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 اإلهداء

  محل امسه بكل فخرأىل من إزال األشواك عن دربي ليمهد يل طريق العلم، أىل من إ

 والدي الغايل.

ىل من حاكت سعادتي إفنت عمرها من أجلي، أىل من ربتين وإىل رمز احلب والعطاء، إ

 والدتي احلبيبة.رضعتين احلب واحلنان، أقلبها، وخبيوط منسوجة من 

جل دفعي يف أىل الذين مل يبخلوا بشيء من إىل سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل عز وجل، إ

 خوتي الكرام.إطريق النجاح، 

، وشاركوني رحلة أنفسهمعلى  آثروني ىل منإىل الشموع اليت حترتق لتضيء يل الطريق، إ

 . زوجيت و ابين و بنيتزالوا جبانيب، ىل من كانوا وماإاجلهد، واملشقة، والسهر، 

ليهم مجيعا أهدئ مثرة هذا اجلهد املتواضع راجيا من اهلل تعاىل السداد فيما فعلت والغفران إ

 .فيما قصرت

                                                                                 

 البــاحث 

 



 و
 

 الشكر والتقدير

سنن  إتباعإلى  أرشدنامن  أشكربالتفقه في الدين، و  أمرنامن  أحمد الحمد هلل رب العالمين،

 وبعد:  أجمعينسيد المرسلين، ثم أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه 

ر الشكر تكون في غاية الصعوبة عند الصياغة، ربما ألنها تشعرنا دوما سطاهي  دائما  ف 

الصعوبة ذاتها التي كانت  أماميواليوم تقف  ،األسطرديه هذه حق من نه إيفائهابقصورها وعدم 

لي في دراستي  ذين كانوا عونا  لى الإيقي وأنا أحاول صياغة كلمات شكر في طر  أحيانا  تقف 

 يضئ الظلمة.  ونورا  

           الععععععدكتور أسععععععتاذيبجزيععععععل الشععععععكر والعرفععععععان وعظععععععيم االمتنععععععان إلععععععى  أتقععععععدم أنفيسعععععععدني 

ـــة   سعععة، والتعععي كانعععت لمقحظاتعععه القيمعععةلتفضعععله بااشعععراه علعععى هعععذه الدرا الحاســـيجمعـــة خليف

، كما أتقدم بوافر الشعكر والتقعدير لكعل إنجاحهاالكبير في  األثرخققه الطيبة أو  وتوجهاته السديدة،

عبـد الســال  و الممعتحن الخععارجي العدكتور  محمـود مصــطفى ارـار معن الممعتحن العداخلي العدكتور

 لما منحوني من وقت لقراءة رسالتي و إثرائها بتوجيهاتهم القيمة.  الجحاوي 

   صععديقيتقععي سععلم الحيععاة بحكمععة وصععبر ن ار أالععذي علمنععي  إلععىقععدم بجزيععل الشععكر كمععا أت

وكذلك الشكر الدائم والموصول إلى من زرععوا التفعا ل فعي دربعي وتعذوقت  ،العرفي محمود عيسي

ــد  عبــدخ الخليفــيول هللا خععوتي فععيإاللحظععات  أجمععلمعهععم  ــا م محمــود البرعصــي، ي ، إ هــا  ف

 فلهم مني كل تقدير واحترام.  المسماري، خالد الفضلي

 

 ثالبـــاح                                                                              
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 ملخص الدراسة

تعتلخص مشعكلة الدراسععة فعي معرفععة معدى تعوفر المقومععات القزمعة للمراجعععة الداخليعة لتحسععين      
 هعععدفت الدراسعععة إلعععى التععععره علعععىوبعععذلك  ،المصعععاره التجاريعععة الليبيعععةفعععي  المخعععاطر أداء  إدارة
المرجعععة الداخليععة فععي تحسععين أداء إدارة المخععاطر بالمصععاره التجاريععة المععؤثرة فععي دور  العوامععل

عامععة العاملععة فععي ليبيععا، وذلععك مععن خععقل تبنيهععا المععنهج العلمععي الحععدي  فععي مجععال المحاسععبة و ال
الذي يجمع بعين ثعقع عناصعر هعي: االسعتنباس واالسعتقراء والتجريعب، وفعي سعبيل ذلعك اسعتخدمت 
 الدراسة صحيفة االستبيان أداء رئيسية لجمع البيانات في الجزء الخاص بالجانب العملي منها.

معععععن اادارات التاليعععععة )إدارة المراجععععععة  ( موظفعععععا  كتابيعععععا  121تكعععععون مجتمعععععع الدراسعععععة معععععن )و      
( مفعععردة، تعععم 94الداخليعععة، إدارة المخاطر،وحعععدة المراقبعععة االمتثعععال( وقعععد تعععم تحديعععد العينعععة وبلغعععت )

( 36وهعععي كعععاألتي: )( منهعععا 85توزيعععع اسعععتمارات االسعععتبيان علعععى الفئعععات المشعععاركة، وقعععد اسعععتقم)
( موظعف معن وحعدة 22( موظف من إدارة المخاطر و )27من إدارة المراجعة الداخلية و)موظف 

 .المراقبة واالمتثال
كانعععت متغيعععرات هعععذه الدراسعععة )االسعععتققلية و الموضعععوعية للمراجعععع العععداخلي، الكفعععاءة و بعععذل      

اخلي، االلتعزام المراجعع العناية المهنية للمراجع الداخلي، االلتزام بمعايير األداء المهني للمراجعع العد
الععععداخلي برفععععع التقععععارير لععععإلدارة العليععععا، دعععععم اادارة العليععععا الغيععععر التنفيذيععععة لتوصععععيات المراجعععععة 

 الداخلية(.
معععن أجعععل تحليعععل البيانعععات، كمعععا تعععم اسعععتخدام األسعععاليب    SPSSقعععد تعععم اسعععتخدام برنعععامج     

ات و ااحصععاء الوصععفي مععن خععقل ااحصععائية المتمثلععة فععي اختبععار كرونبععاخ ألفععا للصععدق والثبعع
التوزيععععع النسععععبي والمتوسععععا الحسععععابي و االنحععععراه المعيععععاري، وذلععععك لتحليععععل المعلومععععات العامععععة 

-Oneللمشعععاركين فعععي الدراسعععة، واسعععتخدمت الدراسعععة ااحصعععاء أالسعععتنتاجي معععن خعععقل اختبعععار )
Way Anova(و اختبار )One-Way K.W) واختبار المقارنة المتعددة (MCT()(Multiple 

Comparison Tests  و هذا(تم استخدام اختبارT-Test )One Sample   الختبار فرضيات
 الدراسة.

: موافقعععة المشعععاركين فعععي الدراسعععة علعععى تعععأثير جميعععع المتغيعععرات كانعععت نتيجعععة هعععذه الدراسعععةكمعععا    
 وأوصعتالمستقلة والفرعيعة العواردة فعي ااطعار النظعري الدراسعة، بالتعالي قبعول الفرضعيات الخمع ، 



 ن
 

دعععععوة البععععاحثين إلععععى إجععععراء أبحععععاع ودراسععععات أخععععرى حععععول دور الدراسععععة بعععععدة توصععععيات أهمهععععا: 
المراجععععة الداخليعععة فعععي تحسعععين أداء إدارة المخعععاطر فعععي مجعععاالت أخعععرى كالمجعععال الصعععناعي أو 

 الخدمي
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

 : المقدمـــــــــة 1.1

تشععععععععكل المصععععععععاره و المؤسسععععععععات الماليععععععععة لبعععععععععنة أساسععععععععية مهمععععععععة فععععععععي بنععععععععاء االقتصععععععععاد       
تجاهلععععععععه فععععععععي  واألعمععععععععال فععععععععي أي دولععععععععة، إذ أن القطععععععععاع المصععععععععرفي لععععععععه دور كبيععععععععر ال يمكععععععععن

عمليععععة التطعععععور االقتصعععععادي، ذلععععك ألنعععععه يعتبعععععر األداة التععععي معععععن خقلهعععععا تطبععععق الدولعععععة نظامهعععععا 
 النقدي وسياستها المالية.

وتتععععععرص المصعععععاره التجاريعععععة فعععععي ظعععععل التغيعععععرات المسعععععتمرة فعععععي البيئعععععة االقتصعععععادية إلعععععي      
ثمار وغيرهععععععا، العديعععععد مععععععن المخععععععاطر التعععععي تععععععوثر علععععععي أنشعععععطتها المختلفععععععة مععععععن إقعععععراص واسععععععت
مخععععععععاطر  –ومعععععععن أمثلععععععععة المخععععععععاطر التعععععععي تواجععععععععه المصععععععععاره التجاريعععععععة : مخععععععععاطر االئتمععععععععان 

مخععععععععاطر  -مخععععععععاطر التضععععععععخم –مخععععععععاطر سعععععععععر الفائععععععععدة  -مخععععععععاطر رأ  المععععععععال  -السععععععععيولة
السعععععععوق، وغيرهعععععععا، وتعععععععؤثر المخعععععععاطر السعععععععابقة علعععععععى أصعععععععول المصعععععععره التجعععععععاري، و بالتعععععععالي 

 (.2011باح ،على سقمة أموال المودعين)شاهين، ص

لععععذا تعتبععععر إدارة المخعععععاطر المصععععرفية معععععن أهععععم الموضعععععوعات التععععي يهعععععتم بهععععا المصعععععرفيون      
علعععععععى المسعععععععتوى الععععععععالمي، وازدادت أهميتهعععععععا بععععععععد تعععععععوالي األزمعععععععات الماليعععععععة و المصعععععععرفية فعععععععي 
الفتععععععععرات األخيععععععععرة  واتضععععععععح أن أهععععععععم أسععععععععباب حععععععععدوع هععععععععذه األزمععععععععات هععععععععو تزايععععععععد المخععععععععاطر 

تهعععععععا المصعععععععاره  نظعععععععرا  لععععععععدم إدارتهعععععععا بطريقعععععععة  صعععععععحيحة معععععععن ناحيعععععععة  المصعععععععرفية التعععععععي واجه
وضععععععععععععف الرقابععععععععععععة الداخليععععععععععععة و الخارجيعععععععععععة فععععععععععععي المصععععععععععععاره معععععععععععن ناحيععععععععععععة أخععععععععععععرى )أبععععععععععععو 

 (.2007كمال،

( علعععععععى أن سعععععععبب انهيعععععععار 2013، نقعععععععق  ععععععععن حسعععععععن، kerzner,2003وأكعععععععدت دراسعععععععة )    
وفشععععععل المصععععععاره التجاريععععععة يرجععععععع إلععععععى عععععععدم وجععععععود إدارة للمخععععععاطر تقععععععوم بتخطععععععيا وتحليععععععل 
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المخعععععععاطر ووضعععععععع االسعععععععتراتيجيات لمواجهعععععععة تلعععععععك المخعععععععاطر، لعععععععذا زاد األهتمعععععععام بتشعععععععكيل إدارة 
هععععععععععععة المخععععععععععععاطر فععععععععععععي المصععععععععععععاره التجاريععععععععععععة بأعتبارهععععععععععععا أحععععععععععععد الركععععععععععععائز األساسععععععععععععية  لمواج

المخاطر.وأكعععععععععد معهعععععععععد المعععععععععراجعين العععععععععداخليين  األمريكعععععععععي علعععععععععى أن دور المراجعععععععععع العععععععععداخلي 
 يهده إلى مساعدة اادارة العليا ولجنة المراجعة في إدارة المخاطر.

فقععععد تغيعععععرت وظيفععععة المراجععععععة الداخليععععة معععععن مجععععرد قيامهعععععا بمسععععاعدة المنظمعععععة فععععي تفعيعععععل      
ى التأكععععد مععععن وجععععود أنظمععععة رقابععععة داخليععععة جيععععدة وإدارة أنظمععععة الرقابععععة الداخليععععة إلععععى العمععععل علعععع

 (.2013)أحمد،  مخاطر فاعلة

أصعععععبحت المراجععععععة الداخليعععععة العععععذراع األيمعععععن لعععععإلدارة و ال يقتصعععععر دورهعععععا علعععععي التأكعععععد معععععن     
تنفيعععععذ السياسعععععات وااجعععععراءات بفاعليعععععة، لكعععععن تشعععععترك معععععع إدارة المخعععععاطر فعععععي تحديعععععد المسعععععتوى 

مععععععن  2120وأكععععععد المعيععععععار  ،ديم التوصععععععيات و التقععععععارير الرقابيععععععةالمقبععععععول مععععععن المخععععععاطر وتقعععععع
علععععععى أن  2009معععععععايير أداء المراجعععععععة الداخليععععععة والصععععععادر مععععععن معهععععععد المععععععراجعين الععععععداخليين 

المراجععععععععة الداخليعععععععة تقعععععععدم المسعععععععاعدة ادارة المخعععععععاطر فعععععععي تحديعععععععد و تقيعععععععيم المخعععععععاطر وكعععععععذلك 
تسععععععتخدم فععععععي مواجهععععععة المخععععععاطر كافيععععععة تقععععععديم  تأكيععععععد علععععععى أن السياسععععععات وااجععععععراءات التععععععي 

ومناسععععبة وكععععذلك  التأكيععععد علععععى أن نظععععم الرقابععععة الداخليععععة تعمععععل بفاعليععععة  وكمععععا أكععععدت دراسععععة 
(2006،Sarem & De Beelde، علعععععى أن المراجععععععة 2013، نقعععععق  ععععععن حسعععععن)

 الداخلية تساعد اادارة العليا في تكوين نظام مقئم ادارة ومراقبة المخاطر.

 الدراسة : مشرلة  2.1

تععععععد معرفعععععة المخعععععاطر وتقويمهعععععا وإدارتهعععععا معععععن العوامعععععل الرئيسعععععة فعععععي نجعععععاح المصعععععاره           
تحقيعععععق أربعععععاح  قعععععد يعععععؤدي إلعععععىوازدهارهعععععا وتحقيعععععق أهعععععدافها، فعععععمذا كعععععان العععععدخول فعععععي المخعععععاطر 

أعلعععععى إال أن ععععععدم إدارة هعععععذه المخعععععاطر بطريقعععععة علميعععععة صعععععحيحة قعععععد يعععععؤدي إلعععععى فقعععععدان هعععععذه 
األربععععععاح وبععععععل زيععععععادة حععععععدة المخععععععاطر ومععععععن ثععععععم الفشععععععل  فععععععي تحقيععععععق األهععععععداه ااسععععععتراتيجية 
للمصععععععععاره، لععععععععذا فععععععععان الفهععععععععم الصععععععععحيح ادارة المخععععععععاطر المصععععععععرفية، والتقععععععععويم الععععععععذاتي لهععععععععا 

ن افعععععععي تجنعععععععب و تقليعععععععل اثعععععععر تلعععععععك المخاطر)رضعععععععو  تسعععععععاهمابيعععععععة لهعععععععا ووضعععععععع ااجعععععععراءات الرق
،2012   .) 
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 المصعرفية السعاحة فعي التطعورات معن العديعد التجاريعة الليبيعة المصعاره شعهدت وقعد     
 فععي بالخصخصععة والسععماح الجمهوريععة، ومصععره األمععة مصععره مثععل انععدماج الليبيععة
 ترتعب ممعا الليبيعة المصعرفية السعوق  األجنبعي الشعريك وكعذلك دخعول المصعرفي، القطعاع
 إلعى إضعافة المصعرفية، السعوق  معن أكبعر امعتقك حصعة علعى والعمعل المنافسعة زيعادة عليعة

 أداء علعى أثعرت العوامعل هعذه ليبيعا، كعل بهعا تمعر التعي واالقتصعادية السياسعية األوضعاع
 ضععرورة يفعرص األمعر الععذي ككععل، الليبععي المصعرفي التجاريععة الليبيعة والقطععاع المصعاره
 دراسعة كععل خعقل معن عملياتعه، وذلعك أمعان علعى والمحافظعة أدائعه تطعور علعى العمعل

 (.2015المصرفي)عمران،  األمان درجة على والمؤثرة المحيطة المخاطر

فقعععععد ركعععععزت المنظمعععععات المهنيعععععة علعععععى أن المرجععععععة الداخليعععععة أصعععععبح لهعععععا دور فععععععال فعععععي      
قل ععععععععن أداء إدارة المخعععععععاطر وان إدارة المخعععععععاطر يتمثعععععععل فعععععععي تقعععععععديم تأكيعععععععد  موضعععععععوعي مسعععععععت

ااجعععععععععراءات و السياسعععععععععات التعععععععععي تسعععععععععتخدم فعععععععععي مواجهعععععععععة المخعععععععععاطر مناسعععععععععبة وكافية)حسعععععععععن 
،2013.) 

 ( بان دراسة كق من2014كما يشير )إبراهيم ،     

  Heroux and Fortinwilliarns,2002؛ 2004،؛جمعة 1999العبادي،)        
 ,2013؛  , Sudsomboon and Jantarajaturapat 2011؛ ,2007Ahmed؛

Whalen and Holt )  

كاسعععتجابة  Internal Auditingاتفقعععت علعععي االتجعععاه نحعععو تطعععوير نشعععاس المراجععععة الداخليعععة 
للتحديات و التغيرات التي تشهدها بيئة األعمال المعاصرة منذ نهايعة القعرن العشعرين وبدايعة القعرن 

نظمعععات، والتطعععور التكنولعععوجي الملحعععو  وثعععورة الحعععادي و العشعععرين، والمتمثلعععة فعععي كبعععر حجعععم الم
المعلومات وما ترتب عليها من تعقد في بيئة األعمال، و االتجاه نحو العولمة، وظهعور الشعركات 
متعددة الجنسيات، و زيادة حدة المنافسة بين الشركات المحلية و األجنبيعة، وزيعادة االعتمعاد علعى 

كنتيجعة  Corporate Governanceكمة الشعركات تكنولوجيا المعلومات، وانتشار ممارسات حو 
النهيار العديد من الشركات العالمية، خاصة الشركات األمريكية، وقد نتج عن ذلك ظهور دوريعن 

و الدور االستشعاري  Assurance Approachجديدين للمراجعة الداخلية، وهما الدور التوكيدي 
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Consultancies Approachة الداخليعة لعم يععد يقتصعر فقعا علعي ، بمعا يعنعي أن دور المراجعع
كمعا كعان فعي  Internal Control Structureمسعاعدة اادارة فعي تقيعيم هيكعل  الرقابعة الداخليعة 

الماضععي، بععل امتععد األمععر ليشععتمل علععى تععوفير تأكيععدات بخصععوص فاعليععة إدارة مخععاطر المشععروع 
Enterprise Risk Mangement هيكعل الرقابعة الداخليعة، ، وفاعليعة عمليعة الحوكمعة، وفاعليعة

وذلك بااضافة إلي تقديم الخدمات االستشارية لإلدارة، األمر العذي يعؤدي فعي النهايعة إلعى إضعافة 
 قيمة للمصاره وتحسين عملياتها.

ــــــة عليععععععة تتمثععععععل مشععععععكلة الدراسععععععة فععععععي السععععععؤال األتععععععي        ــــــات الالزم ــــــوفر المقوم ــــــدى ت م
 ؟طر في المصارف التجارية الليبيةللمراجعة الداخلية لتحسين أداء إدارة المخا

 هدف الدراسة:  3.1

تحسععععين لالمراجعععععة الداخليععععة إلععععى التعععععره علععععى العوامععععل المععععؤثرة فععععي  تهععععده هععععذه الدراسععععة     
 أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 أهمية الدراسة :  4.1

لتركيعععععز علعععععى العوامعععععل المعععععؤثرة تتمثعععععل أهميعععععة هعععععذه الدراسعععععة معععععن الناحيعععععة األكاديميعععععة فعععععي  ا     
فعععععععي زيعععععععادة فعاليعععععععة أداء المراجععععععععة الداخليعععععععة واثعععععععر ذلعععععععك علعععععععى تحسعععععععين أداء إدارة المخعععععععاطر، 
وتتبعععععععع األهميعععععععة العلميعععععععة لهعععععععذه الدراسعععععععة فعععععععي تحديعععععععد العوامعععععععل التعععععععي تعععععععؤدي إلعععععععى زيعععععععادة أداء 

ميععععععة المراجعععععععة الداخليععععععة ودورهععععععا فععععععي مراجعععععععة وتقععععععيم أداء إدارة المخععععععاطر وكععععععذلك توضععععععيح أه
المراجععععععة و دورهعععععا العععععذي يجعععععب أن تقعععععوم بعععععه فعععععي إدارة المخعععععاطر معععععن خعععععقل تحديعععععد المخعععععاطر 
وتقييمهعععععععععا وتقيعععععععععيم السياسعععععععععات وااجعععععععععراءات التعععععععععي تسعععععععععتخدمها اادارة معععععععععن حيععععععععع  مناسعععععععععبتها 

 وكفايتها لمواجهة المخاطر المحتملة، وتقديم التوصيات المقئمة. 

 منهجية الدراسة  :  5.1

هج العلمعععععي الحعععععدي  فعععععي مجعععععال المحاسعععععبة أو المعععععنهج االسعععععتنباطي تبنعععععت الدراسعععععة المعععععن
االسععععتقرائي الععععذي يعتمععععد علععععى ثقثععععة عناصععععر رئيسععععية هععععي االسععععتنباس واالسععععتقراء والتجريععععب أو 
التطبيق، وهو المنهج الذي اعتمده مجل  معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة األمريكية 
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،  وذلععك مععن خععقل إتبععاع الخطععوات الدراسععات ء نجععاح معظععمم ويقععف ورا1973منععذ إنشععائه عععام 
 التالية:

 مقومععات  علععى مراجعععة أدبيععات الدراسععة للتعععره علععى أهععم المتغيععرات المععؤثرة بصععورة عامععة
 المراجعة الداخلية لتحسين أداء إدارة المخاطر

 لتحديعد المتغيعرات المختلفعة  تكوين ااطار النظعري للدراسعة، اعتمعادال علعى مراجععة أدبياتهعا
التي يمكن أن تؤثر فعي تحسعين أداء إدارة المخعاطر بصعور عامعة كمتغيعر التعابع، معن ثعم 

 تسمية هذه المتغيرات و تحديد اتجاه العققة بينهما ورسمها.  

  دراسعععة ااطعععار النظعععري للدراسععععة فعععي ضعععوء العوامعععل البيئيععععة المحليعععة، لتحديعععد المتغيععععرات
المراجعععة الداخليععة لتحسععين أداء إدارة المخععاطر فععي تمععل أن تععؤثر علععى المختلقععة التععي يح

 ، وبالتالي صياغة فرضيات الدراسة.المصاره التجارية الليبية

  استخدام استمارة االستبيان كوسيلة لجمع البيانات القزمة الختبار فرضيات الدراسة ومعن
 تنتاجات العلمية للدراسة(.ثم جمع البيانات القزمة وتحليلها وصياغة النتائج ) االس

  مقارنة االسعتنتاجات التطبيقيعة للدراسعة باسعتنتاجاتها النظريعة، فعمذا كانعت النتعائج التطبيقيعة
للدراسعة تؤيععد اسععتنتاجاتها النظريععة، فععمن الدراسععة تكععون قععد أضععافت دلععيق  تطبيقيععال مععن واقععع 

هعا فمنعه يجعب التععره علعى البيئة المحلية يؤيد استنتاجاتها النظرية، وفي حالة ععدم تطابق
 العوامل التي تقف وراء ذلك من وجهة نظر الباح . 

 مجتمع الدراسة : 6.1

وحعععععععدة مراقبعععععععة  و مجتمعععععععع الدراسعععععععة معععععععن إدارة المراجععععععععة الداخليعععععععة  وإدارة المخعععععععاطر يتكعععععععون      
 .اتاالمتثال في المصاره التجارية الليبية وسيتم اختيار عينة من تلك اادار 

 و تحليل البيانات: . طرق جمع7.1

اسعععععتخدمت هعععععذه الدراسعععععة اسعععععتمارة االسعععععتبيان التعععععي تخعععععدم أغعععععراص الدراسعععععة كوسعععععيلة لتجميعععععع      
البيانعععععات القزمعععععة الختبعععععار فرضعععععياتها، معععععع العلعععععم معععععن إن هعععععذه األداة معععععن أكثعععععر األدوات شعععععيوعا  
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الدراسعععععععة و اسعععععععتخداما، وذلعععععععك بمعععععععا يعععععععتقءم و تحقيعععععععق أهعععععععداه هعععععععذه الدراسعععععععة، كمعععععععا اسعععععععتخدمت 
 اختبارات ااحصاء الوصفي، و ااحصاء االستنتاجي التالية لتحليل بياناتها:

 :لتحليععععععععل البيانععععععععات الديموغرافيععععععععة للمسععععععععتجيبين، وكععععععععذلك لبععععععععاقي  اإلحصــــــــاء الوصــــــــفي
األسععععئلة بهععععده التعععععره علععععى االتجاهععععات العامععععة اجابععععات المسععععتجيبين عععععن كععععل سععععؤال 

 من أسئلة االستبيان.
 حيعععععععع  تععععععععم اسععععععععتخدامه الختبععععععععار مععععععععدى مصععععععععداقية إجابععععععععات  ي:اإلحصــــــــاء االســــــــتنتاج

مفعععععععردات العينعععععععة علعععععععى أسععععععععئلة االسعععععععتبيان، وكعععععععذلك بيععععععععان معععععععدى وجعععععععود أي اختقفععععععععات 
(، فععععي حالععععة 0.05جوهريععععة بععععين إجابععععات المشععععاركين فععععي الدراسععععة عنععععد مسععععتوى معنويععععة)

وجععععععععود اختقفععععععععات جوهريععععععععة يجععععععععب التعععععععععره علععععععععى المجموعععععععععة او المجموعععععععععات التععععععععي 
ريععععععا ععععععن المجموعععععععات األخعععععرى و أيضععععععا اختبعععععار الفرضععععععيات عنعععععد مسععععععتوى تختلعععععف جوه

(0.05    ) 

 . محددات الدراسة:8.1

أجريععععععت هععععععذه الدراسععععععة علععععععى استقصععععععاء أراء عينععععععه محععععععدودة مععععععن المععععععوظفين بععععععاادارات         
التنفيذيعععععععععة )إدارة المراجععععععععععة الداخليعععععععععة، إدارة المخعععععععععاطر، وحعععععععععدة مراقبعععععععععة االمتثعععععععععال( فعععععععععي اادارة 

 بالمصاره التجارية الليبية العامة

و نشعععععأة و تطعععععوير مفهعععععوم إدارة المخعععععاطر  التعريعععععف المخعععععاطر  تتنعععععاول الفصعععععول التاليعععععة
و أنعععععععععواع المخعععععععععاطر و مقومعععععععععات األساسعععععععععية ادارة المخعععععععععاطر و معوقعععععععععات تفعيعععععععععل إدارة 
المخعععععععاطر و إسعععععععتراتيجية التعامعععععععل معععععععع المخعععععععاطر و مبعععععععادئ و قواععععععععد إدارة المخعععععععاطر 

إدارة المخعععععععععاطر و مكونعععععععععات إدارة المخاطر)الفصعععععععععل الثعععععععععاني(،  المصعععععععععرفية وخصعععععععععائص
كمععععععععا يتضععععععععمن تطععععععععور ونشععععععععأة المراجعععععععععة الداخليععععععععة و مفهومهععععععععا و أهععععععععدافها و أنواعهععععععععا 
وواجبعععععععات المراجعععععععع العععععععداخلي ودره فععععععععي تحسعععععععين أداء إدارة المخاطر)الفصعععععععل الثالعععععععع (، 

لنظعععععري للدراسعععععة مراجععععععة الدراسعععععات التطبيقيعععععة السعععععابقة ذات العققعععععة و تكعععععوين ااطعععععار ا
و صعععععياغة فرضياتها)الفصعععععل الرابعععععع(، وأخيعععععرا  طعععععرق تجميعععععع و تحليعععععل البيانعععععات لقزمعععععة 

 الختبار فرضيات الدراسة وصياغة النتائج و التوصيات)الفصل الخام (.
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 الفصل الثاني
 المصارف التجارية إدارة المخاطر في

 مقدمة : .1.2

إدارة المخععععععععععععععععاطر فععععععععععععععععي المصععععععععععععععععاره ة أدبيععععععععععععععععات ععععععععععععععععععل دراسعاول هععععععععععععععععذا الفصععععععععععععععععععععععععععععععععععيتن      
 .التجارية

و مخاطر بالغة  أثارفي الوقت الحالي تغيرات سريعة و متقحقة ذات  األعمالتواجه بيئة       
كاهل المؤسسات التحرك نحو   ى، مما يضع علهبر العالم بأسر ععلي المؤسسات  األهمية

وضع ى مواكبة تلك التغيرات، وتهيئة مناخها الداخلي لمواجهة المخاطر من خقل العمل عل
تواجه  اتكل المؤسس أنالتعامل معها، وطالما  و تهاار دتصميم برامج خاصة او  إجراءات

 ىعل اادارةلمساعدة  آلية ىلإمن خارجها فأنها تحتاج بذلك  أوالمخاطر من داخل المؤسسة 
ونوعها  وأثرهاتختلف المخاطر في حجمها ،و (2010)الوكيل، دارتهااالتعامل مع تلك المخاطر 

المؤسسة العامقن  حجمو ، حي  يعد نوع النشاس ى أخر  إليومن مؤسسة  خرآ إلىمن نشاس 
 (.2014)راضي،  أثارهاالرئيسان في تصنيف المخاطر وتقييم 

كبير في ظل  تعرضا  للمخاطر والتي زادت بشكل المؤسسات أكثرره من كما تعتبر المصا     
 المختلفة )معتوق في الحياة االقتصاد وزيادة معدالت الترابا بين المؤسسات  زيادة معدالت التغير

، وأن الجهاز المصرفي في أي بلد في العالم سواء متقدما  أو ناميا  هو عصمة (2014 ،عليو 
حتويه من خدمات مصرفية عديدة، والتي تقوم بدور الوسيا بين المقرضين االقتصاد القومي بما ي

و المقترضين وتساعد علي ضخ السيولة في شرايين االقتصاد القومي، ويتسم التعامل المصرفي 
بالحساسية الشديدة و تحيا به العديد من المخاطر و التي تتطلب دراستها و معرفة مسبباتها 

أو على األقل الحد منها و تدنيها إلى المستوى المقبول، ولذا اتبعت وتجنبها دون الوقوع فيها 
المصاره وسائل عديدة منها وجود لجان مراجعة بهذه المصاره، تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة 

 (.2011التي نادت بها العديد من المنظمات الدولية وعلي رأسها مقررات بازل)الشمري ،

 :تعريف المخاطر .2.2

المؤسسات تأثير فعاال  ولذا يجب  ىتعتبر المخاطر من أهم المشاكل الحيوية التي تؤثر عل       
أن نفهعععم ونععععره معنعععي كلمعععة المخعععاطر بشعععكل علمعععي الن ازديعععاد المخعععاطر يتحعععول إلعععي مشعععكلة، 
وتعععددت أراء البععاحثين والمنظمععات العلميععة والمهنيععة المهتمععين فععي تقععديم وتعريععف واضععح لمخععاطر 
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 المخععاطر بأنهععا"( 136:2016، ن و اخععرون يجالسععاس و إدارة هععذه المخععاطر، حيعع  عععره )النشعع
تععرص لهعا الوحعدة االقتصعادية وتنقسعم تلعك تمجموعة من التهديدات و ااحداع و الظعروه التعي 

الوحعععدة اسعععتغقلها،  ىيجعععب علععع هااحعععداع والتهديعععدات إلعععي جعععانبين الجانعععب األول فعععرص ايجابيععع
والجانععب اآلخععر يمثععل تهديععدا سععلبيا يعيععق تحقيععق أهععداه الوحععدة االقتصععادية و يجععب علععي الوحععدة 

 جل تحقيق أهدافها التي تسعى لتحقيقها". أالتعامل مع تلك التهديدات من 

ويععععععره معهعععععد المعععععراجعين العععععداخليين األمريكعععععي "المخعععععاطر هعععععي إمكانيعععععة حعععععدوع حعععععدع        
 (.llA،37:2010ن له تأثير سلبي علي تحقيق أهداه المؤسسة ")ما قد يكو 

أما لجنة الخدمات المالية المنبثقة عن هيئة قطاع المصاره في الواليات المتحدة األمريكية        
قععد عرفتهععا بأنهععا" احتمععال حععدوع خسععارة إمععا بشععكل مباشععر مععن خععقل خسععائر نتععائج األعمععال أو 

مباشر من خقل وجود قيود تحد من قدرة المصره على تحقيق  خسارة رأ  المال أو بشكل غير
أهدافععه وغاياتععه حيعع  أن مثععل هععذه القيععود تععؤدي إلععى أضعععاه قععدرة المصععره علععى االسععتثمار فععي 
تقديم أعمال وممارسة نشاطاته من جهة وتحعد معن قدرتعه علعي اسعتغقل الفعرص المتاحعة فعي بيئعة 

 (.246:2014رشيد، العمل المصرفي من جهة أخرى" )الغصين و أ

( "أن المخاطر هي 194: 2015()نقق  عن: فار Goran and Ted, 2005وبينما يرى )    
أحداع غير مؤكدة عن المستقبل يمكن أن توثر في تحقيق األهداه التشغيلية والمالية 

 وااستراتيجية للمصاره".

تحقيق أهداه وعلى ضوء ما سبق تركز هذه التعريفات حول مضمون واحد أال وهو    
المؤسسة، حي  تتفق اآلراء علي أن المخاطر عبارة عن التهديدات واآلثار السلبية التي تتعرص 
لها المؤسسة، والتي تعوقها عن تحقيق أهدافها، وبالتالي يلزم العمل علي مواجهة تلك المخاطر 

 وإدارتها حتى تتحقق أهداه المؤسسة.

  :مفهو  إدارة المخاطر يرنشأة و تطو  .3.2

مرت إدارة المخاطر بالعديد من المراحل حتى أصبحت بالشكل الذي عليه اآلن، و قد      
يلي مخلص لمراحل التطور التاريخي  فيماو  ة،إدارة المخاطر نفس مفهوم ىنعك  هذا التطور علإ

 :(2015 ادارة المخاطر)الشيخي،
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 :ارتعبا ظهععور مفهعوم إدارة المخعاطر بمواجهععة  المرحلـة األولـى : إدارة المخــاطر والتـأمين
الفععرد للمخععاطر التععي يواجههععا ) منععذ بععدء الخليقععة( فهععو يقععوم بتطبيععق هععذا المفهععوم ولكععن 
بصورة غير مدركة ولعي  علعى أسعا  علمعي، وترجعع أول المحعاوالت لوجعود وظيفعة إدارة 

أ االهتمعام وقعد بعد 1916مخاطر في المؤسسات إلعى  ) هنعرى فعايول ( وذلعك خعقل ععام 
بمدارة المخاطر مع ظهور وظيفعة التعأمين ومحاولعة إيجعاد الوسعيلة التعي يمكعن معن خقلهعا 
مواجهة مخاطر السعرقة وغيرهعا معن المخعاطر، أي أن التركيعز آنعذاك كعان علعي المخعاطر 

، نقق  عن الشعيخي ، Robert and Bobالبحتية، ومن جهة أخرى فقد أوضح كل من )
ظيفة إدارة المخاطر الهده منها زيادة فعالية وإنتاجية المنشأة، أن و  1963( عام 2015

ويتضعععح معععن ذلعععك أن وظيفعععة إدارة المخعععاطر فعععي تلعععك الفتعععرة كانعععت تركعععز علعععي المخعععاطر 
 .البحتية فقا

 : فععي مطلععع التسعععينات ونتيجععة لمجموعععة مععن  المرحلــة الثانيــة : إدارة المخــاطر الماليــة
األحعداع التععي تحققععت فعي تلععك الفتععرة معن أزمععات وانهيععارات ماليعة بععدأ االهتمععام بالمخععاطر 
المالية، ومن ثم كيفية التعامل مع مثل هذه المخاطر ومن بين األحداع الهامة أيضا  فعي 

التععي كععان و    ( The Bretton Woods Agreement)تلععك الفتععرة كانععت اتفاقيععة 
مضععععمونها تثبيععععت أسعععععار الصععععره لتجنععععب مخاطرهععععا، بااضععععافة إلععععى ذلععععك العديععععد مععععن 
االتفاقيععات األخععرى، و مععن خععقل هععذه األحععداع بععدأ االهتمععام بععمدارة المخععاطر وذلععك مععن 

(،  Derivativesخقل استخدام األدوات المالية والتي كان من بينها المشتقات المالية ) 
دوات مععا يعععره بععالعقود المسععتقبلية ألسعععار الصععره والفائععدة وظهععرت مععن خععقل هععذه األ

وعقود الخيارات لسندات الخزانة األمريكية، وعلى الرغم معن وضعوح أثعر المخعاطر الماليعة 
على منظمات األعمال وعلى استمراريتها في مزاولة النشاس إال أن اادارة في ذلك الوقت 

ة، ولععععل السعععبب وراء ذلعععك يرجعععع إلعععى أن إدارة هعععذه المخعععاطر بكفعععاءلعععم تكعععن قعععادرة علعععى 
األسلوب الذي تم اسعتخدامه هعو األسعلوب المسعتخدم ادارة األخطعار البحتيعة، والتعي تقعوم 

(  2015، نقق  عن الشعيخي، Dacry, 2001 على إدارة كل خطر على حدة، ويوضح)
ثععل هععذه أنععه نتيجععة لععذلك ظهععرت الكثيععر مععن الخسععائر الناتجععة عععن فشععل اادارة فععي إدارة م
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نتيجة خسعارة  1995( عام Brainhsالمخاطر ومن أمثلة هذه الخسائر إفق  مصره )
 مليار دوالر في العقود المستقبلية وعقود الخيارات. 1.3مبلغ 

 يقحظ خقل المرحلتين السابقتين أن االهتمعام  الثالثة : منظومة إدارة المخاطر: المرحلة
كعل خطععر علععى حععدة دون االهتمععام باألخععذ فععي كعان بععمدارة المخععاطر علععى أسععا  معالجععة 

االعتبععار العققععات المتشععابكة بععين هععذه المخععاطر، لععذلك فقععد بععدأ االهتمععام بوجععود منظومععة 
ادارة كافععة المخعععاطر التععي قعععد تواجههععا المنظمعععة سععواء كانعععت مخععاطر ماليعععة أو أيععا  كعععان 

ي هعذا االتجعاه مصدر هذه المخاطر، وقد كان هناك مجموعة من األسعباب التعي دععت إلع
 لعل من أهمها:

  . التطورات الكبيرة في التكنولوجيا والتي يمكن استخدامها في تحليل األخطار المادية 
   من البيانات المالية والمعلومعات األخعرى التعي تسعمح بعمجراء  ضخمةإمكانية وجود قواعد

 المقارنات القزمة في عمليات التحليل .
  .تطوير عمليات التأمين القائمة في الفترات السابقة 
  اكتساب العديد من الخبرات عبعر العزمن لخشعخاص القعائمين بعمليعة إدارة المخعاطر وذلعك

 بالتعره علي العققات بين المخاطر المختلفة .
   انفتععاح أسععواق المععال العالميععة والحاجععة إلععي تطععوير طععرق معالجععة التقلبععات فععي األسعععار

زيععععادة الطلبععععات المقدمععععة مععععن عمععععقء ممععععا يععععؤدي إلععععى زيععععادة فععععي معععععدالت ئععععد و أن والفوا
التحسعععين المسعععتمر، وقعععد انعكسعععت هعععذه التطعععورات علعععى مصعععطلح إدارة المخعععاطر فكانعععت 

 Corporate Riskنتيجععة لععذلك العديععد مععن المسععميات منهععا إدارة مخععاطر المنشععأة 
Management   وإدارة مخعاطر األعمعالBusiness Risk Management  وإدارة

 وغيرها من المصطلحات.  Total Risk Managementمخاطر الكلية  ال

 لكعن التعأمين، بوظيفة البداية في ارتبطت المخاطر إدارة أن السابقة التطور مراحل من ويتضح   
 إدارة تسعتخدمها التعي األسعاليب معن التعأمين وظيفعة وأصعبحت وأشعمل أععم أصعبحت ذلعك بععد

 كافعة بعل تتنعاول فقعا الماليعة المخعاطر تنعاول ىعلع المخعاطر إدارة تقتصعر ال كعذلك المخعاطر،
 كافعة ىعلع يطبعق المخعاطر مفهعوم إدارة فعمن ذلعك ىوعلع تواجههعا المؤسسعات، التعي المخعاطر
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 أو أو المصعاره التعأمين شعركات ىعلع ولعي  المؤسسعة، نشعاس هعذه نعوع أيعا كعان المؤسسعات
 (.2014)الطحاوي،فقا المؤسسات المالية

 مفهو  إدارة المخاطر:. 4.2

تعددت التعريفات المتعلقة بمدارة المخاطر معن قبعل البعاحثين و المنظمعات المهنيعة وفيمعا يلعي      
  عرص لبعض هذه التعريفات:

(إدارة المخاطر على أنها "هي عملية تحديد وقيا  وتقعدير للمخعاطر 7: 2014عره)راضي،    
مععع تطععوير االسععتراتيجيات القزمععة للتعامععل مععع هععذه المخععاطر والتععي تتضععمن تحويععل الخطععر إلععى 
طععره أخععر أو تجنععب الخطععر أو تخفععيض اآلثععار السععلبية للخطععر أو قبععول تحمععل جععزء أو جميععع 

 على الخطر".  النتائج المترتبة

(" بأنهععا إجععراء يعتمععد علععى كععل مععن مجلعع  اادارة و 689:2013كمععا يعرفهععا )عبععد الحلععيم،      
اادارة التنفيذيعة، و األفعراد اآلخععرين، ويطبعق لتنفيععذ ااسعتراتيجية خععقل المنظمعة، حيعع  يعتم تحديععد 

وفيعععه يعععتم إدارة  جميعععع األحعععداع المحتملعععة والتعععي معععن شعععانها أن تعععوثر علعععى الوحعععدة االقتصعععادية،
المخععاطر بمععا يضععمن أن تكععون خععقل المععدى المرغععوب فيععه، وبالتععالي التأكععد مععن تحقيععق أهععداه 

 الوحدة االقتصادية".

( عرفهععا بأنهععا "عبععارة عععن عمليععة مسععتمرة تحععدع داخععل المنشععاة، 209:2010أمععا )الوكيععل،      
وتحديعععدها و تحليلهعععا و  تصعععمم وتطبعععق بغعععرص التنبعععؤ بالمخعععاطر و التحعععذير منهعععا قبعععل حعععدوثها،

تقييمهععععا عنععععد حععععدوثها، وتحديععععد و اختبععععار األسععععلوب المناسععععب لمواجهتهععععا و التعامععععل معهععععا بعععععد 
 حدوثها".

