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 ممخص الدارسة
التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة دور  التعرؼ عمىإلى بشكؿ رئيس ىدفت الدراسة 

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واختبار ، وذلؾ في المصارؼ العاممة في قطاع غزة المخاطر التشغيمية
 المنيج الوصفي التحميمي واستخدـتـ استخداـ البيانات الثانوية والبيانات األولية، فرضياتيا 

المدققيف الداخمييف  توزيعيا عمىو تصميـ استبانة تـ حيث  لوصؼ وتحميؿ متغيرات الدراسة،
 .مدقؽ داخمي" 24بواقع عدد "العاممة في قطاع غزة المصارؼ  العامميف في

إلدارة  تقييموفي عممية دورًا ميمًا تمعب كفاءة المدقؽ الداخمي  أف أىـ نتائج الدراسةمف 
 المدقؽ الداخمي، وييتـ ىذا الدورمف تزيد  لصالحيات الممنوحة لوا المخاطر التشغيمية كما أف

وكذلؾ ، بمراجعة أنظمة الرقابة الداخمية والتي بدورىا تساعده عمى تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية
تقييمو إلدارة عمى  تؤثر إيجاباً وشمولية عممو متثاؿ المصرؼ لمقوانيف واألنظمة ا قيامو بمراعاة

لكترونية تساعده العمميات اإل بمتابعة نظـالمدقؽ الداخمي  كما أف اىتماـ المخاطر التشغيمية،
بإجراءات  يكافالىتماـ اال توفر انخفاض نسبة مع مالحظة، تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية عمى

 المصارؼ لتخفيض مخاطرىا التشغيمية. بعض قبؿمف إدارة ىذه النظـ 

التوصية إلى إدارة  مجموعة مف التوصيات مف أىميا إلىوقد خمصت الدراسة 
ضرورة توظيؼ العدد الكافي مف المدققيف الداخمييف والحاصميف عمى الشيادات ب المصارؼ
المستمر ليـ لمحفاظ  االىتماـ بعممية التدريبي المصارؼ العاممة في قطاع غزة، مع المينية ف

صدار التعميمات التي تكفؿ إليـ مف خالؿ زيادة الصالحيات الممنوحة  عمى كفاءتيـ، وكذلؾ
ؽ الداخمي في عممية شراؾ المدق، باإلضافة إلى ضرورة إـلتنفيذية في عمميعدـ تدخؿ اإلدارة ا

ضرورة زيادة اىتماـ سمطة النقد الفمسطينية بالمخاطر كما وتوصي الدراسة ب اتخاذ القرار،
صدار تعميمات   ، وتزامف ذلؾ مععمى وجو الخصوصالمخاطر ىذه إدارة حوؿ التشغيمية وا 

دارة نظـ العمميات دائرة إدارة المخاطر كال مف ييف بتقييـ المدققيف الداخمزيادة اىتماـ  وا 
 .لكترونيةاإل

 كممات مفتاحية:

 -تقييـ إدارة المخاطر -المخاطر التشغيمية -إدارة المخاطر المصرفية -التدقيؽ الداخمي
 المصارؼ.
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Abstract 
The study aims at identifying the role of internal auditing in assessing the 

operational risks management in the banks operating in the Gaza Strip. To achieve 

the objectives of the study and test its hypotheses, both primary and secondary 

information have been used. The study also used the descriptive and analytical 

approach to describe and analyze the variables of the study. A questionnaire was 

designed and distributed to 24 internal auditors working in operating banks in the 

Gaza Strip. 

The most important findings of the study show that the efficiency of the 

internal auditor plays an important role in the process of assessment of the 

operational risk management. The powers given to the internal auditor increases this 

role.  The Internal auditor reviews the internal control systems which in turn help 

him to assess the operational risk management.  Moreover, the revisions of banks’ 

compliance to rules and regulation as well as the comprehensiveness of the internal 

auditor’s work positively affect his assessment of the operational risk management.  

The internal auditor’s attention to follow-up the operations’ electronic 

systems help him assess the operational risk management.  It is also noted that there 

is a low level of interest in the procedures of managing these systems in some banks 

so as to decrease the operational risks.  

The study concluded with a number of recommendations, the most important 

of which are: recommending the banks’ administrations operating in the Gaza Strip 

to employ an enough number of internal auditors who have professional certificates. 

Internal auditors should be trained continuously to maintain their efficiency. 

Moreover, increasing the powers granted to them through making rules that ensure 

the non-interference of the executive management in their work. This is in addition 

to sharing the internal auditor in the decision making process. The study also 

recommends the Palestinian Monetary Authority to increase interest in the 

operational risks and make instructions around these risks in particular. The internal 

auditors also should pay more attention to the assessment of both risks management 

department and electronic operations’ systems department.  
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أَشْنُزَ ِّعََْخَلَ اىَّخٍِ رَبِّ أَوْسِعْنٍِ أَُْ  وَقَاهَ}

أَّْعََْجَ عَيٍََّ وَعَيًَ وَاىِدٌََّ وَأَُْ أَعََْوَ صَاىِحًا 

حَزْضَاهُ وَأَدْخِيْنٍِ بِزَحََْخِلَ فٍِ عِبَادِكَ 

 {اىصَّاىِحِنيَ
 ]19النمل: [

 ََا أََُّهَا اىَّذََِِ آٍَنُىا خُذُوا حِذْرَمٌُْ فَاّْفِزُوا ثُبَاثٍ  }

 { جََُِعًاأَوِ اّْفِزُوا 
 ]71النساء: [
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 داءـــــــــــــــــــــىإ

 عشَشواىدٌ اى...  إلى من عممني حب العمم والمثابرةشقي ألنعم بالراحة،  إلى من

 عشَشةٍ اىحواىد... الذي ل ينضب، إلى من أنار لي دعاؤىا حياتيالحنان  رمزإلى 

 وأسرىم  األعشاءأخٍ وأخىاحٍ  ...... وأرجو سعادتيم من أفرح بفرحيمإلى 

  أخىاحٍ األعشاءأبناء أخٍ و ابِ .......السعادة ...إلى رمز البراءة وينبوع 

 إلى المعنى الحقيقي لإلخوة ... إلى من ساندتني وشدت من عزيمتي
 اىشىا دميت  صدَقيت اىغاىُت 

 ... إلى ينابيع الصدق الصافي إلى من تحمو باإلخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء
 اىعشَشاث "آٍاه، حنني، دُّا، راُّا، مسُت" صدَقاحٍ

