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  ةــة العلميـــرار األمانــــإق

ة    ة/ فرع مصــ، أنا الطال ة اللیب م األكاد قسم ـالمسجلة  راته 

أنني 31140رقم قید ( تحت ة المتعارف )، أقر  األمانة العلم ل إخالص  إلتزمت 

علیها إلنجاز رسالتي المعنونة بـــ  

تب أو  حاث أو  ة أ النقل أو الترجمة من أ ة (الماجستیر)، وأنني لم أقم  لنیل الدرجة العلم

ا أو خارجه ة تم نشرها داخل لیب ة في ا إالّ رسائل علم اع األسالیب العلم ات ة و الطرقة القانون  

امي بن عدم ق ما أنني أقر  سناد األعمال ألصحابها،  ة النقل أو الترجمة وإ حث عمل سخ هذا ال

.   من غیر وتكراره عنوانًا أو مضمونًا

ة على مخالفتي لذلك إن حدثت هذه    ة المترت ة القانون امل المسؤول وعلى ذلك فإنني اتحمل 

ة الممنوحة لي. ما في ذلك سحب الدرجة العلم ًال  ًا أو مستق   المخالفة حال

  دـول شهيــا أقـى مــواهللا عل

  م: ـــــــــاالس

  ع: ........................ـــالتوقی

  التارخ :      /       / 
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 َأ ةرالْآَخ َذرحا يمقَائا واجِدلِ ساللَّي آَنَاء تقَان وه نم

 ينالَّذو ونلَمعي ينتَوِي الَّذسلْ يقُلْ ه هبةَ رمحواْ رجريو  
  لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ الْأَلْبابِ

 

  
  )9:سورة الزمر(

   



 ب
 

  

  داءـــــإه

  حممد صلى اهللا عليه وسلم((اهلادي االمني إىل معلم الناس اخلري((...  
  الذي صراري على النجاح وله الفضل االكرب يف حبي للعلم وإ روح من كانإىل

  ...))يرمحه اهللاوالدي احلبيب ((ن يشاركني هذه اللحظةأمتنيت 
  مي احلبيبةأواقرتن رضاها برضاه (( من جعل اهللا اجلنة حتت أقدامها إىل...((  
  األعزاء اخوتي واخواتيسندي يف هذه احلياة ((إىل((...  
  يف كل زمان)) اساتذتيكل من علمني حرف يف هذه احلياة(( إىل...  
  يف كل مكان ))وزمالئيزميالتي من قضيت معهم أمجل األوقات ((إىل...  
  مد يل يد العون واملساعدة يف حياتيإىل كل من...  
  كل إىل ً ً رضمن سلك سبيل العلم دربا   اهللا... ىيف حياته طالبا

  .. إىل هؤالء مجيعا أهدي هذا العمل املتواضع.. 
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  والتقدير الشكر  

م نعمه التي ال تعد وال تحصىالحمدعد    حانه وتعالى على عظ رمه  ، س وعلى فضله و

على أن وفقني إلتمام هذه الرسالة، والصالة والسالم و وعلى أن هدانا وجعلنا مسلمین،  ،الذ ال یرد

عهم إلى یوم آوعلى  ،على نبینا محمد بن عبدهللا الطاهر األمین ه أجمعین ومن ت ل بیته وصح

  الدین.

ارات اسمو ر ـلشادم ـقأت         نوالعرفار والتقدیر الشى ع

ة واال اوتعهده على هذه الرسالة،اإلشراف الذ قام  مة ن لتوجیهاته القّ اتمام الكبیرن، وهالعنا

ماته األثر الكبیر في خروج هذه الرسالة إلى حیز الوجود ل خیر ومالحظاته وتعل   .فجزاه هللا عني 

ر واالمتنان إلى ما        الش هذه  قراءة معلى تفضلهالموقرة أعضاء لجنة المناقشة اتقدم 

مقترحاتهم القّ تها مناقشو الرسالة  غنائها    .خیرل فجزاهم هللا عني مة وإ

فوتني أن       ر والعرفان وال  م أداة الدراسة لما الذین تفضلوا ب لألساتذةأتقدم بجزل الش تح

ان لها األثر ال من نصائحلي قدموه    في تعزز أداة الدراسة. كبیروتوجیهات 

ر واالمتنانأهد عاطر ما       المن ساندني ودعمني من أهلي و  لكل الش تي وزمالئي، زم

ل خیرلهم  وأسأل هللا عًا وجزاهم هللا عني  ة جم   .دوام الصحة والعاف
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ة إدارة المخاطرفي تعزز أداء دور المراجع الداخلي  2-1- 2-4   92  المصرف



 و
 

  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــوع  

أنشطة تتعل بإدارة  2-2- 2-4 امه  ة المراجع الداخلي عند ق ة وموضوع استقالل

ة   المخاطر المصرف
95  
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 ص الدراسةلخستم
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ة إدارة المخاطر م على مد توفر التعرف في المصارف التجارة، و  ألهم مقومات التطبی السل

ةامهام ل ة والتدرب الكافي  مد توفردراسة ، و لمراجعة الداخل ، للمراجعین الداخلیینالكفاءة المهن

ة م إجراءات إدارة المخاطر لد إدارة المراجعة الداخل   .والتعرف على نظم تقی

في إجراء الدراسة من خالل جمع  تم استخدام المنهج الوصفي أهداف الدراسةولتحقی   

ة،  ة والثانو انات من مصادرها األول انة تم تحیث الب م است اناتاستخدمت صم  ،أداة لجمع الب

ا،  ووزعت في  الدراسة فيعینة  وتمثلتمجتمع یتكون من فروع المصارف التجارة العاملة في لیب

ةمدراء ورؤساء وموظفي  مدینتي  إدارات وأقسام المراجعة الداخل في المصارف التجارة الواقعة 

ما تم استخدام برنامج التحلیل اإلحصائي 39مصراته والخمس بلغ عددهم (  ،((SPSS)  في

ات. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ار الفرض انات واخت   تحلیل الب

  ما  هام دورالداخلیین  ینللمراجعاتفقت آراء عینة الدراسة على أن  من المخاطر بإدارة یتعلف

امه خالل فحص و ق م م  م االستشارات تقی ات إدارة المخاطر في المصرف وتقد ة عمل فاعل

 الالزمة لألطراف ذات العالقة.

  ة إدارة المخاطرإدراك المراجعین الداخلیین ألهإن إدارة  أداء تعززفي  ارٌز له دورٌ  م

ة.المخاطر   المصرف

 ةمقومات توفر  إن م للمراجعة الداخل ساهم في تعزز أداء إدارة المخاطر  التطبی السل

ة  .المصرف



 ك
  

  ة والتدربأن تمتع المراجعین الداخلیین ساهم في تعزز أداء إدارة  الكافي الكفاءة المهن

ة.  المخاطر المصرف

  م نظام یوجد التشیر نتائج الدراسة إلى أنه  المراجعة إدارة لد المخاطر إجراءات إدارة لتقی

االداخل المصارف التجارة العاملة في لیب التالي ،ة  قومون  الداخلیین المراجعین فإن و ال 

ة.بدورهم في تعزز أ  داء إدارة المخاطر المصرف

ات، أهمها: وخلصت الدراسة   إلى مجموعة من التوص

  ة وتفعیل دورها في إدارة المخاطر التي تواجه عمل فة المراجعة الداخل ضرورة االهتمام بوظ

ا،  من أثر إیجابي في تعزز أداء إدارة المخاطر،  لما لهاالمصارف التجارة العاملة في لیب

ة على مختلف جوانب األداء المصرفي ام الرقا ح  .وإ

 المصارف یجب زادة االهتمام بتوفیر المقومات األ ة  ة الالزمة لعمل إدارة المراجعة الداخل ساس

فاءة. ة و ة وموضوع استقالل ن من أداء مهامها  ا، لتتم  التجارة العاملة في لیب

  ة م إجراءات إدارة المخاطر لد إدارات المراجعة الداخل ضرورة االهتمام بتوفیر نظام لتقی

ل المطلوب. الش  لضمان إدارة المخاطر 

 التدرب المستمر ووضع البرامج الالزمة لتأهیل المراجعین  یجب أن تهتم المصارف التجارة 

دارة  ة وإ ل المطلوب في مجال المراجعة الداخل الش ام بدورهم  نوا من الق الداخلیین لیتم

 المخاطر.

   



 ل
  

Abstract 
This study aimed to identify the role of the Internal Auditor in 

strengthening performance Risk Management in commercial banks 

operating in Libya, That was through, study Internal Auditors perceptions 

of the importance of Risk Management in commercial banks, also identify 

the availability of the elements of the proper application of the functions of 

Internal Audit. Additionally, study of the availability of professional 

competence and adequate training for Internal Auditors, and identify The 

Risk Assessment Procedures for managing The Internal Audit Management 

Systems. 

To achieve the objectives of the study were used descriptive approach in 

conducting the study through data collection of primary and secondary 

sources, where, a questionnaire was used as a tool for data collection 

design, and distributed in a society made up of branches of commercial 

banks operating in Libya, and consisted of the study sample in managers 

and heads of personnel departments and sections of the review Interior 

located in the cities of Misurata and Komis commercial banks. And they 

were (39) Internal Auditors. Statistical Packaging for Social Sciences 

analysis (SPSS) Software version 20 was used for analyse data by 

descriptive method. 

Finally, the study gived the following result 

 agreement the study sample opinions on Internal Auditors Internal 

Auditors have an important role of Risk Management through their 

examine and evaluate the effectiveness of Risk Management processes 

in the bank and provide consulting services to related parties. 

 A realization of risk management importance among Internal Auditors 

is essential to strenghth the performance of Banking Risk Management. 

  Established the basic components of internal Auditing truely and 

completely enhencs the qualification of Banking Risk Management. 



 م
  

 Internal Auditors which have professional expert and perfect training 

support the Management of Banking Risks. 

 The results of the study indicated that there is no system to evaluate the 

procedures Management of Banking Risks at Internal Audit 

management of commercial banks operating in Libya, therefore, the 

Internal Auditors role didn't perform in strengthening Banking Risk 

Management. 

This study conculd to set of important recommendation: 

 The need for attention to function of Internal Auditing and to activation 

its role in Banking Risk Management in the Libyan Banks, this will 

strengthening possibility in improvement of The Banking Risk 

Management performance. 

 The need for attention to provide basic ingredient that are necessary for 

Internal Auditing Management in Libyan banks to perform its tasks 

independence, objectivity and efficiency. 

 The need for attention to provid a system to evaluation the procedures 

Management of Banking Risks in Internal Auditors administration to 

guarantee perfect performances of the Risk Management. 

 Drew attention to the banks to offer a continual training, and set a 

suitable programs to Internal Auditors to functional recruitment, to 

improve their role in Internal Auditing and the The Risks Management.
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 المقدمة 1-1
ة في  ل المصارف وتنوع اعمأ في ظل التطورات الحدیثة في مجال الثورة التكنولوج

ة المستحدثة  المنافسة الشدیدة و الخدمات المصرف ح  ،المخاطرثرة وتعقدها في بیئة تتسم  أص

ن أن تتعرض لها م  ،من الضرور أن تعمل المصارف على ض المخاطر المختلفة التي 

حق سالمة األداء المصرفي ما  ة مستو تلك  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارتها  مراق وذلك 

ة  دارتها المخاطر ووضع  اإلجراءات الرقاب ة الناجمة عنها وإ طرة على اآلثار السلب الالزمة للس

سة في نجاح المصارف  صورة دارتها من العوامل الرئ مها وإ مة، فمعرفة جوهر المخاطر وتقو سل

   .لتحقی أهدافها

ة  ة الداخل الرقا ر وتحسین وتحدیث أنظمتها الخاصة  لذلك اتجهت المصارف إلى تطو

ةمما أد إلى تطور إج ات المراجعة الداخل فة التي تنحصر راءات وعمل ، فلم تعد تلك الوظ

شمل  نما امتد دورها ل ة وإ ة الداخل ة نظام الرقا ة وفعال مهامها في المراجعة المنتظمة لكفا

م االستشارات الالزمة لمجلس اإلدارة، اإلدارة  المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة وتقد التعرف 

ا، لجنة  األمر الذ جعل من المراجعة  ،ءاألداالمراجع الخارجي وتعدیل مؤشرات ، المراجعةالعل

 ً ة أداة م وتفعیل قراراتها الداخل مة المؤسسة من  ،مساعدة للمؤسسة في تدع التالي التأثیر في ق و

أدائها   . خالل الوظائف التي تقوم 

لة الدراسة 1-2   مش
ة التي مرت بها المصارف واالق أدت ة والمصرف تصاد العالمي في اآلونة األزمات المال

ة إفالسها العدید منإلى إشهار األخیرة   مصرف االئتمان والتجارة الدولي المصارف األمر

Bank of Credit and Commerce International (BCCI) ،  م امـــاالهت دـــیزاتو

ة إلدارتها ـالمخاطر التي تتع اع نهج أكثر شمول ت عتها للتخفیف منها وإ رض لها ومتا
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)Institute of Internal Auditors (IIA), 2011, 6(ح ة مـــة الداخـــت المراجعـــ، وأص ن ـــل

ة في الوقت الحاليـــات التـــرور ـــالض ة فيأو إذ  ؛ي تشغل الهیئات العلم  صت التقارر العلم

الـــرورة االهتـــى ضـــم علــــدول العال نـــالعدید م ة ـــة الداخـــه المراجعـــذ تلعبــدور الـــمام  ل

، ، يـــ(درواس  ،بوصفها أحد أهم عناصر دعم اإلدارات الناجحة في المؤسسات )8 ،2012الهاد

ع  ةحیث تن النقود،  أهم ا نشاطها  المصارف التجارة من ارت ة  ة والمراجعة الداخل الرقا

تشعب خدماتها وخصوصًا تلك المصارف ذات الفروع المتعددة والمنتشرة في  إلىاإلضافة 

ة مختلفة، األمر الذ یجعلها أكثر ُعرضة لمخاطر االختالس والخطأ  مساحات جغراف

اجیجي ة في المصارف  ،)430، 2005بیت المال، ، ( غي أن یرتقي دور المراجعة الداخل لذا ین

م النشاط ات نحو النجاح من خالل فحص وتقی ه العمل ة، ـــات المالیـــإلى توج ة واإلدارة والتشغیل

اتها بنج اتها لمساعدتها في تنفیذ استراتیج ل مستو ذلك تفعیل  ،احـــوتوفیر المعلومات لإلدارة  و

ة فدور المراجعة ا ةي االطالع على هذه ــلداخل ة  ،االستراتیج ان تنفیذها  مراجعةومنحها إم

عة  اإلضافة إلى تحدید المخاطر التي تواجه المصارف ومتا ومد تحق األهداف المرجوة منها، 

ة عالجها ، ، (درواسي ف   .)8 ،2012الهاد

النظر إلى الواقع العملي اإلدراك في العقدین األخیرن الرغم من تزاید على نه أنجد  ،و

ة الصادرة عن دیـــة الداخلیـــفة المراجعـــة وظیــیـــأهم ة ـــوان المحاســة إال أن التقارر السنو

ةـــ(اللجن عة الشعب ة والمتا ة العامة للرقا قاً  ة الشعب ة سا فة المراجعة الداخل ) تشیر إلى أن وظ

ا ال ترقى إلى المستو الم ز على ممارسة الدور التقلید لها  ،طلوبفي لیب فهي ال زالت تر

م واقع و  قة التي اهتمت بتقی الدور الرقابي، هذا وقد أكدت الدراسات السا ام  فة المراجعة والق ظ

الم ة  دراس يف لةرف التجارة العاماصالداخل ا،   ؛2008 ،فـــــبن یوس ؛2006ل، ــــــ(إسماعیة ـلیب

ة، إعلى وجود نوع من الضعف والقصور في أداء  ،)2009ن سالمة، ــــب دارات المراجعة الداخل
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فتقر إلى 2009ما بینت دراسة (مسعود،  ) أن المراجع الداخلي في هذه المصارف ال زال 

ح ة عمله  فتقر إلى التأهیل اداالستقالل المطلوب لتأد اإلضافة إلى أنه  ة،  ة وموضوع

ل المطلوب .والكفاءة الالزمین  الش ات المراجعة  ة عمل   لتأد

ار أن الم اعت او هم وتس ،حد دعائم االقتصاد الوطنيأتمثل  صارف التجارة العاملة في لیب

ة في  بیر في دعم الخط التنمو ل  المخاطر المجاالت الش ه  مختلفة، في الوقت الذ تتأثر ف

بیر لذا  ل  ش ن التنبؤ بها  م تقوم دارات وأقسام متخصصة إجة إلى وجود حا فهيالتي ال 

فة  ة المراجعة بوظ فاءة وفالداخل ة في أداء مهامها.اتكون ذات  ة عال   عل

ناءً على ذلك دارة إ فيبهدف التعرف على دور المراجع الداخلي  دراسةال ههذ تجاء ،و

ة،  س ومن ثم المخاطر المصرف لة الدراسة في التساؤل الرئ اغة مش ن ص   التالي:م

ز (ما  ه المراجع الداخلي في تعز قوم  ة في المصارف أالدور الذ  داء إدارة المخاطر المصرف

ا؟) ة العاملة في لیب   التجار

ة على   ه من خالل اإلجا ة عل ة اآل التساؤالتوالذ سیتم اإلجا ة:الفرع   ت

ة إدارة المخاطرمد ما   -أ   ؟في المصارف التجارة إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ةامقومات تطبی  استخدامما مد   - ب ة؟ أتعزز في  لمراجعة الداخل   داء إدارة المخاطر المصرف

ة والتدرب الكافي  توفر ما مد  -ج داء إدارة أتعزز ل داخلیین الالزمینللمراجعین الالكفاءة المهن

ة؟  المخاطر المصرف

م إجراءات إدارة ما   - د ة من أجل  المخاطر لدمد تطبی نظم تقی إدارات المراجعة الداخل

ة؟أتعزز   داء إدارة المخاطر المصرف

اء حول دور المراجع الداخلي في تعزز أد عینة الدراسة هل توجد فروق جوهرة بین آراء  - ه

ةإدارة ال ة. مخاطر المصرف عض الصفات الشخص  عز إلى 
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قة  1-3   الدراسات السا
ة من عدة الدراسات التي تناولت موضوع الم مجموعة مناالطالع على  تم   راجعة الداخل

یتم االنطالق منه ل لدراسةحول موضوع ا امل معرفي ن إطاركو تمن خاللها تم حیث جوانب، 

م  انةأساس إلعداد الدراسة وتصم انات الالتي تعتبر أداة  االست زمة لتحقی أهداف الجمع الب

ما یلي عرض  الدراسة،   الدراسات على النحو التالي:هذه لوف

ة المراجعة الداخل ا أوالً : الدراسات المتعلقة    في لیب

ة  )2002دراسة (محمد،   - أ عنوان "دور المراجعة الداخل الوحدات )،  في تحسین األداء 

ة"  االقتصاد

ة  ة العامة للكهراء من المراجعة الداخل هدفت الدراسة التعرف على مد استفادة الشر

ة على نشاطات المؤسسة وتحقی مستهدفاتها ورفع أوالتطورات الحدیثة في  سالیبها لفرض الرقا

ة في المؤسسةو داء بها، فاءة األ زالت محصورة في النطاق ما توصلت إلى أن المراجعة الداخل

ضرو و دارة ومراجعة األنشطة. ولم تتطور لتشمل أسالیب المراجعة اإل ،المالي رة أوصت الدراسة 

ات اإل ة المستو ة المراجعة الداخلالعمل على توع أهم ة على دارة المختلفة  ة في تحقی الرقا

دارة وتبنى اإل ،نشطة واالستفادة من التطورات الحدیثة في مجال المراجعة على األداءافة األ

ة  الشر ر المراجع الداخلي  اإلضافة إلى تحسین وتطو ة واالهتمام بها،  لتقارر المراجعة الداخل

مي. ل التنظ ة في اله انة المراجعة الداخل استقاللیته، والرفع من م   واالهتمام 

مي،   -ب عنوان ")2005دراسة (الفط ة في المصارف ،  ة إدارات المراجعة الداخل م فعال تقی

ةالت ة اللیب   "جار

ة في  ة إدارات المراجعة الداخل م فعال ة تقی ف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

المراجعة  طة بذو المصالح  ع األطراف المرت ة، من وجهة نظر جم المصارف التجارة اللیب
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ة،  انة على احیث تم توزع الداخل ة،  ةونمدراسة العینة ست من مدیر إدارات المراجعة الداخل

ة في  المراجعة الداخل المصارف، واإلدارات التي تتأثر  ا  والمراجعین الداخلیین، واإلدارات العل

القطاع العام. وخلصت الدراسة إلى أن  ة في المصارف إالمصارف التجارة  دارة المراجعة الداخل

ة تعتبر من وجهة نظر عینة الدراسة مت ما أنه ال یتوافر إلدارات المراجعة اللیب ة،  وسطة الفعال

قوم المراجعون الداخلیون عند  ذلك ال  ة إلنجاز أعمال المراجعة، و ة مناس ة موازنة مال الداخل

عة للتعرف على األنشطة أو المواطن التي  التخط ألعمال المراجعة بإجراء مسح على الطب

   تحتاج إلى اهتمام خاص.

عنوان ")2008وسف، دراسة (بن ی  - ج ة من خالل فجوة ،  م جودة خدمات المراجعة الداخل تقی

  "التوقعات

ر المراجعة والمطلوب من  استهدفت هذه الدراسة التعرف على الوظائف التي طرحها ف

ام بها في ظل الظروف المتاحة ة الق اب التياستقراء و  ،إدارة المراجعة الداخل حول دون ت األس

ام القطاع  ق ة  ینت الدراسة المیدان المراجع الداخلي بهذه الوظائف الملقاة على عاتقه، و

ة من قسم المراجعة  ات المطلو الصناعي اللیبي أنه نظرًا لضخامة واتساع المهام والمسؤول

ل المهام  قوم  ات المحدودة تجعل من الصعب أمامه أن  ان ة أمام القدرات واإلم الداخل

ا فة والمسؤول ة والوظ ت الجدیدة، والتي منها (إدارة وتحلیل المخاطر والمراجعة التشغیل

ة. وقد أوصت الدراسة  االستشارة) مما یؤد إلى وجود فجوة في التوقعات في المراجعة الداخل

ة،  ة لضمان االستقالل التام إلدارة المراجعة الداخل المؤسسات اللیب ن لجان مراجعة  ضرورة تكو

نشاء اإلضافة إلى تدرب المراجعین الداخلیین  وإ ا،  م مهني للمراجعین الداخلیین في لیب تنظ

ر مهاراتهم. ًا من أجل تطو  مهن
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عنوان ")2009دراسة (بن سالمة،   -د المصارف ،  ة  فة المراجعة الداخل م واقع وظ تقی

ا ة العامة العاملة بلیب   "التجار

م واقع إهدفت هذه الدراسة  الى تقی ة  في لمصارف التجارة العامة العاملة المراجعة الداخل

استخدام معاییر األداء  ا  ة الصادرة عن  المهنيلیب الداخلیین  المراجعین مجمعللمراجعة الداخل

ي، وقد تم  انات والمعإلا استخداماألمر سة لجمع الب أداة رئ ان  على عینة وزعت لومات ستب

ة في اإلدارات وأقإمن رؤساء وموظفي  سة وغیرسام المراجعة الداخل  دارة العامة والفروع الرئ

ا، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعفًا ال المصارف التجارة العامة العاملة في لیب سة  رئ

ات معاییر األ متطل ة، مقارنة  فة المراجعة الداخل داء المهني للمراجعة في مستو أداء وظ

ة ة على أسلوب منهجي حیث اتضح أن  ؛الداخل اف صورة  ة ال تعتمد  إدارة المراجعة الداخل

ما أن المس م، وخطة عمل واضحة ألداء العمل،  صورة ؤ سل قوم  ة ال  ول عن المراجعة الداخل

صفة دورة. ر المهارات، والتأكد من جودة األداء  ة تطو اإلشراف على عمل ة    اف

ي،   -ه عنوان "دور )2011دراسة (الرجو مة ،  ة في تفعیل تطبی حو المراجعة الداخل

ات"  الشر

ن  إلقاءهدفت هذه الدراسة إلى  م ة أالضوء على الدور الذ  ه المراجعة الداخل ن تقوم 

سوق األفي المؤسسات ا ة المدرجة  ة اللیب مة، لصناع ة اللیبي لدعم تطبی الحو وراق المال

انات التي تم الحصو  ان التي تم وذلك من خالل تحلیل الب ل علیها من خالل استمارات االستب

ة ورؤساء اتوزعها على  اتب المراجعة والمراجعین ألمدراء االدارات المال ة ومدراء م قسام المال

ن الداخلیین الممثلین لعینة الدراسة،  م فة المراجعة أوقد توصلت الدراسة إلى أنه  ن تقوم وظ

ة  المؤسسات الصناع ة  األعمالالداخل ة  ما التي تس اللیب ة إدارة المخاطر و م عمل هم في تقی

ة لتتولى  ما أوصت الدراسة بإعطاء الفرصة للمراجعة الداخل مة بتلك المؤسسات،  حق الحو
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ر مهارات  اإلضافة إلى تطو مة،  ة التنسی بین أطراف الحو عة عمل ة تفعیل ومتا مسؤول

  ابلة التوسع في نطاق عملهم.وقدرات المراجعین الداخلیین لمق

: الدراسات المتعلقة بإدارة المخاطر ًا   ثان

عنوان ")2003 أحمد،، ن(خا دراسة  - أ ة  -إدارة المخاطر،  ا الصناعة المال تحلیل قضا

ة   "اإلسالم

ا المتعلقة بإدارة المخاطر في الصناعة  هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة عدد من القضا

ة،  ة اإلسالم م المخاطر وطرق إدارتها ومعاییرها وفقالمال صورة شاملة مفاه ما ل اً واستعرضت 

ًا للمخاطر التي تنفرد بها صناعة  ة، وأجرت الدارسة استطالعًا میدان هو قائم في الصناعة المال

ة وتصورات المص ة اإلسالم ة لهذه المخاطر،الخدمات المال من خالل توزع  ارف اإلسالم

انات على ( ة في ممؤسسة  )17است ة إسالم أهم المشاكل الدراسة شت اقثم ن ،دول مختلفة 10ال

قصد الوصول للدروس  ة التعامل معها، وذلك  ف المخاطر و ة المتعلقة  غة الرقاب ذات الص

ما حددت الدراسة عدداً  ة،  طة بإدارة  المستفادة في حالة المصارف اإلسالم ات المرت من التحد

اسة إدارة المخاطر. وخلصت  س عض االستنتاجات والمضامین المتعلقة  المخاطر، وتضمنت 

ه زادة في المخاطر  ة تصح الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن تحرر األسواق المال

ات وطرق إدارة المخاطر تس استخدامها لعمل ة وعدم االستقرار المالي، و ع المؤسسات المال تط

م في المخاطر  ةالتح   .فیهاستثمار وأن تجني ثمار فرص اال المرغو

عنوان ")2005دراسة (شاهین،   -ب ة،  ل واالستثمار في المصارف التجار   "إدارة مخاطر التمو

ات    ة للعمل ة تتعل بإدارة المخاطر المصرف لة أساس استهدفت هذه الدراسة تحلیل مش

ة  ل عة في المصارف العاملة في فلسطین واالستثمارةالتمو ، وذلك من خالل التعرض إلى طب

ة الناتجة عنها،  ات نشوئها واآلثار السلب وأنواع تلك المخاطر والعوامل المؤثرة فیها ومسب
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ةوأوضحت الدراسة أن هناك العدی ةو  د من المخاطر منها النظام ضًا  ،غیر النظام وتطرقت أ

ة علیها، والتي  ات الالزمة للرقا ل من هذه المخاطر مبینة الضوا والمتطل ة إدارة  ف إلى 

عمل على احتوائه. تعتبر مفیدة في مجال بناء نظام رقابي فعَّ  م عناصر الخطر و ع تقی ستط ال 

ة التي تقوم المصارف ب وضعها تساعد على وخلصت الدراسة إلى أن اللوائح والقوانین المصرف

عتبر نظام إدارة المخاطر أحد  ة التي تنتج عن تحمل المخاطر، و الحد من اآلثار السلب

م عناصر الخطر ات  ،االتجاهات المعاصرة الالزمة لتقی مجموعة من التوص واختتمت الدراسة 

دت ة الالزمة لترشید القرارات واحتواء تلك ضرورة على  ؤ المخاطر، من توفیر المعلومات التفصیل

اس  ن المصرف من ق م داخلي إلدارة مخاطر االئتمان، ونظم معلومات تم أهمها إنشاء نظام تقی

 ُ ما  ل جید  ش دارة المخاطر  ِ وإ ر أل حالة تعثر ائتمانيمّ   .ن من الكشف الم

عنوان " 2008)الدرسي،(دراسة    - ج ة لمخاطر التشغیل ،  ة اللیب مد إدراك المصارف التجار

ة   "المصرف

ة إدراك إدراسة إلى التعرف على مد هدفت هذه ال   دارات المصارف التجارة اللیب

ان على مدیر فروع المصارف  ة، حیث تم توزع استمارة االستب لمخاطر التشغیل المصرف

التجارة العاملة في مدینتي بنغاز وطرابلس الممثلین للعینة، وقد توصلت الدراسة إلى تدنى 

ما أوصت الدراسة إدراك  ة،  ة لمخاطر التشغیل المصرف مدیر فروع المصارف التجارة اللیب

مس ضرورة العمل اتهؤ على زادة وعي مدیر الفروع  دعم  مول ة المخاطر  م ومراق عن تقی

م  ضرورة استحداث وحدة إلدارة المخاطر تكون مهمتها تقی ما أوصت  ة،  لإلدارة المصرف

ة هذ اس ومراق ع أقسام المصرف وق عة الفعالة والتنسی مع جم اإلضافة إلى المتا ه المخاطر، 

اعها. اسات یجب ات   وتحدید س

  



10 
  

عنوان ")2012دراسة (جهاد،   -د ة،  ة في البنوك التجار   "إدارة المخاطر االئتمان

م المخاطر ة تقی ف ة في المصارف التجارة استهدفت هذه الدراسة التعرف على   االئتمان

ان  داةتم استخدام أ، و في الجزائر العاملة انات من عینة  الدراسة الاالستب  تشمل تيلجمع الب

ة ورقلة. وقد توصلت  الموظفین والمهنیین في مجموعة من المصارف التجارة العاملة بوال

ون القرار االئتماني في المصارف التجارة مستند على دراسة وتحلیل  اً الدراسة إلى ضرورة أن 

ل أس ش ة المقترض، وعدم االعتماد  م أهل المشروع الممول وتقی اسي على المخاطر المتعلقة 

عة المشارع إلى اإلضافة  الضمانات في منح القروض، إنشاء جهاز إدار متخصص في متا

ة االئتمان، و  الحرص على الممولة من المصارف، وأن تقوم المصارف بتطبی أنظمة فعالة لمراق

جزء من إدارة المصارف تقوم بتحدید  ة في المصارف التجارة  إنشاء إدارة للمخاطر االئتمان

المصارف  التدرب المستمر للعاملین  ام  ة مخاطر االئتمان، فضال عن الق اس ومراق وق

ات الحدیثة في إدارة  عاب التقن مخاطر والتأهیل في المجال االئتماني وذلك للمساعدة على است

  .Basel II االئتمان خاصًة مقررات

ة في  : الدراسات المتعلقة بدور المراجعة الداخل  دارة المخاطر إثالثًا

عنوان) Beasley, Author،2006(دراسة   - أ  ،" The Impact of Enterprise Risk 

Management on the Internal Audit Function "  

ان تأثیر إدارة إلى  هدفت هذه الدراسة المخاطر على مهام المراجع الداخلي، حیث ب

التحلیل والمناقشة دور إدارة المخاطر وتأثیرها على المراجعین الداخلی والعوامل المؤثرة  ینتناولت 

إلدارة المخاطر على  اً فیها، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك تأثیر 

ة زداد هذا التأثیر عند ،المراجعة الداخل المؤسسة،  و ما أن وجود إطار متكامل إلدارة المخاطر 

ة في القطاع المصرفي تكون أكثر عرضة للتأثر بإدارة المخاطر من  مهام المراجعة الداخل
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ضرورة وجود نظام متكامل إلدارة المخاطر في المؤسسات، وضرورة ت الدراسة وصأو  .غیرها

ین المراجعة ال قهاوجود عالقة بین إدارة المخاطر و ة لخدمة أهداف المؤسسة لضمان تحق   .داخل

 Risk Management The Reinvention"عنوان ،)Page, Spire، 2006دراسة (  -ب

of Internal Control and The Changing Role of Internal Audit" 

م  استهدفت ة في ظل التح ة الداخل عة وظائف الرقا هذه الدراسة التعرف على طب

ة  ،لتراجالمؤسسي في إن جزء من مصادر الرقا م الذاتي لإلجراءات  زة على أسلوب التنظ مر

م المؤسس اسات التح م المؤسسي الذ يوس ات تقارر التح ، واستعرضت التطورات في متطل

طة بذلك ة لتحدید المخاطر المرت والدور الجدید للمراجع الداخلي لتقلیل  ،یوفر الفرصة المناس

ان وخلصت  .هذه المخاطر اإلم ان  ة الداخلي قو وفعال  ان نظام الرقا لما  الدراسة إلى أنه 

ن التطور الكبیر في إدارة المؤسسات یتطلب أو  ،التقلیل من المخاطر التي تواجه المؤسسة

ة قسم المراجعة الداخل دارة المخاطر ،االهتمام  ة الصادرة منه لمواجهة وإ  .وتحلیل التقارر المال

ةوقد أوصت الدر  قسم المراجعة الداخل ضرورة االهتمام  ة من  ،اسة  عطائه درجة مناس وإ

ة للمراجعة أداء معاییر الممارسات المهن ذلك ضرورة التزام المراجع الداخلي  ة و  .االستقالل

عنوان ")2007البرغوثي، ، راسة (جمعةد  - ج اطر في دور المراجع الداخلي في إدارة المخ ، 

ة األ  ة"المصارف التجار   ردن

ام المراجع الداخلي بدوره في إدارة المخاطر في ه اس مد ق دفت هذه الدراسة إلى ق

ة من قبل  ة، ولتحقی هذا الهدف عرضت الدراسة الجهود الحال المصارف التجارة األردن

شأن إدارة المخاطر وخاصة معهد  احثین  ة وال ة والمحل المنظمات واللجان والمعاهد العالم

االمراجعی ة ولجنة  ،ن الداخلیین في أمر ة الداخل ة إلطار الرقا المنظمات الراع

 Committee of Sponsoring Organization of the Trade Wayالمتكامل
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Commission (COSO)  ولجنةBasel،  اإلضافة إلى إسهامات ز األردني،  والبنك المر

ة ة الداخل شأن موضوع الرقا احثین، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تطورات  عد لها  ،ال فلم 

حت جزء انت في الماضي القرب بل أص ما  تمثل  اً وجود مستقل  من إطار إدارة المخاطر، و

شأن إدارة المخا ة ومالعمل المراجعین الداخلیین  مة ءطر في توفیر تأكید حول موثوق

ما أوصت  ،المعلومات صفة عامة.  ة في المنظمات  ة الداخل ضرورة اهتمام والرقا الدراسة 

اً  موضوع إدارة المخاطر وترجمة ذلك عمل ة  للمساعدة في  إدارات المصارف التجارة األردن

ة، وذلك إضفاء المزد من الثقة واالطمئنان للمستثمرن واألسوا انات المال ة في الب ق المال

ة للعاملین بإدارات  ام بدورات تدرب اإلضافة إلى الق بإنشاء إدارة عامة إلدارة المخاطر، 

ذلك إصدار تقرر منفصل ضمن  ،المخاطر شأن إدارة المخاطر، و والمراجعین الداخلیین 

  التقرر السنو المنشور بخصوص إدارة المخاطر.

عنوان ")2011ون، دراسة (المده  -د دور المدق الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في ، 

ة العاملة في قطاع غزة  "المصارف التجار

التعرف على دور المراجع الداخلي في تفعیل إدارة المخاطر في  استهدفت هذه الدراسة

ة في المصارف، ان  المصارف العاملة في قطاع غزة، مع استعراض لمفهوم المراجعة الداخل و

انة الدراسة إلجراءلوصفي التحلیلي م المنهج ادااستخ تم، و أهمیتها وأهدافها ، حیث أُعدت است

صًا لهذا الغرض، وتم توزعها على المراجعین الداخلیین في المصارف العاملة في قطاع  خص

ة دوره في تفعیل إدا أهم رة غزة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود وعي لد المراجع الداخلي 

م  ة وجود نظام مح ما یدرك أهم المخاطر في المصارف التجارة العاملة في قطاع غزة، 

م نظام إدارة المخاطر القائم في المصرف،  ة وتقی مراق امه  ة ق ة، وأهم ألعمال المراجعة الداخل

ن دارتها، وإ ة تحدید المخاطر وإ س من مهام المراجعة الداخل ما دوره ما توصلت الدراسة إلى أنه ل
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م االستشارات  ایتمثل في تقد شأن إدارة المخاطر،والتوص وجود تنسی بین  وضرورة ت 

فاءة في المصرف، والعمل على زادة  دارة المخاطر لضمان سیر العمل  ة وإ المراجعة الداخل

ة قدرات المراجعین الداخلیین وتعزز المهارة والمعرفة لد المراجعین الداخل یین االهتمام بتنم

العمل  ما أوصت الدراسة  صورة فعالة في مجال إدارة المخاطر،  نهم من أداء أعمالهم  لتم

أداء مهامه على أكمل وجه. ام  ن من الق ة المراجع الداخلي لیتم م مقومات استقالل   على تدع

،  -ه عنوان ")2011 دراسة (قر ة في إدارة المخاطــرخدور المراجعة الدا،    "ل

ة وفعالیتها في هدفت هذه  فة المراجعة الداخل الدراسة إلى التعرف على مد مساهمة وظ

ة إدارة المخاطر في المصارف السورة العامة والخاصة، ساعد نشا المراجع  عمل حیث 

ة لها، من خالل  م المخاطر واالستجا ة تحدید وتقی ا ومجلس اإلدارة في عمل الداخلي اإلدارة العل

م خدمات تأكی ة إدارة المخاطرتقد ة واستشارة مختلفة أثناء تنفیذ عمل وقد توصلت الدراسة  .د

ة في إلى هناك مساهمة فعَّ   ،دارة المخاطر في المصارف الخاصةإالة لنشا المراجعة الداخل

ة في بینما ال توجد مساهمة فعَّ  دارة المخاطر في المصارف العامة. إالة لنشا المراجعة الداخل

ة في المصارف ضرورة الدراسة وقد أوصت  اإلسراع في استحداث قسم مستقل للمراجعة الداخل

عیته للجنة المراجعة،  اته من خالل ت ام بواج ة للق ة الكاف االستقالل ضرورة اهتمام و العامة یتمتع 

ة في  الغ األهم ة إدارة المخاطر لدیها، ومعرفة دورها ال عمل بیر  ل  ش المصارف العامة و

بیرة إلى درجة موا حت متعددة و أنشطتها وأعمالها التي أص طة  جهة مختلف المخاطر المح

ومي في مواجهة وتحمل  س فق االعتماد على الدعم الح اإلفالس في الوقت الحاضر، ول

ة  ة في عمل اإلضافة إلى ضرورة تفعیل دور نشا المراجعة الداخل الخسائر في حال حدوثها، 

ة، إدارة المخاطر في  ة المستقبل المصارف السورة العامة، لتساعدها في مواجهة األزمات المال

قائها   .والمحافظة على 
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ـــــدراس  -و عن) Institute of Internal Auditors (IIA)،2011(ة ـ ـــــ،  وان ـــ

"Internal Auditing role in risk management"  

ة في  ان دور المراجعة الداخل تفعیل أداء إدارة المخاطر من خالل هدفت هذه الدراسة إلى ب

عت الدراسة ه والوسائل المستحدثة لتفعیل أداء إدارة المخاطر، وقد ات ام   تحلیل الدور الواجب الق

انةتم إعداد و  المنهج الوصفي التحلیلي، التنسی بین معهد المراجعین الداخلیین في  است وتوزعها 

رطا ات المتحدة وایرلندا و ال من الوال هناك دور مهم أن وقد توصلت هذه الدراسة إلى  .ن

م لمفهوم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة و للمراجعین الداخلیین في إدارة المخاطر،  وجود فهم سل

 .ساعد المراجع في وضع خطة المراجعة التي تراعي منهج المراجعة القائم على مخاطر األعمال

ر مهارات بالدراسة  وأوصت ات تطو م استشارات وتوص ینهم من تقد المراجعین الداخلیین لتم

المنشأة ر نظام إدارة المخاطر    .شأن تطو

عنوان ")2012دراسة (رضوان،   -ز أثر التدقی الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء  ، 

ة   "معاییر التدقی الدول

ة في إدارة المخاطر  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مد تأثیر المراجعة الداخل

ة، حیث تم توزع  قطاع غزة وفقًا لمعاییر المراجعة الدول ة في المصارف التجارة  المصرف

انة وقد توصلت هذه  .على المراجعین الداخلیین في المصارف التجارة في قطاع غزة است

ة  الدراسة إلى وجود ة من قبل أجهزة المراجعة داللة إیجاب بین تطبی معاییر المراجعة الداخل

ة.  ین إدارة المخاطر المصرف ة و ضرورة اهتمام الجهات اإلدارة في لدراسة أوصت او الداخل

ات  ان فة وتوفیر اإلم ر هذه الوظ ساعد على تطو ة مما  المصارف بنشا المراجعة الداخل

مهنة المراجعة  اإلضافة إلى ضرورة اهتمام التشرعات  انتها داخل المصرف،  م م الالزمة لتدع

ة أقسام المراجعة ومؤهالت العا ة استقالل ة من ناح م المصارف الداخل ملین بها، وضرورة تنظ
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ة مواجهتها  ف ة و ة للمراجعین الداخلیین في أسالیب إدارة المخاطر المصرف دورات تدرب

مها  .وتقی

قة  دارة المخاطر مما سب عرضه من دراسات سا ة وإ تناولت موضوعي المراجعة الداخل

زت  ل دراسة ر عض الجوانب التي وتأتي هذه الدراسة ، مجال معین علىنالح أن  الستكمال 

ل جزئي، وذلك بدراسة دور ش قة أو تم تناولها ولكن  المراجع  لم یتم تناولها في الدراسات السا

یز  أداءالداخلي في تعزز  ا، من خالل التر إدارة المخاطر في المصارف التجارة العاملة في لیب

ننا على عدد من المتغیرات المستقلة الهامة، التي من خالل  م عض  عضها ال توافقها مع 

ن من  حق أهداف اسهاإلالخروج بنظام مراجعة داخلي قو ومتطور یتم م في إدارة المخاطر و

  المصارف.

ة في  عض الدراسات المتعلقة بدور المراجعة الداخل ه هذه الدراسة مع  الرغم من تشا و

في أنها تهدف إلى دراسة دور  إدارة المخاطر إال أن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات

ة في إدارة المخاطر من خالل  مة التي تكفل  دراسة مدالمراجعة الداخل استخدام المقومات السل

اإلضافة إلى دراسة  ة،  فاعل فة  ة إدارة  مدعمل هذه الوظ إدراك المراجع الداخلي ألهم

ذلك التعرف على أثر توفر القدرات  ،المخاطر ة والمهارات و داء إدارة أتعزز ل الالزمةالفن

ة، م إجراءات إدارة المخاطر لد إدارة  المخاطر المصرف والتعرف على مستو تطبی نظم لتقی

ة في الوقت الذ هدفت دراسة  ،ودور ذلك التطبی في تعزز إدارة المخاطر ،المراجعة الداخل

 ، فة المراجعة الدااسهإ) للتعرف على مد 2011(قر ة وفعالیتها في إدارة المخاطر م وظ خل

ان هدف دراسة (المدهون،  ة في المصارف السورة، بینما  ام 2011المصرف اس مد ق ) ق

المراجع الداخلي بدوره في إدارة المخاطر في المصارف التجارة في قطاع غزة وذلك من خالل 

ة إدارة المخاطر إلضافة إلى الوقوف على ا ،التعرف على مد إدراك المراجع الداخلي ألهم
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م ألعمال المراجعة في تفعیل إدارة المخاطر، ومد تأثیر االلتزام  مد تطبی نظام مح

م  ة للمراجعة في تفعیل إدارة المخاطر والوقوف على دور المراجع الداخلي بتقی المعاییر المهن

ة لها ودورها في تفعیل إدا ة إجراءات االستجا عة المخاطر ومراق رة المخاطر، أما دراسة ومتا

ام المراجع الداخلي بدوره في إدارة المخاطر 2007(جمعة والبرغوثي،  اس مد ق ان هدفها ق  (

ة من قبل المنظمات ـــة من خـــارة االردنیـــارف التجــفي المص الل استعراض الجهود الحال

شأن إدارة المخا احثین  ة وال ة والمحل طر، وتناولت دراسة واللجان والمعاهد العالم

)2011،Institute of Internal Auditors  ( دور المراجع الداخلي في تفعیل أداء إدارة

ه والوسائل المستحدثة لتفعیل أداء إدارة  ام  المخاطر من خالل تحلیل الدور الواجب الق

  المخاطر.