( "بأنهععا العمليععة التععي مععن خقلهععا تقععوم الشععركات بدراسععة 68: 2006فععي حععين عرفهععا ) احمععد،   
منعافع مسعتمرة فعي كعل ، بهعده تحقيعق Methodicallyالمخاطر المرتبطة بأنشطتها بشعكل معنظم 

 نشاس، وعبر كل األنشطة ".
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 أنواع المخاطر:.5.2

كعل فال ،تالمؤسسعا تعددت اآلراء بين الباحثين المهتمين حعول أنعواع المخعاطر التعي تواجعه        
ثقثعععة مجموععععات  ىتبويعععب المخعععاطر إلعععفعععي هعععذا السعععياق حتياجاتعععه، يمكعععن ال وفقعععا  يقعععوم بتقسعععيمها 

 : (2013الحليم،)عبد وهي

   مخعاطر يمكعن تجنبهعاPreventable  Risks    تنشعأ معن داخعل المؤسسعة وبالتععالي
 يمكن مراقبتها والتحكم فيها 

  مخعاطر مرتبطعة بااسعتراتيجية     Strategy  Risks حيع  تعتم المخعاطرة معن أجعل
 تحقيق عوائد مرتفعة لإلستراتيجية الحالية 

   مخاطر خارجيةExternal  Risks    ،تنشأ من خارج المؤسسعة وال يمكعن العتحكم فيهعا
 تضم تلك المجموعات أربعة أنواع رئسيه من المخاطر بيانها كما يلي: 

  ،مخعععاطر إسععععتراتيجية ) وتشععععمل المخععععاطر التاليعععة: تحقيععععق ااسععععتراتيجية السياسععععة العامععععة
 شريعات( االقتصاد  و ظروه السوق العالمية، تغيير احتياجات المستهلك والقوانين والت

  مخععععاطر تشععععغيل) وتشععععمل المخععععاطر التاليععععة: العنصععععر البشععععري، العمليععععات، التكنولوجيععععا
المسعععتخدمة، تقعععادم المنعععتج أو الخدمعععة، الطاقعععة المسعععتخدمة، رضعععى العميعععل ععععن المنعععتج أو 

 الخدمة، والسقمة واألمان (.
 (. مخاطر مالية )وتشمل مخاطر: االئتمان، واالستثمار، السيولة، معدل الفائدة 
  .) مخاطر طبيعية ) وتشمل مخاطر: الكوارع الطبيعية و البيئية، واارهاب 

مخعععععاطر  ى(  بأنعععععه يمكعععععن تصعععععنيف المخعععععاطر إلععععع2016،  ن و آخعععععرون يالسعععععجكمعععععا رأى)      
، مخعاطر مرتبطعة () مخاطر الموارد البشعرية، مخعاطر الغع  وتشملإستراتيجية، مخاطر تشغيلية 

بالنفقات العامة، مخاطر األضرار في األصول المالية ، مخاطر توقف العمل والخلل في األنظمة 
كمععا فععي أنظمععة الكمبيععوتر، مخععاطر ماليععة، مخععاطر االلتععزام، مخععاطر تكنولوجيععا المعلومععات، وأمععا 

 و غيليةتشععع مخعععاطرو  :  مخعععاطر ماليعععةىبأنعععه يمكعععن تقسعععيم المخعععاطر إلععع يعععرى ( 2008)الجنعععدي، 
: مخعععاطر داخليعععة، ىإلععع ( 2014) السعععيد،  قسعععمها ، بينمعععامخعععاطر معنويعععة و مخعععاطر إسعععتراتيجية
مخعاطر السعمعة، مخعاطر تنفيعذ التسعويات، مخعاطر  يعة تشعمل:مخاطر الداخل، فالومخاطر خارجية

مخاطر االئتمان، مخاطر مرتبطة بعمل المراجع الداخلي، مخاطر األعمعال، أمعا المخعاطر  مالية،
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الممارسعة ثععقع  تشعمل: مخعاطر قانونيععة والئحيعة، مخعاطر الممارسعة كمععا تشعمل مخعاطر خارجيعةال
 .أنواع وهي: مخاطر نظم المعلومات، مخاطر نوع الملكية، مخاطر مرتبطة بنما اادارة

وفععي هععذا الصععدد يمكععن ااشععارة إلععى أبععرز المخععاطر المصععرفية التععي تواجععه القطععاع المصععرفي    
ره هععي مجععال تطبيععق هععذه الدراسععة، وأن المصععاره تتعععرص إلععى العديععد مععن باعتبععار أن المصععا

المخععاطر التععي قععد تحععد مععن قععدرتها علععى تحقيععق أهععدافها، وعليععه يمكععن عععرص هععذه المخععاطر علععي 
 النحو التالي:

 (1-2) الشرل 

 ) وضح أنواع المخاطر المصرفية(

 
 (293:2013المصدر )عبد الحميد،

 
 
 
 
 

أنواع المخاطر المصرفية

مخاطر التشغيل

مخاطر السيولة.1

مخاطر التركز. 2

(االداء)مخاطرأالعمال.3

المخاطر القانونية.4

مخاطرعدم أاللتزام.5

مخاطر أالنظمة االلكترونية.6

مخاطر السوق

مخاطر أسعار .1
الصرف

مخاطرأسعار الفائدة.2

مخاطر راس المال.3

مخاطرأسعار السلع.4

مخاطرأسعار أالوراق .5
المالية

االئتمانمخاطر

مخاطر عجز .1
العميل عن السداد 
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 السابقة على النحو التالييمكن تناول المخاطر المصرفية 
 :تععد مخعاطر االئتمعان أمعر ال مفعر منعه كنتيجعة لعمليعة االقتعراص، فكعل  مخاطر االئتمان

(،وتعني مخعاطر االئتمعان 2015مصره يتحمل درجة من مخاطر منح االئتمان)فار ، 
بأنهعا" الخسعائر الماليععة المحتملعة الناتجعة عععن ععدم قععدرة العميعل علعى الوفععاء بالتزاماتعه فععي 

نيعة بالنسعبة للمصعاره تمثعل مبعالغ القعروص التعي المواعيد المحددة"، وان المخاطر االئتما
ال يتم الوفاء بها من قبل المقترضين وتشعمل كعل معن معدفوعات الفوائعد والمبعالغ المطلعوب 
اسععععتردادها مععععن أصععععل الععععدين، كمععععا تشععععمل قععععروص المسععععتهلكين و العمليععععات بالمبععععادالت 

انيعة وفقعا  لمصعادرها وخطابات الضمان واالعتماد المستندي، وتتمثل أنواع المخاطر االئتم
 (:489:2014إلى)عبد العليم، 

 .مخاطر العميل: والتي تنشأ بسبب السمعة االئتمانية للعميل ومدى مقءته المالية 
  مخاطر مرتبطة بالمصاره: تربا هذه المخاطر بمدى كفاءة أدارة االئتمان في المصره

يععل بالشععروس المتفععق عليهععا العم إيفععاء و متابعععة االئتمععان المقععدم مععن العميععل، والتحقععق مععن
 في اتفاقيه منح االئتمان. 

 :التعي  الماليعة الخسعائر ععن الناتجعة المخعاطر "السعوق  بمخعاطر يقصعدمخـاطر السـوق
تعرتبا مخعاطر السعوق  (26:2016السعوق")أبو الععق،  أسععار فعي التقلبعات نتيجعة تحعدع

 .وراق الماليةبمخاطر أسعار اصره و القانونية و رأ  المال و أسعار السلع و األ

 وتنقسم مخاطر السوق إلى خمسة أنواع وهي :    

 :يقصععد بمخعععاطر أسعععار الصععره الخسعععائر الناشععئة عععن تقلبعععات مخــاطر أســـعار الصــرف
و أرشعيد،  أسعار العمقت األجنبية و المتعلقة باألصول و التزامعات المصعاره )الغصعين

(، كمععا تبععدأ تلععك المخععاطر عنععد تعامععل المصععره بععالعمقت األجنبيععة)بيع و شععراء 2014
العمعععععقت األجنبيعععععة( أو قيامعععععه بمعععععنح قروضعععععه بالعملعععععة األجنبيعععععة أو شعععععراء أوراق ماليعععععة 
بععالعمقت األجنبيععة أو قيامععه بععاالقتراص بععالعمقت األجنبيععة، وتظهععر تلععك المخععاطر عنععد 

القععرص أو بيععع األوراق الماليععة أو سععداد القععرص الخععارجي وحععدوع قيععام المقتععرص بسععداد 
تغيعرات سععالبة فععي أسععار الصععره بالمقارنععة بععين تعاريخي ااقععراص أو االقتععراص و تععاريخ 
السععداد أو التحصععيل، و بالتععالي تعتبععر تلععك المخععاطر مرتبطععة بععالتطور المسععتقبلي لسعععر 
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ب الععديون، وهععذه المخععاطر تععؤثر صععره أو العملععة أجنبيععة يتحملععه مالععك األصععل أو صععاح
 (.     2015سلبا  على أداء المصره )فار ، 

 :وتنشععأ هععذه المخعاطر عععن تقلبعات سعععر الفائععدة خعقل مععدة القععرص مخـاطر أســعار الفائــدة
)اقتراضا  أو إقراضا ( مما يؤدي إلى خسائر ناجمة عن االقتراص بسععر أعلعى معن السععر 

طر سعر الفائدة بسبب التفاوت الزمني آلجال الدين الذي تم ااقراص به، أو قد تنشأ مخا
و إعععادة تقيععيم األصععول و الخصععوم و البنععود خععارج الميزانيععة وقععد يكععون سععببا  لمععا يعععدعى 
بمخاطر األسا  وهو الفرق بين السعر الحالي و السعر في المستقبل و مخعاطر منحنعى 

ي مجموعهععا تشععكل مععا العائععد أو عععدم التأكععد مععن الععدخل و مخععاطر أدوات الخيععار هععذه فعع
 (.        2015يدعى بمخاطر التقييم )الخولي، 

 :يعتبعععر رأ  المعععال مصعععدرا  دائمعععا  للعععدخل، إضعععافة إلعععى أنعععه  مصعععدر   مخـــاطر رأل المـــال
تمويل رئيسي للمصعاره وبنعاء  علعى ذلعك فعمن رأ  المعال يجعب أن يكعون مقئمعا  و كافيعا  

رأ  المال تنشأ نتيجة لعدم كفايعة رأ   ومخاطر ،لمواجهة المخاطر و استيعاب الخسائر
المعال لحمايععة مصعالح كافععة األطععراه المتعاملعة  مععع المصععره معن مععودعين و مقترضععين 
ومسعععتثمرين وغيعععرهم معععن أصعععحاب المصعععالح المختلفعععة، ومخعععاطر رأ  المعععال ينعععتج عنهعععا 
ة انخفععاص فععي القيمععة السععوقية لخصععول عععن القيمععة السععوقية لقلتزامععات، وقععد اهتمععت لجنعع
بازل بأهمية رأ  المال المصرفي من خقل التركيز على مفهوم رأ  المال المستند على 
المخععاطر، فكلمععا زادت مخععاطر المصععره تطلععب منععه التوجععه نحععو زيععادة رأ  مالععه علععى 
متطلبععات الحععدود الععدنيا لععرأ  المععال، حيعع  أن بععازل تكععافئ المصععاره التععي تععتمكن مععن 

دما فعععي إدارة مخعععاطر محافظهعععا االئتمانيعععة معععن خعععقل اسعععتخدام تقنيعععات أكثعععر كفعععاءة و تقععع
 (.2013متطلبات رأ  المال )عثمان، 

 :المخعاطر أنهعا األساسعية السعلع أسععار بمخعاطر تقلبعات يقصعد مخـاطر أسـعار السـلع 
 وهنعاك المنعتج، سعلبا  علعى تؤثر و التي اانتاج، مدخقت أسعار في عن التغيير الناتجة

التغيعرات  منهعا األساسعية السعلع أسععار علعى تعؤثر أن يمكعن التعي العوامعل العديعد معن
 .(2016السوق)أبو العق،  وظروه والتكنولوجيا والطق  الموسمية والتغيرات السياسية،

 :( مخععاطر أسعععار األوراق 34: 2011يعععره )المععدهون، مخــاطر أســعار األوراق الماليــة
التقلبعععات فعععي األسععععار الماليعععة بأنهعععا" مخعععاطر احتمعععال تععععرص المصعععره لخسعععائر بسعععبب 



16 
 

السوقية للسندات و األسهم "، ويعتبر قيا  مخعاطر األسععار فعي غايعة األهميعة معن أجعل 
إدارك الخسعععائر المحتملعععة والتأكعععد معععن أن هعععذه الخسعععائر ال تعععؤثر بشعععكل كبيعععر علعععى رأ  

 المال
 :ت يشمل هذه النوع من المخاطر العمليات المتولدة والناتجة ععن العمليعا مخاطر التشغيل

اليوميععة للمصععاره حيعع  أن المصععاره أمععا أن تحقععق خسععائر أو ال تحققهععا و عععدم وجععود 
العليعا  اادارة ىخسائر للعمليات  ال يعني عدم وجعود أي تغييعرات ومعن الضعروري علع أية

تقيععيم و تحليععل مخععاطر التشععغيل، حيعع  تععرتبا مخععاطر التشععغيل لمععن جععود برنععامج  التأكععد
لمصعععرفية المختلفعععة و تنشعععأ تلعععك المخعععاطر نتيجعععة لوجعععود المنتجعععات ا أوالخعععدمات  بعععأداء

فعععي  األمعععورمجريعععات  ىعلععع اادارةضعععف سعععيطرة  أوتغييععرات فعععي نظعععام الرقابعععة الداخليعععة 
فعععي تنفيعععذ  التعععأخير أو األخطعععاءالمصعععره ممعععا ينشعععأ عنعععه حعععدوع خسعععائر ماليعععة بسعععبب 

 يااللكترونعخطعاء فعي نظعام التشعغيل أ أولتزام بقواعد العمل المصعرفي االعدم  أوالقرارات 
 يهع" اهعبأن يةلالتشعغي المخعاطر عرفعت قعد و (،2012للبيانعات و المعلومات)خطعاب، 

 واألنظمة واألشخاص يةلالداخ ياتلالعم فشل أو كفاية معد عن الناتجة الخسارة مخاطر
 وتشمل هذه المخاطر على األتي:، (43: 2016) أبو شعبان،  "خارجية أحداعن م أو

  :تتمثععل مخععاطر السععيولة فععي عععدم االحتفععا  بنقديععة كافيععة و عععدم القععدرة مخــاطر الســيولة
علععى االقتععراص لمواجهععة مسععحوبات الودائععع والطلععب الصععافي علععى القععروص، ولمواجهععة 
مخعععاطر السعععيولة قعععد ينعععدفع المصعععره إلعععى اقتعععراص أمعععوال طارئعععة بتكلفعععة عاليعععة لمواجهعععة 

ا  أرباحه وقد يدفع انخفاص مستوى السيولة المصره احتياجاته الوقتية من النقدية مخفض
إلععى عععرص معععدالت فائععدة عاليععة لجععذب مععودعين للتعامععل بشععهادات اايداع)عبععد الصععمد، 

(، ويمكن تعريعف مخعاطر السعيولة بأنهعا تلعك المخعاطر التعي قعد تعؤدي إلعى تحقيعق 2008
حقاقها بأقععل خسععائر خسععائر نتيجععة عععدم قععدرة البنععك علععى الوفععاء بالتزاماتععه فععي ميعععاد اسععت

ممكنة، و يترتب على عدم كفاءة إدارة السيولة مخاطر عاليعة قعد تصعل إلعى انهيعار البنعك 
و فشععععععلة كمؤسسععععععة ماليععععععة، وجععععععرت القواعععععععد المصععععععرفية علععععععى تقسععععععيم مخععععععاطر السععععععيولة 

 (:2015إلى)الميهى، 
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 ــة : وتنشععأ تلععك المخععاطر عنععدما يكععون المصععره غيععر مخــاطر الســيولة التمويلي
مقابلععععة التععععدفقات النقديععععة المتوقعععععة و غيععععر المتوقعععععة سععععواء الحاليععععة أو  قععععادر علععععى

 المستقبلية بكفاءة. 
 وتنشأ تلك المخاطر عندما يتعذر علعى المصعره بيعع مخاطر السيولة السوقية :

أو رهععن أ حععد أ صععوله وفقععا  للسعععر السععائد فععي السععوق نتيجععة عععدم القععدرة علععى تسععييلها 
 (.)وهو ما يعره بمخاطر التصفية

 تنشععأ تلععك المخعاطر عنععد االسععتخدام المفععاجئ لععبعض مخــاطر الســيولة العرضــية :
 الحدود االئتمانية لخطراه المقابلة أو السحب المفاجئ لودائع العمقء.

 :وهي المخاطر الناتجة عن تركيز االستثمارات في نعوع واحعد أو ععدة أنعواع مخاطر التركم
 (.2015التنويع()إبراهيم، صغيرة، وتسمى)مخاطر عدم 

  :)ويقصععد بهععذه المخععاطر الخسععائر الناتجععة مععن الفشععل فععي الرقابععة مخــاطر األعمــال)األداء
الفعليععععععععععععععة علععععععععععععععى العععععععععععععععاملين أو الفشععععععععععععععل فععععععععععععععي تطبيععععععععععععععق الطععععععععععععععرق المناسععععععععععععععبة ادارة 

 (. 2015المخاطر)الشيخي،
 : تي تشعمل تتعرص المصاره للعديد من أشكال المخاطر القانونية و ال  مخاطر قانونية

مخاطر االنخفعاص فعي قيمعة األصعول أو االرتفعاع فعي قيمعة االلتزامعات أكثعر معن المتوقعع 
بسعععبب النصعععائح القانونيعععة غيععععر الكافيعععة أو لععععدم كفايعععة المسععععتندات القانونيعععة مثعععل قبععععول 
ضععمانات مععن العمععقء يتضععح الحقععا  أنهععا غيععر مقبولععة لععدى المحععاكم، بااضععافة لععذلك قععد 

اطر عدم االلتزام بنسب السيولة التي تفرضها المصاره المركزيعة تتعرص المصاره لمخ
و نسب االحتياطي و نسب االئتمان المسموح به قانونية نتيجعة فشعل القعوانين الحاليعة فعي 
حعععل المشعععاكل القانونيعععة التعععي تتععععرص لهعععا المصعععره أو نتيجعععة للقيعععام بعععأنواع جديعععدة معععن 

 ( 2015لخطراه المختلفة)عبد اللطيف، المعامقت التي تحدد فيها الحقوق القانونية 
 :  تنععتج هععذه المخععاطر مععن عععدم الوفععاء بشععروس العقععود المبرمععة، أو   مخــاطر عــد  االلتــما

نتيجعععة مخالفعععة القعععوانين المطبقعععة، أو مخالفعععة القواععععد و العععنظم و اللعععوائح المنظمعععة لسعععير 
 (.2008العمل)محمود، 

  :وهعي المخعاطر التعي تنعتج نتيجعة وجعود مشعاكل و أخطعاء  مخاطر األنظمـة األلكترونيـة
في التطبيقات و التغيرات غير المنسعقة أو غيعر الموثقعة فعي البعرامج، ععدم كفايعة ضعوابا 
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اادخععال و المعالجععة و ااخععراج المصععممة بشععأن التطبيقععات وعععدم كفايععة إجععراءات تععأمين 
علومات، أو عدم توفير اامكانيعات أمن البرمجيات المتصلة بأمن البنية التحتية لتقنية الم

القزمععة للتعامعععل معععع التغيعععرات فععي البيئعععة المحيطعععة، أو ععععدم وجععود كعععادر مؤهعععل ومعععدرب 
السععيجى و حععافظ و بشععكل جيععد السععتخدام تكنولوجيععا المعلومععات الحديثععة داخععل المؤسسة)

 (. 2016، أزغير

 وكذلك يمكن ااشارة إلى بعض أنواع المخاطر األخرى وهي كاألتي:

 :هعععي تلعععك المخعععاطر التعععي تنشعععأ نتيجعععة لغيعععاب التخطعععيا االسعععتراتيجي فعععي  مخـــاطر اإلســـتراتيجية
المصره، و ااستراتيجية  هعي المسعار الرئيسعي العذي يتخعذه المصعره لنفسعه لتحقيعق أهدافعه فعي 
األجلين القصير و الطويل في ضوء الظروه البيئة العامة و ظروه المنافسين، و اعتمعادا  علعى 

لقوة الذاتية ويصعب توفير مقايي  كمية للممارسعة العمليعة لقيعا  المخعاطر ااسعتراتيجية، تحليل ا
إال أن تطععور األداء المصععرفي مععن عععام إلععى عععام يعطععي مؤشععرا  علععى مععدى نجععاح المصععره فععي 
التخطعععيا االسعععتراتيجي، وقعععد تزايعععد فعععي اآلونعععة األخيعععرة ععععدد المصعععاره التعععي تفصعععح ععععن ر يتهعععا 

يطها ااستراتيجي المستقبلي بما يعني إعطاء صورة واضحة لمسعتخدمي القعوائم المستقبلية و تخط
 (.   2011المالية للوقوه على التطورات المستقبلية لنشاس المصره)الشمري، 

 :هي المخاطر الناشئة عن وجود انطباع سلبي عن المصره، و الذي قد يؤدي  مخاطر السمعة"
د يؤدي إلى تحول العمعقء إلعى المصعاره المنافسعة، إلى حدوع خسائر في مصادر التمويل أو ق

وقععد ينشعععأ االنطبععاع نتيجعععة تصعععرفات يقععوم بهعععا مععدير أو موظفعععو المصعععره أو نتيجععة ععععدم خدمعععة 
العمعقء بععالجودة و السعرعة المطلوبععة، أو بسعبب وجععود ضعععف فعي أنظمععة األمعان لععدى المصععاره 

 (. 250: 2014ن و أرشيد، والذي قد يؤدي إلى زعزعة ثقة العمقء بالمصاره")الغصي
  تتضمن المخاطر التي تنشأ ععن ععدم تماثعل المعلومعات بعين األطعراه الداخليعة   معنوية:مخاطر

في المؤسسة والمستثمرين الخعارجيين، وغالبعا  معا يبعرز هعذا النعوع معن المخعاطر فعي حالعة تععارص 
ا األدب المحاسعبي فعي ظعل المصالح بين األطعراه المتعاقعدة )الداخليعة و الخارجيعة(، والتعي أبرزهع

 (.2008مفهوم نظرية الوكالة)الجندي، 
الجدير بالذكر أن هناك أنواع جديدة من المخعاطر مثعل المخعاطر غيعر الملموسعة التعي تكعون      

احتماليعععة حعععدوثها مرتفععععة جعععدا ، ولكعععن يعععتم تجاهلهعععا معععن قبعععل المؤسسعععة بسعععبب ععععدم المقعععدرة علعععى 
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رفعععة ومخعععاطر العققعععات و المخعععاطر الطارئعععة ومخعععاطر نعععوع تحديعععدها ومعععن أمثلتهعععا: مخعععاطر المع
 (.2015الخدمة و المخاطر الناتجة عن وقوع أحداع بطريق الصدفة )الشيخي، 

 العوامل المؤثر في المخاطر:. 6.2
لغعه فعي مخعاطر األعمعال المصعرفية نعذكر منهعا اهناك العديد من العوامعل التعي تركعت آثعارا  ب     
 (:2015والشيخي،  2011)البجرمي، ما يلي

 :قامععت العديععد مععن الععدول و التنظيمععات المهنيععة المتخصصععة  التغيــرات التنظيميــة و اإلشــرافية
بفرص العديعد معن القيعود التنظيميعة علعى عمعل المصعاره وذلعك للتقليعل معن مخعاطر المنافسعة 

ت الماليععة، األمععر فيمععا بينهععا، والمحافظععة علععى حععدود معقولععة مععن المخععاطر خوفععا  مععن األزمععا
المخاطر ومثال ذلك ما قامت به اتفاقيات بازل المختلفة حول  علىله آثارا  إيجابية  كان الذي

 تحديد المخاطر المختلفة بالمصاره وكيفية قياسها و ااشراه عليها.
 :وعدم االستقرار فعي  أدى عدم االستقرار في األسواق العالمية عد  استقرار العوامل الخارجية

ار الفوائعععد وأسععععار صعععره العمعععقت، وابتعععداع المصعععاره ألدوات تغطيعععة مسعععتقبلية كعقعععود أسعععع
الخيععععارات و المبععععادالت إلععععى وجععععود مخععععاطر جديععععدة لععععم تكععععن موجععععودة سععععابقا  والتععععي أجبععععرت 

 المصاره على ممارسة إدارة المخاطر بأفضل الطرق و األساليب. 
 تجبر المنافسة المصاره على تقديم أفضعل الخعدمات بأقعل األسععار، وهعذا معا أثعر المنافسة :

سلبا  خاصة  مع توسع المصاره في تقديم التسهيقت الكثيعرة مقابعل اكتسعاب العمعقء، ومثعال 
 ذلك المخاطر االئتمانية. 

 :مخععاطر تعتبععر التطععورات التكنولوجيععة مععن العوامععل اايجابيععة علععى   التطــورات التكنولوجيــة
العمل المصرفي نتيجعة زيعادة قعدرة المصعاره علعى تحديعد مخاطرهعا، وإدارتهعا بطريقعة أفضعل، 

     ولكن نجم عن ذلك أيضا  أثار سلبية بمخاطر التجارة االلكترونية.   

 أهمية إدارة المخاطر في المصارف التجارية:. 7.2

حدوع األزمة المالية العالمية و فشل لقد زادت أهمية إدارة المخاطر في اآلونة األخيرة بسبب     
، كمععععا أن انهيععععار العديععععد مععععن المؤسسععععات دفععععع فععععي جميععععع أنحععععاء العععععالم المؤسسععععاتالعديععععد مععععن  

المهتمين سواء على مستوى الوحدات االقتصعادية أو علعى المسعتوي االقتصعادي للعبقد ككعل، إلعى 
سعععات لععععدد معععن المخعععاطر تتبعععع ودراسعععة أسعععباب هعععذه األزمعععات والتعععي قعععد ترجعععع إلعععى تععععرص المؤس
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حي  اكتسبت إدارة باختقه أنواعها و أسبابها من جهة وعدم إدارتها بشكل سليم من جهة أخرى 
فععي  ةأكثععر جديعع ا  األعمععال، وأخععذت صععور  والمخععاطر دورا  هامععا  فععي عععالم المنافسععة فععي دنيععا المععال 

خعععععاطر فعععععي المؤسسعععععة، معععععن هنعععععا بعععععرزت بشعععععكل واضعععععح أهميعععععة إدارة المعمليعععععات صعععععنع قعععععرارات 
 :(و منها2016المؤسسات)أبو العق، 

 و أمرا ضعروريا  التخعاذ قراراتهعا  المؤسساتيتجزأ من إستراتيجية  تعتبر إدارة المخاطر جزءا  ال
 و مواجه مخاطر عدم التأكد التي تتعرص لها في المستقبل.

  يعمععععل علععععى مسععععاعدة المسععععاهمين و  المؤسسععععةتنفيععععذ إدارة المخععععاطر بطريقععععة متكاملععععة داخععععل
     المستثمرين على اتخاذ قراراتهم

  للمؤسساتتعد إدارة المخاطر النهج النظامي القائم لتطوير الميزة التنافسية. 
 للمؤسسةخطة سياسة العمل  خاطر في تشكيل ر ية واضحة لتحديدتساهم إدارة الم 
 اتهم و تخصعيص معوارد المؤسسعات ى جدولعة أولويعإدارة المخاطر معديري المخعاطر علع تساعد

 .ثقةتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة و لتحقيق عملية ا
 النقاط التالية: (2013)الشمري، يضيف في هذا السياق  

  أن المخاطر تزداد عبر الزمن في األعمال وخصوصا  في بيئة العولمة وفي الصناعة الماليعة
 و المصرفية.

  الثععورة التكنولوجيععة التععي أدت إلععى إيجععاد مخععاطر جديععدة متعععددة للمصععره نتيجععة توجععه العمععل
 المصرفي الكترونيا  مما أدى إلى ظهور مخاطر أضافية مرتبطة بالصيرفة االلكترونية.

  يعععوفر التصعععميم الجيعععد، والتنفيعععذ العععدقيق ادارة المخعععاطر بالمؤسسعععة لمجلععع  اادارة، و اادارة
كيدا  معقوال  عن مدى تحقيق أهداه المؤسسة، في التعامعل معع المخعاطر المتعلقعة والعاملين تأ

بهذه األهداه، لجعل هذه المخاطر، في الحعدود التعي تقبلهعا المؤسسعة لتحمعل هعذه المخعاطر، 
وتجنب أي خسائر ماليعة تنعتج ععن حعدوع هعذه المخعاطر دون التعامعل معهعا، بالتعالي تسعاعد 

  (.2008مزاولة نشاطها)محمود، في استمرارية المؤسسة في 
بااضعافة لمعا سععبق أن أهميعة إدارة المخععاطر تنصعب علععى الممارسعة الفعالععة ادارة المخعاطر للحععد 

 جيتها.تيتعظيم أهدافها وتحقيق إستراو من خسائرها 
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 افتراضات إدارة المخاطر:.8.2

( 2006تعمل إدارة المخاطر في ظل وجود افتراضات ضمنية عديدة، والتي حددها)أحمعد،       
 كما يلي:

 .أن كل المؤسسات تنشأ لكي تضيف قيمة لمساهميها و أصحاب المصالح فيها 
  أن كل المؤسسات تعمل في ظعروه تتسعم بععدم التأكعد العذي يحمعل فعي طياتعه العديعد معن

 سلبا  أو إيجابا  على تحقيق أهدافها.المخاطر و الفرص التي قد توثر 
  أن القيمععة قععد تصععل إلععى حععدها األقصععى فععي حالععة وجععود تععوازن بععين األهععداه والمخععاطر

 المحيطة بها، وبين كفاءة وفاعلية الموارد المستنفدة في تحقيقها. 
أن التحدي الذي يواجه كل مؤسسة هو تحديد المدى الذي يمكن قبولعه معن ععدم التأكعد بمعا يعؤدي 

 إلى تدنيه اآلثار السيئة أو تعظيم اآلثار اايجابية ألقل أو أقصى قدر ممكن.     
 مقومات األساسية إلدارة المخاطر:. ال9.2
والتععي ، تتطلععب عمليععة إدارة مخععاطر األعمععال بكفععاءة وفعاليععة تععوافر مجموعععة مععن المقومععات      

تععععد بمثابعععة عناصعععر أساسعععية يلعععزم توافرهعععا قبعععل البعععدء فعععي إدارة المخعععاطر التعععي قعععد تتععععرص لهعععا 
 :  (2009)عصيمي، وتتمثل أهم هذه المقومات فيما يلي المؤسسة،

 : تتعلق هذه المقومات بعاألفراد ) فريعق إدارة مخعاطر(، فمعن المععروه أن مقومات اشرية
األفراد أو الموارد البشرية أسا  نجعاح أي عمعل، خاصعة إذا تعوافر لعديهم التأهيعل العلمعي 
والعملععي المطلععوب، وإن عمليععة إدارة المخععاطر بكفععاءة وفعاليععة تتطلععب ضععرورة االسععتعانة 

القزمعة ادارة مخعاطر، أي يلعزم إذا كعان ذلعك ممكنعا  بجميع الخبعرات والكفعاءات المتاحعة و 
إنشعاء إدارة أو قسعم ادارة مخععاطر، والبعد أن تتععوافر فعي فريعق العمععل بهعذه اادارة أو بهععذا 
القسعععم المعععؤهقت العلميعععة والخبعععرات العمليعععة التعععي تعععؤهلهم للتعامعععل معععع المخعععاطر بصعععورة 

جديععدة مععن خععقل حضععورهم دورات فعالععة، مععع العمععل علععى ضععرورة اكتسععابهم المهععارات ال
تدريبيععة ونععدوات ومععؤتمرات وااطععقع علععى كععل جديععد فععي مجععال عملهععم، مععن الضععروري 
إلمام فريق إدارة مخاطر بمفاهيم المخاطر األساسية، ومن أكثر النقاس التي يجب االمام 

 بها هي ما يلي: 
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 البيئعععة : تتمثعععل فعععي البيئعععة التعععي تنشعععأ منهعععا المخعععاطر، سعععواء مصـــادر المخـــاطر
 الداخلية أو البيئة الخارجية.

 وامعععل التعععي تعععؤدي إلعععي نشعععأة المخعععاطر معععن : تمثعععل الظعععروه والعســـبل المخـــاطر
 .مصدرها

 :المؤسسة.تمثل األحداع التي قد تؤثر علي أهداه  المخاطر  
 بشععكل كمععي أو وصععفي وجععود ، والتععي تعكععتمثععل نتيجععة حععدع معععين: النتيجــة  

 .ينمنفعة( مع( أو مكسب )خسارة )ضرر
 :احتمال حدوع وتكرار حدوع المخاطرتعني تحديد  االحتمالية. 
 :المختلفععة التععي تتضعمن مواردهععا وأنظمتهععا  المؤسسعةتمثعل رقابععة عناصععر  الرقااــة

 .المؤسسةوعملياتها ووظائفها وغيرها من عناصر 
 :تعنععي متابعععة األنشععطة والوسععائل الرقابيععة وتحععديثها كلمععا تطلععب األمععر  المتااعــة
 ذلك .

ويجعععب أن يبعععذل المعععراجعين )خاصعععة العععداخليين( فعععي هعععذا الشعععأن أقصعععى جهعععودهم، وذلعععك لبيعععان 
، وتطبيععق اللغععة ابقةتصععوراتهم بخصععوص إدارة مخععاطر، مسععتخدمين فععي ذلععك بيععان المفععاهيم السعع

 .المناسبة في جميع االتصاالت بخصوص المخاطر بشكل ثابت ومتناسق ومتكامل
  :مخاطر إلي توافر مجموعه من العناصر المادية مثل  تحتاج عملية إدارةمقومات مادية

تععوافر المععوارد الماديععة )الماليععة وغيععر الماليععة(، وإجععراء التععأمين الععقزم عععن طريععق شععركات 
التععأمين أن أمكععن ذلععك ويلععزم فععي هععذا األمععر إعععداد برنععامج شععامل يحععدد الهععده والخطععا 

فعععععال لإلنعععذار المبكععععر فععععي واألسعععاليب وااجععععراءات، كععععذلك يلعععزم التأكععععد مععععن وجعععود نظععععام 
المؤسسعععة معععن أجعععل تجنعععب المخعععاطر، واالسعععتعداد للتعامعععل معععع المخعععاطر التعععي ال يمكعععن 
تجنبها، وإيجعاد نظعام إداري محكعم يمكعن المؤسسعة معن التععره علعى المشعكقت وتحليلهعا 

 وإيجاد الحلول لها. 
  :ــة حتععى تحقععق عمليععة إدارة المخععاطر هععدفها يلععزم تععوافر نظععام متطععور مقومــات معلوماتي

ومتكامععل للمعلومععات المطلوبععة، بمععا يمكععن مععن تزويععد اادارة العليععا بالتعريفععات التععي تميععز 
بين كق من الفرص والتهديدات التي قد تسفر عنها المخاطر، وأن يتم شرح ذلك بوضعوح 

هنععععا وجععععود جهععععة مركزيععععة منسععععقة لنظععععام تجنبععععا  الحتمععععال إسععععاءة الفهععععم، ومععععن الضععععروري 
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المعلومعععات، وذلعععك لمنعععع التنعععاقض واالزدواجيعععة فعععي عمليعععات تعععداول ونقعععل المعلومعععات فعععي 
ظروه المخاطر، والتي توفر المعلومات المفيدة في إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية، حي  

ة مخععععاطر أنععععة بقععععدر منفعععععة وجععععودة المعلومععععات المقدمععععة بقععععدر الكفععععاءة والفعاليععععة فععععي إدار 
األعمال، فالمؤسسات تبعدأ بمعلومعات تسعاعد فعي إنشعائها، وتسعتمر بمعلومعات تسعاعد فعي 
ترشعععيد عملياتهعععا، وتقعععيم بمعلومعععات تصعععف إنجازاتهعععا، وتنمعععو بمعلومعععات تخطعععا وتراقعععب 

 توسعها ونموها وتساعد في مواجهة المخاطر التي تواجهها.
  :يتطلعب األمعر ضعرورة وجعود خطعوس ادارة المخاطر في حالعة حعدوثها مقومات اتصالية

اتصال فعالة بين المسئولين ععن إدارة المخعاطر وبعين جميعع المسعتويات ااداريعة األخعرى 
فععععي المؤسسععععة،  فاالتصععععال الفعععععال الععععذي يععععتم بععععين فريععععق إدارة المخععععاطر وبععععين اادارات 
ليععة األخععرى فععي المؤسسععة، خاصععة اادارة العليععا يمثععل عنصععرا  أساسععيا  اضععافة قيمععة لعم

إدارة مخععاطر، ويعععد هععذا االتصععال أحععد األنشععطة األكثععر أهميععة التععي يقععوم بهععا المععراجعين 
الداخليين، كمعا يفيعد فعي إحعداع وععي وإدراك كعاملين بخصعوص إدارة مخعاطر، بااضعافة 
إلي شعرح معدخل المؤسسعة ادارة المخعاطر، كمعا أن االتصعال المنعتظم والفععال معع اادارة 

د بشكل كبير على ضمان أن المخاطر تفهم جيعدا ، وأن نظعم الرقابعة العليا يمكن أن يساع
مصععممة مععن أجععل مواجهععة المخععاطر والخسععائر المحتملععة بشععكل كععاه مععع وجععود المرونععة 
للتعامل مع المخاطر المستقبلية،وباختصار، يمكن القول أن وجود نظام جيعد لقتصعاالت 

 المؤسسة المختلفة. يساعد كثيرا  في تحقيق التكامل بين أقسام وإدارات
 :أن عمليعععة إدارة المخعععاطر قعععد تعتبعععر ثقافعععة جديعععدة، لعععذلك فعععأن نجاحهعععا  مقومـــات ثقافيـــة

يتطلعععب تعععوفير بيئعععة ثقافيعععة معينعععة وهعععي تغيعععر الثقافعععة السعععائدة بالمؤسسعععة إلعععى ثقافعععة قبعععول 
المخاطر وضرورة مراعاتها عند اتخاذ القرارات ااستراتيجية على جميع المسعتويات داخعل 

مؤسسعععة، ويعععرى العععبعض أنعععه كنتيجعععة طبيعيعععة لتغيعععر ثقافعععة المؤسسعععة لتشعععمل المخعععاطر ال
المحيطععة بهعععا ويتتبعععه ضعععرورة التخلعععي عععن المعععدخل التقليعععدي فععي إدارة المخعععاطر و تقبعععل 
طععرق جديععدة مععن التفكيععر ويعتبععر ذلععك التحععدي الحقيقععي ادارة المخععاطر بالمؤسسععة ونظععرا  

 طر يجب أن يكون كل فرد مدرك للمخاطر المقزمة. ألهمية أن تسود ثقافة إدارة المخا
 :لقعععد أوضعععح المجمعععع األمريكعععي للمعععراجعين  وجـــود نظـــا  كـــفء وفعـــال للرقااـــة الداخليـــة

الععداخليين مهععام و مسععئوليات جديععدة تقععع علععى عععاتق الرقابععة الداخليععة بشععكل عععام، وعلععى 



24 
 

وجععود نظععام فعععال  المراجعععة الداخليععة بشععكل خععاص تجععاه عمليععة إدارة المخععاطر وذلععك ألن
للرقابععة الداخليععة يعععد أحععد أهععم الركععائز فععي عمليععة إدارة المخععاطر وتتمثععل هععذه المهععام فععي 

 (:  2015)الشيخي، 
 ر خدمات تأكيد عن عمليات إدارة المخاطر.يتوف 
 .تقييم عمليات إدارة المخاطر 
 .المساهمة في تعريف وتقويم المخاطر القائمة والمحيطة بالمؤسسة 
  بين أنشطة إدارة المخاطر.التنسيق 

 معوقات تفعيل إدارة المخاطر: . 10.2
ملية إدارة المخاطر داخل المؤسسة من العمليات المعقدة و التي تحتاج إلى كفاءات تعتبر ع     

و مهععارات عاليععة، و السععبب وراء ذلععك يرجععع إلععى تجععدد المخععاطر التععي قععد تتعععرص لهععا المؤسسععة 
هععر مخععاطر مصععاحبة لكععل نشععاس و صععفقة، بااضععافة إلععى وبععاألخص داخععل المصععاره حيعع  تظ

ذلعك التعامعل معع البيئعة الخارجيعة ومعا ينعتج عنهعا معن مخعاطر، وكعل تلعك المتغيعرات تجععل عمليععة 
(، حيععع  تعتبعععر أحعععد أهعععم الركعععائز 2015إدارة المخعععاطر تتععععرص للعديعععد معععن المعوقات)الشعععيخي، 
أو المعوقعات لهععا، بحيع  يععتم حصعرها فععي  األساسعية ادارة المخعاطر هععو الوقعوه علععى المحعددات

 (:2015محاولة للحد منها أو التغلب عليها، وفيما يلي أهم تلك المحددات)أبراهيم، 
  إذا تم تقييم المخاطر أو ترتيبها حسب األولوية بشكل غير مناسب فأن ذلك قد يعؤدي

معل أن إلى تضييع الوقت في التعامل مع المخاطر ذات الخسائر التي من غير المحت
  تحدع. 

  اسععععتغراق وقععععت طويععععل فععععي تقيععععيم و إدارة مخععععاطر غيععععر محتملععععة يععععؤدي إلععععى تشععععتيت
 .المصادر التي كان من الممكن أن تستغل بشكل مربح أكثر

 ( : 2015كما أضاف )الشيخي، 
  اعتماد إدارة المخاطر على الحكم الشخصي و الذي قعد يعؤدى إلعى اتخعاذ قعرارات غيعر

 .رشيدة قد تحمل الخطأ
  لعإلدارة القعدرة علععى تخطعى قععرارات إدارة المخعاطر األمعر الععذي يعؤدى إلععى تقليعل فعاليععة

 إدارة المخاطر في المستقبل.
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  قد يؤدي عدم الرضاء من قبل العاملين إلى عرقلة عملية إدارة المخاطر، ذلك بحجب
 العديد من البيانات و المعلومات ذات األهمية البالغة في إدارة المخاطر.

  مواجهة المخاطر تأخذ في االعتبار تحليل التكلفة و العائد.قرارات 

فعععي هعععذا السعععياق يمكعععن القعععول أن المععععوق األساسعععي ادارة المخعععاطر هعععو تعععدخل اادارة العليعععا فعععي 
 عملية إدارة المخاطر والتقليل من أهميتها.

 استراتيجيه التعامل مع المخاطر:. 11.2

 :(2-2الشكل التالي) اأساسيتين للتعامل مع المخاطر يوضحهم نتتبع المصاره إستراتيجيتي

 (2-2الشرل )                                       

 ) وضح إستراتيجية إدارة المخاطر(

 (51: 2014)المصدر الطحاوي، 
 
 

 :تقوم إدارة المصره  بالتهرب من بعض المخاطر بدال من   إستراتيجية تجنل المخاطر
إدارتها و التعامل معها،  ذلك من خقل تجنبها لخنشطة أو العمليات التي سينتج عنها 

استراتيجيات إدارة المخاطر

الموافقة علي المخاطر

أحتواء المخاطر

تحويل المخاطر

مشاركة المخاطر

االحتفاظ بالمخاطر

تنويع المخاطر

الرقابة على المخاطر

اداوت رقابية نظامية وادارية

ادوات رقابية مالية

ادوات رقابة على جودة المعلومات

نظام الرقابة الداخلية

تجنب المخاطر
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هذه المخاطر، ويتم ذلك إذا كان التهديد المحتمل من المخاطر يفوق الفرص المتاحة، 
، وهذه ااستراتيجية سلبية لذا يكون من األفضل تجنب هذا النشاس أو ذلك العمل

ويفضل إتباعها في الحاالت التي تكون فيها المخاطر ال يمكن إدارتها، إال أن إتباع هذه 
ااستراتيجية قد يحرم المؤسسة من فرصة تحقيق ربح معين محتمل الحدوع، حي  
هناك عققة طردية بين العائد والمخاطر، بل قد يؤدي إتباع هذه الطريقة إلى خروج 

 (.2009مؤسسة من بيئة األعمال)عصيمي، ال
 :تلجأ المصاره في مثل هذه الحالة إلى التعامعل معع  إستراتيجية الموافقة على المخاطر

األنشععطة أو العمليععات التععي سععينتج عنهععا مخععاطر مععع مقحظععة أن هععذه الموافقععة قععد تكععون 
دون أن  بشعععكل ال إرادي بمعنعععى أن توافعععق المؤسسعععة علعععى نشعععاس مععععين أو عمليعععة معينعععة

تكعععون مدركعععة لمخعععاطر هعععذا التعامعععل بالتعععالي لعععن تتعامعععل معععع المخعععاطر إال عنعععد تحققهعععا 
بالفعل، وقد تكون هذه الموافقة بشكل إرادي وهنعا تكعون المؤسسعة مدركعة لحجعم المخعاطر 
التععي سععينتج عنهععا التعامععل مععع نشععاس معععين أو عمليععة معينععة، وبالتععالي تحديععد األسععاليب 

هذه المخاطر قبل تحققها مما يسعاعد علعى تخفعيض حجعم المخعاطر  المختلفة للتعامل مع
أو منععععع تحققهععععا، وتلجععععأ اادارة فععععي هععععذه ااسععععتراتيجية إلععععى األسععععاليب التاليععععة)الطحاوي، 

2014:) 
  :األسلوب على رقابة المخاطر التي يتعرص لها المصره  هذا يعتمدرقااة المخاطر

منع أو القضاء تساعد في تحقيق وذلك من خقل وضع مجموعة من المقايي  التي 
تقليل ، تقليل احتمال تحقيق الخسارة، على األحداع التي ستؤدي إلى وقوع خسائر

 زيادة فرص تحقيق مكاسب)االحتمالية(.، قيمة الخسارة المتوقعة
 ويقصد بها التعامل مع المخاطر مباشرة بالشعكل العذي يحقعق للمؤسسعة  :احتواء المخاطر

المنفعة ولكي يتم ذلك عليها أن  تستخدم مجموععة معن األدوات مثعل المشعتقات الماليعة و 
التامين، وهو بذلك يختلف عن رقابة المخاطر الذي يركز على مراقبة المخاطر من أجل 

منععع تحقععق الحععدع المععؤدي للمخععاطر،  العمععل علععى تخفععيض احتمععال تحقععق المخععاطر أو
 وفيما يلي عرص لخساليب التي يمكن استخدامها في احتواء المخاطر:
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 يععتم وفقععا  لهععذا األسععلوب تحويععل المخععاطر إلععى تحويــل المخــاطر إلــى طــرف  خــر :
طره ثال  يتحمله، ومن أمثلة ذلك  التأمين، عقود إيجار المعدات بعدال  معن شعرائها ممعا 

 .مشاكل الصيانة وااصقح، وكذلك العقود اآلجلة يساعد على تجنب
 تعنععي أن يععتم مشععاركة المخععاطر مععع طععره آخععر، ومععن أمثلععة مشــاركة المخــاطر :

 األدوات التي يمكن استخدامها في ذلك العقود المستقبلية وعقود المبادالت.
 بمعنععى أن يععتم الععدخول فععي أكثععر مععن فرصععة اسععتثمارية بهععده تنويــع المخــاطر :

وازن بعين المخعاطر المترتبعة علعى هعذه الفعرص، معن أمثلعة ذلعك محفظعة األوراق تحقيق التع
 المالية فبدال  من التركيز على أسهم شركة معينة يتم شراء أسهم ألكثر من شركة.