 ... إلى الذين سالت دماؤىم الطاىرة عمى ثرى فمسطين
 زارــــــا األبـــنــدائــهـــــــش

 ...إلى الصابرين المحتسبين من أبناء فمسطين 
 األسزي واجلزحً وعائالث اىشهداء

 ... إلى مصدر عزي وفخري
 واىصَىداىعشة  ... غشة  غشةٍدَنيت 

 ... إلى بمدي الحبيبة
 فيسطني

 إىل مو ٍِ رفع ٍِ عشة اإلسالً يف أٌ ٍناُ يف األرض
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 رـشكر وتقدي
مامنا إوالصالة والسالـ عمى انطالقًا مف العرفاف بالجميؿ وبعد شكر اهلل تعالى 

، فانو ليسرني أف لى يـو الديفإحساف إو بتبع ف  وم   ،وقائدنا وقدوتنا محمد بف عبد اهلل
رئيس  ماىر موسى درغامأتقدـ بالشكر واالمتناف إلى مشرفي الفاضؿ األستاذ الدكتور/ 

 الدراسة.عداد إعمى طوؿ صبره حتى انتيائي مف  قسـ المحاسبة بالجامعة

 عمي عبد اهلل شاىيف/ تقدير إلى األستاذ الدكتورالشكر وال بجزيؿدـ قتأكما 
رئيس قسـ  ورادىاني لينا / ةوالدكتور مشؤوف اإلدارية مساعد نائب رئيس الجامعة ل

عمى تكرميما بقبوؿ مناقشة ىذه  المحاسبة في جامعة العمـو التطبيقية في عماف
ثرائيا بمالحظاتيـ وتوجيياتيـ القيمة.  الرسالة وا 

كما أتقدـ بخالص شكري وامتناني لكؿ مف ساعدني في إتماـ إعداد ىذه 
الذيف قاموا بتعبئة استبانة  الداخمييف في المصارؼ فمدققيمالرسالة والشكر موصوؿ ل

سمطة النقد الفمسطينية وكذلؾ  ،الدراسة والحصوؿ عمى المعمومات األساسية لمدراسة
تي وأخص بالذكر الدكتور الفاضؿ سيؼ الديف عودة الذي لـ يدخر جيدًا في مساعد

ا أتقدـ بالشكر إلى مف تحكيـ استبانة الدراسة، كمحيث قاـ بتزويدي بالمعمومات و 
تفضموا بتحكيـ االستبانة وتقديـ النصائح وأخص بالذكر منيـ األستاذ الدكتور الفاضؿ 

والشكر والتقدير لكؿ مف ساىـ ، عمي شاىيف وكذلؾ الدكتور الفاضؿ صبري مشتيى
 .زري أو مد لي يد العوف والمساعدةفي تسييؿ ميمتي بأف وقؼ بجانبي أو شد مف أ

 المصارؼ التيولكافة  ،نجاز الرسالةإؿ لكافة مف عاونني في الشكر موصو و 
مازف األستاذة/ ديمة خص بالشكر أكما  ،تي الميدانيةءاجراإنياء إفي  بدت تعاوناً أ

 .نجاز دراستيإ ىا في دعمي حتجيدً  دخرتتلـ  والتيلي  اعمى دعمي الشوا

 فجزاهن هللا عني خيرا  

 الباحثة                                                                 

 رنده محمد أبو شعبان
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 مقدمة: 1.1

 أحد يع د المصرفي القطاع حيث إف ،الدوؿ اقتصاديات في ميماً  دوراً  المصارؼ تمعب
 االقتصادية التنمية وسائؿ وأىـ بؿ القمب النابض في اقتصاديات الدوؿ الوطني االقتصاد ركائز
ف ،أعماليا وتسيير احتياجاتيا تمبية في التجارية والشركات األفراد حياة عميو تعتمد لما  تعرض وا 
 مع واضحاً  ذلؾ كاف وقد لالنييار عرضة الدولة اقتصاد يجعؿ لممخاطر القطاع ىذا مثؿ

 وعمى ،2008 عاـ في العالمية المالية األزمة آخرىا كاف والتي مالية ألزمات الدوؿ تعرض
 واالقتصادي السياسي االستقرار عدـ وىي خاصة مخاطر واجوت فمسطيفدولة  كوف مف الرغـ
 عاـ بشكؿ الفمسطيني االقتصاد عمى بظاللو يمقي بدوره والذي اإلسرائيمي االحتالؿ بفعؿ

 ذلؾ في شأنيا أخرى مخاطر إلى تتعرض المصارؼ أف إال خاص بشكؿ المصرفي والقطاع
 األعماؿ، ومخاطر التشغيمية، والمخاطر المالية، المخاطر مثؿ الدولية المصارؼ شأف

 المستمر التكنولوجي التطور ظؿ في تزداد المخاطر ىذه مثؿ وأف خاصة الدولية والمخاطر
 التشغيمية المخاطر وىي المخاطر ىذه أحد عمى التركيز األخيرة اآلونة في زادت وقد ،والعولمة
ضافتي 2004 عاـ في ليا بالتعرض" 2بازؿ" المصرفية لمرقابة بازؿ لجنة قياـ بعد خاصة  اوا 
لزاـ مواجيتيا البنوؾ عمى يجب التي المخاطر أنواع إلى  التدابير باتخاذ الرقابية الجيات وا 

وتقديـ ، وتزداد المخاطر التشغيمية مع تزايد استخداـ التكنولوجيا المتطورة لمواجيتيا الالزمة
خاصة مع االستعانة بالشبكة العنكبوتية باإلضافة إلى سعي الخدمات اإللكترونية لمعمالء 
خدماتيا المصرفية، ويمكف القوؿ أنو أصبح أي خطر ناتج مف  المصارؼ إلى الجودة في تقديـ

العمميات التشغيمية كفيؿ بتعرض المصرؼ ألزمة مالية تؤدي إلى تعسره أو إفالسو في بعض 
عف المخاطر المصرفية األخرى أىمية  ال تقؿ تياف، وعميو فإف المخاطر التشغيمية أصبحاألح

  .ويجب عمى المصارؼ أخذ االحتياطات الالزمة لمواجية أي خطر تشغيمي محتمؿ
 القياـ والخارجية الداخمية الرقابية والجيات اختصاص صاحبكؿ  عمى كاف لذلؾ

