق في  اوافق
بعض 
  الحاالت

ال 
 اوافق

ال 
اوافق 
  اطالقًا

  :معيار االستقاللية  :أوًال
ة أعضاء  ان جميع    ١  لجان المراجعة في المصارف العراقي

ة  سيطرة و   األهلي ديهم ال ذين ل هم ال ة االس ن حمل سوا م لي
  المصرف بشكل مباشر؟إدارة القدرة على التأثير على 

          

ة أعضاء يع  ان جم   ٢  لجان المراجعة في المصارف العراقي
ة  ًااألهلي سوا حالي ثالث  أو لي ة ال سنوات المالي الل ال خ
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ا اي شكل من       ة له الماضية موظفين في المصرف بوظيف
  اشكال الصالحيات التنفيذية؟

ة أعضاء  ان جميع    ٣  لجان المراجعة في المصارف العراقي
ة مب  األهلية   اشرة مع احد الموظفين     ليس لهم عالقة عائلي

ًا ي المصرف حالي ة ف خالل  أو ذوي الصالحيات التنفيذي
  السنوات المالية الثالث الماضية ؟

          

ة أعضاء  ان جميع    ٤  لجان المراجعة في المصارف العراقي
  ليسوا من المستشارين الفنيين للمصرف ؟األهلية 

          

ة لجان المراجعة في المصارف العأعضاء  ان جميع    ٥  راقي
  ليسوا من الزبائن االساسيين للمصرف ؟األهلية 

          

ة أعضاء  ان جميع    ٦  لجان المراجعة في المصارف العراقي
  المتعهدين االساسيين؟ أو ليسوا احد المتعاقديناألهلية 

          

ة أعضاء  ان جميع    ٧  لجان المراجعة في المصارف العراقي
ة    األهلية   ات اخرى    اي ع  أو   ليس لديهم عالقات تجاري الق

ستقلة    صورة م صرف ب ي الت درتهم ف ى ق ؤثر عل د ت ق
  لجنة مراجعة للمصرف ؟أعضاء آ

          

  لجنة المراجعة أعضاء معيار الخبرة والمعرفة لدى   ثانيًا 
ديهم       أعضاء   ان    ١ لجان المراجعة في المصارف العراقية ل

  خبرات آافية تمكنهم من اداء واجباتهم بفاعلية ؟ 
          

ديهم       ضاء  أع ان    ٢ لجان المراجعة في المصارف العراقية ل
خبرات منتوعة ذات صلة بالعمل المصرفي والمحاسبي          

  والتدقيقي والرقابي ؟

          

ة         ٣ ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي
ا            بية علي تتضمن على االقل عضو واحد لدية شهادة محاس

  ؟

          

ة لجان المراجعأعضاء  ان جميع    ٤  ة في المصارف العراقي
  التقل شهادتهم العلمية عن البكلوريوس ؟األهلية 

          

رات   ٥ وع خب ضاء  ان مجم ي أع ة ف ان المراجع لج
ة  صارف العراقي ة الم م الدر  األهلي وفر له ة ت ةأي  آامل

  عليها ؟ المتعارف المحاسبية بالمبادئ

          

رات   ٦ وع خب ضاء  ان مجم ي أع ة ف ان المراجع لج
 في توفر لهم المعرفة الكافية  األهلية عراقيةالمصارف ال

ة  إجراءات  ة  عملي ي  المراجع وم  الت ا  يق  المراجع  به
  الخارجي؟

          

  لجنة المراجعةعضاء معيار التشكيلة المناسبة أل  ثالثاً 
ة         ١ ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي

  ؟أعضاء  ٣اليقل عدد اعضائها عن 
          

ة   ان هن  ٢ صارف العراقي ي بعض الم ك ف ة ال ان  األهلي لج
ر حجم        ٣مراجعة تتألف من اآثر من       سبب آب  اعضاء، ب

صرف ات الم ة   أو عملي تقاللية لجن ضمان اس ة ل للحاج
  ألسباب موضوعة اخرى؟ أو المراجعة

          

ة             ٣ ة في المصارف العراقي             يتم تقييم تشكيلة لجان المراجع
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 ٢٣٠    

ة     ة  أيبشكل دوري للتحقق من آف    األهلية   عدد عضاء اللجن
  تخفيضه ؟ أو عضاءومدى الحاجة لزيادة عدد األ

ة إل     ٤ ة الحاج ي حال راء  ف ي   ج ر ف ضاء  تغيي ان  أع لج
ة ة االهلي صارف العراقي ي الم ة ف ًا ، المراجع تم دائم  ي

ة    ة للجن رة االجمالي ستوى الخب ى م ة عل اة المحافظ مراع
  وتنوعها ؟

          

ة  ٥ ع المصارف العراقي ة  األ ان جمي ادة هلي دم زي زم بع تلت
دد  ضاء ع سرعة   أع ى ال ؤثر عل شكل ي ة ب ة المراجع لجن

  والفاعلية في اداء هذه اللجان ؟

          

  معيار التحديد الواضح لحقوق وواجبات لجنة المراجعة   رابعًا
ة         ١ ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي

  ا بفاعلية ؟لديها صالحيات آافية، تمكنها من اداء عمله
          

ة أعضاء  ان جميع    ٢  لجان المراجعة في المصارف العراقي
ة  سؤولياتهم  األهلي دود م ن ح افي ع م آ ديهم فه ل

  وصالحياتهم؟

          

ة  ٣ ع المصارف العراقي ة  ان جمي ل  األهلي داد دلي وم بأع تق
ح    شكل واض ة ب ة المراجع ات لجن وق وواجب دد حق يح

  وتفصيلي ؟ 

          

ص   ٤ ع الم ة  ان جمي ة ارف العراقي وم ب  األهلي صاح تق اإلف
ة      سؤوليات لجن الحيات وم ل ص ن دلي افي ع شكل آ ب

ي تتعمل مع    األطراف  المراجعة بحيث تستطيع جميع    الت
دود         م ح ن فه ا م ائج اعماله ع نت ة وم ة المراجع لجن

  مسؤوليات وصالحيات لجنة المراجعة ؟

          

ة    ٥ صارف العراقي ع الم ة  ان جمي وم ب  األهلي صاتق ح اإلف
ة       الحيات لجن سؤوليات وص ل م من دلي افي ض شكل آ ب
ة           ة المراجع المراجعة، عن طبيعة وحدود العالقة بين لجن

  المصرف والتدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي ؟إدارة و 

          

  معيار تحديد عدد اجتماعات لجنة المراجعة  خامسًا
ة         1 ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي

و ضايا تق شة الق تثنائية لمناق ة واس د اجتماعات دوري م بعق
  المهمة ؟

          

ة         ٢ ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي
ة      ات الدوري دد االجتماع سبقًا لع دد م دول مح ديها ج ل

  ومواعيد هذه االجتماعات؟

          

ة         ٣ ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي
دد  دد ع استح ى اس ة عل ا الدوري م اجتماعاته  حج
سؤوليات ة م ة اللجن ا   الظروف وبطبيع ر به ي يم الت
  المصرف؟

          

ة         ٤ ة    ان جميع لجان المراجعة في المصارف العراقي  األهلي
   اجتماعات خالل السنة المالية ؟٣تعقد على االقل 
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