ة الدراسة 1-4   أهم
ة موض ة وما لها من تكتسب الدراسة أهمیتها من أهم ة نتج آوع المخاطر المصرف ثار سلب

ة التي ح ، دثعنها حدوث األزمات المال فالس مجموعة من المصارف الكبر ار وإ سبب انه ت 

ة  ما تكتسب  فة الدراسة أهمیتها من أهم ر وتفعیل وظ ة التي یتم من خاللها تطو ف إبراز الك

ارها أداة من األدو  اعت ة  ة التي تفید في ترشید أداء المصارف وزادة المراجعة الداخل ات الرقاب

ة  ر أنظمة الرقا م وتطو ون له تأثیر على مراجعة وتقی قدرتها على المنافسة، األمر الذ س

ائز التي تقوم علیها إدارة  ات والر سهم في تفعیل المتطل والض الداخلي في المصارف مما 

م ا ،المخاطر التالي إلى تدع ؤد   ستقرار المصارف وتأثیرها االیجابي في المجتمع.و

آخر ذو االختصاص  ل أو  ش فید  ن أن تكون مصدرًا ومرجعًا  م ما أن هذه الدراسة 

المهنة وتطورها، خاصًة  ة والمهتمین  میین والممارسین لمهنة المراجعة الداخل من الطالب واألكاد
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ة التي تنظم ات المهن ة والجمع ًا المهنة  الجهات الرسم مستواها محل ل وتسعى لالرتقاء  الش

ة أنشطتها. الذ   یؤد إلى فعال

  ف الدراسة اهدأ 1-5
س في  إدارة أداء دور المراجع الداخلي في تفعیل التعرف على یتمثل هدف الدراسة الرئ

المصارف التجارة  ا،المخاطر    وذلك من خالل: العاملة في لیب

ة إدارة المخاطرإدراك المراجعین الداخلیین أل مددراسة   -أ   .في المصارف التجارة هم

م لعلى مد توفر التعرف   - ب ة مهام مقومات التطبی السل تفعیل إدارة الالزمة للمراجعة الداخل

ة.  المخاطر المصرف

ة والتدرب الكافي للمراجعین الداخلیین الالزم مد توفردراسة   -ج داء أتعزز ل ینالكفاءة المهن

ة  .إدارة المخاطر المصرف

م إجراءات إدارة المخاطر   - د ة التعرف على نظم تقی قها ودورلد إدارة المراجعة الداخل  تطب

ةأتعزز في   .داء إدارة المخاطر المصرف

ان هناك  - ه آراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في في فروق جوهرة  معرفة ما إذا 

ة تعز أداء إدارة تعزز  ة (المؤهل العلمي  إلى المخاطر المصرف الخصائص الشخص

فيوالتخصص العلمي وعدد سنوات الخبرة و  عه و  المسمى الوظ مي الذ تت المستو التنظ

ة  ).إدارة المراجعة الداخل

ات الدراسة 1-6  فرض
ة علم ة   منـــالتحقل الن خـس المطروح مـالتساؤل الرئی ىن اإلجا س ة الرئ الفرض

ه المراجع الداخلي قوم "المتمثلة في  لٍ الدور المنا  ة على ش  یؤثر تأثیرًا ذو داللة إحصائ
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ا ة العاملة في لیب ز أداء إدارة المخاطر في المصارف التجار ات  " تعز والتي انبث عنها الفرض

ة: ة التال   الفرع

ة األولى: ة إدارة المخاطر المراجعین الداخلیین لد  كادر یوجد إ الفرض ل یؤثر تأثیرًا أهم ش

ة. ة على تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف   ذو داللة إحصائ

ة: ة الثان ة ا تطبیمقومات وفر تت الفرض ل یؤثر في المصارف التجارة لمراجعة الداخل ش

ة على تعزز أداء  ة.إدارة المخاطر المتأثیرًا ذو داللة إحصائ  صرف

ة الثالثة ة والتدرب الكافي  توفرت :الفرض للد المراجعین الداخلیین الكفاءة المهن یؤثر  ش

ة على ة.أتعزز  تأثیرًا ذو داللة إحصائ   داء إدارة المخاطر المصرف

ة  عة:الفرض ة نظم تط الرا م إجراءات إدارة المخاطر ب إدارة المراجعة الداخل ل یؤثر تقی ش

ة علىتأثیرًا  ة.تعزز أ ذو داللة إحصائ   داء إدارة المخاطر المصرف

ة الخامسة: ة توجد فروق  الفرض بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع ذات داللة إحصائ

ة ألفراد العینة. ة تعز إلى الخصائص الشخص   الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

 نموذج الدراسة 1-7
ر نموذج خاص  لتحقی غرض الدراسة م وتطو والوصول إلى أهدافها المحددة تم تصم

اتها، الدراسة لة الدراسة وفرض عة العالقة بین متغیرات وضوذلك لت االعتماد على مش ح طب

ع الدراسة ل (  ،المستقلة والمتغیر التا   ):1- 1ما هو موضح في ش
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ل (   ) نموذج الدراسة1- 1ش

  
ةالمصدر: من إعداد    الطال

ة الدراسة 1-8  منهج
ة  یتم في حوث العلم  دراسةالفي عها اتتم االتي ی هج علمي یتمثل في الطرقةمنستخدام اال

اعتم  لهذا ،الدراسةموضوع تقود إلى نتائج تتعل والتي متدرجة ال اهمراحل  المنهج الوصفي ات

ه مع موضوعها ،الدراسةهذه التحلیلي في إجراء   مراجعالدراسات والاالعتماد على و، وذلك لتناس

ة  ةالكتب والدورات والرسائل الالعلم انة استخدامما تم ، علم اناتالجمع ل است الالزمة  ب

اً للجانب المیداني،  حصائ ًا وإ ة للعلوم  ومن ثم تحلیلیها وصف ة الرزمة االحصائ استخدام برمج

ة  بهدف الوصول  ،Statistical Package for Social Science (SPSS)االجتماع

مة   .ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة ،لدالالت ذات ق
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  مجتمع وعینة الدراسة 1-9
المصارف التجارة فروع  یتكون مجتمع الدراسة من المراجعین الداخلیین العاملین في

االعاملة في  ة  وتشمل عینة الدراسة ،لیب مدراء ورؤساء وموظفي إدارات وأقسام المراجعة الداخل

  .العاملة في مدینتي مصراته والخمس التجارة في المصارف

  حدود الدراسة 1-10
ة  .أ م الحدود الموضوع : تتناول هذه الدراسة الدور الحدیث للمراجع الداخلي في تقی

المخاطر وأنواعها  أداء ةلعاوتحسین ف ة، من خالل التعرف  إدارة المخاطر المصرف

ات  ودراسة إدارة المخاطر ودور المراجع الداخلي في تفعیلها، دون التطرق إلى اآلل

ة ولجان المراجعة وغیرها. المراجعة الخارج ة  ة والخارج ة الداخل  األخر للرقا

ة  .ب ان ة للدر : تقتصر  الحدود الم ان اسة على المصارف التجارة (العامة الحدود الم

 والخاصة) العاملة في مدینتي مصراته والخمس.
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  الفصل الثاني

ة إدارة ثر أ ة على عمل المراجعة الداخل

ة   المخاطر المصرف
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  مقدمة  2-1
  

أداة المراجعة مهنة االهتمام زادة األخیرة شهدت السنوات ة  ة الداخل  قدرة تضمن رقاب

ة المؤسسة ة المصرف ة على مواك ة والمعلومات ذلك مجابهة  ،الهائلة التطورات االقتصاد و

ة ات  ،األزمات المال الوال ة في العدید من دول العالم،  المؤسسات المصرف التي عصفت 

ابها إلى مجموعة من العوامل من أبرزها  ،المتحدة ة، والتي تعز أس ا والدول العر وأورو

م إجراءات  مر الذ أداأل ،الضعف في إدارة وض المخاطر شمل تقی ع نطاقها ل إلى توس

ةإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسس م االستشارات الالزمة ،ات المصرف وتعدیل  ،وتقد

حت وممؤشرات األداء،  ة أداةً مساعدة للمؤسسن ثم أص ةالمراجعة الداخل م  ات المصرف في تدع

مة المؤسساتوتفعیل قراراتها،  التالي التأثیر في ق أدائها.  و   من خالل الوظائف التي تقوم 

م بهذا الموضوع سیتم أكثر إللماملو    :یلي ما أقسام إلى ثالثة الفصل هذا تقس

ات النظرة إلدارة  2-2 ةاألدب   .المخاطر المصرف

ة.اإلط 2-3 مي للمراجعة الداخل   ار المفاه

ة  2-4 ة.ودفي المصارف التجارة المراجعة الداخل   ورها في إدارة المخاطر المصرف

ة إلدارة  2- 2 ات النظر ةاألدب  المخاطر المصرف

ة واشتداد حدة    ة وعولمة االقتصاد وتحرر األسواق المال في ظل التطورات التكنولوج

حت أنشطة المصارف التجارة أكثر تنوعًا وتعقیدًا مصرفالمنافسة بین المؤسسات ال ة، أص

المصارف ، مما دفع اهتواستمرار المصارفوتعرضًا لكم هائل من المخاطر التي تهدد وجود 

العمل المصرفي، و التجارة إلى زادة االهتمام  ة مستو المخاطر التي تح  وضع مراق

ة الفعالةالضوا  ة والمستقبل ن أن تتعرض لها  لحمایتها من المخاطر الحال م ، المصارفالتي 
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ح إلدارة المخاطر ن إإذ   سالمة األداء المصرفي،یحقتفي سبیل  واتخاذ ما یلزم الفهم الصح

ة سة في نجاح  م الذاتي للمخاطریالتقو  ،المصرف وازدهارها  المصارف التجارةمن العوامل الرئ

قها ألهدافها  حیث یتحق ذلك الفهم واإلدارة للمخاطر من خالل التنسی بین المراجع ؛وتحق

دارة المخاطر الداخلي ة المخاطر إلى  قسماألساس سیتم التطرق في هذا العلى هذا ، وإ ماه

ة  ةالعناصر مفهوم إدارة المخاطر و في المطلب األول، ومن ثم  وأنواعهاالمصرف الالزمة  األساس

  في المطلب الثاني. لعملها

ة  1- 2-2 ة المخاطر المصرف  وأنواعها ماه

ا حدیثا وماً مفه المخاطر إدارة مفهوم عتبر ه الحاجة ظهرت حیث نسب اد مع إل  إزد

ح حیث ،المصارف لها تتعرض التي المخاطر  إجراءات تضع أن المؤسسات هذه على لزاما أص

اسات مها المخاطر لتحدید وس في آثارها، بناءً على ذلك سوف نتناول  من التقلیل ومحاولة وتقی

ة و  االضافة إلى التعرف بإدارة المخاطر نواعهاأهذا الجزء من الدراسة مفهوم المخاطر المصرف  ،

  .وعناصرها

ةمفهوم المخاط 1- 2-1- 2   ر المصرف
احثین حول    اب وال تعرف محدد للمخاطر وذلك وضع ال یوجد اتفاق عام بین الكتّ

اتها التي ینفرد بها عن  ل منهم إلى المخاطر لها خصوص الختالف وجهات نظرهم، فنظرة 

م عدیدة لاآلخرن، لذا    منها ما یلي:  لمخاطروردت مفاه

مختار الصحاح  في خطر، وجاء من مشتقة اللغة في المخاطر: للمخاطر المفهوم اللغو  -أ

فتحعلى  قال (خاطر) بنفسه. (والخطر) تالخطر  تراهن ین اإلشراف على الهالك،  ُ "السب الذ ی

، ه" (الراز   .)93ص، 1999 عل
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ـــــه  لتـــــزاماالذلـــــك المخـــــاطر هـــــي  :للمخـــــاطر االصـــــطالحي لمفهـــــوما  - ب حـــــل فـــــي جوان ـــــذ  ال

ـــــون هـــــذا  احتمـــــال وقـــــوع النفـــــع أو الضـــــرر حیـــــث  ـــــة وعـــــدم التأكـــــد المـــــرفقین  إمـــــا  األخیـــــرالر

 .)60ص، 2013(فرج،  تدهورًا أو خسارة

ر ــــاطــــد إدارة المخـــــــــًا لمعهــــــــــوفق رـــــاطــــالمخ فر ـــــــــتعر: ــــاطـــي للمخـــــرفــــصـمـال ومـــــمفهـال  - ج

The Institute of Risk Management  (IRM)  ب من احتمال تحق أنها مزج مر "

ع المهام  ةالحدث ونتائجه تتضمن جم ان لتحق أحداث ونتائج قد تؤد إلى تحق فرص  إم

ة أو تهدیدات للنجاح ما  ،)The Institute of Risk Management, 2002, P2( "إیجاب

يالمراجعین الداخلیین  مجمع عرفها  أنها Institute Of Internal Auditors (IIA) األمر

ن أن تؤثر على تحقی أهداف الم م ، وتقاس المخاطر صرف"احتمال حدوث ظروف أو أحداث 

 ،)IIA, 2012, P22(حدوثها" ودرجة احتمال  صرفف الممن خالل درجة تأثیرها على أهدا

ذلك تم  ة قد تعرض المصرف إلى خسائر غیر متوقعة وغیر تعرفها و ة مستقبل أنها "احتمال

مـــمخ ؤد في ـــد تـــقاح، و ـــذها بنجـــى تنفیـــرف وعلـــالمصداف ـــا یؤثر على تحقی أهـــط لها 

فالســــالمصى ـــء علــــاالقض ا إلىــــى آثارهـــها وعلــــطرة علیـســــن الــن مــــحال عدم التم  ه"ـــــرف وإ

ضاـــالمخاط تـــعرفو  ،)2ص، 2009، ارةــن عمــ(ب ة عن أحداث " أنها ر أ اآلثار غیر الموات

ة المصرف ورأسماله ة متوقعة أو غیر متوقعة تؤثر على رح   .)61ص، 2013(فرج،  "مستقبل

قة  من خالل     ستنتج ما یلي:ُ للمخاطر التعرفات السا

ا مفهوم المخاطر  .1 ة.خصوص بحالة من عدم التأكد ارت ة مستقبل فترة زمن   أحداث تتعل 

م المتوقعة تمثل المخاطر  .2 این بین الق حدث نتیجة وجود ت أو المخططة االنحراف الذ 

. م المحققة فعًال  والق
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اس من خالل دراسة تأثیرها .3 ة المخاطر للق ودرجة احتمال  صرفعلى أهداف الم قابل

 .حدوثها

ةاأراح أو خسائر  لمخاطرا قد یترتب عن وقوع .4  تؤثر على تحقی األهداف المرسومة حتمال

م طرة علیها فیها في حالة عدم التح  .والس

ن تعرف المخاطر ،وعلى ذلك   ة  م حتمل فیها اختالف  المصرف أنها الحالة التي 

ًا في استمرارة المصرف وفي  العائد الفعلي ة قد تؤثر سل عن المستهدف نتیجة ألحداث مستقبل

اتهقدرته على تحقی    .أهدافه واستراتیج

ة أنواع المخاطر 2- 2-1- 2   المصرف

ة نتیجة التطورات التي حدثتاعمن التغیر الذ حصل في بیئة األإ   في  ل المصرف

اسي والتكنولوجي سواءً   العقدین الماضیین على المستو  اً  االقتصاد والس اً  وأ محل والتي  ؛دول

ات من أهمها االنتقال من  ة إلى رفصمالالعمل ةة التقلید ات المصرف ة العمل  أد إلى ؛االلكترون

ات مختلف المؤسساتاختفاء العوائ والحواجز  ة التي قیدت نطاق عمل ما أد هذا المصرف  ،

ة جدیدة ینطو  ن و ، تعامل فیها على مخاطر مرتفعةالالتغیر إلى ظهور أدوات مال م م تقس

سیتین على النحو اآلهذه المخاطر إلى    -ي:تمجموعتین رئ

ة: )1 ة وتتضمن  المخاطر المال ع المالمخاطر المال طة بإدارة األصول جم خاطر المرت

ةً ةالمصرفالمؤسسات الخاصة  لتزاماتواإل شرافًا  ، وهذا النوع من المخاطر یتطلب رقا وإ

ة وفقًا المؤسسات دارات إمستمرن من قبل  ةلالمصرف  اتجاه السوق السائدة  ألوضاع االقتصاد

ماشاالنحو التضخم أو  صرف العمالت  أسعارالتغیرات التي تطرأ في األسواق على و  ،ن

ة ةأسعار و واألصول وأسعار السلع  األجنب عة ــإلى طبی افةـــاإلضوأسعار الفائدة،  األوراق المال

األطـــالعالق عةارف ـــالمصو  ألخر امصارف ار المساهمین والر ــراف األخـــة   لها التا
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االت)ـــ(الف وتحق المصارف التجارة عن طر إدارة  والمدیرن والموظفین التنفیذیین، روع والو

ة ما  .)13ص ،2012خسارة (قندوز، ر رحًا أو المخاط هذه ومن أهم أنواع المخاطر المال

 -یلي:

ة (القروض):  -أ سة  المخاطر االئتمان ات منح االئتمان المصرفي من الوظائف الرئ تعد عمل

مثل معظم أصول هذه التجارة منهاوخاصًة المصارف تقوم بها  التي  ،المصارف، فاالئتمان 

س لذلك تعتبر مخاطر االئتمان من أهم  الدخل التشغیلي لها،هم في النصیب األكبر من و

سبب عدم قدرة العمیل المصارف التجارةالمخاطر التي تواجهها  ، حیث تنشأ هذه المخاطر 

التزامـــعلى الوف امـــاته التعاقـــاء  ة  ما هو مـــلة وفي موعـــد ه في العقددها   نصوص عل

ارف في ـــالمص لـــفش ةـــاالئتمانی رـــالمخاط  ـــما ترتب ،)31ص ،2003، (خان، أحمد

عض األصـــحتأ  ،ولـــاألصودة ـــجتحدید  ب عن ـــوما یترت ،روضـــالقزم بها ـــول الملتـــدید 

ة ـــفدم ـــذلك من ع اطی ادــــاالعتما  روضـــر القــــة خسائـــة لتغطیـــات المخصصـــواالحت

 .)73ص، 2008ب، ـــ(الخطی

أنها الخسارة المحتملة الناجمة عن عدم قدرة العمیل و      ة  ن تعرف المخاطر االئتمان م

مة المبلغ األصلي المقترض وفوائده إلى المصرف المقرض عند تارخ  المقترض على سداد ق

المخاطر )، وتشمل تلك 3ص ،2009(صالح،  االستحقاق المحدد في شرو العقد االئتماني

ات الضمان  ة مثل خطا نود خارج المیزان ة مثل القروض والسندات و بنود داخل المیزان

ة   .واالعتمادات المستند

رجع سبب حدوث المخاطر      ةو ة و اللمجموعة من العوامل  االئتمان ةالخارج منها  داخل

  :)126ص، 2008 (الخطیب، ما یلي
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ة - ة التغیراتوتشمل العوامل  :العوامل الخارج ة الخارج واتجاه  ،في األوضاع االقتصاد

ار غیر متوقع في أسواق المال، وحدوث  ود أو الكساد أو انه االقتصاد القومي نحو الر

ة على الطرف المقابل. ة السوق ترتب علیها آثار سلب  تغیرات في حر

ة -  ،االئتمان ضعف إدارة، ة لمخاطر االئتمانالعوامل الداخلتضمن و  :العوامل الداخل

ة جهاز التسلیف سواء لعدمً  فا اسة و لعدم التدرب الكافي،  والخبرة أ وعدم  عدم توفر س

عه المخاطر و رشیدة سواء لمنح االئتمان،  اسة التسعیر أو ضعف إجراءات متا ضعف س

ة علیها.  والرقا

ن      م ة إلى نوعینتقسما   العمیلا المخاطر الخاصة وتتعل هم م المخاطر االئتمان

المصرف مانح االئتمان. والمخاطر  ما قد یرت هذا النوع من المخاطر  عة نشاطه،  وطب

ل من العمیل وا صعب التنبؤ بها، وتخرج عن إرادة  التغیر في العامة التي  لمصرف، 

اإلضافة إلى ومخاطر ال أسعار الفائدة التغیر في عن  ةاجمنالالسوق مخاطر تضخم، 

اساألنظمة االقتصاد   .)103ص، 2000ة (بوعبدلي، الرزاق، ة أو الس

صفة عامة     فاءة إدارة  ،و طة  ة هي المخاطر المرت ن القول أن المخاطر االئتمان م

التزاماته في الوقت المحدد، وقدرتها على إدارة  م قدرة العمیل على الوفاء  المصرف في تقی

األوضاع  ة، هذه القدرة التي تتأثر  قدرة العمیل المال ما ترت هذه المخاطر  األصول، 

ة للدولة ومد لاالقتصاد سداد المبلغ المقترض.ت رغبته وإ   زامه 

ل):  - ب ط مخاطر السیولة (التمو ار المصارف التجارة وس ، تعمل على جمع اً مال اً اعت

ل قروض للمؤسسات واألفراد، فإن المخاطر في هذه  لد الودائع من الجمهور لتوزعها في ش

ات التي تواجه  ة تتمثل في الصعو ة بتكلفة  المصارف التجارةالعمل في الحصول على النقد

ع األصول أ معقولة سواءً  الحصول على قروض (ودائع) جدیدة مما قد یؤثر في  ومن ب
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معنى آخر تنشأ مخاطر السیولة في حالة قصور التدفقات ، و )72ص ،2013رحیتها (فرج، 

ن القول أن  م التالي  ة الخارجة، و ة الداخلة للمصرف عن مقابلة التدفقات النقد النقد

ة مقابلالمطلوب لالسیولة  حجمعنصرین أساسیین هما: تتمثل في مخاطر السیولة 

اجات اال روض لتوفیر هذا القدر من السیولة ، والسعر المعالمتوقعة وغیر المتوقعةسواء حت

 .)128ص ،2008(الخطیب، 

اب هذا النوع من المخاطر إلى مجموعة من العوامل      ة و الوتعود أس ةالداخل  خارج

  :)7ص، 2007محمد، (

ة - سبب ترجع  :العوامل الخارج ة إلى التعثر في السداد  ود العوامل الخارج الر

 أسواق المال.في تنشأ قد التي االقتصاد واألزمات الحادة 

ة - ة :العوامل الداخل لتخط لتوفیر ضعف افي لمخاطر السیولة  تتمثل العوامل الداخل

، اتوااللتزامالذ یؤد بدوره إلى عدم التناس بین آجال األصول السیولة الالزمة، 

ة  وسوء توزع األصول على االستخدامات ذات درجات متفاوتة، مما یؤد إلى صعو

ة.تسییل  ة إلى التزامات فعل عض االلتزامات العرض  األصول، والتحول المفاجئ ل

قدرة إدارة المصرف  ثمومن      طة  أن مخاطر السیولة هي المخاطر المرت ن القول  م

وذلك من خالل اعتمادها على الموازنة بین التدفقات  ،على توفیر السیولة في الوقت المناسب

ة الد مة وتارخ االستحقاق، فهذا النوع من والتدفقات  ،ةاخلالنقد ة الصادرة من حیث الق النقد

ًا ما المخاطر ة الد غال ة اخلحدث نتیجة لعدم التنسی والموازنة بین استحقاق التدفقات النقد

مة التدفقات الصادرة أكبر من الد  ة.اخلوالصادرة، أو تكون ق

ة):  - ج افة  مخاطر السوق (المخاطر النظام وهي المخاطر العامة التي تتعرض لها 

ة، وتنشأ هذه  غض صارفالم ل الملك النظر عن خصائصها من حیث النوع والحجم أو ه
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ن  م ة، لذلك ال  اس ة أو الس ة مثل الظروف االقتصاد المخاطر عن متغیرات لها صفة العموم

ع في المحفظة االستثمارة (الشمام، مقابلتها إال   :یليا )، ومن أمثلتها م53ص، 2012التنو

ات معدالت العائد سواءً : مخاطر أسعار الفائدة )1( في   وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة نتیجة تقل

ة العملة المحل ة، وعدم المعامالت  العمالت األجنب استحقاقات األصول مع مالئمة  أو 

وتتصاعد هذه المخاطر إذا لم  ة للمصرف،ـــ خسائر ملموســــؤد إلى تحقیـد یـااللتزامات، مما ق

ة یتالومام للمعظر نـیتوف  ةـــــالتالی راتــــــن المؤشــــادة مــــاالستف هــإدارت للقائمین على حت المحاسب

 :)131ص، 2008 (الخطیب،

 .معدل تكلفة االلتزامات ومعدل العائد على األصول 

 ة  مقدار الفجوة بین األصول وااللتزامات لكل عملة من حیث إعادة التسعیر ومد الحساس

 .لمتغیرات أسعار الفائدة

ة اآل مخاطر أسعار الفائدة وتتكون    مي،  ةتمن األنواع الفرع   :)32ص ،2008(قاس

ل: أوالً: ، إذا تعددت المصارف التجارةهي المخاطر التي تواجهها و مخاطر إعادة التمو

تعرض لهذا النوع من  ل التزاماته)، و ل (معدل الفائدة الذ یدفعه إلعادة تمو تكالیف إعادة التمو

ان العمر   .سمي اللتزاماتهااالسمي ألصولها اكبر من العمر اإلالمخاطر إذا 

 : ًا حالة  التجارة فيالمصارف وهي المخاطر التي تواجهها  :مخاطر إعادة االستثمارثان

ل، و اانخف  في هذه الحالة رفاكون المصتض معدل إعادة استثمار األموال عن تكالیف التمو

ان العمر اإللهذا ال ةُعرض سمي اللتزاماته اكبر من العمر االسمي نوع من المخاطر إذا 

 .ألصوله

ة: ثالثًا  مة السوق مة  :مخاطر الق ات التي تحدث في الق وهي المخاطر الناجمة عن التقل

ة ة أل أصل ما  السوق مة السوق سبب تغیرات معدل الفائدة، حیث أن الق لألصول وااللتزامات 
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ة المتوقع الحصول علیها من هذا األصل، فارتفاع معدل  ة للتدفقات النقد مة الحال هي إال الق

ه  ة لهذا األصل، وع رتفاعإالفائدة یترتب عل مة السوق التالي انخفاض الق لى معدل الخصم، و

ة لألصل مة السوق س من ذلك فإذا انخفض معدل الفائدة أد ذلك إلى ارتفاع الق  .الع

عة العالقة بین التغیر في أسعار  جد أن مخاطر أسعار الفائدة توضحن ،مما سبو  طب

مة واست رف، وتأثیر ذلك على صافي امتلكها المصتلتزامات التي حقاقات األصول واإلالفائدة وق

على حیث تشیر هذه المخاطر إلى التأثیر المعاكس الرتفاع أو انخفاض سعر الفائدة  ،الرح

  وأسعار األصول.  راحاأل

ة التي قد تؤثر في إیرادات  مخاطر أسعار الصرف: )2( ة والمستقبل وهي المخاطر الحال

ة على أسعار صرف العمالت  األسواقنتیجة للتغیرات التي تطرأ في  ارف ورأسمالهاالمص المال

اجات  ة،األجنب ة احت ة لتلب العمالت األجنب فالمصارف التجارة تحتف عادة بجزء من أصولها 

ًا  مة تلك األصول سل س على ق عمالئها المختلفة، لذلك فإن أ تغییر في أسعار العمالت سینع

اً  ة )، وتشمل مخاطر سعر الصرف 9ص ،2008(محمد،  أو إیجا العدید من المخاطر الفرع

 سواء، وهذه المخاطر هي: رف وعلى المستثمرن على حٍد االتي تؤثر على المص

المصرفأوالً:  النقد : مخاطر متعلقة  ة تأثر المصرف  األجنبي ترتفي مجال التعامل  حساس

العمالت  ة احتفا المصرف  لما زادت نس حجم تعامله بها، ف ةبتغیرات أسعار العمالت   األجنب

ة زاد حجم مخاطر أسعار الصرف،إ العملة الوطن زه المالي  لى مجلس اإلدارة لذا یجب ع لى مر

دارة المصرف ت ة التعامل مع حمل موإ ه  هذا النوع منسؤول التقلیل من  أوالمخاطر ومحاولة تجن

شحدته  :)71ص، 2013(فرج،  اآلتي المخاطر علىمل هذا النوع من ت، حیث 

ة  -أ العملة الصع  . خطر وقوع الدولة في مشاكل مع الخارج مثل مخاطر االئتمان 

 .العمالت خالل الفترة المحتف بها أسعارالتغیر المحتمل في  مثل مخاطر السعر  - ب
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ة التسو للسیولة تكمن وهنا  السیولةمخاطر    -ج عها من اجل أوالخطورة في صعو ة ب  صعو

ساو  ة مما   .توفرت إذاهذه العمالت في السوق  إقراضالحصول على عمالت مطلو

ر االستثمار   - د مخاطر عدم فهم المتعاملین للدور المفوض لهم داخل المصرف وتطو

ة  . العمالت األجنب

ًا  العمیلمخاطر سعر : ثان طة  مثل هذا النوع من المخاطر خطالصرف األجنبي المرت  اً ر ـــ: 

ق ة للمص اً ـــحق مـــفق إلىؤد ـــنه یأار ــاعتب علىرف ـــالنس قیـــدان الق ســـة الحق م ـــار قیـــبب انهیـــة 

ة المستخـــدة النقـــالوح ل ــذ یتحمـــالعمیل هو ال أند ـــا نجـــروض، وهنـــم القـــي تقییــدمة فـــد

ا هـــل من حدتـــالتقلی أوها ـــاولة تجنبـــومح ،رـــل مع هذه المخاطـــة التعامـــمسؤولی ىـــاألولة ـــالدرج

  .)71ص، 2013رج، ـــ(ف

أن مخاطر أسعار الصرف    ن القول  م صفة عامة  یلح  ذفي الضرر التتمثل و

ز  ة مع الخارجالتجارة  صارفالمالي للمالمر سببالذ و  ،ذات العالقات االقتصاد  حدث 

ات في أسعار صرف  الخاصة لنشاطات ااألصول و  أسعار متقیفي  المستخدمة العمالتالتقل

العملة  صارفالم ةمنح االئتمان  ال المخاطر ، و األجنب تعتبر مخاطر أسعار الصرف أحد أش

من ا النوع هذأن  ما ،السیولةمخاطر و  االئتمانالتي تتضمن مخاطر متعددة مثل مخاطر 

لر یثتأشمل المخاطر  إدارات المصارف تعمل  أنلذا یجب المصرف والمستثمرن، من  ه 

  ها أو التقلیل من حدتها.تجنبعلى  والمستثمرن

أصول المصارف التجارة من حین آلخر بناءً على قو  تتغیر أسعار :مخاطر التسعیر )3(

مـــث التضخــوالطلب وفي ضوء الظروف السائدة في األسواق من حی العرض اش، ـــم واالن

هم ـــون من أســـا تتـــنهإث ــحی .راً ـــول تأثُّ ـــر األصـــة من أكثـــة األوراق المالیـــر محفظـــوتعتب

اإلضافــــات األســـة لتقلبـــدیدة الحساســـش نداتـــوس ي ـــفاء اإلدارة ـــل أخطـــها تتحمـــى أنــة إلـــواق، 
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سیـــرك آثـــي تتـــالتتثمار ـــو واالســـاج والتســـاإلنت مة علـــارًا ع ونات ـــة لمـــة السوقیـــى الق

 .)9ص ، 2007(محمد، ةـــالمحفظ

صفة وتنشأ مخاطر    ة لألصول  التسعیر نتیجًة للخسائر التي تحدث في األسعار السوق

سبب مجموعة من ةعام ل خاص محاف االئتمان واالستثمار، وتتحق هذه المخاطر  ش ، و

ة و الالعوامل  ةالداخل   :)258ص ،2008(الخطیب،  وذلك على النحو اآلتي خارج

ة - ة :العوامل الخارج ة  لمخاطر التسعیر تتمثل العوامل الخارج في الظروف االقتصاد

ة وظروف الصناعة.  والمحل

ة - ة :العوامل الداخل نفسها،  صارف التجارةالمفي  لمخاطر التسعیر وتتمثل العوامل الداخل

لي للموتشمل هذه العوامل  ل التمو  ،صارفونتیجة النشا وخصائص الم ،صارفاله

ة. فاءة التشغیل وغیرها من الظروف الداخل  ومد 

ة (مخاطر األعمال): )2 معینة أو  مصارفوهي مخاطر تتعرض لها  المخاطر غیر المال

اقي ال س تأثیرها على  أو القطاعات، وهذه  مصارفقطاع معین دون اآلخر دون أن ینع

ع التنو ن تقلیلها  م فاءة في المخاطر  داراتها  ة، ومن هذه المخاطر االستثمارات وإ ما  عال

 :یلي

اسات التشغیل  التشغیل:مخاطر    -أ اب تؤد إلى تغیر األراح نتیجة لس توجد عدة أس

عها المصتالتي  ة على التكالیف ات عض المصارف التجارة ال تمتلك الكفاءة للرقا رف، ف

قوم بها موظفو المص اشرة وأخطاء المعالجة التي  ذا تشیررف. االم مخاطر التشغیل  وه

بیرة عما هو متوقع، مما یؤد إلى  صورة  إلى احتماالت التغیر في مصارف التشغیل 

مة ال  .)133ص، 2008(الخطیب،  مصارفانخفاض صافي الدخل وق
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 1974 نةـس هاـــستأس مــت يوالت ةالمصرف ةراف والرقاـلإلش Basel ازلـوتر لجنة ب  

ة العشر ـــــارف المرــــي المصــــافظـــــمح لــــــن قبـــــم   Group of Tenزة للدول الصناع

نــ(بلج طــــ، فرنسادــا،  ابــــا، إ ا، ال دة ــــات المتحـــا، الوالیــــد، برطانیـــ، السوداــــان، هولنــــال

یـاألم س افةــــاإلض، ةــــر ات الــسـتـرف الـمصتحت إشراف  ج)ور ـــــرا ولكسمبـــــإلى سو  ةــــدولیـو

 Bank for International Settlements )BIS( )أن  ،)94ص، 2013 رج،ف

ة،مخال ة، وعلى ذلك یجب على  تعبیر له معانٍ  اطر التشغیل مختلفة في الصناعة المصرف

ة أن تعتمد على تعرف ازل المصارف التجارة وألغراض داخل للمخاطر  Basel لجنة 

ة  ور ضمنالتشغیل ازل المذ والذ عرفها  2004سنة  في الصادر )Basel )II اتفاق 

ة والعنصر مخاطر تحمّ أنها " ات الداخل ة أو فشل العمل فا ل خسائر تنتج عن عدم 

ة شر واألنظمة واألحداث الخارج ساعدها في )66ص، 2012" (زرارقي، ال ون ذلك   ،

بیرةاطر التي تحدید المخ   .تنطو على خسائر 

ن حصر أنواع  ،ن هذا المنطلوم   ما التشغیل مخاطرم  الممارساتأوردته ورقة  حس

مة ة  السل ازل المعدة من قبل إلدارة المخاطر التشغیل ة سنة لجنة  ة المصرف  2003للرقا

  :)15ص، 2007(عبدالكرم،  اآلتي في

ات: تنفیذ  )1( دارة العمل ات  وإ ات وحسا هي الخسائر الناتجة عن المعالجة الخاطئة للعمل

ة،  العمالء ة والمراجعة الداخل ة، والضعف في أنظمة الرقا ات المصرف الیوم وعمل

ات. دارة العمل  واإلخفاق في تنفیذ المعامالت وإ

ة:  )2( شر سبب المخاطر ال ة أو  وهي المخاطر التي یتسبب بها الموظف نتیجة لعدم األهل

االختالس المالي،  فساد ال الداخلي من قبل الموظفین  ات االحت ل عمل الذمم، وهي تشمل 
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ات التداول دون  ات غیر مصرح بها وعمل نجاز حر ل وإ ت والغراما المعالجات الخاطئةو تخو

سبب أخطاء  ات    العمل واألمان. وممارساتالموظفین والعقو

ة:ا )3( ةالخسائر الناشئة عن وهي  لمخاطر الفن سبب البن  تعطل العمل أو فشل األنظمة 

ا المعلومات أو عدم توفر األنظمة ة تكنولوج  وأ عطل أو خلل في األنظمة. التحت

ة: )4( البیئة الخارج شمل وهي األحداث المتعلقة  ما   الخسائر الناشئة عن أعمال طرف ثالث، 

ال الخارجي تغییر العن  الناشئة خسائرالوأ أضرار تصیب الممتلكات واألصول، و  ،االحت

ما یؤثر  ال الخارجي  العمل مثلعلى قدرة المصرف في مواصلة في القوانین  االحت

ة. ع ات الكمبیوتر والكوارث الطب ال عبر ش  االحت

م الخدمات  ومما سب   ة تقد عمل ن القول أن مخاطر التشغیل هي المخاطر المتعلقة  م

ة لألجهزة والموظفین، ومد جودة األنظمة  القدرات الفن ة، التي تتأثر  أو المنتجات المصرف

عة في  اتالمت دارة العمل . تنفیذ المعامالت وإ   والتخط الوقائي ضد الطوار

ةالمخاطر   - ب أنها وتسمى : اإلستراتیج اسة العامة، وتعرف  مخاطر الس ضًا  المخاطر "أ

ن أن تؤثر على إیرادات المصرف م ة التي  ة والمستقبل وعلى رأسماله نتیجة التخاذ  ،الحال

أو التنفیذ الخاطئ للقرارات وعدم التجاوب المناسب مع التغیر في القطاع  ،قرارات خاطئة

اع فرصة بدیلة ،المصرفي  .)37ص، 2006 (الكراسنة، "مما یؤد إلى إلحاق خسائر أو ض

التالي ین  ،  وتنشأ هذه المخاطر على مستو  :)78ص، 2013(الشمر

مخاطر على المستو الكلي: وهي المخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات متعلقة بدخول  .1

ة  .أسواق جدیدة أو الخروج من األسواق الحال

تو األنشطة: وهي المخاطر الناجمة عن اتخاذ القرارات المتعلقة مخاطر على مس .2

ص أو توزع محفظة االستثمار.  بتخص
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اس المخاطر  ة لق ة في الممارسة العمل م س  صعب توافر مقای ةو ، إال أن اإلستراتیج

عطي مؤشرًا على مد نجاح المصرف في  تطور األداء العام للمصرف من عام آلخر 

س الذ یتخذه المصرف لنفسه لتحقی أهدافه التخط  مثل المسار الرئ االستراتیجي، والذ 

ل ة العامة وظروف المنافسین اعتمادًا  ،في األجلین القصیر والطو في ضوء الظروف البیئ

ةع  .)136ص، 2008 الخطیب،( لى تحلیل القوة الذات

ة  -ج ة تعتبر  :المخاطر القانون اسها، وتنشأ هذه من المخاطر المخاطر القانون صعب ق التي 

مة أصل من األصول المخاطر نتیجة لوقوع التزامات غیر متوقعة، أو فقد ج سبب انب من ق

ة ة المصرف لذلك  نقص أو خطأ المشورة القانون د ملك ة المستندات التي تؤ فا أو لعدم 

القوانین، أو تفسیر العقود أواألصل،  قین الكافي  عن نقص في عدد الخبراء  وعدم ال

اإلضافة إلى التینالقانونی ل من القوانین طار عرض إلى تغیرات غیر متوقعة في إ، 

عدم  ة  ما ترت المخاطر القانون مات والتشرعات،  ة موضع التنفیذوالتنظ  وضع العقود المال

 .)11ص، 2007(محمد، 

ة هي ،ومما سب أن المخاطر القانون ن القول  النظام األ م ساسي مخاطر متعلقة 

ة التي العقود والصفقات والتشرعات، واألوامر الرقاب م االلتزام   .تح

ة التي تؤثر على أراح  :مخاطر االلتزام  - د ة والمستقبل مخاطر االلتزام هي المخاطر الحال

األنظمة والقوانین والمعاییر الصادرة عن  المصرف ورأسماله نتیجة لعدم تقید المصرف 

عرّ ـــة، فهـــات الرقابیـــالسلط ةذا النوع من المخاطر   ، وقدض المصرف إلى غرامات مال

التال ،ةـــر السمعــعرضه إلى مخاط شـــات المصـــر على نشاطــي التأثیـــو ام ـــل عـــرف 

المصارف حیث تنشأ هذه المخاطر من عدم التزام ومخالفة  ،)42ص، 2006، (الكراسنة
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عمل فیها ةالتجار ة للتعاقد في الدولة التي  مما یؤد إلى  ،لقوانین األعمال واألسس القانون

،ضها للمخاطر والخسائرتعر   .)58ص ،2013 (الشمر

ة المخاطر التي تواجه العمل المصرفي ،مما سب   ذا یجب على إدارة ، لیتبین حجم ونوع

م المصرف  اتهاتنظ ل مد األمان والتأكد من  عمل والسالمة عند إعداد البرامج الخاصة 

نظام األمن واألمان للمصرفعمیل من ج ما هة و على  یجب أن تعمل إدارة المصرف، 

ع أنواع استخدام  هاض  المخاطر بجم ة متطورة تتناسب مع حجم  أنظمةوذلك  داخل

طة به ة المخاطر المح ن من تل اونوع عتها ومن ثم تتم م المخاطر ومتا قلیل اآلثار تقی

ن ة إلى أعلى درجة مم م اآلثار االیجاب نة، وتعظ ة لها إلى أدنى درجة مم   .ةالسلب

ة إدارة المخاطر  2- 2-2   المصرف

ة مفهوم إدارة المخاطر 1- 2-2- 2   المصرف
س تجنبهـــــــا،  ـــــــة إدارة المخــــــاطر ولــــــ ف ة فـــــــي مضــــــمونها علــــــى  ـــرف ــــــز الصــــــناعة المصـــ تر

ــــــة إدارة  اً أساســـــــ حیــــــث تعتبـــــــر إدارة المخـــــــاطر جـــــــزءً  ةأل  فهـــــــي تســـــــاعد ،المصـــــــرف إســـــــتراتیج

ـــــد  الها، حیـــــث تز ـــــع أشـــــ ـــــن أن تـــــؤثر علـــــى المصـــــرف بجم م افـــــة العوامـــــل التـــــي  علـــــى فهـــــم 

ــــة الفشــــل وعــــدم التأكــــد المــــرت  ــــل مــــن احتمال ــــة تحقیــــ النجــــاح وتقلیــــل  أهــــداف مــــن احتمال

ل عام المصرف   .)2ص، 2011(جاد الرب،  ش

ن  ،على هذا األساسو  أنها فتعر م ارة عن منهج أو مدخل علمي  إدارة المخاطر  "ع

م وتنفیذ إجراءات من  للتعامل مع المخاطر عن طر توقع الخسائر العارضة المحتملة وتصم

ة حدوث الخسائر أو األثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد األدنى" ان  شأنها أن تقلل إم

أنها  ؛)77ص ،2013رج، ـــ(ف ن تعرفها  م ة على و  تحلیلو  "تحدیدما  طرة االقتصاد الس

ة  األصول أوالمخاطر التي تهدد  ، "صرفللمالقدرة اإلیراد  هاعرفو  ،)10ص، 2011 (الراو
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أنهامجمع المراجعین الداخلیین  ي  ة تحدی األمر ة األحداث أو  مــد وتقییـــ"عمل دارة ومراق وإ

مــــد معقــــبتأكی رفــــمصد الـــدف تزوــــبهلة، ــــالظروف المحتم داف ـــــاز أهــ بإنجـلا یتعـــــول ف

أنـــــن تعرفـــمو  ،)IIA, 2012 ,P22( "اـــــط لهـــــالمخ رفــالمص قــــات التـــــ"العملی هاــــها  وم ــــي 

غــل المناســــالعم ةــــبیئ لتهیئة رفــــبها المص مل ــــر التي من المحتـــــدید المخاطــــرض تحـــة 

دارتهرض لالتع اسها وإ طرقها وق  ،راراتـــــاذ القــــة اتخیــــى عملـــها السیئ علر ل أثـن تقلیـن مـتم ةا 

سببهاـم يائر التـج الخسالع ةف، و و لهاـوالتح  ،)3ص، 2009ن عمارة، ــ(ب "ن أن تحدث 

ذلك تم تعرف  The Institute of Risk Managementطراخمد إدارة الـعهمل ـن قبما هو

(IRM)   أنها "في ا  ةن اإلدارة ـم يزء أساسـجبرطان راءات ـاإلجي ، وهرفـمصأل  اإلستراتیج

عها الیي ـالت ل منظ مصرفت ا  ةر المصاحطالمخا ةم لمواجهـش ألنشطتها بهدف تحقی المزا

ل األنشطة ةالمستدام ل نشا ومن محفظة   The Institute of  Risk "من 

Management, 2002, P2)(.  

قة و  ن استنتاجمن خالل من التعرفات السا اآلأن إدارة المخاطر  م   :تيتقوم 

 التحدید ثم التحلیل وتنتهي  ،تتم من خالل مجموعة من الخطوات المنتظمة والمستمرة تبدأ 

طرة على المخاطر.   الس

  ن توقعها قبل حدوثها، اإلى تؤد إدارة المخاطر م ة من المخاطر المتوقعة أو التي  لوقا

تشفة وتقلیلها نة  ولعالج آثار المخاطر الم أقل تكلفة مم والعمل على عدم إلى الحد األدنى 

 تكرارها.

 ة لكل نوع من أنواع المخاطر، مما یؤد على فهم ال صرفتساعد الم ة والسلب جوانب االیجاب

ض احتماالت الفشل التي قد تؤثر على أهداف ال م احتماالت النجاح وتخف   .مصارفإلى تعظ
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ن تعرف إدارة المخاطر  م ذلك  ة و ة على مجموعة المصرف ة منتظمة مبن أنها عمل

طة، اإلجراءاتمن  ابها وتنتهي  والتي المتسلسلة والمترا تبدأ بتحلیل وتحدید أوجه المخاطر وأس

سهم في  رة متكاملة عنها لمساعدة اإلدارة على اتخاذ السبل الكفیلة إلدارتها مما  بإعطاء ف

  .مصارفتحقی أهداف ال

ة أهداف إدارة المخاطر 2- 2-2- 2   المصرف

من  من خالل تطبی نظام إدارة المخاطر إلى تحقی مجموعة المصارف التجارةتسعى 

اغتها  ن ص م   صفة عامة في هدفین أساسیین هما:األهداف 

ة .1 العدید من األهداف التي تسب تحق الخسائر وذلك  هناك مصرففي أ  :أهداف وقائ

المخاطر المتوقعة قبل حدوثها، ومن أهم هذه األهداف ما یلي:  لتنبؤ 

ض التكالیف:  .أ ض التكالیفعتبر  تخف ة إلدارة المخاطر أحد أهم تخف عني  ،األهداف الفرع و

الخسائر المحتملة  صارفالمهذا الهدف أن تقوم  ة طرقة البإعداد التقدیرات الخاصة  االقتصاد

ن األسالیب المختو ، األمانج ــــروفات برامـــل مصـــتحلیبذلك و  ةـــالمم طة  لفة التكالیف المرت

ر إلى ـــــل مع المخاطـــــة التعامـــــــتكلففي ض ــــتخفیقی الــــلتح ائرــــة الخســـــالمستخدمة في مواجه

ًا متـــــى مســـــأدن ن تماش ق ل فيــــالمتمثر ــــإلدارة المخاط ســــدف الرئیــــع الهـــــو مم اء ــــال

ر( رارةـــــواالستم فو، أبو  .)50ص ،2009 ،الس

ض القل  .ب ض  :تخف أتي من معرفة أنه قد تم  القلقصد بتخف تقلیل التوتر والقل الذ 

ة اتخاذ تدابیر ن أن التأكد عدمحالة للظروف المعاكسة، ف للتصد مناس م  والقل الذهني 

، وفي الحاالت اصرف ارات األخر اه اإلدارة عن االعت ن انت م ون للقل  القصو  أن 

 نشا إدارةو تأثیر ضار على عمل  مؤسسةقاء ال بخصوصواالنزعاج الذ ینشأ من عدم التأكد 
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ارالمصرف،  ة  اعت ل أكثر إنتاج ش ن أن توظف  ان من المم ستنزف الطاقة التي  أن القل 

،  وجدو في قنوات أخر   .)111ص، 2009(بوزد

ة المفروضة  .ج ة هدف  یرت :مقابلة االلتزامات الخارج  المفروضةمقابلة االلتزامات الخارج

، صارفمال المصرفعالقة  تن األخر ثیر مــو عالقات  ن العقود المستخدمة فياول 

ت امثل المتطل روف محددة،ـــل ظـــوًال عن الخسائر في ظؤ ــــون مسـة من ســــالعمل مسأل

وم ة العامائل األمابتوفیر وسرف اـــالمصالب ـــالتي تط ةالح اطر ـــلین من المخن لحما

فو، ر، الس  .)51ص، 2009 (أبو

ة): .2 ح ة (تصح قصد به أهداف عالج ة عند حدوثها،  او ض خسائر المخاطر الفعل تخف

 وتتمثل أهم هذه األهداف في: 

ة  قاء  .أ وجود  قاء وضمان استمرارةالإدارة المخاطر من أهم أهداف أن  :المصرفواستمرار

هذا المعنى  المصرف سة إلدارة المخاطر تتمثلان عامل في االقتصاد، و فة الرئ  يف الوظ

ام  ، وضمان أن بلوغ هذه األهداف األخر لن المصرفهرم أهداف قمة مساند في  بدورالق

حتة اتمنعه سبب المخاطر ال ة والظواهر العام الخسائر التي قد تنشأ  ع الظواهر الطب طة  ة المرت

نه تجنبها ،والبراكین الزالزل م س لإلنسان عالقة بوجودها وال   عجزو ، فإذا حدثت خسارة التي ل

قه،  عن تحقی أهدافه المصرف األمر ون واضحا أن الهدف من إدارة المخاطر لم یتم تحق

ستدعي إعادة  ع من قبل إدارة المخاطرالذ  ،  فحص النظام المت  .)110ص، 2009(بوزد

اسباستقرار   .ب اح والم هدف استقرار األراح  من بین األهداف الهامة للمصرف: األر

اسب، حیث تسهم إدارة المخاطر في األداء اإلجمالي لل اینات موالم صرف من خالل خفض الت

حتة إلى أقل مستو وهو هدف  المخاطر ال طة  في الدخل التي قد تنتج من الخسائر المرت

اإلضافة إ این في الدخل في تقلیل مرغوب في حد ذاته،  ساعد انخفاض الت ن أن  م لى ذلك 
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ل المد لل صرف أقل عندما تكون مالضرائب على األراح، مما یجعل العبء الضربي الطو

مرور الوقت  .)58ص، 2012(عبدلي،  األراح مستقرة 

مة  .ج م الق م الة إدارة المخاطر األساس من أهم أهداف :تعظ مصرف المحافظة على ق

مرور الوقتوتحسینها لجعلها ذات  ، من خالل تحدید جملة المخاطر المؤثرة في أراح مستقرة 

م والمحافظة على أدنى مستو معین للخسارة المحتملة، وهذا  ات المرسومة قصد التح االستراتیج

ستوجب بناء  ةما  اإلضافة إلى تفعیل إستراتیج ة التعامل مع األخطار،  ف  عیدة المد في 

یؤد قد في مواجهته ألغلب المخاطر، األمر الذ  لمصرفاذها ـــــتخیرارات التي ــــنظم اتخاذ الق

مة مضاف نرف المصلة ــــإلى خل ق طرقة فعالـا من التعامهتم  ةا الخارجهمع بیئت ةل 

ة، لذ م ــــوتح رفــــصمن الـــال بیـــح الَّ أ ىـــل علــــر تعمــــطإن إدارة المخالك فوالداخل قی هدف تعظ

م ،  ةالق  .)112ص، 2009داخله (بوزد

الرغم من تعدد أهداف إدارة على نالح أنه  ،رض الساب لألهدافـمن خالل الع  

ن القول أنالمخاطر إال أن م قاء رف اصمالهدف األساسي یتمثل في دعم إدارة ال ه  في ضمان 

م  المصرفواستمرارة  قه من خالل تعظ ن تحق م ض المخاطر، وذلك  األراحوالذ  وتخف

طرة علیها،بدراسة  ة وقوعها والس اس احتمال  یؤد إلىقد األمر الذ  مصدر المخاطر وق

ه التقل ارفصعطي المتحقی استقرار األراح ودعم تقلبها، مما  جن ة و ب المفاجئ ـمیزة تنافس

ع   ه. زز درجة الثقةـلألراح و

مجموعة  أهدافولضمان تحقی ، هذا   ام  من المهام إدارة المخاطر البد من الق

ن  يوالوظائف الت   :)24ص، 2008(الخطیب،  تيها في اآلعرضم

ة.  .أ ات القانون  ضمان تواف اإلطار العام إلدارة المخاطر مع المتطل

اسة االئتمان في المصرف.  .ب المراجعة الدورة وتحدیث س ام   الق
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بها وتوجیهه   .ج ل نشا من أنشطة المصرف وضمان حسن تحدیدها وتبو تحدید مخاطر 

 .لجهات االختصاص 

ار   .د االعت ز هذه المخاطر مع األخذ  حدود تر ة  ة تطورات مخاطر االئتمان والتوص مراق

 إجمالي المخاطر لخدمات معینة .

ة استخدام الحدود واالتجاهات في السوق ومخاطر السیولة و   .ه ة مراق الحدود المناس ة  التوص

 ألنشطة التداول.

ة المستحدثة على أساس معاییر قبول المخاطر  .و شأنها  مراجعة الخدمات المصرف ورفع تقارر 

الإلدارة الع  .ل

تطبی النماذج التي تعتمدها المصارف التجارة في تحدید المخاطر واإلشراف علیها وتحلیل   .ز

 التوقعات.

ا  .ح المخاطر في المصرف، واقتراح التحسینات على األنظمة المراجعة المستمرة لعمل م  ت التح

ة تدف المعلومات.  المختلفة وعمل

ل.  . المخاطر بوجه عام على مستو المصرف   نشر الوعي 

ة تتمثل في وضع  ن القول أن مهمة إدارة المخاطر األساس م ذلك  ةو ة یتم  إستراتیج مناس

ة مستو المخاطر و  ل مستمر، فضًال عن إعداد من خاللها مراق ش التطورات المتعلقة بها 

ة. فاءة وفاعل   تقارر تساعد اإلدارة على أداء عملها 

سة لنظام  3- 2-2- 2 ةالعناصر الرئ   إدارة المخاطر المصرف
سالرغم من أن العناصر اعلى    ة ة إلدارة المخاطرلرئ تضم تعیین مختلف  المصرف

ن أن  م ع هذه الخطوات ال  دارتها، إال أن جم عتها وإ اسها ومتا حاالت التعرض للمخاطر وق

افة  غطي  فاءة ما لم یتم تنفیذها وف نظام شامل  ة و فاعل عة  اإلداراتتنفذ  واألقسام التا
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ضم النظام واإلدراكحتى ینشر الوعي صرف ملل الشامل إلدارة  مسألة إدارة المخاطر، حیث 

ة:المخاطر العناصر اآل   ت

مة إلدارة المخاطر  .أ جراءات سل اسات وإ ات وس ة وجود استراتیج   المصرف

اسات لهي اإلرشادات الموجهة  أن الس اسة التمو س ات،  والشرو  إلدارة العمل

ة في  ة  العمیل ووصف المنتجات،المطلو تو مات الم ة أما اإلجراءات فهي التعل ف التي تبین 

اسات،  اسات واإلجتنفیذ الس تـــوهذه الس ة وواضراءات یجب أن تكون م ة ـــة ومتاحـــحـــو

سطة م ،)82ص، 2013(فرج،  للموظفین أصحاب العالقة، وسهلة الفهم، وم ها ـــن دعمــو

ص المــــبتخ ر لتعزز وزادة الوعــــة للتدرب والتطـــوارد المناســــص أهمیـــو ل مع ـــة التعامـــي 

ات ما یجب أن تح ،)21ص، 2011اد الرب،ـــ(ج اطرـــالمخ اسات الصالح دد هذه الس

اإلضافة إلى ضرورة ؤ والمس ل شامل،  ش ة المخاطر داخل المصرف  ات المتعلقة بإدارة ومراق ول

ة في المخاطر، وذلك  المشار األخذ حدود المخاطر توفر القوانین والمعاییر الواضحة الخاصة 

  ودرجة التعرض لها.