 الداخمي التدقيؽ ىي الجيات ىذه أىـ ومف ،المصرفي القطاع استقرار عمى لممحافظة بدورىا
 .المصارؼ في األساسية الرقابة أجيزة أحد يعتبر الذي

 بأف مقبوؿ ضماف تقديـ ليا يمكف الداخمي التدقيؽ وظيفة فإف المنطمؽ، ىذا مف
 أىداؼ تحقيؽ في تساىـ وأنيا ستمرار،اب مراقبتيا يتـ المتخذة والقرارات المنجزة العمميات
ذا ؛المصرؼ  مف وذلؾ الخمؿ، لتصحيح بتوصيات تساىـ الوظيفة ىذه فإف كذلؾ، يكف لـ وا 

 المالزمة المخاطر في التحكـ عمى قدرتو ومدى الداخمية، المراقبة نظاـ مستوى تقييـ خالؿ
 مسؤولياتيـ، مستويات كانت ميما ولممديريف اإلدارة، لمجمس جداً  مفيدة وظيفة إنيا ألنشطتيا؛
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 بالعمؿ المؤسسات ىتماـاو  تدخميا مجاالت بتوسع األخيريف العقديف في تطورىا يفسر ما وىذا
 والمعنوية، المادية والوسائؿ البشرية بالكفاءات وتدعيميا ليا، مالئمة تنظيمية بيئة ضماف عمى
 .(3ص ـ،2009)جمعة،  وجو أحسف عمى بدورىا لمقياـ

 التصرفات عمى الرقابة إلى التقميدي دوره يتعدى الداخمي التدقيؽ دور فإف بالتاليو 
عداد وتقييميا المصرؼ في نشاط لكؿ والقرارات  ،األعمى اإلدارية لممستويات عنيا تقارير وا 
 التي والمعمومات الممتمكات عف مسئوليف األفراد يجعؿ مما المسؤوليات تحديد إلى وييدؼ
 المطموب الوجو عمى بدوره قيامو عند الداخمي التدقيؽ مما يعني أف ،ومراقبتيـ تيـدار إل تخضع
 .التشغيمية المخاطر خاصة المصرؼ ييدد خطر ألي مبكر إنذار بمثابة يكوف فإنو

 ،العميؿ بنشاط كافية معرفة عمى الحصوؿ يتـ أف الداخمي التدقيؽ عممية تتطمب لذلؾ
 ومخاطر والثقة العمالت ومخاطر االئتماف مخاطر مثؿ المصرفية المخاطر طبيعة فيـ وكذلؾ
 ومخاطر التمويؿ ومخاطر السعر ومخاطر السيولة ومخاطر القانونية والمخاطر الفائدة أسعار
 ،إبراىيـ) المصرفية العمميات مف الناشئة المخاطر إلى باإلضافة ،التشغيمية والمخاطر األنظمة
 .(179ص ـ،2009

 حدثت التي والصفقات المعامالت عمى يركز يعد فمـ الداخمي التدقيؽ مياـ تطورتوقد 
 سمباً  تؤثر أف يمكف التي المخاطر تحديد لتشمؿ ميامو اتسعت بؿ فقط، السابقة الفترات في
عطاء المخاطر ىذه في لمتحكـ وطرؽ تقنيات ابتكار عمى والعمؿ المنشأة أداء عمى  توصيات وا 

 ـ،2014)المدىوف،  المنشودة األىداؼ إلى وصوالً  المنشأة لعمميات والفعالية الكفاءة لتحسيف
 (.27ص

 الضبط أنظمة مراجعةبيدؼ  الداخمي متدقيؽل ممحة حاجة ىناؾ في ضوء ما سبؽ فإف
 كما ،واألنظمة لمقوانيف المصرؼ امتثاؿ مف يتأكد وأف ،المصرؼ في الداخمية والرقابة الداخمي
 حصولو مف التأكد مع المصرؼ في وحدة وكؿ نشاط كؿ الداخمي المدقؽ عمؿ يشمؿ أف يجب
 .المصرؼ في العمميات وفعالية كفاءة مف والتأكد األنشطة جميع لتدقيؽ الصالحيات كافة عمى
 المصارؼ في الداخمي التدقيؽ يمعبو الذي الدور عمى الضوء تمقي الدراسة هىذ فإف وعميو
 المخاطر وىي المصارؼ تمؾ تواجو التي المخاطر أىـ أحد تقييـ في غزة قطاع في العاممة

 .التشغيمية
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 كمة الدراسة: مش 1.2

 وتطور التكنولوجي التقدـ تزايد معتتزايد  التشغيمية ممخاطرإف األىمية النسبية ل
 تقديـ في الجودة إلى الوصوؿ المصارؼ ومحاولة المقدمة المصرفية والخدمات العمميات
 بالمخاطر ومعرفة إطالع عمى كوفت أف إلى بحاجة رؼاالمص لذلؾ ،لعمالئيا الخدمات
 بعض إف حيث وقوعيا لتفادي حدوثيا قبؿ بيا التنبؤ اوعميي بؿ العمميات ليذه المصاحبة
 في ميـ دور الداخمي لمتدقيؽ كاف ولما ،ىائمة خسائر رؼاالمص تكمؼ قد التشغيمية المخاطر
و فإن، المخاطر إدارة عممياتالرقابة الداخمية و و  المصرؼ عمميات أنظمة في خمؿ أي اكتشاؼ

 :التالي الرئيس السؤاؿ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في
 في العاممة المصارف في التشغيمية المخاطر إدارة تقييم في الداخمي التدقيق دور ىو ما

 غزة؟ قطاع

 :وىي فرعية أسئمة يوجد التساؤؿ ىذا ومف

 التشغيمية؟ المخاطر إدارة تقييـ عمى الداخمي المدقؽ تأثير كفاءة مدى ما 

 التشغيمية؟ المخاطر إدارة تقييـتأثير الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى  مدى ما 

 المخاطرإدارة  تقييـ عمى الداخمية الرقابة نظمةأل الداخمي المدقؽ تأثير مراجعة مدى ما 
 التشغيمية؟

 تقييـ عمى واألنظمة لمقوانيف المصرؼ امتثاؿ بمراعاة الداخمي المدقؽ مدى تأثير قياـ ما 
 التشغيمية؟ المخاطر إدارة

 إدارة تقييـ عمى المصرؼ في نشاط لكؿ الداخمي المدقؽ عمؿ شمولية تأثير مدى ما 
 التشغيمية؟ المخاطر

 إدارة  تقييـ عمى اإللكترونية العمميات نظـ إدارةمتابعة ب الداخمي المدقؽ مدى تأثير قياـ ما
 التشغيمية؟ المخاطر

 

 أىداف الدراسة: 1.3

 األىداؼ الرئيسة مف ىذه الدراسة في البنود التالية:تكمف  

  المخاطر التشغيمية.إدارة التعرؼ عمى مدى تأثير كفاءة المدقؽ الداخمي عمى تقييـ 
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 لمخاطر إدارة اممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تقييـ تأثير الصالحيات ال مدى التعرؼ عمى
 التشغيمية.