 وتعني القبول بوجود المخاطر الموجودة حاليا  واابقعاء علعى االحتفاظ االمخاطر :
ذلعععك إلعععى قابليعععة المنظمعععة و اسعععتعدادها  حالعععة األعمعععال بشعععكل اعتيعععادي، وتععععود أسعععباب

لحدوع المخاطر، أو نتيجة مخاطر منخفضعة، أو االثنعين مععا  ويعتم االحتفعا  بالمخعاطر 
عندما تكون فعي مسعتوى مقبعول وعنعدما تكعون المخعاطر تحعت خعا السعماح، ويكعون قعرار 

لتععامين المنظمععة بشععأنها هععو اابقععاء عليهععا و يتضععمن المخععاطر التععي ال يمكععن نقلهععا أو ا
عليها، وتعد إستراتيجية االحتفا  هي أكثر استراتيجيات معالجعة المخعاطر شعيوعا )العنزي 

 (.2015و الدليمي، 
 :أهداف إدارة المخاطر. 12.2
 :(2014تتمثل أهداه إدارة المخاطر المالية في األتي )فرج،       
  المودعين والدائنون.المحافظة على األصول الموجودة لحماية مصالح المستثمرين و 
  إحكععام الرقابععة و السععيطرة علععى المخععاطر فععي األنشععطة أو األعمععال التععي تععرتبا بععاألوراق

 المالية و التسهيقت االئتمانية وغيرها من أدوات االستثمار.
 .تحديد المعالجة النوعية لكل نوع من أنواع المخاطر و على جميع مستوياتها 
 يلهعا إلعى أدنعى حعد ممكعن و تأمينهعا معن خعقل الرقابعة العمل علعى الحعد معن الخسعائر وتقل

 الفورية أو من خقل تحويلها إلى جهات خارجية.
  إعداد الدراسات قبل الخسائر أو بعدها وذلك بغرص منع أو تقليل الخسائر المحتملة، مع

تحديد أيعة مخعاطر يتععين السعيطرة عليهعا واسعتخدام األدوات التعي تععود إلعى دفعع حعدوثها، 
 رار مثل هذه المخاطر.أو تك
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  حمايععة االسععتثمارات وذلععك مععن خععقل حمايععة قععدرتها الدائمععة علععى توليععد األربععاح رغععم أي
 خسائر عارضة.

  إن إدارة المخععاطر و التخطععيا السععتمرارية العمععل همععا عمليتععين مربععوطتين مععع بعضععهما
المعدخقت البعض و ال يجوز فصلهما، حيع  أن عمليعة إدارة المخعاطر تعوفر الكثيعر معن 

 لعملية التخطيا الستمرارية العمل.
  تقععععوم إدارة المخععععاطر بوضعععععع تقععععارير دوريعععععة بشععععأن حجعععععم المخععععاطر التعععععي يتعععععرص لهعععععا

 االستثمار.

لمنهجيععة  ا  وتتمثععل هععذه األهععداه وفقعع للمؤسسععةتحديععد األهععداه الرئيسععية  وفععي هععذا الصععدد يمكععن  
 : (2015)الشيخي، المخاطر فيما يلي، ومدخل المراجعة علي أسا  اادارة الشاملة للمخاطر

 :أهداه المستويات اادارية العليا وتعك  هذه األهداه ر ية إدارة  األهداف اإلستراتيجية
 الشركة أو المؤسسة نحو تحقيق قيمة مضافة ألصحاب رأ  المال .

 :ـــة تعععرتبا األهعععداه التنفيذيعععة أو أهعععداه العمليعععات باالسعععتخدام الكعععفء  األهـــداف التنفيذي
والفعال للموارد البشرية والمادية المتاحة في المؤسسة، فالتحديد الواضح والمحعدد والكعفء 

 لخهداه التنفيذية يعتبر أمرا  ضروريا  وحيويا  ادارة موارد المؤسسة. 
 :التقععارير والقععوائم الماليععة بالمؤسسععة،  تتمثععل فععي مععدى مصععداقيه وشععفافية أهــداف التقريــر

 سواء الداخلية أو الخارجية والتي تحتوي علي معلومات مالية أو غير مالية .
 : تتعلق بمدى التزام إدارة المؤسسة بالقوانين المطبقة والقواعد والنظم   أهداف مدى االلتما

 وللوائح الموضوعية .

تنععدرج تحععت عمليععة البحعع  عععن جميععع المخععاطر  يمكععن القععول أن كععل أهععداه إدارة المخععاطر     
ودراستها و تحديد أثارها وطرق السعيطرة عليهعا، والعمعل علعى إيجعاد طعرق جديعدة فاعلعة و مناسعبة 

 للتخفيف منها وحلها و معالجتها.
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 مبادئ وقواعد إدارة المخاطر المصرفية:. 13.2
االلتععزام بمجموعععة مععن المبععادئ أن فعاليععة و نجععاح إدارة المخععاطر فععي أي المصععره تسععتوجب    

األساسععية التععي تضععبا طريععق عملهععا، وأيضععا  إلععى تحديععد واضععح لمهامععه فععي المصععاره التجاريععة 
 (:2015حتى تحقق األهداه المنشودة)غانية،

  أن يكون لدى المصره لجنة مستقلة تسمى لجنة إدارة المخاطر تهتم بمععداد السياسعة العامعة
تنفيذ تلعك السياسعات، كمعا تقعوم بمراقبعة و قيعا  المخعاطر بشعكل أما اادارة المختصة فتتولى 

 دوري. 
  تعيين مسئول مخعاطر لكعل نعوع معن المخعاطر الرئيسعية تكعون لديعه الخبعرة الكافيعة فعي المجعال

 المصرفي.
   وضع نظام محدد لقيا  و مراقبة المخاطر لتحديد مستوى كل نوع من المخاطر التي يمكن

ة وتحديد تأثيرها على ربحية المصره و مقءته الرأسعمالية وتحديعد قياسها بشكل دقيق المعرف
 األسقف االحترازية لقئتمان و السيولة والسوق. 

 .تقييم أصول المصره وخاصة االستثمارات كمبدأ أساسي لقيا  المخاطر و الربحية 
  .استخدام أنظمة معلومات حديثة ادارة المخاطر ووضع ضوابا أمان لها 
  إدارة المراجعععة داخليععة مسععتقلة تتبععع مجلعع  اادارة تقععوم بالتععدقيق لجميععع أعمععال ضععرورة وجععود

 المصره بما فيها إدارة المخاطر.
 .تقع مسؤولية إدارة المخاطر بشكل أساسي على مجل  اادارة 
  على مجل  اادارة إقرار إستراتيجية إدارة المخاطر و تشجيع القعائمين علعى اادارة إلعى قبعول

بعققنيعععة فعععي أطعععار هعععذه السياسعععات و العمعععل علعععى تجنعععب المخعععاطر التعععي يصععععب المخعععاطر 
 عليهم تقييمها.

  وضعععع ضعععوابا أمعععان لجميعععع األنظمعععة المعلوماتيعععة الرئيسعععية معععن أجعععل الحفعععا  علعععى صعععحة
 وسقمة وسرية المعلومات.

  وضعععع خطعععا طعععوارئ مععععززة بعععمجراءات وقائيعععة ضععععد األزمعععات يعععتم الموافقعععة عليهعععا معععن قبععععل
 ين للتأكد من أن المصره قدر على تحمل أي أزمة.المسؤول
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 . خصائص إدارة المخاطر:14.2
إلعععى أن أهعععم الخصعععائص أو السعععمات األساسعععية ادارة المخعععاطر تشعععير العديعععد معععن الدراسعععات      

 (:2008تتمثل في األتي)محمود، 
  طعة أن مخاطر النشاس تتغير بصعورة مسعتمره، معع تغيعر األحعداع المحي : هعملية مستمر

بالمؤسسععة، بحيعع  يععتم بنععاء آليععات التعامععل مععع مخععاطر النشععاس داخععل الهيكععل التنظيمععي 
للمؤسسعة واعتبارهعا جعزءا  حيويعا  بالمؤسسعة، فهععذا يعوثر مباشعرة علعى معدى قعدرة المؤسسععة، 
لتحسين وتطوير وإدارة إستراتيجيتها تجاه تحقيق مهامها وأهدافها، وأن تطبيعق معنهج إدارة 

ادارة في تجنب الخسائر المالية الناتجة عن وقوع الخطعر، خاصعة فعي المخاطر يساعد ا
ظعععل األسعععواق العالميعععة المفتوحعععة ذات المنافسعععات العاليعععة، ممعععا يسعععاهم فعععي إضعععافة قيمعععة 

 للمؤسسة، ويحافظ علي استمرارها  في ممارسة النشاس.
 :اه أهعدافها تحدد المؤسسعة ر يتهعا تجع تنفيذ إدارة المخاطر في طار إستراتيجية المؤسسة

ااستراتيجية، وتضع سياستها لتحقيعق هعذه األهعداه، بحيع  يعتم تصعميم العمليعات بشعكل 
يناسب تعدفق العمعل عبعر جميعع مسعتويات الهيكعل التنظيمعي للمؤسسعة، و يقحعظ أن هعذا 
االتجععععاه يععععوفر االنسععععجام والتكامععععل بععععين أهععععداه التشععععغيل علععععى مسععععتوى الوحععععدات، بععععين 

 مؤسسة علي المستوى الكلي.األهداه ااستراتيجية لل
  :تتطلعععب إدارة مخعععاطر النشعععاس تنفيـــذ إدارة المخـــاطر عبـــر كافـــة المســـتويات التنظيميـــة

بالمؤسسعععة تعععوافر ر يعععة شعععاملة للمخعععاطر، معععن خعععقل حصعععر المخعععاطر المرتبطعععة بكافعععة 
أنشعطة التشععغيل، و التعععره علععى اآلثععار السعلبية المتوقعععة، نتيجععة حععدوع هععذه المخععاطر، 

مدى التوافق بين أشكال المخاطر المختلفة، وبين قدرة المؤسسة علعى تحمعل هعذه وتحديد 
المخععاطر ويجععب أن تأخععذ المؤسسععة فععي االعتبععار كافععة األنشععطة علععى جميععع المسععتويات 

بعععدءا  معععن التخطعععيا االسعععتراتيجي، و انتهعععاء بمعععدى تعععوافر المعععواد علعععى مسعععتوى  ةالتنظيميععع
سععتوى التشععغيل بالمخععاطر ااسععتراتيجية علععي أنشععطة التشععغيل، مععع ربععا المخععاطر علععى م

 مستوى المؤسسة بالكامل، من أجل توفير ر ية شاملة عن مخاطر النشاس.
 (:2015كما أضاف )الشيخي، 

 .تصمم للتعره على األحداع الجوهرية التي تؤثر على المؤسسة 
 .تمكن من توفير تأكيد معقول حول مدى تحقيق األهداه المرغوبة 
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 موذج إدارة المخاطر:. مرونات ن15.2
البععد األول للرقابة الداخلية معن ثقثعة أبععاد  Cosoنموذج إدارة المخاطر وفقا  لجنة  يتكون       

، و أمععا البععد الثالع  يمثععل عبعارة ععن ثمانيعة مكونععات، أمعا البععد الثعاني يتكععون معن أربععة مكونعات
قارير، وأهداه العمليات، و األهداه األهداه وتم تقسيم األهداه إلى أهداه االلتزام، وأهداه الت

(، وفيمععععععا يلععععععي نتنععععععاول مكونععععععات البعععععععد 3-2ااسععععععتراتيجية، كمععععععا هععععععي موضععععععحة فععععععي الشععععععكل )
 (:2015والشيخي،  2015والخولي،  2014األول)الطحاوي، 

 (3-2الشكل)
 (Coso)يوضح األبعاد الثقثة وفقا  لجنة 

 
 (199: 2015)المصدر الشيخي، 

 :المؤسسعة فعي  عتمعد عليعهتالعنصعر األساسعي العذي  البيئعة الداخليعة تعتبعر البيئة الداخلية
لمخععاطر، بمععا فععي ذلععك فلسععفة إدارة المخععاطر وتحديععد المسععتوى المقبععول وتتضععمن اتحديععد 

 أيضا  القيم األخققية
 :األهععععداه قبععععل أن تحععععدد األحععععداع  بتحديععععد يجععععب أن تقععععوم المؤسسععععة وضــــع األهــــداف

أهععداه النشععاس العديععد مععن المخععاطر المحتملععة التععي تععؤثر علععى تحقيععق األهععداه، وتواجععه 
دارة المخاطر على أهمية وضعع امن مصادر داخلية،أو خارجية ويؤكد نموذج المؤسسة 

مخعععاطر النشعععاس و محاولعععة المؤسسعععة ألهعععدافها وذلعععك للتععععره علعععى األحعععداع المسعععببة ل
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التعامل معها ، وتشمل األهداه الرئيسية األربعة  استكشاه هذه المخاطر و تحديد طرق 
 وهي: أهداه إستراتيجية، و أهداه تنفيذية، وأهداه التقرير، وأهداه االلتزام.

 :ى األحعععداع الداخليعععة و يجعععب التععععره علععع التعـــرف علـــي األحـــدا  المســـببة للمخـــاطر
أو  إيجابيعا   ثرة علعى تحقيعق أهعداه المؤسسعة، قعد يكعون تعأثير هعذه األحعداعالخارجية المعؤ 

فاألحععداع السععلبية تععؤدي إلععي أحععداع تولععد مخععاطر تعععوق تحقيععق ، سععلبيا  أو االثنععين معععا  
فعرص يمكعن  هدافها، وتهعدد اسعتمرارية المؤسسعة، أمعا األحعداع االيجابيعة تقعدمألالمؤسسة 

، وان قيعععام المؤسسعععة باألخعععذ فعععي االعتبعععار كافعععة العوامعععل اسعععتغقلها فعععي تحقيعععق األهعععداه
الداخلية و الخارجية سيؤدى إلى تحديد األحداع المسببة للمخاطر بشكل دقيعق و يسعاعد 
علععى تععوفير ر يععة شععاملة لهععذه األحععداع، بااضععافة إلععى ذلععك يجععب علععى المؤسسععة عععدم 

 ر في حالة وقوعها. إهمال األحداع ذات االحتمال المنخفض، إذا كان تأثيرها كبي
  :وفيها يتم تحليل المخاطر، مع األخذ في االعتبار احتمالية حدوثها وأثر تقد ر المخاطر

 كل منها كأسا  لعملية إدارتها، ويتم ذلك من خقل الخطوتين التاليتين:
 ويتم خقل هذه الخطوة احتساب القيمة المتوقعة للمخاطر ويجب مراعاة ا قيال الخطر :

أن حساب الخطر ال يتوقف علي تحديد و  يمة تختلف وفقآ لطبيعة المخاطرأن هذه الق
القيمة المتوقعة ولكن أيضا علي احتمال تحقق  هذا الخطر وحساب احتماله يتوقف 

 علي طبيعة الخطر نفسه .
  :بعد قيا  الخطر يتم ترتيب األخطار من حي  أهميتها، ويمكن ترتيل المخاطر

ستويات وهي مخاطر عالية، مخاطر متوسطة، ومخاطر تصنيف المخاطر إلي ثقثة م
 منخفضة ويوضح الشكل التالي مصفوفة تقدير المخاطر.
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 (4-2)الشرل رقم                          

 ) وضح مصفوفة تقد ر المخاطر (
االحتمال     
 التأثير

 منخفض متوسا  عالي

 متوسا عالي عالي جدا   عالي
 منخفض متوسا عالي متوسا
 منخفض جدا   منخفض متوسا منخفض

 
 (61:  2016المصدر)الظن،

  :بعد تقدير المخاطر، فمن االستجابة لها تقع بين واحدة أو أكثر من االستجااة للمخاطر
 النقل. القبول، التقليص، أربع مجموعات رئيسة  هي: التجنب،

  :لتساهم في التأكيد على أن وهي السياسات وااجراءات التي يتم تفعيلها أنشطة الرقااة
حي  تتدرج ،طرق االستجابة للمخاطر التي تواجهها الوحدة االقتصادية تدار بكفاءة

 ااجراءات الرقابية في أربع فئات هي:
  ) الرقابة المانعة ) الوقائيةPreventative. 
   الرقابة التوجيهيةDirective. 
   الرقابة االستكشافيةDetective. 
 ية  الرقابة التصحيحCorrective. 

 :تعتبر المعلومات ونظم المعلومات ذات أهمية خاصة لعملية إدارة  المعلومات واالتصال
المخاطر، حي  ال يمكن متابعة أو السيطرة على المخاطر التي ال توجد معلومات كافية 
عنها، إن عدم توافر المعلومات عن المخاطر المحتملة يؤدي إلى عدم القدرة على ترتيب 

ر حدوثها، أو حساب التكلفة المحتملة )األثر(، المخاطر وفقا  ألولوياتها، أو معرفة تكرا
ويمكن القول إنه يجب توصيل هذه المعلومات في شكل وفي إطار زمني يمكن من 
خقله أن يقوم األفراد العاملون بالوحدة االقتصادية بمسئولياتهم، ويمكن أن تتم عملية 

 تدفق المعلومات واالتصال الفعال عبر جميع مستويات الوحدة.
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 لعكسية اجراء بمعني أن يتم متابعة عملية إدارة المخاطر وعمل التغذية ااعة: المتا
 التعديقت القزمة.

 (5-2)الشكل

 )يوضح مكونات إدارة المخاطر(                                

  

 (83: 2011المصدر)البجيرمي، 
       

سيتناول الفصل الثالع  تطعور ونشعأة المراجععة الداخليعة و مفهومهعا و أهعدافها و أنواعهعا وواجبعات 
 المراجع الداخلي ودره في تحسين أداء إدارة المخاطر

 مجلس إلدارة
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  الفصل الثالث                                                                  

 في تحسين أداء إدارة المخاطر ودورها المراجعة الداخلية

 

 :مقدمــــــة. 1.3

التجاريعة  األعمعال أصعحاب كعان حيع  بعيعد منعذ   زمعن كمهنعة الداخليعة المراجععة ع رفعت      
ظهعر  فقعد ومهنعي علمعي كمفهعوم الداخليعة المراجععة لهعم، وأمعا التجاريعة العمليعات بمراقبعة يهتمعون 
مجعال  فعي قعديما   عرفعت قعد الداخليعة المراجععة خدمعة أن معن العرغم معؤخرا ، وعلعى بعه االهتمعام
خعدمات  ومجعال طبيععة أن إال المؤسسعات معن كثير في انتشارها تم ما وسرعان التجارية األعمال
 .(2009العفيفي،  (األخيرة اآلونة في التطوير بها كثيرا  منحصا قد الداخلي المراجع

 معن هعزت ععددا   التعي الماليعة الفضعائح بععد خاصعة الوظيفعة هعذه إلعى الحاجعة ازدادت و قعد      
 بارمعاالت االيطاليعة وشعركة األمريكيعة، المتحعدة الواليات في نرون إ مثل العالم في كبر الشركاتأ

عمعل المراجععة  علعى الخعارجي المراجعع باعتمعاد إليهعا الحاجعة ازدادت كمعا الشعركات، معن وغيرهعا
 معن دور ععزز ممعا الفحعص الكامعل، معن بعدال ااحصعائية العينعات علعى أيضعا   واعتمعاده الداخلية

 يتعلعق بالمراجععة خعاص معيعار إلعى إععداد للمحاسعبين العدولي االتحعاد ودفعع ،المراجععة الداخليعة
 .(2011الداخلي)المدهون، المراجع من الخارجي المراجع بمدى استفادة

المخعاطر  إدارة فعي اليجعابيا هعاتأثير  خعقل معن المراجععة الداخليعة ومسعتقبل أهميعة تزايعد نإ  
بهعا)الظن،  القعوة نقعاس وتحديعد ،ةسعتراتيجياا إععداد فعي سعاهمي االقتصعادية للوحعدة قيمعة وإضعافة
2016). 
 وواجبات وأنواعها وأهدافها نشأة المراجعة الداخلية و مفهومها بيان الفصل إلى هذا يهده     

  ودوره في تحسين أداء إدارة المخاطر المراجع الداخلي
 تطور ونشأة المراجعة الداخلية:. 2.3
مهما كان التوافق أو االختقه بين المؤرخين حول نشأة و استخدام نشعاس المراجععة الداخليعة     

عبر الزمن، فمنه يمكن القول أن تطور المراجعة الداخلية كانت  بداياته بتأسي  معهد المعراجعين 
بعدأ  ( فمععه وبتطعوره1941سنة ) IIA)) of Internal Auditors Instituteاألمريكي الداخليين 

 يشعععععرون  يتضععععح مفهععععوم و منهجيععععة و آليععععات المراجعععععة الداخليععععة وأصععععبح المععععراجعين الععععداخليين
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حيعع  يعتبععر المعهععد، المنظمععة المهنيععة الدوليععة األساسععية التععي تضععطلع  ،بالمسععتوى المهنععي القئععق
بمهمععة تعزيععز و تطععوير مهنععة المراجعععة الداخليععة  وهععو فععي نفعع  الوقععت السععلطة المعتععره بهععا و 

لم الرئيسي و الرائد المععروه فعي تقعديم  وصعياغة  المععايير ومعنح الشعهادات وإععداد البحعوع المع
 .العلمية و تقديم التوجيهات التقنية لمهنة المراجعة الداخلية في جميع أنحاء العالم

ة الداخليعة فععي وفعي سعبيل االرتقععاء بالمسعتوي المهنعي للمععراجعين العداخليين وتطعوير مهنععة المراجعع 
و تضععععمنت هععععذه المعهععععد أربععععع خطعععوات هامععععة  علععععى المسععععتوى الععععالمي اتخععععذات المختلفععععة المنشععع

إصععدار معععايير الممارسععة المهنيععة و الخطععوات األربععع إصععدار قائمععة مسععئوليات المراجعععة الداخليععة 
إصععععدار قواععععد السععععلوك المهنعععي للمععععراجعين العععداخليين وإعععععداد برنعععامج تأهيععععل و للمراجععععة الداخليعععة 

  .خليينالمراجعين الدا
قائمعة مسعئوليات المعراجعين  1947قد أصدر معهد المعراجعين العداخليين فعي يوليعو معن ععام ف    

( فعععي صعععورتها األولعععى ثعععم تعععم تحعععدي  تلعععك القائمعععة بشعععكل منعععتظم لعععتعك  1947IIAالعععداخليين )
لتطعورات فعي امواكبعة لالتطور السعريع و المسعتمر فعي مفهعوم و طبيععة وأهعداه المراجععة الداخليعة 

بيئة األعمال و بالتالي أخذ تعريف المراجعة الداخلية  داخل الشركة في األتساع من فتعرة ألخعرى 
و يقتصر الغرص في هذه القائمة على وضع مجموعة من الخطوات العامة  و اارشادية لتحديعد 
الععدور المناسععب ومسععئوليات المراجعععة الداخليععة داخععل الشععركة و تغطععي هععذه القائمععة أربععع جوانععب 

ساسعععية هعععي: طبيععععة وظيفعععة المراجععععة الداخليعععة، هعععده و نطعععاق المراجععععة الداخليعععة ،مسعععئوليات أ
يفعععة المراجععععة الداخليعععة، و تسعععتخدم هعععذه القائمعععة ظواسعععتققل و  وسعععلطات قسعععم المراجععععة الداخليعععة،

كأسععا  عععام لوضععع لععوائح ألنشععطة المراجعععة الداخليععة وتحديععد دورهععا وسععلطاتها و مسععئولياتها فععي 
وإذا تتبعنععا طبيعععة  المراجعععة الداخليععة فععي التقععارير المصععدرة مععن قبععل معهععد المععراجعين ، المؤسسععة

( لوجدنا أن تلك التقارير أوضحت طبيععة 1991( وحتى عام )1947(الداخليين ابتداءا  من عام 
يعة و " نشاس تقيمي مستقل ينشأ داخل الشعركة  و يهعده إلعى فحعص األنشعطة المالالمراجعة الداخلية  بكونها 

المحاسبية والعمليات األخعرى و هعي نظعام رقعابي يعمعل علعى فحعص و تقيعيم كفعاءة و فاعليعة نظعم الرقابعة األخعرى 

 (12: 2014)إبراهيم،  " "مؤسسةداخل ال
حينعععذاك معععن خدمعععة اادارة فقعععا إلعععى خدمعععة داه األساسعععية للمراجععععة الداخليعععة وتطعععورت األهععع    
فعي الوفععاء بالمسعؤوليات الملقعاة علعى عععاتقهم  مؤسسعةككعل  ومسعاعدة جميععع الععاملين بال مؤسسعةال

شعععععمل العمليعععععات التشعععععغيلية )المراجععععععة التشعععععغيلية  تتحليقت الداخليعععععة لالععععععن طريعععععق تزويعععععدهم بععععع
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Operational Auditing ( بااضععععععافة إلععععععى العمليععععععات الماليععععععة و المحاسععععععبية )المراجعععععععة
 .(Financial Auditingالمالية
مراجععة الداخليعة، و للتعريعف معنقح  االمريكعى( تبني معهد المراجعين الداخليين 1999في سنة ) 

أصعععععبح ينظعععععر للمراجععععععة الداخليعععععة وفقعععععا  لهعععععذا التعريعععععف علعععععى أنهعععععا عبعععععارة ععععععن نشعععععاس توكيعععععدي 
Assurance  واستشاري Consultin(.2011)البجرمي، موضوعي 

تجاوب  مع التغيرات في بيئة المهنة كما نعتج ععن وبتحليل هذا المفهوم يتضح أنه جاء لي
هذا التعريف تغيير األساسعيات التعي قامعت عليهعا المراجععة الداخليعة سعواء فعي مجعاالت عملهعا أو 

( اشعترطت أن 1991ععام ) ى( وحت1947من يقوم بها فجميع التعريفات التي صدرت منذ عام )
عتمعاد علعى معراجعين داخليعين و لكعن التعريعف أي باال المؤسسعةتتم المراجعة  الداخلية من داخل 

وتقعععوم المراجععععة  ،( سعععمح بمسعععناد بعضعععها أو كلهعععا إلعععى طعععره خعععارجي1999الصعععادر فعععي ععععام )
ثعقع حديثعة وهعي: عمليعات  الداخلية وفقعا  لهعذا التعريعف بعأدوار توكيديعة  واستشعارية فعي مجعاالت

 (.2014، إبراهيمالرقابة و إدارة المخاطر، و الحوكمة )
 بمصعدار المعهعد قعام (2010) لععام أكتعوبر شعهر معن عشعر التاسعع فعي وبالتحديعد أخيعرا  

 بها ابتداء العمل بدأ والتي للمراجعة الداخلية الدولية المهنية الممارسة معايير من المعدلة النسخة
 األساسعي الجعوهر علعى المعهعد الداخلية حافظ لتعريف المراجعة وبالنسبة(2011) عام بداية من

 أو أدارة، هعو ةالداخليع ةنشعاس المراجعع:  " التعالي الشعكل علعى أصعبح و (2001) ععام لتعريعف
 تأكيديعة خعدمات المهنعة، يقعدمون  ممارسعي معن غيعرهم أو المستشعارين، معن فريعق أو قسعم،

 والمساعدة المنظمة، قيمة عمليات وتحسين لزيادة مصممة ومستقل، موضوعي واستشارية بشكل
 و ٕادارة الحوكمة، عمليات فعالية وتحسين تقييم بهده ومنتظمة منهجية بصورة أهدافها انجاز في

 (44: 2011رمي، يو الرقابة")البج المخاطر،
 مفهو  المراجعة الداخلية :. 3.3
  فقد عرفت بأنها المؤسسة، تركز عليها التي من أهم الوظائف الداخلية تعد المراجعة           
 لضمان مستمر اادارة بشكلتنشؤها  المؤسسة المستعملة داخل واألنظمة من األنشطة مجموعة "
 لحماية أصول المستخدمة االحتياطيات كفاية من والتأكد وااحصائية، البيانات المحاسبية دقة

 والسياسات للخطا العاملين إتباع بااضافة إلي التحقق من مدى المؤسسة، هذا وممتلكات
 الرقابة وجميع وسائل والخطا السياسات سقمة تلك وقيا  المحددة لهم، اادارية وااجراءات
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ووضع االقتراحات من اجل التحسينات القزم إدخالها، وذلك حتى  ،مهامهم في أداء األخرى 
تصل المؤسسة إلي درجة الكفاءة اانتاجية القصوى في ضوء اامكانيات المتوفرة" 

 (.:201344)شراب،
الداخليعععععة أداة معععععن أدوات اادارة العليعععععا فعععععي تحقيعععععق الرقابعععععة علعععععى أنشعععععطة تعتبعععععر المراجععععععة      

ن جميع العمليات أداخلية، وذلك من خقل التأكد من المصره والحلقة األهم في سلسلة الرقابة ال
الماليععة وااداريععة قععد تمععت وفقععا للخطععا والسياسععات المرسععومة وإنهععا حققععت النتععائج المرجععوة، وقععد 

( فعععي أول نشعععرة لمسعععئوليات المراجعععع العععداخلي IIAالمعععراجعين العععداخليين األمريكعععي)ععععره مجمعععع 
" بأنهعا نشعاس تقيمعي  Statement of Responsibilities of Internal Auditorبعنعوان 

مسععتقل يععتم داخععل المؤسسععة بقصععد مراجعععة العمليععات المحاسععبية والماليععة كأسععا  لتقععديم الخععدمات 
 (53: 2013ي،")الحويلالوقائية لإلدارة

 تأكيعدات تعوفير هعي المراجعع العداخلي الفععال علعي أن "وظيفعة بالتأكيعد 2وقد قامت لجنعة بعازل   
واادارة العليععا حععول جععودة و فعاليععة الرقابععة الداخليععة للمصععاره، وإدارة  اادارة لمجلعع  مسععتقلة

 مؤسسعتها لحمايعة علياال واادارة اادارة مجل  المخاطر، ونظم اادارة والعمليات، وذلك لمساعدة
 (.22: 2016)أبو شعبان، "وسمعتها
للمحاسعبين  الصعادر ععن االتحعاد العدولي(610)قد تبنعي معيعار المراجععة الداخليعة العدولي رقعمل    

 وتقعويم اختبعار وظائفعه وتتضعمن خعدمتها لغعرص المنشعأة ضعمن ينشعأ تقييمعي "نشعاس علعي أنهعا
)دحععدوح،  " الداخليععة الرقابععة ونظععام المحاسععبي وفاعليععة النظععام ومقئمععة كفععاءة ومراقبععة

376:2014.) 
تأسيسا  على ما تقدم من خقل التعريفات السابقة للمراجعة الداخلية، فأن مفهوم وظيفة المراجععة  

هعععو أععععم واشعععمل معععن مجعععرد  IIA)مجمعععع المعععراجعين العععداخليين األمريكعععي ) الصعععادر ععععن الداخليعععة
شعمل المجعاالت ااداريعة والتشعغيلية كتقيعيم الخطعا يل إمتعدا فحص النشعاس المعالي والمحاسعبي وإنمع

والسياسععات وااجععراءات واقتععراح السععبل المناسععبة لتطويرهععا وتقععيم االلتععزام بهععا مععن جانععب المععوظفين 
وحسععن اسععتغقل المععوارد والكفععاءة، كمععا أنهععا انتقلععت مععن تقيععيم أداء إدارة الشععركة إلععي تقيععيم القيمععة 

ل، وبالتعععالي أصعععبحت المراجععععة الداخليعععة ذات مفهعععوم واسعععع معععن حيععع  ككععع للمؤسسعععةاالقتصعععادية 
شععمولية إجراءاتععه بااضععافة إلععي دورهععا الجديععد فععي تقيععيم المخععاطر التععي مععن المحتمععل أن تواجععه 

 وتحسين فاعلية إدارة المخاطر و الحوكمة في الوحدات االقتصادية. المؤسسة
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 ريف الحدي  للمراجعة الداخلية فيما يلي: ( إلي عناصر التع2009كما أشار )العفيفي،       
 :ال يعتبر االستققل من المفاهيم المستحدثة فعي مجعال المراجععة الداخليعة،  نشاط مستقل

غيععر أن المسععتحدع هععو اتسععاع نطععاق هععذا المفهععوم ليتضععمن اسععتققل النشععاس إلععي جانععب 
والفاعليععة علععي االسععتققل التنظيمععي، وذلععك اضععفاء المصععداقية علععي المراجععع الععداخلي، 

أنشطة المراجعة الداخليعة، ويعنعي االسعتققل إفصعاح المجعال أمعام المراجعع العداخلي ألداء 
واجباتعععه المهنيعععة بحريعععة تامعععة وبعيعععدا ععععن أيعععة ضعععغوس فعععي تحديعععد نطعععاق المراجععععة، أو 
منهجياتها وكذلك االحتفعا  باالسعتققل التنظيمعي، بمعا يمكنعه معن إتمعام عمليعات الفحعص 

ن النتائج وتوصيلها إلي المستويات المناسبة بحرية تامة، وتجنب االشتراك في والتقرير ع
 فحص أو التأكيد علي أنشطة قد يكون شارك فيها. 

 :والمقصععود بالنشععاس التأكيععدي هععو الفحععص الموضععوعي لخدلععة بغععرص  تأكيــد موضــوعي
( وكمععةي )الحتععوفير تقععويم مسععتقل ادارة المخععاطر والرقابععة، وعمليععة إدارة الععتحكم المؤسسعع

للمؤسسععة، مثععل العمليععات الماليععة، واألداء، وااللتععزام بالسياسععات واللععوائح داخععل المؤسسععة، 
وأمن النظام والموضوعية هي موقف ذهني غير متحيز يسمح للمراجع الداخلي بأن يقوم 
بعمله بحي  يكون مقتنعا بما قام به، وبأنه لم يقدم أي تنازالت جوهرية تعؤثر علعي جعودة 

المراجعععع العععداخلي حكمعععه علعععي األمعععور المتعلقعععة  يبنعععى ل، وتتطلعععب الموضعععوعية أالالعمععع
 بالمراجعة علي أحكام اآلخرين.

 وتحعدد بالمؤسسة: هي عبارة عن الخدمات االستشارية التي تتعلق ذو طبيعة استشارية ،
بمعععا يضعععيف قيمعععة للمنشعععأة ويعععدعم المؤسسعععة طبيععععة ونطعععاق هعععذه الخعععدمات باالتفعععاق معععع 

تحكم المؤسسعععععي وإدارة المخعععععاطر وعمليعععععة الرقابعععععة بعععععدون أي مسعععععئولية إداريعععععة عمليعععععة الععععع
و بمعنععى أدق أال يععدخل  للمععراجعين الععداخليين، مثععال ذلععك النصععيحة، المشععورة، والتععدريب

 .المراجع الداخلي في األعمال التنفيذية ألعمال سيتم مراجعتها من طرفه
  :وتحديد فرص التحسينات في المؤسسةهو تحسين الفرص لتحقيق أهداه إضافة قيمة ،

العمليات التشغيلية أو تخفيض درجة التعرص للمخاطر عن طريق القيام بخدمات التأكيد 
والخعععدمات االستشعععارية، وبمعنعععى آخعععر معععا يمكعععن أن تقدمعععه المرجععععة الداخليعععة معععن منعععافع 

 ستمراها.والمتأثرين به بما يضمن بقا ها وا المؤسسةلجميع األطراه المرتبطين بنشاس 
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  :والمقصعود بالمخعاطر هعو معدى إمكعان وقعوع حعدع معا يمكعن أن يكعون لعه إدارة المخاطر
تأثير سلبي علي تحقيق األهداه، ويتم قيا  الخطر بتوقعع النتعائج المترتبعة علعي وقوععه 

 ودرجة احتمال حدوثه.
 ( هعععي سلسعععلة معععن ااجعععراءات المسعععتخدمة بوسعععاطة الحوكمـــهإدارة الـــتحرم المؤسســـي :)

لععي أصععحاب المصععالح لتععوفير ااشععراه علععي المخععاطر وإدارتهععا ومراقبتهععا مععن كفايععة ممث
 لغرص تحقيق الوكالة. المؤسسةالضوابا الرقابية والمساهمة المباشرة في إنجاز أهداه 

 أنواع المراجعة الداخلية:. 4.3
لظن، ايلعي) فيمعا تتمثعل المراجععة الداخليعة، إطعار تحعت تنعدرج التعي األنعواع معن العديعد هنعاك     
2016) 
 للعمليعات ظمتالمنع الفحعص نعع عبعارة"هو الماليعة المراجععة الداخليعة:الماليـة لمراجعـةا 

 بالمبعادئ االلتعزام معدى لتحديعد بهعا المتعلقعة والسعجقت المحاسعبية والقعوائم الماليعة
: 2015انشاصعي،(وأي متطلبعات أخعرى"ااداريعة  والسياسعات عليهعا المتععاره المحاسعبية

تعكع   الماليعة التقارير بأن المقبول الحد توفير إلى ةالمالي المراجعة عمليات وتهده(60
 معع يعتقءم بمعا الجاريعة وحسعاباتها عملياتهعا، ونتعائج ،للمؤسسعة المعالي الوضعع بأمانعة
 (2016)لظن،المحاسبة مبادئ

 : يقعوم  العذي المراجععة معن النعوع ذلعك الرقابعة وهعو مراجععة أيضعا   ويسعمى مراجعـة االلتـما
 الماليعة الرقابيعة للضعوابا وااجعراءات والعمليعات، السياسعات، تطبيعق معن بالتأكعد

 معن التأكعد إلعى بااضعافة أصولية، بصورة الموضوعة القوانين ومدى تطبيق والتشغيلية،
 طبقت قد مهنية جمعيات قبل من أو المؤسسة، قبل من الموضوعة الجودة، إجراءات أن

  جيدة بصورة
 المؤسسعة داخعل المختلفعة للوظعائف هالشعامل المراجععة بهعا ويقصعدالتشـغيلية: المراجعـة 

 التنظيميعة الهياكعل تحليعل خعقل معن الوظعائف هعذه وفاعليعة ومقئمعة كفعاءة معن للتحقعق
 المؤسسعة أهعداه تحقيعق معدى علعى للحكعم األخعرى المتبععة األسعاليب كفعاءة معدى وتقييم
 اادارة فعي المختلفعة المسعتويات لقتصعال بعين وفعالعة جديعدة طعرق  إيجعاد علعى وللعمعل
 الربحية وزيادة وفعالية بكفاءة المتاحة الموارد واستخدام
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 بهعا تعؤدى التعي والفعاليعة والكفعاءة االقتصعادية تحسعينا ويقصعد بهع اإلداريـة: المراجعـة 
 األهعداه وتقيعيم ودراسعة لفحعص اادارية المراجعة هدهتو  والوظائف التنظيمية األنشطة
 التشعغيل ووسعائل وطعرق  الرقابيعة واألسعاليب والعنظم والسياسعات وااجعراءات والخطعا

 أسعلوب جعودة تقيعيم عمليعة ويشعمل ونتائجعه الفعلعي والبشعرية واألداء الماديعة واامكانيعات
 االقتصادية. الوحدة نطاق أهداه ضمن والرقابة المخاطر إدارة

 المعراجعين  معهعد أشعار:البيئيـة المراجعـة(العداخليينllAإلعى ) البيئيعة  المراجععة موضعوع
 معا تحديعد الشعركة خقلعه معن تتمكن الذي نظامال من جزء متكامل عبارة عن وذكر بأنها

 القانونيعة بالمتطلبعات وتضعمن االلتعزام ومقئمعة بهعا كافيعة البيئيعة الرقابعة نظعم كانعت إذا
 علعى يقعوم تقييمي نشاس " بأنه أيضا   السياسة وذكر متطلبات إلى بااضافة والتشريعية،
 الترتيبات مع وتوافقه فاعليته من بغرص التحقق االقتصادية للوحدة البيئي األداء فحص
النوع  هذا ، ويهده"االقتصادية المالية للوحدة القوائم على أثاره وتحديد المخططة، البيئية
 أن يمكعن والتلعوع ومعا بالبيئعة الخاصعة االلتعزام باألنظمعة معدى قيعا  المراجععة إلعىمعن 
 .لمؤسسةا يواجه

 أهداف المراجعة الداخلية:. 5.3
المعراجعين  معهعد ععن الصعادرة الداخليعة المهنعي للمراجععة األداء مععايير نشعرة حعددت لقعد      

هعده  أن مقعدمتها فعي المراجععة اهعداه (1978) ععام األمريكيعة المتحعدة الواليعات فعي العداخليين
 وذلك بفاعلية، مسؤولياتهم تأدية على أعضاء المنشأة جميع مساعدة هو الرئي  المراجع الداخلي

 تهعم التعي والمعلومعات والمشعورة والتقويمعات والتوصعيات بعالتحليقت بتزويعدهم القيعام خعقل معن
 أساسعية إلعى أهعداه ووظعائف المراجعع العداخلي تقسعيم مراجعتهعا، ويمكعن يعتم التعي األنشعطة

 (:2016وثانوية)ابو شعبان، 
 وأهمها ممكنة إنتاجية كفاية أقصى : وهي ضمان تحقيقاألهداف األساسية: 

 به االلتزام ومدى الموضوعة وااجراءات السياسات إتباع من التأكد. 
 الموضوعة وااجراءات والسياسات الخطا تقييم. 
 وسعوء  االخعتق  ليهعا معنع والمحافظعة المنشعأة ومعوارد علعى أمعوال المحافظعة

 .االستعمال
 والخطا السياسات ورسم اتخاذ القرارات( المحاسبية البيانات دقة من التحقق(. 
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 وصادقة دقيقة محاسبية بيانات المختلفة اادارية الهيئات بتزويد االلتزام. 
 والبيانعات والدراسعات والتحلعيقت بالمفارقعات ااداريعة المسعتويات االلتعزام بتزويعد 

 .المالية وااحصائية والتقارير
 مقئمة وتحسينات تعديقت من ما تراه  باقتراح اانتاجية الكفاءة رفع. 

 :أهمها لإلدارة شتى خدمات بتقديم المراجع الداخلي يقوم األهداف الثانوية: 
 الجعدد للععاملين إدارة اافعراد تنظمهعا التعي التعدريب بعرامج المسعاعدة فعي أععداد 

 .والقدامى
  تأخير وبدون  وعناية بدقة ماجباتهتقديم و و  ئهمأدا نيحست على العاملينتحفيز. 
 والتقعب والغ  األخطاء ارتكاب من الحد أو منع. 
 اادارة طلب على بناء وبحوع بدراسات القيام. 

 أقسعام المراجععة الداخليعة  إن أهعداه الداخليعة للمراجععة األمريكيعةالمعايير ت ن إصداراضم ومن
 أن تشعمل ويمكعن اادارة، ومتطلبعات المؤسسعة حجعم و هيكعل علعى وتعتمعد تختلعف بشعكل كبيعر

 للمحاسعبين، العدولي االتحعاد(التاليعة معن األهعداه الداخليعة واحعد أو أكثعر قسعم المراجععة نشعاطات
 (:2009646: ،رميينقق عن البج

 بمسؤولية مراجعة  يقوم  قسم بالمراجعة الداخلية أن يجب الداخلية: الرقااة اإلشراف على
 .عليها بعمل تحسينات والتوصية عملها وااشراه علي الرقابة أنظمة

 بمراجعة الوسائل  الداخلية المراجعة قسم يقوم : فحص المعلومات المالية والتشغيلية
والتشغيلية   المالية المعلومات لتحديد وقيا  وتصنيف وإعداد التقارير حول المستخدمة

للمعامقت  ةالتفصيلي االختبارات فيها بما المختلفة البنود وعمل استفسارات معينة حول
 .وااجراءات الحسابات وأرصدة

  :النشعاطات التشعغيلية بمراجععة المراجععة الداخليعة يقعوم قسعممراجعة األنشطة التشـغيلية 
 غير نشاطات المنشأة في ذلك بما والكفاءة، الفاعلية ناحية ومن االقتصادية من الناحية
 .المالية

  :بمراجعععة االلتععزام  المراجعععة الداخليععة قسععم يقععوممراجعــة االلتــما  اــالقوانين واألنظمــة
والمتطلبعات  اادارة وتوجيهعات وسياسات األخرى  الخارجية والمتطلبات واألنظمة بالقوانين
 .األخرى  الداخلية
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 وتقييم المخاطر تحديد من خقل المؤسسة المراجعة الداخلية قسم يساعدالمخاطر:  إدارة 
 .الرقابة نظمةوأ المخاطر إدارة تحسين في والمساهمة المهمة

 :بتحقيقهعا فيمعا يتعلعق الحوكمعة عمليعةبمراجععة  المراجععة الداخليعة قسعم يقعيم الحوكمـة 
 المخعاطر معلومعات والمساءلة وإيصعال األداء وإدارة ألهدافها المتعلقة باألخقق  والقيمة

 بالرقابعة المكلفعين التواصعل بعين وفاعليعة المؤسسعة فعي المعنيعة إلعى الجهعات والرقابعة
 واادارة.  والمراجعين الداخليين والخارجيين

  الداخلية: المراجعة المهنية للممارسة األمريرية المعا ير .6.3

 العمل يقيم أن ضوئها يستطيع المراجع في التي المقايي   "بأنها معايير المراجعة تعره    
 ينتسعب كعضعو بهعا التعزم التعي بالواجبعات قعام قعد كعان إذا معا علعى يتعره وأن به"، الذي قام
 المهنعة أعضعاء بعين عليعه المتععاره المسعتوى  وبعنف  مهنعة المحاسعبة و المراجععة، إلعى

 (.21: 2016)لظن،

يقععوم بهععا  التععيقععام المعهععد األمريكععي للمععراجعين الععداخليين بوضععع معععايير لتنظععيم األعمععال       
ذلك زيععععادة ثقععععة المععععراجعين الععععداخليين لكععععي يععععتم االسععععتفادة مععععن أعمععععالهم فععععي خدمععععة المؤسسععععة، كعععع
 معهد قامه علي ،المراجعين الخارجيين بالتقارير التي يصدرها المراجع عن األعمال التي يقوم بها

 :(2011رمي، يقسمين)البج إلى بالمهنة الخاصة المعايير بتقسيم المراجعين الداخليين
 1000 االرقم ترميمه وتم – الصفات امعا ير اهتم والذي القسم األول  
 20 00االرقم ترميمه وتم – األداء امعا ير اهتم والذي الثاني القسم 
( إلعي  Aالحعره ) يرمعز حيع  محعددة، لحعاالت تطبيعق مععايير معن يتكعون  المععايير معن نعوع وكعل

   .االستشارية الخدمات ( إلىCالتأكيد وحره ) خدمات
 (:2011رمي،يمعا ير الصفات)البج 
المعايير التي من خقلها يتم معرفعة الصعفات التعي يجعب أن تتعوفر فعي المعراجعين العداخليين      

  للمؤسسة:
  األهداف والصالحيات والمسئوليات. – 1000المعيار رقم 
    االستقاللية والموضوعية. –  1100المعيار رقم 
  الكفاءة وبذل العناية المهنية الواجبة. – 1200المعيار رقم 
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  الرقااة وبرامج التطوير. – 1300المعيار رقم 
 وهنا سيتم التطرق إلى معايير الصفات التي لها ارتباس بشكل مباشر بالمخاطر وإدارة المخاطر:

  العناية المهنية الالزمة:بذل _ الكفاءة و  1200المعيار رقم 
  الكفاءة:1210المعيار رقم _ 

 A1210:  يجععب علععي المععراجعين الععداخليين الحصععول علععي المعرفععة الكافيععة مععن
، ولكعن ال يتوقعع معنهم المؤسسعةأجل تقييم المخاطر والطعرق التعي تعدار بهعا ضعمن نشعاس 
 أن يكون مسئولين بشكل مباشر ورئيسي عن اكتشافها .