ة  .ب مي إلدارة المخاطر المصرف  الوضع التنظ

، مما  فرض تطور العمل المصرفي وجود إدارة مخاطر مستقلة عن اإلدارات األخر

ما یزد  ارات األخر للمخاطر،  ة التقدیر والدراسة المستقلة عن الدوافع واالعت سهل عمل

ة الكشف  ان ها أو التخفیف من آثارها، وهذا بوضوح من إم ر للمشاكل حال حدوثها وتدار الم

مهامها  تما جعل معظم المصارف التجارة تفرض وجود إدارات مستقلة للمخاطر، وحدد

ة وقوعه وتحدید مقدار تأثیره على إیرادات وأصول  اس احتمال التعرف على مصدر الخطر وق

م هذا األثر المحتمل على  ه في المصرف، وتقی ام  ذلك تخط ما یجب الق أعمال المصرف، و

طرة لتقلیل األثر أو إلغاء مصدر الخطر ت مَ ِس ما قُ  ،)83ص، 2013(فرج،  مجال الض والس
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 وتعل ذلك بنوع المخاطر المحتملة أ سواءً  هذه اإلدارة إلى أقسام متخصصة، لكل منها مهامهاً 

اسها أ مي إلدارة المخاط وق ل التنظ رف من عدة ـــي أ مصـــر فـــإدارتها، حیث یتكون اله

ر ــــر، مدیــــي إدارة المخاطـــا فـــأعضاء مثل مجلس اإلدارة، لجنة إدارة المخاطر، اإلدارة العلی

  .)7ص، 2012، زرارقي( رــــــي إدارة المخاطـــة فـــة داخلیــــدة مراجعـــالمخاطر، وح

قاء على   .ج ةاإل اس المخاطر اآلل ة لق ة المناس   ورصدها ودرء آثارها المصرف

ون لد    غي أن  اس  المصارف التجارةین نظم معلومات قادرة على تحدید وق

طرة علیها و  ما  مواجهةاحتماالت التعرض للمخاطر المتعددة ومراقبتها وتسجیلها والس آثارها، 

م درجات التعرض  ون هناك معاییر واضحة لتصنیف ومراجعة المخاطر، وتقدیر وتقی یجب أن 

اإلضافة إل جب أن تشیر هذه ةرة وتقارر خاصة في حاالت معینام لتقارر دو ظن ىلها،  ، و

نلة المحتمـــالتقارر إلى المخاطر المختلف م ستخدم المصا ة، و م للمصرف أن  ة لتقی در الخارج

ة الصادرة من قبل لجنة  ،)36ص، 2003أحمد، المخاطر (خان،  ة المصرف مثل معاییر الرقا

ة والتي  ة المصرف ا حدود وضعتتمثل في ازل للرقا ة دن  قدرة إظهار بهدفل الما رأس لكفا

طرة في المصرف ضو  المخاطر على الس ة لو ، الخسائر تخف اف اسة  متبني س  جودة تقی

ة األصول فا وك الدیون  مخصصات و  السیولة مخاطر من لحدل ضواوضع و ، فیها المش

ة التزاماته افة مقابلة على مصرفال قدرة من تأكدلل  المستو  على المحافظة فل ما التعاقد

س نظم تطبی تستلزمق التي السو  مخاطر من الحد ضوا، و السیولة من المطلوب  بدقة تق

حذر م و ، الفائدة سعر مخاطر من الحد ضوا إلىاإلضافة  ،السوق  مخاطر في فاءة وتتح

جراءات نظام توافر تتضمنو  س وإ ن ومقای ة اخالله من م ات على الرقا ، الفائدة سعر تقل

ام تي تتضمنال التشغیل مخاطر من الحد ضواو  اسات بوضع رفاالمص ق ة الس  إلدارة الكاف

س العمل نظم افة لتغطي التشغیل مخاطر   .)14ص، 2005، شاهین( المصرف في ةالرئ
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ار الشد المصارف التجارةیتوجب على ما  اخت ار الشدة ، ةأن تقوم  اخت قصد  و

ةفحص تأثیرات  ة أو االقتصاد الكلي  المتغیرات المستقبل االنخفاض في أداء الصناعة المصرف

ار الشدوال بد أن ، على المحفظة االستثمارة صورة تساعده في تحدید الظروف التي  ةون اخت

ما تساعد على تحدی المصارف التجارةتتعرض فیها  ات،  ه في مثل هذه لد ما یجب عمللتقل

ون لد  ،الظروف ن تنفیذها  المصارف التجارةاإلضافة إلى أنه یجب أن  م خط طوار 

م ع في المحففي ظروف مختلفة لمواجهة المخاطر التي ال  التنو  ة االستثمارةظن تجنبها 

  .)36ص ،2003(خان، أحمد، 

ة  .د م للمعلومات والرقا   وجود نظام سل

ة الرغم من أن    ح وجود أنظمة رقاب فعالة إلدارة الداة ، حیث تعتبر األضرورة ملحةأص

افة المخاطر ذات  اس  ستوجب من المصرف معرفة وق م هذه األنظمة  المخاطر، إال أن تصم

ا  د اإلدارة العل ة المخاطر تحتاج إلى أنظمة معلومات قادرة على تزو ، لذا فان رقا التأثیر الماد

الوقت المناسب حول أوضاع المصرف المال التقارر الالزمة و ة، واألداء وغیرها ومجلس اإلدارة 

  .)45ص، 2006(الكراسنة، 

أنه لكي تعمل إدارة المخاطر  ن القول  م فاءة،  رفافي المص مما سب  ة و فاعل

طة والمتداخلة  أن یجب عضها والمتمثلةتتكون من العناصر المترا الرقابي بتوفر المح  مع 

جراءات  المالئم والتحدید الدقی للمخاطر طرة وإ ة، وتوفر نظم المعلومات واالتصاالت والس الرقا

ات. ات والواج م الذ یتم من خالله تحدید المسؤول   فضًال عن وجود التخط االستراتیجي السل

ة 4- 2-2- 2 ة المخاطرإدارة  مراحل عمل   المصرف

ة إدارة المخاطر    عمل فحص وتحلیل شامل ومفصل لكل أنواع رف المصافي تقوم عمل

ة:ا تم ذلك من خالل المراحل التال   لمخاطر التي قد یتعرض لها موضع دراسة المخاطر و
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ات إلدارة المخاطر  .أ ة تحدید األهداف والغا  المصرف

اجات المصرف من  تتمثل الخطوة األولى إلدارة المخاطر في تحدید األهداف وتحدید احت

طة بإدارة  برنامج إدارة المخاطر الخاص بها بدقة للحصول على أقصى فائدة من النفقات المرت

ر إإذ المخاطر،  ما ذ فة إدارة المخاطر  ن هناك العدید من األهداف المحتملة والمتنوعة لوظ

، قًا قاء  سا المخاطر إلى الحد األدنى، امصالمنها المحافظة على  طة  رف وتقلیل التكالیف المرت

خالل ضمان أال تحول الخسائر ألهدافه من بلوغ المصرف  تسهم إدارة المخاطر فيحیث 

ین بلوغها  حتة بینها و المخاطر ال طة    .)38ص، 2012(عبدلي،  اأهدافهالمرت

ن القول أن خطوة و  اتتحدید م تتمثل في تحدید المطلوب من نظام إدارة  األهداف والغا

ا من إدارة المخاطر. ات االدارة العل   المخاطر وذلك من خالل تحدید متطل

ة اكتشاف وتحدید المخاطر  .ب  المصرف

أ فعل یجب التعرف على المخاطر التي تواجه المصرف، حیث م ام  ن الواضح أنه قبل الق

ون العاملین  ة ووعي بها، ومن الصعب إیجاد یجب أن  بإدارة المخاطر في المصرف على درا

ات واألوضاع یؤد إلى  شأن المخاطر التي یتعرض لها المصرف، الختالف العمل مات  تصم

ن تجاهله،  م عضها اآلخر ال  ، في حین  عضها واضحًا ون  نشوء مخاطر مختلفة، حیث 

عاد اآلتو   :)80ص، 2012(زرارقي، ة تضمن تحدید المخاطر األ

ة للمصرف،   .1 النس ل أنواع المخاطر وأهمیتها  عة المخاطر وذلك بتحدید  ص طب تشخ

ص الجید  معالجة المخاطر وتقلیل احتمال (ضمن تحقی األهداف المرجوة للمخاطر فالتشخ

 .)وقوع الخسارة

سة، و و مخاطر ال تحدید مصادر .2 س الرئ أثرها على عدم التأكد المرت بها، والمقای

 المصرف.
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عها ألغراض  .3 فها وتجم ن تصن م یف  عضها، و ا المخاطر مع  ة ارت ف م  تقی

م  .التقی

العدید من األدوات، من أهمها  المصارف التجارةولتحدید المخاطر والتعرف علیها تستخدم 

ات  ة للمصرف، وقوائم المراجعة واستقصاءات تحلیل المخاطر، خرائ العمل السجالت الداخل

ة  جـــوأفضل منهج مطب للتعرف على المخاطر هو منهج الدم وغیرها، وتحلیل القوائم المال

ة ، وذلك بتطبی مختلف أدوات التعرف على المخاطر، )87ص، 2013(فرج،  وهنا تبرز أهم

   .نظام المعلومات الفعال في المصرف

م المخاطر  .ج ة تقی فها المصرف  وتصن

ة التعرف على المخاطر، فإنه من الضرور إجراء مقارنة بین  عندما یتم االنتهاء من عمل

س الخطر التي تم  تقدیر اس  ،المصارفعدادها بواسطة إ المخاطر ومقای وقد تتضمن مق

ة  ةوالتكالیف ذات العالقطر العوائد اخمال ة واالقتصاد ة والعوامل االجتماع ات القانون والمتطل

ة م المخاطر التخاذ قرارات استخدتم ا،  لذلك یوغیرهاواهتمامات أصحاب المصلحة  ،والبیئ م تقی

انـــوفی ،ارفــــمصة للـــر ذات األهمیـــتجاه المخاط  معالجتها ب قبولها أوــر یجـاطــــت المخـــما إذا 

ة المصرة إلدارة الخطر،  م)، 9ص، 2008(الجمع ف المخاطر ضمن ثالث یتصن نو

  :)87ص، 2013(فرج،  وذلك على النحو اآلتي مجموعات

ل ظروف التعرض للخسارة التي تكون فیها الخسائر وتشمل المخاطر الحرجة:  .1

ة وسوف ینتج عنها اإلفالس. ارث   المحتملة 

ظروف التعرض للمخاطر التي لن ینتج عن خسائرها المحتملة وتشمل المخاطر الهامة:  .2

ات. المصارفاإلفالس، ولكنها سوف تستلزم من    االقتراض لمواصلة العمل
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ة:  المخاطر .3 ض الخسارة وتشمل األقل أهم ن تعو م ظروف التعرض للمخاطر التي 

ة  االعتماد على األصول الحال دخلها دون أن  أو للمصارفالمحتملة الناتجة عنها 

ة.  یتسبب ذلك في ضائقة مال

اسات واألسالیب المختلفة إلدارة المخاطر  .د ة دراسة وتحلیل الس  المصرف

اسات والوسائل أعد  فها تأتي مرحلة تحلیل الس مها ومن ثم تصن ن یتم تحدید المخاطر وتقی

تم ذلك من خالل الدراسة والمفاضلة بین الطرق  ة لمواجهتها، و المختلفة إلدارة المخاطر المناس

ة المخاطر التي یتعرض لها المصرف ة لتغط ار الطرق المناس  وتتمثل هذه الطرق في ،الخت

  :)82ص ،2012 (زرارقي، اآلتي

ستخدم هذا األسلوب في حالة رفض المصرف قبول مخاطر ال  ،تجنب المخاطر .1 و

الت ،تتواف مع خصائصه انت تفض ، تتجه لألمان وتبتعد عن المخاطر المصرف أو إذا 

ًا للتعامل مع  ًا سلب عد أسلو قلل من احتمال وقوع الخسارة إال انه  ورغم أن تجنب المخاطر 

 المخاطر.

ة في حالة قبول المصرف لتحمل ال .2 طر في حدود اخمتقلیل المخاطر، وتستخدم هذه التقن

افة  قوم  حیث  انر قدر ئاسللتقلیل من حجم الخ اإلجراءاتمعینة،  وجعلها في أدنى  اإلم

اتها  .مستو

ل الخسا .3 ة مستعدة لتحملها، من خالل التأمین ئنقل المخاطر، أ تحو ر إلى جهة خارج

التنازل عن األصل المخاطر ،ليالتكاف الت المصرف  ،أو  ضًا تكون تفض وفي هذه الحالة أ

ان تتجه إلى األمان   وتبتعد عن المخاطر.قدر اإلم

عتبر هذا األسلوب مز اقتسام  .4 ل المخاطر وأسلوب المخاطر،  جًا بین أسلوب تحو

م المخاطر وتحدید  قوم المصرف بتقی ن االحتفا  المخاطراالحتفا بها، حیث  م التي 



48 
  

لها وفقًا الحتماالت وقوع تحدید المخاطر بها، و  قوم بتحو نه االحتفا بها ل م التي ال 

 الخسائر وحجم هذه الخسائر.

ة اإل .5 ونه نقل للمخاطر مع التضح ، والذ یختلف عن التأمین في  ضافة إلى التحو

ة الرح.  ان  بإم

ة تنفیذ القرار أو معالجة المخاطر .ه  المصرف

ار األسلوب المناسب لمعالجة ال عد اخت طر، حیث یتم تنفیذ القرار اخمتأتي هذه المرحلة 

المخاط المتخذ، فإذا استقر الرأ على ل للمخاطر االحتفا  غي التأكد من وجود تمو ر فإنه ین

ن  نة، وإ ة الخسارة المم م لبرامج هو منع الخسارة  ان القرارلتغط فإنه یجب التخط والتصم

ة والحد من وقوع ال ل هذه اخمالوقا ة من الدقة، أما إذا استقر على تحو طر وتنفیذها بدرجة عال

غي ار المخاطر فإنه ین أقل  اخت نة  ة مم فل الحصول على أفضل تغط الطرف المناسب الذ 

ن فو،تكلفة مم ر، الس   .)62ص، 2009 ة والتفاوض معه (أبو

ات   .و عة ومراجعة عمل ة دارة المخاطرإمتا   المصرف

عة وم ل التنفیذ للتأكد إن اإلدارة الفعالة للمخاطر تتطلب متا أن المخاطر  منراجعة اله

فع ة، وأنه تم اتخاذ تم تحدیدها  ما أن المراجعة  اإلجراءاتال ة للتعامل معها،  ة المناس الرقاب

اسة ووضع المعاییر الشاملة یجب أن یتم تنفیذها ومراجعتها وف معاییر األداء  الدورة للس

عة العمل في بیئة ال ة التحسین وفقًا لطب نة لعمل  مصارفالموضوعة، وذلك لتحدید الفرص المم

ل مستمر، حیث یجب تحدید تلك التغیرات في ال التغییر تتمیز التي والبیئة وتحدید  مصارفش

الت ف ة التعامل معها، ومن خالل إجراء التعد وتسهم هذه ، ي األنظمة وف ذلك التغیرف

ع ومراجعة مد سال ة،ـــاألنشط ىة علة األسالیب الرقابمالمرحلة في تت لتأكد من أن او  ة التنفیذ

ت التغییر التي تحدث ا مستوـ، وتتم وفةحضة وواـــاإلجراءات التي یتم اتخاذها مفهوم
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ح مراحل . و )20ص، 2011د الرب،ا(ج ةـــللبیئ ةـــرف ومواكبــلمصا ن توض المخاطر  إدارةم

ة في   :)1- 2( لش المصرف

ل ( ة2- 2ش ) مراحل إدارة المخاطر المصرف

  

ار  ة المصرة إلدارة االخطار(، ترجمة دارة الخطرإالمصدر: مع  Egyptian Risk، )2008الجمع

Management Association (ERMA)www.erma-egypt.org ،4.  

ل ال منو  ة تتم وف مراحل متسلسلة ) 2-2(ش ن القول أن إدارة المخاطرة هي عمل م

طة یتم من خاللها  ة ؤسساتمتجنب أو التقلیل من المخاطر التي تواجه الومترا وذلك  ،المصرف

ة الوأنظمة ض داخلي  اتصال وفي ظل توفر نظم ،استخدام طرق وأسالیب علم ة، لضمان فعَ

عة المستمرة ب م للمخاطر والمتا م السل ن من التقی ة اآلهدف الوصول إلى أدنى حد مم ثار السلب

ون أحد أعضا ال منللمخاطر، وهذا ال یتأتى إ   داخلي.ه مراجع ئخالل فر عمل 

http://www.erma-egypt.org/
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مي ل   3- 2 ةاإلطار المفاه  لمراجعة الداخل

ة إحد ا   ة المهمةتعد المراجعة الداخل التي تقدم خدماتها  لوظائف اإلدارة الداخل

ة ؤسسةمال ة وفاعل م مد صالح نة، وتقی فاءة مم ، وذلك لمساعدتها في التوصل إلى أعلى 

اإلضافة إلى   ، ات األخر العمل  في إدارة المخاطر التي تواجه إلسهاماالنظام المحاسبي والمراق

عزز فرص االستغالل األمثل للموارد وصوًال إلى الجودة الشاملة، بناءً على هذا  المؤسسي، مما 

ةإلى  لقسمهذا افي  یتم التطرق سوف  عة المراجعة الداخل المطلب في المطلب األول، وفي  طب

ةالالثاني  ةل مقومات األساس فة المراجعة الداخل   .وظ

ة  1- 2-3 عة المراجعة الداخل  طب

ن عرض  ةمن المم عة المراجعة الداخل مفهوم المراجعة من خالل التطرق إلى  طب

ة وأهدافها وأنواعها.  الداخل

ة  1- 3-1- 2   مفهوم المراجعة الداخل
ًا في ضمان ة من الوظائف المهمة التي تلعب دورًا حیو فة المراجعة الداخل أداء  تعتبر وظ

ةمأنشطة ال ة ؤسسة المصرف افاءة وفاعل المصارف  واجهإلى إدارة المخاطر التي ت إلضافة، 

فة  حیث تقوم، التجارة ة بوظ م المراجعة الداخل ات والدفاتر والسجالت داخل الاتقی  ؤسسةملعمل

ر  حیثر، ـــل مستمـــش ة ف تُعّ عة إلدارة الأنها "المراجعة الداخل فة إدارة تا لتعبر ، ؤسسةموظ

ة لــا المحاسهـــفی امـــب ةـــاإلدار ةــــالرقاب امــــحلي مستقل إلـــا داخــــعن نش  يــــد تماشــــم مـــیقیتـب

مــــام المدـــاستخ نـــى حســــل علـــأو العم اإلدارة هــــا تتطلبـــم عم ماـــالنظ حـــوارد  ة ـــق الكفـــا  ا

ةـــاإلنت "ـــالقص اج یین ـــلــــالداخ نیعـــالمراج عـــمجم اهـــعرف اـــم ،)61ص، 2009 ة،معج( و

مي على أنها  1999سنة  Institute Of Internal Auditors (IIA) يــــاألمر "نشا تقی

م الخدمات  ؤسسةممحاید یتم داخل ال أساس لتقد ة  ة والمال ات المحاسب قصد مراجعة العمل
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ة لإلدارة" لیتماشى مع التطورات والتغیرات  مجمعقبل المن هذا التعرف قد تم تحدیث و  ،الوقائ

ة تعرفًا ل 2000سنة في المجمع  أصدرفالحاصلة في بیئة العمل،   على أنهالمراجعة الداخل

مة للوعي ــموضا تأكید استشار ـــ"نش اتها، وتحسین عمل ؤسسةممستقل مصمم إلضافة ق

م طرقـــتق خاللا من فهومساعدتها على تحقی أهدا ة منظم ـــةد ة  ةمنهج م وتحسین فاعل لتقی

 عمجمرف الع ذلكو )،(IIA, 2004, P3 "ةسؤسملا ةمو وح ةاقاطر والر خات إدارة الـعملی

 Internal Auditors and Consultants نیداخلیلا نارـمستشوال نیالفرنسي للمراجع

French Institute of )FIIAC(  ة على أنها "نشا مستقل یهدف إلى إعطاء المراجعة الداخل

ام  ؤسسةمال عطاء نصائح من أجل الق ات وإ م في العمل ة حول درجة التح الضمانات الكاف

مة مضافة"   .)71ص ،2004(لطفى،  التحسینات الالزمة والتي تساهم في خل ق

قة  ة من خالل التعرفات السا   ما یلي:نالح للمراجعة الداخل

  ة هي فة أن المراجعة الداخل امإل ؤسسةمإدارة تنشأ داخل الوظ ع  ح ة على جم الرقا

 تها.أنشط

 ة هيأن الم مي راجعة الداخل م خدماتهى لإمستقل تسعى  داخلي نشا تقی ة  اتقد موضوع

مة لل ة مما یؤد إلى إضافة ق اد ساعدها على تحقی أهدافها. ؤسسةموح  و

 ة إ اتهالى خدمة اإلدارة تهدف المراجعة الداخل ع مستو مها للخدمات من خالل  بجم تقد

ة و  م ة و التقی ة، الوقائ ساعداالستشارة والتأكید فاءة  اإلدارة على انجاز أعمالها مما 

ة.  وفاعل

،على  بناءً  ن  ما سب ة تعرف ام فة التي یتم من خاللها على أنها لمراجعة الداخل الوظ

م لمستو  فحص وتقی ام  ل موضوعي ومستقل،  ؤسسةمالوظائف المختلفة في ال أداءالق ش

ة م خدمات تأكید ذات العالقة، مما یؤد إلى تحسین  واألطراف ؤسسةمالواستشارة إلدارة  لتقد
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اتها مة لها، وذلك من خالل المساهمة في تحسین فرص تحقی األهداف الو ،عمل تالي إضافة ق

ة ر العملاإلستراتیج ن أن تتعرض لها ، وتحدید فرص تطو م ض المخاطر التي  ات وتخف

  .ؤسسةمال

ة دافأه 2- 3-1- 2   :ووظائفها المراجعة الداخل

ًا على نطاق واسع زادت الحاجة إلى أسالیب  ؤسساتممع تطور حجم ال وانتشارها جغراف

اسات  ة ألص اإلدارةللتحق من االلتزام بتنفیذ الس وضمان  ؤسسةمول الالتي تكفل توفیر الحما

انات، لهذا  ة لالدقة للب اتفي  اإلدارة مساعدةنشأت المراجعة الداخل وذلك  ،مواجهة هذه المتطل

مات الت والتقی التحل دهم  قات من خالل تزو ات ومخو  والتعل تلف اآلراء والمعلومات التوص

قها  هناك أهدافأن ما ، األنشطة التي تم فحصهاالمتعلقة  ة إلى تحق تسعى المراجعة الداخل

انها  ن ب ا، التالي  م   :)183ص ،2004(الصحن، السرا

اسات واإلجراءاتااللتزام التحق من مد   .أ ة المصرح بها في  الس ة الداخل ومسائل الرقا

ات اإلدارة المختلفة.  المستو

ةافاءة وفالتحق من مد   .ب  المختلفة.ات واألقسام اإلدار أداء  عل

اني  ر و هذا  ة  السواحو  الق ة أن  أخر من زاو تتمثل في هدفین أهداف المراجعة الداخل

اني، السواح، ( ین همایأساس   :)29ص ،2006الق

ة: -1 أعمال الفحص  یتمثل دور المراجع الداخلي وفقًا لهذا الهدف في هدف الحما ام  الق

، وتحدید مد  قة لما تم فعًال س الموضوعة ضد الخطأ  اختالفهمع  اتفاقهوالمطا عن المقای

مي ،والغش ل التنظ ا في اله قة اإلدارة الدن أداء ط قة هذه   ،وترت أعمال الفحص والمطا

عتها تتناول األداء الماضي.  طب  وهي 
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ا واإلدارة  ل من اإلدارة العل ا في الوعلى هذا فإن قبول  تهدف لألعمال التي تس ؤسسةمالدن

ة یرجع إلىتنفیذ   :)48ص، 2010(عبد ره،  هدف الحما

عتمد عل )1( ة  ة ةالمحاسبالمعلومات نظام ى أن تحقی هدف الحما ة الداخل ، ونظام الرقا

ًا ما تفترض أن مجرد تطاب األداء  الهما من صنع اإلدارة ومسؤولیتها، وأن اإلدارة غال و

س الموضوعة التي تتضمنها األنظمة، هو مؤشر مهم لمد نجاح  الفعلي مع المقای

 األنظمة.

ثیرًا من   )2( ة لألداء الماضي أسهل  ة. میتقأن فحص المراجعة الداخل  أحداث مستقبل

ة  )3( واسطة المحاسبین قد اكتسب الشرع ة و ة من خالل المراجعة المال أن تحقی هدف الحما

ة. ة المال ًا بنشأة المحاس  ألنه ارت تارخ

 يــــــــــــــــــاآلتي ـــــــــــــــــــالداخل عــــــــــــــــــالمراجوم ـــــــــــــــــــقأن  ةــــــــــــــــــیالحما دفــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــب تحقیـــــــــــــــــــلتطو 

 :)29، ص2006 ي، السواح،ـــانــالقب(

ة المعدة ومد االعتماد علیها.  -أ  التأكد من سالمة المعلومات المحاسب

ة أصول ال  - ب  .ؤسسةمحما

اسات والخط  -ج اس والس  واإلجراءات والقوانین واللوائح التأكد من الموائمة بین أسالیب الق

 الموضوعة.

 .ؤسسةمالكفء لموارد الاالقتصاد التأكد من االستخدام   - د

ة  - ه ات التشغیل  .التأكد من إنجاز األهداف الموضوعة للعمل

ر -2 ات ر والتطو  بناءالیتحق هدف : هدف البناء والتطو من خالل اقتراح العالج والتوص

ه المراجع  صفة خ الداخلي من فحصنتیجة لما قام  م و ات مراجعة وتقو اصة أثناء عمل

ًا ما یواجه المراجع معارضة من اإلدارة الوس األنشطة، وغال ا في الالداخلي   ؤسسةمطى والدن
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ام عندوذلك  ام ــع النظل اإلدار ممد تطاب العمم ـــوتقوات ـــة العملیـــمراجع هـــق

عطـــم عمـــقی عـــأن المراج مـــرغ ،طة اإلدارةـــوع بواســـالموض شأنـــاالقتراح يـــل اإلدارة ل  هاـــات 

إلى األهداف هدفین آخرن  ر أضاف  هنفس اقـــالس وفي، )49ص، 2010(عبد ره، 

قة هما مــــدف خلـــة وهــــدف الشراكـــه السا اـــن عرضــــم ،ةــــة للمؤسســــ ق ي ــــآلتهما 

 :)30ص، 2009و، ــــالنون(

ة متعل بوهو  هدف الشراكة :  .أ ق ز على الشراكة الحق ة والبناء، حیث یر تحقی هدف الحما

ین العاملین في ال صورة خاصة  ؤسسةمبین المراجعین الداخلیین و اتهم، و في مختلف مستو

ا،  ات الوسطى والدن تم ذلك عن طرفي المستو ح مهام ودور المراجعین الداخلیین  و توض

ع مفي خدمة ال ضم جم ل، وأن المراجعین الداخلیین جزء من فر عمل واحد  ؤسسة 

المؤسسة اتهم العاملین  في،  وعلى مختلف مستو ة هذا  ،)40ص، 2009(العف وأن غا

المراجعین ، والذ وجدت من أجله، وأن هدف ؤسسةمالفر هي تحقی الهدف النهائي لل

س تصید ل هذا االعتقاد ل خطاء العاملینأل اً الداخلیین ل لنظر إلى المراجعین من أجل تحو

شرك متعاون  عة عملهم ،الداخلیین  عترض هذا العمل  ،ومتفهم لطب ات أو من وما  صعو

ات   .ما ینتج عن تنفیذه من عق

مة   .ب مة قدرة المراجعة تمثل هذا الهدف في و : ؤسسةمللهدف خل ق ة على إضافة ق الداخل

ة المراجعة اع، حیث تتوقف فمؤسسةبتحقی العائد النهائي لالستثمار في ال ؤسسةملل ل

مة المضافة على أمرن ة في خل الق  :)30ص، 2009النونو، ( هما الداخل

ضرورة توافر الفهم المشترك لد المراجعین الداخلیین واألطراف المستفیدة من  األول:األمر 

مة، حیث  فًا للق ة نشاطًا مض ة جعل المراجعة الداخل ف ن الفشل في الوصول إخدماتهم لك

جعلها حجر عثرة في طر س الوضع و ع ة. لهذا الفهم قد  م   األهداف التنظ
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مة واألطراف المستفیدة  النظر الثاني:األمر  ة في ضوء سلسلة الق فة المراجعة الداخل لوظ

مة   .من تلك الق

ة: 3- 3-1- 2 ة المراجعة الداخل   أهم
ة في ال ة المراجعة الداخل حت نشاطًا صورة ملحوظة  ؤسساتمازدادت أهم اً حیث أص م  تق

ات ال فاءتها  ؤسساتملكافة أنشطة وعمل ر هذه األنشطة ورفع  ةسعى إلى تطو نتیجة  اإلنتاج

  :)50ص، 2007(مخلوف،  مجموعة من العوامل من أهمهال

ات التي تترتب ع -1 ة وذلك بالتغلب على الصعو األضواء على  إلقاءلى الظروف االقتصاد

ات داخل ال ح  مما أد بها إلى ،ؤسساتمالطرقة التي یتم بها إنجاز األنشطة والعمل أن تص

ة هامة تساعد اإلدارة  ة المعقدة .أداة رقاب ا على مواجهة الظروف االقتصاد  العل

ًا على نطاق واسع وتعدد منتجاتها ؤسساتمتطور حجم ال -2 ك  ،وانتشارها جغراف وتشا

انات آمنة وموثوق فیهاوحاجة عمالئها إل ،معالمها ن مصالحهم ال تسمح لهم إحیث  ؛ى ب

 ؤسساتمالد إلى زادة حاجة یؤ مما مراجع الخارجي الانتظار حتى یتم مراجعة القیود من قبل 

أول.إلى أعمال  ة أول  ة والمحاسب اناتها المال ة للتأكد من صحة ب  المراجعة الداخل

ة إلى أسلوب المراجعة االخت -3 عتمد حجم العینة التي یتم  ؛ارةتحول المراجعة الخارج حیث 

ارها في الغالب ع فااخت ة للءلى مد  ة الداخل سة  ،ؤسسةمة نظام الرقا ونات الرئ ومن الم

ة تكون مطم ة الداخل م الرقا التي ال یوجد بها  ؤسسةمئنة للمراجع الخارجي أكثر من اللتنظ

  داخلي. راجعم

اناتزداد الحاجة إلى  -4 ن االعتماد علیهاب م ما ال التخاذ القرارات اإلدارة  ت ومعلومات  س

استخدام الموارد المتاحة ا تحصل على المعلومات  ،القرارات المتعلقة  وفي الغالب فإن اإلدارة العل

  :، همامن مصدرن
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ة.  .أ   معلومات من اإلدارات التنفیذ

 .الخارجي راجعمالمعلومات واردة في تقرر   .ب

اع -5 زة في اإلدارة ات اعلقد ترتب على ا، أسلوب الالمر زة اإلدارة في  ت أسلوب الالمر

عة لها  ؤسسةمال ة التا التأكید من مد التزام اإلدارات القطاع ا  ام اإلدارة العل الكبیرة ضرورة ق

اسات عامة، و  ن تلك اإلدارات تحق العائد المتوقع منها على رأس ألما وضعته من خط وس

فاءة وتحق نتائج فعالة ما لم تلجأ بین الحین واآلخر إلى  مال المستثمر، وتستخدم مواردها 

ة إدارةعهدت بها إلى  تيم أداء تلك اإلدارات وفقا لمعاییر األداء الیتق  .المراجعة الداخل

ة مثل الحاجة إلى التأكد من  وقد   ل هذه العوامل إلى بروز عدد من المشاكل التشغیل أدت 

ة لتحقی أهداف  ة البرامج التشغیل فا ة مع الخط الموضوعة، ومد  ات التشغیل تطاب العمل

م المستمر والمساهمة المتواصلة في حلها من قبل ذو الخبرة مؤسسةال ، وهذا األمر یتطلب التقی

أنشطة الواإل االهتمام  لذا ازداد)، 25ص، 2009(النونو، وأدائها  مؤسسةحاطة الشاملة 

ة المراجعة ونها  الداخل ة، فضًال عن  ة الداخل ارها أحد أهم عناصر نجاح منظومة الرقا اعت

دارتها  اإلدارةحیث تساعد  ،للمعلومات هماً ممصدرًا  على رفع جودة األداء وتحدید المخاطر وإ

مامن خالل وذلك  ات، ومستو االلتزام مد والمستمر ل مستقلال لتقی فاءة العمل ة و فعال

الم ة  مات الداخل اسات والتعل اجیجي، بیت المال،  ؤسسةالقوانین والس  ،)438ص، 2005(

ة نظام  م فعال ة رأس مال  إدارةاإلضافة إلى تقی فا ًة إلى المخاط المؤسسةالمخاطر و    .رنس

ة أنواع  4- 3-1- 2   المراجعة الداخل
ة  نطاق عمل إن االتساعالمراجعة الداخل حیث یتسم  فحص ومراجعة إلى نطاقها متد ، 

ة أ سواءً  ؤسسةمل األنشطة التي تقوم بها ال ة، لذلك ظهرت  وإدارة أ وانت مال أنواع تشغیل

ة المراجعةمن  ةیدعد نو  ،الداخل مها إلى م   : اآلتي تقس
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ة المراجعة  )1 ةالداخل  : المال

ة  تتمثل المراجعة   ة الداخل قوم المال ه المراجع الداخلي في الفحص في النشا الذ 

ةوالمراج ة ونظم الرقا ز اهتمامات المراجع الداخلي في التأكد من توفر عة للجوانب المال ، وتتر

ة  ة الكاف ن األخطاء والمخالفات اكتشافوالعمل على  ،والسجالت لألصولالحما م ، بذلك 

ة المراجعة  تعرف ة الداخل ة والقوائم والسجالت أنها "الفحص المال ات المال المنظم للعمل

اسات  ة المتعارف علیها والس اد المحاسب الم ة المتعلقة بها لتحدید مد االلتزام  المحاسب

"  اإلدارة قًا ات أخر موضوعة مس ،وأ متطل تمثل )، و347ص، 2006بدالمغني، ع (العمر

ة هذا النوع من المراجعة  في،  في نوعین هماالداخل   :)42ص، 2009(العف

 :الصرفوأثناء مراجعة قبل   .أ

أن تتم مراجعة األعمال قبل وأثناء تنفیذها عن طر تكلیف هذه المراجعة  وتتطلب  

مراجعة عمل موظف آخر للتحق من سالمة   ،واكتمال المستندات اإلجراءاتموظف معین 

طل  ة لذا  ات المال افة العمل وموافقة السلطة المختصة على التنفیذ، وتتم هذه المراجعة على 

مراجعة المدفوعات. انًا   علیها أح

عد الصرف:  .ب  مراجعة 

ة  طب   استخدام هذا النوع من المراجعة الداخل عد تنفیذ المعاملة وف خطة مرسومة 

د المراجع أسلوب ا أن المعامالت تتم وف  دارةلإل الداخلي العینات، التي یتم فحصها لیؤ العل

  .ؤسسةمما یؤد إلى تحقی أهداف الاألسس واللوائح والنظم المقررة 

ن القول و م ة ن المراجعةأذلك  ة هي الم الداخل عد المال راجعة التي تتم قبل وأثناء و

ة بهدف التأكد من الوجود الفعلي لألصول وحمایتها من الغش واالختالس  إتمام ات المال العمل
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ة وصحتها، وهي بذلك تعبر  انات المال ما یتعل بدقة الب والتالعب، فضًال عن طمأنة اإلدارة ف

ة.   عن المدخل التقلید للمراجعة الداخل

ةالالمراجعة غیر  )2  :مال

تسع نطاق دارةاإلوهي المراجعة التي تخدم    ة و ة غیر المال شمل  المراجعة الداخل ل

فاءة استخدام  ة خط  اإلدارةالتحق من مد  شرة المتاحة، ومد فعال ة وال للموارد المال

شمل هذا النوع من المراجعة  ،ؤسسةمالفي تحقی أهداف  اإلدارة ة ما و ة غیر المال الداخل

  -:یلي

ة (المراجعة   .أ ةالمراجعة التشغیل  : )اإلدار

ض   طل علیها أ مراجعــو من وع ـــر هذا النـــوظه، ة األداءـــومراجع اتـــة العملیـــًا 

د ـــي تعـــفه ،ةـــة الداخلیـــمراجعال ةـــت في مهنـــات التي حدثور ـــتطللة ـــنتیجة ـــة الداخلیـــالمراجع

عی اً دادـــامت اسالة و ـــنشطاأل ــــةافة ـــمل مراجعـــتشًا لها لـــطب ات راءاتـــواإلجات ـــس حق للت والعمل

فایتها وان عـــدف مراجعتــــبه ا، وذلكـــمهاظتمن  ة ـــات الالزمــــم التوصـــرر وتقدیــــداد التقــــها وإ

ل ــــص الشامـــالفحها "ـــأنة ـــة اإلدارـــالمراجع رفـــن تعـــمو  ،)51ص ،2010، د رهـــ(عب لإلدارة

ها ـــها اإلدارة وأدائـــها المختلفة ورقابتـــم أنظمتـــل لتقییـــ ةـــمؤسسة أو للـــدة التشغیلیـــللوح

اس المحــًا لطرقـــلي وفقــالتشغی فـــة، وذلك للتحـــداف اإلدارـــن األهـــددة ضمـــة الق اءة ـــق من 

ة العملیـــة واقتصـــوفعالی والطرقة  ،)348ص، 2006 ،عبد المغني، ر ــالعم" (ةـــات التشغیلیـــاد

ة اع مدخل التتمثل في  المثلى ألداء وتنفیذ هذا النوع من المراجعة الداخل ة ظم فينات  عمل

عتمد على وجود  المراجعة ةالذ  افة استراتیج نظم التشغیل في  شاملة للمراجع الداخلي تغطي 

غطي الجوانب ییتوسع المراجع الداخلي في نشا التقذلك و ،ؤسسةمال ات  اإلدارةم ل لعمل

اعمن خالل ؤسسة مال ةل هإت  :)584ص، 2005 ،(عبدالكرم لخطوات التال
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ة المراجعة .1 ة التخط لعمل  .الداخل

ات من خالل .2 والوقوف  مؤسسةالمعلومات المستخدم في ال نظام تسجیل وتوثی تدف العمل

 على نقا التصرح واالعتماد.

ة في  .3 ة النهائ م نقا ووسائل الرقا ة نظامتقی ة الداخل  .الرقا

ة .4 ار وسائل الرقا ة نظامالمستخدمة في  اخت ة الداخل  من حیث االلتزام بها. الرقا

ات الهامة لعالج أوجه  .5 اغة التوص المعلومات  نظام القصور في تشغیلبلورة النتائج وص

ةونظام  ة الداخل  .إن وجدت الرقا

 التقرر عن النتائج. .6

عة تنفیذ النتائج. .7  متا

التالي   ن و أن المراجعة اإل م ة دارةالقول  عد الحدیث للمراجعة الداخل الذ ، تمثل ال

افة الوظائف  م أداء  اسات  ؤسسةمالسعى إلى تقی قًا للس للتأكد من انجازها وتنفیذها ط

ات إلى التأكد من أن  اإلضافة، اإلدارةالمعتمدة من قبل  المختلقة تقوم بوظائفها  اإلدارةالمستو

ة، وذلك ل فاءة وفاعل اتها  ل الذ یتماشى وعمل الش م في أنشطتها  مساعدة اإلدارة على التح

 ؤسسة.ممع األهداف العامة لل

اسات االلتزاممراجعة   .ب  :  الس

ه المراجع الداخلي    قوم  اسات  لمراجعةوتتمثل في النشا الذ  الس  واإلجراءاتااللتزام 

اإلضافة  ة،  وم مات الح عة مراجعة االلتزام  تعتبر ،إلى ذلكوالمعاییر والقوانین والتعل طب

ة خاصًة المراجعة اإلدارة، و  أنواع المراجعة الداخل المقارنة  ة  اسات أكثر موضوع رجع الس

م الشخصيى لإذلك بب في سال في هذا النوع من المراجعة  للمراجع الداخلي ضعف دور الح

ام )250ص، 2006، آخرون  ،المقارنة مع األنواع األخر (الصحن ساعد اإلدارة في ق ، ومما 
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ة  امإدارة المراجعة الداخل ة لكل  ق ة لإلدارة المال ة ومعاییر مناس اإلدارة بوضع إجراءات تشغیل

فة یجب على  ة حتى یلتزم بها العاملون أثناء التنفیذ، وفي سبیل أداء هذه الوظ األنشطة التشغیل

قوم بإجراء فحص مستمر وز الفحص المراجع الداخلي أن  تفي  ارات لمواقع التنفیذ، وال 

اسات  االلتزامن ــد مــالمستند للتأك قًا  واإلجراءاتالخط والس والمعاییر المحددة مس

 .)5ص، 2005، معبدالكر(

ة  إلى التأكد هدفااللتزام تمراجعة أن یتضح  ،مما سب   فاءة وفاعل تنفیذ من مد 

ات ال تم ذلك ؤسسةمعمل ام المراجع  ووظائفها، و ومقارنة األداء  فحصالداخلي من خالل ق

عتمد  ،ؤسسةممعمول بها داخل الاللوائح والقوانین واألنظمة واإلجراءات الالفعلي للموظفین  و

نجاح هذا النوع من المراجعة على الرصید المعرفي للمراجع الداخلي المتعل بتفاصیل 

ا قدمه تومستو الدعم الذ ا، واألنظمة المراد فحصها ومراجعته اإلجراءات اإلدارة العل

مستو  دارةإل ؤسسةمال ة والمرت  فة. إدراكهاالمراجعة الداخل ة هذه الوظ  ألهم

 :لوماتعمراجعة نظم الم  .ج

ه ا في ذلك نظم المعلومات مراجعةتمثل وت   قوم  لمراجع الداخلي في النشا الذ 

م هذه النظم ومأمونیتها، و  اكتمالستخدم نظم الحاسوب للتأكد من التي ت ةؤسسمال فاءة تقی مد 

یم الـــة للنظــة الفنیـــالفعالیإلى  افةـــاإلضوب، ـــة الحاســـة في بیئـــة الداخلیـــالرقابم ـــنظ  ةـــحاسو

حق  ،)52ص، 2010ره،  (عبد ة أ ولكي  هدافه یجب أن هذا النوع من المراجعة الداخل

م حظى ة  تصم من رعة األنواع األعلى استخدام  مؤسسةال إدارة ةوافقمبرنامج المراجعة الداخل

ة  فهاالتي و المراجعة الداخل ن تصن   إلى :  م

 المراجعةالمراجعة المستمرة قصد  ة  ،طوال السنةالمراجعة  المستمرة : و النس وفي نهایتها 

ا في ال اإلدارةللمعامالت واألنشطة التي تر  عتها ؤسسةمالعل صورة  ،ضرورة متا ومراجعتها 
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بر حجم األموال سبب ضخامة أو  ة النشا أو المهام، أو  سبب أهم ة والبنود ا ،مستمرة  لنقد

ة  ات المعن حأو الحسا قًا ألهداف معینة  ا، وقد ها مجلس اإلدارة أوددتحق ون  اإلدارة العل

قة ذلك النوع ات أ المراجعة السا معنى  ،من المراجعة قبل العمل عد التسجیل في الدفاتر  أو 

ح،  المراجعة الالحقة  .)47ص، 2007(ص

ل مستقل و  ش ات  ع العمل ة في التحق من جم قة عند الرغ تستخدم المراجعة المستمرة السا

تم  مقبل االنتهاء منها، و ام بهذا النوع من المراجعة عند تنظ ة على مستو  الق المراجعة الداخل

ات الدائنین و ، مثل مراجعة النفقات و دارةاال  فهيقة الرواتب، أما المراجعة المستمرة الالححسا

قتها من حیث  ام بها فقتوقیتختلف عن سا ة  ؛ت الق عد االنتهاء من العمل قوم بها المراجع  إذ 

 .محل الفحص

 ةالمراجعة ال قوم بها المراجع الداخليدور ل دو  : و اتش  ر لتحقی الفحص الدور للعمل

  .)52ص، 2010(عبدره، 

ن أن    م أن مراجعة نظم المعلومات هي المراجعة التي تهدف  ،سب مماستنتج نو

ام النظم المستخدمة في إعداد المعلومات مستو جودةلتحدید  تحق ذلك من خالل الق ، و

حول مستو جودة النظم  ، األمر الذ یؤد إلى توفیر تأكیداتالمستمرالفحص الدور أو 

اإلضافة إلالمستخدمة ة للنظم ال،  ة الفن انات التي  ،ةحاسوى الفعال والتأكد من مد سالمة الب

عة أخرجتها هذه النظم، ة المت ة الداخل ة نظم الرقا   في بیئة الحاسوب. وفعال

ة ألغراض خاصة )3  : المراجعة الداخل

تعل هذا النوع من    ة و ما وفقًا لبها المراجع الداخلي  قومالمراجعة التي المراجعة الداخل

ُ فُ لِ كَ ستجد من موضوعات تُ  ام بها، وتتف المراجعة لألغراض الخاصة من  ه ا للق اإلدارة العل

ة التوقیت قین، ولكنها تختلف من ناح ًا إإذ  ،حیث األسلوب أو النطاق مع النوعین السا نها غال
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ة شمل هذا النوع من المراجعة  ما تكون فجائ ة، و وغیر مدرجة ضمن خطة المراجعة الداخل

ش الفجائ ات التفت قات بهذا الموضوع الكتشافة على عمل جراء التحق حیث  ،الغش أو الفساد وإ

قتصر  اب التي أدت إلى وجو  ،على مجرد رصد الظاهرةهدفها ال  حث األس نما ت د الظاهرة وإ

  .)46ص، 2007المدلل، ( واقتراح أسالیب العالج

ة  2- 2-3 فة المراجعة الداخل   مقومات وظ
ة في تحقی  الدور المنو بها على توفر مجموعة من یتوقف نجاح المراجعة الداخل

ة المقومات التي یجب أن ت سعى المراجع الداخلي بنفسه  ؤسسةمعمل إدارة أ على توفیرها، وأن 

قها،  ة  اإلدارةالذ تقدمه  يما أن الدعم االیجابإلى تحق فة المراجعة الداخل ا لوظ س العل ع

ع اهتمامها ومن ثم  المراجعین الداخلیین، ومن أهم هذه المقومات ما نطاق عمل یؤد إلى توس

  یلي:

ة:  1- 3-2- 2 فة المراجعة الداخل ة وظ   استقالل
ة  النظر إلى نجد  2000سنة  مجمع المراجعین الداخلیینالصادر من مفهوم المراجعة الداخل

مي محاید"، وهذا معناه ضرورة أن یتمتع القائمین على أداء هذه  أنه أشار إلى أنها "نشا تقی

ة حرة وموضوع ة تكفل لهم القدرة على أداء عملهم  استقالل فة  قدموا آرائهم ، وأن الوظ

ون مستقًال في عمله وهو مو  ن للمراجع الداخلي أن  م یف  امهم بدون تحیز، ولكن  ظفًا وأح

ا؟ مؤسسةال قدم خدماته إلدارتها العل ن أن یتحق له االستقالل الكامل وذلك  و م في الواقع ال 

ع تحقی نوع من  ستط ة، إال أنه  ف م عالقته الوظ مي  االستقالل منح خالل الموقع التنظ

ا،  ة (الصحن، السرا ة والموضوع  .)193ص، 2004للمراجعة الداخل
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مي  ضمن عدم تأثیر الجهات واألشخاص الذین تتم مراجعة أعمالهم فالموقع التنظ المناسب 

امهالحد من نطاق عمل ا في مي ،لمراجع الداخلي وفي إصدار أح الموقع التنظ قصد  ما  حیث 

اني،  یلي   :)40ص ، 2006السواح، (الق

 مي لل ل التنظ ة. ؤسسةمالمستو اإلدار في اله ه قسم المراجعة الداخل  الذ ینتمي إل

  ة تقر مؤسسةفي ال ولةؤ المسالشخص أو الجهة س قسم المراجعة الداخل ره التي یرفع إلیها رئ

ة. ات المراجعة الداخل  عن عمل

حظـــیج ،ما سبوفي ضوء  موقـــع الداخلـــى المراجـــب أن   ةـــؤسسمي الـــب فـــع مناســـي 

لــات التــــولیؤ ام والمســـذ المهـــتنفیل له ـــف ُ حــف بــي   ـــهو ر  ذلكـــل تحقیـــد وسائـــها، وإ

فیـــة الداخلیـــالمراجع مجلـــة وظ اشـــًا  ذا ـــة عن هـــة المنبثقـــة المراجعـــأو لجن رةً ـــس اإلدارة م

ن الذین ـــر التنفیذییـــس اإلدارة غیـــاء مجلـــونة من أعضـــ)، والم59ص، 2007ح، ـــس (صبـــالمجل

فضـــــة والمحاسبیـــور المالیــــرة في األمـــم خبـــلدیه عیـــل أن تكـــة، و ة ـــة الداخلیــــة المراجعـــون ت

ام ـــائه االهتمــدم إعطـــة وعـــدارة المؤسســــس إس مجلـــت رئیـــ وقـــرًا لضیـــة نظـــة المراجعـــبلجن

عـــه مهمـــذ تتطلبــــب الـــالواج  ةـــة الداخلیـــال إدارة المراجعـــى أعمراف علـــة واإلشـــة المتا

ان ون لجنة المراجع)41ص ،2006واح، ـــالسي، ـــ(الق مة ، هذا فضال عن  ائز حو یزة من ر ة ر

ةأنها " التي تعرف المؤسسات مة  عمل م الممارسات السل یتم من خاللها تحدید القواعد وتنظ

ة على القائمین على إدارة الم حف حقوق المساهمین ؤسسةللرقا ضمن  ،ما   من مالئم مستو و

ة ض واإلفصاح الشفاف  من المصالح أصحاب واألطراف جهة من اإلدارة مجلس بین العالقة و

، ،(درواسي "أخر  جهة إذ یجب أن تكون لجنة المراجعة مسؤولة على  .)5ص، 2012 الهاد

افــــن وترقیـــاألقل عن اإلشراف على تعیی جــــة الداخلیــــإدارة المراجع اءــــأعضأة ــــة وم ب أن ــــة، و

اســــاد جمیــــم اعتمــــیت المراجعــــراءات الخاصــــاییر واالجــــات والمعــــع الس ة عن طر ــــة  ة الداخل
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ما یجب أن تقوم لجنة المراجعة 236ص، 2007آخرون،  ،نــة (الصحـــة المراجعــلجن  ،(

ال  ساعد  ل الذ  الش التنسی وزادة االتصال بین المراجعین الداخلیین والمراجع الخارجي 

اتهم التزاماتهم ومسؤول الوفاء  ة االعتماد على ال ،الطرفین  ان ة وزادة ام معلومات والتقارر المال

ة  ،التي ینتجها النظام المحاسبي في المؤسسة حلقة وصل بین المراجعة الداخل ذلك العمل  و

ة من جهة أخر  التالي فهي تعمل على دعم  ومجلس اإلدارة من جهة والمراجعة الخارج ، و

مة المؤسسات ،استقالل المراجع الداخلي سناد حو م وإ وضمان استمرار وسالمة  ،ومن ثم تدع

قه ، (درواسي،  اتطب ة وف  ،)13ص، 2012الهاد ون بذلك موقع إدارة المراجعة الداخل ف

مي للمؤسسة  ل التنظ ة في اله ل رقم (لجنة المراجعة الداخل   :)3-2ما یوضح الش

ل مي للاموقع  )3- 2( ش ل التنظ ة في اله   ؤسساتملمراجعة الداخل

  
ح داوود المصدر: ة، 2007( ص ة، اتحاد المصارف العر ، 1). دلیل التدقی الداخلي وف المعاییر الدول

  . 60صبیروت، لبنان، 

ة  حیث یتضح ل ًا ضمن ه ون واضحًا وجل ة یجب أن  أن موقع المراجعة الداخل

طؤسسةمال ون مرت ما یجب أن  ال اً ،  ن ت، وذلك حتى ؤسسةمأعلى مستو إدار   إدارةتم

اته ام بواج ة من الق ة االمراجعة الداخل القدرة على االتصال  ادون تحیز، وتكون له استقالل
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مجلس  اشر دون قیود  التالي ،ةاجعر لمأو أعضاء لجنة ا اإلدارةالم تضمن وصول تقرر  و

حات المقترحة إلى ید الداخلي المراجع  ل مجموعة من النصائح والتصح ون على ش الذ 

ة ولمسؤ  حات التي یراها مناس التصح قوم  م هذه االقتراحات و الخبرة التي تسمح له بتقی  .یتمتع 

اغة النتائج التي توصل إلیها من قصد بها قدرة المراجع الداخلي على ص ة ف  أما الموضوع

ة المراجعة ة خالل تنفیذ عمل س  ،حیث تتف هذه النتائج مع األدلة والبراهین والحقائ ،الداخل ول

اني، السواح،  ة (الق ة لتحقی 79ص ،2006وفقًا للمشاعر واألهواء الشخص )، والوسائل المطلو

بیر في أید  ة تقع إلى حد  من خالل ابتعادهم عن  ،المراجعین الداخلیین أنفسهمهذه الموضوع

ة اً واالعتماد على االدلة اعتمادًا م ،التأثیرات الشخص ًا ومنطق ل الذ ،وضوع تتضح معه  الش

ات وصحة أمانتهم وجدیتهم فأ حرة ودون ي توصلهم إلى أدلة االث مراجعته  امهم لما قاموا  ح

ة في أید أفراد تحیز ات أو الوسائل التي تضمن الموضوع ، وفي حاالت أخر قد تكون الترتی

ا ،ولجنة المراجعة ،مجلس اإلدارة ،المؤسسةفي  مجموعات أخر أو  والمهم في ، واالدارة العل

ستخدم المراجعون  ه األطراف األخر الداخلیون الحالة األخیرة أن  نة لتوج ع الوسائل المم جم

ة المراجعـرهم على موضـم بتأثیـوإعالمه ،ؤسسةمفي ال ما یجب علیـین الداخـوع هم أن لیین، 

االهتمام مقو    :)65ص ، 2010 (عبد ره، ياآلتوا 

ل  -أ المراجعین الداخلیین مع مراعاة عدم تضارب المصالح  توزع مهام المراجعة على 

 والتحیز.