  المخاطر إدارة  تقييـعمى ألنظمة الرقابة الداخمية مراجعة المدقؽ الداخمي  تأثيرالوقوؼ عمى
 التشغيمية.

  إدارة  صرؼ لمقوانيف واألنظمة عمى تقييـامتثاؿ الم قياـ المدقؽ بمتابعةمعرفة مدى تأثير
 مخاطر التشغيمية.لا
 مدى تأثير شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي لكؿ نشاط في المصرؼ عمى تقييـ  التعرؼ عمى

 التشغيمية.المخاطر إدارة 
  عمى تقييـلكترونية اإلنظـ العمميات إدارة بمتابعة المدقؽ الداخمي  قياـمعرفة ما ىو تأثير 

 المخاطر التشغيمية. إدارة
 

 أىمية الدراسة: 1.4

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية الموضوع التي تعالجو وىو المخاطر التشغيمية 
وكذلؾ دور التدقيؽ الداخمي في  القطاع المصرفيوالتي تخص قطاع ميـ في االقتصاد وىو 

 :التالية، ومف ىنا فإف أىمية ىذه الدراسة تتمحور في النقاط ذلؾ
 مخاطر التشغيمية عمى ال إدارة مع تركيز ىذه الدراسة عمى دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ

 ذه الموضوع. فإنيا تعتبر إثراء لممعرفة ولتزيد مف الدراسات المحمية في ى ،وجو الخصوص
 دور نقاط قوة وضعؼ وذلؾ لمتعرؼ عف المصارؼ في إلدارات العميا ل الدراسة ميمة

 الالزمة التدابير، وبالتالي قياميـ باتخاذ تقييـ إدارة المخاطر التشغيميةفي التدقيؽ الداخمي 
تجنب المخاطر تخفيض أو كفاءة دور التدقيؽ الداخمي في  لرفع المالئمةووضع اإلجراءات 

 التشغيمية.
  دور أىمية عمى عمى مينة التدقيؽ الداخمي  باإلشراؼتعرؼ الجيات المينية والمختصة

باتخاذ االجراءات يساعدىـ بالنسبة لممخاطر التشغيمية في المصارؼ لتدقيؽ الداخمي ا
زيادة فعالية المعايير المحدثة وطمب اصدار التشريعات المالئمة ل المالئمة مف اصدار
 وكفاءة ىذا الدور. 

  متدقيؽ الداخمي في تقييـلمف عدمو  دورالدراسة ميمة لممدققيف الخارجييف حيث إف وجود 
 إدارة التدقيؽ الداخمي في تقييـعمى عمؿ االعتماد بيؤثر في قرارىـ  مخاطر التشغيميةال إدارة
 .مخاطر التشغيميةال
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 متغيرات الدراسة 1.5

 :المتغير التابع 

 المخاطر التشغيمية في المصارؼ.إدارة تقييـ 

 :المتغيرات المستقمة 
 .كفاءة المدقؽ الداخمي 
 .الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي 
 .مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة الداخمية 
 متثاؿ المصرؼ لمقوانيف واألنظمة.إلالمدقؽ الداخمي  مراعاة 
 في المصرؼ. شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي لكؿ نشاط 
 لكترونيةاإل نظـ العممياتدارة إلالمدقؽ الداخمي  متابعة. 

  

 فرضيات الدراسة: 1.6

 :التاليةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عمى مشكمتيا اعتمدت الباحثة عمى الفرضيات 
 :الفرضية الرئيسة األولى 

المخاطر التشغيمية في المصارؼ العاممة في  إدارة تدقيؽ الداخمي في تقييـلمدور وجد ي"
 "قطاع غزة

 

 ة الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع مف ىذه الفرضية الرئيس
 الفرضية األولى: 

إلدارة  وعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف كفاءة المدقؽ الداخمي وتقييم توجد
 . 0.05 إحصائيةالمخاطر التشغيمية عند مستوى داللة 

 الفرضية الثانية:

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي  توجد
 . 0.05المخاطر التشغيمية عند مستوى داللة إحصائية   و إلدارةوتقييم
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 الفرضية الثالثة:

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة  توجد
 . 0.05 إحصائيةالمخاطر التشغيمية عند مستوى داللة  و إلدارةالداخمية وتقييم

 الفرضية الرابعة:

متثاؿ المصرؼ إلالمدقؽ الداخمي  مراعاةئية بيف عالقة ارتباط ذات داللة إحصا توجد
 . 0.05 إحصائيةالمخاطر التشغيمية عند مستوى داللة  و إلدارةواألنظمة وتقييملمقوانيف 

 الفرضية الخامسة:

عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي لكؿ نشاط  توجد
 .0.05المخاطر التشغيمية عند مستوى داللة إحصائية  و إلدارةفي المصرؼ وتقييم
 الفرضية السادسة:

 نظـ العممياتدارة إلالمدقؽ الداخمي  متابعةعالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  توجد
 .0.05المخاطر التشغيمية عند مستوى داللة إحصائية  و إلدارةوتقييم لكترونيةاإل

 ة الثانية:الفرضية الرئيس 

الداخمي في  دور التدقيؽحوؿ  05.0"توجد عالقة عند مستوى داللة إحصائية 
 :كالتالي، بيانات المدقؽ الداخميعزى إلى تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية ت

 -الجية التي تتبع ليا دائرة التدقيؽ الداخمي -المنصب الوظيفي -التخصص -)المؤىؿ العممي
التي التحؽ بيا في مجاؿ  عدد الدورات -الشيادات المينية -مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي

وجود الئحة داخمية في المصرؼ تحدد دور المدقؽ  -مجاؿ الدورات -عممو في التدقيؽ الداخمي
 .(في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية الداخمي