 A1210:  يجععععب علععععي المععععراجعين الععععداخليين الحصععععول علععععي المعرفععععة الكافيععععة
ي مجعععال مخععاطر تكنولوجيعععا المعلومععات والرقابععة وتقنيعععات المراجعععة القزمعععة واألساسععية فعع

 انجاز األعمال الموكلة إليهم.
  بذل العناية المهنية الالزمة : 1220المعيار رقم _ 

 A1220:  يجب علي المراجعين الداخليين بذل العناية المهنية القزمة مع األخذ
 وإدارة المخاطر والرقابة. هبعين االعتبار مدى كفاية وفعالية عمليات الحوكم

 A1220 يجعععععب علعععععي المعععععراجعين العععععداخليين االهتمعععععام بمعععععا يتعلعععععق بالمخعععععاطر :
ن جهعة أخعرى فعمن إجعراءات الجوهرية التي قد تؤثر علي األهعداه والعمليعات والمعوارد ومع

التأكيععععد لوحععععدها ال تكفععععي وال تضععععمن بععععأن جميععععع المخععععاطر الهامععععة سععععوه يععععتم تحديععععدها 
 واكتشافها حتى لو تم بذل العناية المهنية والواجبة .

  ، تشعععير مععععايير األداء الصعععادرة ععععن المعهعععد األمريكعععي  (:2013معـــا ير األداء )شـــرا
اس المراجععععة الداخليعععة بتقيعععيم معععدى التععععرص للمعععراجعين بشعععكل ععععام إلعععي تأكيعععد قيعععام نشععع

للمخاطر المرتبطة بحوكمة الشركات وكذلك كعل معن العمليعات ونظعم المعلومعات المتعلقعة 
: إمكانيععة االعتمععاد علععي صععحة المعلومععات الماليععة والتشععغيلية ، فعاليععة وكفععاءة كععل مععنب

التطعععرق إلعععي مععععايير  العمليعععات، حمايعععة األصعععول، االلتعععزام بعععالقوانين واللعععوائح، وهنعععا سعععيتم
 األداء التي لها ارتباس بشكل مباشر بالمخاطر وإدارة المخاطر:

  حيعع  البععد مععن قيععام مععدير إدارة نشــاط المراجعــة الداخليــة-2000معيــار رقــم :
مدارة نشعععاس المراجععععة بفعاليعععة بحيععع  يزيعععد معععن جعععودة عمليعععات إدارة بعععالمراجععععة الداخليعععة 
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األخققيعة  والمبعادئالحوكمعة، بااضعافة إلعي االلتعزام بمععايير المهنعة  المخاطر والرقابعة و
 والسلوكية .

  يجب علي مدير المراجعة الداخلية وضع الخطا  التخطيط: -2010معيار رقم
علعععي أسعععا  المخعععاطر لتحديعععد أولويعععات نشعععاس المراجععععة الداخليعععة بمعععا يتفعععق معععع أهعععداه 

 .المؤسسة
 A12010:  يجعععب أن تعتمعععد خطعععة المراجععععة الداخليعععة علعععي تقيعععيم إدارة

المخاطر التي تم تحديدها، علعي أن يكعون ذلعك معرة واحعدة كعل ععام كحعد أدنعى، كعذلك ال 
  .بد من االهتمام بتوجيهات اادارة العليا ومجل  اادارة في العمليات

  المراجعععة علععي مععدير  إبــالم مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا: -2060معيــار رقــم
الداخليععة أن يرفععع تقععارير بشععكل دوري لمجلعع  اادارة واادارة العليععا يوضععح فيهععا أهععداه 
عمليات المراجعة الداخلية، وكل من مسئولياته وصقحياته وكذلك نسبة اانجاز المحققة 
من الخطة الموضوعة، كعذلك يجعب أن يشعتمل التقريعر علعي مصعادر المخعاطر الجوهريعة 

قابععععة ومخععععاطر االحتيععععال وقضععععايا الحوكمععععة إضععععافة إلععععي المواضععععيع كععععذلك مواضععععيع الر 
 .ها مجل  اادارة واادارة العلياوالقضايا األخرى التي يحتاجها أو يطلب

  يجب أن يقوم نشاس المراجعة الداخليعة بتقيعيم  طبيعة العمل: -2100معيار رقم
مععن خععقل إتبععاع  وااسععهام فععي تحسععين عمليععات الحوكمععة وإدارة المخععاطر والرقابععة وذلععك

 .أسلوب منهجي منظم
 2110- :علععي نشععاس المراجعععة الداخليععة أن يقععيم ويوضععح التوصععيات  الحوكمــة

ومسعععاعدتها فعععي تحقيعععق العديعععد معععن  المؤسسعععةالمناسعععبة لتحسعععين عمليعععات الحوكمعععة فعععي 
األهععداه أهمهععا توصععيل التقععارير حععول المعلومععات الخاصععة بالرقابععة وإدارة المخععاطر إلععي 

 .المؤسسة مناسبة فيالجهات ال
 2120- :علعععي نشعععاس المراجععععة الداخليعععة أن يقعععيم معععدى فعاليعععة   إدارة المخـــاطر

، ومععدى مسععاهمته فععي تحسععينها، وعليععة يجععب علععي المراجععع المؤسسععةإدارة المخععاطر فععي 
 الداخلي أن يقيم هذه العمليات وقدرتها علي تحقيق نتائج معقولة ومقبولة تضمن: 

  متها في مواجهة المخاطر المحيطة بها.ومه المؤسسةدعم أهداه 
 . تمييز المخاطر التي تم تحديدها وتقييمها 
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  اختبععععار قععععرارات مناسععععبة تسععععتجيب للمخععععاطر ووفععععق أهميععععة وأولويععععة هععععذه
 .مؤسسةالمخاطر علي ال

  الحصععععول علععععي المعلومععععات المتعلقععععة بالمخععععاطر وتوصععععيلها فععععي الوقععععت
ومجلععع  اادارة وذلععك للمشععاركة وتحمعععل  المناسععب إلععي كععل معععن المععوظفين واادارة العليععا

 المسئوليات في عمليات إدارة المخاطر .
  يقوم نشاس المراجعة الداخلية بجمع المعلومات القزمة والتعي تسعاعد فعي تقيعيم عمليعة إدارة        

المخععاطر وذلععك أثنععاء تنفيععذه لمهامععه المتعععددة ممععا يععوفر لديععة تصععورا  كععامق  لعمليععة إدارة المخععاطر 
 .ومدى فعاليتها مؤسسةعلي مستوى ال

تتم مراقبة عملية إدارة المخاطر إما بشكل مستمر من خقل نشاس إداري معين، أو بشكل متقطع 
 ومنفصل من خقل إجراء تقييم لها خقل فترات معينه، ويمكن مراقبتها باستخدام كق الطريقتين. 

 A2120:  حععدوع احتيعال وكيععف علعي نشعاس المراجعععة الداخليعة أن يقععيم احتمعال
 المخاطر الناتجة عنة . المؤسسةتواجه 
 C2120 : أثنععاء المهمععات االستشععارية علععي المراجعععة الداخليععة معالجععة المخععاطر

بما ال يتعارص مع أهداه المهمات االستشارية، وعليهم التحذير في حال وجعود مخعاطر 
 جوهرية غير ملحوظة مسبقا .

 C2120: ة أن يسعععععتخدم المعرفعععععة والخبعععععرة التعععععي المراجععععععة الداخليععععع ى فريعععععقعلععععع
 يكسبوها خقل تنفيذ المهمات االستشارية في تقييم عملية إدارة المخاطر في المنشأة .

 C2120:  إثناء مساعدة المراجعين الداخليين لإلدارة في وضع وتحسين عمليات
 إدارة المخعععاطر فمنععععه يجععععب علععععيهم االمتنععععاع ععععن تحمععععل أيععععة مسععععئولية نيابععععة عععععن اادارة

 ومسئوليتها الكاملة والفعلية عن عملية إدارة المخاطر .
 A2130: المراجعععة الداخليععة تقيععيم كفايععة وفعاليععة عمليععة الرقابععة فععي  فريععق ىعلعع

 االستجابة للمخاطر المتعلقة بالحوكمة والعمليات ونظام المعلومات من خقل تقييم:
 . موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية 
  وفعالية العمليات والبرامج .كفاءة 
 . مدى حماية األصول 
 . االلتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات وااجراءات والعقود 
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  عنععد التخطععيا للمهمععة يجععب علععي المععراجعين اعتبــارات التخطــيط:  - 2201معيــار رقــم
 هالععععداخليين األخععععذ باالعتبععععار، المخععععاطر الجوهريععععة  المرتبطععععة بالنشععععاس، أهدافععععه ومععععوارد
واألسعععاليب التعععي معععن خقلهعععا يعععتم المحافظعععة علعععي المخعععاطر عنعععد مسعععتوى مععععين، فعاليعععة 
وكفايعععة إدارة مخعععاطر النشعععاس وعمليعععات الرقابعععة بالمقارنعععة معععع نمعععوذج أو شعععكل الرقابعععة . 
الفعععرص المتاحعععة ادخعععال تحسععععينات جوهريعععة وهامعععة علععععي عمليعععة إدارة مخعععاطر النشععععاس 

 وعمليات الرقابة .
 A2210 بععععمجراء تقيعععيم أولععععي للمخععععاطر  وااجعين العععداخليين أن يقومعععع: علعععي المععععر

 المتعلقة بالنشاس قيد المراجعة، ويجب أن تعك  أهداه المهمة نتائج هذا التقييم .
 C2210:  ال بد أن تتوافق أهداه المهمات االستشارية مع عمليات الحوكمة

 وإدارة المخاطر 
 A2440: تائج إلي األطراه الخارجية علي مدير المراجعة الداخلية قبل نشر الن

)تقييم المخاطر المحتملة على المؤسسة، استشارة اادارة العليا أو  القيام بما يلي
ما لم يكن  المستشار القانوني، الرقابة على النشر من خقل تقييد استخدام النتائج (

  تحد من النشر. هناك متطلبات قانونية أو تنظيمية
 C2440لقضعععععايا المتصعععععلة بعععععمدارة المخعععععاطر والرقابعععععة : يمكعععععن أن يعععععتم تحديعععععد ا

والحوكمععة أثنععاء المهمععة االستشععارية وإذا كانععت تلععك القضععايا تمثععل أهميععة بالغععة للمنظمععة، 
 فمنه ينبغي توصيلها إلي اادارة العليا ومجل  اادارة.

  عندما يعتقد المراجع الداخلي بأن  قرار قبول اإلدارة العليا للمخاطر: -2600معيار رقم
، فقبععد عليععة ؤسسععةادارة العليععا قععد قبلععت مسععتوى مععن المخععاطر غيععر مقبععول بالنسععبة للما

مناقشععة ذلععك مععع اادارة وإذا لععم يععتم التوصععيل لحععل لهععذه المسععألة معهععا فيجععب عليععة تقععديم 
 مجل  اادارة ولجنة المراجعة. إلى حول ذلكتقرير 

 : مبادئ وقواعد السلوك األخالقي للمراجعة الداخلية. 7.3 
معهعععد المعععراجعين العععداخليين بوضعععع دليعععل جديععد ألخققيعععات مهنعععة المراجععععة الداخليعععة وقعععد قععام     

تضععمن الععدليل أربعععة مبععادئ أخققيععة وأثنععى عشععرة قاعععدة سععلوكية قسععمها وفقععآ للمبععادئ األخققيععة 
بيععان إلععي مفهععوم المراجعععة الداخليععة الجديععد وأهدافععه، ومععن الضععروري وجععود  األربعععة وذلععك اسععتنادا  

 (:2013رسمي بقواعد السلوك األخققي وذلك لخسباب التالي)شراب، 
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 . إن المراجعين الداخليين يمثلون مهنة المراجعة الداخلية 
  ومجل  اادارة يعتمدان علي مهنة المراجعة الداخلية. المؤسسةإن إدارة 
 كعنهم يجب أن يحافظ أعضاء المهنة علي معايير للسعلوك ، والشعره والشخصعية حتعى تم

 من ممارسة المراجعة الداخلية بطريقة تحقق الغرص منها.
 وهذه المبادئ األخققية والقواعد السلوكية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين هي

 (1  :2009 ،IIA ينقق  عن البج:)رمي 
 معن  تعتبر نزاهة المراجعع العداخلي أسسعا  لتعدعيم الثقعة فيمعا يقعوم بعه :النماهة /المبدأ األول

، وعليععة الصععادرة عععن المراجععع أعمععال، وعليععة تعتبععر هععي األسععا  لقعتمععاد علععي ااحكععام
 فمن قواعد السلوك تتضمن التالي: 

 داء عملهم بأمانة وحذر ومسئولية علي المراجعين الداخليين أ 
  قع منهم وفقآ للمهنية والمتطلباتمراعاة القوانين وتقديم اافصاح المتو. 
 ة أعمععال أو أنشععطة غيععر معروفععة بااضععافة إلععي عععدم القيععام عععدم االشععتراك فععي أيعع

 .المؤسسةبتصرفات تسيء للمهنة و 
 أن يتوفر في المراجع الداخلي أعلي مستوى معن الموضعوعية  :الموضوعية /المبدأ الثاني

المهنية في تجميع وتقييم وتوصيل المعلومات المتعلقة بالنشاس أو العملية محل الفحص، 
ع الععداخلي بتقيععيم الظععروه ذات العققععة بطريقععة متوازيععة وأن ال تتععأثر بحيعع  يقععوم المراجعع

أحكامعععه بنعععاء علعععي مصعععالح شخصعععية أو مصعععالح اآلخعععرين، ويشعععمل هعععذا المبعععدأ القواععععد 
 السلوكية وهي: 

 المشععاركة فععي أنشععطة أو عققععات قععد تضعععف أو  عععدم علععي المععراجعين الععداخليين
الهم بشعكل غيعر متحيعز، ويتضعمن ذلعك من المفترص أن تضععف قعدرتهم علعي  أداء أعمع
 التي يعملون بها. لمؤسسةاألنشطة والعققات التي قد تتعارص مع مصلحة ا

 التععي يعملععون فيهععا والتععي  المؤسسععةعععدم قبععول أشععياء مععن األطععراه ذات العققععة ب
 من الممكن أن تضعف من مصداقية أحكامهم المهنية .

 لتوصععل إليهععا أثنععاء تأديععة أعمععالهم اافصععاح عععن كععل الحقععائق الجوهريععة التععي تععم ا
والتي من الممكن في حال عدم الكشف عنها أن يؤدي إلي تضليل وتحريف في تقاريرهم 

 عن نتائج األعمال التي تم تدقيقها من قبلهم.
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 يجععععب علععععي المعععراجعين الععععداخليين أن يحترمععععوا قيمععععة وملكيععععة   :الســــرية /المبــــدأ الثالــــث
المعلومععات التععي يحصععلون عليهععا، وأن ال يكشععفوا عععن أيععة معلومععات دون أن يكععون لهععم 
السععلطة التعععي تخعععولهم القيعععام بععذلك معععا لعععم تكعععن متطلبععات قانونيعععة أو مهنيعععة تلعععزمهم القيعععام 

 بذلك، ويشمل هذا المبدأ القواعد السلوكية وهي: 
 كععععون المععععراجعين الععععداخليين أمنععععاء وحععععذرين فععععي اسععععتخدام المعلومععععات التععععي أن ي

 يحصلون عليها أثناء تأدية أعمالهم وواجباتهم، وحماية هذه المعلومات.
  عدم اسعتخدام المعلومعات التعي يحصعلون عليهعا لتحقيعق أيعة مكاسعب شخصعية أو

 .ؤسسةاستخدامها بشكل يتعارص واألهداه المشروعة للم
 علعععي المعععراجعين العععداخليين اسعععتخدام المعرفعععة والمهعععارات  :الكفـــاءة المهنيـــة/عالمبـــدأ الراا

والخبععرات القزمععة ألداء خععدمات المراجعععة الداخليعععة ويشععمل هععذا المبععدأ القواعععد السعععلوكية 
 وهي: 

  تأدية الخدمات واألعمال التي يمكن القيام بها من خقل توفر المعرفة والمهعارات
 .والخبرات القزمة لتأديتها

  تأدية خدمات المراجععة الداخليعة وفقعآ لمععايير الممارسعة المهنيعة الدوليعة للمراجععة
 الداخلية.

  السعععععي دائمععععا  وبشععععكل مسععععتمر لتطععععوير وتحسععععين كفععععاءة وجععععودة الخععععدمات التععععي
 يقدمونها

 مها  ونطاق المراجعة الداخلية:  .8.3
مؤسسة يسمح له بتوسيع نطاق يختلف المراجع الداخلي عن المراجع الخارجي في أن مركزه في ال

فحصععه واختباراتععه نظععرا  لمععا يتععوافر لديععه مععن وقععت وإمكانععات تسععاعده علععي مراجعععة كافععة عمليععات 
 (: 2011ويتسع نطاق عمله ليشمل) عت ، ؤسسةالم

 . تقعععويم أنشعععطة المؤسسعععة وأنظمعععة الرقابععععة الداخليعععة وتحليعععل المخعععاطر بشعععكل موضععععوعي
 ومستقل.  

   .مراجعة مدى إمكانية االعتماد علي المعلومات المالية والتشغيلية 
 .التأكد من االلتزام بالسياسات وااجراءات والخطا والنظم واللوائح 
    .مراجعة وسائل الحفا  علي األصول والتحقق من وجود تلك األصول 
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 .تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة 
  مراجعععة البععرامج والعمليععات للتأكععد مععن أن النتععائج تتمشععى مععع األهععداه الموضععوعة، وأن

 البرامج والعمليات تنفذ كما هو مخطا لها. 
  بما يحسن من إدارة المخعاطر وكفعاءة  المؤسسةتقديم االستشارات للجهات المختلفة داخل

 وفعالية العمليات التشغيلية.
 المصارف: طبيعة المراجعة الداخلية في .9.3
 العدول، جميعع في االقتصاد عليه يرتكز الذي الفقري  العمود بمثابة التجارية المصاره تعد      

 معن نعوع بأنعه المصعره للمحاسعبين العدولي االتحعاد المراجععة ععن ممارسعة بيعان فقعد ععره
 فيهعا، يعمعل التعي العدول في الرسمية السلطات قبل من كمصره المعتره بها المالية المؤسسات
 الوظيفعة وتتمثعل اسعمه، معن كجعزاء "مصعره" المصعطلح باسعتعمال عليعه مقصعورا   حقعا يمتلعك
 األخرى، المالية الخدمات إلى إضافة واالئتمان الودائع قبول في المصاره التجارية في الرئيسية
 واالعتمعادات الكمبيعاالت وإصعدار وقبعول الماليعة، واألوراق األجنبيعة العمعقت بيععو  شعراء مثعل
 .األخرى  المصرفية األعمال من وغيرها
 تتعولى داخليعة جهعة وجعود األمر يتطلب فمن المصرفي العمل تعقيدات وزيادة لتشعب ونظرا   
 كبيعرة أهميعة تكتسعب المراجععة الداخليعة عمليعة فعمن لذلك األداء، ومتابعة مراقبة ومسؤوليات مهام

 المراجععة الداخليعة، لعمليعة المصعره وأنشعطة اتجميعع اادار  إخضاع يجب حي  في المصاره
 الواجعب ااجعراءات أهعم يلعي وفيمعا العمعل، هعذا معن نطعاق األنشعطة معن نشعاس أي اسعتبعاد دون 

  (:10: 2015الداخلي )سعدودي،  المراجع مهام القيام بها ضمن
  فحص وتقييم مدى فعالية ومقئمة نظام الرقابة الداخلية وأنظمة الضبا الداخلي والتحقق معن

االلتعععزام بمهعععام الرقابعععة الداخليعععة بتحليعععل مخعععاطر نظعععام الضعععبا العععداخلي والتحقعععق معععن القيعععام 
 بالمسؤوليات. 

  .تقييم التزام المصره بالسياسات والضوابا المتعلقة بالمخاطر 
 ية في العمل ) بما في ذلك الدقة والنزاهة والشمولية (. تقييم مدى الموثوق 
 .تقييم مدى مقئمة المعلومات المالية واادارية التخاذ القرارات 
   .تقييم مدى استمرارية وموثوقية نظم المعلومات االلكترونية 
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  التحقععق مععن سععير العمععل فععي أقسععام ودوائععر المصععره بالشععكل المطلععوب الععذي يحقععق الكفععاءة
 لية في العمل.والفاع
وبالتالي فمن من مسعؤوليات المراجعع العداخلي إعطعاء االهتمعام الكعافي بالضعوابا القانونيعة         

والتنظيميعععة التعععي تحقعععق أهعععداه الرقابعععة علعععي أعمعععال المصعععره، بمعععا فعععي ذلعععك السياسعععات والطعععرق 
ألمععر قيععام والقواعععد والمبععادئ الصععادرة عععن الجهععات المختصععة فععي العمععل المصععرفي،كما يتطلععب ا

المراجع الداخلي بمراجعة نظم إدارة المخاطر، وربا مستوى المخعاطر بمسعتوى كفايعة رأ  المعال، 
ومعرفععة مععدى االلتععزام بالسياسععات العامععة للمصععره وكمععا يتوجععب أيضععا أال يقتصععر أداء المراجععع 

اه ولي اهتمامعععا  بكافعععة األطعععر يعععالعععداخلي علعععي األنشعععطة داخعععل دوائعععر المصعععره، وإنمعععا يجعععب أن 
المتعاملة مععه لضعمان التقليعل معن المخعاطر التعي يتععرص لهعا، كمعا يجعب علعي المراجعع العداخلي 

ععد خطعة شعاملة لمراجععة العمليعات المصعرفية علعي أسعا  تقيعيم المخعاطر المتعلقعة باألنشععطة يأن 
المختلفة ومناقشة هذه الخطة علي مستوى مجل  اادارة وذلك من أجل الوصول إلي أداء أفضل 

 .مل المصرفيللع
عععده مععدير المراجعععة، فيتوجععب التركيععز علععي نقععاس الضعععف فععي أداء يوفيمععا يتعلععق بععالتقرير الععذي  

المصره واألهمية النسبية لهعا، وإصعدار التوصعيات القزمعة للمحافظعة علعي اسعتمرارية األداء معع 
 (.2011العمل علي متابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها)المدهون،

 راجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر:. دور الم10.3
الغايععة مععن إدارة المخععاطر هععي تخفيععف احتمععاالت حععدوع خسععائر، وتخفععيض النتععائج الماليععة      

لهذه الخسائر عند وقوعها، ولتحقيق ذلك البد من إجراء عدد من الخطوات األساسية تبعدأ بتحديعد 
طر داخعععل المصعععره، وبععععد التععععره علعععى جميعععع المجعععاالت واألنشعععطة التعععي تكعععون عرضعععة للمخعععا

المخعععاطر المختلفعععة تبعععدأ عمليعععة تقييمهعععا معععن خعععقل قياسعععها بشعععكل كمعععي لمعرفعععة حجعععم الخسعععائر 
المتوقععععة، ثعععم بععععد ذلعععك تعععأتي مرحلعععة التعامعععل معععع هعععذه المخعععاطر وكيفيعععة االسعععتجابة لهعععا،ويعتبر 

  يسععتطيع الوصععول إلععى المراجعع الععداخلي هععو العنصععر الفععال فععي إدارة المخععاطر المصععرفية، حيع
العديعد مععن البيانععات والمعلومعات التععي يمكععن اسعتخدامها لتقليععل المخععاطر بنسعبة كبيععر وخاصععة فععي 

 (.2011ظل الظروه االقتصادية )البجيرمي، 
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، ويعععد هععذا الععدور المراجععع الععداخلي فععي تفعيععل إدارة المخععاطر كمععا أن هنععاك دور مهععم يقععوم بععه
مجلععع  اادارة بشعععأن فعاليعععة أنشعععطة إدارة المخعععاطر فعععي ى لعععبمثابعععة تقعععديم ضعععمانات موضعععوعية إ
مخعاطر تعدار بشعكل مناسعب، وأن نظعام الرقابعة الداخليعة الأن  ىالمؤسسة للمساعدة فعي التأكيعد علع

يعمععل بشععكل فعععال، وهنععاك عععدة عوامععل رئيسععية ينبغععي أن تؤخععذ بعععين االعتبععار عنععد تحديععد دور 
 : (2015سعدودي، )المراجع الداخلي في إدارة المخاطر وهي

  الداخلي المراجعتجنب أي نشاس يهدد استققلية وموضوعية . 
  وعمليععات إدارة المخععاطر والرقابععة الداخليععةالقيععام باألنشععطة التععي تسععاهم فععي تحسععين نظععام ،

 الحوكمة في المؤسسة .
 وينبغععي علععى المراجععع الععداخلي القيععام بهععا،  التععيأشععار معهععد المععراجعين الععداخليين إلععى األدوار 

إلععى األدوار التععي يجععب عليععه تجنبهععا فععي مراحععل عمليععة إدارة المخععاطر، ومععن أهععم األدوار  ايضععا  
 (   2011الجوهرية التي ينبغي على المراجع الداخلي القيام بها)المدهون، 

  ة عمليات إدارة المخاطر الرئيسيةمراجع. 
  مخاطر.تقييم عمليات إدارة ال 
 .إعطاء ضمانات بشأن صحة تقييم المخاطر 
  .تقييم عملية اابقغ عن المخاطر الرئيسية 
 .إعطاء ضمانات بشأن سير عمليات إدارة المخاطر 

هناك العد د من المها  التي يجل علي المراجـع الـداخلي القيـا  بهـا لضـمان القيـا  بـدور فعـال 
 (:2015في إدارة المخاطر وهي )سعدودي، 

  الحصول علي المستندات التي تبين منهجية المؤسسة في إدارة مخاطرها، والتأكد معن خقلهعا
 علي شمولية المعلومات ومناسبتها لطبيعة المؤسسة.

  ومراجعة واستعراص المعلومات األساسية والمراجعة التي استندت إليها اادارة في  عن البح
 تقنيات إدارة المخاطر.

 لمخاطر التي تم وضعها من قبل اادارة أو المراجع  الخارجي.مراجعة تقارير تقييم ا 
  .التأكد من تحدي  منهج إدارة المخاطر بشكل مستمر 
 .المشاركة في إعداد التقارير والمراقبة علي عمليات إدارة المخاطر 
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 ية تدابير مبكرة لخزمات الماليةالتأكد من وجود آل. 
 يذيعة لتحديععد أهعداه وحعدات العمععل والمخعاطر المرتبطععة إجعراء مقعابقت مععع اادارة العليعا والتنف

 بها.
ــ أن  تجنبهــا فــي عمليــة إدارة المخــاطر وهــي  المراجــع الــداخلي ىكمــا أن هنــاك أدوار يجــل عل

 (: 2015، يكالتالي)سعدود
  المخاطر.تحمل علي  المؤسسة قدرة تحديد مستوى 
  .اتخاذ قرارات االستجابة للمخاطر 
  االستجابة للمخاطر لمصلحة اادارة.القيام بمجراءات 
 .المساءلة عن عمليات إدارة المخاطر 
 م ضمانات إدارية متعلقة بالمخاطرتقدي. 

 المصرفية  ة الداخلية وإدارة المخاطر. العالقة بين المراجع11.3

تصل بشكل كبير مع المراجع الداخلي، تعتبر إدارة المخاطر إحدى التخصصات التي ت
مهمة ومترابطة في إدارة المصاره، فقديما  كانت إدارة المخاطر جزء من عملية وتشكقن أدوات 

عن بعضهما البعض من حي  المهام و التكامل  نالمراجعة، ولكن اليوم تم فصل الوظيفتي
هي وحدة منفصلة عن المراجعة الداخلية، على الرغم من أن مخاطر التنظيمي، فمدارة ال

 (:2011وثيقا ، وتظهر مستويات العققة فيما يلي )المدهون، الوظيفتين مترابطتان ترابطا  

 :يراعي عند إجراء عملية التخطيا للمراجعة الداخلية  مرحلة تخطيط عملية المراجعة
تحديد ااجراءات التي تتضمن معلومات عن العمليات التي تتعرص للمخاطر العالية، 

يكل لكل المخاطر المتعاره حي  يتم تحديدها بناء على دليل المخاطر الذي يشكل ه
عليها، حي  يتم خقل هذه المرحلة تقييم مواضع المراجع الداخلي من منظور المخاطرة، 

 ومشاركة إدارة المخاطر في إجراء تقييم المخاطر.
 خقل مرحلة تنفيذ عملية المراجعة الداخلية، يكون محور التركيز مرحلة التنفيذ :

دارة المصره والرقابة الداخلية تعمل على تجنب األساسي هو اختبار ما إذا كانت إ
المخاطر أو الحد منها، لذا يوصي المراجع الداخلي بزيادة فعالية الضوابا الداخلية التي 

 يتم تحديدها من خقل التعاون المباشر بين المراجع الداخلي ومدير المخاطر.
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 :راق العمل الخاصة تضاه المعلومات المتعلقة بالمخاطر إلى أو  مرحلة أوراق العمل
للمراجع الداخلي أثناء تنفيذه لعملية المراجعة بحي  يتم الربا بين كل مقحظة أو نتيجة 
يتوصل إليها مع المخاطر التي يتعرص لها المصره، ويتم بعد ذلك صياغة التوصيات 
بالتعاون مع إدارة المخاطر والمراجع الداخلي، بااضافة إلى ذلك تقديم توصيات مناسبة 

تعلق بشكل خاص بمعالجة خطر معين أو الحقائق األخرى المذكورة في االستنتاجات، ت
 مثل عدم االمتثال لمبادئ داخلية.

 :خقل إليها التوصل تم التي النتائج وضع يتم مرحلة إعداد تقرير المراجع الداخلي 
 التقرير يتضمن بحي  بمعداده، الداخلي المراجعيقوم  الذي التقرير في المراجعة عملية
 تصدر بدورها التي العليا التقرير لإلدارة رفع ويتم القزمة، والتوصيات المخاطر تحديد

 بحي  ومتابعة تنفيذها،المراجع الداخلي  بتوصيات خخذل المخاطر إدارة إلى تعليماتها
 احتمال التعرص على التركيز مع وتحليلها المخاطر وتوضيح بتقييم المخاطر إدارة تقوم

 .اتجنبه وكيفية للخسارة
 :التي التوصيات لتنفيذ المتابعة مرحلة تأتي التقرير بمعداد القيام بعد مرحلة المتااعة 

 المخاطر أسا  على الداخلية الرقابة نظام وتقييم متابعة تتم حي  التقرير، عليها نص
 السيطرة إلى العملية هذه تهده و المخاطر، وإدارة ةالداخلي المراجعة إدارة بين بالتنسيق
 .للخسارة المصره تعرص من يقلل الذي بالشكل إدارتهاوٕ  المخاطر كافة على

الدراسععات التطبيقيععة السععابقة و تكععوين ااطععار النظععري للدراسععة و  سععيتناول الفصععل الرابععع مراجعععة
 صياغة فرضياتها.
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 الفصل الرابع

 الدراسات التطبيقية السابقة و تكوين اإلطار

 وصياغة فرضياتهاالنظري للدراسة 

 

قة وتكوين اإلطار النظري للدراسة وصياغة يتناول هذا الفصل استعراض للدراسات الساب     

 فرضياتها.

 السابقة:ت الدراسا  1.4

المراجعين  إدراكهدفت هذه الدراسة إلى التعره على مستوى  (:2006)أحمد دراسة      
الداخليين المصريين لدورهم في إدارة المخاطر و تحملهم المسئولية، وقد تكون مجتمع الدراسة 

لبالغ عددها وا 2006المصرية عام من عينة من الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية 
ت االتصاالالمصاره، والتامين، والمقاوالت، و ( شركة ممثلة ألربعة قطاعات وهي قطاع 16)

وقد توصلت هذه الدراسة إلى  ( قائمة استبيان على أربع شركات في كل قطاع،50وقد تم توزيع )
أن المراجعين الداخليين ال يدركون مسئوليتهم في إدارة المخاطر  العديد من النتائج أهمها األتي:

، وذلك بسبب بصورة كافية في ظل األوضاع الحالية مما أثر سلبا  على القيمة المضافة لعملهم
وجود المحددات التالية: ضعف مستوى فهم المديرين التنفيذيين، واادارة العليا، والعاملين 
بالشركات ألدوارهم في إدارة المخاطر، ضعف مستوى استققلية المراجع الداخلي، عدم وجود 
تأييد إطار يحكم تنفيذ عمليات إدارة المخاطر، نقص عدد المراجعين الداخليين، ضعف مستوى 

ومساندة اادارة العليا التنفيذية و مجل  اادارة، ضعف نظام االتصال داخل الشركة، ضعف 
مستوى الكفاية الفنية و المهنية القزمة للمراجعين الداخليين، كما أوصت هذه الدراسة بالعديد من 
عين التوصيات أهمها األتي: ضرورة ترتيب المحددات التي توثر على مستوى إدراك المراج

الداخليين لمسئوليتهم في إدارة المخاطر حسب األهمية النسبية لتأثيرها، ووضع السياسات و 
 ااجراءات العملية المناسبة للتعامل معها و الوصول بها إلى المستوى المقبول.  
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هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور المراجع الداخلي في ضبا  (:2007)المدلل دراسة      
فلسطين، وقد تكون مجتمع الدراسة من في داري بالشركات المساهمة العامة لي و اااألداء الما

( شركة 36الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لخوراق المالية و البالغ عددها )
: أن أقسام عدة نتائج أهمها ىإلوقد توصلت هذه الدراسة  ،( شركة31وقد تم أخذ عينة بلغت )

الداخلية في الشركات المساهمة العامة تقوم بدور جيد في ضبا األداء ااداري و المراجعة 
المالي و المساهمة بدعم حوكمة الشركة من خقل تقييم نظام الرقابة الداخلية و تقييم ودعم إدارة 
المخاطر و قيا  كفاءة و فاعلية األداء وانه توجد عققة كبيرة بين توفر درجة كافية من 

ية للمراجع الداخلي وبين ضبا األداء ااداري و المالي بالشركات المساهمة العامة، كما االستققل
أوصت هذه الدارسة بعدة توصيات أهمها: ضرورة توفير الموارد المالية و البشرية الكافية لوظيفة 
المراجع الداخلي في الشركات المساهمة العامة، وضرورة عقد الدورات التدريبية للمراجعين 

داخليين بهده إكسابهم المعرفة الكافية بمعايير المراجع الداخلي الصادر عن معهد المراجعين ال
و  حالداخليين، وكذلك ضرورة تقديم تقارير دوريه إلى مجل  اادارة عن مدى التزام الشركة باللوائ

 القوانين و القواعد المعمول بها.

التعره على دور المراجعة الداخلية في  إلىهدفت هذه الدراسة  (:2009)وطفة دراسة أبو      
تحسين كفاءة وفاعلية االستثمارات المالية في الشركات المدرجة في سوق فلسطين لخوراق 
المالية، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في إدارات المراجعة الداخلية في تلك 

هذه الدراسة إلى عدةَّ نتائج أهمها: أن ، وتوصلت مراجعا  داخليا   (80الشركات والبالغ عددها )
، وأن اءة وفاعلية االستثمارات الماليةهناك دور ملمو  لوظيفة المراجعة الداخلية في تحسين كف
على أساسها درجة تأثيرها في يتحدد عمل المراجعة الداخلية يرتكز على عناصر أساسية 
المراجع الداخلي وجودة أداء المراجع االستثمارات المالية والمتمثلة في استققلية وموضوعية 

 الداخلي، كما أوصت هذه الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: ضرورة تعميق المفاهيم والمبادئ
الداخليين من خقل عقد الدورات  مراجعة الداخلية لدى كافة المراجعينال التي قضت بها معايير

 م أركان ومقومات استققلية المراجع الداخلي.، وضرورة العمل على تدعيالقزم ليللتأهتدريبية ال

هدفت هذه الدراسة إلى التعره على تقويم الدور الحالي  (:2009)عصيمىدراسة     
للمراجعين الداخليين في الشركات المساهمة المصرية في ضوء متطلبات مراجعة إدارة المخاطر 
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ين في الشركات المساهمة المصرية وقد تكون مجتمع الدراسة من المحاسبين و المراجعين والمدير 
( قائمة استبيان على بعض 200شركة( وتم توزيع ) 200بنطاق القاهر والبالغ عددها )

( قائمة استبيان أخرى على بعض مدراء الشركات 200المحاسبين و المراجعين الداخليين و )
اللتزام بمعايير األداء المختارة، وقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها األتي: ا

المهني للمراجعة الداخلية بقواعد وآداب السلوك األخققي للعاملين بأقسام المراجعة الداخلية مع 
ضرورة توافر خطة شاملة وموثقة ومعلنة ومعتمدة توضح نطاق عمل المراجعة الداخلية وحدود 

م أداء المراجعة الداخلية يمكن مسؤولياتها، و أيضا ضرورة توافر نظام شامل ومتوازن لقيا  وتقيي
من خقله تحديد القيمة المضافة للشركة من ممارسة أنشطة المراجعة الداخلية، كما توصلت هذه 
الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: تفعيل كافة الجهود و اامكانيات مهنيا و أكاديميا في 

اصة المراجعة الداخلية، وذلك بما مصر و توحيدها بهده تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، خ
 يتفق ومتطلبات مراجعة إدارة مخاطر األعمال.

هدفت هذه الدراسة إلى وضع إطار متكامل لتفعيل دور المراجعة  (:2011)عتش دراسة    
الداخلية في إدارة المخاطر في بيئة األعمال المصرية، وكيفية التعامل مع المخاطر بالمنظمة 

تحسين فعالية أداء اادارة الشاملة للمخاطر من خقل القيام بمسؤوليتها عن بحي  تعمل على 
تحديد وتقييم المخاطر و االستجابة لها حتى يتم إدارتها و تخفيف آثارها لتصبح في حدود 
المستوى المقبول من المخاطر، وقد تكون مجتمع الدراسة من ر ساء لجان المراجعة ويبلغ 

( مفردة و مدير إدارات المراجعة 25لجان المراجعة والبالغ عددهم) ( مفردة و أعضاء20عددهم)
( مفردة و مدير 60( مفردة و المراجعين داخليين وكان عددهم)40الداخلية والبالغ عددهم )
( مفردة واألكاديميين و 60( مفردة و المراجعين الخارجين و عددهم )40إدارات مالية و عددهم)

هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: اتفاق جميع األطراه علي  ( مفردة، وقد توصلت35عددهم)
إمكانية تحسين فعالية أداء اادارة الشاملة للمخاطر وذلك باالعتماد على مدخل المراجعة 
الداخلية على أسا  المخاطر، كما أوصت هذه الدراسة بضرورة االرتقاء بالوضع التنظيمي 

ة المهني بطريقة سليمة وبشكل مستقل، وكذلك ضرورة للمراجع الداخلي بحي  يمكنه أداء واجب
التأهيل العلمي و العملي للمراجعين الداخليين من خقل دورات تدريبية و المؤتمرات والندوات 

 العلمية.
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هدفت هذه الدراسة إلى التعره علي مدى مساهمة وظيفة  (: 2011)دراسة البجيرمي     
دارة المخاطر في المصاره السورية العامة والخاصة حي  المراجع الداخلي وفعاليتها في عملية إ

يساعد نشاس المراجع الداخلي اادارة العليا ومجل  اادارة في عملية تحديد وتقييم المخاطر 
واالستجابة إليها من خقل تقديم خدمات تأكيديه واستشارية مختلفة أثناء تنفيذ عملية إدارة 

( مراجعا داخليا سوء من مصاره عامه أو خاصة  170 ) من المخاطر، وتكون مجتمع الدراسة
وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعه من النتائج أبرزها: ال يوجد مساهمه فعاله لنشاس المراجع 
الداخلي في عملية إدارة المخاطر في المصاره السورية العامة بينما يوجد مساهمه فعاله لنشاس 

اطر في المصاره السورية الخاصة، كما توصلت هذه المراجع الداخلي في عملية إدارة المخ
الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة تفعيل دور وظيفة المراجع الداخلي في عملية إدارة 

  .مستقبليةالالمخاطر في المصاره السورية العامة لتساعدها في مواجهة األزمات المالية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعره على دور المراجع الداخلي في  (:2011)المدهون دراسة      
تفعيل إدارة المخاطر في المصاره العاملة في قطاع غزة، وكذلك التعره على مدى تأثير 
االلتزام بالمعايير المهنية للمراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر، وقد تكون مجتمع الدراسة 

في المصاره العاملة في قطاع  ةالداخلي ةن في إدارات المراجعمراجعين الداخليين العامليالمن 
إلى عدة نتائج أهمها: يركز المراجعين الداخليين الدراسة ( مفرده، وقد توصلت 50غزة وعددهم )

في عملهم بشأن إدارة المخاطر على توفير تأكيد حول موثوقية ومقءمة المعلومات والرقابة 
مهامه من م المراجع الداخلي استشارات ادارة المخاطر ولي  الداخلية في المنظمات وكما يقد
قد أوصت هذه الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة بذل و القيام بعملية إدارة المخاطر، 

المراجعة المزيد من االهتمام والدعم لتحقيق المتابعة والتنسيق بين قسمي إدارة المخاطر و 
العمل على استمرارية تدعيم مقومات استققلية و  اع غزةفي المصاره العاملة في قط الداخلية

     القيام بأداء مهامه على أكمل وجه. المراجع الداخلي لكي يتمكن من

 المراجع الداخليهدفت هذه الدراسة إلى التعره على مدى تأثير  (:2012)دراسة رضوان      
، الدولية المراجعةة وفقا  لمعايير التجارية بقطاع غز  المصارهفي إدارة المخاطر المصرفية في 

التجارية بقطاع غزة والبالغ  المصارهوقد تكون مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين في 
وجود داللة  ( مراجعا  داخليا ، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:33عددها )
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تققلية والموضوعية والكفاءة المهنية ( من إيجابية بين تطبيق معايير السمات والمتمثلة في ) االس
التجارية الفلسطينية وبين إدارة المخاطر المصرفية،  المصارهفي  إدارة المراجعة الداخليةقبل 

والتخطيا  المراجعةإدارة أنشطة  يق معايير األداء والمتمثلة في)ووجود داللة إيجابية بين تطب
في  إدارة المراجعة الداخليةقبل  من لمعلومات(لتحكم المؤسسي وتحديد اوإدارة الموارد وا

التجارية الفلسطينية وبين إدارة المخاطر المصرفية، كما خلصت الدراسة إلى عدةَّ  المصاره
مما يساعد  المراجع الداخليتوصيات أهمها: ضرورة اهتمام الجهات اادارية بالمصاره بنشاس 

زمة لتدعيم مكانتها داخل المصره، وضرورة على تطوير هذه الوظيفة وتوفير اامكانيات الق
ومؤهقت  المراجعة الداخليةمن ناحية استققلية أقسام  المراجعة الداخليةاهتمام التشريعات بمهنة 

    العاملين بها.

م دور المراجع الداخلي في إدارة يتقي ىهدفت هذه الدراسة إل :(2013)دراسة الشيخي      
: التعره علي مدى ارية الليبية وذلك من خقل األتيالمصاره التج ىالمخاطر بالتطبيق عل

المراجع الداخلي خقل عملية  دور ىإدراك المراجع الداخلي ألهمية إدارة المخاطر، والتعره عل
في تفعيل إدارة المخاطر، وتكون   تقييم ومتابعة المخاطر ومراقبة إجراءات االستجابة لها ودوره

 إدارة(مدير 3)(مدير عام )تنفيذي( و3اادارة و)( رئي  وأعضاء مجل  13مجتمع الدراسة من )
(رئي  قسم مراجعة وموظف 39)ر فرع و(مدي20(مدير إدارة المخاطر و)2المراجعة الداخلية و)

قسم المراجعة و توصلت هذه الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: وظيفة المراجعة داخل المصره ال ب
من العينة  %85دي القحق للعميلة )الفحص المستندى(، أكثر من الفحص التقلي ةعدى وظيفتت

 أنو  أن المراجع ال يلعب دورا هاما في رقابة وتقييم و متابعة عملية إدارة المخاطر ىتؤكد عل
اغلب إدارات المراجعة الداخلية داخل المصاره التجارية الليبية تكون مغيبة عن القرارات الهامة 

عدة توصيات أهمها:  ىإلاالستثمار وغيرها من القرارات، كما توصلت داخل المصره مثل قرار 
الكوادر لهذه اادارة لما لها من لية و توفير التدريب و التعليم و االهتمام بمدارات المراجعة الداخ

أهمية بالغة في تفعيل إدارة المخاطر، كما يوصي أيضا بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات 
ائية في تحديد و ترتيب وتقييم المخاطر وإقحام إدارة المراجعة الداخلية في ذلك واألساليب ااحص
   .في إضافة قيمة للمنشاة دورهممية أه يدركون وجعل أفرادها 
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فعالية  ىهدفت هذه الدراسة إلى تحليل ومناقشة العوامل المؤثرة عل (:2013)دراسة حسن     
تحسين أداء إدارة المخاطر بالوحدة  ىأداء المراجعة الداخلية وتقييم تأثير تلك العوامل عل

المراجعين الداخليين تتكون من مجموعة من ( مفردة 90من ) الدراسة االقتصادية وتكون مجتمع
 المديرين الماليين بالشركات المساهمة المصرية المسجلة في بورصة األوراقمجموعة من و 

وجود اتفاق بين  ، حيت توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها،صريةالمالية الم
زيادة االستققلية و الخبرة المهنية و وجود لجنة مما تدل على مجموعات عينة الدراسة التطبيقية 

ق بين ، وعدم وجود اتفاالمخاطر بالوحدة االقتصادية يؤدي إلي تحسين أداء إدارة مراجعة داخلية
مجموعات عينة الدراسة التطبيقية إن الدعم ااداري من قبل اادارة العليا لوظيفة المراجعة 

 :عدة توصيات أهمها ىالداخلية ال يؤثر علي أداء إدارة المخاطر، كما توصلت هذه الدراسة إل
 المخاطر بالوحدة االقتصادية ودورضرورة اهتمام المنظمات المهنية بتوضيح مهام إدارة 

المراجعة الداخلية فيها واالهتمام بتأهيل أعضاء المراجعة الداخلية وأعضاء إدارة المخاطر من 
 خقل دورات التدريبية وحلقات التعليم المهني المستمر لتنمية قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم.