ل مراجع داخلي إلى    - ب ة الحاالت التي تتضمن تعارضًا في  مدیر إدارةیرفع  المراجعة الداخل

قوم  اء المراجعة على  مدیرالمصالح، وهنا  ة بإعادة توزع أع إدارة المراجعة الداخل

 المراجعین الداخلیین.

لما یجب تداول أع   -ج ها دورًا بین المراجعین الداخلیین  نمال المراجعة أو تناو  .أم
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ة، ورغما تولىفترض أال ی  - د أعمال أخر  لمراجع الداخلي أ سلطة تنفیذ فه  ذلك إذا تم تكل

ة بخالف المراجعة  ون مفهومًا الداخل ه ولد یجب أن  أنه یؤد األطراف ذات العالقة لد

. األعمالهذه  ًا صفته مراجعًا داخل س   ل

ة    - ه ضرورة مراجعة النتائج التي یتم التوصل إلیها من المراجع الداخلي  من تتطلبالموضوع

ة تقرر المراجعة. تا ة المراجعة قبل   عمل

ناءً على    ن القول  ،ذلكو ل أساسي إلى وجود إدراك إم ش ة تحتاج   لدن الموضوع

دارة  ،المراجع الداخلي إلى أهمیتها م وإ ة تنظ ف اإلضافة إلى  قها،  ة تحق ف  إدارةوتوفر معرفة 

ةالمراجعة  توزع المهام ،الداخل ة،  داعواالبت ،وذلك من عدة جوانب  عن الوظائف التنفیذ

یز ع ما یتضح أن استقالل المراجع الداخلي  ،حالة من تعارض المصالح عدم وجود لىوالتر

الموضو  ل أساسي  ش مي المناسب في یرت  ة التي یجب أن یتمتع بها، والوضع التنظ ع

ة. ؤسسةمال فاءة وفاعل ن من أداء عمله    لیتم

ة 2- 3-2- 2 قسم المراجعة الداخل ة للعاملین   : الكفاءة المهن

ه    ام  ة المطلوب الق االتساع و إن نطاق المراجعة الداخل األمر الذ الشمول، یتسم 

في  ینالداخلی ینلمراجعمناسب من الكفاءة والتأهیل لستوجب معه ضرورة توفر مستو 

قه إمن التأهیل  ، وهذا المستو ؤسسةمال ن تحق م ر صال من خالل وجود مجموعة من العناال 

اساتها ؤسسةمال هم إدارةتسالتي یجب أن   يــوهذه العناصر ه، في إیجادها من خالل س

 ، ش، خال  :)416ص، 2005(الدرو

ة لتعیین المراجعین الداخلیین. اً شروط المؤسسةأن تضع   -أ  محددة ومناس

فاءة المراجعین.  - ب ات الالزمة للرفع من  ان  العمل على توفیر اإلم

فاءة المراجعین الداخلیین.  -ج ة الالزمة لرفع   أن تنظم البرامج التدرب
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 إدارةأن تحرص على وجود أشخاص على مستو مناسب من التأهیل والخبرة للعمل ب  - د

ة.  المراجعة الداخل

ة المراجعة  إدارة مدیرعلى التحق المستمر من أن العمل   - ه اشرة على أعمال الداخل شرف م

 .دارةاإلوأنشطة 

ة لمساعدتها في أداء   -و ة للمراجعة الداخل ات اإلضاف ان ا بتوفیر اإلم أن تهتم اإلدارة العل

الدورات والنشرات المتخصصة.  عملها 

مي.أن تعمل اإلدارة  - ز ع المراجعین الداخلیین على تحسین مستواهم التعل ا على تشج  العل

ة االتصال بین   -ح ا على تحسین عمل ة واإلدارات  إدارةأن تحرص اإلدارة العل المراجعة الداخل

 .ؤسسةماألخر داخل ال

قة و    ر تبین من النقا السا ة والتأهیل العلمي في الذ ة توفر الكفاءة المهن  إنجاحأهم

ة المراجعةع ة مل یز  ،الداخل قها من خالل تر ن تحق م راجعین على توفرها لد الم اإلدارةالتي 

اإلضافة إلى یالداخل ة المتخصصة  حرصالین،  على توفیرها من خالل إجراء الدورات التدرب

فة، هذا فضًال عن ضرورة اهتمام المراجع الداخلي  ة أدائهم لهذه الوظ –لهم للرفع من دقة وفاعل

ة ،بهذه األمور -نفسه فاءته المهن ه للرفع من  ر  ،وسع ةوتطو واالستفادة من  ،قدراته العلم

لف بها لزادة  ة. خبرتهالمهام الم  العمل

ة: وجود معاییر 3- 3-2- 2 ة المراجعة الداخل  لعمل

عتبر من المقومات  ةإن توفر معاییر لألداء المهني  غي توافرها أل عمل  األساس التي ین

ة  ،مهني متطور ناجح ة واقتصاد ة وقانون ة في بیئات ثقاف ولتنفیذ أعمال المراجعة الداخل

اینة، وداخل  واسطة أشخاص من  مؤسساتمت ة، و م اكلها التنظ تختلف أهدافها وأحجامها وه

ة التي تقوم ال)، حیث تمثل 34ص ،2009 (جمعة،مؤسسةداخل وخارج ال اد األساس معاییر الم
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ة  على المراجعین الداخلیین االلتزام بها عند أداء مهامهم  التي یجبعلیها مهنة المراجعة الداخل

  المختلفة.

على 1941سنة  هستأسمنذ  )IIA( المراجعین الداخلیین مجمعدأب  اراإلطوفي هذا 

ة للمراجعة اوضع معاییر للممارسة  ةتحتو على العناصر  ةلداخلالمهن وذلك للمهنة،  األساس

  :)323ص ،2009(حماد،  بهدف

اد   .أ ةتحدید الم غي أن تكون. األساس ما ین ة   التي تحدد ممارسة المراجعة الداخل

مة المضافةتوفیر   .ب ة ذات الق  إطار ألداء مجموعة عرضة من أنشطة المراجعة الداخل

 مؤسسة.لل

م أداء المراجعین الداخلیین.  .ج اس وتقی  وضع أسس لق

ة المحسنة.  .د م ات التنظ   تعزز العمل

ة التي  اإلطارتكون و  من  1978 سنة مجمعال أصدرهاالعام لمعاییر المراجعة الداخل

ة خمسة معاییر االستقالل سة تتعل  ة ،رئ ة المهن  ،وتنفیذ أعمال المراجعة ،ونطاق العمل ،والعنا

ار من هذه المعاییر ینقسم إلى مجموعة من المعاییر  ل مع ة، و دارة قسم المراجعة الداخل وإ

س (المدلل،  ار الرئ ة تعبر عن وسائل تحقی المع   .)49ص، 2007الفرع

ــــــات مــــــا  مجمــــــعقــــــام ال وقــــــد ــــــة وتعــــــدیلها وفقــــــًا لمتطل ر معــــــاییر المراجعــــــة الداخل بتطــــــو

ســـــنة ، ممـــــا أد إلـــــى إصـــــدار قائمـــــة جدیـــــدة األعمـــــالســـــتجد مـــــن أحـــــداث وتطـــــورات فـــــي بیئـــــة 

ــــــــــــــةــــــــــــــــتح 2003 ــــــــــــــة للمراجعــــــــــــــة الداخل ــــــــــــــة للممارســــــــــــــات المهن  ت مســــــــــــــمى المعــــــــــــــاییر الدول

International Standards for the Professional Practice of Internal 

Auditing )ISPPIA قة، إذ تــــــــــم الت علــــــــــى القائمــــــــــة الســــــــــا م ) شــــــــــملت إجــــــــــراء تعــــــــــد تقســــــــــ

طي،  معاییر المراجعة إلى   :)323ص، 2009حماد، ؛ 6ص ،2013(مرا
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ح : وهي المعاییر معاییر السمات .1 سمات أو خصائص الجهات التي تؤد التي تختص بتوض

ما توضح  ة،  فة المراجعة الداخل ات الجودة التي یجب توفر وظ ة،  هامتطل للمراجعة الداخل

ة ات االستقالل ذلك متطل ة ،و ة الالزمة ،والمهارة ،والمعرفة ،والموضوع وغیر ذلك من  ،والعنا

ة الالزمة من خالل تحدید مد العمل  العنا ات ألداء المهام الملقاة على عاتقهم والتزامهم  المتطل

ات  ة إدارة المخاطر وعمل فاءة وفاعل م مد  ة وتقی المطلوب لتحقی أهداف المراجعة الداخل

ة. م المؤسسي والرقا   التح

عة أ معاییر األداء: .2 ةنشطة المراجعة الداتصف هذه المعاییر طب س التي  ،خل وتضع المقای

المخاطر یتم م أداء تلك األنشطة، وذلك من خالل وضع خط خاصة  صال  ،من خاللها تقو وإ

ذلك تقبل اإلدارة  ا لمراجعتها واعتمادها، و ات تنفیذها إلى اإلدارة العل تلك الخط ومتطل

د هذه المعاییر على ضرورة أن تح ما تؤ دد المراجعة المناط واألنشطة الخاصة المخاطر، 

  .التي یجب مراجعتها

ة:  .3 جراءات المراجعة الداخل م معاییر السمات معاییر تطبی وإ تستخدم هذه المعاییر لتدع

فات ًال  ،واألداء عن طر المساعدة في استخدامها في أنواع معینة من التكل وتغطي المعاییر 

ید واالستشارات من خدم  .المقدمةات التو

مات یتبین لنا محاولة  ومن   ام بوضع  مجمعخالل هذه التقس المراجعین الداخلیین الق

ة المراجعة م عمل ة أسس تح ع النواحي ، وهذه األسس الداخل تشمل مجموعات تغطي جم

ةً  فة المراجعة بدا ات  المتعلقة بوظ ة، ومتطل فة المراجعة الداخل صفات الجهات التي تؤد وظ

م أداء األنشطة،  اً أنفسهم، ومرور الداخلیین الجودة، وصفات المراجعین  س التي تقی  نتهاءً وإ المقای

ة (و  )معاییر السماتاألولى ( المعاییر التي تسعى إلى دعم المجموعتین  ، )عاییر األداءمالثان

ن وصفه م ذلك  أنها و قوم من خالل اإلطارا   استخدامالداخلي المراجع  هالعام الذ 



70 
  

حقی األهداف المرجوة، لذا تعتبر من أهم المقومات التي یجب توفرها عند تطبی لت اإلجراءات

ة فة في تحقی األهداف  ،المراجعة الداخل وذلك لما لها من فائدة في ضمان نجاح هذه الوظ

 .ؤسسةمالمرجوة منها داخل ال

 :داءاألو  نطاق العمل 4- 3-2- 2

ــــــة   م ســـــالمة وفعال شـــــتمل نطــــــاق عمـــــل المراجـــــع الــــــداخلي علـــــى فحـــــص وتقیــــــ یجـــــب أن 

ـــــة المعمـــــول بهـــــا فـــــي ال ـــــة الداخل م مـــــد مؤسســـــةنظـــــام الرقا عـــــة وتقیـــــ ـــــذلك متا ، وأن یتضـــــمن 

ــــــات وأنشــــــطة الفـــــاءة أداء ع ات واالقتراحــــــات لتحســــــین  مصـــــارفمل المختلفــــــة، ووضــــــع التوصـــــ

ـــــهنظـــــام  مراجعـــــة النـــــواحي  مـــــن خـــــاللیـــــتم ذلـــــك و  ،وأداء العمـــــل ،الضـــــ الـــــداخلي المعمـــــول 

ة اني التال  :)97ص، 2006السواح،  ،(الق

یجب على المراجعین الداخلیین دراسة مد صحة صحة المعلومات ومصداقیتها:   - أ

م ال ذلك دراسة وتقی ة الوثوق بها، و ان م ة وإ تحدید سائل المستخدمة في و المعلومات المال

ب وعرض هذه المعلومات. اس وتبو  وق

اسات والخط واإلجراءات والقوانین والقواعد:  -ب الس یجب على المراجعین الداخلیین  االلتزام 

قة في ال اساتاللتأكد من تم ؤسسةمفحص النظم المط واإلجراءات  ،والخط ،شیها مع الس

ات والتقارر. ون لها تأثیر على العمل  اإلدارة والقوانین واللوائح العامة التي 

ة األصول:   - ج ة األصولحما م طرق حما والتحق  ،یجب على المراجعین الداخلیین دراسة وتقی

 من وجود تلك األصول.

ة  للموارد: مثلاالستخدام االقتصاد األ  -د م مد اقتصاد یجب على المراجعین الداخلیین تقی

ة استخدام الموارد.  وفعال
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ات والبرامج:   -ه ات للتأكد تحقی أهداف العمل یجب على المراجعین الداخلیین مراجعة العمل

انت النتائج المحققة متم ات امما إذا  انت العمل ة مع األهداف الموضوعة، وما إذا  ش

ة   ها وفقًا لما هو مخط لها.قد تم تنفیذالتشغیل

ة الصالمراجعین الداخلیین  مجمعع وقد وسَّ  ،هذا در سنة افي تعرفه الجدید للمراجعة الداخل

م الخدمات مهمة أضاف إلیها  حیث ،هامن نطاق 1999 فاءة ؤسسةملل االستشارةتقد ، وتحسین 

ة ة الداخل مة سهامواإل ل من إدارة المخاطر ونظم الرقا ما أكد التعرف على في تفعیل الحو  ،

ة  مة للضرورة أن تضیف المراجعة الداخل مي مق امها بدورها التقو ، البناءؤسسة من خالل ق

مة المؤسسة م حو امها بتدع ذلك من خالل ق ة  ،و ة المبن ید م خدماتها االستشارة التو وتقد

اجیجي، بیت المال،  الموضوعي على الفحص  التالي لم تعد المراجعة ، )443ص، 2005( و

ة  ة نظام  قاصرةالداخل قة لتحدد فعال على المعامالت والصفقات التي حدثت في الفترات السا

ة ة الداخل شمبل  ،الرقا ضـــامتد دورها ل المخاطـــــًا التعرــــل أ ة ـــرض لها المؤسســــالتي تتع ـــــرف 

م  ،)14ص، 2011(المدهون،  ةوتقد ة الالزمة لمجلس  ،الخدمات االستشارات الفن ید والتو

انت الم ما یخص إذا  اتجاه تحقی األهدافاإلدارة أو لجنة المراجعة ف أو أن  ،ؤسسة تسیر 

ة أنظمة إدارة المخاطساألمر الذ هناك مخاطر تواجه المؤسسة،  ر ـیؤد إلى تحسین فعال

ة ةنظمواأل مم في تفعیل هسمما  الرقاب    ).84ص، 2002(المدلل،  ةـــالمؤسس ةحو

غطي ،تضح مما سبو  متد ل ة  ع الجوانب  أن نطاق المراجعة الداخل ه جم الفحص ف

ة ة المال ین المراجع واإلدارة والقانون ة األمر الذ یؤد إلى تم م  الداخلي والتشغیل من تقد

ات إدارة  ،ؤسسةمخدماته االستشارة لل ة وعمل ة الداخل فاءة نظم الرقا اإلضافة إلى تحسین 

  المخاطر.
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ة ضمان لو في هذا اإلطار و  ة تغط علنطاق عمل المراجعة الداخل قة جم  األنشطة السا

ر  هاة الملقاة على عاتقـــولیؤ ار المســـي إطــفوذلك  ،يـــاآلتام ـــا القیـــى اإلدارة العلیـــعل بـــیج ،الذ

 ، ش، خال  :)417ص ،2005(الدرو

ة. إدارةدد الكافي من الموظفین للعمل بتوفیر الع  -أ  المراجعة الداخل

ة المختلفة للعمل ب   - ب ة. إدارةتوفیر التخصصات الفن  المراجعة الداخل

ة   -ج ات اإلدارة والتشغیل شمل مراجعة األنشطة والعمل ة ل ع نطاق عمل المراجعة الداخل توس

ة.اإلضافة إلى  ات المال  مراجعة العمل

ة. دارةإلون الحرص على أن   - د ة الداخل ة دور في تحسین نظام الرقا  المراجعة الداخل

ة إدارة منح   - ه ة في ح الالمراجعة الداخل ة التي تهدف إلى حما ة الداخل م إجراءات الرقا تقی

 األصول الثابتة مثل إجراءات الحراسة والتأمین وغیرها.

ع فروع الدوجود وحالحرص على   -و ة في جم  .ؤسسةمات للمراجعة الداخل

ة إدارة منح   - ز ات في ح الالمراجعة الداخل ات مراجعة شاملة ولكافة المستو إجراء عمل

 اإلدارة.

ة المرت ی ،سب وفقًا لماو    فة المراجعة الداخل ا لوظ ة دعم اإلدارة العل مستو تبین أهم

ة المراجعة  الإدراكها ألهم ة  ام و ، ؤسسةمالداخل اإلجراءات  اإلدارةالذ ینتج عنه ق ا  العل

قة فة داخل الاسهتالي اإلالو ،السا ة هذه الوظ فاءة وفعال   .ؤسسةمم في تحسین 

ة : 5- 3-2- 2 م أعمال المراجعة الداخل  تنظ

ة ضرورة إلنج قوم  ،هااز أهدافتعتبر أعمال المراجعة الداخل مدیر إدارة لذا یجب أن 

ام،  المراجعة بإدارتها ة المراجعةبإح نه من ا وذلك من خالل التخط لعمل م ل الذ  لش

المســـالقی ات الملقاة على ؤ ـــام  عملدارةاإلعات ول ما یجب أن  توفیر أدلة عمل  على ، 
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 يـــا یلــــم ةـــالمراجعم ـــن تنظیـــتضمیأن ب ـــإلى ذلك یج افةـــاإلض، االدارةل ــــا داخـــد بهــــسترشُ ل

اجیجي، بیت المال،   :)444ص، 2005(

ات إدارةمسؤ تحدید أهداف وسلطات و   -أ ة. ول  المراجعة الداخل

ات ومهامؤ ضرورة وضع الخط الالزمة لتنفیذ مس   - ب  المراجعة. إدارة ول

اسات   -ج ل وحجم إدارةفي ش واإلجراءاتإعداد الس توب یتناسب مع ه المراجعة  ل م

ة.  الداخل

شرة بإدارةوضع البرامج الالزمة الخ  - د ر العناصر ال ار وتطو ة. ت  المراجعة الداخل

 جع الخارجي.بین المراجع الداخلي والمراالتعاون   - ه

ن لإلدارة من خالل تحدید األهدافو     ،ورسم خطو السلطة المخولة لكل فرد ،م

ح حدود المسؤ  ل فرد وتوض ة مساءلة  من ثم یتم تحسین  ،ومحاسبته عن أداء أعماله ومهامهول

ة على الوظائف والمهام المختلفة ة الرقا اخلي التعاون والتشاور بین المراجع الدما أن  ،فعال

فتین، عتبر من العوامل التي قد تؤد إلى والمراجع الخارجي  فاءة الوظ ة و على فزادة فعال

ل منهما،  ،واألهداف الرغم من اختالفهما من حیث النطاق إال أنه ال یوجد تعارض بین عمل 

ة على عملیهما،  غة التكامل ن أن نلخصحیث بل األصل أن تتغلب الص ون االتعالت امج م

ما یل نبی فتین ف   :)43ص ،2009، و(النون يالوظ

بیر على قرار المراجع الداخلي حاالعتماد إلى  ع المراجع الخارجيستط -أ م بد  ةتقی  فاعل

ة. ة الداخل  نظام الرقا

ع المراج - ب ساعد المراجع الخارجستط ثیر من أعمال الجرد المفاجئ ع الداخلي أن  ي في 

ة.  مثل الجرد المفاجئ للنقد
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طلبها في مراجعته خصوصًا   -ج عد للمراجع الخارجي األدلة التي  ع المراجع الداخلي أن  ستط

ة العام.  في نها

ة المراجعة   ،التعاون والتكامللضمان نجاح هذا و  یجب على المراجع الخارجي أن یراعي فعال

ة االعتماد على عمل  ان مه إلم ة عند تقی ة وتأثیراتها على إجراءات المراجعة الخارج الداخل

مي لل ل التنظ ة في اله ، ؤسسةمالمراجع الداخلي، من خالل مراعاة موقع المراجعة  الداخل

ة  ،للمراجع الداخلي ومد العمل المتاح ذلك الكفاءة الفن اته، و ووجهة نظر اإلدارة حول توص

  .)92ص، 2007(المدلل،  للمراجع الداخلي

ة المراجعة إدارةحظى أن ت أنه یجب ،ما سبتضح مو  م مُ  الداخل م بتنظ ومحدد وواضح ح

مة على أعمال المراجعة من أجل ضمن  ومالئم ة سل ة تحقی أهداف المراجعة رقا الداخل

اإلضافة إلى  اإلدارةالمرجوة منها، وهذا ال یتحق إال بتوفر الدعم من قبل  فة،  ا لهذه الوظ العل

ة مدیر إدارةتوفر مستو مناسب من الكفاءة والتأهیل ل وادرها المراجعة الداخل   .و

عتمد على ما  ة  أن نجاح المراجعة الداخل ن القول  مجموعة من المقومات التي  توفرم

ةتس ة عمل المراجعة الداخل ة في ضمان فعال صفة أساس وتحسین قدرتها على تحقی  ،هم 

وتتمثل هذه المقومات في  ،مساعدة اإلدارة على تحقی أهدافها العامةالمتمثل في  ،هدفها األساس

ُح  ة والتي تتأتي  ة المناس ار توفر المهارات الفن فة لموظفیناسن اخت ذلك ، القائمین بهذه الوظ و

ا  الذ تقدمه دعمالو ، أنفسهم بهذا الجانب الداخلیین اإلضافة إلى اهتمام المراجعین اإلدارة العل

فةلهذه ال ع نطاق بدوره هم س ، والذؤسسةمالالمبني على مد إدراكها ألهمیتها  ،وظ في توس

ع أنشطة ال ة إلى جم و ن وجود قوانین أإفضال عن ذلك ف ،المختلفة ؤسسةمعمل المراجعة الداخل

مة  فاءة عمل اإلدارة، ومن ثم إضافة ق ة یزد من ضمان  م عمل المراجعة الداخل معاییر تح

  ؤسسة.ملل
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ة في  2-4 ةالمراجعة الداخل ز أداء ودورها في  المصارف التجار تعز

ة   إدارة المخاطر المصرف
ة التطور الذ  أد فة المراجعة الداخل ه وظ توسع الخدمات إلى ومعاییر األداء المهني مرت 

فةالتي تقدمها  ة محصورة في الدور هذه الوظ التقلید المتمثل ، فلم تعد خدمات المراجعة الداخل

ة شف األخطاء عند إعداد التقارر المال بل امتدت خدماتها لتشمل الخدمات االستشارة في  ،في 

ذلك  بیر منها بإدارة المخاطر التي یتعرض لها المصرف، و مجاالت متعددة ترت في جزء 

ًا في ضمان الكفاءة فة من الوظائف المهمة التي تلعب دورًا حیو حت هذه الوظ ة  ،أص والفعال

م ،لوالتحلی ،من خالل توفیر الدراسةإلدارة المصرف  م االستشارات ،والتقی والمعلومات  ،وتقد

مخاطر التي العلى أن  ضماناتتقدم أنها اإلضافة إلى  ،األنشطة المختلفة في المصرف المتعلقة

ة، أتواجه  فاعل التعرض من خالل  قسمسیتم عرض هذا الالمنطل  ذامن هو نشطة المصرف تدار 

ة في المصارفل دارة المخاطر المطلب األول، و في  التجارة لمراجعة الداخل ة وإ المراجعة الداخل

ة   .المطلب الثانيفي  المصرف

ة في المصارف المراجعة  1- 2-4 ة الداخل  التجار

ع  ةتن ة  أهم ة والمراجعة الداخل ز الذ المصارف التجارة على أعمال الرقا إلى الدور المر

ه األخیرة  ارها تقوم  بیر في دعم الخط أحد دعائم االقتصاد الوطني، اعت ل  ش وتساهم 

ة في المجاالت المختلفة النقودالتنمو ا نشاطها  اإلضافة إلى إرت ، من هذا المنطل سیتم في ، 

ادئها وعناصرها. ة في المصارف التجارة وم عة المراجعة الداخل   هذا الجزء من الدراسة تناول طب
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ة في  1- 4-1- 2 عة المراجعة الداخل ةطب   المصارف التجار

ًا في إدارة االقتصاد ،قطاعًا فاعالً  المصارف التجارةعد تُ  مر  ،وحیو ة التطورات التي  ومواك

ة الالزمة لتعبئة المدخرات ،بها من خالل توفیر القنوات سبل  ، وتوجیهها نحوواألطر المؤسس

قي الداعم لمسیرة النمو المطرد.   االستثمار الحق

أنها ة"م حیث تعرف المصارف التجارة  ان  ،ؤسسة مال الطلب علیها،  التقاءوم عرض النقود 

ع األموال من أصحاب الفائض اقوم المصتفهي همزة وصل بین المدخر والمستثمر، إذ  رف بتجم

عطائ ،عـــل ودائـــعلى ش )نوالمستثمر  نر ـــالمالي (المدخ ل ــــي في شـــز المالـــحاب العجـــألص اهـــوإ

أق ،احـــن األرـــدر مـــأكبر ققی ـــدف تحـــان، بهـــاالئتمواع ـــد أنـــإح نة" ــــر ممــــل مخاطـــو

أنها 5ص، 2008مي، ـــ(قاس ما تعرف  "تلك المؤسسات التي یتمثل دورها األساسي في قبول )، 

المشارع وف األطر و  وخل النقود عن طر التوسع في منح القروض لألفراد والمؤسسات ،الودائع

" (فرج،  ز حددها المصرف المر ذلك، )19ص، 2013التي  ن القول  و سة أم فة الرئ ن الوظ

م االئتمان  ،لمصارف التجارة تتمثل في قبول الودائعل م  اإلضافة إلى ،أنواعه المختلفةوتقد تقد

ة الخدمات  االت المصرف إصدار وقبول الكمب   .یرهاوغاألخر 

في تأدیتها ألعمالها بثالث سمات مهمة تمیزها عن تتسم  المصارف التجارةهذا نجد أن و

ة هذه السمات إلى تأثیرها الملموس على أوجه أنشطة المصارف  غیرها من المؤسسات، وترجع أهم

  :)14ص، 2009(قاسمي،  اآلتيــتتعل هذه السمات بحیث التجارة، 

ة: -1 المقارنة مع أنواع كها لمالّ مة التجارة إلى تحقی أراح مالئرف حیث تسعى المصا الرح

المصارف األخر والتي تتعرض إلى نفس درجة المخاطرة، ولكي تحق هذه المصارف هذه 

أحسن ط ة یجب علیها أن توظف األموال التي تحصل علیها من المصادر المختلفة  قة ر الرح

اءها ألن األراح  جمالي النفقات.وأن تخفض نفقاتها وأع  تعني الفرق بین إجمالي االیرادات وإ
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لما زادت ه السیولة: -2 لها إلى نقود، ف ذه السهولة یتوقف مقدار سیولة األموال على سهولة تحو

م وجودها في بیئة إزدادت سیولة األموال ح ، والنقود هي أكثر األموال سیولة، فالمصارف التجارة 

فرض ع ة، فالقانون والعرف  ة خارج ة معینة من ودائعها في صورة أرصدة نقد لیها أن تحتف بنس

ات السحب المفاجئ.حاضرة   لمواجهة طل

ات توظیف أموال المصار  ):األمانالضمان ( -3 ة من عمل ل عمل غض النظر  فإن أساس 

ه في اآلجال المتف  قترضها المصرف سوف تعود إل أن األموال التي  عن مصدرها هو الثقة، 

م أو علیها، لذا یجب على المصرف أخذ عدة شر  ات قبل تقد اط نوع من أنواع   وتبني عدة احت

  القروض.

ة تواجهها مجمو أن  اإلضافة إلى جراءات األعمال المصرف المخاطر تعرقل عة من أنشطة وإ

 المصارف التجارةوفقدان  ،ؤد إلى مشاكل تهدد بخطر فقدان العمالء لودائعهمسیرها، وقد ت

ة اإلفالس أو المقاضاة أمام المتعاملین ،لرؤوس أموالها ان التالي إم أو وقوع مخالفات على  ،و

ة وم ة على التي تمارس  المشرفة المصرف من قبل الجهات الح وم ة الح  المصارف التجارةالرقا

ز رفاالمص ،  ةالمر تتولى  ةداخلیتطلب وجود جهة قد الذ  األمر ،)74ص، 2011(قر

عة األداء،ؤ ومس مهام ة ومتا ات مراق بیرة في تكتسب لك لذ ول ة  ة أهم المصارف المراجعة الداخل

ع حیث یجب  ،التجارة ة، دون  وحداتإخضاع جم ة المراجعة الداخل عاد المصرف إلى عمل است

ما یلي أهم اإلجراءات نشا من األنشطة من نطاق هذا العمل،  أ ام بها ضمن التي یوف جب الق

ةامه  :)21ص، 2011(المدهون،  المصارف التجارة م المراجعة الداخل

ة  .1 م مد فعال ة وأنظمة الض الداخلي والتحق من  مةءومالفحص وتقی ة الداخل نظام الرقا

ة بتحلیل مخاطر نظام الض الداخلي مهام الرقا المس ،االلتزام  ام  اتؤ والتحق من الق  .ول

م التزام المص .2 المخاطر.التجارة رف اتقی اسات والضوا المتعلقة   الس
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ما في ذلك الدقة .3 ة في العمل ( م مد الموثوق ة). ،النزاهة ،تقی  والشمول

م مد .4 ة واإلدارة المالئمة  تقی  تخاذ القرارات.المعلومات المال

م مد استمرارة .5 ةو  تقی ة نظم المعلومات االلكترون  .موثوق

حق  .6 ل المطلوب الذ  الش  الكفاءةالتحق من سیر العمل في إدارات وأقسام المصرف 

ة في العمل.  والفعال

اتؤ أن مس ،السابمن العرض ضح تو  ة تتمحورالمراجعة  إدارة ول م حول  الداخل مد تقی

ع من قبل المصرف مةومالءفاءة  ة المت ة الداخل القوانین نظام الرقا ، والتحق من مد االلتزام 

ما في ذلك ال اسات العامة للمصرف  اسات المتعلقة بإدارة المخاطر،والس ومراجعة البرامج  س

ات  م االستشارات  ،للتأكد من تماشیها مع األهداف الموضوعةوالعمل ن من تقد وذلك حتى تتم

ات ال ة العمل فاءة وفاعل ة والتأكیدات الالزمة حول  ي تم تنفیذها من قبل موظفي تالمطلو

م المعلومات الالزمة للتأكد من حسن إدارة المخاطر التي یتعرض لها  اإلضافةالمصرف،  إلى تقد

  المصرف.

ة في م 2- 4-1- 2 ةادئ المراجعة الداخل   المصارف التجار
ة ة المصرف ازل للرقا اإلشراف على أعمال ، قامت لجنة  لفة  خالل  المصارف التجارةالم

ة ف 2001سنة  اد  Basel IIل از ي اتفاق ة بوضع عدة م ة مستمدة من أساس للمراجعة الداخل

ن إیجازها، المراجعین الداخلیین مجمعمعاییر    :اآلتي في م

ة: .1  العمل الدائم واالستمرار

ة د   فة مراجعة داخل ائمة، تقوم بتنفیذ المهام یتضمن هذا المبدأ ضرورة وجود وظ

لة إلیها، وعلى ولؤ والمس ا  اإلدارةات المو تي تضمن افة اإلجراءات الضرورة الاتخاذ العل

فة، التي یجب أن ت اته و عة وطب مصرفتناسب مع حجم الاستمرارة هذه الوظ  ،أنشطتهعمل
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شرة المؤهلة التي تساعد في تحقی أهداف  خاصةً  ما یتعل بتوفیر الموارد الالزمة والكوادر ال ف

ة ،  المراجعة الداخل   .)75ص، 2011(قر

ة .2 ةو  االستقالل  : النزاهةو  الموضوع

ة مستقلة عن تنفیذ األنشطة التي  ،وفقًا لهذا المبدأ   فة المراجعة الداخل یجب أن تكون وظ

ةو یتم مراجعتها،  ة الداخل ة عن إجراءات الرقا ة ونزاهة هذه  ما، الیوم یؤد إلى تعزز موضوع

مصلحة  فة دون التأثر  تسب المراجع الداخلي ع، وذلك نتیجة لعدم تاإلدارةالوظ یتها لها، حیث 

مه لنشاطات الالح في تق م تقرره عن نتائج مراقبته وتقی شف مواطن الضعف دون  ،مصارفد و

ة ضغومم ميخالل ، وذلك من ارسة أ ل التنظ اشرة لإلدارة  ،استقاللیته ضمن اله عیته الم وت

ا أو لجنة المراجعة (المدهون،ال  .)27ص، 2011عل

ة    مجموعة ولتحقی الموضوع ام  ة یجب الق ین في عمل المراجعة الداخل والنزاهة المطلو

عض الش اإلجراءاتمن  ر منها ما یلي وتوفیر  ،رو ، نذ   :)76ص، 2011(قر

ر ا  -أ ة. إدارة بین موظفي مالمهتدو  المراجعة الداخل

ة داخل المصرف.   - ب ة أعمال تشغیل  عدم تدخل المراجع الداخلي وتنفیذ أ

ة    -ج استقالل مي. إدارةاالعتراف  ل التنظ ة ضمن اله  المراجعة الداخل

ة   - د دارة عدم وجود تضارب في المصالح بین المراجعة الداخل  المصرف.وإ

ة مهامه إدارةمارس تیجب أن    - ه ةمع  اً ومتوافق اً راه مناستحسب ما  اً المراجعة الداخل  استراتیج

 المصرف.

مارسونها مدة تقل یجب على المراجعین المعینین    -و انوا  ًا أن ال یراجعوا األنشطة التي  داخل

ة.  عن دورة مال
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ة والنزاهة  ادأن تحقی م، مما سبیتضح    ة والموضوع ل االستقالل ش  أساسيعتمد 

فة، ال اإلدارةعلى مستو الدعم الذ تقدمه  ، األمر ألهمیتها إدراكهامبنى على مستو لهذه الوظ

مي لل الذ یؤد إلى ل التنظ ة في اله ة للمراجعة الداخل انة المناس ، مصرفضمان الم

ة والنزاهة الناتجة عن تنفیذ مجموعة من  التي قد تشارك  اإلجراءاتاإلضافة إلى تحقی الموضوع

ا اإلدارةفیها  ة المراجعةعن إدارة  فضالً  ،العل   .الداخل

قة المراجعة:  .3  وث

ون    اتیتطلب هذا المبدأ أن  انة وصالح قة تعزز م المراجعة  وسلطات لكل مصرف وث

ة في المصرف،  جب أن تحتو على األقل ما یليالداخل   :)100ص، 2007(مخلوف،  و

ة ونطاق عملها وموقعه  -أ اتها وعالقتها مع ؤ ومس في المصرفا أهداف المراجعة الداخل ول

. ة األخر   الوظائف الرقاب

ات مدیر إدارة المراجعة ؤ مس   - ب قة من قبل لجنة المراجعة في مجلس ول تم اعتماد الوث ة، و الداخل

ض إدارة المراجعة ا تفو ة اإلدارة، وعلى اإلدارة العل ة اإل الداخل ة وثائ أو صالح طالع على أ

اشر مع أ موظف داخل المصرف أثناء تنفیذ مهام  ،ملفات أومعلومات واالتصال الم

ق ما یجب أن تشیر الوث ة ة إلى األمور التي تقدم فیها إدارة المراجعة المراجعة،  الداخل

 االستشارات وشروطها.

قة المراجعة تمثل  ،یتضح من ذلك    إدارةالعام الذ یؤد في حال التزام  اإلطارأن وث

ة هذه  ةالداخل ةالمراجع فاءة وفعال فة، ابتطبی محتواه إلى ضمان  یؤد إلى  األمر الذلوظ

ال ة  ة الداخل فاءة الرقا مة للمصرف. إضافة، ومن ثم مصرفتحسین    ق
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ة:هاءة المالكف .4  ن

ة للمراجعین الداخلیین    ًا ألداءعنصرًا جوهرًا تعتبر الكفاءة المهن فتهم  ،هممهام وأساس ووظ

ل ال حش ة المعرفة والخبرةل من وتشمل  ،مصرفداخل ال الصح المستمر التأهیل و  الكفاءة المهن

ة منتظمة اسة تدرب ة لكل موظف من موظفي إدارة المراجعة ضمن س درجة  وتختلف ،الداخل

اختالف حجم المصرف ة  مراجعة ودرجة تعقید األنش ،الكفاءة المطلو طة موضوع المراجعة 

ة نشطةاأل ة المصرف تسب موظفي المراجعة ا ،اإللكترون ة من و ة الكفاءة المهن  خالللداخل

    :)76ص، 2011، (قر

 الخبرة أثناء ممارسة العمل.  -أ

ة.  - ب ة والخارج ة الداخل ة المهن  حضور الدورات التدرب

ر المهام بین م  -ج ة إدارة وظفيتدو  والتقلیل من روتین العمل. ،المراجعة الداخل

ع ومســـــــــاعدة   - د  المـــــــــوظفین فـــــــــي الحصـــــــــول علــــــــى شـــــــــهادة المراجـــــــــع الـــــــــداخلي المعتمـــــــــدتشــــــــج

Certified  Internal Auditor )CIA(. 

 :ةاق أنشطة المراجعنط .5

ل نشا أو وحده في    االت وسواء فروع أ ةالداخل المصرف للمراجعةیخضع   وأ و

عة مصارف سشمل نو  ،تا ةطاق عمل المراجعة الجوانب الرئ  :)100ص، 2007(مخلوف، ة التال

ة.  -أ ة الداخل فاءة أنظمة الرقا ة و فا ار وتقَیم مد    اخت

م المخاطر.  - ب جراءات إدارة المخاطر وأسالیب تقی ات ووظائف وإ ار عمل فاءة واخت  مراجعة 

ما فیها أنظمة الم  -ج ة واإلدارة  ة وخدمات راجعة أنظمة المعلومات المال معلومات اإللكترون

ة، المصرف ة اإللكترون ة والتقارر المال  ،ومراجعة مد دقة وسالمة السجالت المحاسب
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ة األصول ومد فعالیتهاومراجعة  عةومراجعة  ،إجراءات حما  مصرفمن قبل ال األسس المت

المخاطر المحتملة. ،م رأس مالهفي تقی  وعالقته 

ات  - د ة العمل فاءة وفاعل والتأكد من توافقها مع  ،ومراجعة األنظمة التي تم استحداثها ،تقَیم مد 

اسات ار التقارر الدورة في الوقت ،األنظمة والقوانین واألدلة واإلجراءات والس ذلك اخت  و

 .وتقرر مد االعتماد علیها ،المناسب

ذلك نالح أن مهام ومس ة تتمحور حول إعطاء التأكیدات على ؤ و ات المراجعة الداخل مد ول

الضوا تلاال ةزام  م ز على  ،التنظ ما تر أنشطة المصرف المختلفة،  ام  ة عند الق والقانون

ضافة  ،مما یؤد إلى المحافظة على المصرف ،دراسة المخاطر التي تواجه العمل المصرفي وإ

مة ل ة إدارة، وهذه المهام یتم تنفیذها وف خطة موضوعة من قبل هق وذلك حتى  ،المراجعة الداخل

اتها  ام بواج ن من الق   كمل.األوجه العلى تتم

ة في  3- 4-1- 2 ةعناصر المراجعة الداخل   المصارف التجار
ةتتلخص أ    قي الحصول على  فيالتجارة في المصارف  هداف المراجعة الداخل م حق تقی

ًا على أراحه عف التيمواطن الضعن للكشف  وذلك  ،لمصرفي لكلالللنظام  ولكي ، قد تؤثر سل

ن ، و ساسًا لكل مهمة مراجعةتمثل أ التي من العناصر یجب أن تتوفر مجموعةذلك یتم تحقی  م

  ي: اآلت فيها حصر 

ة : .1  تقدیر المخاطر المصرف

أنشطتها وخدماتها المصارف التجارةتتعرض    طة  وهذه  ،للعدید من المخاطر المرت

ة، لذا فإن فهم المراجع  ة وداخل عة هذه الداخلي المخاطر ناتجة عن عدة عوامل خارج لطب

اساتها المخاطر  ات أمرًا ضرورًا لنجاح مهمته،  اإلدارةعلى النواحي وانع ة  وهي الخطوة والمال

ة التي تجعل من خطوات تق األولى محددات النشا المراجع الداخلي دیر المخاطر المصرف ملمًا 
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ة ة والداخل طي،  المصرفي الخارج ة )11ص ،2013(مرا المناخ ، حیث تشمل المحددات الخارج

 المصارف التجارةقوانین وانین المنظمة للنشا االقتصاد و القفي الدولة و  لالستثمارالعام 

ز المتعلقة قوانین الو  ة فتشیر إلى القواعد  لمحدداتا  وقوانین سوق المال، أماالمصرف المر الداخل

ة اتخاذ القرارات ف ة الع ،واألسس التي تحدد  ةوتوزع السلطات داخل المصرف بین الجمع  موم

  .)21ص، 2012 (رضوان، لس اإلدارة والمدیرن التنفیذیینومج

ة وهي التطرق إلى     عد معرفة المراجع لمحددات النشا المصرفي تأتي الخطوة الثان و

طرة علیها ،اجه القطاع المصرفيو معرفة المخاطر التي ت م فیها والس ة التح ف وذلك من خالل  ،و

ة  ،تحدید مسب لحدوث هذه المخاطر ات والوسائل التي تسهم في تنفیذ عمل واستعمال التقن

ة المراجعة  طي،  فاءة ومهارةالداخل  .)11ص ،2013(مرا

ن القول لياالت   ل أساسي عتمدالمخاطر أن تقدیر  ،م  على مستو فهم المراجع ش

اإلضافة  الداخلي عة المخاطر التي یتعرض لها المصرف والعوامل التي تسهم في حدوثها،  لطب

م فیها. ة التعامل مع هذه المخاطر والتح ف ة  ون على درا   إلى ذلك یجب أن 

ة في  .2 ةإجراءات المراجعة الداخل  :المصارف التجار

س اإلجراءات تصرفات    فهي  ،وممارسات محددة یجب أدائها أو السلوك الواجب أدائهتع

ارة عن الخطوات والوسائل التي  ة  المراجعة أهدافتحقی ل ،یلجأ إلیها المراجع الداخليع الداخل

ن حصر هذه اإلجراءات في اآلتي:و  ،المحددة   م

ة:   .أ ة الداخل م نظام الرقا  تقی

ى ـــوذلك حت ،رفـــي المصـــة فـــة الداخلیـــام الرقابـــم نظـــًة بتقییـــي بدایـــع الداخلـــم المراجـــیهت  

عمـــة التـــالبیئة ـــمعرفن ــم نـــیتم ع ،ةـــمن ناحی ةـــالداخلی ةـــام الرقابـــا نظـــل فیهـــي   ــــة تدفـــوطب

ة أخر ــي فـــالمحاسبام ــــر النظــــالل عناصـــن خـــة مــــات المالیـــالعملی  ي المصرف من ناح
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م ساعد حیث )، 157ص، 2006آخرون، (الصحن،   المراجع الداخلي على ما یليهذا التقی

اني،   :)118ص، 2004(شع

عاب نظام   )1( ة للمصرف.فهم واست ة الداخل  المعلومات والرقا

ه في إعطاء   )2( م النظام من أجل تحدید درجة االعتماد عل صحة وصدق القوائم  رأ حولالتقی

ة.  المال

ة.  )3( ة الداخل ارات من أجل التحق من صحة عمل نظام الرقا  إعداد برنامج االخت

ام  ،المراجع الداخلي هذه المعرفة حق ولكي   ه الق استعمال یجب عل م هذا النظام  بتقی

ة،  ،مجموعة من الوسائل واألدوات ة الداخل استخدام خرائ التدف و الوصف الكتابي لنظام الرقا

ة،  ة الداخل ان و لوصف نظام الرقا عداد قوائم االستب  هاـــارف علیـــة متعــوف خطوات منهجیإ

ان ن أن ت)118ص، 2004ي، ـــ(شع م ات التي  ة ، مع محاولة تخطي العق عمل امه  صادفه عند ق

م ل ة أو حتالتقی ة الداخل ة انظام الرقا م.ى عند االنتهاء من عمل   لتقی

ة لد الموظفینالكفاءة و التوفر   .ب  مصداق

ة الحواسیب واألاستخدام وانتشار  ،التقدم التكنولوجي السائد في العالمرغم    جهزة االلكترون

رامجها المتعددة المتطور  الها وأنواعها و أش اة، ة  ع مجاالت الح النشا إال أن نجاح في جم

فاءة الموظفین واألشخاص الذین مد على  بیرةفي تحقی أهدافه یتوقف بدرجة المصرفي 

ات التسجیل الیومي، اإلضافة لعمل ات و  ستخدمون هذه األجهزة،  طل م الخدمات، واالهتمام  تقد

، لهذا السبب یجب على إدارة المصارف التجارةبین المنافسة  شتدالزائن والسوق، خاصًة عندما ت

اآلتياالمص   :)183ص، 2004آخرون، ، (الصحن رف أن تهتم 
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ما  أوالً: ة الموظفین  مة ومالئمة لتعیین وترق اسة سل ة أدائهم ضرورة وضع س فاءة وفاعل حق 

قوم  الداخلي هم، ولذلك على المراجعلمهام اسةأن  م مد مال ،فحص هذه الس عة ءوتقی متها لطب

 .مصرفوظائف ال

ا: تحق من توافر عنصر الكفاءة أن لموظفین ل هاعند تعیین رفامصالإدارة یجب على  ثان

ما یجب أن  مالمستو المطلوب ألداء مهامه مؤهالت مالئمة  تحق من مدتوأعمالهم، 

شغلون وظائف  ة لمن  النس ل منهم، خاصة  لة إلى  عة األعمال المو ة لطب الموظفین العلم

ة  .مال

: ار ال ثالثًا ون لشغل الوظائف وانجاز األعمال  موظفینیجب عند اخت حیث العدد الكافي أن   ،

اءحتى ال یؤد إلى زادة تكالیف  طلوبمأكثر من الون ال  مقنعة، الطالة الظهور و  عملال وأع

حدث  مطلوبال یجب تعیین أقل من الما  عض ذلك حتى ال  ضغ على الموظفین وتعطیل 

 األعمال.

