أثر التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر عمليات غسل األموال في البنوك التجارية
إعداد الطالب
عثمان خالد حسن
إشراف
األستاذ الدكتور هيثم ممدوح العبادي
الملخص
هدفت هذه الدراسة لبيان أثر التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر عمليات غسل األموال في البنوك التجارية،
وهدفت إلى التعرف على أثر التدقيق الداخلي ومخاطر عمليات غسل ل للل األموال ،واسل ل للتعان الباح

وبا عتماد

على الكتب ،المجالت والد ارس للات الس للابلة ذات الو لللة للحو للول على المعلومات الثانوية التي ت من خالل ا
تشكيل اإلطار النظري.
ولتحليق هدف الد ارس للة ت تو للمي اس للتبانة و عت على المدقلين الداخليين في البنوك التجارية األردنية والبالغ
عددها ثالثة عش ل للر بنكار تجاريار أردنيار ،وت تو ي

 )143اس ل للتبانة بواق إحدة عشل ل لرل اس ل للتبانة لكل بنك ،وبلغ

عدد ا ستبانات المستردل والوالحة للتحليل  )113أي ما نسبته  %79من مجموع ا ستبانات المو عة ،وت
تحليل البيانات والتي ت الحولل ل ل للول علي ا من ا سلل ل ل للتبانات من خالل اس ل ل ل للتخدا برنام الح مة اإلحولل ل ل للا ية
.)spss

توول ل للل الباح

من خالل الد ارسل ل للة إلى عدل نتا

التدقيق الداخلي بدرجة مرتفعة ،وبينت نتا

من أهم ا أن البنوك التجارية األردنية تلو بتطبيق معايير

الد ارس ل ل للة أي ل ل ل لار أهمية تطبيق معايير التدقيق الداخلي في البنوك

التجارية األردنية ،وذلك ألن ا أس ل ل ل ل مت بول ل ل للورل مباش ل ل ل لرل وبدرجة كبيرل في الحد من مخاطر عمليات غسل ل ل للل
األموال.
وعلى

ل ل للوئ النتا

فلد أوول ل للى الباح

بالعديد من التوول ل لليات والتي كان أهم ا ،اسل ل للتمرار البنوك التجارية

األردنية بتطبيق معايير التدقيق الداخلي ،والعمل على تطوير أس ل ل ل ل ل ل للاليب تطبيل ا لمواج ة ت ديدات مخاطر
عمليات غسل ل ل ل ل للل األموال،

ل ل ل ل ل للرورل الحد من تدخل األفراد من خارق دا رل التدقيق الداخلي في أعمال التدقيق

الداخلي في البنك.
الكلمات المفتاحية :عمليات غسل األموال ،البنوك التجارية ،التدقيق الداخلي ،معايير التدقيق الداخلي.
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Abstract
This study aims at to demonstrating the impact of internal audit to reduce the
risks of money laundering operations in commercial banks, and to identifying the
impact of the internal audit and the risks of money laundering operations, hiring a
researcher and relying on books, magazines and previous studies relevant for
secondary information through which formation Theoretical framework.
To achieve the objective of the study questionnaire was designed and
distributed to internal auditors in the Jordanian commercial banks and of number
thirteen commercial banks Jordanian, were distributed (143) questionnaire by eleven
questionnaires each bank, and the number of questionnaires recovered and suitable

for the analysis of (113) which accounted for 79% of Total distributed
questionnaires, whose data were analyzed, which were obtained from questionnaires
through the use of the statistical Package for the program (spss).
As a result researcher found, through the study to several conclusions, the most
important of the Jordanian commercial banks which are applying the internal audit
standards highly and showed the study results also the importance of the application
of internal audit in the Jordanian commercial banks standards, because they
contributed directly to a large degree in reducing the risk of money laundering .
In light of the findings the researcher recommended a number of
recommendations, which was the most important, the continuation of the Jordanian
commercial banks applying internal auditing standards, and working on the
development of applied methods to counter the risk of money laundering threats, the
need to reduce the interference of individuals from outside the Internal Audit
Department in the work of internal audit at the bank.
Key words: Money laundering, Commercial Banks, Internal Audit, Internal Audit
Standards.