 الداخليالمراجع تقييم دور  التعره على  هدفت هذه الدراسة إلى (:2014)الجابري دراسة      
في تحسين نظام الرقابة الداخلية لنظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين العاملة في 
اليمن، وقد تكون مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين في اادارات العامة للمراكز الرئيسية 

ه الدراسة إلى ( مراجعال داخليال، وتوصلت هذ35لشركات التأمين في مدينة صنعاء والبالغ عددهم )
في تحسين نظام الرقابة الداخلية  المراجع الداخليالعديد من النتائج أهمها: وجود تأثير كبير لدور 

لنظم المعلومات المحاسبية في شركات التأمين العاملة في اليمن وذلك من خقل )خبرة وكفاءة 
 المراجعجل  اادارة، وتمتع الداخلي برفع تقارير دورية إلى م المراجع، والتزام المراجع الداخلي

 المراجعين الداخليينبالحيادية والنزاهة(، كما أوصت هذه الدراسة بعدةًّ توصيات أهمها: منح 
الصقحيات الكاملة التي تساعدهم على القيام بالمهام المنوطة بهم في تحسين نظام الرقابة 

    الداخلية.

لتعره على ااطار المتكامل لتفعيل دور هدفت هذه الدراسة إلى ا :(2014)دراسة راضي     
المراجعة الداخلية على أسا  المخاطر بحي  يعمل على تحسين فعالية أداء اادارة الشاملة 

االستجابة لها حتى يتم إدارتها اتهم عن تحديد وتقييم المخاطر و للمخاطر من خقل القيام بمسئولي
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مجتمع الدراسة من  تكون وقد , ن المخاطرو تخفيف آثارها لتصبح في حدود المستوى المقبول م
(مفرده، وقد توصلت 120المديرين التنفيذيين و مدراء إدارات المراجعة الداخلية والبالغ عددها )

المخاطر خطوة رئيسية لتحسين  ىهذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: تعد المراجعة عل
كما أوصت هذه الدراسة إلى مجموعة من أداء المراجعة الداخلية و إدارة المخاطر التنظيمية، 

التوصيات أهمها: ضرورة تبني المراجعة الداخلية مدخل المراجعة الداخلية على أسا  المخاطر 
التغلب على المخاطر التي  حتى يتمكن تفعيل اادارة الشاملة للمخاطر ومساعدة اادارة في

 تواجه المنشاة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعره على دور المراجع الداخلي في تقييم  (:2014)شرا  دراسة    
قد تكون مجتمع الدراسة من و  فاعلية إدارة المخاطر في شركات التأمين العاملة في فلسطين

( مفردة 40الداخليين و الماليين البالغ عددهم )الموظفين العاملين في اادارة العليا و المراجعين 
توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها :تساهم عملية متابعة تقييم ااجراءات من 
قبل المراجعين الداخليين للتأكد من مطابقتها للسياسات واللوائح والقوانين في عملية تفعيل إدارة 

ا يحقق الفائدة لشركات التأمين، تقوم أقسام شركات التأمين المخاطر وكذلك الرقابة عليها بم
هم من كشف نقاس الضعف في أنظمة الضبا الداخلي و الرقابة الداخلية و نبتطبيق آليات تمك

التي تساعد في تقييم ومتابعة المخاطر من قبل المراجعين الداخليين، يقوم مجل  اادارة بتحديد 
القيام بعملها وذلك بشكل واضح على إدارة المراجعين الداخليين المهام والصقحيات التي تساعد 

ومفهوم بما ال يتعارص مع استققلية المراجع الداخلي في شركات التأمين، كما أوصت هذه 
الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها: العمل على متابعة تطوير خدمات المراجع الداخلي من 

ح  المراجعين  كي تمكنهم من متابعة تفعيل مبادئ إدارة المخاطر،خقل زيادة الكفاءة والفاعلية ل
 الخدمات القزمة من أجل تقييم المخاطر التي يتم التعرص لهاو الداخليين على تقديم المساعدة 

، زيادة دور المراجع الداخلي في إدارة المخاطر من ووضع الحلول المناسبة القتراحها على اادارة
دورية لمجل  اادارة لتوضيح مدى االهتمام بالمخاطر، تفعيل دور  رتقاريخقل االهتمام برفع 

لجان المراجعة الداخلية في متابعة مهامها ااشرافية على المراجع الداخلي لزيادة استققليتها، 
تدعيم مقومات استققلية المراجع الداخلي بشكل مستمر وذلك لكي  يتمكن من القيام بأداء مهامه 

    ه.على أكمل وج
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هدفت هذه الدراسة إلى التعره على دور المراجع الداخلي في (: 2015) المطيري  دراسة    
 ةتحسين إدارة المخاطر في الشركات المساهمة العامة الكويتية، وقد كانت متغيرات الدراس

 المستقلة هي :

 االستققلية و الحياد. .1
 الكفاءة المهنية. .2
 .عمليالتأهيل العلمي وال .3
 القانونية.المسؤولية  .4

بالغ عددهم المراجعين الداخليين في تلك الشركات و الوقد تكون مجتمع الدراسة من 
للمراجع الداخلي في تحسين إدارة  دورتوصلت هذه الدراسة إلى وجود  وقد، مراجعا  (143)

على تأكيد  بالعمل المخاطر في الشركات المساهمة العامة الكويتية، وقد أوصت هذه الدراسة
د على أهمية قيام الشركات العامة الكويتية ياستققلية وحيادية المراجع الداخلي، وكذلك التأك

بالتحقق من مدى كفاءة المراجع الداخلي ومدى التزامه بالمعايير المهنية لتأثيرها في تحسين 
 إدارة المخاطر. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعره على فعالية و أداء وظيفة  (:2015) حفصيةدراسة     
المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية، وقد تكون مجتمع الدراسة 
من المراجعين الداخلين و المحاسبين وأساتذة متخصصين في المحاسبة و المراجعة والذي بلغ 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: هناك إدراك لدى (مفردة، وقد توصلت هذه 46عددهم )
إدارة المراجعة الداخلية بأهمية إدارة المخاطر بالمؤسسة، كما يركز المراجعين الداخليين في 
عملهم بشان إدارة المخاطر على توفير تأكيد حول موثوقية ومقئمة المعلومات و الرقابة 

يد من التوصيات أهمها: تطوير مهارات المراجعين الداخلية، كما أوصت هذه الدراسة بالعد
الداخليين لتمكينهم من تقديم استشارات وتوصيات بشأن إدارة المخاطر، وكذلك ضرورة بذل 
المزيد من االهتمام والدعم لتحقيق المتابعة والتنسيق بين قسمي المراجعة الداخلية وإدارة 

 المخاطر.
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راسة إلى التعره على دور المراجعة الداخلية من هدفت هذه الد (:2015) لدراسة بال      
، وقد تكون الجزائرية المؤسسة االقتصاديةفي خقل عمله في تحسين نظام الرقابة الداخلية 

( مراجعا  داخليا ، وقد توصلت هذه 35مجتمع الدراسة من المراجعين الداخليين وبالغ عددهم )
لية أداة من أدوات الرقابة الداخلية، يقوم المراجع من المراجعة الداخالدراسة إلى عدة نتائج أهمها: 

خقلها بتقييم واختبار مدى تماشي النظام الذي تسير عليه المؤسسة مع متطلبات اادارة، والعمل 
على تحسينه من خقل الخدمات االستشارية و التوصيات التي يقدمها لها، كما تعمل استققلية 

ع الداخلي برفع تقرير على تحسين نظام الرقابة الداخلية  وخاصة  و خبرة و كفاءة و التزام المراج
إذا كان هذا التقرير يحتوى على مجموعة قيمة من الخدمات االستشارية مع اقتراح حلول وبدائل 
لنقاس الضعف في هذا النظام، كما أوصت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: القيام 

اجعين الداخليين من أجل رفع مستواهم و مؤهقتهم فيما يخص بعمليات تدريب المستمرة للمر 
المعايير المهنية للمراجعة الداخلية، وكذلك األخذ بعين االعتبار التوصيات المقدمة من طره 

 المراجعين الداخليين و القيام بااجراءات التصحيحية القزمة في أسرع وقت.

معرفة دور المراجع الداخلي في  هدفت هذه الدراسة إلى(: 2015)سعدودي دراسة    
المصاره ومدي قدرتها على الحد من المخاطر المصرفية كما استخدام الباح  في هذه الدراسة 

الجهات  معمقابقت ومناقشات  جراءإو الزيارات الميدانية لوحدات المصره محل الدراسة 
بين المراجع الداخلي المختصة من اجل جمع المصادر والوثائق الخاصة، قصد معرفة العققة 

وقد ، تقرتوكالة البنك الوطني الجزائري  ودورة في إدارة المخاطر المصرفية على مستوى 
أداء المراجع الداخلي يتم بالموضوعية والحياد والنزاهة : توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

لمعايير  ا  راجعة تمت وفقالم نشطهأوكذلك التقارير التي تعد من قبل المراجع الداخلي تبين أن 
والممارسة المهنية للمراجعة الداخلية، ويقوم قسم المراجعة الداخلية بمعداد خطه المراجعة 
وتطويرها وتحديد األهداه باالعتماد على المخاطر، وكما توصلت هذه الدراسة إلى مجموعه من 

اجع الداخلي وكذلك مؤهقت الت القانونية بمهنه المر االتوصيات كان أهمها: ضرورة اهتمام بالمج
الموظفين، وضرورة التنسيق والتعاون مابين المراجع الخارجي والداخلي لقستفادة من عمل 
المراجع الداخلي، وذلك لزيادة فعالية عملية المراجعة وتوفيرا للوقت والجهد الذي يبذله المراجع 

 خفض التكاليف التي تكبدها اادارة .تالخارجي وهذه 
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هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تطوير دور  (:2016) أزغير و السيجى وحافظ دراسة     
المراجعة الداخلية في تقييم إدارة المخاطر بالوحدات الحكومية، وقد تكون مجتمع الدراسة من 

(مفردة، وقد توصلت هذه 114اادارة العليا و الماليين و المراجعين الداخليين و البالغ عددها)
اسة من العديد إلى النتائج أهمها: وجود تأثير ذو داللة إحصائية بين)االستققلية و بذل الدر 

العناية المهنية و التأهيل العلمي و العملي( للمراجع الداخلي ودوره في تقييم إدارة المخاطر في 
الوحدات الحكومية، كما أوصت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: يجب على أدارت 

من  وحدات الحكومية و العمل على تطويره و استققليته و االلتزام بتنفيذ التوصيات الصادرةال
 إدارات المراجعة الداخلية. 

 . اإلطار النظري للدراسة:2.4

يتناول هذا الجزء من الدراسة إطارها النظري، وذلك اعتمادا  على مراجعة أدبياتها وكذلك       
 ه على دور المراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر.الدراسات ذات العققة  للتعر 

متغيرات مستقلة يحتمل أن تؤثر في دور المراجعة  خم  يتكون ااطار النظري للدراسة من     
 الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 للمراجع الداخلي.المتغير المستقل األول:االستقاللية و الموضوعية 

متغير التابع )تحسين أداء إدارة المخاطر( اليمكن قيا  تأثير المتغير المستقل األول على     
 باستخدام المتغيرات المستقلة الفرعية التالية:

إصدار و تحديد أهداه ومهام إدارة المراجعة الداخلية بشكل واضح ومفصل ومكتوب  .1.1
ن ا؛ رضو 2011؛ المدهون،2009وظيفة، ؛ ابو 2006دارة )احمد، اامن مجل  

 (. 2014؛ راضي،  2015؛ بقل،  2014؛ الجابري، 2013؛ شراب، 2012
وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة لصقحيات إدارة المراجعة الداخلية )احمد،  .2.1

 (.2014؛ الجابري، 2006
بو وظفة، دون قيود )ا اتهمالوصول إلى السجقت و األشخاص المسؤولين، ألداء واجب .3.1

 (.2015؛ بقل 2014؛ الجابري، 2009
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؛  2014وجود االتصال المباشر مع لجنة المراجعة أو مجل  اادارة )الجابري،  .4.1
؛ راضي،  2013؛ شراب، 2011؛ المدهون،  2009؛ ابو وظفة، 2007المدلل،
2014.) 

ن، االموضوعية و تعرضه لهيمنة أطراه أخرى )رضو  المراجع تجنب العققات التي تفقد .5.1
 ؛ (. 2015؛  المطيري، 2014؛الجابري، 2012

القدرة على اتخاذ  أن تحد منوالتي من شانها  لها نصياعالعدم التأثر بأي ضغوس أو ا .6.1
 (.2015؛ بقل؛  2014الجابري، ؛ 2007المدلل، القرار المناسب)

 .للمراجع الداخلي المتغير المستقل الثاني: الكفاءة و بذل العناية المهنية

متغير التابع )تحسين أداء إدارة المخاطر( اليمكن قيا  تأثير المتغير المستقل الثاني على     
 باستخدام المتغيرات المستقلة الفرعية التالية:

القدرة على اكتشاه أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية من خقل المتابعة المستمرة . 1.2
 (.2014؛ الجابري،  2007ألنشطة المصره)مدلل،

. القدرة على تمييز مؤشرات الغ  و التقعب والتحريف في السجقت والقوائم 2.2
 (.2015؛ بقل، 2014؛ الجابري،2007المالية)المدلل، 

؛ 2011؛ عت ، 2009وظفة )ابو . توفر عدد سنوات خبرة كافية للمراجع الداخلي3.2
 المطيري(.؛ 2015؛ بقل،  2014؛ الجابري،2013؛ حسن ، 2011البجرمي، 

؛ المطيري، 2014)الجابري ةالداخلي ة. القدرة على التحسين المستمر لخدمات المراجع4.2
2015.) 

؛ بقل، 2014صدارت الجديدة من معايير المراجعة الداخلية)الجابري، . االطقع على اال5.2
 (.2015؛ المطيري،2015

؛ 2013؛ شراب، 2011ي)المدهون، . التدريب المستمر لتنمية وزيادة كفاءة  المراجع الداخل6.2
 (.2015؛ المطيري، 2015؛ بقل2014الجابري، 
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التحليل القزمة في  تبذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بمجراءاب. يلتزم المراجع الداخلي 7.2
 (.2013؛ شراب،2011؛ المدهون، 2007تطبيق مبادئ و عمليات إدارة المخاطر) ابو وظفة، 

 قل الثالث االلتما  امعا ير األداء المهني للمراجع الداخلي.             المتغير المست

متغير التابع )تحسين أداء إدارة العلى  الثال يمكن قيا  تأثير المتغير المستقل      
 المخاطر( باستخدام المتغيرات المستقلة الفرعية التالية:

. يمتلك المراجع الداخلي  معرفة كافية بالمعايير المهنية الواجبة لتحسين إدارة 1.3

 (.2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007المخاطر)المدلل,

. يتوفر التأهيل المهني والخلفية العلمية المناسبة لدى المراجع الداخلي لتحسين إدارة 2.3

 (.2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007المخاطر وبمبادئها)المدلل,

. يأخذ المراجع الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على أهداف 3.3

 (.2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007المصرف)المدلل,

ء أعمالهم . يوجد فريق عمل متخصص  يتوفر لديهم المهارة والمعرفة التي تمكنهم من أدا4.3

 (.2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007بصورة صحيحة)المدلل,

ً مستمراً على المعايير المهنية الواجبة و كيفية 5.3 ً و تعليما . يتلقى المراجع الداخلي تدريبا

 (.2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007تحسين إدارة المخاطر)المدلل,

اجع الداخلي على زيادة كفاءة وفعالية تطوير خدماته التي تمكنه من متابعة . يعمل المر6.3

 (.2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007تحسين إدارة المخاطر)المدلل,

. يوجد دليل مكتوب للسياسات و اإلجراءات المتابعة في إدارة المراجعة الداخلية كدليل 7.3

 (. 2013؛ شراب؛ 2011؛ المدهون,2009؛ ابو وظفة,2007لل,لعمل للموظفين في القسم)المد

ً على مختلف أقسام المصرف 8.3 . تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإعداد خطة للمراجع سنويا

 (.2012باالعتماد على المخاطر وتصنيف المخاطر حسب معيار التقييم)رضوان, 

بينهم على تحسين إدارة المخاطر و أنظمة . يتم التنسيق داخل إدارة المراجعة الداخلية  فيما 9.3

 ( .2012الرقابة الداخلية)رضوان, 

. يسههههههم نشهههههاط المراجعهههههة الداخليهههههة فهههههي تقهههههويم إدارة المخهههههاطر و أنظمهههههة الرقابهههههة 10.3

 (.2012الداخلية)رضوان, 

. يعمههههل نظههههام المراجعههههة الداخليههههة فههههي تقيههههيم التعههههرض للمخههههاطر المتصههههلة بعمليههههات 11.3

 (.2012المصرف)راضون, 
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 (.2012. يساعد نشاط المراجعة الداخلية في ترسيخ آليات فعالية الرقابة )رضوان, 12.3

. يتأكههد مههدير إدارة المراجعههة الداخليههة مههن المسههتوى الههذي تتقبلههه اإلدارة مههن المخههاطر 13.3

 (.2012)رضوان, 

مهل و توزيهع . يتم تسجيل و تطوير خطة لكل مهمة تحدد فيها األهداف و الوقت الالزم للع14.3

 (.2012الموارد)رضوان, 

. يقههوم المراجههع الههداخلي ببنههاء نتههائج عملههه علههى أسههاس التحلههيالت و التقويمههات المالئمههة 15.3

 (.2012والموضوعية)رضوان, 

. يوجد إشراف سهليم للتأكهد مهن تسهجيل المعلومهات المالئمهة لهدعم نتهائج العمهل مهن خهالل 16.3

 (.2012أوراق العمل)رضوان, 

 (.2012يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فوراً إلى الجهة المعنية)رضوان, . 17.3

 (.2012. يتم توصيل نتائج المراجعة الداخلية من خالل التقارير)رضوان, 18.3

 المتغير المستقل الرااع:التما  المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة العليا .

متغير التابع )تحسين أداء إدارة المخاطر( العلى  الرابعيمكن قيا  تأثير المتغير المستقل     
 باستخدام المتغيرات المستقلة الفرعية التالية:

)الجابري، . إعداد تقرير دوري عن فعالية إدارة المخاطر وتوصيلة إلى جهة االختصاص1.4
2015). 

التقرير . مناقشة النتائج و التوصيات مع المستويات اادارية المعنية قبل إصدار 2.4
 (.2015)الجابري،النهائي

خداء المرضي و التوصية بالعمل ل. احتواء التقارير على توصيات بالتحسينات المستقبلية 3.4
 (2015)الجابري، التصحيحي القزم

 .(2015)الجابري،ن نظام الرقابة الداخليةياقتراح الحلول من اجل زيادة فعالية تحس 4.4
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 م اإلدارة العليا الغير التنفيذية لتوصيات المراجعة الداخلية.دع المتغير المستقل الخامس:

متغير التابع )تحسين أداء إدارة المخاطر( العلى  الخام  يمكن قيا  تأثير المتغير المستقل    
 باستخدام المتغيرات المستقلة الفرعية التالية:

؛ 2014؛ الجابري، 2013)حسن،. متابعة تنفيذ التوصيات تحسن نظام الرقابة الداخلية1.5
 .(205بقل،

.توفير احتياجات المراجعة الداخلية من الموارد البشرية و المالية يؤدى إلى زيادة فعالية 2.5
 (.2013حسن، ؛2012)راضون،األداء المهني

مخالفات التي وردت في تقرير المراجعة الداخلي ال. قيام اادارة بمعاقبة المسؤولين عن 3.5
 (2015)حسن،تخفيض المخاطر المحتملة وزيادة فعالية أداء المهاميؤدي إلى 

البدائل المعلن عنها في ا في إمكانية تنفيذ االقتراحات و مناقشة اادارة العلي 4.5
 (.2015)بقل،التقارير
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 (1-4شرل رقم )

 اإلطار النظري للدراسة دور المراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر

 

  

   

 

  

القيال المتغيرات )وسائل متغيرات  فرعية مستقلة مستقلةالمتغيرات ال
 المستقلة(

 متغير التااعال

 موضوعية.استقاللية و1

 للمراجع الداخلي

كفاءة و بذل العناية .ال2
 للمراجع الداخلي المهنية

.إصدار و تحديد أهداه ومهام إدارة المراجعة الداخلية بشكل واضح 1.1
 ومفصل ومكتوب من مجل  اادارة 

.وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة لصقحيات إدارة المراجعة 2.1
 الداخلية 

 مهات.الوصول إلى السجقت و األشخاص المسؤولين، ألداء واجب3.1
 دون قيود 

 .وجود االتصال المباشر مع لجنة المراجعة أو مجل  اادارة 4.1

.تجنب العققات التي تفقد المراجع الموضوعية و تعرضه لهيمنة 5.1
 أطراه أخرى 

.عدم التأثر بأي ضغوس أو االنصياع لها والتي من شانها أن تحد 6.1
 من القدرة على اتخاذ القرار المناسب

 

طر
مخا
رة ال
 إدا
داء
ن أ
حسي
ت

 

أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية من القدرة على اكتشاه . 1.2
 خقل المتابعة المستمرة ألنشطة المصره.

. القدرة على تمييز مؤشرات الغ  و التقعب والتحريف في 2.2
 السجقت والقوائم المالية.

 . توفر عدد سنوات خبرة كافية للمراجع الداخلي.3.2

 الداخلية.. القدرة على التحسين المستمر لخدمات المراجعة 4.2

 . االطقع على االصدارت الجديدة من معايير المراجعة الداخلية5.2

 . التدريب المستمر لتنمية وزيادة كفاءة  المراجع الداخلي.6.2

. يلتزم المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه 7.2

 .اطرالتحليل القزمة في تطبيق مبادئ و عمليات إدارة المخ تبمجراءا
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 متغيرات مستقلة
 فرعية مستقلة  متغيرات

 متغير التااع

طر
مخا
رة ال
 إدا
داء
ن أ
حسي
ت

 

 داءاأل االلتزام بمعاير.3
ة للمراجعة المهني
 الداخلية

معايير المهنية الواجبة لتحسين ال. يمتلك المراجع الداخلي  معرفة كافية ب1.3

 إدارة المخاطر.

. يتوفر التأهيل المهني والخلفية العلمية المناسبة لدى المراجع الداخلي 2.3

 وبمبادئها.لتحسين إدارة المخاطر 

. يأخذ المراجع الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر 3.3

 على أهداف المصرف.

لتي االمهارة والمعرفة  لديهم . يوجد فريق عمل متخصص  يتوفر 4.3

 أداء أعمالهم بصورة صحيحة.من تمكنهم 

المهنية  على المعايير اً . يتلقى المراجع الداخلي تدريبا و تعليما مستمر5.3

 الواجبة و كيفية تحسين إدارة المخاطر.

ته التي ا. يعمل المراجع الداخلي على زيادة كفاءة وفعالية تطوير خدم6.3

 تمكنه من متابعة تحسين إدارة المخاطر.

. يوجد دليل مكتوب للسياسات و اإلجراءات المتابعة في إدارة المراجعة 7.3

 م.  لموظفين في القسلالداخلية كدليل لعمل 

ً على مختلف 8.3 .تقوم إدارة المراجعة الداخلية بإعداد خطة للمراجع سنويا

حسب معيار المخاطر أقسام المصرف باالعتماد على المخاطر وتصنيف 

 التقييم.

على تحسين إدارة  فيما بينهم . يتم التنسيق داخل إدارة المراجعة الداخلية9.3

 المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية.

يسهههم نشههاط المراجعههة الداخليههة فههي تقههويم إدارة المخههاطر و أنظمههة . 10.3

 الرقابة الداخلية.

. يعمل نظام المراجعة الداخلية على تقيهيم التعهرض للمخهاطر المتصهلة 11.3

 بعمليات المصرف.

 لرقابة .اترسيخ آليات فعالية  في. يساعد نشاط المراجعة الداخلية 12.3

عة الداخلية مهن المسهتوى الهذي تتقبلهه اإلدارة . يتأكد مدير إدارة المراج13.3

 من المخاطر 

. يههتم تسههجيل و تطههوير خطههة لكههل مهمههة تحههدد فيههها األهههداف و الوقههت 14.3

 الالزم للعمل و توزيع الموارد

بنههاء نتههائج عملههه علههى أسههاس التحلههيالت و ب. يقههوم المراجههع الههداخلي 15.3

 التقويمات المالئمة والموضوعية.

إشراف سليم للتأكد من تسجيل المعلومهات المالئمهة لهدعم نتهائج . يوجد 16.3

 العمل من خالل أوراق العمل.

 . يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فوراً إلى الجهة المعنية17.3

 .. يتم توصيل نتائج المراجعة الداخلية من خالل التقارير18.3
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 متغير التااع متغيرات  فرعية مستقلة متغيرات مستقلة

.التزام المراجع 4
الداخلي برفع التقارير 

 لإلدارة العليا

طر
مخا
رة ال
 إدا
داء
ن أ
حسي
ت

 

. إعداد تقرير دوري عن فعالية إدارة المخاطر وتوصيلة إلى جهة 1.4
 االختصاص.

النتائج و التوصيات مع المستويات اادارية المعنية قبل إصدار . مناقشة 2.4
 .التقرير النهائي

خداء المرضي و ل. احتواء التقارير على توصيات بالتحسينات المستقبلية 3.4
 .التوصية بالعمل التصحيحي القزم

 اقتراح الحلول من اجل زيادة فعالية تحسين نظام الرقابة الداخلية. 4.4

 

. دعم اادارة 5
العليا للمراجع 

 الداخلي 

 . متابعة تنفيذ التوصيات تحسن نظام الرقابة الداخلية.1.5

.توفير احتياجات المراجعة الداخلية من الموارد البشرية و المالية يؤدى 2.5
 المهنيإلى زيادة فعالية األداء 

مخالفات التي وردت في تقرير ال. قيام اادارة بمعاقبة المسؤولين عن 3.5
المراجعة الداخلي يؤدي إلى تخفيض المخاطر المحتملة وزيادة فعالية أداء 

 المهام

مناقشة اادارة العليا في إمكانية تنفيذ االقتراحات و البدائل المعلن عنها  4.5
 في التقارير
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ضيات:. صياغة الفر 3.4  

( فعععععي ضعععععوء البيئعععععة الخاصعععععة 1-4رد فعععععي شعععععكل )امعععععن خعععععقل دراسعععععة ااطعععععار النظعععععري العععععو      
دة بااطععععار النظععععري ار بالمصععععاره التجاريععععة الليبيععععة فععععان جميععععع المتغيععععرات المسععععتقلة والفرعيععععة الععععو 

فععي تحسععين أداء إدارة المخععاطر فععي المصععاره  الداخليععة تععؤثر علععى المراجعععةأن للدراسععة، يمكععن 
 ية. التجارية الليب

مععععن خععععقل ترجمععععة العققععععة بععععين  )االسععععتنتاجات النظريععععة(عليععععه يمكععععن صععععياغة الفرضععععيات     
المتغيرات المستقلة و المتغير التابع في شكل مجموعة من الفروص الرئيسية والفرعية على النحو 

 التالي:

جوهريعا   توثر استققلية و موضعوعية المراجععة الداخليعة تعأثيرا  األولى :  الفرضية الفرعية الرئيسية
 في المصاره التجارية الليبية. موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر

معععن خعععقل المتغيعععرات المسعععتقلة الفرعيعععة ألدوات  األولعععى الرئيسعععيةويمكعععن اختبعععار الفرضعععية       
 القيا  التالية: 

.إصعدار و تحديععد أهعداه ومهععام إدارة المراجعععة الداخليعة بشععكل واضععح ومفصعل ومكتععوب مععن 1.1
 دارة اامجل  
 .وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة لصقحيات إدارة المراجعة الداخلية 2.1

 دون قيود  اتهم.الوصول إلى السجقت و األشخاص المسؤولين، ألداء واجب3.1

 .وجود االتصال المباشر مع لجنة المراجعة أو مجل  اادارة 4.1

 الموضوعية و تعرضه لهيمنة أطراه أخرى  المراجع .تجنب العققات التي تفقد5.1

القعدرة علعى اتخعاذ القعرار  تحعد معنوالتي من شعانها  لها نصياعاال.عدم التأثر بأي ضغوس أو 6.1
 المناسب

جوهريععا   لمراجععع الععداخلي تععأثيرا  الكفععاءة وبععذل العنايععة المهنيععة لثر تععو الفرضــية الرئيســية االثانيــة : 
 في المصاره التجارية الليبية.      موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر
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من خقل المتغيرات المستقلة الفرعية ألدوات القيعا   الرئيسية الثانيةويمكن اختبار الفرضية      
 التالية: 
ه أوجععه القصععور فععي نظععام الرقابععة الداخليععة مععن خععقل المتابعععة المسععتمرة القعدرة علععى اكتشععا. 1.2

 ألنشطة المصره.

 . القدرة على تمييز مؤشرات الغ  و التقعب والتحريف في السجقت والقوائم المالية.2.2

 . توفر عدد سنوات خبرة كافية للمراجع الداخلي.3.2

 .ةالداخلي ة. القدرة على التحسين المستمر لخدمات المراجع4.2

 .ةديدة من معايير المراجعة الداخلي. االطقع على االصدارت الج5.2

 . التدريب المستمر لتنمية وزيادة كفاءة  المراجع الداخلي.6.2

التحليل القزمة في  تبذل العناية المهنية الواجبة عند قيامه بمجراءاب. يلتزم المراجع الداخلي 7.2
 لمخاطر.تطبيق مبادئ و عمليات إدارة ا

جوهريععا   لمراجععع الععداخلي تععأثيرا  االلتععزام بمعععايير األداء المهنيععة لوثر يععالفرضــية الرئيســية الثالثــة : 
 في المصاره التجارية الليبية.      موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر

ت القيعا  من خقل المتغيرات المستقلة الفرعية ألدوا الرئيسية الثالثةويمكن اختبار الفرضية      
 التالية: 

معههايير المهنيههة الواجبههة لتحسههين مبههاد  إدارة ال. يمتلههك المراجههع الههداخلي  معرفههة كافيههة ب1.3

 المخاطر.

. يتههوفر التأهيههل المهنههي والخلفيههة العلميههة المناسههبة لههدى المراجههع الههداخلي لتحسههين إدارة 2.3

 المخاطر وبمبادئها.

المخهههاطر الجوهريهههة التهههي قهههد تهههؤثر علهههى أههههداف . يأخهههذ المراجهههع الهههداخلي فهههي اعتبهههاره 3.3

 المصرف.

أداء أعمهالهم مهن لتهي تمكهنهم االمهارة والمعرفة  لديهم. يوجد فريق عمل متخصص  يتوفر 4.3

 بصورة صحيحة.



74 
 

علههى المعههايير المهنيههة الواجبههة و كيفيههة  اً . يتلقههى المراجههع الههداخلي تههدريبا و تعليمهها مسههتمر5.3

 ر.تحسين مباد  إدارة المخاط

تهه التهي تمكنهه مهن متابعهة ا. يعمل المراجهع الهداخلي علهى زيهادة كفهاءة وفعاليهة تطهوير خدم6.3

 تحسين مباد  إدارة المخاطر.

. يوجد دليل مكتوب للسياسات و إجراءات المتابعة في إدارة المراجعة الداخلية كهدليل لعمهل 7.3

 لموظفين في القسم.  ل

إعههداد خطههة للمراجههع سههنوياً علههى مختلههف أقسههام المصههرف .تقههوم إدارة المراجعههة الداخليههة ب8.3

 حسب معيار التقييم. المخاطرباالعتماد على المخاطر وتصنيف 

على تحسين إدارة المخهاطر و أنظمهة  فيما بينهم . يتم التنسيق داخل إدارة المراجعة الداخلية9.3

 الرقابة الداخلية.

 إدارة المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية.. يسهم نشاط المراجعة الداخلية في تقويم 10.3

 . يعمل نظام المراجعة الداخلية على تقييم التعرض للمخاطر المتصلة بعمليات المصرف.11.3

 لرقابة .اترسيخ آليات فعالية  في. يساعد نشاط المراجعة الداخلية 12.3

 دارة من المخاطر . يتأكد مدير إدارة المراجعة الداخلية من المستوى الذي تتقبله اإل13.3

. يتم تسجيل و تطوير خطة لكل مهمة تحدد فيها األهداف و الوقت الالزم للعمهل و توزيهع 14.3

 الموارد

بنههاء نتههائج عملههه علههى أسههاس التحلههيالت و التقويمههات المالئمههة ب. يقههوم المراجههع الههداخلي 15.3

 والموضوعية.

مالئمهة لهدعم نتهائج العمهل مهن خهالل . يوجد إشراف سهليم للتأكهد مهن تسهجيل المعلومهات ال16.3

 أوراق العمل.

 . يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فوراً إلى الجهة المعنية17.3

 . يتم توصيل نتائج المراجعة الداخلية من خالل التقارير.18.3

جوهريعا   تعأثيرا   برفعع التقعارير لعإلدارة العليعا التزام المراجع العداخلي وثريالفرضية الرئيسية الرااعة : 
 في المصاره التجارية الليبية.      موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر

من خقل المتغيرات المستقلة الفرعية ألدوات القيا   الرئيسية الرابعةويمكن اختبار الفرضية      
 التالية:
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 . إعداد تقرير دوري عن فعالية إدارة المخاطر وتوصيلة إلى جهة االختصاص.1.4

 .مناقشة النتائج و التوصيات مع المستويات اادارية المعنية قبل إصدار التقرير النهائي. 2.4

خداء المرضععي و التوصععية بالعمععل لعع. احتععواء التقععارير علععى توصععيات بالتحسععينات المسععتقبلية 3.4
 .التصحيحي القزم

 اقتراح الحلول من اجل زيادة فعالية تحسين نظام الرقابة الداخلية. 4.4

 تعععأثيرا   دععععم اادارة العليعععا غيعععر التنفيذيعععة للمراجععععة الداخليعععةوثر يعععضـــية الرئيســـية الخامســـة : الفر 
 في المصاره التجارية الليبية.      جوهريا  موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر

معععن خعععقل المتغيعععرات المسعععتقلة الفرعيعععة ألدوات  الرئيسعععية الخامسعععةويمكعععن اختبعععار الفرضعععية      
  التالية:القيا  

 . متابعة تنفيذ التوصيات تحسن نظام الرقابة الداخلية.1.5

.تععوفير احتياجععات المراجععععة الداخليععة مععن المعععوارد البشععرية و الماليععة يعععؤدى إلععى زيععادة فعاليعععة 2.5
 األداء المهني

مخالفعععات التعععي وردت فعععي تقريعععر المراجععععة العععداخلي ال. قيعععام اادارة بمعاقبعععة المسعععؤولين ععععن 3.5
 إلى تخفيض المخاطر المحتملة وزيادة فعالية أداء المهام يؤدي

 مناقشة اادارة العليا في إمكانية تنفيذ االقتراحات و البدائل المعلن عنها في التقارير 4.5

طرق تجميع و تحليل البيانات لقزمة الختبار فرضيات الدراسة  يتناول الفصل الخام  واألخير
 وصياغة النتائج و التوصيات.

 

 

 

 



77 
 

 الفصل الخامس 

 تحليل البيانات

، ااحصعائيةوالتحلعيقت  مجتمعع الدراسعة وعينعة الدراسعة، جمعع البيانعات، أداة هعذا الفصعل  يتناول     
 .التوصياتوصياغة النتائج، و 

 .  أداة جمع البيانات:1.5

 تم تجميع بيانات الدراسة عن طريق استمارة االستبيان ويقحظ بشأنها األتي:       

  :تعتمد استمارة االسعتبيان علعى مشعكلة الدراسعة ومراجععة أدبياتهعا األسال النظري لالستبيان
 . وتكوين إطارها النظري وصياغة فرضياتها كأسا  نظري ومصدرا  ألسئلتها

 موزعة على النحو التالي: نيجزئياالستبيان من تتكون استمارة جراء االستبيان: إ 
  :البيانات الديموغرافية الخاصة بالمشاركين.الجمء األول 
  :المراجعععععة الداخليععععة  لمقومعععاتلتجميععععع البيانعععات الخاصععععة بموضعععوع الدراسععععة الجـــمء الثــــاني
 .في المصاره التجارية الليبية تحسين أداء إدارة المخاطرل
  : استخدمت الدراسة المقيا  االسمي لتصعنيف إجابعات الجعزء األول معن المقيال المستخد

( لتصعنيف ااجابعات 1-5االستبيان، مقيا  ليكرت ذو الخم  درجات كما مبين بالجدول )
   المتعلقة بالجزء الثاني من استمارة االستبيان.

 (1-5 وضح جدول)
 توزيع الدرجات على إجااات المشاركين

 موافق اشدة موافق محا د غير موافق غير موافق اشدة اإلجااة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 

  :تعم اسعتخدام األسعئلة المغلقعة فعي اسعتمارة االسعتبيان حيع  يتميعز هعذا النعوع معن نوع األسئلة
األسعععئلة بسعععهولة ااجابعععة والتحليعععل، ولتقفعععى عيعععوب األسعععئلة المغلقعععة فعععي حالعععة ععععدم وجعععود 
ااجابعععة المناسعععبة بعععين مفعععردات األسعععئلة المغلقعععة، تعععم صعععياغة سعععؤاال  مفتعععوح فعععي نهايعععة كعععل 

 ذلك لقستفادة من مزايا هذه األسئلة و تجنب عيوبها. مجموعة من األسئلة المغلقة و 
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 مجتمع و عينة الدراسة: 2.5

االمتثععال مراقبععة  يتكععون مجتمععع الدراسععة مععن مععوظفي إدارة المراجعععة و إدارة المخععاطر و وحععدة       
فععي المصععاره التجاريععة العاملععة فععي ليبيععا وهععي: مصععره الجمهوريععة، ( موظععف 121وبععالغ عععددهم )

مصعره المصره التجاري الوطني، مصره التجارة والتنمية، المصره الوحدة، مصره الصحاري، 
مصععره ااسععقمي الليبععي، مصععره شععمال الالليبععي الخععارجي، مصععره األمععان، مصععره النععوران ، 
ارة و االسعععتثمار، مصعععره السعععاحل و الصعععحراء أفريقيعععا، مصعععره المتوسعععا، مصعععره المتحعععدة للتجععع

مصره التجعاري العربعي األول، مصعره السعرايا، مصعره الويمتلك مصره الواحة، مصره الوفاء، 
 . ، مصره الخليج العربيااجماع العربي

تععععم توزيععععع اسععععتمارات ( مفععععردة   و 94 عشععععوائية مععععن هععععذه اادارات بلغععععت )عينععععة تععععم اختيععععار     
تحسعععين أداء إدارة لالمراجععععة الداخليعععة لمشعععاركة فعععي الدراسعععة و المعععؤثرة فعععي ئعععات ااالسعععتبيان علعععى الف

العامععة  ةالمخععاطر وهععذه العينععة تمثععل إدارات المراجعععة الداخليععة و المخععاطر و وحععدة االمتثععال بععاادار 
 ( يبععين2-5)والجععدول رقععم  ال فععي اادارة العامععة(،أ)كونهععا ال توجععد إدارة المخععاطر و وحععدة االمتثععال 

 لها عدد وتصنيف مجتمع  وعينة الدراسة والردود الصالحة للتحليل والنسب المئوية

 (2-5يوضح الجدول رقم )
 عدد وتصنيف مجتمع وعينة الدراسة و الردود الصالحة للتحليل و النسب المئوية

 ااجمالي البيان
 النسبة % العدد

 %100 121 مجتمع الدراسة
 %77 94  (موزعةاستمارات عينة الدراسة ) 

 من عينة الدراسة %90 85 استمارات المستلمة
 من عينة الدراسة%10 9 استمارات لم تستلم

 
 اادارات عن ااجابة.في   تم استبعاد مصره النوران وذلك بسبب امتناع الموظفين  
 جانور وفقا  الجدول م تحديد عدد مفردات العينة   تم        
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 : اإلحصائية المستخدمة في تحليل البياناتاالختبارات .3.5

  ( اختبار كرونباخ ألفاα  )أداة الدراسة للصدق والثبات ( يعتبر اختبار كرونباخ ألفا :α  )
المسععتخدمة فععي تحليععل البيانععات، حيعع  يسععتخدم هععذا الثبععات مععن أهععم االختبععارات ااحصععائية 

االختبار ليبين معدى ثبعات إجابعات مفعردات العينعة علعى أسعئلة االسعتبيان، ويبعين أيضعا معدى 
االرتباس بين إجابات مفردات العينعة، حيع  أن قيمعة معامعل كرونبعاخ ألفعا تقعع معابين الصعفر 

دل ذلععك علععى عععدم وجععود ارتبععاس والواحععد الصععحيح، فعنععدما تكععون قيمععة هععذا المعامععل صععفر 
مطلعععق معععابين إجابعععات مفعععردات العينعععة، آمعععا إذا كانعععت قيمعععة المعامعععل كرونبعععاخ ألفعععا )واحعععد 
صحيح( فهذا يدل على أن هناك ارتباطا تاما بين إجابات مفردات العينة، ومن المعروه أن 

الصعدق ،كمعا تعم اشعتقاق معامعل %60( هعي  αأصغر قيمعة مقبولعة لمعامعل كرونبعاخ ألفعا ) 
 (aبأخد الجذر التربيعي للمعامل كرونباخ ألفا)

 :جعاه اتاسعتخدام اختبعارات ااحصعاء الوصعفي للتععره علعى تم  اختبارات اإلحصاء الوصفي
، وذلععك مععن خععقل عععام اجابععات المشععاركين فععي الدراسععة عععن كععل سععؤال مععن أسععئلة االسععتبيان

تلفعة ولكعل سعؤال علعى حعده، معن إجراء بعض التحليقت ااحصائية الوصعفية لإلجابعات المخ
 خقل ما يلي:

 :لتوزيع و عرص البيانات التوزيع التكراري والنسبة المئوية 
 :لمقارنعة متوسعطات ، وذلعك لقيا  مدى تمركز البيانات حول قيمة معينة المتوسط الحسابي

( كمتوسععا 3ااجابععات مععع متوسععا المقيععا  المسععتخدم فععي اسععتمارة االسععتبيان والععذي يبلععغ )
ي لكونععه هععذه القيمععة تمثععل الحععد الفاصععل بععين موافقععة وعععدم موافقععة المشععاركين، وهععذا قععد نظععر 

 اعتمدت الدراسة في التحليل على المتوسا الحسابي:
 (فعععمن االتجععاه العععام لإلجابعععة يشععير إلععى موافقعععة المشععاركين بشععدة علعععى 4أكبععر مععن )

المراجععععة الداخليعععة فعععي تحسعععين أداء إدارة لمخعععاطر فعععي المصعععاره  المقومعععات"وجعععود تعععأثير 
 التجارية الليبية

 (فععمن االتجععاه العععام لإلجابععة يشععير إلععى الموافقععة المشععاركين 4 -3.1يتععراوح مععا بععين )
المراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء إدارة لمخعاطر فعي المصعاره  لمقوماتعلى "وجود تأثير 
 التجارية الليبية"؛

 (اعتبرت ااجابة محايد؛ 3يساوي ) 
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 ( فعمن االتجعاه العععام لإلجابعة يشعير إلعى ععدم الموافقععة 2.9 – 2.1يتعراوح معا بعين ) )
المراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء إدارة لمخعاطر فعي  لمقومعاتالمشاركين على "وجود تأثير 
 المصاره التجارية الليبية"؛

 ( فمن االتجاه العام لإلجابة 2أقل من أو يساوي ) يشير إلى عدم الموافقة المشاركين
المراجععععة الداخليعععة فعععي تحسعععين أداء إدارة لمخعععاطر فعععي  لمقومعععاتبشعععدة علعععى "وجعععود تعععأثير 
 المصاره التجارية الليبية"؛

  :لقيا  مدى تشتت البيانات حول متوسطها الحسابياالنحراف المعياري. 
 ية:التال استخدام االختباراتتم  :اختبارات اإلحصاء أالستنتاجي 

 :استخدم اختبار تحليل التبا ن األحاديOne- way  Analyses of Variance 
  One-way Kruskal  Wills  للتعره على وجود فروقات جوهرية من عدمها بين

( لكل سؤال من 0.05) % 5معنوي  دالله إجابات المشاركين في الدراسة عند مستوى 
( أن يكون البيانات موزعة One-Way Anova، ويتطلب االختبار األول)أسئلة االستبيان

 ( ذلك.One-Way K.Wتوزيعا  طبيعيال، بينما ال يتطلب االختبار الثاني )
 اختبــار المقارنــة المتعــددة (MCT()Multiple Comparison Tests :) 

وجعود اختقفعات جوهريعة بعين على  االختبارات السابقة  يستخدم في الحاالت التي يشير فيها
وذلككب دفككحد د حلككح عل   و كك    و ،  % 5معنويععة  داللععة مشععاركين عنععد مسععتوى إجابععات ال

 عل   و ات علتي دختلف جوهرلاً  ن عل   و    و عل   و ات عألخرى.