: عًا لتدرب الموظفین على أحدث األسالیب في أداء المهام واألعمال  ةدورحب وضع برامج  را

ل في مجال عمله.الرفع من صفة مستمرة لزادة خبرتهم و   فاءتهم ومسایرتهم للتطورات الحدیثة 

أنه حتى ،على ما سب بناءً  ن القول  ن  م ة أ من تحقی  المصرف إدارةتتم هدافها االستراتیج

اسة واضحة خاصة بیجب أن تقوم بوضع  ة الموظفینس اإلضافة إلى وضع برامج تعیین وترق  ،

فاءتهم  التدرب المستمر للموظفین لرفع  ارهخاصة   .مصرفعامل من عوامل نجاح ال اعت

م في العملاعتبر دلیل اإلجراءات: استعمال دلیل   .ج ات والتنفیذ إلجراءات وسیلة فعالة للتح

ح لها ع فهو، الصح ات  اإلدارةاإلجراءات  یوضح جم ة التي تغطي العمل ة والرقاب  التيوالمال

فة من الوظائف التي وذلك  ،قوم بها المصرف ل وظ من خالل تحدید وتعرف اختصاصات 

ة للم م ات ـــولیراد والمسؤ ه األفتوجهم في اـس مما رفــصتشملها الخرطة التنظ ن إلى تنفیذ العمل
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ة األقل خطورة،  ون لواقع العملي ا وفيالمصرف  وف الحالتین التالیتین دلیل االجراءاتقد 

  :)24ص ،2012 (رضوان،

ة، نتیجة لعدم إدراك المسئولین لفائدته.: الحالة األولى اإلجراءات التنفیذ   عدم وجود دلیل خاص 

ة ون الدلیل موجود لكنه غیر مفعَّ : الحالة الثان رجع ذلك لعدمأن   ،لألوضاعالدلیل مالئمة  ل، و

ه فهمه أو لوجود  .تعقیدات تصعب على مستخدم

ة   ةتالخصائص اآل دلیل االجراءات یجب أن تتوافر في اإلجراءات دلیلولضمان فعال

  :)172ص، 2004 آخرون،، (الصحن

ة. اإلجراءات ون دلیلیجب أن   )1( م  شامًال لكافة الوظائف المبینة في الخرطة التنظ

شتمل   )2( فة من هذه الوظائف الف یوصالتعلى " اإلجراءات دلیلیجب أن  في"  لكل وظ وظ

فة. ولةؤ المساالختصاصات والمهام  یوضح هذا التوصیفحیث   من الموظف شاغل الوظ

شتمل   )3( افة  اإلجراءات دلیلیجب أن  ة  اإلجراءاتعلى  ع  واإلدارةالمختلفة المال لجم

فة. ات التي تدخل في نطاق الوظ  العمل

اسات  ما   رامج العمل واإلجراءاتیتضح أن الس مرشد لفر عمل  و ة تعمل  تو الم

ة المراجعة ة المعمول الداخل ، وتسهم في ضمان التزامهم  بتطبی قوانین أو معاییر المراجعة الداخل

غطىمصارفبها داخل ال ع وظائف  دلیل االجراءات ، لذا یجب أن  افة الجوانب المتعلقة بجم

  .مصارفال

م بین مسف: الفصل بین الوظائ  .د ات ؤ عتمد الفصل السل رف االعاملین في المص فراداألول

سةالتجارة  اد رئ اد تساعد حیث ؛على م ة،  على زادة هذه الم ة الداخل ة نظام الرقا فاعل

اد الفصل بینو  س أهم هذه الم ةالوظائف الرئ اني،  ة التال  :)109ص، 2004(شع

 : فة التصرح أوًال ات والموافقة علیها.وظ  العمل
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 : ًا فةثان اتتنفیذ  وظ ة والخزنة .. العمل المحاس ة،   وغیرها.. المصرف

: فة ثالثًا ات واالجراءات. وظ ة والمراجعة لمجمل العمل  الرقا

فةو   ة  ما أن وظ استمرار، لذلك  االنشطة متعددة والمراجعةالرقا ن ضمان فحصها  م فال 

م فیها الرق قى أفضل وسیلة للتح ة (ة ات ةالداخل حها الكتشاف االنحرافات )الذات مها  وتصح وتقو

ن تحقی، ناسبفي الوقت الم م ة ال وقد ال  عض  ةداخلالرقا التي  المصارف التجارةفي 

ينظام ستخدم ت اتها، رغم تمتع حاسو انات  النظام هذا لتنفیذ عمل ة لمعالجة الب أنه  إالفاءة عال

ة لها ،حول دون الفصل بین اختصاصات وظائف التصدی لهذا نجد  ،والتسجیل المحاسبي والرقا

ةنظم الأن ال ةیجب أن  حاسو   :)25ص، 2012(رضوان،  تخضع للشرو التال

 ح سرة للدخول في نظم المعلوماتضرورة إدرا ح للمس ج مفات ولین ؤ حیث تُكَشف هذه المفات

ة  .فق عن تنفیذ العمل

  ة التصدی في النظامیجب ي  أن تكون عمل حیث ال یتم المصادقة الحاسو ة،  مرحلة ثان

قة من قبل شخص مؤهل، والتي من خاللها  ة دق عد رقا ات المسجلة في النظام إال  على العمل

ات ا ًا على العمل  لمحققة.یتم التصدی نهائ

ة الفصل بین الوظائف وذلك من خالل  تتضح ،مما سب   أهداف  مها في تحقیاسهإأهم

فاءة ة  ة الداخل ل موظف مراق ،الرقا عتبر  من الموظفین الالحقین أو غیره لعمل  اً حیث 

قین فحص ومراجعة عمل أ  ولمسؤ سمح هذا الفصل أل ما  ،له السا  ولمسؤ أو أ موظف 

 أو موظف آخر.

ة األداء: التوفر   .ه أنها ة األاعرف رقتُ كفاءة في نظام المعلومات ورقا ات "داء  مجموعة من التقن

عطي لل األمر، استمرار ائج المحققةهدفها تقدیر وتحسین النت واألنظمة ة ضمانًا ارقالذ  ة الداخل

ة في المصرف البد من توفر ، )27ص، 2012( رضوان،  "مزدوجاً  ة نظام الرقا ولنجاح وفاعل
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ة  ات المال ع العمل مثل البیئة التي یتم داخلها جم نظام معلومات مالئم ومتكامل، فهذا النظام 

ما أنه مصدر ال أوجه النشا المختلفة،  ة معلوماتالمتعلقة  ة والمر ل المحاسب اجعة نظم الرقا

ة على ح ة أو الخارج سة لذلك یجب أن یتمیز نظام المع سواء،ٍد ــالداخل الخصائص الرئ لومات 

ة   :)185ص، 2006آخرون، ن، ــ(الصحالتال

ة یجب أن یتمیز نظام المعلومات   )1( ساطة والوضوحالمحاسب  .ال

صمم النظام  )2( ما یؤد  یجب أن  ة، و عة النشا من ناح إلى إظهار هذا طرقة تتف مع طب

 النشا بوضوح ودقة.

من أفراد متخصصین في المجال نظام الیجب أن یتولى االشراف على تنفیذ إجراءات   )3(

 المحاسبین والمراجعین من ذو الكفاءات والخبرات.

م   )4( ار، ما یلي:الیجب عند تصم  نظام األخذ في االعت

ات المختلفة أن یوضح النظام اإل  .أ ة وطرقة إعداد الحسا ة لإلدارة المال م جراءات التنظ

ة.والت  قارر المال

ما یتف وحاجات األطراف المستخدمة لها. لقوائمأن یوضح النظام طرقة إعداد ا  .ب ة   المال

ةیجب أن یوضح النظام اإل  .ج الدورة المستند ة التي  ،جراءات الخاصة  والدورة المحاسب

 عتمد علیها العمل المحاسبي في المصرف.

ة.یجب أن یوضح النظام االجراءات الخاصة بنظام   .د ة الداخل  الرقا

ة.  .ه ة استخدام نظم التشغیل االلكتروني للمعلومات المحاسب ان   مراعاة إم

 ،مراعاة استخدام األسالیب والوسائل المساعدة مثل الموازنات التقدیرة ودلیل االجراءات )5(

ة األصول اع والسرقة. ،ووضع نظام لحما  والسجالت من التلف والض
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أن  ،بناءً على ذلك   ن القول  ة م ة الداخل هداف في تحقی األأساسًا نجاح نظام الرقا

عتمد على توفر نظام معلومات ة المرجوة منه  مجموعة من الخصائص  محاسب التي فء یتمیز 

رها ف .تم ذ   ما سب

 :للمصارف برنامج المراجعة .3

ة   ة إن االعتماد على المعلومات المحاسب فاءة یتوقف في المصارف  والمال على مد 

ة والمراجعة على حٍد  ومن ثم فإن هذه المعلومات تعتبر من أهم سواء،  أصحاب مهنة المحاس

ة لحالة  التيالمصادر  ق س الصورة الحق قوم  برنامج المراجعةفمن خالل رف، االمصهذه تع

م بخصوص الحالة الما ات التي تؤثر على إصدار الح استكمال المعط ة المراجع الداخلي  ل

ة  من خالل للمصرف طي، الخطوات التال  :)12ص، 2013(مرا

ة  -أ انات المال الم ،جمع الب صرف المتمثلة في القانون األساسي ودلیل والمستندات الخاصة 

ات المصرف ة حسا  .والقوائم المال

ةفاءة ن عنإبداء الرأ األولي   - ب ة الداخل  .ظام الرقا

ع   -ج ابها وعواقبها)، مع  خسائرالدراسة جم إلى التدابیر التي  اإلشارةالتي مر بها المصرف (أس

 اتخذت لتفاد تكرار حدوثها.

ع المراجع و  ستط عة الداخلي من خالل هذه الخطوات  طب حصل على الفهم الكامل  أن 

ات المصرف وحجم عمله، ومعرفة القوانین المعمول بها،  ام، المعتمدة لتنفیذ المه واإلجراءاتعمل

فاءة ن من أداء عمله  ذلك یتم ع، و ة المت فاءة نظام الرقا م مد    .اإلضافة إلى تقی

ن المراجـــــع و  ـــــ ذلـــــكالـــــداخلي لكـــــي یـــــتم ـــــار  ـــــهیجـــــب عل ،مـــــن تحقی عـــــین االعت أخـــــذ  أن 

ات  ــــــي تحواخصوصــــــ ة الت ــــــة لألنشــــــطة  هــــــالمعلومــــــات المحاســــــب ــــــوائم المال  هــــــيو  ،ةالمصــــــرفالق

  :)114ص، 2007(المدلل، 
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ة   -أ ة نسب ة لمرتفعة في التعتبر درجة السیولة ذات أهم  رف. المصقوائم المال

ات    - ب ة للمصارف خارجبنود معط ات  التجارة القوائم المال واالعتمادات  الضمانخطا

ة  ة.المستند ة نسب  ذات أهم

ات.متداول وتعا   - ج بیر من العمل قابلها حجم  ة  م نسب ق  ل 

 .المصرفي قواعد وتشرعات ممیزة یختص بها القطاع إلى التجارةالمصارف تخضع   -د

عة ال   -ه  خاصة المتطورة منها. خدمات المقدمة،مختلفة للالطب

ة، التي و    طرة على المخاطر المصرف م والس م درجة التح عمل المراجع الداخلي جاهدًا لتقی

حول دون تحقی ال ًا  ق ن توزع إذ  ؛ألهدافه مصرفتعتبر حاجزًا حق مخاطر على أهم الهذه م

ات النظام المصرفي اللمام اإلعد ون هذا حسب خطورتها، و ة األنشطة المصرف شامل لخصوص

ه، و  طة  عًا لبرنامج  الداخلي قوم المراجعو المخاطر المح ة ت ارات والفحوص المناس االخت

ة المراجعة صفة عامة یتأكد المراجع الداخل   :)28ص، 2012(رضوان،  یليمما الداخلي ، و

ات المصرف   -أ انت حسا ان ما إذا  ةة، وأن السائدالقوانین ال وفب تعبر بوضوح عن  قوائم المال

ة. ز المالي للمصرف في آخر السنة المال  المر

 االلتزامات.و  التحق من وجود األصول وصحة اإلیرادات والمصروفات  - ب

ة إعداد   -ج اد المعلومات المحاسب مات المصرف یخضع للم ة المتعارف علیها وفقًا لتعل المحاسب

. ز  المر

م إلجراءات الجرد  - د م األصول دو  ،تنفیذ سل م من سنة  ن وتقی إدخال أ تغیرات في طرق التقی

.  ألخر

مة األصول، مع   - ه ة لمواجهة أ نقص متوقع في ق اف ونها المصرف  المخصصات التي 

ة مالئمة للحقوق   .وجود تغط
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ات   -و ام مع الغیر المصرف برمهاأالتي فحص العقود واالتفاق ، والتأكد من عدم مخالفتها لألح

عة. ة المت  والقوانین المال

نه من  یتبین، مما سبو  مجموعة من اإلجراءات التي تم قوم  م أن المراجع الداخلي  تقد

شأن ضمان  اته واقتراحاته  العمل وف  التزام إدارةتوص ةالضوا انین و القو المصرف    .الرقاب

ة في  4- 4-1- 2 ةخطة المراجعة الداخل   المصارف التجار

ــــــة إعــــــداد خطــــــة واضــــــحة للمراجعــــــة    ــــــى إدارة المراجعــــــة الداخل ــــــة یجــــــب عل ــــــث الداخل حی

افـــــة المهـــــام الواجـــــب  ـــــار فـــــي  خـــــذیـــــتم األ علـــــى أن ،نجازهـــــا خـــــالل الفتـــــرة المحـــــددةإتشـــــمل  االعت

  :)28ص، 2011(المدهون،  ما یلي

ذلك األنشطة التي ستخضع للمراجعة  .1 ة، و ة توقیت عمل المراجعة الداخل على أن تكون الداخل

ة  عض األنشطة الخطرة، ومراجعة أسبوع ة ل عة ودرجة أوشهرة أمراجعة یوم ة وفقًا لطب وسنو

 .ل نشا مخاطر

ات المص .2 حیث تتالءم مع حجم عمل ن تنفیذها  م ة و  رف.أن تكون خطة المراجعة واقع

افة  .3 االتأن تكون خطة المراجعة شاملة لكافة أنشطة المصرف   والفروع. الو

المصرف المستندة إلى درجة المخاطر. .4 ة الفحص والمراجعة لكافة األنشطة   تحدید منهج

ة ودرجة المخاطر المتوقعة .5 ة والمستجدات في األنشطة المصرف  .مراعاة التطورات الفن

ة خطة أن تحدد  .6 ة واإلدارة الالزمة لتنفیذ الخطة من المراجعة الداخل بوضوح الموارد المال

ة الالزمة لتنفیذ الخطة  اجات التقن ة واالحت ة والعمل حیث عدد الموظفین ومؤهالتهم العلم

 بنجاح.

ة تمثل الخطو العرضة التي یؤد االلتزام ب ذلك نجد أن خطة المراجعة الداخل ها إلى و

ما یهداف المرجوةتحقی األ ة، لذا یجب ،  ة الداخل ات إدارة المخاطر والرقا ؤد إلى تحسین عمل
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ة أن تتصف خطة عمل المراجعة  قاً الخصائص الداخل ن المراجع  المشار إلیها سا الداخلي لیتم

ة  ع الجوانب المراد فحصهامن تغط   .جم

ة  2- 2-4 دارة المخاطر المصرف ة وإ  المراجعة الداخل
ة في المصارف التجارة دور مهم في ضمان القضاء على نقا الضف التي  للمراجعة الداخل

ة تعتر أنظمة إدارة المخاطر،  ة نظام الرقا وذلك من خالل توفیر تحلیل واضح وشامل لمد فعال

دارة المخاطر، على هذا األساس جاء هذا الجزء من الدراسة للتعرف بدور المراجع  ة، وإ الداخل

ة، ومن ثم التطرق إلى استقاللیته وموضوعیته ا لداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

 ودراسة مراحل مراجعة إدارة المخاطر.

ز أداء في دور المراجع الداخلي  1- 4-2- 2 ة إدارة المخاطرتعز   المصرف

فهو  ،المصارف التجارةال في إدارة المخاطر في هو العنصر الفعّ  الداخلي لمراجعن اإ

انات والمعلومات ع الوصول إلى العدید من الب م ته یؤد إلى زادة قدر األمر الذ  ،ستط على تقد

ة إلىضمانات مستقلة  ة شأنمجلس اإلدارة  وموضوع  ؤسسةمالأنشطة إدارة المخاطر في  فعال

ة سة  ، وذلك لمساعدتهالمصرف ة  ؤسسةمللفي التأكد من أن مخاطر األعمال الرئ تدار المصرف

ل  ش عمل  ة  ة الداخل ل مناسب، وأن نظام الرقا ال،ش التالي فعّ غي و عند تحدید دور  ین

ة مؤسسةالمراجع الداخلي في إدارة المخاطر في ال سة أن ت المصرف عین ؤخذ عدة عوامل رئ

ار،  :(IIA, 2004, P1) اآلتي  تتمثل في هذه العوامل  االعت

ة  .1 ة وموضوع ة ؤسسةمفي ال الداخليالمراجع تجنب أ نشا یهدد استقالل  .المصرف

األنشطة التي تس .2 ام  ة في الالق ة الداخل ؤسسة مهم في تحسین نظام إدارة المخاطر والرقا

ة  .المصرف
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شأن إدارة المخاطر  اً أدوار ما أن هناك  ام بها  غي على المراجع الداخلي الق جوهرة ین

ة  ح( اآلتي تتمثل فيالمصرف   :)173ص، 2007، ص

ال .1 ات إدارة المخاطر  ة عمل م وفعال ة  ؤسسةمتوفیر تأكید حول تصم  .المصرف

ح. .2 ل صح ش مها  أن المخاطر قد تم تقی  توفیر تأكید 

ات إدارة المخاطر. .3 م عمل  تقی

4. . ة والضوا الغ حول حالة المخاطر األساس م اإل  تقی

ة الضوامراجعة إدارة  .5 ما في ذلك فعال ة،  ات أخر إلیها. ،المخاطر األساس ة استجا  وأ

ذلك   ة  األساسيأن الدور  یتضح ،و ا من فيللمراجعة الداخل ت إدارة مراجعة عمل

ة المخاطر ا لإلدارة تأكیدوذلك لمنح ال ،المصرف ة إدارة المخاطر،  العل فاءة وفعال  اإلضافةعلى 

م ،تحدید المخاطرالمساعدة في من خالل وذلك  ،في تحسین نظام إدارة المخاطر امسهإلى اإل  وتقو

ة  ماهسواإل ،جودة إدارتها  ماهساإل، األمر الذ یؤد بدوره إلى الخاص بها تقررالإعداد في عمل

ةمال ؤسسةمفي تحقی األهداف العامة لل  .صرف

ن المراجع كي لو    ام  من الداخليیتم ة الق ات إدارة المخاطر المصرف یجب مراجعة عمل

ه ام عل ةاآلالمهام  الق   :)46ص، 2011(المدهون،  ت

ة ال .1 ة ؤسسةمالحصول على المستندات التي تبین منهج والتأكد من  ،في إدارة مخاطرها المصرف

ات ة العمل عة ال ،خالل هذه المعلومات على شمول  .مؤسسةومناسبتها لطب

ةحث ومراجعة  .2 ات  دلةواأل ،واستعراض المعلومات األساس التي استندت إلیها اإلدارة في تقن

ات المستخدمة من قبل الداخلي إدارة المخاطر لتكون قاعدة للمراجع  للتأكد من صحة العمل

 .المؤسسة

ل واضح. .3 ش قها تم فهمها  انت إجراءات إدارة المخاطر التي تم تطب  تحدید ما إذا 
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اسات ال .4 ة ؤسسةممراجعة س اسات مجلس اإلدارة واجتماعات لجنة المراجعة  المصرف وس

ة ال عة في إدارة المخاطر. ؤسسةملتحدید استراتیج ة المت  والمنهج

. تمراجعة تقارر المخاطر التي وضع .5  من قبل اإلدارة أو المراجع الخارجي أو أ جهة أخر

الغ  المساعدة .6 م واإل ات إدارة المخاطر من خالل الفحص والتقی ة عمل في تحسین فعال

ة.  والتوص

ر  تأكدال .7 ة تحذیر م ة. ةمن وجود آل  لألزمات المال

ة إدارة المخاطر لكافة أوجه نشا ال مراجعة .8 ة ؤسسةمعمل  .المصرف

ل مستمر.من تحدیث ن التأكد .9 ش  هج إدارة المخاطر 

طة بها  ءاجر إ .10 ة لتحدید أهداف وحدات العمل والمخاطر المرت ا والتنفیذ الت مع اإلدارة العل مقا

ة.  وأنشطة إدارة المخاطر والض والمراق

ةا .11 ات إدارة المخاطر. ،في إعداد التقارر لمشار ة على عمل  والرقا

ة في إعداد ورش عمل عن المخ ،التدرب للجنة إدارة المخاطر توفیر .12  اطر.والمشار

وارث شاملة. ،من وجود خطة الستمرارة العمل لتأكدا .13  والتأكد من وجود خطة 

مت .14 ات في ال قد ة العمل  .مؤسسةالدعم من خالل المساعدة في زادة فعال

ام بو    الداخلي یلعب دورًا مهمًا في إدارة  أن المراجعیتبین  ،هذه المهاممن خالل الق

ة  مه لفعال اته إدارةالمخاطر وذلك من خالل تقی م توص واقتراحاته لتحسینها األمر  ،المخاطر، وتقد

ات ال ةلازادة فع الذ یؤد إلى ةمعمل مة لومن ثم  ،ؤسسة المصرف   ها.إضافة ق

م الرغم من الدور الممیز على هنا إلى أنه  اإلشارةتجدر و    للمراجع الداخلي في تقد

حة ،االستشارة ومحاولة معالجة القرارات اإلدارة التي تبدو غیر  ،والدعم للقرارات اإلدارة الصح

ة،  سبب خروجها ارسها المراجع الداخلي م الّ اإلجراءات التي یجب أهناك العدید من أن إال مناس
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م لى فقد تؤثر تلك االجراءات ع ،عن اختصاصه في هذا الشأن موضوعیته واستقاللیته في تقد

ح، هي ذه اإلجراءات وه ،للمؤسسةخدماته    :)173ص، 2007(ص

 .ةلمصرفلمؤسسة االمخاطر المقبولة لحدید مستو ت  .1

طر  إدارة المخاطر ةعملتنفیذ  .2 خضاعها لس ةوإ  .ة المؤسسة المصرف

 إلى المجلس واإلدارة.حول المخاطر توفیر التأكید  .3

ة  .4 ة للمخاطر، فهي من مسئول  .اإلدارةاتخاذ القرارات حول االستجا

ة للمخاطر على سلوك  .5  .اإلدارةتنفیذ االستجا

ات المساءلة عن  .6  إدارة المخاطر.عمل

م النصح واالستشارة  األساسيالدور تبین أن و    ، لإلدارةللمراجع الداخلي ینحصر في تقد

ة  اإلضافة عمل ه حول القرارات الخاصة  ح رأ س اتخاذ القرارات  إدارةإلى توض المخاطر، ول

ة عن  ا الن ة للمخاطر  االستجا   .اإلدارةالمتعلقة 

ة المراجع الداخل 2- 4-2- 2 ة وموضوع أنشطة تتعل بإدارة استقالل امه  ي عند ق

ة المخاطر   المصرف

ار    مثل أحد  أناعت انالمراجع الداخلي  ة في ال نظام أر ة الداخل ة مؤسسةالرقا  ،المصرف

عمل على خدمة  دارة المخاطر،  اإلدارةو ة وإ ة الداخل یجب أن لهذا للتأكد من تطبی أنظمة الرقا

 )IIA( مجمع المراجعین الداخلیین ألزموموضوعیته، حیث  ،یتم المحافظة على استقاللیته

 :)IIA, 2009, P6یلي (ما الخصوص 

ة إدارة المخاطر تأن یجب العلم  .1 ست من مسؤ عمل ات المراجعقع على عات اإلدارة ول  ول

 .الداخلي
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عة مس .2 ةؤ أن یتم توثی طب ة ومهامها في میثاق المراجعة الداخل ات المراجعة الداخل تم  ،ول و

 .اإلدارةاعتمادها من قبل لجنة المراجعة أو مجلس 

ام بإدارة أ  یجب .3  من المخاطر لمصلحة اإلدارة.أن یتجنب المراجع الداخلي الق

قدم  ،یجب على المراجع الداخلي أن ال یتخذ قرارات متعلقة بإدارة المخاطر .4 ه أن  بل یجب عل

شأنها لمساعدة  حة. اإلدارةالنصائح واإلرشادات   على اتخاذ القرارات الصح

ة  .5 شأن أ جزء من عمل ة  م ضمانات موضوع غي على المراجع الداخلي تجنب تقد إدارة ین

ان مس  علیها. اإلشرافوًال عنها أو شارك في ؤ المخاطر 

شأن إدارة المخاطر هي مه أنیجب على المراجع الداخلي  .6 ه  لة إل  ماً ایبین أن المهام المو

ة. ست تنفیذ  استشارة ول

ناء على   ن القول  ،ذلك و لضمان نجاح المراجع الداخلي في أداء دوره في إدارة أنه م

ة الالمخاطر  عممصرف لى تفاد األعمال التي قد تؤثر على موضوعیته واستقاللیته ل عیجب أن 

ما ة،  عة مسؤ  األعمال التنفیذ ح طب اته ومهامه المتعلقة بإدارة یجب أن یجتهد في توض ول

ة. ،المخاطر م الخدمات االستشارة لإلدارة لمساعدتها على اتخاذ القرارات المناس  المتمثلة في تقد

ةالعالقة بین  3- 4-2- 2 ة وٕادارة المخاطر المراجعة الداخل  المصرف

عا للتطور   ة فقد عمالالحاصل في بیئة األ ت تطور حیث  ،تطور دور المراجعة الداخل

ة لمجلس اإلبإدارة المخاطر من خالل  هاهتمام م ضمانات موضوع ة أنشطة تقد شأن فعال دارة 

ةعاف إدارتهایتم أن مخاطر المؤسسة  منتأكد للإدارة المخاطر  ات تظهر على ذلك  بناءً  ،ل مستو

ة بإدارة المخاطر  عالقة   :)48ص، 2011(المدهون،  ةاآلتر عناصالخالل من المراجعة الداخل

ة  .1 ة المراجعةمرحلة تخط عمل ة التخط  :الداخل ة للمراجعةیراعي عند إجراء عمل  الداخل

ات التي تتعرض للمخاطر ة تحدید اإلجراءات التي تتضمن معلومات عن العمل  المصرف
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ة، حیث یت الً على دلیل المخاطر  م تحدیدها بناءً العال ل ه ش لكل المخاطر المتعارف  الذ 

م مواضع خالل من  ذلك تمو علیها،  ة  المراجعةتقی ة الداخل من منظور المخاطر، ومشار

م المخاطر.إدارة المخاطر    في إجراء تقی

ة  مرحلة التنفیذ: .2 ة المراجعةخالل مرحلة تنفیذ عمل یز األساسيالداخل ون محور التر  ، 

ة تعمل على تجنب المخاطر  ة الداخل انت إدارة المصرف والرقا ار ما إذا  ة اخت و أالمصرف

ة التي یتم تحدیدها م الحد منها، لذا یوصي المراجع ة الضوا الداخل ن الداخلي بزادة فعال

اشر بین    المخاطر.إدارة ومدیر  الداخلي المراجعخالل التعاون الم

المخاطر إلى أوراق العمل الخاصة مرحلة أوراق العمل:  .3  المراجعتضاف المعلومات المتعلقة 

ة  الداخلي ل مالحظة أو نتیجة یتوصل إلیها  ،المراجعةأثناء تنفیذه لعمل حیث یتم الر بین 

اغة التو  عد ذلك ص تم  التعاون مع إدارة مع المخاطر التي یتعرض لها المصرف، و ات  ص

  .المخاطر

ر  .4 ة المراجعةمرحلة إعداد تقر المراجع الداخلي توصل إلیها یتم وضع النتائج التي  :الداخل

ة المراج قوم بإعدادهعة في التقرر خالل عمل حیث یتضمن التقرر تحدید المخاطر الذ   ،

ماتها إلى إدارة  ا التي بدورها تصدر تعل تم رفع التقرر لإلدارة العل ات الالزمة، و والتوص

ات المراجع  األخذ بتوص ح الداخليالمخاطر  م وتوض حیث تقوم إدارة المخاطر بتقی  ،

یز على احتمال ة تجنبها. المخاطر وتحلیلها مع التر ف   التعرض للخسارة و

عة:  .5 ات التي نص مرحلة المتا عة لتنفیذ التوص ام بإعداد التقرر تأتي مرحلة المتا عد الق

ة عل علیها التقرر، ة الداخل م نظام الرقا عة وتقی التنسی بین حیث تتم متا  ى أساس المخاطر 

دارةالمراجع الداخلي و  دارتها  إ افة المخاطر وإ طرة على  ة إلى الس المخاطر، وتهدف هذه العمل

قلل من تعرض المصرف  ل الذ   للمخاطر.الش
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ة بإدارةة المراجعإدارة عالقة  أن ،یتبین وما سب   ل واضح في  الداخل ش المخاطر تظهر 

ة إدل مرحلة من  ة من تحدید المخاطر التي ارة المخاطر مراحل عمل قد تحول دون تحقی بدا

عة صرف الم ة إدارة المصرفألهدافه ووصوًال لمتا تعتبر ، حیث للمخاطر والتقرر عنها استجا

ة إدارة المراجعة م مسؤ  الداخل ة  اإلشرافولة عن توفیر التأكیدات على تقد المناسب على عمل

مثل  ،المراجعة ة المرا اإلشرافو التخط لعمل ات التي تبدأ  وتستمر خالل مراحل  ،جعةفي العمل

عة تنفیذها. م ورفع التقارر ومتا   الفحص والتقی

ة مراحل مراجعة إدارة المخاطر 4- 4-2- 2   :المصرف
عة و    ة مالرغم من أن المتا ارة عن عمل ة یتم أداؤها دون انقطاع، إال ستمر المراجعة هي ع

اع  لفحصلدورًا یجب إخضاعه  المخاطرنامج إدارة أن بر  من قبل المراجع الداخلي، وذلك بإت

  : اآلتيالتي تشمل عض هذه األهداف مراحل معینة من أجل تحقی 

استهامراجعة أهداف إدارة المخاطر  .1 م برنامج إدارة المخاطر  مثلتت :وس الخطوة األولى في تقی

شمللل اومد مناسبته ،في معرفة أهداف هذا البرنامج مصرفالذ وضعه ال هذا  مصرف، و

م عمومًا فحص ة صرفالمموارد  التقی لها، وعندما  وقدرته على تحمل الخسائر المعرض ،المال

اغة أهداف أخر  وعرضها على اإلدارة للموافقة علیها،  ،تكون إدارة المخاطر قاصرة یتم ص

اسة یلزم التوفی بین االثنین إما بتغی أو یر األهداف وفي حالة وجود تناقض بین التطبی والس

طي،  في التعامل مع المخاطر بتغییر أسلوب المصرف انت )20ص، 2013(مرا ذا  ، وإ

م   اغة فلسفة المصرفاألهداف غیر واضحة یجب تقد ات إلعادة ص ما یرت بإدارة  توص ف

اسة إدارة مخاطر أكثرالمخاطر و   .في هذا الشأنمالئمة  تبني س

م  .2 م األهداف  االنتهاءعد لخسارة: ل حاالت التعرضالتعرف على المخاطر وتقی من تحدید وتقی

ة  خطوةالتكون  ات المستخدمة في  صرفتعرض المعلى حاالت التعرف التال للمخاطر، والتقن
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ة مراجعة إلجراءات التعرف ا تبرحیث تع ،خاطرالتعرف على الم ة عمل لتي ُطَِقْت في مثا

سةاللمخاطر ل التعرض حاالت إغفال وتجاهل عندالماضي، و  الداخلي یجب على المراجع  ،رئ

ن استخدامها للتصد لهذه ال س المم ، أما في حالة عدم التالحاتعرف على الوسائل والمقای

ة الوسائل المستخدمة للتصد  هفیجب للمخاطر  لحاالت التعرضفا ة  عل  اتخاذالتوص

ة  ح  .)51ص، 2011(المدهون،  الالزمةالتدابیر التصح

عد أن یتم التعرف على ): البدائل  دراسة( للمخاطر  تعرضة حالل م قرارات التعامل مع تقی .3

اسها ل  ،المخاطر وق ستخدمها للتعامل مع  ن أن  م یدرس المراجع الداخلي المداخل التي 

غي أن تشمل هذه الخطوة على مراجعة تعامل الممن حاالت حالة  ن مع صرف المخاطر، و

طي،خاطر لتفادیها والحد منها الم  .)20ص، 2013 (مرا

م تدابیر إدارة المخاطر التي تم تنفیذها .4 م: یتم تقی ة  المتعلقةو التي تم اتخاذها القرارات  تقی ف

كمل، األ الوجه تم تنفیذه علىقد والتحق من أن القرار  ،تعرض للمخاطرحالة التصد لكل 

ل  م في الخسارة وتمو ل من تدابیر التح اإلضافة إلى مراجعة  ما أن المعاییر الخسارة، هذا 

ة ة للمراجعة الداخل ة للممارسة المهن سنة ) IIA( درة عن مجمع المراجعین الداخلیینالصا الدول

ار رقم ( نصت في هذا الصدد )2003(  على ما ) الخاص بإدارة المخاطر2120ضمن المع

 :)51ص، 2011(المدهون،  یلي

ة إدارة المخاطر   -أ م فعال ر  اإلضافةیجب على المراجع الداخلي تقی إلى المساهمة في تطو

 إجراءات إدارة المخاطر.

م    - ب مةحاالت قع على عات المراجع الداخلي تقی حو  التعرض للمخاطر المتعلقة 

ات التي ؤسساتمال افة العمل تم ذلك من خالل  صرفقوم بها الم، و ونظم المعلومات، و

م   اآلتي:تقی
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ة وسالمة - ة. موثوق ة والتشغیل  المعلومات المال

ات. - فاءة العمل ة و  فعال

ة -  .األصول مد حما

امد ا -  واألنظمة والعقود.لقوانین اللتزام 

م احتماالت حدوث اال صرفیجب على المراجع الداخلي في الم   -ج ة تقی ف ال والغش، و حت

 :اآلتي لهذه المخاطر، وتشمل صرفإدارة الم

الغ - ما یتف  اإل ة.و عن المخاطر  اه إلى المخاطر العال ما یجب االنت  أهداف المهمة، 

ات االستشارة  - العمل ام  إدراج المعارف التي تم اكتسابها حول إدارة المخاطر أثناء الق

م إجراء المفي تقی  .صرفات إدارة المخاطر الخاصة 

 مساعدة اإلدارة في إدارتها للمخاطر أو تحسین إجراءاتها. -

ر .5 ة بإدخال تغیرات لتحسین  التقر ة إدارة ـــما یتم إعطاء مراجع عادة: جالبرناموالتوص

غـــالمخاط ة، و ـــة الرســر الص تـــورة تقـــذا في صــهون ـــم التفصـــوب یبیـــرر م ج ـــیل نتائـــن 

طرح توص ،لـــالتحلی  رـــج إدارة المخاطـــین برنامـــالت لتحســـرات وتعدیـــراء تغیـــات بإجـــو

، ي، سدروا( اُ ، و )15ص، 2012الهاد ولجنة  ،مجلس اإلدارةو  ،رسل التقرر إلى اإلدارة العل

ذلك إلى  ،المراجعة   .أصحاب المصالح عند الضرورةو

إدارة المخاطر یتمثل في ما یتعل بالمراجع الداخلي فأن دور  یتضح ،السابمن العرض     

الم ة  ل من إدارة المخاطر واإلدارة التنفیذ م النصح والمشورة إلى  نجاح ضمان ، ولصرفتقد

ة  ون هناك تنسی بین  ،إدارة المخاطرعمل دارة ال إدارةیجب أن  ة وإ  ،خاطرمالمراجعة الداخل

ات إعمله انجاز في  حتاجالمراجع الداخلي  إنحیث  العمل انات والمعلومات المتعلقة  لى الب

م المخاطرالتي تؤدیها  ن من تحدید وتقی ة إدارة المخاطر لكي یتم     .فعال
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  لثالفصل الثا

قیة اـــــالدراس   ةــلتطب
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  المقدمة 1- 3
ل أساسي على دراسة وتحلیل دور المراجع الداخلي في    ش ة  ق تتمحور الدراسة التطب

ح المقومات  ا، وتوض ة في المصارف التجارة العاملة في لیب تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

ة الالزمة لتحقی هذا الدور من وجهة نظر المراجعین الداخلیین، حیث یتناول الفصل  األساس

قها، والمعالجات االحصائ ام بها لتقنین أدوات الدراسة وتطب ة التي تم وصفًا لإلجراءات التي تم الق

ة ق ارها، وأخیرًا نتائج الدراسة التطب خت انات الدراسة وإ وتفسیرها،  وذلك  االعتماد علیها في تحلیل ب

ة: من خالل األقسام     الثالثة التال

ة  3-2 عة في الدراسة واإلجراءاتالمنهج ق المت   ةالتطب

ةالمعالجة  3-3   المستخدمة في الدراسة اإلحصائ

ات النتائج 3-4   والتوص

ة  2- 3 ق واإلجراءاتالمنهج عة في الدراسة التطب   ةالمت
ذلك  ذا القسمیتناول ه   ة الدارسة، ومجتمع الدارسة وعینتها، و تحدید الطرقة وصفًا لمنهج

الدراسة  انات المتعلقة  قالواألدوات المستعملة في جمع الب ة ،ةتطب ف رها و مد ، و بنائها وتطو

اتها   .صدقها وث

ة  1- 3-2  الدراسة منهج
سًا ی   جراءاتها محورًا رئ ة الدارسة وإ قتعتبر منهج ي من تم من خالله انجاز الجانب التطب

ة انات المطلو جراء التحلیل و  ،الدراسة، وعن طرقها یتم الحصول على الب للتوصل إلى  اإلحصائيإ

التالي تحق األهداف  موضوع الدراسة، و ات الدراسة المتعلقة  النتائج التي تم تفسیرها في ضوء أدب

قها. ت الدراسة التي سع   إلى تحق
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داث ـــحة األـــمد على دراســـعتذ ـــال يـــفي التحلیلـــج الوصـــتخدام المنهـــتم اس ارـــاإلطفي هذا 

احثوالموجودة الات ـــممارسالر و ـــظواهالو  ما هي دون تدخل ال اس  في  ةمتاحة للدراسة والق

اندت ــــعتمُا و  مجراتها. انع ــر وتجمیـــلحص ةــاست حیث تم ، ةــــوع الدراســــلموض الزمةــــات الـــالب

اســـها وتحلیلـــومن ثم تفرغة ـــة الدراســـى عینـــها علـــتوزع  ائيــــاالحص جـــبرنامالتخدام ــــها 

Statistical Package for Social Science (SPSS)،  ة ارات االحصائ واستخدام االخت

مة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة. ة للوصول إلى دالالت ذات ق  المناس

 الدراسة وعینة مجتمع   2- 3-2
ار مجتمع الدراسةروعي  تتوفر لدیهم كون مفرداته من األشخاص الذین أن ت في اخت

انة، حیث ی ة والقدرة على فهم أسئلة االست ة والعمل المراجعین من تكون مجتمع الدراسة الخبرة العلم

ا، أما عینة الدراسة فتمثلت العاملة  المصارف التجارةفروع  الداخلیین العاملین في  مافي لیب

العاملة  المصارف التجارةفروع  المراجعین الداخلیین العاملین فيمن  )1-3(جدول ال في موضح

ونة من (والخمس،  مصراته تيمدینفي  ) 41عمل فیها (، فرعاً  )29( ) مصرف تضم11والم

 ، ًا ل المصارف وقد اقتصرت الدراسة على هاتین المدینتین مراجعًا داخل ة الوصول إلى  لصعو

سبب ظروف ال عاملةالوفروعها  ا  انة واُ 41(تم توزع عدد حیث ، دولةفي لیب سترد منها ) است

انة) ا39( ما یوضحست   التالي: )1-3( الجدول ، وذلك 

ع عینة  )1-3(جدول  ة العاملة في حسب الدراسة توز   والخمس مصراته تيمدینالمصارف التجار

  الفرع م
عدد 
 الفروع

أفراد 
  العینة

انات  االست
 الموزعة

انات المستردة انات المفقودة  االست   االست
ة  العدد ة  العدد  النس   النس

  %0  0  %100 4 4 4 2 المصرف التجار الوطني 1
  %0  0  %100 4 4 4 2 المصرف الوحدة 2
  %17  2  %0.83 10 12 12 7 مصرف الجمهورة 3
  0  0  %100 6 6 6 5 مصرف الصحار  4
  0  0  %100 2 2 2 2 المصرف الزراعي 5



104 
  

ا 6   0  0  %100 2 2 2 2 مصرف شمال أفرق
ة 7   0  0  %100 2 2 2 2 مصرف التجارة والتنم
  0  0  %100 2 2 2 2 مصرف االجماع العري 8
  0  0  %100 2 2 2 2 مصرف األمان 9
ة 10   0  0  %100 3 3 3 1 مصرف الواحة للخدمات االسالم
  0  0  %100 2 2 2 2 مصرف االدخار واالستثمار العقار  11

  %0.05  2  %95 39 41 41 29 المجموع

 الدراسةأداة   3- 3-2

انة    انات على است ما ورد في  االستعانةمها من خالل تصمتم تم االعتماد في جمع الب

قة ة النظالتي  الدراسات السا حیث تمت االستفادة من الخلف الموضوع،  اغة تتعل  رة في ص

ان، انة إعداد  تمحیث  أسئلة االستب   :ةالتالعبر الخطوات االست

ة من أجل استخ عدتأُ  .1 انة أول اناتاست  .دامها في جمع الب

انات. ترضُع  .2 ار مد مالءمتها لجمع الب انة على المشرف من أجل اخت  االست

ل أولي وف مالحظاتُع  .3 ش انة   المشرف. دلت االست

انة على مجموعة من  ترضُع  .4 میناالست انة بناءً على وتم ، المح ة لالست تعدیل النسخة النهائ

 هم.مالحظات

انة على عینة صغیرة  .5 للتأكد من صالحیتها ثم أخذ من مجتمع الدراسة تم توزع االست

ار.  المالحظات في االعت

انات الالزمة للدراسة.تم  .6 ع أفراد العینة لجمع الب انة على جم   توزع االست

انة اشتملت ولقد    ن عرضهما  جزئیینلى عاالست   :ا یليمم

عینة الدراسة ت العامة المعلوما : خاصالجزء األول تكون من المتعلقة  : تشملفقرات  )6(و

في، (المؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة،  ة التي انخر المسمى الوظ عدد الدورات التدرب

ه عمل ف حوث في مجال إدارة المخاطر، المصرف الذ    ).فیها الم
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ةیتناول دور المراجع الداخلي  الجزء الثاني: مه  ،في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف وتم تقس

  ما یلي: رمحاو  إلى أرعة

 ة األولىالمحور األول الفرض حول مد إدراك المراجعین ، وهي تدور : تضمن أسئلة متعلقة 

ة إدارة المخاطر  الداخلیین ةألهم ة، وقد شمل المصرف  .ئلةسأ ثمان

 ة: تضمن أسئلة متعلقة المحور الثاني ة الثان مقومات  استخداممد حول  ، وهي تدورالفرض

ةاتطبی  ةأتعزز في  لمراجعة الداخل عشر  حدأعلى  احتو ، وقد داء إدارة المخاطر المصرف

 .سؤاالً 

 :ة الثالثة المحور الثالث الفرض الكفاءة مد توفر حول  ، وهي تدورتضمن أسئلة متعلقة 

ة والتدرب الكافي ةأتعزز الداخلیین الالزمة ل للمراجعین المهن ، وقد داء إدارة المخاطر المصرف

ة أمل على تشا  .ئلةسثمان

 :ع عة المحور الرا ة الرا الفرض م  حول ، وهي تدورتضمن أسئلة متعلقة  مد تطبی نظم لتقی

ة طر لدإجراءات إدارة المخا داء إدارة المخاطر أتعزز من أجل  إدارات المراجعة الداخل

ة  .إثنى عشر سؤاالً ، وقد اشتمل على المصرف

احثةموقد اعت   اس دت ال ات فقرات  لق انإجا اس ( ةاالست  رت) الخماسيلعلى مق

(Likert Scale)  حتمل خمس اتالذ  ع راء أفراد العینة حول یتسنى تحدید آل ،إجا مواض

سهل ةاناالست ات ، و   :)3- 2(جدول  ما هو مبین فيحسب ترمیز وتنم اإلجا

ات3-2دول رقم (ج اس االجا   على الفقرات ) مق

شدة  التصنیف شدة  غیر مواف  مواف إلى حد ما  ـــــمواف  مواف    غیر مواف 

  1  2  3  4  5  الوزن 
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ار الدرجة (حیث    ة "غیر مواف 1تم اخت ون الوزن النسبي في هذه شدة) لإلجا ذلك  " و

ةع ) وهو یتناسب م%20الحالة هو ( ة درجات أدنى إلى حیث تشیر هذه االجا ما هو  اإلجا

  ).3-2(جدول  موضح في

ار  4- 3-2 ات  صدقاخت انةوث  االست

انة  1- 4- 3-2  صدق االست
عني أن    انة  س تصدق االست انة ق اسه وضعتما االست انة ، لق س االست أ أن تع

 ، ة (الجرجاو اسه وفقًا ألوزانه النسب ار أن 105، ص2010المحتو المراد ق اعت من  الصدق)، و

ة ألداة الدراسة انة للتأكد من صدق فقراتها ،الخصائص المطلو   تم حیث ،تم تقنین فقرات االست

طرقتین، هما: قالتأكد من صد انة    االست

1.  :   صدق المحتو
مین تألفت من ( ترضُع    ة على مجموعة من المح ) 9أداة الدراسة في صورتها األول

م ة واإلمجالي  متخصصین فيین یأكاد  )، 1موضحة أسماءهم في الملح رقم ( ،حصاءالمحاس

انة من    مختلف الجوانب، خاصة من حیث :وذلك للتأكد من سالمة بناء االست

ارات.  .أ اغة وصحة الع  دقة ص

ة   .ب انمد شمول  ة.االست

ارات اإل  .ج ة توزع خ ة.ة المعالجة اإلللعملضمان مالءمتها جا  حصائ

ة.  .د م والمنهج لة التصم  الوقوف على مش

احثة بأواستنادًا إلى المالحظات والتوجیهات التي    مون قامت ال أغلب إجراء بداها المح

الت التي أ ارات و  جمعالتعد اغة الع عض  حذفعلیها معظمهم، حیث تم تعدیل ص أو إضافة ال

ونة من خمس، اآلخر منها انة على عینة صغیرة م وضوح للتأكد من  أفراد ةما تم توزع االست
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ارات الواردة فیها ة، وسهولة فهمها الع انة في صورتها النهائ ذلك خرجت االست  ما هي في ،و

  .)2(الملح رقم 

 االتساق الداخلي صدق  .2

انة مع المجال الذ    ل فقرة من فقرات االست صدق االتساق الداخلي مد اتساق  قصد 

ه هذه الفقرة، وقد  انة اال تم احتسابتنتمي إل  حساب معاملوذلك تساق الداخلي لفقرات االست

ا  ة للم بین Spearman سبیرمانارت انة والدرجة الكل عة له ل فقرة من فقرات االست حور التا

  اآلتي:

ة  ةالمتعلقو  المحور األول فقراتلدق الداخلي الص  - أ مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة   إدارة المخاطر المصرف

ا بین تمعامال )3-3(جدول  بینو     ةالمتعلقاألول  محورفقرة من فقرات الل  االرت

ة و  ة إدارة المخاطر المصرف    .هلفقرات ةالكلالدرجة مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

مد إدراك المراجعین الداخلیین  ةلفقرات المحور األول والمتعلقالصدق الداخلي  )3-3(جدول 

ة ة إدارة المخاطر المصرف   ألهم

  الفقرة  م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

ة   1 ما ال یؤثر على رح   0.002  0.486  .المصرفتساعد إدارة المخاطر على تقدیر المخاطر والتحو ضدها 

2  
م في التكالیف  ة للمصرف عن طر التح ر میزة تنافس ة وتطو تؤد إدارة المخاطر إلى تنم

ة ة والمستقبل   .الحال
0.749  0.000  

ن  3 حثة إلى أقل مستو مم المخاطر ال طة    0.000  0.711  .تساهم إدارة المخاطر في خفض الخسائر المرت

4  
ة صورة المصرف بتوفیر الثقة لد المودعین والدائنین تؤد إدارة المخاطر  إلى حما

ة قدرتها على تولید االراح حما   .والمستثمرن 
0.508  0.001  

5  
ع المخاطر التي  ة عن جم ل رة  تعطي إدارة المخاطر مجلس االدارة والمدیرن التنفیذیین ف

  .تواجه المصرف
0.714  0.000  

6  
ة على المخاطرتؤد إدارة المخاطر إلى  طرة والرقا ام الس طة  إح في األنشطة المرت

  .القروض والسندات األصول
0.582  0.000  
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  الفقرة  م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

7  
ع  تعمل إدارة المخاطر على تحدید العالج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر وعلى جم