 

 ة:ـــابقـــــــات الســـــالدراس 1.7

 الدراســـــات العربيــــــة:أوًل: 
 ."دور المدقق الداخمي في إدارة مخاطر بيئة العمل"( بعنوان: م2014 دراسة )الشوا، .1

إلى التعرؼ عمى أىمية دور المدقؽ الداخمي في مجمع  تيدؼ الدراسة بشكؿ رئيس
تأثير الشفافية واإلفصاح التي يتمتع بيا نحو إدارة  ، ومدىالفمسطينية إيرادات وزارة المالية
ذلؾ بفرض عمى أىمية نظاـ التدقيؽ الداخمي و  باإلضافة إلى التعرؼ ،مخاطر بيئة العمؿ
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( محاسب في مجمع اإليرادات في 305استبانو عمى عدد )تـ توزيع الرقابة عمى المخاطر، و 
 ( استبانو.166تـ استرداد منيـ )و وزارة المالية 
الدراسة أف الكفاءة المينية لممدقؽ الداخمي تزيد مف قدراتو عمى  ىذه أىـ نتائج ومف

الحفاظ عمى  كال مف خاطر في بيئة العمؿ باإلضافة إلى وجود عالقة ايجابية بيفإدارة الم
 ؿ.استقاللية المدقؽ الداخمي ووجود الصالحيات الكاممة لو عمى تفعيؿ إدارة مخاطر بيئة العم

وتطوير أدائيـ  مدققيف الداخمييفمومف أىـ توصيات الدراسة االىتماـ بالكفاءة المينية ل
وتعزيز دورىـ في إدارة المخاطر مف خالؿ  ات الحديثة في إنجاز عمميـواستخداـ التقني

 اإلفصاح والشفافية المتبادلة مع المؤسسة.
 

 ضوء في المخاطر إدارة عمى الداخمي "أثر التدقيق ( بعنوان:م2012، دراسة )رضوان .2
 .الدولية" التدقيق معايير

 التدقيؽ ودور، الداخمي التدقيؽ أداء جودة مقاييسالتعرؼ عمى تمحورت الدراسة حوؿ 
 تطبيؽ إمكانية مدى ، باإلضافة إلىالمخاطر إدارة في اإلدارة دور تعزيز في الحديث الداخمي
استبانة عمى  ، وتـ توزيعقطاع غزة في الفمسطينية البنوؾ في الحديثة الداخمي التدقيؽ معايير

 .في البنوؾ التجارية في قطاع غزةعامميف ( مدقؽ داخمي 33)
معايير كال مف أنو يتـ تطبيؽ  :قد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىمياو 

معايير األداء والمتمثمة في و السمات والمتمثمة في )االستقاللية والموضوعية والكفاءة المينية...( 
دارة والتخطيط التدقيؽ أنشطة إدارة( ؿ مف قب )... المعمومات وتحديد المؤسسي والتحكـ الموارد وا 

وىناؾ دور لممدقؽ الداخمي في إدارة  ،في المصارؼ التجارية الفمسطينية أجيزة التدقيؽ الداخمي
  .المخاطر المصرفية ولديو إدراؾ آلليات تطبيقيا

ضرورة اىتماـ الجيات اإلدارية في المصارؼ بنشاط  :توصيات الدراسة أىـومف 
زمة لتدعيـ مكانتيا وتوفير اإلمكانيات الالالتدقيؽ الداخمي مما يساعد عمى تطوير ىذه الوظيفة 

وضرورة اىتماـ التشريعات بمينة التدقيؽ الداخمي مف ناحية استقاللية أقساـ  ،داخؿ المصرؼ
ضرورة تنظيـ المصارؼ دورات تدريبية لممدققيف  ، باإلضافة إلىيف بياالتدقيؽ ومؤىالت العامم

 فية مواجيتيا وتقييميا.الداخميف في أساليب إدارة المخاطر المصرفية وكي
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( بعنوان: "إدارة المخاطر التشغيمية في البنوك العاممة في م2012 دراسة )مصبح، .3
 .فمسطين وفق مستجدات اتفاقية بازل"

وما  دارتياوأثر المخاطر التشغيمية وكيفية إ الدراسة إلى الوقوؼ عمى طبيعة تيدؼ 
إلى التعرؼ عمى االجراءات التي  باإلضافة ،س ماؿ لمواجيتيامدى التزاـ البنوؾ بتكويف رأ

تـ ر الذي تمعبو سمطة النقد بالخصوص، وقد تتبعيا البنوؾ لتطوير إدارة المخاطر وما ىو الدو 
استبانو عمى مدراء دوائر المخاطر في البنوؾ وموظفي الرقابة  (135)توزيع استبانة عمى عدد 

 .لتفتيش في سمطة النقد الفمسطينيةوا
توفر استراتيجيات مف قبؿ مجالس إدارة البنوؾ  :الدراسة إلى نتائج أىمياوقد خمصت 

في عمميات ووجود بعض جوانب الضعؼ والقصور  بدرجة مقبولة، إلدارة المخاطر التشغيمية
إلى جانب انخفاض مستوى االىتماـ بالتقارير الواجب رفعيا إلى اإلدارة  المتابعة ليذه المخاطر،

 .العميا لمبنوؾ
وير نظـ إدارة وصت الدراسة بضرورة قياـ البنوؾ بتطوير اآلليات المتبعة لدييا لتطوقد أ

الدولية في مجاؿ كفاية رأس الماؿ، وضرورة االلتزاـ بتطبيؽ المعايير  المخاطر التشغيمية،
والعمؿ عمى متابعة وتقييـ مدى كفاءة أدوات معالجة ومواجية تمؾ  المراجعة الرقابية، اإلفصاح،

 .المخاطر
 
 

 المخاطر تحجيم في الداخمي والتدقيق الرقابة "أثر ( بعنوان:م2011، دراسة )الصواف .4
   .المصارف التجارية" في التشغيمية

ض ليا المصارؼ التجارية ىدفت الدراسة إلى تحديد أنواع المخاطر التشغيمية التي تتعر 
براز دور الرقابة والتدقيؽ الداخمي في تحجيـ ىذه المخاطر وحماية المصارؼ منيا  ،العراقية وا 

 قدر تجنبيا وكيفية المخاطر ىذه عمى التعرؼ في التجارية المصارؼ باإلضافة إلى مساعدة
( فرد مف المبحوثيف )المدراء، المعاونيف، 30تتكوف مف ) اف عمى عينةيتوزيع استب وتـ ،اإلمكاف