 :ــار الفرضــيات الختبععار   One Sample( T-Testتععم اسععتخدام اختبععار)   اختب
 ≥فرضيات الدراسة، حي  تم صياغة الفرضيات الرئيسية بشكل إحصائي )المتوسعا النظعري 

 :H1 ويتم احتساب قيمة المتوسا النظري لكل فرضية رئيسية على أسا  قيمة المتوسا ،)
(، حيععع  يعععتم قبعععول P-Value(، قبعععول ورفعععض الفرضعععية يعععتم بنعععاء  علعععى تحديعععد)3النظعععري)

أو تسعععاويها  %5( أقعععل معععن مسعععتوى الداللعععة المعنويعععة P-Valueة)الفرضعععية إذا كانعععت قيمععع
 والعك  في حالة الرفض.
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 . تحليل البيانات:4.5

تعم ترتيععب أسعئلة االسععتبيان ترتيبععا  عشعوائيا ، كمععا تععم ترتيعب ااجابععات ترتيبععا  تنازليعا  وفقععا  للمتوسععا      
دام برنععامج الععرزم ااحصععائية للعلععوم الحسععابي فععي جميععع جععداول التحلععيقت ااحصععائية، وقععد تععم اسععتخ

 االجتماعية لتنفيذ االختبارات السابقة.

 ( للصدق و الثبات أداة الدراسة:aنتائج اختبار كرونباخ ألفا )1.4.5. 

العينة على أسئلة االستبيان  فقعد تعم اسعتخدام اختبعار ات جل اختبار مصداقية إجابات مفردأمن      
معن األسعئلة ولجميعع األسعئلة مععا  فكانعت النتعائج كمعا هعو فعي الجعدول ( لكعل مجموععة aكرونبعاخ ألفعا)

 (:3-5رقم)

 (3-5 وضح جدول رقم)
 نتائج اختبار كرونباخ ألفا

    

 قيمة المعامل  المتغيرات  
  (a) الثبات

قيمة المعامل 
 الصدق 

تحسععععين أداء إدارة لمراجععععع الععععداخلي فععععي تععععؤثر االسععععتققلية و موضععععوعية ل 1
 .المخاطر بالمصاره التجارية

0.811 0.901 

تحسععين أداء إدارة لمراجععع الععداخلي فععي تععؤثر الكفععاءة وبععذل العنايععة المهنيععة ل 2
 .المصاره التجاريةب المخاطر

.8520 
 

0.923 

تحسعين أداء إدارة فعي تؤثر االلتزام بمعايير األداء المهنعي للمراجعع العداخلي  3
 .المصاره التجاريةب المخاطر

.8950 
 

0.946 

برفععع التقععارير لععإلدارة العليععا فععي تحسععين أداء  تععؤثر التععزام المراجععع الععداخلي 4
 .إدارة المخاطر بالمصاره التجارية

.7580 
 

0.882 

يعععؤثر دععععم اادارة العليعععا التنفيذيعععة للمراجعععع العععداخلي فعععي تحسعععين أداء إدارة  5
 .المخاطر بالمصاره التجارية

.8520 
 

0.923 

 9340. لجميـــــــــــع العبـــــــــــــــــــــــــارات
 

0.966 
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للثبععات حيعع  تتعععراوح ( α( نقحععظ أن قعععيم معامععل كرونبععاخ ألفععا )3-5مععن خععقل الجععدول رقععم )     
وهععذا يععدل علععى  0.60أكبععر مععن أي  (0.934وبينمععا بلغععت لجميععع األسععئلة ) (0.895-0.758بععين)

ا يزيعد معن الثقعة فعي النتعائج التعي معاألسعئلة م وجود ارتباس قوي بعين إجابعات مفعردات العينعة علعى هعذه
( ولجميععع األسععئلة 0.946-0.882، كمععا أن قععيم معامععل الصععدق تتععراوح بععين )سععوه نحصععل عليهععا

 تقي  المتغيرات التي نرغب في قياسها فعق .   ة( وهذا يدل على أن أداة الدراس0.966)

 :ةموغرافي. تحليل الجمء األول من االستبيان: المعلومات الدي2.4.5

  :توزيع مفردات العينة حسل المؤهل العلمي 

 .المؤهل العلمي( يبين التوزيع التكراري والنسبة المئوية لمفردات العينة حسب 4-5الجدول )      

 (4-5 وضح الجدول رقم)                                
 التوزيع التكراري و النسب المئوية لمفردات العينة حسب المؤهل العلمي             

 النسبة % العدد المؤهل العلمي
 %50.5 43 ليسان  -بكالوريو  
 %21.2 18 ماجستير

 %21.2 18 دبلوم عاليال
 %7.1 6 ثانوية وما يعادلهاال

 %100 85 المجموع
( نقحعععععظ أن معظعععععم مفعععععردات العينعععععة معععععن حملعععععة البكعععععالوريو  4-5معععععن خعععععقل الجعععععدول )         

 % 21.2ويمثعععععل  ماجسعععععتيرمعععععن جميعععععع مفعععععردات العينعععععة، ثعععععم يليعععععه حملعععععة  %50.5يمثعععععل نسعععععبة  

مععععن جميععععع مفععععردات  % 21.2ويمثععععل دبلوم عععععالي الععععمععععن جميععععع مفععععردات العينععععة، ثععععم يليععععه حملععععة 

 .ع مفردات العينة أيضا  من جمي % 7.1ويمثل  ثانوية وما يعادلهاالالعينة، ثم يليه 

وبععذلك تشععير النتععائج لتوزيععع مفععردات العينععة  حسععب المؤهععل العلمععي إلععى ارتفععاع كبيععر فععي نسععبة      
( مععن جميععع مفععردات العينععة %71.7و ماجسععتير أي بنسععبة ) عينععة المجتمععع ذات مؤهععل البكععالوريو 

العلمعي، وهعو معا يتعيح لهعم  مما يدل على أن المشاركين فعي الدراسعة علعى مسعتوى مقبعول معن التأهيعل
 .ااجابة على أسئلة االستبيان وإبداء رأي علمي وفني حول موضوع الدراسة
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 : توزيع مفردات العينة حسل التخصص 

 ( يبين التوزيع التكراري والنسبة المئوية لمفردات العينة حسب التخصص.5-5الجدول )      

 ( 5-5رقم )جدول  وضح                                   

 التوزيع التكراري والنسبة المئوية لمفردات العينة حسل التخصص                

المحاسععبة  أن معظععم مفععردات العينععة مععن تخصععص ( نقحععظ5-5مععن خععقل الجععدول رقععم )       
معن  %18.8ثم يليعه إدارة األعمعال ويمثعل نسعبة  من جميع مفردات العينة، %43.5ويمثل نسبة 

(  لغععات، رياضععياتأخععرى )هندسععة، قععانون، علععوم ، ثععم يليععه تخصصععات جميععع مفععردات العينععة، 
معن جميعع  %14.1يمثعل نسعبة من جميع مفردات العينة، ثم يليه اقتصاد و  %16.5ويمثل نسبة 

 من جميع مفردات العينة. % 3.4مفردات العينة وأخيرا تمويل ويمثل نسبة 

وبععذلك تشععير النتععائج لتوزيععع مفععردات العينععة  حسععب التخصععص إلععى وجععود ارتفععاع كبيععر فععي       
ة معن ومن خقل هذه النتائج  يتبين أن معظم المشاركين في الدراس المحاسبة و إدارة أعمالنسبة 

العلععوم الماليعة وااداريععة وهععي األكثعر معرفععة فعي موضععوع الدراسععة، هعذا بااضععافة إلععى تخصصعات 
 .انه يعطي مزيد من االعتماد على إجاباتهم على أسئلة االستبيان

 

 

 

 

 النسبة % العدد التخصص
 %43.5 37 محاسبة

 %18.8 16 إدارة إعمال
 %16.5 14 تخصصات أخرى 

 %14.1 12 اقتصاد
 %7.1 6 تمويل

 100% 85 ااجمالي
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  المستوى الوظيفيتوزيع مفردات العينة حسل: 

المسععععتوى التكععععراري والنسععععبة المئويععععة لمفععععردات العينععععة حسععععب التوزيععععع  (6-5)الجععععدول رقععععم       
 .الوظيفي

 (6-5 وضح الجدول رقم )
 التوزيع التكراري والنسبة المئوية لمفردات العينة حسل المستوى الوظيفي

 

( نقحععظ أن معظععم مفععردات العينععة مععن إدارة المراجعععة الداخليععة 6-5مععن خععقل الجععدول رقععم)     
من جميع  %32إدارة المخاطر ويمثل نسبة من جميع مفردات العينة، تم يليه  %42ويمثل نسبة 

 من جميع مفردات العينة. %26مفردات العينة، تم يليه وحدة المراقبة واالمتثال ويمثل نسبة 

وبعععذلك تشعععير نتعععائج التوزيعععع التكعععراري والنسعععبة المئويعععة لمفعععردات العينعععة حسعععب المسعععتوى 
ارية بهعده التععره علعى أراء الوظيفي إلى تصنيف مجتمع وعينة الدراسة إلى ثقع مجموعات إد

 .هذه المستويات عن موضوع الدراسة

 

 

 

 

 

 المستوى الوظيفي    
 اادارات

مسعععععاعد معععععدير  مدير إدارة
 إدارة

 النسبة% ااجمالي موظف رئي  قسم

 %42 36 18 7 7 4 إدارة المراجعة الداخلية
 %32 27 16 6 - 5 إدارة المخاطر

 %26 22 8 9 - 5 المراقبة واالمتثالوحدة 
 %100 85 ااجمالي
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 :توزيع مفردات العينة حسل مدة الخدمة أو سنوات الخبرة 

لمفردات العينة حسـل مـدة الخدمـة أو  ة( التوزيع التكراري و النسبة المئوي7-5الجدول رقم)     
 سنوات الخبرة.        

 ( 7-5 وضح الجدول رقم)                                
 التوزيع التكراري و النسبة المئوية لمفردات العينة حسل سنوات الخبرة         

)اقععععل مععععن ( نقحععععظ أن معظععععم مفععععردات العينععععة ممععععن خبععععرتهم 7-5مععععن خععععقل جععععدول رقععععم )    
سعنوات  5معن)معن جميعع مفعردات العينعة، ثعم يليعه ممعن خبعرتهم  %25.9ويمثعل نسعبة   (سنوات5

مععن جميععع مفععردات العينععة، ثععم يليععه ممععن خبععرتهم  %21.2ويمثععل نسععبة (مععن سععنوات 10إلععى أقععل 
معن جميعع مفعردات العينعة، ثعم يليعه ممعن  %21.2ويمثعل نسعبة (سعنة 15أقل من  سنوات إلى10)

معن جميعع مفعردات العينعة، ثعم يليعه  %21.2ويمثعل نسعبة  (سنة20سنة أقل من  15من )خبرتهم 
 من جميع مفردات العينة.  %10.5 ويمثل نسبة (سنة فأكثر20من )ممن خبرتهم 

 (%74.1سعنوات ومعا فعوق يمثعل معا بنسعبة ) 5أن من لديهم الخبرة معن وبذلك تشير النتائج إلى  
 مما يعطي انطباعا  جيدا  عن جزء كبير من بيانات الدراسة.

 
    
 
 
 

 النسبة % العدد الخبرة
 %25.9 22 سنوات 5قل من أ

 %21.2 18 سنوات 10قل من أسنوات إلى  5من 
 %21.2 18 سنه 15قل من أسنوات إلى  10من 
 %21.2 18 سنة20قل من أسنة إلى 15من 
 %10.5 9 سنة فأكثر20من 

 %100 85 ااجمالي
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 الدراسة(.  تحليل الجمء الثاني من االستبيان )المتغيرات الالزمة الختبار فرضيات 3.4.5 

ذل بعععو  ة)اسعععتققلية وموضعععوعية، الكفعععاء فرعيعععةيحتعععوي هعععذا الجعععزء علعععى خمععع  تسعععا الت   
العناية المهنية، االلتزام بمعايير األداء المهني للمراجعة الداخلية، رفع تقعارير، دععم اادارة 
 العليا التنفيذية لتوصيات المراجعة الداخلية(، وكانت نتائج التحليل ااحصعائي الوصعفي و

 االستنتاجي كما يلي: 

  التحليل الخاص بتأثير استقاللية موضوعية المراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة
 المخاطر االمصارف التجارية الليبية.

 :( 8-5تبين نتائج تحليل ااحصاء الوصفي الواردة بالجدول رقم )اإلحصاء الوصفي
 المتوسا الحسابي المرجح ااجمالي للمجموعات اادارية: 

  أن سعؤال "وجععود إجععراءات مكتوبعة وواضععحة ومحععددة لصعقحيات إدارة المراجعععة الداخليععة" قععد
( 4.094مععالي)جععاء فععي الترتيععب األول بععين هععذه األسععئلة حيعع  بلععغ المتوسععا الحسععابي ااج

ععجل أعلععى متوسععا حسععابي لععه لععدى إدارة المخععاطر 0.765وبععانحراه معيععاري بلععغ) (، وقععد س 
( و أقععععل متوسععععا حسععععابي كععععان لععععدى وحععععدة المراقبععععة 0.506( وبععععانحراه معيععععاري)4.222)

ممععععا يعنععععي أن االتجععععاه العععععام ااجابعععععات (، 1.132( وبععععانحراه معيععععاري)3.954االمتثععععال)
يوافقعون بشعدة علعى وجعود تعأثير اسعتققلية و موضعوعية المراجععة  المشاركين على هذاالسؤال

 . الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية
  إصدار وتحديد أهداه ومهام إدارة المراجعة الداخلية بشكل واضح ومفصل "قد جاء سؤال

توسعععععععا الحسعععععععابي فعععععععي الترتيعععععععب الثعععععععاني حيععععععع  بلعععععععغ الم ومكتعععععععوب معععععععن مجلععععععع  اادارة"
(، و أن أعلععى متوسععا حسععابي كععان لععدى 0.857( وبععانحراه معيععاري)4.047ااجمععالي)

( و أقعععل متوسعععا حسعععابي 0.747( وبعععانحراه معيعععاري)4.111إدارة المراجععععة الداخليعععة )
ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات  (،0.807(و بععانحراه)3.963لععدى إدارة المخععاطر)

ل يوافقون بشدة على وجود تعأثير اسعتققلية و موضعوعية المراجععة المشاركين على هذا السؤا
 .الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

  فعععي    وجعععود االتصعععال المباشعععر معععع لجنعععة المراجععععة أو مجلععع  اادارة " "بينمعععا جعععاء سعععؤال
( وبعععععععععانحراه 3.988الترتيعععععععععب الثالععععععععع  حيععععععععع  بلعععععععععغ المتوسعععععععععا الحسعععععععععابي ااجمعععععععععالي)

(، و أن أعلععععععى متوسععععععا حسععععععابي كععععععان لععععععدى إدارة المراجعععععععة الداخليععععععة 0.893معيععععععاري)
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( و أقعععععععععععععل متوسعععععععععععععا حسعععععععععععععابي لعععععععععععععدى إدارة 0.826( وبعععععععععععععانحراه معيعععععععععععععاري)4.055)
ااجابععات المشععاركين ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام  (،0.780( وبععانحراه)3.925المخععاطر)

علععى هععذا السععؤال يوافقععون علععى وجععود تععأثير اسععتققلية و موضععوعية المراجعععة الداخليععة فععي 
 .تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

  القدرة علعى  أن تحد منعدم التأثير بأي ضغوس أو انصياع والتي من شأنها "وجاء سؤال
( 3.941لترتيب الرابع حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمعالي)في ا اتخاذ القرار المناسب"
(، و أن أعلعععععى متوسعععععا حسعععععابي كعععععان لعععععدى إدارة المخعععععاطر 1.039وبعععععانحراه معيعععععاري)

( و أقعععععل متوسعععععا حسعععععابي لعععععدى إدارة المراجععععععة 1.091( وبعععععانحراه معيعععععاري)4.037)
ات المشععاركين ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابعع (،0.866( وبععانحراه)3.861الداخليععة )

علععى هععذا السععؤال يوافقععون علععى وجععود تععأثير اسععتققلية و موضععوعية المراجعععة الداخليععة فععي 
 .تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

  الموضعوع وتعرضعه لهيمنعة  المراجعع العداخلي تجنعب العققعات التعي تفقعد "كما جعاء السعؤال
( 3.882يععع  بلعععغ المتوسعععا الحسعععابي ااجمعععالي)فعععي الترتيعععب الخعععام  ح أطعععراه أخعععري"

(، و أن أعلعععععى متوسعععععا حسعععععابي كعععععان لعععععدى إدارة المراجععععععة 0.980وبعععععانحراه معيعععععاري)
( وأقل متوسا حسابي لدى إدارة المخعاطر 0.954( وبانحراه معياري)3.944الداخلية )

قعون علعى مما يعني أن االتجاه العام ااجابعات المشعاركين علعى هعذا السعؤال يواف (،3.777)
وجععود تععأثير السععتققلية و موضععوعية المراجعععة الداخليععة فععي تحسععين أداء إدارة المخععاطر فععي 

 .المصاره التجارية الليبية
   دون قيعود" فعي  هالوصعول إلعى السعجقت واألشعخاص المسعؤولين ألداء واجبعسعؤال " وأخيرا

( وبعععععععععانحراه 3.600حيععععععععع  بلعععععععععغ المتوسعععععععععا الحسعععععععععابي ااجمعععععععععالي) األخيعععععععععرالترتيعععععععععب 
( 3.833( وأن أعلى متوسا حسعابي كعان لعدى إدارة المراجععة الداخليعة )1.187معياري)

  وحععععععدة مراقبععععععة االمتثععععععال ( و أقععععععل متوسععععععا حسععععععابي لععععععدى1.082وبععععععانحراه معيععععععاري)
ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات المشععاركين علععى  (،1.329( وبعانحراه)3.3633)

لية و موضعععوعية المراجععععة الداخليعععة فعععي سعععتققاسعععؤال يوافقعععون علعععى وجعععود تعععأثير هعععذا ال
 .تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية
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( بانحراه   معياري 3.925وبصفة عامة يتبين أن المتوسا الحسابي لجميع األسئلة يساوي)
وجععود تععأثير السععتققلية و موضععوعية المراجعععة الداخليععة فععي ( ممععا يععدل علععى 0.690يسععاوي )
  .داء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبيةتحسين أ

 :اإلحصاء االستنتاجي 

اختبعععار التبعععاين ( 8-5ردة بالجعععدول رقعععم )االعععو  ء االسعععتنتاجيااحصعععا تحليعععلتبعععين نتعععائج 
 :للمجموعات اادارية  ( One-Way K.W( و اختبار )One-Way Anovaاألحادي )

  إلى أن االختقه في متوسا هذا قد أشارت نتائج االختبارات التباين األحادي
السؤال"وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة لصقحيات إدارة المراجعة الداخلية"بين 

= 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1المجموعات اادارية الثقع )م
، وبلغت نتيجة %5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

( One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.797اختبار)
مما يعني عدم وجود فروقات  %5(، و هما أكبر من مستوى معنوية 0.479بلغت )

 ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال. 
  وكانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا

وتحديد أهداه ومهام إدارة المراجعة الداخلية بشكل واضح ومفصل إصدار السؤال"
=إدارة المراجعة 1"بين المجموعات اادارية الثقع )مومكتوب من مجل  اادارة

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية 3= إدارة المخاطر، م2الداخلية، م
(، وكذلك نتيجة One-Way K.W( )0.606، وبلغت نتيجة اختبار)%5عند مستوى 
 %5(، و هما أكبر من مستوى معنوية 0.798( بلغت )One-Way Anovaاختبار)

 مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.
 "في حين نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

"بين المجموعات اادارية  نة المراجعة أو مجل  اادارةوجود االتصال المباشر مع لج
= وحدة مراقبة االمتثال( 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1الثقع)م

( One-Way K.W، و بلغت نتيجة اختبار)%5لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 
(، و هما 0.836( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.737)
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مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5أكبر من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

 "عدم ونتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال
القدرة على اتخاذ  أن تحد من والتي من شأنها لها نصياعالالتأثير بأي ضغوس أو 

= 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1" بين المجموعات اادارية الثقع)ملمناسبالقرار ا
، %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3إدارة المخاطر، م

-One(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.432وبلغت نتيجة اختبار)
Way Anova( بلغت )مما يعني عدم  %5معنوية  (، و هما أكبر من مستوى 0.803

 وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.
 "كما كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

 الموضوع وتعرضه لهيمنة أطراه أخري  المراجع الداخلي تجنب العققات التي تفقد
= إدارة المخاطر، 2= إدارة المراجعة الداخلية، م1"بين المجموعات اادارية الثقع)م

، وبلغت نتيجة %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3م
( One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.667اختبار)
مما يعني عدم وجود فروقات  %5ية (، و هما أكبر من مستوى معنو 0.795بلغت )

 ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.
 "بينما كان نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

"بين المجموعات  دون قيود هالوصول إلى السجقت واألشخاص المسؤولين ألداء واجب
= وحدة مراقبة 3= إدارة المخاطر، م2راجعة الداخلية، م= إدارة الم1اادارية الثقع)م

-One، وقد بلغت نتيجة اختبار)%5االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 
Way K.W( )0.329(وكذلك نتيجة اختبار ،)One-Way Anova قد بلغت )

مما يعني عدم وجود فروقات ذات  %5(، و هما أكبر من مستوى معنوية 0.285)
 دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.
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(و 0.785لجميع األسئلة يساوي) (One-Way K.Wاختبار)وبصفة عامة تبين أن 
كبر من مستوي معنوية أ( أي 0.804( لجميع األسئلة يساوي )One-Way Anovaاختبار)

 مما يدل على عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا المتغير. 5%
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 (8-5 وضح الجدول )

ةالداخلي للمراجعة وموضوعية ةاإلحصاء الوصفي و االستنتاجي استقاللي تحليل نتائج   

المتثالا= وحدة مراقبة 3= إدارة المخاطر             2  الداخلية    ة المراجعة= إدار 1  

 
 
 
 ت

 
 
 

 األسئلة

 
 المرجح المتوسط الحسابي

 
 االنحراف المعياري 

One Way 
 

 
 اختبار المقارنة المتعددة

 
 اإلدارات 

 اإلجمالي
 اإلدارات

 اإلجمالي
K. W ANOVA 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

 
 1 

 
 2 

 
 3 

Chi- 
Squae 

p-value F p-value MCT 

وجود إجراءات مكتوبة وواضحة ومحددة لصقحيات إدارة  1
 المراجعة الداخلية

4.083 
 

4.222 
 

3.954 
 

4.094 
 

.6490 
 

0.506 
 

1.132 
 

.7650 
 

0.454 0.797 0.742 0.479 
 ال يوجد اختقفات جوهرية

إصدار وتحديد أهداه ومهام إدارة المراجعة الداخلية  2
 اادارة بشكل واضح ومفصل ومكتوب من مجل 

4.111 
 

3.963 
 

4.045 
 

4.047 
 

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.798 0.226 0.606 1.002 0.857 1.090 8070. 7470.

وجود االتصال المباشر مع لجنة المراجعة أو مجل   3
 اادارة

 جوهريةال يوجد اختقفات  0.836 0.180 0.737 0.609 8930. 1.132 7800. 0.826 3.988 3.954 3.925 4.055

 والتي من شأنها لها نصياعالعدم التأثير بأي ضغوس أو  4
 القدرة على اتخاذ القرار المناسب تحد من أن

3.861 
 

4.037 
 

3.954 3.941 
 

.8660 1.091 1.252 1.039 1.678 0.432 0.219 0.803 
 ال يوجد اختقفات جوهرية

الموضوع  المراجع الداخلي تجنب العققات التي تفقد 5
 وتعرضه لهيمنة أطراه أخري 

3.944 
 

3.777 
 

3.909 3.882 
 

.9540 .9330 1.108 .9800 
 

0.808 0.667 0.229 0.795 
 ال يوجد اختقفات جوهرية

الوصول إلى السجقت واألشخاص المسؤولين ألداء  6
 دون قيوداتهم واجب

3.833 3.481 3.363 3.600 
 

1.082 1.188 1.329 1.187 2.226 0.329 1.274 0.285 
 ال يوجد اختقفات جوهرية

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.804 0.219 0.785 0.485 0.690 0.945 0.617 0.565 3.925 3.863 3.901 3.981 لجميع األسئلة
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  تحسين لمراجع الداخلي في الكفاءة وبذل العناية المهنية ل بتأثيرتحليل الجمء الخاص
 الليبية. المصارف التجاريةا أداء إدارة المخاطر

 :( 9-5تبين نتائج التحليقت ااحصائية الواردة بالجدول رقم ) اإلحصاء الوصفي
 المتوسا الحسابي المرجح ااجمالي للمجموعات اادارية: 

 " قد جاء في الترتيب  التدريب المستمر لتنمية و زيادة كفاءة المراجعة الداخليةأن سؤال "
وبانحراه  (4.294األول بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)

جل أعلى متوسا حسابي له لدى إدارة المخاطر )0.828معياري بلغ) ( 4.444(، وقد س 
( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة المراجعة 0.577وبانحراه معياري)

(، مما يعني أن االتجاه العام ااجابات 0.899( وبانحراه معياري)4.138الداخلية)
بشدة على وجود تأثير الكفاءة و بدل العناية المهنية المشاركين على هذا السؤال يوافقون 

 للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.
 " القعدرة علعى تمييعز مؤشعرات الغع  والتقععب والتحريعف فعي السعجقت و  في حين سعؤال

ة حيع  بلعغ المتوسعا الحسعابي " قد جاء في الترتيب الثاني بعين هعذه األسعئل القوائم المالية
جل أعلعى متوسعا حسعابي لعه 0.675( وبانحراه معياري بلغ)4.176ااجمالي) (، وقد س 

( و أقععل متوسععا حسععابي كععان 0.544( وبععانحراه معيععاري)4.333لععدى إدارة المخععاطر )
(، مما يعني أن االتجعاه 0.736( وبانحراه معياري)3.972لدى إدارة المراجعة الداخلية)

اجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير الكفاءة و بعدل العام ا
العناية المهنية للمراجعة الداخليعة فعي تحسعين أداء إدارة المخعاطر فعي المصعاره التجاريعة 

 الليبية.
 " فعي الترتيعب  القدرة على التحسين المستمرة لخدمات المراجعة الداخليعة بينما جاء سؤال "

( وبععععانحراه 4.141بعععين هعععذه األسععععئلة حيععع  بلعععغ المتوسععععا الحسعععابي ااجمعععالي)الثالععع  
جل أعلى متوسا حسابي له لدى إدارة المخعاطر )0.639معياري بلغ) ( 4.296(، وقد س 

(وأقععععععععععل متوسععععععععععا حسععععععععععابي كععععععععععان لععععععععععدى إدارة المراجعععععععععععة 0.465وبععععععععععانحراه معيععععععععععاري)
تجعععاه الععععام ااجابعععات (، ممعععا يعنعععي أن اال0.696( وبعععانحراه معيعععاري)3.972الداخليعععة)

المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير الكفاءة و بعدل العنايعة المهنيعة 
 للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.
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 " هذه  " في الترتيب الرابع بين توفير عدد سنوات خبرة كافية للمراجع الداخلي وجاء سؤال
( وبعععععععععانحراه معيعععععععععاري 4.117األسععععععععئلة حيععععععععع  بلعععععععععغ المتوسعععععععععا الحسعععععععععابي ااجمعععععععععالي)

عععععجل أعلعععععى متوسعععععا حسعععععابي لعععععه لعععععدى إدارة المخعععععاطر )0.836بلعععععغ) ( 4.185(، وقعععععد س 
( و أقععععععععل متوسععععععععا حسععععععععابي كععععععععان لععععععععدى إدارة المراجعععععععععة 0.786وبععععععععانحراه معيععععععععاري)

جعععاه الععععام ااجابعععات (، ممعععا يعنعععي أن االت0.909( وبعععانحراه معيعععاري)4.027الداخليعععة)
المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير الكفاءة و بعدل العنايعة المهنيعة 

 للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.
 " في االطقع على ااصدارات الجديدة من معايير المراجعة الداخليةوقد جاء سؤال "

( 4.094رتيب الخام  بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)الت
جل أعلى متوسا حسابي له لدى إدارة المخاطر 0.810وبانحراه معياري بلغ) (، وقد س 

( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة المراجعة 0.735( وبانحراه معياري)4.185)
ما يعني أن االتجاه العام ااجابات (، م0.736( وبانحراه معياري)4.027الداخلية)

المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير الكفاءة و بدل العناية المهنية 
 للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " خلية من خقل القدرة على اكتشاه أوجه القصور في نظام الرقابة الداكما جاء سؤال
" في الترتيب الساد  بين هذه األسئلة حي  بلغ المتابعة المستمرة ألنشطة المصره

جل أعلى 0.727( وبانحراه معياري بلغ)4.082المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقد س 
( و أقل 0.608( وبانحراه معياري)4.296متوسا حسابي له لدى إدارة المخاطر )

(، 0.753( وبانحراه معياري)3.944ة المراجعة الداخلية)متوسا حسابي كان لدى إدار 
مما يعني أن االتجاه العام ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على 
وجود تأثير الكفاءة و بدل العناية المهنية للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة 

 المخاطر في المصاره التجارية الليبية.
 بذل العناية المهنية  الواجبة عند قيامه بمجراءات بيلتزم المراجع الداخلي  " وأخيرا  سؤال

" قد جاء في الترتيب السابع التحليل القزمة في تطبيق مبادئ وعمليات إدارة المخاطر
( وبانحراه معياري 4.058بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)

جل أعلى متوسا0.864بلغ) ( 4.148حسابي له لدى إدارة المخاطر ) (، وقد س 
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( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة المراجعة 0.863وبانحراه معياري)
(، مما يعني أن االتجاه العام ااجابات 0.833( وبانحراه معياري)3.861الداخلية)

ة المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير الكفاءة و بدل العناية المهني
 للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

( بانحراه معياري 4.137وبصفة عامة يتبين أن المتوسا الحسابي لجميع األسئلة يساوي)   
في  الكفاءة و بدل العناية المهنية للمراجعة الداخلية( مما يدل على وجود تأثير 0.562)ي يساو 

 تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

 5:تبين نتائج تحليل ااحصاء االستنتاجي الواردة بالجدول رقم )اإلحصاء االستنتاجي-
(  One-Way K.W( و اختبار )One-Way Anova( اختبار التباين األحادي )9

 للمجموعات اادارية:
 دي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال"كانت نتائج االختبارات التباين األحا 

"بين المجموعات اادارية الثقع  التدريب المستمر لتنمية و زيادة كفاءة المراجعة الداخلية
= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1)م

( One-Way K.W، وبلغت نتيجة اختبار)%5ذو داللة معنوية عند مستوى 
(، و هما أكبر 0.319( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.254)

مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

  في حين كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا
على تمييز مؤشرات الغ  والتقعب والتحريف في السجقت و القوائم القدرة " السؤال
= إدارة 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1"بين المجموعات اادارية الثقع )مالمالية

، وبلغت %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3المخاطر، م
 One-Wayنتيجة اختبار) (، وكذلكOne-Way K.W( )0.083نتيجة اختبار)

Anova( بلغت )مما يعني عدم وجود  %5(، و هما أكبر من مستوى معنوية 0.056
 فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.

 بينما كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال " 
"بين المجموعات اادارية الثقع  المراجعة الداخلية القدرة على التحسين المستمرة لخدمات

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1)م
( One-Way K.W، وبلغت نتيجة اختبار)%5ذو داللة معنوية عند مستوى 
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أكبر (، و هما 0.104( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.155)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

 كما كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 
" بين المجموعات اادارية الثقع توفير عدد سنوات خبرة كافية للمراجع الداخلي"
= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن 3= إدارة المخاطر، م2مراجعة الداخلية، م=إدارة ال1)م

( One-Way K.W، وبلغت نتيجة اختبار)%5ذو داللة معنوية عند مستوى 
(، و هما أكبر 0.702( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.820)

ائية بين مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحص %5من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

  كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا
" بين المجموعات االطقع على ااصدارات الجديدة من معايير المراجعة الداخليةالسؤال"

= وحدة مراقبة 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1اادارية الثقع )م
 One-Way، وبلغت نتيجة اختبار)%5االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

K.W()0.640(وكذلك نتيجة اختبار ،)One-Way Anova( بلغت )و هما 0.752 ،)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5أكبر من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

  االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا في حين كانت نتائج
القدرة على اكتشاه أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية من خقل المتابعة  السؤال"

=إدارة المراجعة 1" بين المجموعات اادارية الثقع )مالمستمرة ألنشطة المصره
متثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند = وحدة مراقبة اال3= إدارة المخاطر، م2الداخلية، م
(، وكذلك نتيجة One-Way K.W()0.186، وبلغت نتيجة اختبار)%5مستوى 
 %5(، و هما اكبر من مستوى معنوية 0.159( بلغت )One-Way Anovaاختبار)

 مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين المتوسطات هذا السؤال.
 ت التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال"وقد كانت نتائج االختبارا 

بذل العناية المهنية  الواجبة عند قيامه بمجراءات التحليل القزمة بيلتزم المراجع الداخلي 
=إدارة 1" بين المجموعات اادارية الثقع )مفي تطبيق مبادئ وعمليات إدارة المخاطر

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة 3، م= إدارة المخاطر2المراجعة الداخلية، م
(، وكذلك One-Way K.W()0.078، وبلغت نتيجة اختبار)%5معنوية عند مستوى 
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(، و هما أكبر من مستوى معنوية 0.173( بلغت )One-Way Anovaنتيجة اختبار)
 مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال. 5%

(و 0.133( لجميع األسئلة يساوي)One-Way K.Wعامة تبين أن اختبار)وبصفة 
كبر من مستوي أ( أي 0.115( لجميع األسئلة يساوي )One-Way Anovaاختبار)
مما يدل على عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا  %5معنوية 
 المتغير.
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( 9-5 وضح الجدول رقم)  
ءة وبذل العناية المهنية للمراجع الداخلياإلحصاء الوصفي و االستنتاجي الكفا تحليل نتائج    

= وحدة مراقبة االمتثال3 = إدارة المخاطر           2 = إدارة المراجعة الداخلية              1 

 
 
 
 ت

 
 
 

 األسئلة

 
  المرجح المتوسط الحسابي

 
 االنحراف المعياري 

One Way 
 

 
 اختبار المقارنة المتعددة

 
 

 اإلجمالي اإلدارات اإلجمالي اإلدارات
 

K. W ANOVA 

 1  2  3  1  2  3 Chi- 
Squae 

p-value F p-value MCT 

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.319 1.158 0.254 2.744 0.828 0.953 0.577 0.899 4.294 4.363 4.444 4.138 التدريب المستمر لتنمية و زيادة كفاءة المراجعة الداخلية 1

القدرة على تمييز مؤشرات الغ  والتقعب والتحريف في  2
 السجقت و القوائم المالية

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.056 2.991 0.083 4.989 0.675 0.646 0.554 0.736 4.176 4.318 4.333 3.972

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.104 2.324 0.155 3.731 0.639 0.685 0.465 0.696 4.141 4.227 4.296 3.972 القدرة على التحسين المستمرة لخدمات المراجعة الداخلية 3

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.702 0.355 0.820 0.396 0.836 0.795 0.786 0.909 4.117 4.181 4.185 4.027 للمراجع الداخليتوفير عدد سنوات خبرة كافية  4

 اختقفات جوهريةال يوجد  0.752 0.286 0.640 0.894 0.810 1.019 0.735 0.736 4.094 4.090 4.185 4.027 االطقع على ااصدارات الجديدة من معايير المراجعة الداخلية 5

القدرة على اكتشاه أوجه القصور في نظام الرقابة الداخلية من  6
 خقل المتابعة المستمرة ألنشطة المصره

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.159 1.883 0.186 3.369 0.727 0.785 0.608 0.753 4.082 4.045 4.296 3.944

7 
الواجبة عند قيامه  بذل العناية المهنية بيلتزم المراجع الداخلي 

بمجراءات التحليل القزمة في تطبيق مبادئ وعمليات إدارة 
 المخاطر

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.173 1.794 0.078 5.102 0.864 0.882 0.863 0.833 4.058 4.272 4.148 3.861

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.115 2.217 0.133 4.032 0.562 0.644 0.438 0.573 4.137 4.214 4.269 3.992 لجميع األسئلة
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  تحسين لمراجع الداخلي في االلتما  امعا ير األداء المهنية ل بتأثيرتحليل الجمء الخاص
 الليبية. المصارف التجاريةا أداء إدارة المخاطر

 :( 10-5تبين نتائج التحليقت ااحصائية الواردة بالجدول رقم ) اإلحصاء الوصفي
 المتوسا الحسابي المرجح ااجمالي للمجموعات اادارية: 

 " قد جاء في الترتيب توصيل نتائج المراجعة الداخلية من خقل التقارير يتم أن سؤال  "
( وبانحراه 4.188األول بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)

جل أعلى متوسا حسابي له لدى وحدة مراقبة 0.779معياري بلغ) (، وقد س 
أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة  ( و0.945( وبانحراه معياري)4.318االمتثال)

(، مما يعني أن االتجاه العام 0.708( وبانحراه معياري)4.111المراجعة الداخلية)
ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير التزام بمعايير األداء 

 تجارية الليبية.المهني للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره ال
 " قد جاء في الترتيب يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فورا  إلى الجهة المعنيةو سؤال "

( وبانحراه 4.164الثاني بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)
جل أعلى متوسا حسابي له لدى وحدة مراقبة 0.828معياري بلغ) (، وقد س 
( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة 0.827معياري) ( وبانحراه4.272االمتثال)

(، مما يعني أن االتجاه العام 0.996( وبانحراه معياري)4.083المراجعة الداخلية)
ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير التزام بمعايير األداء 

 طر في المصاره التجارية الليبية.المهني للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخا
 " يأخذ المراجع الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على بينما السؤال

" قد جاء في الترتيب الثال  بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا أهداه المصره
جل أعلى متوسا 0.787( وبانحراه معياري بلغ)4.105الحسابي ااجمالي) (، وقد س 

( و أقل 0.716( وبانحراه معياري)4.318سابي له لدى وحدة مراقبة االمتثال)ح
(، مما 0.916( وبانحراه معياري)3.925متوسا حسابي كان لدى إدارة المخاطر)

يعني أن االتجاه العام ااجابات   المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود 
راجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في تأثير التزام بمعايير األداء المهني للم

 المصاره التجارية الليبية.
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 " جراءات المتابعة في إدارة المراجعة الداخلية إيوجد دليل مكتوب للسياسات و  و سؤال
" جاء في الترتيب الرابع بين هذه األسئلة حي  بلغ لموظفين في القسملكدليل لعمل 

جل أعلى 0.912( وبانحراه معياري بلغ)4.023ااجمالي)المتوسا الحسابي  (، وقد س 
( و 0.747( وبانحراه معياري)4.111متوسا حسابي له لدى إدارة المراجعة الداخلية)

( وبانحراه 3.863أقل متوسا حسابي كان لدى وحدة مراقبة االمتثال)
ى هذا السؤال (، مما يعني أن االتجاه العام ااجابات المشاركين عل1.283معياري)

يوافقون بشدة على وجود تأثير التزام بمعايير األداء المهني للمراجعة الداخلية في تحسين 
 أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " في  "لرقابةاترسيخ آليات فعالية  فييساعد نشاس المراجعة الداخلية في حين سؤال
( 4.011بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)الترتيب الخام  بين هذه األسئلة حي  

جل أعلى متوسا حسابي له لدى وحدة مراقبة 0.838وبانحراه معياري بلغ) (، وقد س 
( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة 0.767( وبانحراه معياري)4.272االمتثال)
(، مما يعني أن االتجاه العام ااجابات 0.800( وبانحراه معياري)3.888المخاطر)

مشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير التزام بمعايير األداء المهني ال
 للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

 " مععايير المهنيعة الواجبعة لتحسعين اليمتلعك المراجعع العداخلي  معرفعة كافيعة بوقد جعاء سعؤال
ترتيععععب السععععاد  بععععين هععععذه األسععععئلة حيعععع  بلععععغ المتوسععععا الحسععععابي فععععي ال "إدارة المخععععاطر
جل أعلعى متوسعا حسعابي لعه 0.778( وبانحراه معياري بلغ)3.964ااجمالي) (، وقد س 

( و أقععل متوسعععا حسععابي كعععان 0.706( وبعععانحراه معيععاري)4.037لععدى إدارة المخععاطر)
ما يعني أن االتجعاه (، م0.806( وبانحراه معياري)3.916لدى إدارة المراجعة الداخلية)

العام ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون على وجود تأثير التزام بمعايير األداء 
 المهني للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " تمكعنهم لتعياالمهعارة والمعرفعة  لعديهميوجد فريق عمل متخصص  يتوفر كما جاء السؤال 
فععععي الترتيععععب السععععابع بععععين هععععذه األسععععئلة حيعععع  بلععععغ  "أداء أعمععععالهم بصععععورة صععععحيحة مععععن

عجل أعلعى 0.821( وبانحراه معيعاري بلعغ)3.941المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقعد س 
( و 0.843( وبععانحراه معيععاري)4.045متوسععا حسععابي لععه لععدى وحععدة مراقبععة االمتثععال)
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( وبعععععععععانحراه 3.805لمراجععععععععععة الداخليعععععععععة)أقعععععععععل متوسعععععععععا حسعععععععععابي كعععععععععان لعععععععععدى إدارة ا
(، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام ااجابعععات المشعععاركين علعععى هعععذا السعععؤال 0.855معيعععاري)

يوافقون على وجود تأثير التزام بمعايير األداء المهني للمراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء 
 إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " لتعي تمكعنهماالمهعارة والمعرفعة  لعديهمق عمعل متخصعص  يتعوفر يوجعد فريعفي حين سعؤال 
جععاء فععي الترتيععب السععابع بععين هععذه األسععئلة حيعع  بلععغ  "أداء أعمععالهم بصععورة صععحيحة مععن

عجل أعلعى 0.821( وبانحراه معيعاري بلعغ)3.941المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقعد س 
( و 0.843اه معيععاري)( وبععانحر 4.045متوسععا حسععابي لععه لععدى وحععدة مراقبععة االمتثععال)

( وبعععععععععانحراه 3.805أقعععععععععل متوسعععععععععا حسعععععععععابي كعععععععععان لعععععععععدى إدارة المراجععععععععععة الداخليعععععععععة)
(، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام ااجابعععات المشعععاركين علعععى هعععذا السعععؤال 0.855معيعععاري)

يوافقون على وجود تأثير التزام بمعايير األداء المهني للمراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء 
 في المصاره التجارية الليبية.إدارة المخاطر 

 " يتععوفر التأهيععل المهنععي والخلفيععة العلميععة المناسععبة لععدى المراجععع الععداخلي  وقععد جععاء سععؤال
في الترتيب الثامن بين هذه األسئلة حي  بلعغ المتوسعا  "لتحسين إدارة المخاطر وبمبادئها

ععجل أع0.862( وبععانحراه معيععاري بلععغ)3.917الحسععابي ااجمععالي) لععى متوسععا (، وقععد س 
( و أقععععل 0.888( وبععععانحراه معيععععاري)4.136حسععععابي لععععه لععععدى وحععععدة مراقبععععة االمتثععععال)

(، 0.878( وبعانحراه معيعاري)3.833متوسا حسابي كان لدى إدارة المراجععة الداخليعة)
ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات المشععاركين علععى هععذا السععؤال يوافقععون علععى وجععود 

اء المهنعي للمراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء إدارة المخعاطر فعي تأثير التعزام بمععايير األد
 المصاره التجارية الليبية.