اتها   .مستو
0.623  0.000  

االلتزاماتتساعد إدارة   8 ة رأس المال وقدرته على الوفاء  فا اس مد    0.000  0.692  .المخاطر على ق

ل فقرة من فقرات المحور األول أن ) 3- 3(جدول  یتضح من ا بین  والدرجة معامالت االرت

ة للمحور ة الكل ذلك تعتبر فقرات المحور األول صادقة لما 0.05( دالة عند مستو معنو )، و

اسه.وضعت    لق

م تطبی المقومات مد توفر  ةالمتعلقالمحور الثاني و الصدق الداخلي لفقرات   -ب السل

ةل  في المصرف لمراجعة الداخل

ل فقرة من فقرات المحور 4- 3(جدول  یبین   ا بین  مد  ةالمتعلق الثاني) معامالت االرت

م لتطبی المقومات توفر  ةالسل ة في المصرف  لمراجعة الداخل    لفقراته.والدرجة الكل

مد توفر مقومات التطبی  ةالمتعلقالمحور الثاني و الصدق الداخلي لفقرات  )4-3( جدول

ة ة في المصارف التجار م للمراجعة الداخل   السل

  الفقرة  م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

1 
ح  ل یت ش ة  مي المناسب إلدارة المراجعة الداخل ة توفر الموقع التنظ اتها المهن لها أداء مسئول

ة ة وموضوع   .استقالل
0.649  0.000  

ة على المصرف 2 ة منظومة الرقا م وتقو ة جهودها على هدف تدع ز إدارة المراجعة الداخل   0.000  0.555  .تر

3 
فاءة العاملین فیها من خالل عقد المؤتمرات  ة على رفع  تحرص إدارة المراجعة الداخل

  .مجال إدارة المخاطروالندوات في 
0.753  0.000  

4  
دلیل لعمل  ة  عة في إدارة المراجعة الداخل اسات واإلجراءات المت توب للس یوجد دلیل م

  .الموظفین في هذه اإلدارة
0.569  0.000  

5 
ة مع المراجع الخارجي لمعرفة مد  ة الداخل مناقشة نظام الرقا ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

 .ومناسبتهدقته 
0.621  0.000  

6 
اد إدارة المخاطر في  عة تطبی م اإلجراءات الالزمة لمتا ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

  المصرف.
0.712  0.000  
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  الفقرة  م
معامل 

ا   االرت
مستو 
  الداللة

7 
ة  األجهزة االلكترون ات الحدیثة  ة على استخدام التقن والمنظومات تعتمد إدارة المراجعة الداخل

ة. م خدمات بجودة عال ات لتقد   في مراجعة الحسا
0.594  0.000  

8  
ع موظفو ا عند  ستط صال رأیهم بدون عوائ إلى الجهات العل ة إ إدارة المراجعة الداخل

  .اكتشافهم لمخاطر تؤثر على تحقی األهداف
0.687  0.000  

9  
التأكد من االلتزام ة  ا وفقًا للقوانین واألنظمة واإلجراءات  تقوم إدارة المراجعة الداخل واالنض

 .المعمول بها داخل المصرف
0.659  0.000  

10  
ة في إدارة  ل مستمر لزادة المعرفة العلم ش ة بتدرب موظفیها  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة  .المخاطر المصرف
0.778  0.000  

11  
ة بتطبی معاییر األداء المهني التي تساعده في تحدید  وقوم موظف إدارة المراجعة الداخل

  .المخاطر التي تؤثر على عمل المصرف
0.690  0.000  

ل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة أن ) 4-3(جدول  یتضح من ا بین  معامالت االرت

ة للمحور ة الكل ذلك تعتبر فقرات المحور )، 0.05( دالة عند مستو معنو صادقة لما الثاني و

اسه.   وضعت لق

ب توفر مد تعلقة المالمحور الثالث و فقرات لالصدق الداخلي   - ج ة والتدر الكفاءة المهن

 المصرففي لمراجعین الداخلیین الكافي ل

ا ب )5-3جدول ( یبین   ل فقرة من فقرات المحور الثالثمعامالت االرت مد والمتعلقة  ین 

ة والتدرب الكافي لتوفر  ة لفقراته في المصرفلمراجعین الداخلیین الكفاءة المهن  .والدرجة الكل

مد مد 5-3جدول ( ة توفر ) الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث والمتعلقة  الكفاءة المهن

ب الكافي ل   في المصرفلمراجعین الداخلیین والتدر

  الفقرة  م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

1  
طة  موظفویتمتع  عة المخاطر المح المعرفة والفهم الكافیین لطب ة  إدارة المراجعة الداخل

  المصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة.
0.785  0.000  

2  
ة الالزمة عند إجراء التحلیل الالزمة في  یبذل موظفو ة المهن ة العنا إدارة المراجعة الداخل

ات إدارة المخاطر. اد وعمل   إطار تطبی م
0.778  0.000  
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  الفقرة  م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

3  
ة القدرة على تمییز مؤشرات الغش والتالعب  ومتلك موظف إدارة المراجعة الداخل

ة   .والتحرف في السجالت والقوائم المال
0.746  0.000  

4  
ة والقدرة على تحدید  المهارات والخبرات المطلو ة  د موظفي إدارة المراجعة الداخل یتم تزو

دارة المخاطر اس وإ ة وق  .ومراق
0.769  0.000  

5  
  

ة المتعلقة  موظفومتلك  ة المهارات الالزمة لمعرفة الضوا الرقاب إدارة المراجعة الداخل
ة المعلومات   .بتقن

0.698  0.000  

ة  6 فة المراجعة الداخل فاءة برامج التدرب إلى زادة جودة أداء وظ   0.000  0.581  .تؤد دقة و

7  
ع االقتصاد والضرائب  موظفو متلك ة في مواض ة الخبرة الكاف إدارة المراجعة الداخل

ة والقانون.   والمال
0.584  0.000  

8  
الحصول على  وحرص موظف ر قدراتهم  ة على تحسین وتطو إدارة المراجعة الداخل

ة والمراجعة ة في مهنة المحاس ة عال   .مؤهالت علم
0.691  0.000  

ل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة أن ) 5-3یتضح من جدول ( ا بین  معامالت االرت

ة للمحور  ةالكل ذلك تعتبر فقرات المحور 0.05( دالة عند مستو معنو صادقة لما الثالث )، و

اسه.   وضعت لق

ع و لفقرات لصدق الداخلي ا  -د مد المحور الرا م إجراءات إدارة المتعلقة  توفر نظام لتقی

 المصرفالمخاطر في 

ل فقرة من فقرات المحور ال )6- 3(جدول  یبین   ا بین  عمعامالت االرت مد والمتعلقة  را

م إجراءات إدارة المخاطر في المصرف ة لفقراته. توفر نظام لتقی    والدرجة الكل

ع و فقرات الصدق الداخلي ل )6-3( جدول مد المحور الرا م إجراءات المتعلقة  توفر نظام لتقی

  في المصرفإدارة المخاطر 

  الفقرة م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

أنشطة المصرف. 1 طة  م المخاطر المحتملة المرت ة بتقی   0.000  0.784  تقوم إدارة المراجعة الداخل
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  الفقرة م
معامل 
ا   االرت

مستو 
  الداللة

2  
م الدور تستند خطة عمل إدارة المراجعة  ة على التقی ة  الداخل للمخاطر من خالل المراق

ة في إدارة المخاطر. فاءة الرقا م على    المستمرة لألنشطة، وذلك للح
0.764  0.000  

ة تقرر عن المخاطر وتقدمه إلى مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة. 3   0.000  0.574  تعد إدارة المراجعة الداخل

4 
افة تقوم إدارة المراجعة  التأكد من وجود خطة طوار في المصرف تشمل  ة  الداخل

  المخاطر التي تم تحدیدها.
0.796  0.000  

5 
ة ألنشطة  ة بناءً على مستو المخاطر المصاح یتم تحدید برنامج المراجعة الداخل

 المصرف.
0.768  0.000  

6 
ات  اقتراح الوسائل والسبل واآلل ة  ة للتعامل مع أوجه تقوم إدارة المراجعة الداخل المناس

  .المخاطر المختلفة
0.594  0.000  

7 
ات  ادل المعلومات لتحسین عمل دارة المخاطر في مجال ت ة وإ تتعاون إدارة المراجعة الداخل

  إدارة المخاطر.
0.532  0.000  

دور استشار في تقلیل المخاطر  8 بیر و ل  ش ة    0.000  0.601  .تساهم إدارة المراجعة الداخل

9  
التعاون مع الوحدات المختصة للتأكد  ر خطة الطوار  ة بتطو تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة هذه الخطة.   من فاعل
0.614  0.000  

10  
ات المعدة من قبل المراجعین  ة اإلدارة للتوص ة من مد استجا تتأكد إدارة المراجعة الداخل

فاءة نظام إدارة المخاطر في المصرف   .لتحسین 
0.769  0.000  

11 
مها، للتعرف على  م أ خدمة جدیدة ینو المصرف تقد ة تقی تتولى إدارة المراجعة الداخل

ة  للحد    .المخاطرمن مخاطر الخدمة واالجراءات الرقاب
0.749  0.000  

ل دور   12 ش ة إدارة المخاطر مع اإلدارة    0.000  0.759  .تناقش إدارة المراجعة فعال

ل فقرة من فقرات المحأن  )6-3جدول ( یتضح من ا بین  ع والدرجة معامالت االرت ور الرا

ة للمحور  ةالكل ذلك تعتبر فقرات المحور ا0.05( دالة عند مستو معنو ع)، و صادقة لما  لرا

اسه.   وضعت لق

انة 2- 4- 3-2 ات االست  ث
انة نفس النتائج    انة أن تعطي االست ات االست ة قصد بث قها عدة مرات متتال إذا أعید تطب

،  تحت نفس الظروف والشرو عني أن تكون النتائج التي تعطیها )97، 2010(الجرجاو ، وهذا 

انة متقارة إذا تم ت ات جل أومن   ، كرار توزعها على عینة الدراسةاالست اس ث م وق انةتقی ، االست
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اراستخدام تم  اخ  اخت رون الفرد من التي تعتمد على اتساق أداء   Cronbach`s Alphaألفا 

اس، فقرة  ا والتماسك بین فقرات المق ، وهي تشیر إلى قوة االرت إال أنها تزود  اإلضافةإلى أخر

ات،  اخ لكل محور من محاور الدراسة 7- 3(جدول و بتقدیر جید للث رون ار ألفا  ) یبین اخت

  التالي:

ات (7-3(جدول  ار) معامل الث اخ) اخت رون   ألفا 

  العنوان  المحور
عدد 

  الفقرات

معامل ألفا 

اخ   رون

ة   األول ة إدارة المخاطر المصرف   0.850  8  مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة  الثاني ة في تعزز اداء إدارة المخاطر المصرف   0.882  11  مد استخدام مقومات تطبی المراجعة الداخل

  الثالث
ة للمراجعین الداخلیین الالزمة لتعزز اداء إدارة المخاطر مد  توفر  القدرات والمهارات الفن

ة   المصرف
8  0.860  

ع   الرا
ة  من أجل  م إجراءات إدارة المخاطر لد إدارات المراجعة الداخل مد تطبی نظم لتقی

ة   تعزز اداء إدارة المخاطر المصرف
12  0.911  

ع الفقرات   0.955  39  جم

اخ یتضح  )7-3(جدول  خاللمن    رون  إذ بلغ المعدل الكليمرتفعة أن معامالت ألفا 

انة  ع فقرات االست ات جم ات 0.955لث ة من الث انة تتمتع بدرجة عال ، وهذا یدل على أن االست

قهامما  ات أداة الدراسة عند تطب احثة على ث حیث تجدر االشارة إلى  على عینة الدراسة. طمئن ال

ر مة قأن  لما اقترت من الواحد دل ذلك علو معامل ألفا  اخ تتراوح بین الصفر والواحد، و ى ن

ات عالٍ     لى صدق أداة الدراسة.عطمئن مو  وجود ث
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اناتالمستخدمة  ةاالحصائالمعالجة  3- 3  للب
م االس   ارها ثُّ عد تصم انة واخت عد استالمها من أفراد عینة تم م توزعها، ت معالجتها 

ة ال استخدام الدراسة، وذلك ةاألدوات االحصائ ام  عرض، و مناس خصائص عینة الدراسة، والق

ات.بتحلیل  ار الفرض انات واخت   الب

انات 3-3-1 غ الب   تفر

ة  األدواتسالیب و األ 1- 3-1- 3 انةالمستخدمة في تحلیل اإلحصائ انات االست   ب

اختالف الهدف تختلف أسالیب التحلیل اإلحصائي من حیث شمولها، وعمقها، و    تعقدها 

اتهاأهداف الدراسة و  عمللوصول إلى مؤشرات معتمدة تدمن إجرائها  انات تفرغ تم  قدف، فرض الب

استخدام الحاسب اآلو  المجمعة سهل التعامل معها  انات تحلیل ما تم لي، جدولتها ل انةب  االست

ة المعروفة ة للعلوم االجتماع ة  ،SPSSاسم  االعتماد على برنامج الحزمة االحصائ لتسهیل عمل

ن جمَّعة،  المالحظة ولتم انات المُ عدد  مااستخدتم اإلضافة إلى ذلك من إجراء التحلیل الجید للب

ما یلي: ة،الحصائااألسالیب من  رها  ن ذ م   التي 

ة لمفردات الدراسة وتحدید  -1 ة للتعرف على الصفات الشخص التكرارات والنسب المئو

ات أفرادها تجاه  انة.فقرااستجا سة التي تضمنتها االست  ت المحاور الرئ

ار ألف -2 اخ ااخت انة.  (Cronbach`s Alpha)رون ات فقرات االست  لمعرفة ث

ا  -3 اس صدق  )سبیرمانالرتب (معامل ارت ار لدراسة  الفقرات،لق ستخدم هذا االخت و

اناتالعالقة ب ة.الال ین المتغیرات في حالة الب  معلم

ار اإلشارة  - 4  ".3" الفروق بین وس الفقرة والوس المحاید لمعرفة داللة (Sign Test)اخت

ار  - 5 ط )(Kruskal-Wallis H-Testروسال واالس اخت ات ثالث لمعرفة الفروق بین وس

   .فأكثرعینات 
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  خصائص عینة الدراسة عرض 2- 3-1- 3

ل () و 8-3(جدول  یبین :المؤهل العلمي .1  .) توزع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي4-3ش

  ) توزع عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي8-3جدول (
 

ل  ) تمثیل عینة الدراسة حسب المؤهل العلمي 4-3( ش

  
ل (8-3(جدول  یبین الوروس"،  %51.3) أن 4-3) وش من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي "

من عینة الدراسة مؤهلهم  %17.9من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي "دبلوم عالي"، و %15.4و

"، و معنى أن هناك ما من عینة الدراسة مؤهلهم العلمي "ماجستیر"،  %10.3العلمي "دبلوم متوس

ة من حاملي  %61.6نسبته  الوروس فأكثر، وتدل هذه النس من أفراد العینة مؤهلهم العلمي 

الوروس والماجستیر على تفهم العینة أل ة الدراسةشهادتي ال   .هم

ة عامة  ثانو
 دبلوم متوس 5.1%

15.4% 

 دبلوم عالي
17.9% 

وس  الور
51.3% 

 ماجستیر
10.3% 

توراه  د
0.0% 

ان ة التكرار الب ة المئو  النس

ة عامة  %5.1 2 ثانو

 %15.4 6 دبلوم متوس

 %17.9 7 دبلوم عالي

 %51.3 20 الوروس

 %10.3 4 ماجستیر

توراه  %0 0 د

 %100 39 المجموع
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ل) و 9-3(جدول  یبین :العلمي صالتخص .2 توزع عینة الدراسة حسب التخصص  )5-3( ش

 .العلمي

  ) توزع عینة الدراسة حسب التخصص العلمي9-3( جدول

ان ة  التكرار  الب ة المئو   النس

ة  %59 23  محاس

ة ة ومصرف  %2.6 1  علوم مال

 %17.9 7  إدارة أعمال

 %7.7 3  اقتصاد

 %12.8 5  أخر 

 %100 39    المجموع  

ل    عینة الدراسة حسب التخصص العلميتمثیل  )5-3(ش

  

ل () و 9- 3(جدول  یبین   من عینة الدراسة تخصصهم العلمي  %59) أن 5-3ش

ة"، وأن  من عینة  %10من عینة الدراسة تخصصهم العلمي "إدارة أعمال"، وأن  %17.9"محاس

"،  %12.8الدراسة تخصصهم "اقتصاد"، وأن  مما یدل على من عینة الدراسة "تخصصات أخر

ة الكبر من العینة من تخص ة أن النس عني أن غالب ما  لیها إدارة األعمال،  ة و ص المحاس

موضوع الدراسة  مة إلو مفردات العینة تخصصهم له عالقة  اتهم سوف تكون ذات ق نجاز أن إجا

  هذه الدراسة.

%59.0 محاسبة

علوم مالیة 
%2.6 ومصرفیة

  إدارة أعمال
17.9% %7.7 اقتصاد

%12.8 أخرى

Other 20.5%
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ل (و  )10-3(جدول  یبین :سنوات الخبرة .3  .توزع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة )6-3ش

  ) توزع عینة الدراسة حسب سنوات الخبرة10-3(جدول 

ان ة التكرار الب ة المئو  النس

 %18 7  سنوات 5أقل من 

 %26 10  سنوات 10إلى  5من 

 %28 11  سنة 20إلى  11من 

 %28 11  سنة 20أكثر من 

%100 39 المجموع  

ل   عینة الدراسة حسب سنوات الخبرةتمثیل  )6-3( ش

ل () و 10-3(جدول  یبین من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدیهم  %17.9) أن 6-3ش

سنوات"،  10-5من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدیهم "من  %25.6سنوات فأقل"، وأن  5"

من  % 28.2أن سنة"، و  20-11من عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدیهم " من %28.2وأن 

 %56.4معنى أن هناك ما نسبته "، سنة 20عینة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لدیهم "أكثر من 

ة تبلغ مدة من أفراد العینة  قة ألفراد مما یبین مد الخسنة،  11لهم أكثر من الخبرة العمل برة العم

ة االعتماد عني عینة الدراسة، و  ان   سة.نتائج هذه الدراعلى إم

  

سنوات 5أقل من 
18% 

 10إلى  5من 
سنوات

26% 

 20إلى  11من 
سنة
28% 

سنة 20أكثر من 
28% 

Other
56%
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في: .4 ل (11-3(جدول  یبین المسمى الوظ توزع عینة الدراسة حسب المسمى  )7-3) وش

في  .الوظ

في11-3جدول (   ) توزع عینة الدراسة حسب المسمى الوظ

ان ة  التكرار  الب ة المئو   النس

ة   %2.6 1  مدیر إدارة المراجعة الداخل

ة س قسم المراجعة الداخل  %28.2 11  رئ

س وحدة  ةرئ  %0 0  المراجعة الداخل

 %64.1 25  مراجع داخلي

 %5 2  أخر 

 %100 39  المجموع

ل  فيعینة الدراسة حسب تمثیل  )7-3(ش   المسمى الوظ

  
ل (11-3(جدول  یبین في لهم  %2.6) أن 7-3) وش من عینة الدراسة المسمى الوظ

ة"، وأن  في لهممن عینة الدراسة  %28.2"مدیر إدارة المراجعة الداخل س قسم  المسمى الوظ "رئ

ة"،  في بهم "مراجع داخلي"، وأن من عینة الدراسة المسمى الو  %64.1المراجعة الداخل  %5.1ظ

" في لهم "أخر ة  من عینة الدراسة المسمى الوظ المتمثلة في مساعد مدیر إدارة المراجعة الداخل

ة ألفراد العینة، األمر الذ ، مما یدل على التنوع في المسمللمنطقة، والمدق الشرعي ف ات الوظ

عني شمول العینة على أكثر من طرف والتعدد في وجهات النظر حول موضوع الدراسة وعدم 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

مدیر إدارة 
المراجعة 
الداخلیة

رئیس قسم 
المراجعة 
الداخلیة

رئیس وحدة 
المراجعة 
الداخلیة

أخرىمراجع داخلي

2.6%

28.2%

0.0%

64.1%

5.0%



118 
  

انات المتحصل علیها من  ًا على صحة الب س إیجا التالي ینع االكتفاء بوجهة نظر واحدة، و

انة.   االست

عه إدارة المراجعة ال .5 مي الذ تت ة في المصرفالمستو التنظ  :داخل

ل () و 12- 3(جدول  یبین عه  المستو  ) توزع عینة الدراسة حسب8- 3ش مي الذ تت التنظ

ة في المصرف   إدارة المراجعة الداخل

ة في المصرف12-3جدول ( عه إدارة المراجعة الداخل مي الذ تت   ) المستو التنظ

ان ة  التكرار  الب ة المئو   النس

 %33.3 13  مجلس اإلدارة

 %48.7 19  لجنة المراجعة

 %12.8 5  المدیر العام

 %0 0  المدیر المالي

مي آخر  %5.1 2  مستو تنظ

 %100 39  المجموع

ل  عه إعینة الدراسة حسب تمثیل  )8-3(ش مي الذ تت ة المستو التنظ   دارة المراجعة الداخل

  

ل () و 12-3(جدول  یبین أن المستو من عینة الدراسة  %33) أن 8- 3ش عتقدون 

ة في المصرف هو " عه إدارة المراجعة الداخل مي الذ تت من  %48.7"، وأن مجلس اإلدارةالتنظ

ع " أنها تت عتقدون  أنها  %12.8"، ولجنة المراجعةعینة الدراسة  عتقدون  من عینة الدراسة 

لجنة مجلس اإلدارة
المراجعة

مستوى المدیر الماليالمدیر العام
تنظیمي آخر

المجموع

33.3%

48.7%

12.8%
0.0%5.1%

100.0%
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ع" ة"، وهذا مؤشر جید یدعم إستقالل إدارة المراجعة الالمدیر العامتت وتفعیل دورها في تحقی  داخل

  األهداف التي أنشئت من أجلها.

ة التي  .6 ب  :إدارة المخاطرالتحقت بها في مجال عدد الدورات التدر

ل (13-3(جدول  یبین ة التي ) توزع عینة الدراسة حسب 9-3) وش عدد الدورات التدرب

  .في مجال إدارة المخاطر المتحصل علیها

ة التي التحقت بها في مجال إدارة المخاطر) عدد 13-3جدول (   الدورات التدرب

ان ة  التكرار  الب ة المئو   النس

 %41 16  لم ینخر في أ دورة

 %28.2 11  دورة 2إلى  1من 

 %15.4 6  دورات 5إلى  3من 

 %15.4 6  أكثر من خمس دورات

 %100 39  المجموع

ل  ة في مجال إدارة المخاطرعدد الدورات عینة الدراسة حسب تمثیل  )9-3(ش  التدرب

  

ل (13-3(جدول  یبین   من عینة الدراسة لم ینخر في أ دورة في  %41) أن 9-3) وش

من عینة الدراسة بلغ عدد الدورات التي التحقت بها في مجال  %28.2مجال إدارة المخاطر، وأن 

من عینة الدراسة بلغ عدد الدورات التي التحقت بها  %15.4دورة"، وأن  2- 1إدارة المخاطر "من

41.0%

28.2%
15.4%

15.4%

30.8%

 أكثر من خمس دورات دورات 5إلى  3من  دورة 2إلى  1من  لم ینخر في أ دورة
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من عینة الدراسة بلغ عدد الدورات التي  %15.4دورات"، وأن  5-3في مجال إدارة المخاطر "من 

من عینة  %59التحقت بها في مجال إدارة المخاطر "أكثر من خمس دورات"، وهذا یدل على أن 

شیر إلى اهتمام إدارات المصارف  2إلى  1الدراسة قد تحصلوا على األقل من  ة مما  دورة تدرب

ارات  عتبر مؤشرًا على إدراك مفردات العینة لع ة بها، وهذا  بهذا الجانب لدعم إدارة المراجعة الداخل

انة مما یدعم نتائج الدراسة.  االست

ات الدراسة حلیلت  3-3-2 ار فرض انات واخت  الب

اناتتحلیل أوالً:   الب

انات  في هذا الجانب تم   عها من مفردات العینة، اتحلیل الب ار من ثم و لتي تم تجم اخت

سة  ات الدراسة الرئ االعتمادفرض ارات العلى  وذلك  ار االشارةمثل ( ةمعلمالاالخت أو ذو  اخت

انات  هاناسبتتسهولة حسابها، ولل، )Binomial testالحدین  ونها ب انات هذه الدراسة  عة ب مع طب

ة انات محل الدراسة أن هما ، ترتیب عه الب ل التوزع الذ تت ارات ال تحتاج إلى معرفة ش ذه االخت

عي أم ال اً طب ون حجم العینة صغیر نسب فضل استخدامها عندما    .)89، 2007(محمد، ، و

ار وس درجة الموافقةحیث    ات من خالل اخت ار الفرض ومد مساواته لدرجة  تم اخت

اد (درجة الموافقة إلى حٍد ما ة  استخدام ) وذلكالح ات االحصائ   :ةاالتالفرض

ة: ة الصفر ساو  الفرض ار أن وس درجة الموافقة  وهي تقابل مواف إلى حٍد ما (محاید)  3اخت

رت المستخدم. اس ل                  حسب مق

ة البدیلة: ساو  الفرض               3الوس ال 

انف   ة  =0.05أكبر من  (P-value)ستو الداللة م إذا  ن رفض الفرض م فإنه ال 

انات الخاصة  ،الصفرة أفراد عینة  آراءوفي هذه الحالة ال یختلف الوس المحسوب من الب

 مستـــو الداللــة انـــإذا ، أما 3او ـــا وهي تســـٍد مـــى حـــة إلـــة الموافقــــالدراسة جوهرًا عن درج
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(P-value) 0.05من  أقل=  أن ة البدیلة القائلة  ة الصفرة وقبول الفرض فیتم رفض الفرض

آراء أفراد عینة الدراسة یختلف جوهرًا عن درجة  انات العینة الخاصة  الوس المحسوب من ب

ان الوس ال ن تحدید ما إذا  م انات العینة الموافقة إلى حٍد ما، وفي هذه الحالة  محسوب من ب

ار فإذا  مة االخت صورة جوهرة عن درجة الموافقة إلى حٍد ما. وذلك من خالل ق یزد أو ینقص 

ة فمعناه أن الوس لدرجة اإلشارة انت اإل س موج ة یزد عن درجة الموافقة إلى حٍد ما والع جا

ح.   صح

مد المحور األول فقرات تحلیل  .1 ة إدارة المخاطر إدراك المتعلقة  المراجعین الداخلیین ألهم

ة   المصرف

المحور األول للدراسة ــإجل ــتم تحلی   حوثین المتعلقة  ات الم ارا  اإلشارة استخدام اخت

"Sign Test" النتائج موضحة في، و 3لمعرفة الفروق بین وس الفقرة والوس المحاید وهو 

   .)14-3(جدول 

مد المحور األول فقرات تحلیل  )14-3( جدول ة المتعلقة  إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة   إدارة المخاطر المصرف

  الفقرة  م

شدة
 

واف
م

  

واف
م

  

 ما
حٍد

ى 
 إل

واف
م

  

واف
 م

یر
غ

شدة  
 

واف
 م

یر
غ

  

وس
ال

لة 
لفع

ة ا
نس

ال
  

دة)
ش

 
واف

 م
،

واف
(م

  

الل
الد

تو 
مس

  ة

1  

تساعد إدارة المخاطر على تقدیر 

ما ال المخاطر والتحو  ضدها 

ة المصرف   یؤثر على رح

10.3%  71.8%  10.3%  7.7%  0%  4 82.1% 0.000  

2  

ة  تؤد إدارة المخاطر إلى تنم

ة للمصرف  ر میزة تنافس وتطو

م في التكالیف  عن طر التح

ة ة والمستقبل   الحال

7.7%  51.3%  20.5%  17.9%  2.6%  4 59% 0.337  
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  الفقرة  م

شدة
 

واف
م

  

واف
م

  

 
واف

م
 ما

حٍد
ى 

إل
  

واف
 م

یر
غ

شدة  
 

واف
 م

یر
غ

  

وس
ال

لة 
لفع

ة ا
نس

ال
  

دة)
ش

 
واف

 م
،

واف
(م

  

لة
دال

و ال
ست

م
  

3  

تساهم إدارة المخاطر في خفض 

المخاطر  طة  الخسائر المرت

ن حثة إلى أقل مستو مم   ال

7.7%  64.1%  12.8%  15.4%  0%  4 71.8% 0.009  

4  

ة  تؤد إدارة المخاطر إلى حما

المصرف بتوفیر الثقة صورة 

لد المودعین والدائنین 

ة قدرتها على  حما والمستثمرن 

  تولید االراح

15.4%  61.5%  12.8%  10.3%  0%  4 76.9% 0.001  

  

5  

تعطي إدارة المخاطر مجلس 

رة  االدارة والمدیرن التنفیذیین ف

ع المخاطر التي  ة عن جم ل

  تواجه المصرف

15.4%  46.2%  20.5%  17.9%  0%  4 61.6% 0.200  

6  

ام  تؤد إدارة المخاطر إلى إح

ة على المخاطر  طرة والرقا الس

األصول  طة  في األنشطة المرت

  القروض والسندات

10.3%  56.4%  23.1%  10.3%  0%  4 66.7% 0.053  

7  

تعمل إدارة المخاطر على تحدید 

العالج النوعي لكل نوع من أنواع 

اتها ع مستو   المخاطر وعلى جم

2.6%  41%  41%  15.4%  0%  3 43.6% 0.522  

8  

اس  تساعد إدارة المخاطر على ق

ة رأس المال وقدرته  فا مد 

االلتزامات   على الوفاء 

12.8%  38.5%  41%  7.7%  0%  3 51.3% 1.000  

 0.000 %64.1 3.8  %0.3  %12.8 %22.8  %53.8  %10.3  المجمــــــــــــــــــــوع

مة  )14-3(جدول  یبین   ساو  كل فقرة أكبر منالوس لأن ق ، وأن الوس المحاید أو 

ة )0.05أقل من (لكل فقرة داللة المستو  ة الفعل ) أكبر من  ، والنس شدة، مواف  ،%50(مواف 
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ًا حسب أن ا یدل على مم آراء أفراد عینة الدراسة حول فقرات المحور األول التي تم ترتیبها تنازل

ة ( ة الفعل ، النس شدة)مواف  ما یلي: مواف 

ما تساعد إدارة المخاطر على التي تنص على") 1الفقرة رقم (  .أ تقدیر المخاطر والتحو ضدها 

ة المصرف ة األولى حیث " ال یؤثر على رح شدة، بلغت احتلت المرت ة (مواف  ة الفعل النس

 ( مستو داللة  %82.1مواف ، مما یدل على إن 0.05وهي أقل من  0.000 (P-value)و

عني أن هناك موافقة ج"3"الوس المحسوب لهذه الفقرة قد زاد عن الوس المحاید  ة من ید، وهذا 

 قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة.

ة صورة المصرف بتوفیر التي تنص على ") 4في الفقرة رقم (  .ب تؤد إدارة المخاطر إلى حما

ة قدرتها على تولید الثقة لد المودعین والدائنین والمستثمرن  ة،  "األراححما ة الثان احتلت المرت

)ة الفعلالنس بلغتحیث  شدة، مواف مست %76.9 ة (مواف  وهي  0.001 (P-value) داللةو و

، "3رة قد زاد عن الوس المحاید "الوس المحسوب لهذه الفق نأمما یدل على ، 0.05من أقل 

عني أن هناك موافقة جیدة من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة.  وهذا 

طة التي تنص على " )3في الفقرة رقم (  .ج تساهم إدارة المخاطر في خفض الخسائر المرت

ن حثة إلى أقل مستو مم ة الثالثة، حیث المخاطر ال ة (مواف  بلغت" احتلت المرت ة الفعل النس

 ( مستو داللة  %71.8شدة، مواف مما یدل على إن ، 0.05من وهي أقل  0.009 (P-value)و

عني أن هناك موافقة جیدة من "3فقرة قد زاد عن الوس المحاید "الوس المحسوب لهذه ال ، وهذا 

 هذه الفقرة.قبل أفراد عینة الدراسة على 

ة على التي تنص على ") 6في الفقرة رقم (  .د طرة والرقا ام الس تؤد إدارة المخاطر إلى إح

القروض والسندات األصول  طة  عة، حیث المخاطر في األنشطة المرت ة الرا بلغت " احتلت المرت

 ( شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مستو داللة  %66.7النس ساو توهي  0.053 (P-value)و
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"، 3الوس المحاید "لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن المحسوب ن الوس أمما یدل على  0.05

عني أن هناك موافقة إلى حد ما من   .قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةوهذا 

والمدیرن التنفیذیین  اإلدارةتعطي إدارة المخاطر مجلس ) التي تنص على "5في الفقرة رقم (  .ه

ع المخاطر التي تواجه المصرف ة عن جم ل رة  ة الخام" ف ة احتلت المرت سة، حیث بلغت النس

( شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %61.6 الفعل  0.05أكبر من  وهي 0.200 (P-value)و

، وهذا "3المحاید "الوس لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن المحسوب ن الوس مما یدل على أ

  .قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةعني أن هناك موافقة إلى حد ما من 

ة تؤد إدارة المخاطر إلى التي تنص على ") 2في الفقرة رقم (  .و ر میزة تنافس ة وتطو تنم

ة ة والمستقبل م في التكالیف الحال ة الس "،للمصرف عن طر التح سة، حیث بلغت دااحتلت المرت

 ( شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مستو داللة  %59النس وهي أكبر من  0.337 (P-value)و

، "3الوس المحاید "لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن المحسوب ن الوس أمما یدل على  0.05

عني هناك مواف  .قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن إلى حٍد ما  قةوهذا 

ة رأس المال ) التي تنص على "8في الفقرة رقم (  .ز فا اس مد  تساعد إدارة المخاطر على ق

االلتزامات ع "وقدرته على الوفاء  ة السا شدة، احتلت المرت ة (مواف  ة الفعل ة، حیث بلغت النس

 ( مستو داللة  %51.3مواف ن أمما یدل على  0.05أكبر من  وهي 1.000 (P-value)و

عني أن هناك "3الوس المحاید "لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن المحسوب الوس  ، وهذا 

 .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةإلى حٍد ما من قبل موافقة 

تعمل إدارة المخاطر على تحدید العالج النوعي لكل نوع  التي تنص على " )7في الفقرة رقم (  .ح

ات ع مستو ة الثامنةهامن أنواع المخاطر وعلى جم ة (مواف " احتلت المرت ة الفعل ، حیث بلغت النس

 ( مستو داللة %43.6بلغت شدة، مواف مما یدل  0.05وهي أكبر من  0.522 (P-value) و
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عني أن 3الوس المحاید "لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن المحسوب ن الوس على أ "، وهذا 

 .الدراسة على هذه الفقرةأفراد عینة موافقة عدم هناك 

ل عام   ش ع  أن وهذه النتائج تبین  مة الوس لجم ساو ق وأن  4فقرات المحور األول 

) تساو  شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مة النس ما بلغ مستو %50وهي أكبر من  %64.1 ق  ،

إدراك المراجعین الداخلیین أن ، مما یدل على 0.05وهو أقل من  0.000 (P-value)الداللة 

ة إدارة المخاطر  ساهم في تعزز أداء إدارة المخاطر  األمر الذ صل إلى مستو جیدألهم

ة.   المصرف

م للمراجعة مد المحور الثاني المتعلقة فقرات تحلیل  .2 ة توفر مقومات التطبی السل الداخل

  المصارف في

ـــــــة    حـــــــوثین المتعلق ـــــــات الم ـــــــل إجا ـــــــارـــــــالمحور الثـــــــاني للدراســـــــة تـــــــم تحلی  اســـــــتخدام اخت

النتـــــائج ، و 3لمعرفــــة الفـــــروق بــــین وســـــ الفقــــرة والوســـــ المحایــــد وهـــــو "Sign Test"اإلشــــارة 

  .)15-3(جدول  موضحة في

مد المحور الثاني فقرات تحلیل  )15-3(جدول  م المتعلقة  توفر مقومات التطبی السل

ة ة للمراجعة الداخل   في المصارف التجار

  الفقرة  م

شدة
 

واف
م

  

واف
م

  

 ما
حٍد

ى 
 إل

واف
م

  

واف
 م

یر
غ

شدة  
 

واف
 م

یر
غ

  

وس
ال

لة 
لفع

ة ا
نس

ال
  

 
دة)

ش
 

واف
 م

،
واف

(م
  

اللة
 اد

تو
مس

  

1 

مي المناسب إلدارة  توفر الموقع التنظ

ح لها أداء  ل یت ش ة  المراجعة الداخل

ة  استقالل ة  اتها المهن مسئول

ة.   وموضوع

25.6%  41%  23.1%  7.7%  2.6%  4  66.6%  0.053  
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  الفقرة  م

شدة
 

واف
م

  

واف
م

  

 ما
حٍد

ى 
 إل

واف
م

  

واف
 م

یر
غ

شدة  
 

واف
 م

یر
غ

  

وس
ال

لة 
لفع

ة ا
نس

ال
  

 
دة)

ش
 

واف
 م

،
واف

(م
  

اللة
 اد

تو
مس

  

2  

ة جهودها  ز إدارة المراجعة الداخل تر

ة منظومة  م وتقو على هدف تدع

ة على    المصرف.الرقا

10%  56%  21%  8%  5%  4  66%  0.053  

3 

ة على  تحرص إدارة المراجعة الداخل

فاءة العاملین فیها من خالل  رفع 

عقد المؤتمرات والندوات في مجال 

  إدارة المخاطر.

7.7%  12.8%  53.9%  20.5%  5.1%  3  20.5%  0.000  

4  

اسات  توب للس یوجد دلیل م

عة في إدارة  المراجعة واإلجراءات المت

دلیل لعمل الموظفین في  ة  الداخل

  هذه اإلدارة.

8%  46%  13%  28%  5%  4  54%  0.749  

5 

مناقشة  ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة مع المراجع  ة الداخل نظام الرقا

 الخارجي لمعرفة مد دقته ومناسبته.

7.8%  25.6%  35.9%  25.6%  5.1%  3  33.4%  0.053  

6 

ة تقوم إدارة المراجعة  الداخل

عة تطبی  اإلجراءات الالزمة لمتا

اد إدارة المخاطر في المصرف.   م

5%  49%  23%  23%  0%  4  53.8%  0.749  

7 

ة على  تعتمد إدارة المراجعة الداخل

األجهزة  ات الحدیثة  استخدام التقن

ة والمنظومات في مراجعة  االلكترون

م خدمات بجودة  ات لتقد الحسا

ة.   عال

18%  33.3%  23.1%  20.5%  5.1%  4  51.3%  1.000  

8  

ع موظفو إدارة المراجعة  ستط

صال رأیهم بدون عوائ  ة إ الداخل

ا عند اكتشافهم  إلى الجهات العل

  لمخاطر تؤثر على تحقی األهداف.

20.5%  30.8%  30.8%  15.3%  2.6%  4  51.3%  1.000  
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  الفقرة  م

شدة
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9  

التأكد  ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ا وفقًا للقوانین  من االلتزام واالنض

واألنظمة واإلجراءات المعمول بها 

 داخل المصرف

28.2%  43.6%  17.9%  10.3%  0%  4  71.8%  0.009  

10  

ة بتدرب  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ل مستمر لزادة المعرفة  ش موظفیها 

ة ة في إدارة المخاطر المصرف  العلم

10 %  21%  28%  36%  5%  3  31%  0.024  

11  

ة  قوم موظفو إدارة المراجعة الداخل

بتطبی معاییر األداء المهني التي 

تساعده في تحدید المخاطر التي تؤثر 

  على عمل المصرف

12.8%  33.3%  38.5%  12.8%  2.6%  3  46.1%  0.749  

 0.009 %50  3.5  %3  %18.8  %28  %36 %14  المجـــمــــــــــــــــــــــــــوع

ساو  )15-3(جدول  یبین   مة الوس لكل فقرة أكبر من أو  مستو ، وأن الوس أن ق

ة 0.05(لكل فقرة أقل من  (P-value)الداللة  ة الفعل ) أكبر من )، والنس شدة، مواف (مواف 

ًا المحور الثاني ، مما یدل على أن آراء أفراد عینة الدراسة حول فقرات 50% التي تم ترتیبها تنازل

ة للمستو الثاني ة الفعل شدة) حسب النس ، مواف   ما یلي: (مواف

التأكدالمراجعة  إدارةقوم تالتي تنص على " )9(الفقرة رقم    .أ ة  ا وفقًا  الداخل من االلتزام واالنض

ة"للقوانین واألنظمة واإلجراءات المعمول بها داخل المصرف ة األولى حیث بلغت  احتلت المرت النس

 ( شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %71.8الفعل ، 0.05وهي أقل من  0.009 (P-value)و

عني  ،"3الوس المحاید "لهذه الفقرة قد زاد عن  المحسوب الوسن أمما یدل على  أن هناك وهذا 

 موافقة جیدة من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة.
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ل التي تنص على " )1( الفقرة رقم  .ب ش ة  مي المناسب إلدارة المراجعة الداخل توفر الموقع التنظ

ة ة وموضوع استقالل ة  اتها المهن ح لها أداء مسئول ة، حیث بلغت " احتلیت ة الثان ت في المرت

 ( شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مستو داللة  %66.6النس ة وهي  0.053 (P-value)و مساو

"، 3"عن الوس المحاید  ال یختلف جوهراً ن الوس المحسوب لهذه الفقرة أمما یدل على ، 0.05لــ

عني أن هناك موافقة إلى حد ما من    .الدراسة على هذه الفقرة قبل أفراد عینةوهذا 

ز  التي تنص على " )2(الفقرة رقم   .ج ة  إدارةتر م وتقو ة جهودها على هدف تدع المراجعة الداخل

ة على المصرف شدة، احتل" منظومة الرقا ة (مواف  ة الفعل ة الثالثة، حیث بلغت النس ت المرت

 ( مستو داللة %66مواف ة وهي  0.053 (P-value) و ن أمما یدل على ، 0.05لــــمساو

عني أن هناك 3" عن الوس المحاید لوس المحسوب لهذه الفقرة ال یختلف جوهراً ا "، وهذا 

 .قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةموافقة إلى حد ما من 

عة في إدارة التي تنص على " )4(الفقرة رقم   .د اسات واإلجراءات المت توب للس یوجد دلیل م

دلیل لعمل الموظفین في هذه اإلدارة و الفقرة رقم  ة  التي تنص على"تقوم إدارة  )6(المراجعة الداخل

اد إدارة المخاطر المصرف عة تطبی م اإلجراءات الالزمة لمتا ة  اءت ــ" جالمراجعة الداخل

ع ة الرا )ة، حیث بلالمرت شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مس %54 غت النس -P)ة ــــتو داللــو

value) المحسوب لوس ن اأمما یدل على  ،0.05وهي أكبر من  0.749بلغت فقرة  لكل

عني أن هناك موافقة إلى حد ما من  "3"الوس المحاید ال یختلف جوهرًا عن  تینللفقر  قبل وهذا 

 .الفقرة أفراد عینة الدراسة على هذه

ات الحدیثة ةالداخل ةالمراجعإدارة عتمد تالتي تنص على " )7(رقم الفقرة   .ه  على استخدام التقن

ة والمنظومات م خدمات  األجهزة االلكترون ات لتقد ةبفي مراجعة الحسا  )8(والفقرة رقم  "جودة عال

صال رأیهم بدون عوائ إلى الجهات  ة إ ع موظفي إدارة المراجعة الداخل ستط التي تنص على "
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ا عند اكتشافهم لمخاطر تؤثر على تحقی األهداف" ة ال ااحتلت العل ة خامسالمرت ة، حیث بلغت النس

 ( شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %51.3الفعل أكبر وهي  1.000لكل فقرة  (P-value)و

"، وهذا 3" الوس المحایدختلف عن یال  تینفقر للالمحسوب ن الوس ، مما یدل على أ0.05من

 .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة إلى حدً ما من قبل عني أن هناك موافقة

بتطبی معاییر األداء  ةالداخل ةالمراجعإدارة  موظفوقوم التي تنص على " )11(الفقرة رقم   .و

ة السادسة، المهني التي تساعده في تحدید المخاطر التي تؤثر على عمل المصرف " احتلت المرت

 ( شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مستو داللة %46.1حیث بلغت النس وهي  0.749 (P-value) و

الوس عن  جوهراال یختلف لهذه الفقرة المحسوب ن الوس مما یدل على أ، 0.05من  أكبر

عني أن 3"المحاید  .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل موافقة هناك عدم "، وهذا 

ة مع التي تنص " )5(الفقرة رقم   .ز ة الداخل مناقشة نظام الرقا ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

عة، حیث المراجع الخارجي لمعرفة مد دقته ومناسبته"  ة السا ة احتلت المرت ة الفعل بلغت النس

 ( شدة، مواف مستو داللة %33.4(مواف  ة  وهي 0.53) بلغت 5( ةفقر لل (P-value) و مساو

عني ، "3" لمحایداالوس ختلف عن یال  ةللفقر المحسوب الوس ن ، مما یدل على أ0.05لــــ وهذا 

 .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل موافقة  عدمأن هناك 

ل مستمر ) التي تنص على "10الفقرة رقم (  .ح ش ة بتدرب موظفیها  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة ة في إدارة المخاطر المصرف ة اللزادة المعرفة العلم ة ثامن" احتلت المرت ة، حیث بلغت النس

 ( شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %31الفعل ، مما 0.05وهي أقل من  0.024 (P-value)و

عني أن هناك 3یدل على إن الوس المحسوب لهذه الفقرة قد زاد عن الوس المحاید وهو ، وهذا 

 أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة.من قبل موافقة  عدم
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فاءة العاملین فیها  إدارة تحرصالتي تنص على " )3(الفقرة رقم   . ة على رفع  المراجعة الداخل

ة التاسعةعقد المؤتمرات والندوات في مجال إدارة المخاطرمن خالل  ، حیث بلغت " احتلت المرت

) النس شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة %20.5ة الفعل من  قلوهي أ 0.000 (P-value) و

وهذا  ،3الوس المحاید وهوعن  لهذه الفقرة قد زادالمحسوب ، مما یدل على إن الوس 0.05

 .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل موافقة عدم عني أن هناك 

ل عام أن ق       ش ع فقرات المحور الثانيوهذه النتائج تبین  وأن ، 3.5ساو  مة الوس لجم

) تساو  شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مة النس ة لــــ %50ق ما بلغ مستو %50وهي مساو  ،

م تطبی المقومات توفر  شیر إلى ، مما0.05وهو أقل من  0.009 (P-value)الداللة  السل

ةل ة  ، ممامستو متوس في المصارف التجارة لمراجعة الداخل تعزز أداء إدارة یؤثر على عمل

ة.   المخاطر المصرف

ب الكافي للمراجعین  توفر مدالمتعلقة  المحور الثالث فقراتتحلیل  .3 ة والتدر الكفاءة المهن

ة فيالداخلیین    المصارف التجار

المحور الثالث للدراسة  تم تحلیل   حوثین المتعلقة  ات الم ارإجا اإلشارة  استخدام اخت

"Sign Test" جدول  النتائج موضحة في، و "3ین وس الفقرة والوس المحاید "لمعرفة الفروق ب

)3 -16.(  
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مد المحور الثالث فقرات تحلیل  )16-3( جدول ب الكافي  توفرالمتعلقة  ة والتدر الكفاءة المهن

ة للمراجعین الداخلیین   في المصارف التجار

  الفقرة  م

شدة
 

واف
م

  

واف
م

  

 ما
حٍد

ى 
 إل

واف
م

  

واف
 م

یر
غ

شدة  
 

واف
 م

یر
غ

  

وس
ال

لة 
لفع

ة ا
نس

ال
  

دة)
ش

 
واف

 م
،

واف
(م

  

لة
دال

و ال
ست

م
  

1  

ة  موظفویتمتع  إدارة المراجعة الداخل
عة المخاطر  المعرفة والفهم الكافیین لطب
المصرف وأنشطته والمحددة  طة  المح

  من قبل اإلدارة.

10%  44%  36%  10%  0%  4  54%  0.749  

2  

ة  یبذل موظفو إدارة المراجعة الداخل
ة الالزمة عند إجراء التحلیل  ة المهن العنا
ات  اد وعمل الالزمة في إطار تطبی م

  إدارة المخاطر.