 .الموصؿ مدينة في العراقية التجارية الرقابة والمدققيف( في المصارؼ رؤساء شعب
وقد خمصت الدراسة إلى أف مفيوـ الرقابة الداخمية والتدقيؽ تخطى حماية النقدية 

نية التي تساىـ في والموجودات وضماف الدقة المحاسبية ليشمؿ جميع النواحي اإلدارية والف
داخمية محكمة بمكوناتيا ويتـ تطبيقيا في ضوء حجـ كما أف الرقابة ال ،تحقيؽ األىداؼ

 والتدقيؽ الرقابة قوة كما أف المتوفرة،المصرؼ وطبيعة عممو والمتطمبات التنظيمية والقانونية 
 .التشغيمي الخطر يقمؿ الداخمي
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التأكيد عمى أف يكوف اليدؼ مف الرقابة الداخمية والتدقيؽ  :مف أىـ توصيات الدراسةو 
ومراعاة أف يتضمف  ،يتعرض ليا المصرؼ ىو تقميؿ األخطاء وتقميص حجـ األخطار التي قد

كؿ مكوف مف مكونات نظاـ الرقابة الداخمية مجموعة مف الضوابط يتـ تصميميا بصورة 
 .وفؽ تحقيؽ أىدافيا الداخمي التدقيؽتقويـ كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية و و ، يةتكامم

 
 في المخاطر إدارة تفعيل في الداخمي المدقق ( بعنوان: "دورم2011، دراسة )المدىون .5

   .غزة" قطاع في العاممة المصارف
تيدؼ الدراسة بشكؿ رئيس إلى قياس مدى قياـ المدقؽ الداخمي بدوره في إدارة  

وذلؾ بالتعرؼ عمى مدى إدراؾ المدقؽ الداخمي  ،المخاطر في المصارؼ التجارية في قطاع غزة
تأثير االلتزاـ و  ،تطبيؽ نظاـ محكـ ألعماؿ التدقيؽكال مف ألىمية إدارة المخاطر ودور 

دور المدقؽ  التعرؼ عمى باإلضافة إلى ،لمتدقيؽ في تفعيؿ إدارة المخاطربالمعايير المينية 
بإعداد استبانو تـ وقد  ،ات االستجابة ليار ومراقبة إجراءتقييـ ومتابعة المخاطفي الداخمي 

( مدققًا داخميًا في المصارؼ العاممة في قطاع 50وتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة البالغ عدده )
 .غزة

 التدقيؽ إدارة لدى وعي ىناؾ إف :الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا وخمصت
 التدقيؽ ألعماؿ محكـ نظاـ المصرؼ حيث إنو يوجد في المخاطر إدارة بأىمية الداخمي
المدقؽ الداخمي يبذؿ العناية المينية الواجبة عند قيامو بإجراءات التحميؿ في  إف ،الداخمي

 في القائـ المخاطر إدارة نظاـ وتقييـ بمراقبة يقـو، و طبيؽ مبادئ عمميات إدارة المخاطرت
 .المصرؼ

دة التنسيؽ بيف زيا ضرورة :مجموعة مف التوصيات كاف مف أىمياالدراسة  وأوصت
دارة المخاطر في المصارؼ، والعمؿ عمى زيادة االىتماـ بتنمية قدرات المدقؽ الداخمي و  ا 
لتمكنيـ مف أداء أعماليـ بصورة فعالة في  ييـتعزيز الميارة والمعرفة لدو  المدققيف الداخمييف

بأداء ميامو  قوـلي العمؿ عمى تدعيـ مقومات استقاللية المدقؽ الداخميو مجاؿ إدارة المخاطر، 
 عمى أكمؿ وجو.

 
 .المخاطر" إدارة في الداخمية المراجعة دور" ( بعنوان:م2011، دراسة )البجيرمي .6

ساىـ بشكؿ فعاؿ في إدارة يالداخمي  التدقيؽىدفت الدراسة إلى معرفة ما إذا كاف نشاط 
بيف آراء  جوىريةالعامة والخاصة وما إذا كانت ىناؾ فروؽ  السوريةفي المصارؼ  المخاطر
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العامة والخاصة حوؿ مساىمة  السوريةالداخمي في كال مف المصارؼ  والتدقيؽقسمي المالية 
 .في إدارة المخاطر الداخمي التدقيؽ

 يساىـالداخمي  التدقيؽنشاط  إف :مجموعة مف النتائج أىميا الدراسة إلى وخمصت
ليا في المصارؼ  واالستجابة إدارة المخاطر وتحديد وتقييـ المخاطر عمميةبشكؿ فعاؿ في 

بيف آراء  جوىريةاختالفات  يوجدوال  ،صة بخالؼ المصارؼ السورية العامةالخا السورية
في قسـ المالية في كؿ مف المصارؼ العامة  العامميفالداخمي وآراء  التدقيؽفي قسـ  العامميف
ومف خالؿ ىذه الدراسة تبيف أنو  لداخمي في إدارة المخاطر،حوؿ مساىمة التدقيؽ ا والخاصة

 التدقيؽفي قسـ  عامميياحصوؿ  بأىميةعدـ اىتماـ مف قبؿ المصارؼ العامة والخاصة  يوجد
 .في ىذا المجاؿ الدولية المينيةالداخمي عمى الشيادات 

 عمميةالداخمي في  التدقيؽدور نشاط  تفعيؿضرورة  :كانت أىـ توصيات ىذه الدراسةو 
وضرورة اىتماـ المصارؼ العامة وبشكؿ كبير  ،العامة السوريةإدارة المخاطر في المصارؼ 

 المحيطةخاطر في مواجية مختمؼ الماألىمية إدارة المخاطر لدييا ومعرفة دورىا البالغ  بعممية
الشيادات  يةألىمباإلضافة إلى لفت انتباه المصارؼ العامة والخاصة  ،بأنشطتيا وأعماليا

 الداخمي. التدقيؽفي قسـ  عامميياكفاءة  زيادةفي  الدولية المينية
 

في ضبط األداء المالي وظيفة التدقيق الداخمي  "دور ( بعنوان:م2007، )المدلل دراسة .7
 .واإلداري"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية التدقيؽ الداخمي في تقييـ كفاءة وفاعمية اإلدارة 
التعرؼ عمى دور باإلضافة إلى  ،والمحاسبة واإلفصاح لتوسيع الشفافية والمسؤوليةكمدخؿ 