 " علعى المععايير المهنيعة الواجبعة  ا  مسعتمر  يتلقى المراجع الداخلي تدريبا و تعليما  بينما سؤال
جعععاء فعععي الترتيعععب التاسعععع بعععين هعععذه األسعععئلة حيععع  بلعععغ  "و كيفيعععة تحسعععين إدارة المخعععاطر
عجل أعلعى 0.953( وبانحراه معيعاري بلعغ)3.858المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقعد س 

( و 1.045( وبععانحراه معيععاري)3.954متوسععا حسععابي لععه لععدى وحععدة مراقبععة االمتثععال)
 ( وبعععععععععانحراه3.805أقعععععععععل متوسعععععععععا حسعععععععععابي كعععععععععان لعععععععععدى إدارة المراجععععععععععة الداخليعععععععععة)

(، مما يعني أن االتجاه الععام ااجابعات المشعاركين علعى السعؤال يوافقعون 0.980معياري)
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علععى وجععود تععأثير التععزام بمعععايير األداء المهنععي للمراجعععة الداخليععة فععي تحسععين أداء إدارة 
 المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " تعه التعي تمكنعه اطعوير خدميعمل المراجع الداخلي علعى زيعادة كفعاءة وفعاليعة توجاء سؤال
فعععي الترتيععععب العاشععععر بعععين هععععذه األسعععئلة حيعععع  بلععععغ  "معععن متابعععععة تحسعععين إدارة المخععععاطر

عجل أعلعى 0.857( وبانحراه معيعاري بلعغ)3.835المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقعد س 
( و 0.177( وبععانحراه معيععاري)3.863متوسععا حسععابي لععه لععدى وحععدة مراقبععة االمتثععال)

(، ممعا 0.921( وبعانحراه معيعاري)3.814ي كان لدى إدارة المخاطر)أقل متوسا حساب
يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات المشععاركين علععى هععذا السععؤال يوافقععون علععى وجععود تععأثير 
التععععزام بمعععععايير األداء المهنععععي للمراجعععععة الداخليععععة فععععي تحسععععين أداء إدارة المخععععاطر فععععي 

 المصاره التجارية الليبية.
 " عمععععل نظععععام المراجعععععة الداخليععععة علععععى تقيععععيم التعععععرص للمخععععاطر المتصععععلة ي بينمععععا سععععؤال

جاء في الترتيب  الحادي عشر بعين هعذه األسعئلة حيع  بلعغ المتوسعا  "بعمليات المصره
ععجل أعلععى متوسععا 0.715( وبععانحراه معيععاري بلععغ)3.811الحسععابي ااجمععالي) (، وقععد س 

( و أقععععل 0.526معيععععاري) ( وبععععانحراه3.909حسععععابي لععععه لععععدى وحععععدة مراقبععععة االمتثععععال)
(، ممعععا 0.902( وبعععانحراه معيعععاري)3.740متوسعععا حسعععابي كعععان لعععدى إدارة المخعععاطر)

يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات المشععاركين علععى هععذا السععؤال يوافقععون علععى وجععود تععأثير 
التععععزام بمعععععايير األداء المهنععععي للمراجعععععة الداخليععععة فععععي تحسععععين أداء إدارة المخععععاطر فععععي 

 لتجارية الليبية.المصاره ا
 " يوجععد إشععراه سععليم للتأكععد مععن تسععجيل المعلومععات المقئمععة لععدعم نتععائج  وقععد جععاء سععؤال

فعععي الترتيعععب  الثعععاني عشعععر بعععين هعععذه األسعععئلة حيععع  بلعععغ  "العمعععل معععن خعععقل أوراق العمعععل
عجل أعلعى 0.877( وبانحراه معيعاري بلعغ)3.776المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقعد س 

( و أقععععل 0.758( وبععععانحراه معيععععاري)3.963لععععدى إدارة المخعععاطر) متوسعععا حسععععابي لععععه
(، 0.902( وبعانحراه معيعاري)3.638متوسا حسابي كان لدى إدارة المراجععة الداخليعة)

ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات المشععاركين علععى السععؤال يوافقععون علععى وجععود تععأثير 
فععععي تحسععععين أداء إدارة المخععععاطر فععععي التععععزام بمعععععايير األداء المهنععععي للمراجعععععة الداخليععععة 

 المصاره التجارية الليبية.
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 " يسعهم نشعاس المراجععة الداخليعة فعي تقعويم إدارة المخعاطر و أنظمعة الرقابعة في حين سعؤال
جععاء فععي الترتيععب  الثالعع  عشععر بععين هععذه األسععئلة حيعع  بلععغ المتوسععا الحسععابي  "الداخليععة
جل أعلعى متوسعا حسعابي لعه (0.881( وبانحراه معياري بلغ)3.764ااجمالي) ، وقد س 

( و أقعل متوسعا حسعابي 0.921( وبعانحراه معيعاري)3.909لدى وحعدة مراقبعة االمتثعال)
(، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه 0.838( وبعععانحراه معيعععاري)3.629كعععان لعععدى إدارة المخعععاطر)

ألداء العام ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون على وجود تأثير التزام بمعايير ا
 المهني للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " يقعععوم المراجعععع العععداخلي ببنعععاء نتعععائج عملعععه علعععى أسعععا  التحلعععيقت و التقويمعععات  وسعععؤال
قعععد جعععاء فعععي الترتيعععب  الرابعععع عشعععر بعععين هعععذه األسعععئلة حيععع  بلعععغ  "المقئمعععة والموضعععوعية
عجل أعلعى 0.963( وبانحراه معيعاري بلعغ)3.694ااجمالي)المتوسا الحسابي  (، وقعد س 

( و 0.760( وبعانحراه معيعاري)3.777متوسا حسابي لعه لعدى إدارة المراجععة الداخليعة)
( وبعععععععععانحراه 3.545أقعععععععععل متوسعععععععععا حسعععععععععابي كعععععععععان لعععععععععدى وحعععععععععدة مراقبعععععععععة االمتثعععععععععال)

ى هعععذا السعععؤال (، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام ااجابعععات المشعععاركين علععع1.010معيعععاري)
يوافقون على وجود تأثير التزام بمعايير األداء المهني للمراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء 

 إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.
 " تقععوم إدارة المراجعععة الداخليععة بمعععداد خطععة للمراجععع سععنويا  علععى مختلععف  وقععد جععاء سععؤال

فععي  " حسعب معيعار التقيعيم المخعاطرتصعنيف أقسعام المصعره باالعتمعاد علعى المخعاطر و 
( 3.658الترتيب  الخام  عشر بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)

ععجل أعلععى متوسععا حسععابي لععه لععدى وحععدة مراقبععة 0.866وبععانحراه معيععاري بلععغ) (، وقععد س 
 ( و أقعععل متوسعععا حسعععابي كعععان لعععدى إدارة0.767( وبعععانحراه معيعععاري)3.727االمتثعععال)

(، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام 0.903( وبعععانحراه معيعععاري)3.611المراجععععة الداخليعععة)
ااجابعععات المشعععاركين علعععى هعععذا السعععؤال يوافقعععون علعععى وجعععود تعععأثير التعععزام بمععععايير األداء 
 المهني للمراجعة الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

 " و تطوير خطة لكل مهمة تحدد فيها األهداه و الوقت القزم للعمل تسجيل يتم  و سؤال
جعاء فعي الترتيعب  السعاد  عشعر بعين هعذه األسعئلة حيع  بلعغ المتوسعا  " و توزيع المعوارد

ععجل أعلععى متوسععا 0.828( وبععانحراه معيععاري بلععغ)3.635الحسععابي ااجمععالي) (، وقععد س 
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( و أقععععل 0.984اه معيععععاري)( وبععععانحر 3.727حسععععابي لععععه لععععدى وحععععدة مراقبععععة االمتثععععال)
(، 0.769( وبعانحراه معيعاري)3.583متوسا حسابي كان لدى إدارة المراجععة الداخليعة)

ممععا يعنععي أن االتجععاه العععام ااجابععات المشععاركين علععى هععذا السععؤال يوافقععون علععى وجععود 
فعي تأثير التعزام بمععايير األداء المهنعي للمراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء إدارة المخعاطر 

 المصاره التجارية الليبية.
  علعى تحسعين إدارة فيمعا بيعنهم  يتم التنسيق داخعل إدارة المراجععة الداخليعة  "وقد جاء سؤال

بعين هعذه األسعئلة حيع  بلعغ  السعابع عشعر في الترتيب  "المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية
عجل أعلعى 0.886( وبعانحراه معيعاري بلعغ)3.623المتوسا الحسعابي ااجمعالي) (، وقعد س 
( و 0.828( وبععانحراه معيععاري)3.666إدارة المراجعععة الداخليععة)متوسععا حسععابي لععه لععدى 

( وبعععععععععانحراه 3.545)وحعععععععععدة مراقبعععععععععة االمتثعععععععععال  أقعععععععععل متوسعععععععععا حسعععععععععابي كعععععععععان لعععععععععدى
سعععؤال ال هعععذا (، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام ااجابعععات المشعععاركين علعععى0.800معيعععاري)

ام بمععايير األداء المهنعي للمراجععة الداخليعة فعي تحسعين أداء يوافقون على وجود تأثير التعز 
 إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

   يتأكععد مععدير إدارة المراجعععة الداخليععة مععن المسععتوى الععذي تتقبلععه اادارة مععن  "سععؤال و أخيععرا
بععين هععذه األسععئلة حيعع  بلععغ المتوسععا الحسععابي  الثععامن عشععر فععي الترتيععبجععاء  "المخععاطر
عجل أعلعى متوسعا حسعابي لعه 0.850( وبانحراه معياري بلعغ)3.576ااجمالي) (، وقعد س 
( و أقعل متوسعا حسعابي 0.871( وبانحراه معياري)3.611إدارة المراجعة الداخلية)لدى 

عنعععي أن (، ممعععا ي0.859( وبعععانحراه معيعععاري)3.500)وحعععدة مراقبعععة االمتثعععال  كعععان لعععدى
سعععؤال يوافقعععون علعععى وجعععود تعععأثير التعععزام هعععذا الاالتجعععاه الععععام ااجابعععات المشعععاركين علعععى 

بمعععايير األداء المهنععي للمراجعععة الداخليععة فععي تحسععين أداء إدارة المخععاطر فععي المصععاره 
 التجارية الليبية.

اري ( بعععانحراه معيعععع3.864وبصعععفة عامععععة يتبعععين أن المتوسععععا الحسعععابي لجميععععع األسعععئلة يسععععاوي)
فععي  للمراجعععة الداخليععة االلتععزام بمعععايير األداء المهنعي( ممععا يععدل علععى وجعود تععأثير 0.510)ي يسعاو 

 .تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية
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 :اإلحصاء االستنتاجي 

اختبار التباين  (10-5)ردة بالجدول رقم )االو  ء االستنتاجيااحصا تحليلتبين نتائج      
 :للمجموعات اادارية ( One-Way K.W( و اختبار )One-Way Anovaاألحادي )

 "يتم قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال
" بين المجموعات اادارية الثقع توصيل نتائج المراجعة الداخلية من خقل التقارير

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن 3= إدارة المخاطر، م2م=إدارة المراجعة الداخلية، 1)م
( One-Way K.W، وبلغت نتيجة اختبار)%5ذو داللة معنوية عند مستوى 

(، و هما أكبر 0.623( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.287)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5من مستوى معنوية 

 هذا السؤال.متوسطات 
  بينما كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا

" بين المجموعات اادارية يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فورا  إلى الجهة المعنيةالسؤال"
= وحدة مراقبة االمتثال( لم 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1الثقع )م

( One-Way K.W، وبلغت نتيجة اختبار)%5ذو داللة معنوية عند مستوى  يكن
(، وهما أكبر 0.697( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.672)

مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

  يأخذ إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال"في حين نتائج االختبارات التباين األحادي
" بين المراجع الداخلي في اعتباره المخاطر الجوهرية التي قد تؤثر على أهداه المصره

= 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1المجموعات اادارية الثقع )م
وبلغت نتيجة  ،%5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

( One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.292اختبار)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات  %5(، و هما أكبر من مستوى معنوية 0.224بلغت )

 دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.
 يوجد السؤال" قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا

جراءات المتابعة في إدارة المراجعة الداخلية كدليل لعمل إدليل مكتوب للسياسات و 
= 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1" بين المجموعات اادارية الثقع )ملموظفين في القسمل

، %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3إدارة المخاطر، م
-One(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.915تيجة اختبار)وبلغت ن
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Way Anova( بلغت )مما يعني عدم  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.608
 وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.

 "يساعد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال
" بين المجموعات اادارية الثقع لرقابةاترسيخ آليات فعالية  فينشاس المراجعة الداخلية 

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1)م
( One-Way K.W، وبلغت نتيجة اختبار)%5ذو داللة معنوية عند مستوى 

(، و هما أكبر 0.231( بلغت )One-Way Anovaتبار)(، وكذلك نتيجة اخ0.158)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

 "قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 
" بين هنية الواجبة لتحسين إدارة المخاطرمعايير الماليمتلك المراجع الداخلي معرفة كافية ب
= 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1المجموعات اادارية الثقع )م

، وبلغت نتيجة %5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 
( One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.892اختبار)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات  %5(، وهما اكبر من مستوى معنوية 0.833)بلغت 

 .دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال
  في حين بينت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا

 أداء من لتي تمكنهماالمهارة والمعرفة  لديهميوجد فريق عمل متخصص  يتوفر  السؤال"
=إدارة المراجعة الداخلية، 1" بين المجموعات اادارية الثقع )مأعمالهم بصورة صحيحة

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3= إدارة المخاطر، م2م
(، وكذلك نتيجة One-Way K.W( )0.405، وبلغت نتيجة اختبار)5%

 %5أكبر من مستوى معنوية  (، وهما0.432( بلغت )One-Way Anovaاختبار)
 .مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال

 "بينما كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

يتوفر التأهيل المهني والخلفية العلمية المناسبة لدى المراجع الداخلي لتحسين إدارة 
= 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1" بين المجموعات اادارية الثقع )مخاطر وبمبادئهاالم

، %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3إدارة المخاطر، م
-One(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.341وبلغت نتيجة اختبار)

Way Anova( بلغت )مما يعني عدم  %5من مستوى معنوية (، وهما أكبر 0.388
 .وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال
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 "قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

على المعايير المهنية الواجبة و كيفية  ا  يتلقى المراجع الداخلي تدريبا و تعليما مستمر 
=إدارة المراجعة الداخلية، 1" بين المجموعات اادارية الثقع )مرة المخاطرتحسين إدا

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3= إدارة المخاطر، م2م
(، وكذلك نتيجة One-Way K.W( )0.728، وبلغت نتيجة اختبار)5%

 %5ستوى معنوية (، وهما أكبر من م0.849( بلغت )One-Way Anovaاختبار)
 .مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال

  أيضا  بينت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا
ته التي تمكنه من اتطوير خدمو يعمل المراجع الداخلي على زيادة كفاءة وفعالية السؤال"

=إدارة المراجعة 1" بين المجموعات اادارية الثقع )ممخاطرمتابعة تحسين إدارة ال
= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند 3= إدارة المخاطر، م2الداخلية، م
(، وكذلك نتيجة One-Way K.W( )0.992، وبلغت نتيجة اختبار)%5مستوى 
 %5معنوية (، وهما أكبر من مستوى 0.981( بلغت )One-Way Anovaاختبار)

 .مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال
 "كما كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

" يعمل نظام المراجعة الداخلية على تقييم التعرص للمخاطر المتصلة بعمليات المصره
= 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1الثقع )مبين المجموعات اادارية 

، وبلغت نتيجة %5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 
( One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.784اختبار)
وقات ذات مما يعني عدم وجود فر  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.718بلغت )

 .دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال
 "قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

يوجد إشراه سليم للتأكد من تسجيل المعلومات المقئمة لدعم نتائج العمل من خقل 
= إدارة 2المراجعة الداخلية، م=إدارة 1" بين المجموعات اادارية الثقع )مأوراق العمل
، وبلغت %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3المخاطر، م

 One-Way(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.562نتيجة اختبار)
Anova( بلغت )مما يعني عدم وجود  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.354

 .صائية بين متوسطات هذا السؤالفروقات ذات دالله إح
  في حين بينت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا

" نشاس المراجعة الداخلية في تقويم إدارة المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية يسهمالسؤال"
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= 3المخاطر، م = إدارة2=إدارة المراجعة الداخلية، م1بين المجموعات اادارية الثقع )م
، وبلغت نتيجة %5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

( One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.261اختبار)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.546بلغت )

 .دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال
 "يقوم قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال

المراجع الداخلي ببناء نتائج عمله على أسا  التحليقت و التقويمات المقئمة 
= إدارة 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1" بين المجموعات اادارية الثقع )موالموضوعية
، وبلغت %5مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى = وحدة 3المخاطر، م

 One-Way(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.645نتيجة اختبار)
Anova( بلغت )مما يعني عدم وجود  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.676

 .فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال
  تقوم  االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال"قد كانت نتائج

إدارة المراجعة الداخلية بمعداد خطة للمراجع سنويا  على مختلف أقسام المصره 
" بين المجموعات حسب معيار التقييم المخاطرباالعتماد على المخاطر وتصنيف 

= وحدة مراقبة 3= إدارة المخاطر، م2م =إدارة المراجعة الداخلية،1اادارية الثقع )م
 One-Way، وبلغت نتيجة اختبار)%5االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

K.W( )0.923(وكذلك نتيجة اختبار ،)One-Way Anova( بلغت )وهما 0.886 ،)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين  %5أكبر من مستوى معنوية 

 .هذا السؤالمتوسطات 
 "يتم قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال

تسجيل و تطوير خطة لكل مهمة تحدد فيها األهداه و الوقت القزم للعمل و توزيع 
= إدارة 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1" بين المجموعات اادارية الثقع )مالموارد

، وبلغت %5= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3المخاطر، م
 One-Way(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.851نتيجة اختبار)

Anova( بلغت )مما يعني عدم وجود  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.817
 .فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال

 يتم  ائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال"قد كانت نت
على تحسين إدارة المخاطر و أنظمة فيما بينهم  التنسيق داخل إدارة المراجعة الداخلية 

= إدارة 2=إدارة المراجعة الداخلية، م1" بين المجموعات اادارية الثقع )مالرقابة الداخلية
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، وبلغت %5ة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى = وحد3المخاطر، م
 One-Way(، وكذلك نتيجة اختبار)One-Way K.W( )0.919نتيجة اختبار)

Anova( بلغت )مما يعني عدم وجود  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.882
 فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال.

  نتعععععائج االختبعععععارات التبعععععاين األحعععععادي إلعععععى أن االخعععععتقه فعععععي متوسعععععا هعععععذا بينمعععععا كانعععععت
" معدير إدارة المراجععة الداخليعة معن المسعتوى العذي تتقبلعه اادارة معن المخعاطر يتأكدالسؤال"

= 3= إدارة المخعاطر، م2=إدارة المراجعة الداخليعة، م1بين المجموعات اادارية الثقع )م
، وبلغعععععت نتيجعععععة %5ن ذو داللعععععة معنويعععععة عنعععععد مسعععععتوى وحعععععدة مراقبعععععة االمتثعععععال( لعععععم يكععععع

( One-Way Anova(، وكعذلك نتيجعة اختبعار)One-Way K.W( )0.782اختبعار)
ممعا يعنعي ععدم وجعود فروقعات ذات  %5(، وهما أكبر من مستوى معنوية 0.886بلغت )

 .دالله إحصائية بين متوسطات هذا السؤال

(و 0.796( لجميع األسئلة يساوي)One-Way K.Wوبصفة عامة تبين أن اختبار)  
كبر من مستوي معنوية أ( أي 0.809( لجميع األسئلة يساوي )One-Way Anovaاختبار)

 مما يدل على عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا المتغير. 5%
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 ( 10-5 وضح الجدول رقم )
 للمراجع الداخلي نتائج تحليل اإلحصاء الوصفي و االستنتاجي لاللتما  امعا ير األداء المهنية 

 
 
 
 ت

 
 
 

 األسئلة

 
 المرجحالمتوسط الحسابي 

 
 االنحراف المعياري 

One Way 
 

 
 اختبار المقارنة المتعددة

 
 

 اإلجمالي اإلدارات اإلجمالي اإلدارات
 

K. W ANOVA 

 1     2     3  1  2  3 Chi- 
Squae 

p-value f p-value MCT 

يعععععتم توصعععععيل نتعععععائج المراجععععععة الداخليعععععة معععععن خعععععقل  1
 التقارير.

ال يوجد اختقفات  0.623 0.477 0.287 2.496 0.779 0.945 0.735 0.708 4.188 4.318 4.185 4.111
 جوهرية

ال يوجد اختقفات  0.697 0.363 0.672 0.794 0.828 0.827 0.557 0.996 4.164 4.272 4.185 4.083 يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فورا  إلى الجهة المعنية. 2
 جوهرية

3 
يأخعذ المراجععع الععداخلي فععي اعتبععاره المخععاطر الجوهريععة 

 التي قد تؤثر على أهداه المصره.
ال يوجد اختقفات  0.224 1.525 0.292 2.460 0.787 0.716 0.916 0.708 4.105 4.318 3.925 4.111

 جوهرية

4 
يوجد دليل مكتوب للسياسات و اجراءات المتابعة في 

لموظفين في لإدارة المراجعة الداخلية كدليل لعمل 
 القسم.  

ال يوجد اختقفات  0.608 0.500 0.915 0.177 0.912 1.283 0.758 0.747 4.023 3.863 4.037 4.111
 جوهرية

5 
ترسععععيخ آليععععات  فععععييسععععاعد نشععععاس المراجعععععة الداخليععععة 

 لرقابة .افعالية 
ال يوجد اختقفات  0.231 1.490 0.158 3.689 0.838 0.767 0.800 0.892 4.011 4.272 3.888 3.944

 جوهرية
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معععععععايير اليمتلععععععك المراجععععععع الععععععداخلي  معرفععععععة كافيععععععة ب 6
 المهنية الواجبة لتحسين إدارة المخاطر.

ال يوجد اختقفات  0.833 0.183 0.892 0.228 0.778 0.843 0.706 0.806 3.964 3.954 4.037 3.916
 جوهرية

7 
المهععععارة  لععععديهميوجععععد فريععععق عمععععل متخصععععص  يتععععوفر 

أداء أعمععععععالهم بصععععععورة  مععععععن لتععععععي تمكععععععنهماوالمعرفععععععة 
 صحيحة.

ال يوجد اختقفات  0.432 0.848 0.405 1.806 0.821 0.843 0.758 0.855 3.941 4.045 4.037 3.805
 جوهرية

8 
المناسععبة لععدى يتععوفر التأهيععل المهنععي والخلفيععة العلميععة 

 المراجع الداخلي لتحسين إدارة المخاطر وبمبادئها.
ال يوجد اختقفات  0.388 0.958 0.341 2.151 0.862 0.888 0.818 0.878 3.917 4.136 3.851 3.833

 جوهرية

9 
علععى  ا  يتلقععى المراجععع الععداخلي تععدريبا و تعليمععا مسععتمر 

المععععععععايير المهنيعععععععة الواجبعععععععة و كيفيعععععععة تحسعععععععين إدارة 
 المخاطر.

ال يوجد اختقفات  0.849 0.165 0.728 0.636 0.953 1.045 0.863 0.980 3.858 3.954 3.851 3.805
 جوهرية

10 
يعمععععل المراجععععع الععععداخلي علععععى زيععععادة كفععععاءة وفعاليععععة 

تععه التععي تمكنععه مععن متابعععة تحسععين إدارة اتطععوير خدمو 
 المخاطر.

ال يوجد اختقفات  0.981 0.019 0.992 0.016 0.857 0.177 0.921 0.845 3.835 3.863 3.814 3.833
 جوهرية

11 
يعمعععل نظعععام المراجععععة الداخليعععة علعععى تقيعععيم التععععرص 

 للمخاطر المتصلة بعمليات المصره.
ال يوجد اختقفات  0.718 0.333 0.784 0.486 0.715 0.526 0.902 0.668 3.811 3.909 3.740 3.805

 جوهرية

12 
يوجععععد إشععععراه سععععليم للتأكععععد مععععن تسععععجيل المعلومععععات 
 المقئمة لدعم نتائج العمل من خقل أوراق العمل.

ال يوجد اختقفات  0.354 1.053 0.562 1.153 0.877 0.869 0.758 0.960 3.776 3.772 3.963 3.638
 جوهرية

13 
تقويم إدارة المخاطر يسهم نشاس المراجعة الداخلية في 

 و أنظمة الرقابة الداخلية.
ال يوجد اختقفات  0.546 0.610 0.261 2.689 0.881 0.921 0.838 0.897 3.764 3.909 3.629 3.777

 جوهرية

14 
يقععوم المراجععع الععداخلي ببنععاء نتععائج عملععه علععى أسععا  

 التحليقت و التقويمات المقئمة والموضوعية.
ال يوجد اختقفات  0.676 0.393 0.645 0.879 0.963 1.010 1.170 0.760 3.694 3.545 3.703 3.777

 جوهرية
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= وحدة مراقبة االمتثال3 = إدارة المخاطر           2 = إدارة المراجعة الداخلية              1 

15 
تقععععوم إدارة المراجعععععة الداخليععععة بمعععععداد خطععععة للمراجععععع 
سععنويا  علععى مختلععف أقسععام المصععره باالعتمععاد علععى 

 حسب معيار التقييم. المخاطرالمخاطر وتصنيف 

ال يوجد اختقفات  0.886 0.122 0.923 0.159 0.866 0.767 0.919 0.903 3.658 3.727 3.666 3.611
 جوهرية

16 
يعععتم تسععععجيل و تطعععوير خطععععة لكععععل مهمعععة تحععععدد فيهععععا 

 األهداه و الوقت القزم للعمل و توزيع الموارد
ال يوجد اختقفات  0.817 0.203 0.851 0.322 0.828 0.984 0.791 0.769 3.635 3.727 3.629 3.583

 جوهرية

17 
فيمعا بيعنهم  يتم التنسيق داخعل إدارة المراجععة الداخليعة 

 على تحسين إدارة المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية.
ال يوجد اختقفات  0.882 0.126 0.919 0.168 0.886 0.800 1.043 0.828 3.623 3.545 3.629 3.666

 جوهرية

18 
يتأكد مدير إدارة المراجعة الداخليعة معن المسعتوى العذي 

 تتقبله اادارة من المخاطر
3.611 3.592 3.500 3.576 0.871 0.843 0.859 

 
ال يوجد اختقفات  0.886 0.121 0.782 0.491 0.850

 جوهرية

 لجميع األسئلة
ال  وجد اختالفات  0.809 0.213 0.796 0.457 0.510 0.514 0.533 0.502 3.864 3.924 3.853 3.834

 جوهرية
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  في  التما  المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة العليا بتأثيرتحليل الجمء الخاص
 الليبية. المصارف التجاريةا تحسين أداء إدارة المخاطر

 :( أن 11-5تبين نتائج التحليقت ااحصائية الواردة بالجدول رقم ) اإلحصاء الوصفي
 :المتوسا الحسابي المرجح ااجمالي للمجموعات اادارية

 "احتواء التقارير على توصيات بالتحسينات المستقبلية لخداء المرضي و أن سؤال
األول بين هذه األسئلة حي  بلغ " قد جاء في الترتيب التوصية بالعمل التصحيحي القزم

جل أعلى 0.821( وبانحراه معياري بلغ)4.059المتوسا الحسابي ااجمالي) (، وقد س 
( و 0.588( وبانحراه معياري)4.181متوسا حسابي له لدى وحدة مراقبة االمتثال)
(، مما 1.050( وبانحراه معياري)3.888أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة المخاطر)

االتجاه العام ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود  يعني أن
تأثير التزام المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة العليا في تحسين أداء إدارة المخاطر 

 في المصاره التجارية الليبية.
 "قد جاء ليةاقتراح الحلول من اجل زيادة فعالية تحسين نظام الرقابة الداخفي حين سؤال "

( 4.058في الترتيب الثاني بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمالي)
جل أعلى متوسا حسابي له لدى وحدة مراقبة 0.084وبانحراه معياري بلغ) (، وقد س 

( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة 0.750( وبانحراه معياري)4.090االمتثال)
(، مما يعني أن االتجاه العام 0.774بانحراه معياري)( و 4.027المراجعة الداخلية)

ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون بشدة على وجود تأثير التزام المراجع 
الداخلي برفع التقارير لإلدارة العليا في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره 

 التجارية الليبية.
 "المستويات اادارية المعنية قبل إصدار التقرير  مناقشة النتائج و التوصيات مع و سؤال

" قد جاء في الترتيب الثال  بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي النهائي
جل أعلى متوسا حسابي له 0.869( وبانحراه معياري بلغ)3.870ااجمال) (، وقد س 

ي كان ( و أقل متوسا حساب0.873( وبانحراه معياري)3.925لدى إدارة المخاطر)
(، مما يعني أن االتجاه 0.852( وبانحراه معياري)3.818لدى وحدة مراقبة االمتثال)

العام ااجابات المشاركين على هذا السؤال يوافقون على وجود تأثير التزام المراجع 
الداخلي برفع التقارير لإلدارة العليا في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره 

 التجارية الليبية.
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 "إعداد تقرير دوري عن فعالية إدارة المخاطر و توصيات إلى جهة االختصاص وأخيرا  سؤال "
( 3.835قد جاء في الترتيب الرابع بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسا الحسابي ااجمال)

جل أعلى متوسا حسابي له لدى إدارة المراجعة 0.961وبانحراه معياري بلغ) (، وقد س 
( و أقل متوسا حسابي كان لدى إدارة 0.736انحراه معياري)( وب3.972الداخلية)
(، مما يعني أن االتجاه العام ااجابات 1.109( وبانحراه معياري)3.666المخاطر)

المشاركين على هذا السؤال يوافقون على وجود تأثير التزام المراجع الداخلي برفع التقارير 
 ي المصاره التجارية الليبية.لإلدارة العليا في تحسين أداء إدارة المخاطر ف

( بانحراه معياري 3.955وبصفة عامة يتبين أن المتوسا الحسابي لجميع األسئلة يساوي)
في  المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة العلياالتزام ( مما يدل على وجود تأثير 0.654)ي يساو 

 .تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

 :اإلحصاء االستنتاجي 
اختبار التباين األحادي  (11-5)تبين نتائج تحليل ااحصاء االستنتاجي الواردة بالجدول رقم )   
(One-Way Anova( و اختبار )One-Way K.W:للمجموعات اادارية  ) 

 احتواء  "قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال
التقارير على توصيات بالتحسينات المستقبلية لخداء المرضي و التوصية بالعمل التصحيحي 

= 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1اادارية الثقع )م " بين المجموعاتالقزم
-One)وبلغت نتيجة اختبار %5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

Way K.W( )0.708وكذلك نتيجة اختبار ،)(One-Way Anova( بلغت )وهما 0.413 ،)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات  %5كبر من مستوى معنوية أ

 .سؤالالهذا 
 اقتراح  "نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال في حين بينت

اادارية  " بين المجموعات الحلول من اجل زيادة فعالية تحسين نظام الرقابة الداخلية
= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1)مالثقع

(، وكذلك One-Way K.W( )0.932وبلغت نتيجة اختبار) %5داللة معنوية عند مستوى 
مما  %5كبر من مستوى معنوية أ(، وهما 0.950( بلغت )One-Way Anova)نتيجة اختبار

 . سؤالاليعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا 
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 مناقشة "نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال أيضا  بينت
 بين المجموعات "المعنية قبل إصدار التقرير النهائيالنتائج و التوصيات مع المستويات اادارية 

= وحدة مراقبة االمتثال( لم 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1)ماادارية الثقع
(، One-Way K.W( )0.803وبلغت نتيجة اختبار) %5يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

كبر من مستوى معنوية أ(، وهما 0.910( بلغت )One-Way Anova)وكذلك نتيجة اختبار
 .سؤالالمما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا  5%

 إعداد تقرير "نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال كما بينت
اادارية  مجموعاتبين ال "دوري عن فعالية إدارة المخاطر و توصيات إلى جهة االختصاص

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1)مالثقع
(، وكذلك One-Way K.W( )0.679وبلغت نتيجة اختبار) %5داللة معنوية عند مستوى 

مما  %5كبر من مستوى معنوية أ(، وهما 0.462( بلغت )One-Way Anova)نتيجة اختبار
 .سؤالاليعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا 

(و 0.875( لجميع األسئلة يساوي)One-Way K.Wوبصفة عامة تبين أن اختبار)    
كبر من مستوي معنوية أ( أي 0.813( لجميع األسئلة يساوي )One-Way Anovaاختبار)

 ود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا المتغير.مما يدل على عدم وج 5%
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 (11-5 وضح الجدول رقم)

 التما  المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة العليااإلحصاء الوصفي و االستنتاجي تحليل نتائج 

 

= وحدة مراقبة واالمتثال3 = إدارة المخاطر            2 = إدارة المراجعة الداخلية              1 

 

 

 

 ت

 

 

 

 األسئلة

 

 المرجح المتوسط الحسابي

 

 االنحراف المعياري

One Way 

 
 

 اختبار المقارنة المتعددة

 

 
 اإلدارات

 اإلجمالي
 اإلدارات

 اإلجمالي
 

K. W ANOVA 

 3م 2م 1م 3م 2م 1م
Chi- 

Squae 
p-value F p-value MCT 

احتعععععواء التقعععععارير علعععععى توصعععععيات بالتحسعععععينات المسعععععتقبلية لعععععخداء  1
 المرضي و التوصية بالعمل التصحيحي القزم

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.413 0.895 0.708 0.691 0.821 0.588 1.050 0.747 4.059 4.181 3.888 4.111

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.950 0.052 0.932 0.141 0.084 0.750 0.828 0.774 4.058 4.090 4.074 4.027 الرقابة الداخليةاقتراح الحلول من اجل زيادة فعالية تحسين نظام  2

مناقشععة النتععائج و التوصععيات مععع المسععتويات ااداريععة المعنيععة قبععل  3
 إصدار التقرير النهائي

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.910 0.95 0.803 0.438 0.869 0.852 0.873 0.899 3.870 3.818 3.925 3.861

إعداد تقرير دوري عن فعالية إدارة المخاطر و توصيات إلى جهعة  4
 االختصاص

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.462 0.779 0.679 0.773 0.961 1.097 1.109 0.736 3.835 3.818 3.666 3.972

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.813 0.207 0.875 0.267 0.654 0.658 0.741 0.596 3.955 3.977 3.888 3.993 لجميع األسئلة
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 في التنفيذية للمراجعة الداخلية  غير دعم لإلدارة العليا بتأثير تحليل الجمء الخاص
 الليبية. المصارف التجاريةا تحسين أداء إدارة المخاطر

 :( أن 12-5تبين نتائج التحليقت ااحصائية الواردة بالجدول رقم ) ااحصاء الوصفي
 :المتوسا الحسابي المرجح ااجمالي للمجموعات اادارية

    معن المعوارد البشعرية والماليعة يعؤدى إلعى زيعادة توفير احتياجات المراجعة الداخليعة "سؤالأن
فعععي الترتيعععب األول بعععين هعععذه األسعععئلة حيععع  بلعععغ المتوسعععا قعععد جعععاء  "فعاليعععة األداء المهنعععي
عععجل أعلعععى متوسعععا 0.761( وبعععانحراه معيعععاري بلعععغ)4.058الحسعععابي ااجمعععالي) (، وقعععد س 
( و أقعل متوسعا 0.774( وبعانحراه معيعاري)4.136)وحدة مراقبعة االمتثعالحسابي له لدى 
ممعا يعنعي (، 0.810( وبعانحراه معيعاري)4.027)إدارة المراجعة الداخليعةحسابي كان لدى 

ؤال يوافقون بشعدة علعى وجعود تعأثير دععم سهذا الأن االتجاه العام ااجابات المشاركين على 
 .ةفي تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبيالتنفيذية   لإلدارة  العليا

  مناقشة اادارة العليعا فعي إمكانيعة تنفيعذ االقتراحعات و البعدائل المعلعن عنهعا فعي  "سؤالبينما
بعععين هعععذه األسعععئلة حيععع  بلعععغ المتوسعععا الحسعععابي  الثعععانيفعععي الترتيعععب قعععد جعععاء  " التقعععارير
عجل أعلعى متوسعا حسعابي لعه 0.878( وبانحراه معياري بلعغ)4.035ااجمالي) (، وقعد س 
( و أقععل متوسععا حسععابي 0.867( وبععانحراه معيععاري)4.090)المتثععالوحععدة مراقبععة الععدى 

ممعععا يعنعععي أن (، 0.940( وبعععانحراه معيعععاري)3.972)إدارة المراجععععة الداخليعععةكعععان لعععدى 
دعععم سععؤال يوافقعون بشععدة علعى وجععود تعأثير هعذا الاالتجعاه الععام ااجابععات المشعاركين علععى 

 .إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبيةفي تحسين أداء التنفيذية   لإلدارة  العليا
  قيعععام اادارة بمعاقبعععة المسعععؤولين ععععن المخالفعععات التعععي وردت فعععي تقريعععر  "سعععؤالفعععي حعععين

قععد  "المراجعععة الداخليععة يععؤدى إلععى تخفععيض المخععاطر المحتملععة و زيععادة فعاليععة أداء المهععام
( 3.964حسعابي ااجمعالي)بين هذه األسئلة حي  بلعغ المتوسعا ال الثال في الترتيب جاء 

ععجل أعلععى متوسععا حسععابي لععه لععدى 0.905وبععانحراه معيععاري بلععغ) وحععدة مراقبععة (، وقععد س 
إدارة ( و أقعععل متوسعععا حسعععابي كعععان لعععدى 0.971( وبعععانحراه معيعععاري)4.090)االمتثعععال
ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام ااجابعععات (، 0.769( وبعععانحراه معيعععاري)3.851)المخعععاطر

فععي التنفيذيععة   دعععم لععإلدارة  العليععاسععؤال يوافقععون علععى وجععود تععأثير ا الهععذالمشععاركين علععى 
 .تحسين أداء إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

   قععد جععاء فععي الترتيععب  متابعععة تنفيععذ التوصععيات تحسععن نظععام الرقابععة الداخليععة" سععؤال و اخيععرا "
( وبعانحراه معيعاري 3.941ااجمعالي)بين هذه األسئلة حي  بلغ المتوسعا الحسعابي الرابع ا

جل أعلى متوسا حسابي له لدى إدارة المخعاطر )0.713بلغ) ( وبعانحراه 4.074(، وقد س 
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( 3.861)اجععععععة الداخليعععععة( و أقعععععل متوسعععععا حسعععععابي كعععععان لعععععدى إدارة المر 0.675معيعععععاري)
هعععذا  (، ممعععا يعنعععي أن االتجعععاه الععععام ااجابعععات المشعععاركين علعععى0.761وبعععانحراه معيعععاري)

فععععي تحسععععين أداء إدارة  التنفيذيععععة  دعععععم لععععإلدارة  العليععععاسععععؤال يوافقععععون علععععى وجععععود تععععأثير ال
 المخاطر في المصاره التجارية الليبية.

( بععععانحراه 4.000وبصعععفة عامعععة يتبعععين أن المتوسعععا الحسععععابي لجميعععع األسعععئلة يسعععاوي)       
يا  التنفيذية في تحسين أداء ( مما يدل على وجود تأثير دعم لإلدارة  العل0.681معياري يساوي)

 .إدارة المخاطر في المصاره التجارية الليبية

 :تبين نتائج تحليل ااحصاء االستنتاجي الواردة بالجدول رقم اإلحصاء االستنتاجي
 One-Way( و اختبار )One-Way Anovaاختبار التباين األحادي ) (5-12))

K.W:للمجموعات اادارية  ) 
  االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا قد كانت نتائج

توفير احتياجات المراجعة الداخلية من الموارد البشرية والمالية يؤدى إلى زيادة "السؤال
=إدارة المراجعة الداخلية، 1اادارية الثقع )م " بين المجموعاتفعالية األداء المهني

= وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 3= إدارة المخاطر، م2م
(، وكذلك نتيجة One-Way K.W( )0.794وبلغت نتيجة اختبار) 5%

 %5كبر من مستوى معنوية أ(، وهما 0.859( بلغت )One-Way Anova)اختبار
 .سؤالالم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا مما يعني عد

 قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال" 
" بين مناقشة اادارة العليا في إمكانية تنفيذ االقتراحات و البدائل المعلن عنها في التقارير

= 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1اادارية الثقع )م المجموعات
وبلغت نتيجة  %5وحدة مراقبة االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 

( One-Way Anova)(، وكذلك نتيجة اختبارOne-Way K.W( )0.920اختبار)
م وجود فروقات ذات مما يعني عد %5كبر من مستوى معنوية أ(، وهما 0.853بلغت )

 .سؤالالدالله إحصائية بين متوسطات هذا 
 "قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا السؤال 

قيام اادارة بمعاقبة المسؤولين عن المخالفات التي وردت في تقرير المراجعة الداخلية 
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" بين المجموعات  عالية أداء المهاميؤدى إلى تخفيض المخاطر المحتملة و زيادة ف
= وحدة مراقبة 3= إدارة المخاطر، م2=إدارة المراجعة الداخلية، م1اادارية الثقع )م

 One-Wayوبلغت نتيجة اختبار) %5االمتثال( لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 
K.W( )0.414(وكذلك نتيجة اختبار ،)One-Way Anova( بلغت )0.659 ،)
مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية  %5كبر من مستوى معنوية أوهما 

 بين متوسطات هذا السؤال.
  قد كانت نتائج االختبارات التباين األحادي إلى أن االختقه في متوسا هذا

" بين المجموعات اادارية متابعة تنفيذ التوصيات تحسن نظام الرقابة الداخليةالسؤال"
= وحدة مراقبة االمتثال( 3= إدارة المخاطر، م2المراجعة الداخلية، م =إدارة1الثقع )م

( One-Way K.Wوبلغت نتيجة اختبار) %5لم يكن ذو داللة معنوية عند مستوى 
كبر أ(، وهما 0.493( بلغت )One-Way Anova(، وكذلك نتيجة اختبار)0.608)

صائية بين مما يعني عدم وجود فروقات ذات دالله إح %5من مستوى معنوية 
 متوسطات هذا السؤال.

(و 0.860( لجميع األسئلة يساوي)One-Way K.Wوبصفة عامة تبين أن اختبار)
كبر من مستوي معنوية أ( أي 0.867( لجميع األسئلة يساوي )One-Way Anovaاختبار)

 مما يدل على عدم وجود فروقات ذات دالله إحصائية بين متوسطات هذا المتغير. 5%
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 (12-5 وضح الجدول رقم)                                                                  

 للمراجعة الداخلية لدعم اإلدارة العليا التنفيذيةاإلحصاء الوصفي و االستنتاجي تحليل نتائج 

 

= وحدة المراقبة واالمتثال3 = إدارة المخاطر            2 = إدارة المراجعة الداخلية               

 
 
 
 ت

 
 
 

 األسئلة

 
  المرجح المتوسط الحسابي

 
 االنحراف المعياري 

One Way 
 

 
 اختبار المقارنة المتعددة

 
 

 اإلجمالي اإلدارات اإلجمالي اإلدارات
 

K. W ANOVA 

 1  2  3  1  2  3 
Chi- 
Squa

e 

P-
value 

F P-
value 

MCT 

توفير احتياجات المراجععة الداخليعة معن المعوارد البشعرية  1
 والمالية يؤدى إلى زيادة فعالية األداء المهني

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.859 0.152 0.794 0.460 0.761 0.774 0.706 0.810 4.058 4.136 4.037 4.027

مناقشعععة اادارة العليعععا فعععي إمكانيعععة تنفيعععذ االقتراحعععات و  2
 المعلن عنها في التقاريرالبدائل 

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.853 0.160 0.920 0.166 0.878 0.867 0.826 0.940 4.035 4.090 4.074 3.972

3 
قيععععام اادارة بمعاقبععععة المسععععؤولين عععععن المخالفععععات التععععي 
وردت فعي تقريععر المراجعععة الداخليعة يععؤدى إلععى تخفععيض 

 المهامالمخاطر المحتملة و زيادة فعالية أداء 

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.659 0.419 0.414 1.763 0.905 0.971 0.769 0.970 3.964 4.090 3.851 3.972

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.493 0.713 0.608 0.994 0.713 0.683 0.675 0.761 3.941 3.909 4.074 3.861 متابعة تنفيذ التوصيات تحسن نظام الرقابة الداخلية. 4

 ال يوجد اختقفات جوهرية 0.867 0.143 0.860 0.301 0.681 0.658 0.614 0.754 4.000 4.056 4.009 3.958 األسئلةلجميع 
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 الفرضيات:. اختبار 5.5

  اختبار الفرضية الرئيسية األولى المتعلقة اأثر االستقاللية و الموضوعية للمراجعة
 الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية الليبية: 

( لجميعععع األسعععئلة P-Vأن قيمعععة ) (13-5بالجعععدول ) ةردا( العععو T-Testبعععين نتعععائج اختبعععار)ت     
، عليععه تععم قبععول الفرضععية الرئيسععية األولععى %5أقععل مععن مسععتوى المعنويععة  الخاصععة لهععذه الفرضععية

جوهريعا  موجبعا   سعتققلية و موضعوعية المراجععة الداخليعة تعأثيرا  اتعوثر  للدراسة والتي تنص على أن
 في المصاره التجارية الليبية . في تحسين أداء إدارة المخاطر

 (13-5 وضح الجدول رقم )

لمراجعة الداخلية في لموضوعية الستقاللية و الللكشف عن تأثير ا (T-Testنتائج اختبار)
 تحسين أداء إدارة المخاطر

حجم  الفرضية الرئيسية األولى
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (P-Vقيمة ) Tقيمة  المعياري 

موضععععععععوعية السععععععععتققلية و التععععععععوثر ا
فعععي تحسعععين أداء  ةالداخليععع ةللمراجعععع

 إدارة المخاطر

85 3.925 0.690 12.352 0.000 
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  للمراجع   الكفاءة وبذل العناية المهنيةاختبار الفرضية الرئيسية الثانية المتعلقة اأثر
 الداخلي في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية الليبية: 

( لجميعععععع P-V( أن قيمعععععة )14-5بالجعععععدول ) ةردا( العععععو T-Testبععععين نتعععععائج اختبعععععار)ت     
، عليعععه تعععم قبعععول الفرضعععية %5األسعععئلة الخاصعععة لهعععذه الفرضعععية أقعععل معععن مسعععتوى المعنويعععة 

الكفععاءة وبععذل العنايععة المهنيععة المراجععع تععوثر  و التععي تععنص علععى أن الثانيععة للدراسععة الرئيسععية
 في المصاره التجارية الليبية. جوهريا  موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر تأثيرا   الداخلي

 

 (14-5 وضح الجدول رقم )

في  لمراجع الداخلي( للكشف عن تأثير الكفاءة وبذل العناية المهنية لT-Testنتائج اختبار)
 تحسين أداء إدارة المخاطر

حجم  الفرضية الرئيسية الثانية
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (P-Vقيمة ) Tقيمة  المعياري 

 الكفعععاءة وبعععذل العنايعععة المهنيعععةثر ؤ تععع
للمراجعععععع العععععداخلي فعععععي تحسعععععين أداء 

 إدارة المخاطر

85 4.137 0.562 18.645 0.000 
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  للمراجع  االلتما  امعا ير األداء المهنيةاختبار الفرضية الرئيسية الثالثة المتعلقة اأثر
 الداخلي في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية الليبية: 

( P-V( أن قيمععععععععععععة )15-5بالجععععععععععععدول ) ةردا( الععععععععععععو T-Testبععععععععععععين نتععععععععععععائج اختبععععععععععععار)ت     
، عليععععه تععععم قبععععول %5لجميععععع األسععععئلة الخاصععععة لهععععذه الفرضععععية أقععععل مععععن مسععععتوى المعنويععععة 

االلتععععععزام بمعععععععايير األداء وثر والتععععععي تععععععنص علععععععى أن يعععععع الثالثععععععة للدراسععععععة الرئيسععععععيةالفرضععععععية 
فعععععععي  إدارة المخعععععععاطر جوهريعععععععا  موجبعععععععا  فعععععععي تحسعععععععين أداء تعععععععأثيرا   المهنعععععععي المراجعععععععع العععععععداخلي
 المصاره التجارية الليبية.