12.8%  33.3%  35.9%  15.4%  2.6%  3  46.1%  0.749  

3  

ة  ومتلك موظف إدارة المراجعة الداخل
القدرة على تمییز مؤشرات الغش 
والتالعب والتحرف في السجالت 

ة   والقوائم المال

18%  44%  33%  5%  0%  4  62%  0.200  

4  
ة  د موظفي إدارة المراجعة الداخل یتم تزو
ة والقدرة على  المهارات والخبرات المطلو

دارة المخاطر اس وإ ة وق  .تحدید ومراق
5%  31%  33%  26%  5%  3  36%  0.108  

5  
  

ة  موظفومتلك  إدارة المراجعة الداخل
المهارات الالزمة لمعرفة الضوا 

ة المعلومات ة المتعلقة بتقن   الرقاب
5%  51%  26%  18%  0%  4 56%  0.522 

6  
فاءة برامج التدرب إلى  تؤد دقة و
ة فة المراجعة الداخل   زادة جودة أداء وظ

20.5%  56.4%  12.8%  10.3%  0%  4 6.97%  10.00  

7  
ة  ومتلك موظف إدارة المراجعة الداخل

ع االقتصاد  ة في مواض الخبرة الكاف
ة والقانون.   والضرائب والمال

7.7%  41%  33.3%  18%  0%  3 8.74%  1.000 

8  

ة  وحرص موظف إدارة المراجعة الداخل
الحصول  ر قدراتهم  على تحسین وتطو
ة في مهنة  ة عال على مؤهالت علم

ة والمراجعة   المحاس

12.8%  51.3%  23.1%  12.8%  0%  4 4.16%  0.108 

 0.003 %55.4  3.4  %1  %14.4  %29.2  %43.9 %11.5  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
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مة الوس لكل فقرة أكبر منأن  )16-3(جدول  یبین   ساو  ق الوس المحاید، وأن  أو 

) أكبر 0.05لكل فقرة أقل من ( (P-value)مستو الداللة  شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل )، والنس

التي تم ترتیبها  ثالث، مما یدل على أن آراء أفراد عینة الدراسة حول فقرات المحور ال%50من 

شدة) ، مواف  ة (مواف ة الفعل ًا حسب النس  ما یلي: تنازل

فة التي تنص على " )6(الفقرة رقم   .أ فاءة برامج التدرب إلى زادة جودة أداء وظ تؤد دقة و

ة ة األولى حیث بلغت النسالمراجعة الداخل ) " احتلت المرت شدة، مواف ة (مواف   %76.9ة الفعل

مستو داللة  ، مما یدل على إن الوس المحسوب لهذه 0.05وهي أقل من  0.001 (P-value)و

عني أن هناك موافقة جیدة من قبل أفراد عینة 3الفقرة قد زاد عن الوس المحاید وهو ، وهذا 

  .الدراسة على هذه الفقرة

ة حرص موظفوالتي تنص على " )8( الفقرة رقم  .ب ر  إدارة المراجعة الداخل على تحسین وتطو

ة والمراجعة ة في مهنة المحاس ة عال الحصول على مؤهالت علم ة،" احتلت قدراتهم  ة الثان  المرت

) حیث بلغت النس شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %64.1ة الفعل  0.108 (P-value)و

عن  جوهراً  ال یختلفن الوس المحسوب لهذه الفقرة ، مما یدل على أ0.05أكبر من  وهي

عني أن هناك موافقة "3"الوس المحاید  من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه  إلى حٍد ما، وهذا 

 .الفقرة

ة  ومتلك موظفالتي تنص على " )3( الفقرة رقم  .ج القدرة على تمییز مؤشرات إدارة المراجعة الداخل

ة ة ال " احتلتالغش والتالعب والتحرف في السجالت والقوائم المال ة حیث بلغت النس ثالثة،المرت

 ( شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %62الفعل ، 0.05من  أكبروهي  0.200 (P-value)و

عني أن "3"عن الوس المحاید لوس المحسوب لهذه الفقرة ال یختلفمما یدل على إن ا ، وهذا 

 .من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة إلى حٍد ماهناك موافقة 
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دالتي تنص على " )5( الفقرة رقم  .د ة  یتم تزو المهارات والخبرات موظفي إدارة المراجعة الداخل

ة والقدرة دارة المخاطر المطلو اس وإ ة وق ة العلى تحدید ومراق عة،" احتلت المرت حیث بلغت  را

) النس شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %56ة الفعل من  كبروهي أ 0.522 (P-value)و

، وهذا "3"عن الوس المحاید  لوس المحسوب لهذه الفقرة ال یختلفن اأ، مما یدل على 0.05

 .من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة إلى حٍد ماعني أن هناك موافقة 

المعرفة والفهم الكافیین إدارة  موظفویتمتع التي تنص على " )1( الفقرة رقم   .ه ة  المراجعة الداخل

المصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة طة  عة المخاطر المح ة اللطب  خامسة،" احتلت المرت

) حیث بلغت النس شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %54ة الفعل وهي  0.749 (P-value)و

الوس المحاید  عنلهذه الفقرة ال یختلف وس المحسوب ن الأ، مما یدل على 0.05من  كبرأ

عني أن هناك موافقة "3"  .من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة إلى حٍد ما، وهذا 

ة  موظفو متلكالتي تنص على " )7( الفقرة رقم  .و ع في  ةكافالخبرة الإدارة المراجعة الداخل مواض

ة والقانون  ة ال" احتلت االقتصاد والضرائب والمال ة (مواف حیث بلغت النس سادسة،المرت ة الفعل

مستو داللة  %48.7) شدة، مواف ، مما یدل على 0.05من  كبروهي أ 1.000(P-value) و

عني أن هناك "، 3"عن الوس المحایدوس المحسوب لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا ن الأ وهذا 

 .هذه الفقرةأفراد عینة الدراسة على من قبل موافقة  عدم

ةإدارة  یبذل موظفوالتي تنص على " )2( الفقرة رقم  .ز ة ال المراجعة الداخل ة المهن الالزمة عند عنا

ات إدارة المخاطر اد وعمل ة الإجراء التحلیل الالزمة في إطار تطبی م عة،" احتلت المرت  سا

شدة، موافحیث بلغت النس ة (مواف  مستو داللة  %46.1) ة الفعل وهي  0.749 (P-value)و

عن الوس وس المحسوب لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا ن الأ، مما یدل على 0.05من  كبرأ

عني أن هناك "، 3" المحاید  .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل موافقة  عدموهذا 
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دالتي تنص على " )4( الفقرة رقم  .ح ة موظفي  یتم تزو المهارات والخبرات إدارة المراجعة الداخل

دارة المخاطر اس وإ ة وق ة والقدرة على تحدید ومراق ة الالمطلو حیث بلغت  ثامنة،" احتلت المرت

شدة، موافالنس ة (مواف  مستو داللة  %36) ة الفعل من  أكبروهي  0.108 (P-value)و

"، 3"الوس المحاید  عنجوهرًا ختلف یال لهذه الفقرة  ن الوس المحسوبأ، مما یدل على 0.05

عني أن هناك   .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل موافقة  عدموهذا 

ع فقرات المحور ال   مة الوس لجم ل عام أن ق ش أن و  3ساو  ثالثوهذه النتائج تبین 

) تساو  شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مة النس ما بلغ مستو ، %50وهي أكبر من  %55.4ق

ةوهو أقل من مستو الداللة  0.003 (P-value)الداللة  شیر إلى 0.05 اإلحصائ  توفر، مما 

صل إلى المستو المتوس  ة والتدرب الكافي للمراجعین الداخلیین  األمر الذ یؤثر الكفاءة المهن

ة.   في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

ع فقرات تحلیل  .4 مد المحور الرا م إجراءات إدارة المخاطرالمتعلقة   لد توفر نظام لتقی

ة إدارات المراجعة    الداخل

ع للدراسة    المحور الرا حوثین المتعلقة  ات الم انات إجا ارتم تحلیل ب  استخدام اخت

النتائج موضحة ، و 3لمعرفة الفروق بین وس الفقرة والوس المحاید وهو "Sign Test"اإلشارة 

  ).17-3(جدول  في
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ع فقرات تحلیل  )17-3(جدول  مد المحور الرا م إجراءات إدارة  توفرالمتعلقة  نظم لتقی

ة ة المخاطر لد إدارات المراجعة الداخل   في المصارف التجار

 الفقرة  م

شدة
 

واف
م

  

واف
م

  

 ما
حٍد

ى 
 إل

واف
م

  

واف
 م

یر
غ

شدة  
 

واف
 م

یر
غ

  

وس
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لة 
لفع

ة ا
نس

ال
  

 ،
واف

(م
دة)

ش
 

واف
م

  

لة
دال

و ال
ست

م
  

1  
م  ة بتقی تقوم إدارة المراجعة الداخل
أنشطة  طة  المخاطر المحتملة المرت

 المصرف.
7.7%  35.9%  28.2%  25.6%  2.6%  3 43.6% 0.522 

2 

ة  تستند خطة عمل إدارة المراجعة الداخل
م الدور للمخاطر من خالل  على التقی

ة المستمرة ألنشطة، وذلك  م المراق للح
ة في إدارة المخاطر. فاءة الرقا  على 

5.1%  41%  33.3%  15.5%  5.1%  3 46.1% 0.749 

3  
ة تقرر عن  تعد إدارة المراجعة الداخل
المخاطر وتقدمه إلى مجلس اإلدارة 

 ولجنة المراجعة
12.8%  53.9%  17.9%  15.4%  0.0%  4  66.7%  0.053  

4  
التأكد من  ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل
وجود خطة طوار في المصرف تشمل 

 افة المخاطر التي تم تحدیدها.
12.8%  30.8%  30.8%  20.5%  5.1%  3  43.6%  0.522  

5  
ة بناءً  یتم تحدید برنامج المراجعة الداخل
ة  على مستو المخاطر المصاح

 ألنشطة المصرف.
10.3%  33.3%  30.8%  23%  2.6%  3  43.6%  0.522  

6  
اقتراح تقوم إدارة المراجعة  ة  الداخل

ة  ات المناس الوسائل والسبل واآلل
 للتعامل مع أوجه المخاطر المختلفة

8%  38.5%  38.5%  15%  0.0%  3  46.5%  0.749  

7  
دارة  ة وإ تتعاون إدارة المراجعة الداخل
ادل المعلومات  المخاطر في مجال ت

ات إدارة المخاطر.  لتحسین عمل
10.3%  35.9%  38.5%  12.8%  2.6%  3  46.2%  0.749  

8  
ل  ش ة  تساهم إدارة المراجعة الداخل
دور استشار في تقلیل المخاطر  بیر و

7.7%  51.3%  33.3%  7.7%  0.0%  4  59%  0.337  

9  
ر  ة بتطو تقوم إدارة المراجعة الداخل
التعاون مع الوحدات  خطة الطوار 

ة هذه الخطة.  المختصة للتأكد من فاعل
7.7%  25.6%  28.2%  35.9%  2.6%  3  33.3%  0.053  
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10  

ة من مد  تتأكد إدارة المراجعة الداخل
ات المعدة من  ة اإلدارة للتوص استجا

فاءة نظام  إدارة قبل المراجعین لتحسین 
 المخاطر في المصرف

18%  33.3%  28.2%  15.4%  5.1%  4  51.2%  1.000  

11  

م أ  ة تقی تتولى إدارة المراجعة الداخل
مها،  خدمة جدیدة ینو المصرف تقد
للتعرف على مخاطر الخدمة واإلجراءات 

ة  للحد   المخاطرمن الرقاب

17.9%  38.5%  20.5%  20.5%  2.6%  4  56.4%  0.522  

12  
ة إدارة تناقش  إدارة المراجعة فعال

ل دور  ش  المخاطر مع اإلدارة 
5.1%  33.3%  30.8%  28.2%  2.6%  3  38.4%  0.200  

 0.053 %47.9  3.3  %2.6  %19.7  %29.9  %37.6 %10.3  المجمـــــــــــــــــــــــــــوع

مة الوس لكل فقرة أكبر من الوس المحاید، وأن  )17- 3(جدول  یبین مستو الداللة أن ق

(P-value)  ة 0.05(لكل فقرة أقل من ة الفعل ) أكبر من )، والنس شدة، مواف ، مما %50(مواف 

عیدل على أن آراء أفراد عینة الدراسة حول فقرات المحور ال ة  را ًا حسب النس التي تم ترتیبها تنازل

شدة) ، مواف  ة (مواف   ما یلي: الفعل

ة تقرر عن المخاطر وتقدمه إلى التي تنص على " )3(الفقرة رقم    .أ تعد إدارة المراجعة الداخل

ة األولى حیث بلغت النسولجنة المراجعة اإلدارةمجلس  شدة، " احتلت المرت ة (مواف  ة الفعل

 ( مستو داللة  %66.7مواف ة وهي  0.053 (P-value)و ن ، مما یدل على أ0.05لـــــمساو

عني أن هناك موافقة 3عن الوس المحاید وهو ال یختلفالوس المحسوب لهذه الفقرة  ، وهذا 

  .من قبل أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةإلى حٍد ما 

دور استشار في التي تنص على " )8(الفقرة رقم    . بیر و ل  ش ة  تساهم إدارة المراجعة الداخل

ة " احتلت تقلیل المخاطر ةالمرت ) حیث بلغت النس الثان شدة، مواف ة (مواف   %59ة الفعل
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مستو داللة  ن الوس المحسوب أ، مما یدل على 0.05من  كبروهي أ 0.337 (P-value)و

عني أن هناك موافقة "، 3"عن الوس المحاید  ال یختلفلهذه الفقرة  إلى حد ما من قبل وهذا 

 .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرة

م أ خدمة جدیدة ینو التي تنص على" )11(الفقرة رقم    . ة تقی تتولى إدارة المراجعة الداخل

مها، للتعرف على مخاطر الخدمة  ة  للحد المخاطر واإلجراءاتالمصرف تقد " جاءت الرقاب

ة الثالث شـــة (موافـــة الفعلیــت النسبـــث بلغــة، حیالمرت مس %56.4) ـــدة، موافـــ  تو داللة ـــو

(P-value) 0.522  ن الوس المحسوب لهذه الفقرة ال مما یدل على أ 0.05وهي أكبر من

عني أن هناك موافقة "، 3"یختلف جوهرًا عن الوس المحاید  اد إلى حٍد ما من قبل أفر وهذا 

 .عینة الدراسة على هذه الفقرة

ة اإلدارة تتأكد إدارة المراجعة التي تنص على " )10(الفقرة رقم   .ك ة من مد استجا الداخل

فاءة نظام إدارة المخاطر في المصرف ات المعدة من قبل المراجعین لتحسین  احتلت " للتوص

عـــالمرتب ة (موافت النســـث بلغـــحی ةـــة الرا شـــة الفعل مس %51.3) ـــدة، موافـــ  تو داللة ـــو

(P-value) 1.000 لوس المحسوب لهذه الفقرة ال ن اأ، مما یدل على 0.05من  كبروهي أ

عني أن هناك موافقة "، 3"عن الوس المحایدیختلف  أفراد عینة الدراسة إلى حٍد ما من قبل وهذا 

 .على هذه الفقرة

ات التي تنص على " )6(الفقرة رقم   .ل اقتراح الوسائل والسبل واآلل ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة للتعامل مع أوجه المخاطر المختلفةالمنا ة الخامسة" احتلت س ة حیث بلغت النس المرت ة الفعل

 ( شدة، مواف مستو داللة  %46.5(مواف  ، مما 0.05من  كبروهي أ 0.749 (P-value)و

عني أن هناك "، 3"عن الوس المحایدلوس المحسوب لهذه الفقرة ال یختلف ن اأیدل على  وهذا 

 .أفراد عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل فقة موا عدم
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ادل ) والتي تنص على "7الفقرة رقم (  .م دارة المخاطر في مجال ت ة وإ تتعاون إدارة المراجعة الداخل

ات إدارة المخاطر ة السادسالمعلومات لتحسین عمل ة " جاءت المرت ة الفعل ة، حیث بلغت النس

( شدة، مواف مستو داللة  %46.2 (مواف  مما یدل  0.05هي أكبر من  0.749 (P-value)و

عني أن "، 3الوس المحاید "لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن المحسوب ن الوس على أ وهذا 

 .عینة الدراسة على هذه الفقرةمن قبل أفراد موافقة عدم هناك 

م الدور تستند خطة عمل إدارة المراجالتي تنص على" )2(الفقرة رقم    .ن ة على التقی عة الداخل

ة في إدارة المخاطر فاءة الرقا م على  ة المستمرة ألنشطة، وذلك للح " للمخاطر من خالل المراق

ع ة السا )جاءت المرت شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مستو داللة  %46.1 ة، حیث بلغت النس و

(P-value) المحسوب ن الوس یدل على أ مما 0.05وهي أكبر من  0.749بلغت كل فقرة ل

عني أن هناك "، 3الوس المحاید "ال یختلف جوهرًا عن  ةللفقر  فراد من قبل أموافقة عدم وهذا 

 .عینة الدراسة على هذه الفقرة

م المخاطر المحتملة التي تنص على " )1(الفقرة رقم   .س ة بتقی تقوم إدارة المراجعة الداخل

أنشطة المصرف طة  التأكد ) التي تنص على "4الفقرة رقم (، و "المرت ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

افة المخاطر التي تم تحدیدها ) التي 5" والفقرة رقم (من وجود خطة طوار في المصرف تشمل 

ة ألنشطة تنص على" ة بناءً على مستو المخاطر المصاح یتم تحدید برنامج المراجعة الداخل

ة االمصرف ) ثامنل"، جاءت المرت شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل  %43.6ة، حیث بلغت النس

مستو داللة  مما یدل على أن الوس  0.05هي أكبر من و  0.522 بلغت اللفقر  (P-value)و

عني أن هناك 3المحسوب لهذه الفقرة ال یختلف جوهرًا عن الوس المحاید " موافقة عدم "، وهذا 

 على هذه الفقرة.أفراد عینة الدراسة من قبل 
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ل التي تنص على " )12(الفقرة رقم   .ب ش ة إدارة المخاطر مع اإلدارة  تناقش إدارة المراجعة فعال

) حیث بلغت النس ،تاسعةال" احتلت دور  شدة، مواف ة (مواف  مستو داللة  %38.4ة الفعل و

(P-value) 0.200 ال ن الوس المحسوب لهذه الفقرة أ، مما یدل على 0.05من  كبروهي أ

عني أن هناك 3الوس المحاید وهوعن یختلف جوهرًا  أفراد عینة  من قبلموافقة عدم ، وهذا 

 .الدراسة على هذه الفقرة

ل التي تنص على " )9(الفقرة رقم    .ع ش ة إدارة المخاطر مع اإلدارة  تناقش إدارة المراجعة فعال

ة العاشرة" احتدور  )  لت المرت شدة، مواف ة (مواف  ة الفعل مستو  %33.3حیث بلغت النس و

ةوهي  0.053 (P-value)داللة  ن الوس المحسوب لهذه الفقرة أ، مما یدل على 0.05لــــ مساو

عني أن هناك "، 3"ال یختلف جوهرًا عن الوس المحاید  أفراد عینة من قبل موافقة عدم وهذا 

 .الدراسة على هذه الفقرة

ع فقرات المحور ال   مة الوس لجم ل عام أن ق ش عوهذه النتائج تبین  مة  3ساو  را وأن ق

ة  ة الفعل ) تساو النس شدة، مواف ما بلغ مستو الداللة %50من  وهي أقل %47.9(مواف   ،

(P-value) 0.053  شیر إلى ع0.05مساول لــــوهو م إجراءات إدارة نظم  تطبیدم ، مما  لتقی

ةإدارات المراجعة  المخاطر لد األمر الذ قد یؤثر في تعزز أداء إدارة المخاطر  الداخل

ة   .المصرف

ع  .5   الدراسة محاورتحلیل جم

ار    " والنتائج 3"لمعرفة الفروق بین وس الفقرة والوس المحاید  اإلشارةتم استخدام اخت

) والذ یبین آراء أفراد عینة الدراسة في محاور الدراسة المتعلقة بدور 18-3(جدول  مبینة في

ًا حسب  ًا تنازل ة ترتی ة مرت ة المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف ة الفعل النس

( شدة، مواف اآلتي: (مواف    لكل محور 
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ع تحلیل  )18-3جدول (   محاور الدراسةجم

رقم 

  المحور
 الوس  المحور

ة ة الفعل   النس

شدة) ، مواف    (مواف

مستو 

  الداللة

ة  األول ة إدارة المخاطر المصرف   0.000  %64.1  3.8  مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة  الثاني م للمراجعة الداخل   0.009  %50  3.5  مد توفر مقومات التطبی السل

ة والتدرب   الثالث   0.003  %55.4  3.4  الكافي للمراجعین الداخلیینمد توفر الكفاءة المهن

ع م إجراءات إدارة المخاطر  الرا ة توفر نظام لتقی   0.053  %47.9  3.3  لد إدارات المراجعة الداخل

ع المحاور   0.000  %54.4  3.5  جم

ساو ) 18-3(جدول  حیث یبین   ع محاور الدراسة  ة ، و 3.5أن الوس لجم ة الفعل النس

 ، شدة)(مواف ساو  (P-value) داللة، ومستو %50وهي أكبر من  %54.4 تساو  مواف 

مما یدل على اتجاه أراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي  %0.05وهو أقل من  0.000

صل إلى مستو موافقة جیدفي تعزز إدارة ا   .ةلمخاطر 

 : ًا ات الدراسة:ثان ار فرض   اخت

ة األولى ة  عالقةد توج: الفرض ة إدارة  ینبین إدراك المراجعذات داللة إحصائ الداخلیین ألهم

ة  ز أداء إدارة المخاطر المصرف ین تعز   ).0.05(عند مستو داللة المخاطر و

ار سیبرمان إلیجاد العالقة   ة تم استخدام اخت اط إدراك المراجعین الداخلیین بین  االرت

ة إدارة المخاطر  ین ألهم ة أداء تعززو ) 19-3(جدول  ، حیث یبینإدارة المخاطر المصرف

ا بین  ة إدارة المخاطرإدراك المراجعین الداخلیین ألهمعامل االرت ین  م إدارة  أداء تعززو

ة   .المخاطر المصرف
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ا بین  )19-3(جدول  ة إدارة معامل االرت   المخاطرإدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ین  ز و ة أداء تعز   إدارة المخاطر المصرف

ز أداء إدارة المخاطر  اإلحصاءات  المحورعنوان    تعز

  مد إدراك المراجعین الداخلیین 

ة إدارة المخاطر   ألهم

ا   0.736  معامل االرت

  0.000  مستو الداللة

  39  حجم العینة

م) 19-3(ول جــــد نمــن ــــبیتی موأن  0.736ا ــــل االرتبــــمعام ـــةأن ق ة مستو الداللة ــق

(P-value)  ه ذات داللة 0.05وهي أقل من  0.000تساو اط ، مما یدل على وجود عالقة ارت

ة بین  ة إدارة المخاطرإدراك المراجعین الداخلیین ألهإحصائ ین  م إدارة المخاطر  أداء تعززو

ة    .المصرف

ة: ة الثان ةتوفر عالقة بین وجد ت الفرض م للمراجعة الداخل ین  مقومات التطبی السل ز و تعز

  ).0.05ة (عند مستو داللة أداء إدارة المخاطر المصرف

ار سیبرمان إلیجاد العالقة   ة تم استخدام اخت اط م  بین االرت توفر مقومات التطبی السل

ة ین  للمراجعة الداخل معامل  )20- 3(جدول  ، حیث یبینةتعزز أداء إدارة المخاطر المصرفو

ا ةبین  االرت م للمراجعة الداخل ین  توفر مقومات التطبی السل تعزز أداء إدارة المخاطر و

  .ةالمصرف

ا بین  )20-3جدول ( ةمعامل االرت م للمراجعة الداخل ین  توفر مقومات التطبی السل ز و تعز

  ةأداء إدارة المخاطر المصرف

ز أداء إدارة المخاطر  اإلحصاءات  المحورعنوان    تعز

ةالتوفر مقومات تطبی    مراجعة الداخل

ا   0.919  معامل االرت

  0.000  مستو الداللة

  39  حجم العینة
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ا 20-3(جدول  منبین تی مة معامل االرت -P)وأن مستو الداللة  0.919) أن ق

value) ه ذات داللة ، 0.05وهي أقل من  0.000او س اط مما یدل على وجود عالقة ارت

ة بین  ةإحصائ م للمراجعة الداخل ین  توفر مقومات التطبی السل تعزز أداء إدارة المخاطر و

  .ةالمصرف

ة الثالثة ة بین وجدت :الفرض ب الكافي  توفر عالقة ذات داللة إحصائ ة والتدر الكفاءة المهن

ین  ز للمراجعین الداخلیین و ة أداءتعز   .)0.05(عند مستو داللة  إدارة المخاطر المصرف

ار سیبرمان إلیجاد العالقة    ة تم استخدام اخت اط ة والتدرب  توفربین االرت الكفاءة المهن

ین  ة أداءتعزز الكافي للمراجعین الداخلیین و ) 21- 3(جدول  ، حیث یبینإدارة المخاطر المصرف

ا  ین  توفربین معامل االرت ة والتدرب الكافي للمراجعین الداخلیین و  أداءتعزز الكفاءة المهن

ة   .إدارة المخاطر المصرف

ا بین  )21-3جدول ( ب الكافي للمراجعین الداخلیین  توفرمعامل االرت ة والتدر الكفاءة المهن

ین  ز و ة أداءتعز   إدارة المخاطر المصرف

ز أداء   اإلحصاءات  المحورعنوان    إدارة المخاطرتعز

ب الكافي  توفر ة والتدر الكفاءة المهن

  للمراجعین الداخلیین

ا   0.849  معامل االرت

  0.000  مستو الداللة

  39  حجم العینة

ا 21- 3(جدول  منبین تی   مة معامل االرت  (P-value)وأن مستو الداللة  0.849) أن ق

ة بین 0.05وهي أقل من  0.000ساو  ه ذات داللة إحصائ اط ، مما یدل على وجود عالقة ارت

ین  توفر ة والتدرب الكافي للمراجعین الداخلیین و إدارة المخاطر  أداءتعزز الكفاءة المهن

ة   .المصرف
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ة  عة:الفرض ةعالقة  توجد الرا م إجراءات تطبی نظم بین  ذات داللة إحصائ إدارة المخاطر تقی

ین  لد ة و ز إدارات المراجعة الداخل ة أداءتعز (عند مستو داللة  إدارة المخاطر المصرف

0.05.(  

ار سیبرمان إلیجاد العالقة   ة تم استخدام اخت اط م إجراءات إدارة بین  االرت وضع نظم لتقی

ین  ة و ة أداءتعزز المخاطر لد إدارات المراجعة الداخل  ، حیث یبینإدارة المخاطر المصرف

مة  )22- 3(جدول  اق م إجراءات إدارة المخاطر لدبین  معامل االرت إدارات  وضع نظم لتقی

ین  ة و ة أداءتعزز المراجعة الداخل   .إدارة المخاطر المصرف

م إجراءات إدارة المخاط )22-3جدول ( ا بین وضع نظم لتقی إدارات  ر لدمعامل االرت

ة  ین المراجعة الداخل ز و ة أداءتعز   إدارة المخاطر المصرف

ز أداء إدارة المخاطر  اإلحصاءات  المحور   تعز

م إجراءات إدارة المخاطر وضع نظم  لتقی

ة لد   إدارات المراجعة الداخل

ا   0.854  معامل االرت

  0.000  مستو الداللة

  39  حجم العینة

ا ) 22-3(جدول  یتبین من مة معامل االرت  (P-value)وأن مستو داللة  0.854أن ق

اط0.05وهي أقل من  0.000ساو  ة بین  ة، مما یدل على وجود عالقة ارت ذات داللة إحصائ

م إجراءات إدارة المخاطر لد ین  وضع نظم لتقی ة و إدارة  أداءتعزز إدارات المراجعة الداخل

ة   .المخاطر المصرف
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ة الخامسة:  ة الفرض بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة تعز  ز أداء إدارة المخاطر المصرف ة (المؤهل العلمي  إلى  الداخلي في تعز الخصائص الشخص

فيوالتخصص العلمي وعدد سنوات الخبرة و  عه إدارة  المسمى الوظ مي الذ تت والمستو التنظ

ة) عند مستو داللة    . =0.05المراجعة الداخل

شت من هذه   ة  و ة:الفرض ة التال ات الفرع   الفرض

ةتوجد فروق ذات داللة  .1 أداء بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز  إحصائ

ة تعز   .=0.05عند مستو داللة إلى المؤهل العلمي  إدارة المخاطر المصرف

ة   ار هذه الفرض ار ،الخت ال (تم استخدام اخت ار الفروق بین  )واالس -روس الخت

حوثین حول ات الم ة تعز دور المراجع الداخلي في تعزز  إجا إلى  أداء إدارة المخاطر المصرف

ار  )23-3(جدول  ، حیث یبینالمؤهل العلمي ال واالس للفروق حولنتائج اخت دور  روس

ة تعز    ي.إلى المؤهل العلم  المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

ار  )23-3جدول رقم ( ال(نتائج اخت حول دور المراجع الداخلي في  للفروق  )واالس -روس

ة تعز  ز أداء إدارة المخاطر المصرف   إلى المؤهل العلمي  تعز

-Chi  متوس الرتب  المحورعنوان   المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

  األول
مد إدراك المراجعین 
ة إدارة  الداخلیین ألهم

ة   المخاطر المصرف

ة عامة   28.75  ثانو

4.487  4  0.344  
  14.50  دبلوم متوس
  24.07  دبلوم عالي
  18.48  الوروس
  24.38  ماجستیر

  الثاني

توفر مقومات مد 
م للمراجعة  التطبی السل
ة في المصارف  الداخل

  التجارة

ة عامة   28.00  ثانو

10.150  4  0.038  
  13.42  دبلوم متوس
  29.07  دبلوم عالي
  19.88  الوروس
  10.63  ماجستیر
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-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

  الثالث

ة  مد توفر الكفاءة المهن
والتدرب الكافي للمراجعین 
الداخلیین في المصارف 

  التجارة

ة عامة   23.25  ثانو

8.565  4  0.073  
  14.00  دبلوم متوس
  27.50  دبلوم عالي
  20.98  الوروس
  9.38  ماجستیر

ع   الرا
م  مد توفر نظام لتقی

إدارة المخاطر إجراءات 
  في المصارف التجارة

ة عامة   33.50  ثانو

6.930  4  0.140  
  11.58  دبلوم متوس
  22.93  دبلوم عالي
  20.75  الوروس
  17.00  ماجستیر

ع المحاور   جم

ة عامة   31.25  ثانو

0.031  4  0.060  

  12.33  دبلوم متوس

  26.64  دبلوم عالي

وس   20.43  الور

  12.13  ماجستیر

مة مستو الدالل ،)23-3(جدول  نبیو    ع محاور الدراسة تساو   (P-value) ةأن ق لجم

ة 0.05وهي أكبر من  0.060 راء عینة بین آ، مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ل من  تعز إلى المؤهل العلمير الداخلي في تعزز إدارة المخاط الدراسة حول دور المراجع حول 

ة، مد توفر مقومات التطبی  ة إدارة المخاطر المصرف (مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة والتدرب الكافي  ة في المصارف التجارة، مد توفر الكفاءة المهن م للمراجعة الداخل السل

م إجراءات إدارة المخاطر في  مد توفرو في المصارف التجارة، لمراجعین الداخلیین ل نظام لتقی

  المصارف التجارة).
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ةتوجد فروق ذات داللة  .2 أداء بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز  إحصائ

ة تعز   .=0.05مستو داللة  العلمي عندإلى التخصص  إدارة المخاطر المصرف

ار  ة تم استخدام اخت ار هذه الفرض ال(الخت ات  )واالس - روس ار الفروق بین إجا الخت

ة تعز  حوثین حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف إلى التخصص   الم

ار  )24-3(جدول  العلمي، حیث یبین ال(نتائج اخت للفروق حول دور المراجع  )واالس -روس

ة    تعز إلى التخصص العلميالداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

ار  )24-3( جدول ال (نتائج اخت ز  )واالس -روس للفروق حول دور المراجع الداخلي في تعز

ة تعز أداء إدارة المخاطر ا   العلمي إلى التخصص لمصرف

-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

  األول
مد إدراك المراجعین 
ة إدارة  الداخلیین ألهم

ة   المخاطر المصرف

ة   20.43  محاس

0.529  4  0.971  
ة ة ومصرف   21.00  علوم مال

  19.00  إدارة األعمال
  22.83  اقتصاد
  17.50  غیر ذلك

  الثاني

مد توفر مقومات 
م للمراجعة  التطبی السل
ة في المصارف  الداخل

  التجارة

ة   21.59  محاس

1.437  4  0.838  
ة ة ومصرف   14.00  علوم مال

  18.43  إدارة األعمال
  15.17  اقتصاد
  19.00  غیر ذلك

  الثالث

مد توفر الكفاءة 
ة والتدرب الكافي  المهن
للمراجعین الداخلیین في 

  المصارف التجارة

ة   20.61  محاس

1.952  4  0.745  
ة ة ومصرف   5.50  علوم مال

  21.50  إدارة األعمال
  19.67  اقتصاد
  18.20  غیر ذلك
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-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

ع   الرا
م  مد توفر نظام لتقی
إجراءات إدارة المخاطر 
  في المصارف التجارة

ة   20.04  محاس

0.293  4  0.990  
ة  ةعلوم مال   20.50  ومصرف

  19.29  إدارة األعمال
  17.83  اقتصاد
  22.00  غیر ذلك

ع المحاور   جم

ة   20.54  محاس

0.227  4  0.994  
ة ة ومصرف   16.50  علوم مال

  18.93  إدارة األعمال
  19.17  اقتصاد
  20.20  غیر ذلك

مة مستو الداللة ،)24-3(جدول  بینو    ع محاور الدراسة تساو  (P-value) أن ق لجم

ة بین آراء عینة 0.05وهي أكبر من  0.994 ، مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ل  تعز إلى التخصص العلمي الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز إدارة المخاطر حول 

ة، مد توفر مقومات التطبی  ة إدارة المخاطر المصرف من (مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة والتدرب الكافي  ة في المصارف التجارة، مد توفر الكفاءة المهن م للمراجعة الداخل السل

م إجراءات إو في المصارف التجارة، لمراجعین الداخلیین ل دارة المخاطر في مد توفر نظام لتقی

  المصارف التجارة).

ةتوجد فروق ذات داللة  .3 أداء بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز  إحصائ

ة تعز   .=0.05مستو داللة  الخبرة عندإلى عدد سنوات  إدارة المخاطر المصرف

ار    ة تم استخدام اخت ار هذه الفرض ال(الخت ات  )واالس - روس ار الفروق بین إجا الخت

ة تعز إلى عدد  حوثین حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف الم

ار ) 25- 3(جدول  ، حیث یبینسنوات الخبرة ال(نتائج اخت للفروق حول دور  )واالس -روس

ة تعز إلى عدد سنوات الخبرة.   المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف
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ار  )25-3(جدول  ال(نتائج اخت ز  )واالس -روس للفروق حول دور المراجع الداخلي في تعز

ة تعز    إلى عدد سنوات الخبرة  أداء إدارة المخاطر المصرف

-Chi متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

  األول
مد إدراك المراجعین 
ة إدارة  الداخلیین ألهم

ة   المخاطر المصرف

  20.21  سنوات 5أقل من 

0.099  3  0.992  
  19.75  سنوات 10إلى  5من 
  20.77  سنة 20إلى  11من 

  19.32  سنة 20أكثر من 

  الثاني

مقومات مد توفر 
م للمراجعة  التطبی السل
ة في المصارف  الداخل

  التجارة

  16.14  سنوات 5أقل من 

2.824  3  0.420  
  24.75  سنوات 10إلى  5من 
  19.95  سنة 20إلى  11من 

  18.18  سنة 20أكثر من 

  الثالث

مد توفر الكفاءة 
ة والتدرب الكافي  المهن
للمراجعین الداخلیین في 

  المصارف التجارة

  20.07  سنوات 5أقل من 

1.553  3  0.670  
  22.35  سنوات 10إلى  5من 

  21.23  سنة 20إلى  11من 

  16.59  سنة 20أكثر من 

ع   الرا
م  مد توفر نظام لتقی
إجراءات إدارة المخاطر 
  في المصارف التجارة

  17.57  سنوات 5أقل من 

0.732  3  0.866  
  20.30  سنوات 10إلى  5من 
  22.05  سنة 20إلى  11من 

  19.23  سنة 20أكثر من 

ع المحاور   جم

  17.07  سنوات 5أقل من 

1.054  3  0.788  
  22.10  سنوات 10إلى  5من 
  21.18  سنة 20إلى  11من 

  18.77  سنة 20أكثر من 

مة مستو الداللة  ،)25-3(جدول  بینو    ع محاور الدراسة تساو  (P-value)أن ق لجم

ة بین آراء عینة 0.05وهي أكبر من  0.788 ، مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ل  عدد سنوات الخبرةالدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز إدارة المخاطر تعز إلى  حول 

ة إدارة الم ة، مد توفر مقومات التطبی من (مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم خاطر المصرف
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ة والتدرب الكافي  ة في المصارف التجارة، مد توفر الكفاءة المهن م للمراجعة الداخل السل

م إجراءات إدارة المخاطر في و في المصارف التجارة، لمراجعین الداخلیین ل مد توفر نظام لتقی

 .المصارف التجارة)

ةتوجد فروق ذات داللة  .4 بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء  إحصائ

ة تعز  في عندإلى المسمى   إدارة المخاطر المصرف  .=0.05مستو داللة  الوظ

ار    ة تم استخدام اخت ار هذه الفرض ال(الخت ات  )واالس - روس ار الفروق بین إجا الخت

ة تعز إلى المسمى  حوثین حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف الم

في ار ) 26- 3(جدول  ، حیث یبینالوظ ال(نتائج اخت للفروق حول دور المراجع  )واالس -روس

ة تعز إلى المسم في.الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف   ى الوظ

ار  )26-3(جدول  ال(نتائج اخت ز  )واالس -روس للفروق حول دور المراجع الداخلي في تعز

في ة تعز إلى المسمى الوظ   أداء إدارة المخاطر المصرف

-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

  األول
مد إدراك المراجعین 

ة إدارة الداخلیین  ألهم
ة   المخاطر المصرف

ة   38.50  مدیر إدارة المراجعة الداخل

2.996  3  0.392  
ة س قسم المراجعة الداخل   18.14  رئ
ة س وحدة المراجعة الداخل   0  رئ

  20.16  مراجع داخلي

  19.00  غیر ذلك

  الثاني

مد توفر مقومات 
م  التطبی السل
ة  في للمراجعة الداخل

  المصارف التجارة

ة   37.50  مدیر إدارة المراجعة الداخل

6.158  3  0.104  
ة س قسم المراجعة الداخل   21.55  رئ
ة س وحدة المراجعة الداخل   0  رئ

  19.84  مراجع داخلي
  4.75  غیر ذلك

  الثالث

مد توفر الكفاءة 
ة والتدرب  المهن
الكافي للمراجعین 

في الداخلیین 
  المصارف التجارة

ة   39.00  مدیر إدارة المراجعة الداخل

5.075  3  0.166  
ة س قسم المراجعة الداخل   22.55  رئ
ة س وحدة المراجعة الداخل   0  رئ

  18.90  مراجع داخلي
  10.25  غیر ذلك
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-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

ع   الرا

م  مد توفر نظام لتقی
إجراءات إدارة 
المخاطر في 

  المصارف التجارة

ة   39.00  مدیر إدارة المراجعة الداخل

5.728  3  0.126  

ة س قسم المراجعة الداخل   20.14  رئ

ة س وحدة المراجعة الداخل   0  رئ

  20.28  مراجع داخلي

  6.25  غیر ذلك

ع    المحاورجم

ة   39.00  مدیر إدارة المراجعة الداخل

5.677  3  0.128  

ة س قسم المراجعة الداخل   21.32  رئ

ة س وحدة المراجعة الداخل   0  رئ

  19.72  مراجع داخلي

  6.75  غیر ذلك

بین   مة مستو الداللة ،)26-3(جدول  و ع محاور الدراسة تساو  (P-value) أن ق لجم

ة بین آراء عینة 0.05وهي أكبر من  0.128 ، مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

ل الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز إدارة المخاطر تعز إلى  في حول  المسمى الوظ

ة، مد توفر مقومات التطبی  ة إدارة المخاطر المصرف من (مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

ة والتدرب الكافي  ة في المصارف التجارة، مد توفر الكفاءة المهن م للمراجعة الداخل السل

م إجراءات إدارة المخاطر في و في المصارف التجارة، لمراجعین الداخلیین ل مد توفر نظام لتقی

 المصارف التجارة).

ةتوجد فروق ذات داللة  .5 أداء اجع الداخلي في تعزز بین آراء عینة الدراسة حول دور المر  إحصائ

ة تعز  ة عند  إدارة المخاطر المصرف عه إدارة المراجعة الداخل مي الذ تت إلى المستو التنظ

 .=0.05مستو داللة 

ار    ة تم استخدام اخت ار هذه الفرض ال(الخت ات  )واالس - روس ار الفروق بین إجا الخت

ة تعز إلى  حوثین حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف المستو الم
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م عـــي الــالتنظ  ةــ) أن مستو الدالل27- 3(دول ــــج نـــث یبیـــ، حیةـــة الداخلیـــه إدارة المراجعــــذ تت

(P-value)   ة بین مما یدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحص 0.05لكل محور أكبر من ائ

عه إدارة المراجعة إلى آراء عینة الدراسة تعز  مي الذ تت ة حولالمستو التنظ ل من  الداخل

ة، مد توفر مقومات التطبی  ة إدارة المخاطر المصرف (مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم

م للم ة والتدرب الكافي السل ة في المصارف التجارة، مد توفر الكفاءة المهن راجعة الداخل

م إجراءات إدارة المخاطر في و في المصارف التجارة، لمراجعین الداخلیین ل مد توفر نظام لتقی

  المصارف التجارة).

ار  )27-3( جدول ال(نتائج اخت ز  )واالس -روس للفروق حول دور المراجع الداخلي في تعز

ة  ةتعز إلى أداء إدارة المخاطر المصرف عه إدارة المراجعة الداخل مي الذ تت   المستو التنظ

-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

  مستو الداللة

  األول
مد إدراك المراجعین 
ة إدارة  الداخلیین ألهم

ة المخاطر   المصرف

  20.81  مجلس اإلدارة

4.888  3  0.089  
  22.42  لجنة المراجعة
  10.00  المدیر العام
  26.25  غیر ذلك

  الثاني
مد توفر مقومات التطبی 
ة في  م للمراجعة الداخل السل

  المصارف التجارة

  15.77  مجلس اإلدارة

7.550  3  0.56  
  23.87  لجنة المراجعة

  12.50  عامالمدیر ال
  29.50  غیر ذلك

  الثالث

ة  مد توفر الكفاءة المهن
لمراجعین والتدرب الكافي ل

في المصارف الداخلیین 
  التجارة

  15.50  مجلس اإلدارة

5.614  3  0.132  
  22.79  لجنة المراجعة
  26.60  المدیر العام
  31.25  غیر ذلك

ع   الرا
م  مد توفر نظام لتقی

إجراءات إدارة المخاطر في 
  المصارف التجارة

  18.42  مجلس اإلدارة

5.033  3  0.169  
  22.34  لجنة المراجعة
  11.60  المدیر العام
  29.00  غیر ذلك
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-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

  مستو الداللة

ع المحاور   جم

  16.46  مجلس اإلدارة

5.359  3  0.069  
  23.39  لجنة المراجعة
  12.10  المدیر العام
  30.50  غیر ذلك

مة مستو الداللة ،)27-3(جدول  بینو    ع محاور الدراسة تساو  (P-value) أن ق لجم

ة بین آراء عینة ، مما یدل 0.05وهي أكبر من  0.069 على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ

مي الذ الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز إدارة المخاطر تعز إلى  المستو التنظ

ة عه إدارة المراجعة الداخل ة إدارة المخاطر  تت ل من (مد إدراك المراجعین الداخلیین ألهم حول 

ة، مد توفر مقومات ال ة في المصارف التجارة، مد توفر المصرف م للمراجعة الداخل تطبی السل

ة والتدرب الكافي ل مد توفر نظام و في المصارف التجارة، لمراجعین الداخلیین الكفاءة المهن

م إجراءات إدارة المخاطر في المصارف التجارة).   لتقی

ةوجد فروق ذات داللة ت .6 بین آراء عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء  إحصائ

ة تعز  ة التي المتحصل علیها في مجال إدارة   إدارة المخاطر المصرف إلى عدد الدورات التدرب

 .=0.05المخاطر عند مستو داللة 

ار    ة تم استخدام اخت ار هذه الفرض ال(الخت ار الفروق بین إ )واالس - روس ات الخت جا

ة تعز إلى عدد  حوثین حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف الم

ة التي المتحصل علیها في مجال إدارة المخاطر نتائج ) 28- 3(جدول  ، حیث یبینالدورات التدرب

ال روس ار ( المخاطر واالس) للفروق حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة  -اخت

ة التي المتحصل علیها في مجال إدارة المخاطر. ة تعز إلى عدد الدورات التدرب   المصرف
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ار  )28-3( جدول ال(نتائج اخت ز  )واالس -روس للفروق حول دور المراجع الداخلي في تعز

ة التي المتحصل علیها في مجال  ب ة تعز إلى عدد الدورات التدر أداء إدارة المخاطر المصرف

  إدارة المخاطر

-Chi  متوس الرتب  عنوان المحور  المحور
Square 

درجة 
ة   الحر

مستو 
  الداللة

  األول
مد إدراك المراجعین 

ة  إدارة الداخلیین ألهم
ة   المخاطر المصرف

  17.94  لم ینخر في أ دورة

2.628  3  0.453  
  18.45  دورة 2إلى  1مـن 
  25.83  دورات 5إلى  3من 

  22.50  أكثر من خمس دورات

  الثاني
مد توفر مقومات التطبی 
ة في  م للمراجعة الداخل السل

  المصارف التجارة

  16.59  لم ینخر في أ دورة

5.244  3  0.155  
  21.00  دورة 2إلى  1مـن 
  28.83  دورات 5إلى  3من 

  18.42  أكثر من خمس دورات

  الثالث

ة  مد توفر الكفاءة المهن
لمراجعین والتدرب الكافي ل

في المصارف الداخلیین 
  التجارة

  18.16  لم ینخر في أ دورة

3.504  3  0.320  
  20.14  دورة 2إلى  1مـن 
  27.58  دورات 5إلى  3من 

  17.08  أكثر من خمس دورات

ع   الرا
م  مد توفر نظام لتقی

إجراءات إدارة المخاطر في 
  المصارف التجارة

  15.41  لم ینخر في أ دورة

8.563  3  0.036  
  18.86  دورة 2إلى  1مـن 
  30.58  دورات 5إلى  3من 

  23.75  أكثر من خمس دورات

ع المحاور   جم

  15.75  لم ینخر في أ دورة

6.336  3  0.096  
  20.27  دورة 2إلى  1مـن 
  29.25  دورات 5إلى  3من 

  21.58  أكثر من خمس دورات

مة مستو الداللة ،)28-3(جدول  بینو    ع محاور الدراسة تساو  (P-value) أن ق لجم

ة بین آراء عینة عدم  یدل على، مما 0.05وهي أكبر من  0.096 وجود فروق ذات داللة إحصائ

ة التي الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز إدارة المخاطر تعز إلى  عدد الدورات التدرب

  .المتحصل علیها في مجال إدارة المخاطر
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ار یتبین أن:     ومن خالل العرض الساب لنتائج التحلیل واالخت

ین تعزز أداء إدارة اهناك عالقة  - ة إدارة المخاطر و ة بین إدراك المراجعین الداخلیین ألهم اط رت

ة، وعلى هذا األساس  ة (المخاطر المصرف ة بین إدراك تو تقبل الفرض جد عالقة ذات داللة إحصائ

ین تعز  ة إدارة المخاطر و ةالمراجعین الداخلیین ألهم ، وهذه )ز أداء إدارة المخاطر المصرف

ه دراسة (المدهون، ا ة إدارة 2011لنتیجة تتف مع ما توصلت إل أن إدراك المراجع الداخلي ألهم  (

ساعد في تفعیل إدارة المخاطر في المصارف التجارة.  المخاطر 

ین تعزز أداء إدارة هناك عالقة ا - ة و م للمراجعة الداخل ة بین توفر مقومات التطبی السل اط رت

ة،  ة  بناءً على ذلكالمخاطر المصرف ة بین توفر تو (تقبل الفرض جد عالقة ذات داللة إحصائ

ین تع ة و م للمراجعة الداخل ةمقومات التطبی السل ، وهـــــذه )زز أداء إدارة المخاطر المصرف

،ال ـــش، خال ة 2005نتیجة تتف مع مـــا أشـــارت إلیـــه دراســـة (الدرو أن نجاح المراجعة الداخل  (

مة للمؤسسة یتطلب  ات إدارة المخاطر ومن ثم إضافة ق ة عمل في تحقی دورها في تحسین فعال

ة. فاءة وفعال فة    توفر مجموعة من المقومات الالزمة لعمل هذه الوظ

ین تعزا عالقةهناك  - ة والتدرب الكافي للمراجعین الداخلیین و ة بین توفر الكفاءة المهن اط ز ــرت

ة، وعلى هذا مخاطأداء إدارة ال ةتقباألساس ر المصرف ة اإحص ةعالقة ذات دالل جدتو ( ل الفرض ئ

ةاـالكفـر بین توف ین تعن الداخافي للمراجعیب الكوالتدر ءة المهن المخاطر  زز أداء إدارةلیین و

ة في، )المصرف ه دراسة (العف ر 2009، وتتف هذه النتیجة مع ما توصلت إل ة وتطو ) أن تنم

ع المراجع  ستط ة حتى  فة المراجعة الداخل ة في أداء وظ عتبر حجر الزاو قدرات المراجع الداخلي 

ة. فاءة وفعال   أداء مهامه 

م إجراء - ة بین وضع نظام لتقی اط ة هناك عالقة ارت ات إدارة المخاطر لد إدارة المراجعة الداخل

ة  ة، لذلك تقبل الفرض ین تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف ة جد تو (و عالقة ذات داللة إحصائ
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ین تعزز أداء إدارة  ة و م إجراءات إدارة المخاطر لد إدارة المراجعة الداخل بین وضع نظام لتقی

ة ه دراسة (المدهون،  ، وهذه النتیجة)المخاطر المصرف ة 2011تتف مع ما توصلت إل ) من أهم

م االستشارات  م نظام إدارة المخاطر القائم في المصرف وتقد ة وتقی مراق ام المراجع الداخلي  ق

شأن إدارة المخاطر ات    .والتوص

ة بین دور المراجعة الداخل - اط س بوجود عالقة إرت قة تدعم الفرض الرئ ة وتعزز إن النتائج السا

ة  ة، بناء على ذلك تقبل الفرض ة بیاتوجد عالقة ذات داللة إحص(أداء إدارة المخاطر المصرف  نئ

ی ةالداخل ةدور المراجع ةز أداء إدارة المخاطعزن تو ع ما م ةف هذه النتیجتث ت، حی)ر المصرف

ه دراسة ( أشارت يإل فة المراجعة 2011، الرجو ن أن تقوم وظ م أنه  ة )  المؤسسات اللیب

ة إدارة المخاطر. م عمل  األعمال التي تسهم في تقی

ة عند  - بین آراء عینة الدراسة حول دور  α= 0.05داللة  مستو ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ل (المؤهل العلمي والتخصص  ة تعز إلى  المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

فيت الخبرة و العلمي وعدد سنوا عه إدارة المراجعة  المسمى الوظ مي الذ تت والمستو التنظ

ة التي المتحصل علیها في مجال إدارة المخاطر)،  ة وعدد الدورات التدرب هذا وعلى الداخل

ة الصفرة معنى التوجد األساس تقبل الفرض ة ،  بین آراء عینة بین فروق ذات داللة إحصائ

ة تعز إلىالدراسة حول دور  عض  المراجع الداخلي في تعزز أداء إدارة المخاطر المصرف

ة لعینة الدراسة.  ئصاالخص  الشخص
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ات 4- 3   النتائج والتوص

  جـــــالنتائ 1- 3-4
ات عینة الدراسة حول دور المراجع الداخلي في تعزز أداء    في ضوء التحلیل اإلحصائي إلجا

ة،  ص الإدارة المخاطر المصرف ن تلخ   التالي: ا تم التوصل إلیه التينتائج م

 خالل من المخاطر بإدارة یتعل هام دورالداخلیین  ینللمراجعاتفقت آراء عینة الدراسة على أن  .1

امه فحص و ق م م  ات إدارة المخاطر في المصرفعالفتقی م االست ة عمل شارات الالزمة وتقد

 ة.لألطراف ذات العالق

ة إدارة المخاطرالداخلیین ألهإدراك المراجعین إن  .2 إدارة  أداء تعزز في ارٌز  دورٌ  له م

ةالمخاطر   .المصرف

ة إن .3 م للمراجعة الداخل تعزز أداء إدارة المخاطر في  ساهم توفر مقومات التطبی السل

ة  .المصرف

ساهم في لمراجعین الداخلیینأن تمتع ا .4 ة والتدرب الكافي  تعزز أداء إدارة  الكفاءة المهن

ة.ال  مخاطر المصرف

م نظام یوجد التشیر نتائج الدراسة إلى أنه  .5  المراجعة إدارة لد المخاطر إجراءات إدارة لتقی

االداخل المصارف التجارة العاملة في لیب التالي ،ة  قوموا الداخلیین المراجعین فإن و  ال 

ة.بدورهم في تعزز أ  داء إدارة المخاطر المصرف

ة اتساهم  .6 ة ال في تحسینلدورات التدرب ة للمراجعین الداخلیین ودورهم في الخلف ة والمهن علم

 تعزز أداء إدارة المخاطر.