باإلضافة إلى دوره في إدارة ودعـ نظـ ، يـ وتقويـ نظاـ الرقابة الداخميةلتدقيؽ الداخمي في تقيا
ركات المساىمة العامة إدارة المخاطر وأىمية ذلؾ في ضبط األداء اإلداري والمالي في الش

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ استبانو وزعت عمي جميع الشركات المساىمة  ،الفمسطينية
 .( شركة36فمسطيف لألوراؽ المالية وعددىا) بورصةالعامة المدرجة في 

ف ىناؾ دورًا ممموسا لوظيفة التدقيؽ إ :وقد خرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج أىميا
المالي في الشركات المساىمة العامة الفمسطينية المدرجة في الداخمي في ضبط األداء اإلداري و 

وتتبنى وحدات التدقيؽ  ،ذا الدور يحتاج إلى تعزيز وتنميةفمسطيف لألوراؽ المالية وأف ى بورصة
الداخمي في معظـ الشركات معايير لألداء وىذا يؤثر باإليجاب عمى ضبط األداء ليذه 

ية لوحدات التدقيؽ الداخمي في معظـ الشركات ولكف الوحدات، وأف يوجد درجة مف االستقالل
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وتوجد عالقة كبيرة بيف  ،فيذية بعمؿ التدقيؽ الداخميىناؾ بعض التدخؿ مف جانب اإلدارة التن
قياـ التدقيؽ الداخمي بدوره في تقييـ ودعـ إدارة المخاطر وبيف ضبط األداء اإلداري والمالي 

 .ركات المساىمة العامة الفمسطينيةبالش
ضرورة عقد الدورات التدريبية لممدققيف الداخمييف بيدؼ  :الدراسةتوصيات  أىـ مفو 

ي عف قسـ التدقيؽ الداخم فصؿ، وضرورة الكافية بمعايير التدفؽ الداخمي إكسابيـ المعرفة
اإلدارة العميا أو لجنة التدقيؽ لممساىمة بشكٍؿ أكبر في تدقيؽ الكفاءة  ىاإلدارة المالية وتبعيتو إل

لى ا  مجمس اإلدارة و  ىلمدقؽ الداخمي تقريرًا دوريًا إلوضرورة أف يقدـ ا ،الفعالية وتقييـ األداءو 
 .القانوف والقواعد لمنظمة لنشاطياالتزاـ الشركة بأحكاـ  ىقيؽ عف مدلجنة التد
 

 

 لممراجعة الدولية المعايير ظل في الداخمية المراجعة" ( بعنوان:م2007، مخموفدراسة ) .8
 ."األردنية التجارية البنوك فيالداخمية 

لمعايير  األردنيةمعرفة مدى تطبيؽ البنوؾ التجارية  إلى تيدؼ الدراسة بشكؿ رئيس
التدقيؽ الداخمي المتبعة في  إجراءاتوذلؾ مف خالؿ مقارنة ، التدقيؽ الداخمي المتعارؼ عمييا

عف معيد المدققيف  والصادرةومعايير التدقيؽ الداخمي المتعارؼ عمييا األردنية، البنوؾ التجارية 
كما تناولت ىذه الدراسة تقيّيمًا لمدى  ـ،1978عاـ  األمريكيةالداخمييف في الواليات المتحدة 

التدقيؽ وكادر  راءدمف وجية نظر م األردنيةىذه المعايير لمتطبيؽ في البنوؾ التجارية  مةمالء
التدقيؽ الداخمي في البنوؾ التجارية  وكادر مدراء إلىموجية  استبانو إعداد تـقد و  ،الداخمي
 .ستبانو( ا74حيث تـ توزيع ) األردنية،

عدـ وجود عالقة بيف مدى تطبيؽ  :وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا
عدد العامميف في التدقيؽ  كال مف معايير التدقيؽ الداخمي  في البنوؾ التجارية األردنية وبيف

عدـ وجود عالقة بيف مدى تطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي في و  ،وسنوات الخبرة ليـ الداخمي،
والتخصص العممي لممدققيف الداخمييف، باإلضافة لكال مف المؤىؿ البنوؾ التجارية األردنية تبعًا 

مع وجود  عمييا ؽ الداخمي المتعارؼمعايير التدقيإلى أف البنوؾ التجارية األردنية تقـو بتطبيؽ 
 .درجة التطبيؽتفاوت بيف 

ضرورة قياـ البنؾ المركزي األردني وضع تشريعات وقوانيف  :ومف أىـ توصيات الدراسة
تضمف إيجاد معايير محمية لمتدقيؽ الداخمي، وتأسيس جمعية لممدققيف الداخمييف تعنى بشئوف 

 لالستفادة الداخمي والمدقؽ الخارجي المدقؽ بيف ما والتعاوف التنسيؽ ضرورة، و المينة وأعضائيا
 .الداخمي المدقؽ عمؿ مف
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 الدراســــــات األجنبيــــــة:ثانيًا: 
 بعنوان:( Popescu and Omran, 2011)دراسة  .1

Managing Risk and Internal Auditing 

وذلؾ مف فعالية وكفاءة اإلدارة،  مف ركائزاثبات أف التدقيؽ الداخمي  إلى الدراسة تيدؼ
خالؿ مساعدتو لإلدارة في الوصوؿ إلى أىداؼ المنشأة وتقييـ عممية إدارة المخاطر والرقابة 

 االقتصادية الممارسات تحميؿتـ و مقترحات لزيادة فاعميتيا، الداخمية والحوكمة، وذلؾ بتقديـ 
 في رومانيا. ءلألدا الحالة دراساتبعض و  لمشركات، واإلدارية والمالية

حاسبة وأنيـ تـ استنتاج أف معظـ المدققيف لدييـ التعميـ الجامعي األساسي في مجاؿ الم
بحاجة إلى تدريب خاص حيث إف معايير المراجعة تتطمب مف مدققي الحسابات النظر في 
مرحمة التخطيط لممخاطر، ولمتقميؿ مف آثار المخاطر البيئية التي تستغؿ نقاط ضعؼ الوحدة 

 ب تطبيؽ نظاـ رقابة داخمية فعاؿ.يج
 األدبو  رومانيا مف كؿ في أجريت التي النظرية وأوصت الدراسة باستكماؿ الدراسات