 

 (15-5 وضح الجدول رقم )

 للمراجع الداخلي ةااللتما  امعا ير األداء المهني( للكشف عن تأثير T-Testنتائج اختبار)
 في تحسين أداء إدارة المخاطر

حجم  الفرضية الرئيسية الثالثة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (P-Vقيمة ) Tقيمة  المعياري 

 االلتععزام بمعععايير األداء المهنيععةثر يععؤ 
للمراجعععععع العععععداخلي فعععععي تحسعععععين أداء 

 إدارة المخاطر

85 3.864 0.510 15.602 0.000 

 

 

 

 

 

 



123 
 

  التما  المراجع الداخلي برفع التقارير اختبار الفرضية الرئيسية الرااعة المتعلقة اأثر
 في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية الليبية: لإلدارة العليا 

( لجميع األسئلة P-V( أن قيمة )16-5بالجدول ) ةردا( الو T-Testبين نتائج اختبار)ت     
 الرابعة الرئيسية ، عليه تم قبول الفرضية%5الخاصة لهذه الفرضية أقل من مستوى المعنوية 

 تأثيرا   تزام المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة العلياالوثر والتي تنص على أن ي للدراسة
 في المصاره التجارية الليبية. جوهريا  موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر

 (16-5 وضح الجدول رقم )

تما  المراجع الداخلي برفع التقارير لإلدارة ال( للكشف عن تأثير T-Testنتائج اختبار)
 في تحسين أداء إدارة المخاطر العليا

حجم  الفرضية الرئيسية الرااعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (P-Vقيمة ) Tقيمة  المعياري 

التععععزام المراجععععع الععععداخلي برفععععع ؤثر يعععع
فععععي تحسععععين  التقععععارير لععععإلدارة العليععععا
 أداء إدارة المخاطر

85 3.955 0.654 13.458 0.000 
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  دعم اإلدارة العليا غير التنفيذية اختبار الفرضية الرئيسية الخامسة المتعلقة اأثر
 في تحسين أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية الليبية: للمراجعة الداخلية 

( لجميع األسئلة P-V( أن قيمة )17-5بالجدول ) ةردا( الو T-Testبين نتائج اختبار)ت    
الرئيسية ، عليه تم قبول الفرضية %5الخاصة لهذه الفرضية أقل من مستوى المعنوية 

جوهريا  موجبا   تأثيرا   دعم لإلدارة العليا التنفيذيةوثر والتي تنص على أن ي للدراسة الخامسة
 في المصاره التجارية الليبية. في تحسين أداء إدارة المخاطر

 (17-5 وضح الجدول رقم )

 دارة العليا غير التنفيذيةدعم اإلاأثر االلتما  ( للكشف عن تأثير T-Testنتائج اختبار)
 الداخلية في تحسين أداء إدارة المخاطرللمراجعة 

حجم  الفرضية الرئيسية الخامسة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (P-Vقيمة ) Tقيمة  المعياري 

اادارة العليععععععععععا غيععععععععععر دعععععععععععم ؤثر يعععععععععع
فععععععععي  التنفيذيععععععععة للمراجعععععععععة الداخليععععععععة
 تحسين أداء إدارة المخاطر

85 4.000 0.681 13.531 0.000 
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:. االستقراء 6.5 

 العمليعععععععععة للدراسعععععععععة)نتائج التحلعععععععععيقت ااحصعععععععععائية( اتاالسعععععععععتنتاج مقارنعععععععععةيتضعععععععععح معععععععععن       
)الفرضععععععععيات(، تطععععععععابق كععععععععل مععععععععن االسععععععععتنتاجات النظريععععععععة و العمليععععععععة  اسععععععععتنتاجاتها النظريععععععععةب

للدراسععععععة تكععععععون الدراسععععععة قععععععد أضععععععافت دلععععععيق  علميععععععا  مععععععن واقععععععع البيئععععععة المحليععععععة يؤيععععععد مععععععا ورد 
 بأديبات الدراسة ويضيف إليها. 

 الدراسة و التوصيات: نتائج. 7.5

 :نتائج الدراسة 

مععن خععقل التحليععل ااحصععائي لبيانععات الدراسععة تععم التوصععل إلععى العديععد مععن النتععائج يمكععن    
 إيجازها فيما يلي:  

  أن معظععععععععععععم المشععععععععععععاركين حاصععععععععععععلين علععععععععععععى تأهيععععععععععععل علمععععععععععععي مناسععععععععععععب حيعععععععععععع  مععععععععععععا
(حاصلين على درجة ماجستير و البكالوريو ، وكذلك لعديهم خبعرة طويلعة %71.7نسبته)

 10أكثعععر معععن  علعععى تزيععد خبعععرتهم فعععي هعععذا المجععال( %52.9حيعع  تبعععين أن أكثعععر معععن )
سعععنوات معععن إجمعععالي عينعععة الدراسعععة األمعععر العععذي يضعععف إمكانيعععة االعتمعععاد علعععى إجابعععاتهم 

 المختلفة.
  تبعععين نتعععائج التحليعععل ااحصعععائي الوصعععفي أن إجابعععات للمشعععاركين علعععى األسعععئلة المتعلقعععة

قععععع المتوسععععا الحسععععابي باختبععععار الفرضععععيات تشععععير إلععععى الموافقععععة بشععععدة والموافقععععة حيعععع  ي
 (.3.576(و)4.294بين)

  تشععير نتععائج التحليعععععل ااحصععععائي االسععتنتاجي الختبععار تحليععل التبععاين األحععادي(One-
Way ANOVA(واختبعععار )One-Way Kruskal- Wallis وضعععح م( كمعععا هعععو

( أكبععر مععن مسععتوى الداللععة المعنويععة P-Valueبالجععداول ااحصععائية السععابقة أن قيمععة )
األسئلة مما يعني أن عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية فيما بين متوسعطات جميع ل

 المجموعات اادارية لكل سؤال من األسئلة.
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 (بينعععت نتعععائج اختبعععارT-Test( أن )P-Value أنهعععا أقعععل معععن مسعععتوى المعنويعععة لجميعععع )
 على:  لالفرضيات الدراسة، مما يد

    فعي فعي تحسعين أداء إدارة المخعاطر  العداخليثير استققلية وموضوعية المراجعع جود تأو
 .المصاره التجارية الليبية

؛ 2012؛ رضععععوان، 2009؛ أبععععو وطفععععة،2007اتفقععععت هععععذه النتيجععععة مععععع دراسععععة)المدلل،    
؛ السععععجي 2015؛ سعععععدودي،2015؛ بععععقل،2015،المطيععععري،2013؛ شععععراب،2013حسععععن،

اجعععع العععداخلي يعععؤدي إلعععى ( فيمعععا يتعلعععق باسعععتققلية وموضعععوعية المر 2016وحعععافظ و أزغيعععر،
( التعي توصعلت إلعى أن 2006تحسين األداء، و اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة)أحمد، 

المراجعين الداخليين ال يدركون مسئوليتهم في إدارة المخاطر بصورة كافية فعي ظعل األوضعاع 
وموضوعية الحالية مما أثر سلبا  على القيمة المضافة، وذلك بسبب ضعف مستوى استققلية 

 المراجع الداخلي. 

 وجود تأثير الكفاءة وبدل العناية المهنية للمراجع العداخلي فعي تحسعين أداء إدارة المخعاطر 
 ؛2009عصعيمي، معع دراسة) هعذه النتيجعة ، وهذا ما اتفقعتالمصاره التجارية الليبيةفي 

( و 2016؛ السععيجى و حععافظ وأزغيععر2015؛ المطيععري، 2013؛ حسععن،2012رضععوان،
( التععي توصععلت إلععى أن المععراجعين 2006لفععت نتيجععة هععذه الدراسععة مععع دراسععة)أحمد، اخت

الععععداخليين ال يععععدركون مسععععئوليتهم فععععي إدارة المخععععاطر بصععععورة كافيععععة فععععي ظععععل األوضععععاع 
وذلعك بسعبب ضععف مسعتوى الكفايعة الفنيعة و  ،الحالية مما أثر سلبا  علعى القيمعة المضعافة

 المهنية القزمة للمراجع الداخلي.
    وجعععود تعععأثير االلتعععزام بمععععايير األداء المهنيعععة للمراجععععة الداخليعععة فعععي تحسعععين أداء إدارة

المخعععاطر فعععي المصعععاره التجاريعععة الليبيعععة، واتفقعععت هعععذه النتيجعععة معععع دراسعععة) المعععدهون، 
 (.2015؛ سعدودي،2013؛ شراب،2012؛ رضوان، 2011

 رة العليعععا فعععي تحسعععين أداء إدارة وجعععود تعععأثير التعععزام المراجعععع العععداخلي برفعععع التقعععارير  لعععإلدا
؛ 2013المخعععاطر فععععي المصعععاره التجاريععععة الليبيعععة، وهععععذا معععا اتفقععععت معععع دراسة)شععععراب، 

 (.2015؛ سعدودي،2015؛ بقل،2014الجابري،
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  وجععود تععأثير لععدعم اادارة العليععا التنفيذيععة فععي تحسععين أداء إدارة المخععاطر فععي المصععاره
( و اختلفععععععععت مععععععععع 2015مععععععععع دراسة)حسععععععععن، التجاريععععععععة الليبيععععععععة،واتفقت هععععععععذه النتيجععععععععة

( التي توصلت إلى أن المراجعين الداخليين ال يدركون مسئوليتهم في 2006دراسة)أحمد،
إدارة المخععععاطر بصععععورة كافيععععة فععععي ظععععل األوضععععاع الحاليععععة ممععععا أثععععر سععععلبا  علععععى القيمععععة 
  المضعععافة، وذلعععك بسعععبب ضععععف مسعععتوى تأييعععد ومسعععاندة اادارة العليعععا التنفيذيعععة و مجلععع

 اادارة.  
  تبععين نتععائج الدراسععة فععي الجععزء الخععاص باألسععئلة المفتوحععة و التععي تظهععر انععه لععم يععذكر أي

من المشاركين أي متغيرات أخري لم تذكر في استمارة االستبيان، وهذا يرجع إلى أن هذه 
الدراسععة تضععمنت كافععة المتغيععرات المسععتقلة الفرعيععة ذات العققععة بموضععوع الدارسععة، و أن 

تععي تمععت ااجابععة عليهععا كانععت كافيععة لتجميععع البيانععات القزمععة اجععراء األسععئلة المغلقععة ال
الجانب العملي للدراسة دون إهمال أية متغيعرات هامعة وهعذا مؤشعر جيعد أو أن المشعاركين 

 لي  لديهم معلومات أي ال تكون لديهم دراية بموضوع الدراسة.   
   :يوصي الباح  باالتيالتوصيات: 

 تجاريععة الليبيععة بتأهيععل و تطععوير العععاملين فععي اادارة المراجعععة اهتمععام المصععاره ال ضععرورة
الداخليععععة و إدارة المخععععاطر و وحععععدة المراقبععععة واالمتثععععال وذلععععك مععععن خععععقل عقععععد الععععدورات 

 التدريبية.
  دعوة الباحثين إلى إجراء أبحاع ودراسات أخعرى حعول دور المراجععة الداخليعة فعي تحسعين

 ى كالمجال الصناعي أو الخدمي.   أداء إدارة المخاطر في مجاالت أخر 
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 المراجع

أثررر نسررناد بعررف وظرراجف المراجعررة الداخليررة لطرررف (" 2014إبههراهيم, رانههدا محمههد) -

دراسررة  -خررارجي ىلررر ندراح أصررحاا المصررالي لمصررداقية القررواجم الماليررة للشررركة

رسهههالة ماجسهههتير غيهههر منشهههورة, كليهههة التجهههارة, قسهههم المحاسهههبة, جامعهههة  تجريبيرررة 

 اإلسكندرية.

آلثرار اققتصرادية إلدارة المخراطر فري منشرات (" ا2015إبراهيم, محمود محمد السهيد) -

" رسههالة ماجسههتير غيههر منشههورة, كليههة التجههارة قسههم األىمررال ىلررر القطررار المصرررفي

 االقتصاد, جامعة عين شمس. 

اثرر فعاليرة ندارة المخراطر ىلرر ربري (" 2016أبو العال, نهورا مصهطفي عبهد السهالم ) -

" رسههالة ماجسههتير غيههر منشههورة , كليههة التجههارة , قسههم السررهم لتنشرريط سررول المررال

 المحاسبة و المراجعة , جامعة عين شمس.

ر دور التدقيق الداخلي في تقيريم ندارة المخراط( " 2016أبو شعبان, رنده محمد سعيد) -

 غزة   -كلية التجارة, جامعة اإلسالمية ," رسالة غير منشورة يةالتشغيل

اإلدارة الحديثة لمخاطر اقجتمان في المصرارف وفقرا  (" 2007أبو كمال, ميرفت علي) -

رسهالة ماجسهتير  دراسة تطبيقية ىلر المصارف العاملة في فلسطين  IIللمعايير بازل

 غزة –بة والتمويل, جامعة اإلسالمية غير منشورة, كلية التجارة, قسم المحاس

(  دور المراجعرة الداخليرة فري تحسرين كفراءة وفاىليرة 2009أبو وطفة, حسام سهعيد) -

اقسررتثمارات الماليررة دراسررة تطبيقيررة ىلررر الشررركات المدرجررة فرري سررول فلسررطين 

رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, قسم المحاسبة والتمويل, " لألورال المالية

  غزة-جامعة اإلسالمية 

أثررر تطبيررق قواىررد حوكمررة الشررركات وندارة (, "2013أمههاني أسههامة حههافظ,) أحمههد, -

المخررراطر ىلررري تطررروير مهرررام المراجعرررة الداخليرررة مرررع دراسرررة تطبيقيرررة ىلررري بيجرررة 

 "رسالة ماجستير غير منشورة,كلية التجارة,جامعة اإلسكندريةالمصرية

المررررراجعين الررررداخليين  أدارح دمحرررردو (  " 2006أحمههههد,  زكريهههها عبههههده السههههيد )  -

مجلههة الدراسههات   "لمسررجوليتهم فرري ندارة المخرراطر وأثريهررا ىلرري محتويررات تقررارير

 209 – 63ص ص    الثانيالعدد  –جامعة بنها  –, كلية التجارة والبحوث التجارية
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دور حوكمة الشركات في تحسين وظيفة التدقيق (" 2015انشاصى, روال عبد الحميد) -

 دراسة تطبيقية ىلر الشرركات المسراهمة المدرجرة فري بورصرة فلسرطين  –ي الداخل

رسهههالة ماجسهههتير غيهههر منشهههورة, كليهههة التجهههارة, قسهههم المحاسهههبة والتمويهههل, جامعهههة 

 غزة. -اإلسالمية

  دور المراجعرررة الداخليرررة فررري ندارة المخررراطر  ( 2011رمهههي, شهههادي صهههال ,)يالبج -

 االقتصاد, جامعة دمشق.رسالة ماجستير غير منشورة , كلية 

 نظرام تحسرين فري الرداخلي المردقق دور تقيريم ("2014الجهابري, محمهد علهى محمهد) -

  الريمن فري العاملرة الترممين شرركات فري المحاسربية المعلومرات لرنظم الداخليرة الرقابرة

رسههالة ماجسههتير غيههر منشههورة, قسههم المحاسههبة, األكاديميههة العربيههة للعلههوم الماليههة و 

 صنعاء اليمنية.المصرفية 

" مجلهة دور المراجعة الداخلية في ندارة المخاطر(" تفعيل 2008الجندي, نهال احمد ) -

 .306-258العلمية لقطاع كليات التجارة , جامعة األزهر, العدد الثالث ص ص 

دور وظيفرة المراجعرة الداخليرة فري تفعيرل  ( "2013الحويلي, إسماعيل عيسى محمهد) -

" رسالة ماجستير غير  اسة حالة مصرف التجارة والتنميةدر مبادئ حوكمة الشركات

 .منشورة, كلية االقتصاد, قسم المحاسبة, جامعة بنغازي

التكامل برين الحوكمرة, وندارة المخراطر, و (" 2015الخولي, سارة حسني أبو سريع ) -

" رسهالة ماجسهتير اقلتزام وأثره ىلر المراجعة الداخليرة دراسرة ميدانيرة ىلرر البنروح

الدراسهات العليها, جامعهة عهين  -منشورة, قسم المحاسبة و المراجعة, كلية التجارة غير

 شمس.

؛ ازغيهههر, حيهههدر سهههماح طهههارق أحمهههد ,حهههافظ ؛جبهههري عبهههد الحميهههد السهههيد  ,السهههجين -

دور المراجعة الداخلية في تقييم ندارة المخاطر في الوحدات الحكومية "  (2016بدر)

  , جامعهة الزقهازيق بحوث التجاريهة,  كليهة التجهارة"  مجلة الدراسة ميدانية في العرال

  األولالجزء   الثاني,العدد  

نموذج مقترح لقيراس مخراطر شرركات الوسراطة الماليرة (" 2014السيد,محمود محمد) -

" مجلة التامين و العلهوم االكتواريهة المصهرية , كليهة التجهارة , في البورصة المصرية

 109-1صجامعة القاهر, العدد الرابع ص 
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نسررتراتيجية ندارة المخرراطر المصرررفية وأثرهررا فرري ( " 2013الشههمري, صههادق راشههد) -

 -عمههان –" دار اليههازوي العلميههة للنشههر و التوزيههع األداء المررالي للمصررارف التجاريررة

 2013الطبعة العربية  –األردن 

 تفعيل دور لجان المراجعرة وقواىرد الحوكمرة" (2011) هللا الشمري, نوراه محمد عبد -

" مجلهة العلميهة للبحهوث و في الحد من المخاطر المالية فري البنروح التجاريرة الكويتيرة

الدراسات التجارية, جامعة حلوان, كلية التجهارة, العهدد الثهاني, الجهزء الثهاني ص ص 

15-68 

المخراطر  ندارةدور المراجرع الرداخلي فري ( "2013مضهان بهوبكر,)رالشيخي, المعتز  -

"مجلهة الفكهر المحاسهبي,  المصرفية دراسرة ميدانيرة ىلري المصرارف التجاريرة الليبيرة

 .291-269العدد الرابع, ص ص 

نطررار مقترررح لتطرروير دور المراجعررة "  (2015)المعتههر رمضههان أبههو بكههر الشههيخى, -

 الداخلية باستخدام التكامل بين نموذج األداء المتوازن ونموذج ندارة مخاطر المنشرمة

  –سة ميدانيهة علهي المصهارف التجاريهة للبيئهة  ا"  درلتفعيل ندارة المخاطر المصرفية

جامعهة   -قسهم المحاسهبة والمراجعهة    -كليهة التجهارة    -رسالة دكتورة غير منشور  

 عين شمس .

دور المعلومات المحاسبية في تفعيل (" 2014الطحاوى, سلمى محمود صبري السيد ) -

" رسهالة ماجسهتير دراسرة ميدانيرة -تراتيجية فري البنروح التجاريرةندارة المخراطر اإلسر

 غير منشورة , كلية التجارة, قسم المحاسبة والمراجعة, جامعة عين شمس.

(  مدى فاىلية دور التدقيق الداخلي في تقويم ندارة 2016الظن, هيا مروان إبراهيم) -

دراسررة تطبيقيررة ىلررر القطاىررات الحكوميررة فرري قطررار  – cosoالمخرراطر وفررق نطررار 

, جامعهة و التمويهل رسالة ماجستير غيهر منشهورة, كليهة التجهارة, قسهم المحاسهبةغزة 

 غزة - اإلسالمية

قدرة المراجع الرداخلي مرن خرتل تطبيرق معرايير (" 2009العفيفي, مؤمن محمد حسن) -

ة ظرراهرة الفسرراد المررالي فرري األداء المهنرري للمراجعررة الداخليررة الدوليررة ىلررر مواجهرر

دراسة تطبيقية ىلرر الشرركات المسراهمة العامرة فري قطرار  – المؤسسات اققتصادية

" رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجهارة, قسهم المحاسهبة و التمويهل, جامعهة  غزة

 غزة –اإلسالمية 
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لمخراطر ترمثير ندارة ا(" 2015الدليمي, عراك عبود عمير) ؛العنزي, سعد علي حمود  -

"  مجلهههة جامعهههة االنبهههار للعلهههوم و فواجررردها فررري المنظمرررات: مررردخل نظرررري تحليلررري

, ص ص الهثالث عشهر, العهدد  السهابعجلهد ماالقتصادية و اإلداريهة, جامعهة االنبهار, ال

569- 583 

تطبيقات ندارة المخاطر في  ("2014الغصين, نواف أحمد ؛ أرشيد عبد المعطي رضا) -

البحهوث التجاريهة, كليهة التجهارة, جامعهة الزقهازيق, العهدد  مجلة "المصارف اإلستمية

 263-239األول, المجلد السادس و الثالثون ص ص

 األداء ضربط فري الرداخلي التردقيق وظيفرة دور(" 2007المدلل, يوسف سهعيد يوسهف ) -

 سرول فري المدرجرة العامرة المسراهمة الشرركات ىلرر تطبيقية واإلداري)دراسة المالي

رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, قسهم المحاسهبة  ")المالية لألورال فلسطين

 .غزة-والتمويل, جامعة اإلسالمية 

 ندارة(  دور المررردقق الرررداخلي فررري تفعيرررل 2011إبهههراهيم,) المهههدهون,إبراهيم ربهههاح  -

,رسهالة ماجسهتير غيهر منشهور, كليهة المخاطر في المصارف العاملة في قطرار غرزة  

 جامعة اإلسالمية , غزة.قسم المحاسبة و التمويل, التجارة , 

( دور المدقق الداخلي فري تحسرين ندارة المخراطر فري 2015المطيري, محمد دهش ) -

" رسههالة غيههر منشههورة , كليههة األعمههال, قسههم الشررركات المسرراهمة العامررة الكويتيررة

 المحاسبة, جامعة الشرق األوسط.

"  جعرة الداخليرة فري ندارة مخراطر المنشرمةدور المرا( " 2010, حسام السعيد )الوكيل -

 , الجزء الثاني, جامعة حلوانالرابعالتجارية , العدد  توالدارسامجلة العلمية للبحوث 

ىررن المخرراطر السرريولة  اإلفصرراحالقيرراس و (" 2015يهههى, رمضههان عبههد الحميههد)مال -

دراسرة  IFRSو معايير التقارير المالية الدولية  IIIالمصرفية في ضوء مقررات بازل 

" مجلهههة الفكهههر المحاسهههبي, قسهههم المحاسهههبة التجاريرررة المصررررية البنررروحميدانيرررة ىلررري 

التاسهعة عشهر, ص  المجلهدوالمراجعة, كلية التجارة, جامعة عين شمس, العدد الثالث, 

 .457-385ص

(  تقييم دور المراجعة الداخلي في تحسين نظرام الرقابرة الداخليرة 2015بالل, براب ) -

" رسالة ماجسهتير غيهر منشهورة, كليهة العلهوم االقتصهادية , اققتصادية في المؤسسات

 التجارية وعلوم التسيير, قسم المحاسبة, جامعة أمحمد بوقرة.
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 دور المراجعررررة فرررري تحسررررين أداء ندارة (2013حسههههن, يوسههههف صههههالح عبههههد هللا,) -

-119 مجلة العلمية التجارة والتمويل ,المجلهد األول ,العهدد الثهاني , ص صالمخاطر 

171. 

فعالية و أداء وظيفة المراجعة الداخلية في ندارة المخراطر (" 2015حفصية, سعودي) -

رسههالة غيههر منشههورة, كليههة العلههوم االقتصههادية و التجاريههة  بالمؤسسررة اققتصررادية 

 وعلوم التسيير, قسم العلوم التسيير, جامعة الشهيد حمه  لخضر بالوادي.

ير قيراس وضربط مخراطر التشرغيل ىلري جرودة ترمث(" 2012خطاب, جمال سهعد السهيد) -

" مجلههة العلميههة للبحهوث و الدراسههات التجاريههة , جامعههة حلههوان, المراجعرة فرري البنرروح

 191-39, ص صاألولالعدد الثالث, الجزء 

مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد من المخاطر    (2014دحدوح, حسين أحمد ) -

مجلة جامعة تشرين   دراسة ميدانية –التشغيلية في المصارف اإلستمية في سورية 

 -369العههدد الخههامس ص ص  -المجلههد سههتة و ثالثههون -للبحههوث و الدراسههات العلميههة

393 

ة المخراطر تطروير دور المراجعرة الداخليرة فري ندار( " 2014, محمد سامي  ) راضى -

, جامعهة مجلة العلمية التجارة والتمويل  "دراسة ميدانية -في بيجة األىمال المصرية  

   األول المجلد  الثانيطنطا كلية التجارة العدد 

المخراطر فري  ندارةاثر التدقيق الداخلي ىلي ( "2012رضوان,إيهاب ديب مصطفي,) -

شهورة, كليهة التجهارة, جامعهة " رسهالة ماجسهتير غيهر منضوء معرايير التردقيق الدوليرة

 اإلسالمية,غزة.

(  دور التدقيق الداخلي فري ندارة المخراطر المصررفية 2015نور اإلسالم,) سعدودي, -

رسهالة ماجسهتير غيهر    وكالرة تقررت BNAدراسة حالة البنرح الروطني الجزاجرري  –

جامعهة  -قسهم علهوم التجاريهة –كلية االقتصادية و التجاريهة و علهوم التسهيير  -منشورة

 ورقلة -قاصدي مرباح 

( اثر ندارة المخاطر ىلي درجة األمران فري الجهراز المصررفي 2011شاهين, صباح,) -

مجلة جامعة األقصى سلسلة العلهوم اإلنسهانية,المجلد الخهامس عشهر, العهدد الفلسطيني 

 29-1األول, ص ص 
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يم فاىليرة ندارة المخراطر فري دور التدقيق في تقي(" 2013شراب, مريد"محمد سالم") -

رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, قسم  "شركات التممين العاملة في فلسطين

 غزة–المحاسبة والتمويل, جامعة اإلسالمية 

بررين  –نظررام ندارة مخرراطر المنشررمة   (  2013عمههر ومحمههد سههعيد  ) , عبههد الحلههيم -

العوامل الموقفيرة واسرتخدام أسراليا التكراليف والمحاسربة اإلداريرة . وانعكاسر  ىلري 

جامعهة  –كليهة التجهارة  –" مجلهة العلميهة لالقتصهاد والتجهارة دراسة ميدانيرة –األداء 

 ترقية  –العدد الثالث  –عين شمس 

" الههدار  3المصرررفي ومقررررات بررازل اإلصررتح (" 2013عبههد الحميههد, عبههد المطلههب) -

 اإلسكندرية -الجامعية

القيرراس و اإلفصرراح ىررن المخرراطر فرري البنرروح (" 2008عبههد الصههمد, وفههاء محمههد ) -

 برين النظريرة و التطبيرق  IIالتجارية ىلي ضوء المعايير المحاسبية ومقرررات برازل 

مجلة المصرية للدراسات التجارية, جامعة المنصهورة, كليهة التجهارة, العهدد األول ص 

 245-189ص 

المحاسربي ىرن المخراطر  اإلفصراحالقيراس و ("2015طيف, ناصر نهور الهدين)لعبد ال -

سهنة  األولهىالطبعهة  – اإلسكندرية –" الدار الجامعية ستميةاإلفي البنوح التجارية و 

 2015النشر

تررمثير ندارة المخرراطر الماليررة ىلرري أداء البنرروح دراسررة (" 2014, محمههد)معبههد العلههي -

اع كليهات التجهارة , " مجلة المجلة العلميهة لقطهتطبيقية ىلي البنوح التجارية المصرية

 , العدد الثاني عشرجامعة األزهر

نطار مقترح لتفعيل دور المراجعة الداخلية في ندارة (" 2011عتش, عبده أحمد عبده) -

قسم ’, " رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارةطر في بيجة األىمال المصريةالمخا

 المحاسبة, جامعة طنطا

" دار الفكهر  ندارة المخراطر و تحليرل اقجتمران و مخراطره("2013عثمان, محمد داود) -

 2013الطبعة األولى –عمان  –المملكة األردنية الهاشمية  -ناشرون و موزعون

دور المراجعرررة الداخليرررة فررري مراجعرررة ندارة (" 2009, احمهههد زكريههها زكهههي)عصهههيمى -

" مجلههة العلميههة مخرراطر األىمررال : مررع التطبيررق ىلرري الشررركات المسرراهمة المصرررية

 58-11للبحوث و الدراسات التجارية, جامعة حلوان, العدد الثالث , ص ص
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رأس  -جتمرراناق - أثررر ندارة مخرراطر )السرريولة(2015عمههران, عبههد الواحههد سههعيد, ) -

 , مجلة المختار للعلوم االقتصادية.ثالثون, العدد المال( ىلر درجة األمان المصرفي 

 -3و 2ندارة المخرراطر المصرررفية ىلررر ضرروء مقررررات بررازل "(2015غانيههة, هيفههاء) -

 "(BNA-BDL-BEAدراسررة ميدانيررة لعينررة مررن البنرروح الجزاجريررة وكرراقت الررودي )

كليهة العلهوم االقتصهادية و التجاريهة وعلهوم التسهيير,  –رسالة ماجسهتير غيهر منشهورة 

 .قسم العلوم االقتصادية, جامعة حمه لخضر بالوادي

تررمثير المخرراطر المصرررفية ىلرري األداء المررالي (  "  2015حسههن إسههماعيل  ) , فههارس -

ونعكاستها ىلي القيمة السوقية ألسهم البنوح التجارية المعتمدة في بورصرة األورال 

, مجلة العلمية لالقتصاد والتجارة, جامعة عين شمس,  العدد الرابعال" مصريةالمالية ال

 ترقية 

 (" العمليات المصرفية وإدارة المخاطر" جامعة البويرة 2014فرج, شعبان) -

دور المراجررع الررداخلي فرري تقيرريم فعاليررة ندارة (" 2008محمههود, ياسههر عنتههر محمههد) -

ماجستير غير منشهورة, كليهة التجهارة, قسهم  " رسالةالمخاطر بالمنشمة دراسة تطبيقية

 المحاسبة و المراجعة, جامعة عين شمس.

" مجلهة  لجنة بازل وزامات النظام الرأسمالي ( "  2014علي سهير محمود ) ,معتوق -

العلميههة للبحههوث والدراسههات التجاريههة, جامعههة حلههوان, كليههة تجههارة وإدارة األعمههال,  

  الثامنة وعشروند المجل  األولالجزء   العدد األول

- The Institute Of Internal Auditors, (2010), International Standards For 

The Professional Practice Of Internal Audit "Standards" October. at: 

http:// www.theiia.org. 

 

 
             

 

  

http://www.theiia.org/
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 العامة:  البيانات أواًل: 
 ( أما  العبارة التي تناسبك:ضع عالمة )   

 

 :العلمي المؤهل (1

 . ماجستير                                     .       دكتوراه                  
 .دبلوم عالي                              بكالوريو .                  

 أخرى أذكرها............. ثانوية و ما يعادلها.                                                 

 التخصص: (2

 . اقتصاد                                            محاسبة.                 
 تمويل و مصاره.                               .          إدارة أعمال         
  أخرى أذكرها...........                  

 الوظيفة: (3

 مساعد مدير إدارة المراجعة الداخلية.         .             مدير إدارة المراجعة الداخلية                   
 .                      موظف في قسم المراجعة الداخلية                     الداخلية.رئي  قسم المراجعة                    
 رئي  قسم وحدة مراقبة االمتثال.                    مدير وحدة مراقبة االمتثال.                       
 دير إدارة المخاطر.موظف قسم وحدة مراقبة االمتثال.                   م                  
 رئي  قسم إدارة المخاطر                            موظف في إدارة المخاطر                     
 أخرى أذكرها....................               

 :مجال المراجعة الداخلية و إدارة المخاطر و وحدة مراقبة االمتثالفي مدة الخدمة  (4
 سنوات .  10إلى أقل من  5من                      سنوات .              5أقل من                   
 سنة .                       20إلى أقل من  15من                  سنة .      15إلى أقل من   10من                   

 سنة  فما فوق  20من                   
 

 

 

 

 



 
 

 العبارات الخاصة بموضوع الدراسة  ثانيًا: 

لتحسين أداء إدارة الداخلية  لمراجعةل مدى توفر المقومات الالزمة الفقرات التالية تعبر عن

  في العمود المناسب.. ()يرجى منكم التكرم بعد قراءة العبارات التالية، وضع عقمةالمخاطر 

 الفقــــرات 
 غير

 موافق
 اشدة

 غير
 موافق

 موافق محا د
  موافق
 اشدة

 تحسين أداء إدارة المخاطر االمصارف التجاريةلمراجع الداخلي في تؤثر االستقاللية و موضوعية ل أوالً  
إصععدار و تحديععد أهععداه ومهععام إدارة المراجعععة الداخليععة  1.1

 بشكل واضح و مفصل و مكتوب من مجل  اادارة.

     

لصعععقحيات  وجعععود إجعععراءات مكتوبعععة وواضعععحة ومحعععددة 2.1
 إدارة المراجعة الداخلية.

     

الوصععول إلععى السععجقت و األشععخاص المسععؤولين ألداء  3.1
 واجباتهم دون قيود

     

وجععود االتصععال المباشععر مععع لجنععة المراجعععة أو مجلعع   4.1
 اادارة

     

تجنععععععب العققععععععات التععععععي تفقععععععد المراجععععععع الموضععععععوعيه و  5.1
 تعرضه لهيمنة أطره أخرى. 

     

لهعععا والتعععي معععن  عععععدم التعععأثير بعععأي ضعععغوس أو االنصعععيا 6.1
 شأنها أن تحد من القدرة على اتخاذ القرار المناسب

     

تععؤثر تعأثيرا  جوهريعا  موجبععا  فعي تحسععين أداء  للمراجعععة الداخليعة فعي حالعة وجععود معا يتعلععق باالسعتققلية و الموضعوعية
 ال توافق عليها. أوإدارة المخاطر لم يتم ااشارة  إليها، يرجى ذكرها مع بيان إلى أي مدى توافق 

7.1 ..................................................      

8.1 ..................................................      

 المصارف التجاريةا تحسين أداء إدارة المخاطرفي  الداخلي لمراجعتؤثر الكفاءة وبذل العناية المهنية ل ثانياً 
القعععدرة علعععى اكتشعععاه أوجعععه القصعععور فعععي نظعععام الرقابعععة  1.2

 الداخلية من خقل المتابعة المستمرة ألنشطة المصره 
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القعععععععدرة علعععععععى تمييعععععععز مؤشعععععععرات الغععععععع  و التقععععععععب و  2.2
 التحريف في السجقت و القوائم المالية.   

     

      توفر عدد سنوات خبرة كافية للمراجع الداخلي. 3.2

القعععععععدرة علعععععععى التحسعععععععين المسعععععععتمر لخعععععععدمات المراجععععععععة  4.2
 الداخلية.

     

االطقع علعى االصعدارت الجديعدة معن مععايير المراجععة  5.2
 الداخلية. 

     

      التدريب المستمر لتنمية وزيادة كفاءة المراجع الداخلي. 6.2

يلتزم المراجع الداخلي ببذل العنايعة المهنيعة الواجبعة عنعد  7.2
قيامعععه بعععمجراءات التحليعععل القزمعععة فعععي تطبيعععق مبعععادئ و 

 عمليات إدارة المخاطر.

     

تعؤثر تعأثيرا  جوهريعا  موجبعا  فعي تحسعين أداء  لمراجع العداخليالكفاءة وبذل العناية المهنية لب يتعلق في حالة وجود ما 
 ال توافق عليها. أوإدارة المخاطر لم يتم ااشارة  إليها، يرجى ذكرها مع بيان إلى أي مدى توافق 

8.2 ...................................................      

9.2 .....................................................      

المصـــارف ا تحســـين أداء إدارة المخـــاطرفـــي  ـــؤثر االلتـــما  امعـــا ير األداء المهنـــي للمراجـــع الـــداخلي  ثالثاً 
 التجارية

مععايير المهنيعة المعرفعة كافيعة بيمتلعك المراجعع العداخلي   1.3
 الواجبة لتحسين إدارة المخاطر.

     

يتعععوفر التأهيعععل المهنعععي والخلفيعععة العلميعععة المناسعععبة لعععدى  2.3
 .المراجع الداخلي لتحسين إدارة المخاطر وبمبادئها

     

يأخعععذ المراجعععع العععداخلي فعععي اعتبعععاره المخعععاطر الجوهريعععة  3.3
 المصره.التي قد تؤثر على أهداه 

     

يهم المهعععععارة لعععععديوجعععععد فريعععععق عمعععععل متخصعععععص  يتعععععوفر  4.3
أداء أعمععععععععالهم بصععععععععورة  مععععععععن لتععععععععي تمكععععععععنهماوالمعرفععععععععة 
 صحيحة.
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علععععى  ا  مسععععتمر  يتلقععععى المراجععععع الععععداخلي تععععدريبا و تعليمععععا   5.3
المعععععععععععايير المهنيععععععععععة الواجبععععععععععة و كيفيععععععععععة تحسععععععععععين إدارة 

 المخاطر.

     

يعمل المراجع الداخلي على زيعادة كفعاءة وفعاليعة تطعوير  6.3
 ته التي تمكنه من متابعة تحسين إدارة المخاطر.اخدم

     

جععراءات المتابعععة فععي إيوجععد دليععل مكتععوب للسياسععات و  7.3
لمعععععوظفين فعععععي لإدارة المراجععععععة الداخليعععععة كعععععدليل لعمعععععل 

 القسم.  

     

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمعداد خطة للمراجع سعنويا   8.3
على مختلعف أقسعام المصعره باالعتمعاد علعى المخعاطر 

 حسب معيار التقييم.المخاطر وتصنيف 

     

 فيمعععا بيعععنهم المراجععععة الداخليعععةيعععتم التنسعععيق داخعععل إدارة  9.3
 على تحسين إدارة المخاطر و أنظمة الرقابة الداخلية.

     

يسعهم نشعاس المراجعععة الداخليعة فععي تقعويم إدارة المخععاطر  10.3
 و أنظمة الرقابة الداخلية.

     

يعمعععععل نظعععععام المراجععععععة الداخليعععععة علعععععى تقيعععععيم التععععععرص  11.3
 للمخاطر المتصلة بعمليات المصره.

     

ترسعيخ آليعات فعاليعة  فعييساعد نشاس المراجعة الداخلية  12.3
 لرقابة .ا

     

يتأكععد مععدير إدارة المراجعععة الداخليععة مععن المسععتوى الععذي  13.3
 تتقبله اادارة من المخاطر

     

يعععععتم تسعععععجيل و تطعععععوير خطعععععة لكعععععل مهمعععععة تحعععععدد فيهعععععا  14.3
 األهداه و الوقت القزم للعمل و توزيع الموارد

     

بنعععاء نتعععائج عملعععه علعععى أسعععا  بيقعععوم المراجعععع العععداخلي  15.3
 التحليقت و التقويمات المقئمة والموضوعية.

     



 
 

 الفقــــرات 
 غير

 موافق
 اشدة

 غير
 موافق

 موافق محا د
  موافق
 اشدة

يوجععععععد إشععععععراه سععععععليم للتأكععععععد مععععععن تسععععععجيل المعلومععععععات  16.3
 العمل. المقئمة لدعم نتائج العمل من خقل أوراق

     

      .يلتزم المراجع بتوصيل النتائج فورا  إلى الجهة المعنية 17.3

      يتم توصيل نتائج المراجعة الداخلية من خقل التقارير. 18.3

تأثيرا  جوهريا  موجبعا  فعي تحسعين أداء  تؤثرااللتزام بمعايير األداء المهني للمراجع الداخلي بيتعلق في حالة وجود ما 
 ال توافق عليها. أوإدارة المخاطر لم يتم ااشارة  إليها، يرجى ذكرها مع بيان إلى أي مدى توافق 

19.3 .....................................................      

20.3 ...................................................      

تــؤثر التــما  المراجــع الــداخلي برفــع التقــارير لــإلدارة العليــا فــي تحســين أداء إدارة المخــاطر االمصــارف  رااعاً 
 التجارية

إععععععععععداد تقريعععععععععر دوري ععععععععععن فعاليعععععععععة إدارة المخعععععععععاطر و  1.4
 توصيات إلى جهة االختصاص.

     

مناقشععععة النتععععائج و التوصععععيات مععععع المسععععتويات ااداريععععة  2.4
 إصدار التقرير النهائي.المعنية قبل 

     

احتعععواء التقعععارير علعععى توصعععيات بالتحسعععينات المسعععتقبلية  3.4
 لخداء المرضي و التوصية بالعمل التصحيحي القزم.

     

اقتراح الحلول من اجل زيادة فعالية تحسين نظام الرقابة  4.4
 الداخلية.

     

تأثيرا  جوهريا  موجبا  في تحسين أداء إدارة المخاطر لم يتم  تؤثر العليابرفع التقارير لإلدارة  يتعلق في حالة وجود ما 
 ال توافق عليها. أوااشارة  إليها، يرجى ذكرها مع بيان إلى أي مدى توافق 

5.4 ..................................................      

6.4 ..................................................      

  ؤثر دعم اإلدارة العليا التنفيذية للمراجع الداخلي في تحسين أداء إدارة المخاطر االمصارف التجارية خامساً 

      متابعة تنفيذ التوصيات تحسن نظام الرقابة الداخلية. 1.5
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تععوفير احتياجععات المراجعععة الداخليععة مععن المععوارد البشععرية  2.5
 والمالية يؤدى إلى زيادة فعالية األداء المهني. 

     

قيععععام اادارة بمعاقبععععة المسععععؤولين عععععن المخالفععععات التععععي  3.5
وردت فععي تقريععر المراجعععة الداخليععة يععؤدى إلععى تخفععيض 

 المخاطر المحتملة و زيادة فعالية أداء المهام. 

     

مناقشععععة اادارة العليععععا فععععي إمكانيععععة تنفيععععذ االقتراحععععات و  4.5
 البدائل المعلن عنها في التقارير. 

     

تععأثيرا  جوهريععا  موجبععا  فععي تحسععين أداء  تععؤثر دعم اادارة العليععا التنفيذيععة للمراجععع الععداخليبعع يتعلععق مععافععي حالععة وجععود 
 ال توافق عليها. أوإدارة المخاطر لم يتم ااشارة  إليها، يرجى ذكرها مع بيان إلى أي مدى توافق 
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Abstract 

     The problem of the study is to know the availability of the necessary 

elements for internal auditing to improve the performance of risk 

management in the Libyan commercial banks. The objective of the study 

was to identify the factors influencing the role of internal auditors in 

improving the performance of risk management in general commercial 

banks operating in Libya, Modern in the field of accounting, which 

combines three elements: induction, induction and experimentation, and 

for this purpose, the study used the newspaper questionnaire to perform 

the main data collection in the section on the practical aspect of it.        

     The study population consisted of (121) written staff from the 

following departments (internal audit department, risk management, 

compliance control unit). The sample was defined as (94) individual, the 

questionnaire forms were distributed to the participating groups, : 36 

employees from the Internal Audit Department, 27 from Risk 

Management and 22 from the Monitoring and Compliance Unit.             

     The variables of this study were the independence and objectivity of 

the internal auditor, the efficiency and professional attention of the 

internal auditor, compliance with the professional performance standards 

of the internal auditor, the compliance of the internal auditor with 

reporting to the senior management.                                               

The SPSS program was used to analyze the data. The statistical methods 

of the Cronbach alpha test were used for accuracy, consistency and 

descriptive statistics by means of proportional distribution, mean and 

standard deviation. The statistical data were used to analyze the general 

information of the participants (One-Way Anova) (One-Way KW) and 

Multiple Comparison Tests (MCT)(One T-Test) was used to test the 

hypotheses of the study. 

   The results of this study were as follows: The study participants agreed 

on the effect of all the independent and sub-variables in the theoretical 

framework, thus accepting the five hypotheses. The study recommended 

several recommendations: Other fields such as industrial or service.           
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