ات 2- 3-4   التوص
ا احثة    آلتي:في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة توصي ال



157 
  

فة .1 ة  ضرورة االهتمام بوظ في إدارة المخاطر التي تواجه عمل  دورهاتفعیل و المراجعة الداخل

ا،  المصارف لما لها من أثر إیجابي في إدارة المخاطر، ومن ثم التجارة العاملة في لیب

ستمرارتها في العمل. قاء المصارف وإ  المحافظة على 

ة الالزمةباالهتمام  یجب زادة .2 الم توفیر المقومات األساس ة  صارف لعمل إدارة المراجعة الداخل

ا،ال ة  تجارة العاملة في لیب ة وموضوع استقالل ن من أداء مهامها  فلتتم  اءة.و

ة المدرة والمؤهلة .3 ا  العمل على توفیر العناصر الفن ا وعمل ة علم بإدارة المراجعة الداخل

 وزادة فاعلیته.حسن أدائها لعملها لضمان 

م إجراءات إدارة المخاطرنظام  ریاالهتمام بتوفضرورة  .4 ة لتقی  لد إدارات المراجعة الداخل

ل المطلوب الش  .لضمان إدارة المخاطر 

لمراجعین التدرب المستمر ووضع البرامج الالزمة لتأهیل االمصارف التجارة یجب أن تهتم  .5

ل المطلوب الداخلیین  الش ام بدورهم  نوا من الق ة و في مجال لیتم دارة المراجعة الداخل إ

 المخاطر.

ة، ستنادا إلى ا .6 ة في تعزز أداء إدارة المخاطر في المؤسسات اللیب ة دور المراجعة الداخل أهم

احثة ت ة في ث و حالالدراسات و من  إجراء المزدفي  راإلستمراوصي ال مجال المستقبل

دارة المخاطر ة وإ . المراجعة الداخل   من جوانب أخر
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ة العاملة في قطاع غزة. ة، )غیر منشورة(رسالة ماجستیر  البنوك االسالم ، الجامعة االسالم

ة التجارة، غزة، فلسطین.  ل
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ة 2009على رمضان على ( ،بن سالمة .9 فة المراجعة الداخل م واقع وظ لمصارف ا). تقی

ا،  التجارة ة الدراسات العل م ا. رسالة ماجستیر (غیر منشور)، أكاد العامة العاملة بلیب

ا.  طرابلس، لیب

ة من خالل 2008أسامة صالح محمد ( ،بن یوسف .10 م جودة خدمات المراجعة الداخل ). تقی

ا، طراب ة الدراسات العل م  لس.فجوة التوقعات. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، أكاد

الصغیرة والمتوسطة، رسالة ماجستیر  ؤسساتم)، إدارة المخاطر في ال2009لمجد ( ،بوزد .11

 (غیر منشورة)، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، الجزائر.

ان .12 ة في البنوك التجارة. رسالة ماجستیر (غیر 2012جهاد ( ،حف ). إدارة المخاطر االئتمان

 جزائر منشورة)، جامعة قاصد مراح ، ورقلة، ال

). أثر التدقی الداخلي على إدارة المخاطر في ضوء 2012إیهاب دیب مصطفى ( ،رضوان .13

ة، غزة، فلسطین. ة. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، الجامعة اإلسالم  معاییر التدقی الدول

ة في 2012هاجر ( ،زرارقي .14 ة، رسالة  المصارف التجارة)، إدارة المخاطر االئتمان اإلسالم

ة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة فرحات )غیر منشورة(ماجستیر  ة العلوم االقتصاد ل  ،

اس  سطیف، الجزائر -ع

ة. 2009فاطمة محمد ( مسعود ،سعد .15 ). مد تطبی معاییر االداء المهني للمراجعة الداخل

ا، بنغ ة الدراسات العل م ا.رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، أكاد ، لیب  از

فة ( ،عبدلي .16 انة إدارة المخاطر في ال2012لط ة. رسالة مؤسسة). دور وم ماجستیر  االقتصاد

ر بلقاید  تلسمان، الجزائر. - غیر منشورة، جامعة أبي 

مي .17 ا ( ،قاس م القروض في البنك، رسالة 2008آس م جدو تقد )، تحلیل الضمانات في تقی

 أمحمد بوقرة بومرداس، الجزائر.ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة 
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ة في إدارة المخاطـــر. رسالة ماجستیر 2011عصـام نعمة (، ــقر  .18 ). دور المراجعة الداخــل

، سورا. ة االقتصاد، جامعة دمش ل  (غیر منشورة)، 

اني ( ،لطفى .19 ة مهمتها ومساهمتها في تحسین تسییر ال )،2004شع ، مؤسسةالمراجعة الداخل

 ، الجزائر.الجزائررسالة ماجستیر (غیر منشورة)، جامعة 

طي .20 ة، . رسالة ماجستیر 2013نوال ( ،مرا )، دور التدقی الداخلي في إدارة المخاطر المصرف

 (غیر منشورة)، جامعة قاصد مراح ، ورقلة، الجزائر.

ة في تحسین األداء 2002سیف الدین سالم ( ،محمد .21 الوحدات ). دور المراجعة الداخل

ا. ا فرع طرابلس، لیب ة الدراسات العل م ة. رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، أكاد   االقتصاد

ة. رسالة 2007، فضل عبد الكرم (محمد .22 ). إدارة المخاطر في المصارف التجارة االسالم

توراه (غیر منشورة)، جامعة الخرطوم،   السودان.د

ة 2007أحمد محمد ( ،مخلوف .23 ة للمراجعة الداخل ة في ظل المعاییر الدول ). المراجعة الداخل

ة. رسالة ماجستیر   ، جامعة الجزائر، الجزائر(غیر منشورة)في البنوك التجارة االردن

 المؤتمرات والندوات  

ش .1 ا 24/2/2005-22جمیل محمد (، خالو شیر محمد  ،الدرو ). مد اهتمام اإلدارة العل

ة  ة مقدمة للمؤتمر األول حول الرقا حث ة. ورقة  فة المراجعة الداخل ة بوظ ات اللیب الشر

ة ا، طرابلس -الداخل ة الدراسات العل م  الواقع واآلفاق، أكاد

ح .2 ات االستثمارة. ورشة 2010محمد عمر ( ،اطو ). جدو إنشاء إدارة للمخاطر في الشر

ز الدر  ةعمل حول إدارة المخاطر. مر ات - اسات االستثمارة والخدمات المال اتحاد الشر

ت.  االستثمارة، الكو
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ة. الملتقى العلمي 2009/ 21/10- 20نوال (، بن عمارة .3 ). إدارة المخاطر في مصارف المشار

ة،  مة العالم ة والحو ة الدول ة واالقتصاد ة الدولي حول األزمة المال ة العلوم االقتصاد ل

اس وعلوم التسییر،  سطیف، الجزائر. -جامعة فرحات ع

ة الجزائر من  .)2000(، خلیل عبدالرزاقو حالم ، أبوعبدلي .4 م أداء البنوك التجارة العموم تقی

ة  ة الجزائرة والتحوالت االقتصاد واقع  –حیث العائد والمخاطرة،  ملتقى المنظومة المصرف

، الجزائر. ات، جامعة األغوا  وتحد

دور المراجع الداخلي في إدارة المخاطر في  .(2007)سمیر ، البرغوثيو أحمد ، جمعة .5

ة. المؤتمر  المصارف التجارة ع حول إدارة العلمي الدولي التجارة االردن السنو السا

ة، عمان.المخاطر واقتصاد المعرفة، جامعة   الزتون

ة 07/05/2012-06هللا ( ضیف، الهادمحمد و مسعود  ،درواسي .6 وأداء المراجعة ). فعال

. الملتقى الوطني حول  ة للحد من الفساد المالي واإلدار آل ات  مة الشر ة في ظل حو الداخل

. ة للحد من الفساد المالي واإلدار آل ات  مة الشر  حو

ل واالستثمار في 9/5/2005-8على عبدهللا ( ،شاهین .7 المصارف ). إدارة مخاطر التمو

حث مقدم إلى المؤتالتجارة ل في فلسطین.  بین  -مر العلمي األول حول االستثمار والتمو

ة، غزة، فلسطین ة التجارة، الجامعة اإلسالم ل ات المعاصرة.  ة والتحد  آفاق التنم

ة.  المصارف التجارة). إدارة المخاطر في 21/10/2009-20مفتاح ( ،صالح .8 االسالم

ة واالقتصاد ة،الملتقى العلمي الدولي حول األزمة المال مة العالم ة والحو ة العلوم  ة الدول ل

ة وعلوم التسییر، اس االقتصاد  سطیف، الجزائر. - جامعة فرحات ع

حوث 24/2/2005-22عارف عبدهللا ( ،عبدالكرم .9 ة.  ). فجوة التوقعات في المراجعة الداخل

ة  ة الداخل ا، طرابلس، –مؤتمر الرقا ة الدراسات العل م االواقع واآلفاق، اكاد  لیب
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ازل5/7/2007-4( نصر ،عبدالكرم .10 ات  ة حسب متطل . المؤتمر  II). المخاطر التشغیل

ة. ا األردن الدلف  العلمي السنو الخامس، جامعة ف

م 24/2/2005-22( حمد، أیت المالو خالد  ،اجیجي .11 ة ). تقی واقع المراجعة الداخل

ة المصارف التجارة ة الداخل ة مقدمة للمؤتمر األول حول الرقا حث ة. ورقة  الواقع  -األهل

ا، طرابلس. ة الدراسات العل م  واآلفاق، أكاد
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 المالحـــــــــــــــ
انة الدارسة1ملح رقم ( مي است أسماء مح   ): أسماء قائمة 

انة الدراسة2رقم (ملح    ): است

ما تم الحصول علیها من الحاسوب3ملح رقم (   ): نتائج التحلیل اإلحصائي 
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  )1ملحـــق رقم (

  قائمة بأمساء حمكمي استبانة الدراسة

  مكان العمل  المسمى الوظیفي  االسم  م

س قسم   د. حسین السرتي  1 ة وعضو هیئة تدرسرئ   المحاس

ة  ة اللیب م االكاد

ا مصراته   للدراسات العل

  

مي  2   عضو هیئة تدرس  د. محمد الفط

م الدنفور  3   عضو هیئة تدرس  د. إبراه

ه  4 م أبو شی   عضو هیئة تدرس  د. إبراه

ش  5 م حن   عضو هیئة تدرس  د. إبراه

ة وعضو   د. محمد الطرلي  6 س قسم المحاس   هیئة تدرسرئ
  زلیتناالسمرة جامعة ال

الد اشمیل  7   عضو هیئة تدرس  هد. م

  جامعة جدارا األردن  عضو هیئة تدرس  د. ظاهر القشي  8
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  )2م (ـــق رقــملح

 
ین //ال   سادة المشار

اته .... ر م ورحمة هللا و   السالم عل
ا للتعرف على  ة على المصارف التجارة العاملة في لیب ق ان إلى إجراء دراسة تطب دور یهدف هذا االستب

ة، ز أداء إدارة المخاطر المصرف ات الحصول على درجة الماجستیر  المراجع الداخلي في تعز أحد متطل وذلك 
اتكم على األ م إجا ادتكم التكرم بتقد ة،لذا نأمل من س ان المرف مع هذه في المحاس سئلة الواردة في االستب

أتي: م مالحظة ما  اتكم لهذا نرجو من بیرة على دقة إجا ما أن صحة نتائج الدراسة تعتمد بدرجة    الرسالة، و
1. . حث العلمي فق سرة ولن تستخدم إال لغرض ال انات التي سیتم جمعها سوف تعامل  ع الب  أن جم
ه في ) أمام الرجاء وضع عالمة ( .2 م ومع ما هو معمول  أنها تتف مع رأ درجة الموافقة التي تعتقد 

م.  مصرف
 أ مالحظات أخر تعتقد أنها ذات فائدة تكتب في ظهر استمارة. .3
ان: .4 ة الواردة في االستب م االساس   عض المفاه
 ة أنها : المخاطر المصرف ة  ة عن أحداث مستوتعرف المخاطر المصرف ة متوقعة اآلثار غیر الموات قبل

ة المصرف ورأسماله  .أو غیر متوقعة تؤثر على رح

 ة م: هي إدارة المخاطر المصرف ة تحدید وتقی ة األحداث أو الظروف المحتملة، بهدف  عمل دارة ومراق وإ

د ال ما یتعل  مصرفتزو  .المخط لها المصرفأهداف  بإنجازبتأكید معقول ف

 حثة الزالزل والبراكین وهي المخاطر التي : المخاطر ال ة والظواهر العامة  ع تسبب فیها الظواهر الطب

نه تجنبها م س لإلنسان عالقة بوجودها وال  ة. ،ول ترتب على تحققها خسائر مال  و

 :عة  لجنة المراجعة ة تا إدارة المصرف، وتتكون من أعضاء مجلس االدارة غیر  لمجلسهي لجنة فرع

حلقة وصل بین  دارة المصرف من جهة، والمراجع الداخلي والمراجع  المراجعالتنفیذیین، وتعمل  الداخلي وإ

.   الخارجي من جهة أخر

قبول فائ   االحترام والتقدیر ،، ،، وتفضلوا 

  
  
  

احثة.. حمیدة على المحجوب   ال
ون من ( مالحظة//  ان م  ) صفحات 5االستب
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  :الجزء األول: معلومات عامة
ة:الرجاء وضع عالمة ( ل سؤال من االسئلة األت ًا إلجابتك عن    ) داخل المرع الذ تراه مناس

 المؤهل العلمي : .1

ة عامة    دبلوم عالي     دبلوم متوس        ثانو

ت     ـرــــاجستیـــــــــــــم        الورــوس    ــوراهــــــــــــــــــــــد
 

 :العلمي التخـصــص .2

ة     محاسبـــة  ة ومصرف   أعمال إدارة    علوم مال

ره     اقتصــــاد    . )................................ غیر ذلك (الرجاء ذ
 

 سنوات الخبرة : .3

  سنوات 10إلى 5من        سنوات 5ن ــــــــــــل مــــــأق 

  ةــــــسن 20ن ــر مــأكث       سنة 20إلى  11من  
 

في: .4  المسمى الوظ

ةــــــمدی  ة     ر إدارة المراجعة الداخل س قسم المراجعة الداخل   رئ

ة  س وحدة المراجعة الداخل       مراجع داخلي     رئ

ره    ....................... )............................... غیر ذلك  (الرجاء ذ
  

ة في المصرف .5 عه إدارة المراجعة الداخل مي الذ تت  :المستو التنظ

  المدیر العام   لجنة المراجعة        مجلس اإلدارة           

ره... المدیر المالي              ...................... )....غیر ذلك (الرجاء ذ
  

ة التي التحقت بها في مجال إدارة .6 ب  :المخاطر عدد الدورات التدر

      دورة 2إلى  1مــــــــــــــــن      لم ینخر في أ دورة 

   أكثر من خمس دورات       دورات 5إلى  3من  
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ةأسئلة حول :الجزء الثاني ز أداء إدارة المخاطر المصرف   دور المراجع الداخلي في تعز

س  المحور األول: ارات التي تع ة ما درجة موافقتكم على الع   :في مصرفكم إدارة المخاطرأهم

  الفقرة  ر.م
مواف 

  شدة
  مواف

مواف إلى 

  حٍد ما

غیر 

  مواف

غیر مواف 

  شدة

1  
تساعد إدارة المخاطر على تقدیر المخاطر والتحو 

ة المصرف ما ال یؤثر على رح   ضدها 

          

2  

ة  ر میزة تنافس ة وتطو تؤد إدارة المخاطر إلى تنم

م ة  للمصرف عن طر التح في التكالیف الحال

ة   والمستقبل

          

3  
طة  تساهم إدارة المخاطر في خفض الخسائر المرت

ن حثة إلى أقل مستو مم   المخاطر ال

          

4  

ة صورة المصرف  تؤد إدارة المخاطر إلى حما

بتوفیر الثقة لد المودعین والدائنین والمستثمرن 

ة قدرتها على تولید االراح   حما

          

  

5  

تعطي إدارة المخاطر مجلس االدارة والمدیرن 

ع المخاطر التي تواجه  ة عن جم ل رة  التنفیذیین ف

  المصرف

          

6  

ة على  طرة والرقا ام الس تؤد إدارة المخاطر إلى إح

القروض  األصول  طة  المخاطر في األنشطة المرت

  والسندات

          

7  
النوعي لكل تعمل إدارة المخاطر على تحدید العالج 

اتها ع مستو   نوع من أنواع المخاطر وعلى جم

          

8  
ة رأس  فا اس مد  تساعد إدارة المخاطر على ق

االلتزامات   المال وقدرته على الوفاء 
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م لمقومات تطبی ما درجة موافقتكم على مد توفر  المحور الثاني: ةالسل في  لمراجعة الداخل

  كم:مصرف

  الفقرة ر.م
مواف 
  شدة

  مواف
مواف إلى 

  حٍد ما
غیر 

  مواف
غیر مواف 

  شدة

1 
ل  ش ة  مي المناسب إلدارة المراجعة الداخل توفر الموقع التنظ

ة ة وموضوع استقالل ة  اتها المهن ح لها أداء مسئول   یت
          

2 
ز  ة  إدارةتر م وتقو ة جهودها على هدف تدع المراجعة الداخل

ة على المصرف   منظومة الرقا
          

3 
فاءة العاملین فیها  إدارة تحرص ة على رفع  المراجعة الداخل

  من خالل عقد المؤتمرات والندوات في مجال إدارة المخاطر
          

4 
عة في إدارة  اسات واإلجراءات المت توب للس یوجد دلیل م

دلیل لعمل الموظفین في هذه اإلدارة ة    المراجعة الداخل
          

5 
ة مع  ة الداخل مناقشة نظام الرقا ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

 المراجع الخارجي لمعرفة مد دقته ومناسبته
          

6 
عة تطبی  اإلجراءات الالزمة لمتا ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

اد إدارة المخاطر   المصرف في م
          

7 
ات الحدیثة ةالداخل ةالمراجعإدارة عتمد ت  على استخدام التقن

ة والمنظومات م  األجهزة االلكترون ات لتقد في مراجعة الحسا
ةبخدمات    جودة عال

          

8  
ع موظف صال رأیهم بدون  وستط ة إ إدارة المراجعة الداخل

ا عند اكتشافهم لمخاطر تؤثر على  عوائ إلى الجهات العل
  تحقی األهداف

          

9  
ا وفقًا  إدارةقوم ت التأكد من االلتزام واالنض ة  المراجعة الداخل

 للقوانین واألنظمة واإلجراءات المعمول بها داخل المصرف
          

10  
ة بتدرب إدارة تقوم  ل مستمر  موظفیهاالمراجعة الداخل ش

ة ة في إدارة المخاطر المصرف  لزادة المعرفة العلم
          

11  
بتطبی معاییر األداء  ةالداخل ةالمراجعإدارة  وموظفقوم 

المهني التي تساعده في تحدید المخاطر التي تؤثر على عمل 
  المصرف
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ب الكافي توفر ما درجة موافقتكم على مد  المحور الثالث: ة والتدر لمراجعین الداخلیین لالكفاءة المهن
  في مصرفكم:

  الفقرة  م
مواف 
  شدة

  مواف
مواف إلى 

  حٍد ما
غیر 

  مواف
غیر مواف 

  شدة

1  
المعرفة والفهم إدارة  وموظفیتمتع  ة  المراجعة الداخل

المصرف طة  عة المخاطر المح وأنشطته  الكافیین لطب
  والمحددة من قبل اإلدارة.

          

2  
ة ال ةالمراجعإدارة  یبذل موظفو ة الداخل ة المهن عنا

الالزمة عند إجراء التحلیل الالزمة في إطار تطبی 
ات إدارة المخاطر. اد وعمل   م

          

3  
ة  متلك موظفو القدرة على تمییز إدارة المراجعة الداخل

والتحرف في السجالت مؤشرات الغش والتالعب 
ة   والقوائم المال

          

4  
د ة  موظفي یتم تزو المهارات إدارة المراجعة الداخل

اس  ة وق ة والقدرة على تحدید ومراق والخبرات المطلو
دارة المخاطر  .وإ

          

5  
  

ة المهارات الالزمة  موظفومتلك  إدارة المراجعة الداخل
ة المعلومات ة المتعلقة بتقن   لمعرفة الضوا الرقاب

          

6  
فاءة برامج التدرب إلى زادة جودة أداء  تؤد دقة و

ة فة المراجعة الداخل   وظ
          

7  
ة  موظفو متلك في  ةكافالخبرة الإدارة المراجعة الداخل

ع االقتصاد  ة والقانون.مواض   والضرائب والمال
          

8  
ة على تحسین  حرص موظفو إدارة المراجعة الداخل

ة  ة عال الحصول على مؤهالت علم ر قدراتهم  وتطو
ة والمراجعة   في مهنة المحاس
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عالمحور ال م إجراءات إدارة المخاطر : ما درجة موافقتكم على را  : في مصرفكممد توفر نظام لتقی

  الفقرة ر.م
مواف 
  شدة

  مواف
مواف إلى 

  حٍد ما
غیر 

  مواف
غیر مواف 

  شدة

1 
م المخاطر المحتملة  ة بتقی تقوم إدارة المراجعة الداخل

أنشطة المصرف. طة    المرت
          

2 
ة على إدارة  عملتستند خطة  م الالمراجعة الداخل تقی

ة المستمرة ألنشطة،  دور ال للمخاطر من خالل المراق
ة في إدارة المخاطر. فاءة الرقا م على    وذلك للح

          

3 
ة تقرر عن المخاطر وتقدمه إلى  تعد إدارة المراجعة الداخل

  مجلس االدارة ولجنة المراجعة
          

4 
التأكد من وجود خطة طوار  ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

افة المخاطر التي تم تحدیدها.في المصرف    تشمل 
          

5 
ة بناءً  یتم تحدید على مستو  برنامج المراجعة الداخل

ة ألنشطة المصرف.  المخاطر المصاح
          

6 
اقتراح الوسائل والسبل  ة  تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة للتعامل مع أوجه المخاطر المختلفة ات المناس   واآلل
          

7 
دارة المخاطر في مجال تتعاون  ة وإ إدارة المراجعة الداخل

ات إدارة المخاطر. ادل المعلومات لتحسین عمل   ت
          

8 
دور استشار  بیر و ل  ش ة  تساهم إدارة المراجعة الداخل

  في تقلیل المخاطر 
          

9  
التعاون  ر خطة الطوار  ة بتطو تقوم إدارة المراجعة الداخل

ة هذه الخطة.مع الوحدات المختصة    للتأكد من فاعل
          

10 
ة اإلدارة  ة من مد استجا تتأكد إدارة المراجعة الداخل
فاءة نظام  ات المعدة من قبل المراجعین لتحسین  للتوص

  إدارة المخاطر في المصرف

          

11 
م أ خدمة جدیدة ینو  ة تقی تتولى إدارة المراجعة الداخل

مها، للتعرف على  مخاطر الخدمة المصرف تقد
ة  للحد المخاطر   واالجراءات الرقاب

          

12  
ة إدارة المخاطر مع اإلدارة  تناقش إدارة المراجعة فعال

ل دور    ش
          

احثة ات ال   مع تح
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  ): نتائج التحليل اإلحصائي3ملحق رقم (
  كما مت احلصول عليها من احلاسوب

Frequencies 
  Statistics 

 انخرط التي التدریبیة الدورات عدد الوظیفي المسمى  سنوات الخبرة  التخصص العلمي العلمي المؤھل 
 الداخلي المراجع فیھا

N 
Valid 39 39 39 39 39 

Missing 0 0 0 0 0 
 العلمي المؤھل

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.1 5.1 5.1 2 عامة ثانویة
 20.5 15.4 15.4 6 متوسط دبلوم

 38.5 17.9 17.9 7 عالي دبلوم
 89.7 51.3 51.3 20 بكالوریوس
 100.0 10.3 10.3 4 ماجستیر
Total 39 100.0 100.0 

  العلمي التخصص
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 59.0 59.0 59.0 23 محاسبة
 61.5 2.6 2.6 1 ومصرفیة مالیة علوم

 79.5 17.9 17.9 7 أعمال إدارة
 87.2 7.7 7.7 3 اقتصاد

 100.0 12.8 12.8 5 ذلك غیر
Total 39 100.0 100.0 

 الوظیفي المسمى
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 1 الداخلیة المراجعة إدارة مدیر
 30.8 28.2 28.2 11 الداخلیة المراجعة قسم رئیس

 94.9 64.1 64.1 25 داخلي مراجع
 100.0 5.1 5.1 2 ذلك غیر

Total 39 100.0 100.0 
  الخبرة سنوات

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 17.9 17.9 17.9 7 سنوات 5 من أقل
 43.6 25.6 25.6 10 سنوات 10 إلى 5 من

 71.8 28.2 28.2 11 سنة 20 إلى 11 من
 100.0 28.2 28.2 11 سنة 20 من أكثر

Total 39 100.0 100.0 
 الداخلیة المراجعة إدارة تتبعھ الذي التنظیمي المستوى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 33.3 33.3 33.3 13 االدارة مجلس
 82.1 48.7 48.7 19 المراجعة لجنة

 94.9 12.8 12.8 5 العام المدیر
 100.0 5.1 5.1 2 ذلك غیر

Total 39 100.0 100.0 
 الداخلي المراجع فیھا انخرط التي التدریبیة الدورات عدد

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid  

 41.0 41.0 41.0 16 دورة أي في ینخرط لم
 69.2 28.2 28.2 11 دورة 2 إلى 1 من

 84.6 15.4 15.4 6 دورات 5 إلى 3 من
 100.0 15.4 15.4 6 دورات 5 من أكثر

Total 39 100.0 100.0 
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Nonparametric Correlations 
Correlations  

 المخاطر إدارة أھمیة 8س 7س 6س 5س 4س 3س 2س 1س 

Spearman's rho 

 Correlation Coefficient 1.000 **.559 *.339 .032 .230 **.470 .174 .134 **.486 1س
Sig. (2-tailed) . .000 .035 .847 .158 .003 .290 .417 .002 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient **.559 1.000 **.468 .241 **.544 **.474 .264 *.388 **.749 2س

Sig. (2-tailed) .000 . .003 .140 .000 .002 .104 .015 .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 Correlation Coefficient *.339 **.468 1.000 **.647 **.490 .286 .285 **.534 **.711 3س
Sig. (2-tailed) .035 .003 . .000 .002 .078 .079 .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient .032 .241 **.647 1.000 **.446 .093 .219 **.537 **.508 4س

Sig. (2-tailed) .847 .140 .000 . .004 .572 .180 .000 .001 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 Correlation Coefficient .230 **.544 **.490 **.446 1.000 **.444 *.327 **.426 **.714 5س
Sig. (2-tailed) .158 .000 .002 .004 . .005 .042 .007 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient **.470 **.474 .286 .093 **.444 1.000 *.338 .204 **.582 6س

Sig. (2-tailed) .003 .002 .078 .572 .005 . .035 .212 .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 Correlation Coefficient .174 .264 .285 .219 *.327 *.338 1.000 **.694 **.623 7س
Sig. (2-tailed)  .290 .104 .079 .180 .042 .035 . .000 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient .134 *.388 **.534 **.537 **.426 .204 **.694 1.000 **.692 8س

Sig. (2-tailed) .417 .015 .000 .000 .007 .212 .000 . .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 إدارة أھمیة
 المخاطر

Correlation Coefficient **.486 **.749 **.711 **.508 **.714 **.582 **.623 **.692 1.000 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 . 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
  
 
 
  

Correlations 
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Correlations 
 الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة 27س 26س 25س 24س 23س  22س 21س 20س

Spearman's rho

 Correlation Coefficient 1.000 **.728 **.454 **.662 **.435 *.378 *.387 **.442 **.785 20س
Sig. (2-tailed) . .000 .004 .000 .006 .018 .015 .005 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39  39 
 Correlation Coefficient **.728 1.000 **.544 **.705 *.352 .295 .274 **.505 **.778 21س

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .028 .068 .091 .001  .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 Correlation Coefficient **.454 **.544 1.000 **.416 **.626 **.528 *.365 **.503 **.746 22س
Sig. (2-tailed) .004 .000 . .008 .000 .001 .022 .001 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient **.662 **.705 **.416 1.000 **.450 .217 .291 **.429 **.769 23س

Sig. (2-tailed) .000 .000 .008 . .004 .185 .072 .006 .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 Correlation Coefficient **.435 *.352 **.626 **.450 1.000 **.468 **.450 **.438 **.698 24س
Sig. (2-tailed) .006 .028 .000 .004 . .003 .004 .005 .000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient *.378 .295 **.528 .217 **.468 1.000 .286 **.471 **.581 25س

Sig. (2-tailed) .018 .068 .001 .185 .003 . .077 .003 .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 Correlation Coefficient *.387 .274 *.365 .291 **.450 .286 1.000 **.538 **.584 26س
Sig. (2-tailed) .015 .091 .022 .072 .004 .077 . .000 .000 

N  39 39 39 39 39 39 39 39 39 
 Correlation Coefficient **.442 **.505 **.503 **.429 **.438 **.471 **.538 1.000 **.691  27س

Sig. (2-tailed) .005 .001 .001 .006 .005 .003 .000 . .000 
N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

Correlation Coefficient **.785 **.778 **.746 **.769 **.698 **.581 **.584 **.691 1.000 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Correlations 

 إدارة أھمیة 
 المخاطر

 تطبیق مقومات
 الداخلیة المراجعة

 المھنیة الكفاءة
 الكافي والتدریب

 اجراءات تقییم نظام
 المخاطر ادارة

 

Spearman's rho 

 المخاطر إدارة أھمیة
Correlation Coefficient 1.000 **.545 **.554 **.609 **.736 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 .000 
N 39 39 39 39 39 

  الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات
Correlation Coefficient **.545 1.000 **.821 **.715 **.919 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 .000 
N 39 39  39 39 39 

 الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة
Correlation Coefficient **.554 **.821 1.000 **.590 **.849 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 .000 
N 39 39 39 39 39 

 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام
Correlation Coefficient **.609 **.715 **.590 1.000  **.854 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . .000 
N 39 39 39 39 39 

 
Correlation Coefficient **.736 **.919 **.849 **.854 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 
N 39 39 39 39 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Reliability  
Scale: ALL VARIABLES 
  معامل ألفا كرونباخ لالستبانة ككل
Case Processing Summary 

 N % 

Cases  
Valid 39 100.0 

aExcluded 0 .0 
Total 39 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure.  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.955 39 

    معامل ألفا كرونباخ للمحور األول 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 39 100.0 

aExcluded 0 .0 
Total 39 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.850 8 

 معامل ألفا كرونباخ للمحور الثاني
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 39 100.0 

aExcluded 0 .0 
Total 39  100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.882 11 
 لثمعامل ألفا كرونباخ للمحور الثا

Case Processing Summary
 N % 

Cases 
Valid 39 100.0 

aExcluded 0 .0 
Total 39 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.860 8 

 معامل ألفا كرونباخ للمحور الرابع
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 
Valid 39 100.0 

aExcluded 0 .0  
Total 39 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.911 12 
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NPar Tests  
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
 5.00 2.00 70854. 3.8462 39 1س
 5.00 1.00 96777. 3.4359 39 2س
 5.00 2.00 84253. 3.6410 39 3س
 5.00 2.00 82308. 3.8205 39 4س
 5.00 2.00 96567. 3.5897 39 5س
 5.00 2.00 80568. 3.6667 39 6س
 5.00 2.00 76619. 3.3077 39 7س
 5.00 2.00 82062. 3.4359 39 8س
 5.00 1.00 1.00471 3.7949 39 9س
 5.00 1.00 96567. 3.5897 39 10س
 5.00 1.00 93153. 2.9744 39 11س
 5.00 1.00 1.11122 3.2308 39 12س
 5.00 1.00 1.02466 3.0513 39 13س
 5.00 2.00 90284. 3.3590 39 14س
 5.00 1.00 1.16111 3.3846 39 15س
 5.00 1.00 1.07292 3.5128 39 16س
 5.00 2.00 94018. 3.8974 39 17س
 5.00 1.00 1.09901 2.9487 39 18س
 5.00 1.00 96567. 3.4103 39 19س
 5.00 2.00 82226. 3.5385 39 20س
 5.00 1.00 98983. 3.3846 39 21س
 5.00 2.00 81815. 3.7436 39 22س
 5.00 1.00 99865. 3.0513 39 23س
 5.00 2.00 85208. 3.4359 39 24س
 5.00 2.00 86388. 3.8718 39 25س
 5.00 2.00 87706. 3.3846 39 26س
 5.00 2.00 87320. 3.6410 39 27س
 5.00 1.00 1.00471 3.2051 39 28س
 5.00 1.00 96567. 3.2564 39 29س
 5.00 2.00 90284. 3.6410 39 30س
 5.00 1.00 1.09347 3.2564 39 31س
 5.00 1.00 1.01872 3.2564 39 32س
 5.00 2.00 84652. 3.3846 39 33س
 5.00 1.00 93514. 3.3846 39 34س
 5.00 2.00 75107. 3.5897 39 35س
 5.00 1.00 1.02598 3.0000 39 36س
 5.00 1.00 1.11909 3.4359 39 37س
 5.00 1.00 1.09717 3.4872 39 38س
 5.00 1.00 96777. 3.1026 39 39س

Descriptive Statistics 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum المحور

 4.60 2.00 58870. 3.6026 39 المخاطر إدارة أھمیة
 4.50 1.90 69318. 3.3718 39 الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات
 4.90 2.00 63667. 3.5308 39 الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 4.60 1.80 68932. 3.3436 39 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام
 39 3.4410 .57570 2.00 4.60 

Kruskal-Wallis Test 
Ranks 

 N Mean Rank العلمي المؤھل  المحاور

 المخاطر إدارة أھمیة

 28.75 2 عامة ثانویة
 14.50 6 متوسط دبلوم
 24.07 7 عالي دبلوم

 18.48 20 بكالوریوس
 24.38 4 ماجستیر
Total 39  

 الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات

 28.00 2 عامة ثانویة
 13.42 6 متوسط دبلوم
 29.07 7 عالي دبلوم

 19.88 20 بكالوریوس
 10.63 4 ماجستیر
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Total 39  

  الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 23.25 2 عامة ثانویة
 14.00 6 متوسط دبلوم
 27.50 7 عالي دبلوم

 20.98 20 بكالوریوس
 9.38 4 ماجستیر
Total 39  

 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام

 33.50 2 عامة ثانویة
 11.58 6 متوسط دبلوم
 22.93 7 عالي دبلوم

 20.75 20 بكالوریوس
 17.00 4 ماجستیر
Total 39  

  ور الكليالمح

 31.25 2 عامة ثانویة
 12.33 6 متوسط دبلوم
 26.64 7 عالي دبلوم

 20.43 20 بكالوریوس
 12.13 4 ماجستیر
Total 39  

 
a,bTest Statistics  

 المراجعة تطبیق مقومات المخاطر إدارة أھمیة 
 الداخلیة

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

 

Chi-Square 4.487 10.150 8.565 6.930 9.031 
df 4 4 4 4 4 
Asymp. Sig. .344 .038 .073 .140 .060 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العلمي المؤھل 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 N Mean Rank العلمي التخصص المحاور

 المخاطر إدارة أھمیة

 20.43 23 محاسبة
 21.00 1 ومصرفیة مالیة علوم
 19.00 7 أعمال إدارة

 22.83 3 اقتصاد
 17.50 5 ذلك غیر

Total 39  

  الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات

 21.59 23 محاسبة
 14.00 1 ومصرفیة مالیة علوم
 18.43 7 أعمال إدارة

 15.17 3 اقتصاد
 19.00 5 ذلك غیر

Total 39  

 الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 20.61 23 محاسبة
 5.50 1 ومصرفیة مالیة علوم
 21.50 7 أعمال إدارة

 19.67 3 اقتصاد
 18.20 5 ذلك غیر

Total 39  

 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام

 20.04 23 محاسبة
 20.50 1 ومصرفیة مالیة علوم
 19.29 7 أعمال إدارة

 17.83 3 اقتصاد
 22.00 5 ذلك غیر

Total 39  

  ر الكليوالمح
 20.54 23 محاسبة

 16.50 1 ومصرفیة مالیة علوم
 18.93 7 أعمال إدارة
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 19.17 3 اقتصاد
 20.20 5 ذلك غیر

Total 39  
a,bTest Statistics 

 المراجعة تطبیق مقومات المخاطر إدارة أھمیة 
 الداخلیة

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

 

Chi-Square .529 1.437 1.952 .293 .227 
df 4 4 4 4 4 

Asymp. Sig. .971 .838 .745 .990 .994 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: العلمي التخصص 

Kruskal-Wallis Test 
Ranks 

 N Mean Rank الخبرة سنوات المحاور

 المخاطر إدارة أھمیة

 20.21 7 سنوات 5 من أقل
 19.75 10 سنوات 10 إلى 5 من
 20.77 11 سنة 20 إلى 11 من

 19.32 11 سنة 20 من أكثر

Total 39  

 الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات

 16.14 7 سنوات 5 من أقل
 24.75 10 سنوات 10 إلى 5 من
 19.95 11 سنة 20 إلى 11 من

 18.18 11 سنة 20 من أكثر
Total 39  

 الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 20.07 7 سنوات 5 من أقل
 22.35 10 سنوات 10 إلى 5 من
 21.23 11 سنة 20 إلى 11 من

 16.59 11 سنة 20 من أكثر
Total 39  

 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام

 17.57 7 سنوات 5 من أقل
 20.30 10 سنوات 10 إلى 5 من
 22.05 11 سنة 20 إلى 11 من

 19.23 11 سنة 20 من أكثر
Total 39  

 الكلي ورالمح

 17.07 7 سنوات 5 من أقل
 22.10 10 سنوات 10 إلى 5 من
 21.18 11 سنة 20 إلى 11 من

 18.77 11 سنة 20 من أكثر

Total 39  
a,bTest Statistics 

 المراجعة تطبیق مقومات المخاطر إدارة أھمیة 
 الداخلیة

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

 

Chi-Square .099 2.824 1.553 .732 1.054 
df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .992 .420 .670 .866 .788 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الخبرة سنوات 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 
 N Mean Rank الوظیفي المسمى  المحاور

 المخاطر إدارة أھمیة
 38.50 1 الداخلیة المراجعة إدارة مدیر

 18.14 11 الداخلیة المراجعة قسم رئیس
 20.16 25 داخلي مراجع
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 19.00 2 ذلك غیر

Total 39  

 الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات

 37.50 1 الداخلیة المراجعة إدارة مدیر
 21.55 11 الداخلیة المراجعة قسم رئیس

 19.84 25 داخلي مراجع
 4.75 2 ذلك غیر

Total 39  

  الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 39.00 1 الداخلیة المراجعة إدارة مدیر
 22.55 11 الداخلیة المراجعة قسم رئیس

 18.90 25  داخلي مراجع
 10.25 2 ذلك غیر

Total 39  

 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام

 39.00 1 الداخلیة المراجعة إدارة مدیر
 20.14 11 الداخلیة المراجعة قسم رئیس

 20.28 25 داخلي مراجع
 6.25 2 ذلك غیر

Total 39  

  المحور الكلي

 39.00 1 الداخلیة المراجعة إدارة مدیر
 21.32 11 الداخلیة المراجعة قسم رئیس

 19.72 25 داخلي مراجع
 6.75 2 ذلك غیر

Total 39  
a,bTest Statistics 

 المراجعة تطبیق مقومات المخاطر إدارة أھمیة 
 الداخلیة

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

 

Chi-Square 2.996 6.158 5.075 5.728 5.677 
df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .392 .104 .166 .126 .128 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الوظیفي المسمى  
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 المراجعة إدارة تتبعھ الذي التنظیمي المستوى المحاور
 الداخلیة

N Mean Rank 

 المخاطر إدارة أھمیة

 20.81 13 االدارة مجلس
 21.42 19 المراجعة لجنة

 10.00 5 العام المدیر
 26.25 2 ذلك غیر

Total 39  

 الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات

 15.77 13 االدارة مجلس
 23.87 19 المراجعة لجنة

 12.50 5 العام المدیر
 29.50 2 ذلك غیر

Total 39  

 الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 15.50 13 االدارة مجلس
 22.79 19 المراجعة لجنة

 16.60 5 العام المدیر
 31.25 2 ذلك غیر

Total 39  

 المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام

 18.42 13  االدارة مجلس
 22.34 19 المراجعة لجنة

 11.60 5 العام المدیر
 29.00 2 ذلك غیر
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Total 39  

  المحور الكلي

 16.46 13 االدارة مجلس
 23.39 19 المراجعة لجنة

 12.10 5 العام المدیر
 30.50 2  ذلك غیر

Total 39  
a,bTest Statistics 

 المراجعة تطبیق مقومات المخاطر إدارة أھمیة 
 الداخلیة

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

 

Chi-Square 4.888 7.550 5.614 5.033 7.079 
df 3 3 3 3 3 
Asymp. Sig. .180 .056 .132 .169 .069 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الداخلیة المراجعة إدارة تتبعھ الذي التنظیمي المستوى 
Kruskal-Wallis Test 

Ranks 

 فیھا انخرط التي التدریبیة الدورات عدد المحاور
 الداخلي المراجع

N Mean Rank 

  المخاطر إدارة أھمیة

 17.94 16 دورة أي في ینخرط لم
 18.45 11 دورة 2 إلى 1 من
 25.83 6 دورات 5 إلى 3 من

 22.50 6 دورات 5 من أكثر

Total 39  

 الداخلیة المراجعة تطبیق مقومات

 16.59 16 دورة أي في ینخرط لم
 21.00 11 دورة 2 إلى 1 من
 28.83 6 دورات 5 إلى 3 من

 18.42 6 دورات 5 من أكثر
Total 39  

  الكافي والتدریب المھنیة الكفاءة

 18.16 16 دورة أي في ینخرط لم
 20.14 11 دورة 2 إلى 1 من
 27.58 6 دورات 5 إلى 3 من

 17.08 6 دورات 5 من أكثر
Total 39  

  المخاطر ادارة اجراءات تقییم نظام

 15.41 16 دورة أي في ینخرط لم
 18.86 11 دورة 2 إلى 1 من
 30.58 6 دورات 5 إلى 3 من

 23.75 6 دورات 5 من أكثر
Total 39  

  المحور الكلي

 15.75 16 دورة أي في ینخرط لم
 20.27 11 دورة 2 إلى 1 من
 29.25 6 دورات 5 إلى 3 من

 21.58 6 دورات 5 من أكثر

Total 39  
a,bTest Statistics 

 المراجعة تطبیق مقومات المخاطر إدارة أھمیة 
 الداخلیة

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

 

Chi-Square 2.628 5.244 3.504 8.563 6.336 
df 3 3 3 3 3 

Asymp. Sig. .453 .155 .320 .036 .096 
a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: الداخلي المراجع فیھا انخرط التي التدریبیة الدورات عدد 
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NPar Tests  
Binomial Test 

 Category N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

 1س
Group 1 <= 3 7 .18 .50 .000 
Group 2 > 3 32 .82   
Total  39 1.00   

 2س
Group 1 <= 3 16 .41 .50 .337 
Group 2 > 3 23 .59   
Total  39 1.00   

 3س
Group 1 <= 3 11 .28 .50 .009 
Group 2 > 3 28 .72   
Total  39 1.00   

 4س
Group 1 <= 3 9 .23 .50 .001 
Group 2 > 3 30 .77   
Total  39 1.00   

 5س
Group 1 <= 3 15 .38 .50 .200 
Group 2 > 3 24 .62   
Total  39 1.00   

 6س
Group 1 <= 3 13 .33 .50 .053 
Group 2 > 3 26 .67   
Total  39 1.00   

 7س
Group 1 <= 3 22 .56 .50 .522 
Group 2 > 3 17 .44   
Total  39 1.00   

 8س
Group 1 <= 3 20 .51 .50 1.000 
Group 2 > 3 19 .49   
Total  39 1.00   

 9س
Group 1 <= 3 13 .33 .50 .053 
Group 2 > 3 26 .67   
Total  39 1.00   

 10س
Group 1 <= 3 13 .33 .50 .053 
Group 2 > 3 26 .67   
Total  39 1.00   

 11س
Group 1 <= 3 31 .79 .50 .000 
Group 2 > 3 8 .21   
Total  39 1.00   

 12س
Group 1 <= 3 18 .46 .50 .749 
Group 2 > 3 21 .54   
Total  39 1.00   

 13س
Group 1 <= 3 26 .67 .50 .053 
Group 2 > 3 13 .33   
Total  39 1.00   

 14س
Group 1 <= 3 18 .46 .50 .749 
Group 2 > 3 21 .54   
Total  39 1.00   

 15س
Group 1 <= 3 19 .49 .50 1.000 
Group 2 > 3 20 .51   
Total  39 1.00   

 16س
Group 1 <= 3 19 .49 .50 1.000 
Group 2 > 3 20 .51   
Total  39 1.00   

 17س
Group 1 <= 3 11 .28 .50 .009 
Group 2 > 3 28 .72   
Total  39 1.00   

 18س
Group 1 <= 3 27 .69 .50 .024 
Group 2 > 3 12 .31   
Total  39 1.00   

 19س
Group 1 <= 3 21 .54 .50 .749 
Group 2 > 3 18 .46   
Total  39 1.00   

 20س
Group 1 <= 3 18 .46 .50 .749 
Group 2 > 3 21 .54   
Total  39 1.00   

  21س
Group 1 <= 3 21 .54 .50 .749 
Group 2 > 3 18 .46   
Total  39 1.00   
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 22س
Group 1 <= 3 15 .38 .50 .200 
Group 2 > 3 24 .62   
Total  39 1.00   

 23س
Group 1 <= 3 25 .64 .50 .108 
Group 2 > 3 14 .36   
Total  39 1.00   

 24س
Group 1 <= 3 17 .44 .50 .522 
Group 2 > 3 22 .56   
Total  39 1.00   

 25س
Group 1 <= 3 9 .23 .50 .001 
Group 2 > 3 30 .77   
Total  39 1.00   

 26س
Group 1 <= 3 20 .51 .50 1.000 
Group 2 > 3 19 .49   
Total  39 1.00   

 27س
Group 1 <= 3 14 .36 .50 .108 
Group 2 > 3 25 .64   
Total  39 1.00   

 28س
Group 1 <= 3 22 .56 .50 .522 
Group 2 > 3 17 .44   
Total  39 1.00   

 29س
Group 1 <= 3 21 .54 .50 .749 
Group 2 > 3 18 .46   
Total  39 1.00   

  30س
Group 1 <= 3 13 .33 .50 .053 
Group 2 > 3 26 .67   
Total  39 1.00   

  31س
Group 1 <= 3 22 .56 .50 .522 
Group 2 > 3 17 .44   
Total  39 1.00   

 32س
Group 1 <= 3 22 .56 .50 .522 
Group 2 > 3 17 .44   
Total  39 1.00   

 33س
Group 1 <= 3 21 .54 .50 .749 
Group 2 > 3 18 .46   
Total  39 1.00   

 34س
Group 1 <= 3 21 .54 .50 .749 
Group 2 > 3 18 .46   
Total  39 1.00   

 35س
Group 1 <= 3 16 .41 .50 .337 
Group 2 > 3 23 .59   
Total  39 1.00   

 36س
Group 1 <= 3 26 .67 .50 .053 
Group 2 > 3 13 .33   
Total  39 1.00   

  37س
Group 1 <= 3 19 .49 .50 1.000 
Group 2 > 3 20 .51   
Total  39 1.00   

 38س
Group 1 <= 3 17 .44 .50 .522 
Group 2 > 3 22 .56   
Total  39 1.00   

 39س
Group 1 <= 3 24 .62 .50 .200 
Group 2 > 3 15 .38   
Total  39 1.00   
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Binomial Test 
 Category N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) المحور

  المخاطر إدارة أھمیة
Group 1 <= 3 7 .18 .50 .000 
Group 2 > 3 32 .82   
Total  39 1.00   

 المراجعة تطبیق مقومات
 الداخلیة

Group 1 <= 3 11 .28 .50 .009 
Group 2 > 3 28 .72   
Total  39 1.00   

 والتدریب المھنیة الكفاءة
 الكافي

Group 1 <= 3 10 .26 .50 .003 
Group 2 > 3 29 .74   
Total  39 1.00   

 ادارة اجراءات تقییم نظام
 المخاطر

Group 1 <= 3 13 .33 .50 .053 
Group 2 > 3 26 .67   
Total  39 1.00   

  المحاور الكلیة
Group 1 <= 3 8 .21 .50 .000 
Group 2 > 3 31 .79   
Total  39 1.00   
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