 التطبيقية البحوث مف مزيد مع الحالة، دراسات بكثير ذلؾ مف تعقيدا أكثر المتخصص،
 لوضع توجييية وقدمت الدراسة مبادئ ،رومانيا في والمراجعة التدقيؽ مؤسسات في والممارسة
 المخاطر تقييـ ومنيجية المخاطر، وتحميؿ األولويات وتحديد المخاطر تحديد إلجراء معايير
 الداخمي. التدقيؽ خطة إلعداد

 
 بعنوان : (Soh and Martinov-Bennie, 2011)دراسة  .2

The Internal Audit Function Perceptions Of Internal Audit Roles  

الحالية  والمسؤوليات عف األدوار ثاقبة نظرة تقديـ إلىأساسي تيدؼ الدراسة بشكؿ 
فعاليتيا باإلضافة إلى  لضماف ضرورية أنيا عمى والعوامؿ التي ينظر إلييا لمتدقيؽ الداخمي

 المنظمة شبو المقابالت وقد تـ استخداـ لمتدقيؽ الداخمي، الحالي األداء تقييـ ممارسات فحص
المتطور لمتدقيؽ  الدور حوؿفي استراليا  ةالرئيس رة الشركاتتصورات ممثمي إدا عمى لمحصوؿ
 ومقياسو وتقييمو. تصميمو حيث مف فعالية التدقيؽ الداخمي مف إلى باإلضافة الداخمي،

فعاليتو كبير  وتصورات التدقيؽ الداخمي دور وتركيز كبير توسع إلى تشير الدراسة نتائج
األخيرة وزيادة الوعي لقيمة نوعية وظيفة التدقيؽ وتـ إرجاع ذلؾ إلى التغييرات التنظيمية 

ة في كؿ مف نوعية األفراد في األدوار الرئيسفضاًل عف زيادة خمي والتحوالت الثقافية الشاممة الدا
األداء  تقييـ أف إلى تشير أيضا النتائج فإف ذلؾ ومع ؼ التدقيؽ الداخمي ولجنة التدقيؽ،وظائ
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 إلى و التقييـ يؤدي الدور بيف اختالؿ معاصر وأف ىناؾلمتدقيؽ الداخمي لـ تتطور بشكؿ 
 المصمحة. أصحاب لتوقعات التدقيؽ الداخمي تمبية وظائؼ مدى تقييـ في صعوبة

بعض اإلصدارات بمزيد مف التعمؽ  لدراسةبحوث مستقبمية  بإجراءوقد أوصت الدراسة 
ات الجيات الفاعمة في حوكمة دراسة تصور و ، المالئـ لوظيفة التدقيؽ الداخمي تطوير األداءمثؿ 

 بما في ذلؾ اإلدارة العميا والمدققيف الخارجييف. الشركات
 

 بعنوان : (Sobel, 2011)دراسة  .3
Internal Auditing’s Role In Risk Management  

دارة المخاطر والرؤى لمجاف التدقيؽ واإلدارة وأنشطة إ التحميالت إلى تقديـ تيدؼ الدراسة
 ىذه الدراسة لممنظمة، اإلستراتيجية المخاطر وتقييـ تحديد في الداخمي التدقيؽ دوروالتعرؼ إلى 

 وتـ دراسة ض أدوار المتعمقة بإدارة المخاطر،ركزت عمى الطرؽ إلضافة القيمة بأداء بع
 .في فموريدا سابقيف عاميف مدى عمى أجريت التي االستقصائية الدراسات مف البيانات

اعتقدت أف ىناؾ حاجة  مستجيبي الدراساتثالثة أرباع مف بعض نتائج الدراسة أف 
أف اإلدارة ال تدفع و  كبر عمى عمميات إدارة المخاطر،ة أصاعدة لمجاف التدقيؽ لكسب بصير 

بالتدقيؽ الداخمي لمعب دورًا أكثر بروزا في إدارة المخاطر فيي ال ترغـ عمى بناء المدققيف 
باإلضافة إلى وجود نسبة منخفضة مف  المخاطر،كمؿ في نجاح إدارة الداخمييف كعنصر م

المسؤولية عف إدارة مخاطر موف التدقيؽ الداخمي يحمّ  )%9) مستجيبي الدراسات تشكؿ نسبة
يروف أف المدققيف الداخمييف يمعبوف دورًا استشاريًا أكثر لوجود %( منيـ 77) أفكما  ،ةالمؤسس

وبتقييـ ميارات المدققيف الداخمييف كانت  لمخاطر،ى إلدارة افكرة أنيـ يميموف إلى امتالؾ فيـ أقو 
أىـ ميارات التدقيؽ الداخمي ىي المعرفة والفيـ إلدارة األعماؿ والصناعة والمعرفة والخبرة بإدارة 

 المخاطر.
رئيس التدقيؽ ودفع الجيود داخؿ دور ايجابي لىناؾ وأوصت الدراسة بضرورة أف يكوف 

اطر، وضرورة أف تحصؿ أنشطة التدقيؽ الداخمي عمى المنظمات لممساعدة في إدارة المخ
 التدريب ووضع خطة محكمة لممخاطر.
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 بعنوان  (Wang and Li,  2011)دراسة  .4
The Role Of Internal Audit In Engineering Project Risk 

Management 

 اليندسية األعماؿ مؤسسة تحمؿ أف ينبغي التي الكيفية توضيح إلى الدراسة تيدؼ
 أجؿ مفالمخاطر  وتقييـ تحديد أساليب اعتماد خالؿ مف المخاطر عمى إدارة الداخمي التدقيؽ
 لموصوؿ ألكبر وأيضاً  المؤسسة في المخاطر الداخمية والخارجية عف الناجمة الخسائر تقميؿ
 في الصيف اليندسية المشاريع مف كبير عدد في الداخمي التدقيؽ دائرة ، حيث إفلممنشأة قيمة
 . المخاطر إدارة في المشاركة في بدأت

 الصمة، ذات المعنية الداخمية لممراجعة معيف تطبيؽ توضيح عمى تركز ىذه الدراسة
 لممارسة الداخمية الرقابة لتعزيز تدابير المؤسسات وطرح مخاطر إدارة عناصر مع ويجمع
 إدارة مجاؿ في تطبيقو شاممة يجب أفضؿ، وأشارت النتائج إلى التدقيؽ الداخمي تأثيرات
 المشاريع المخاطر إدارة في الداخمي التدقيؽ إشراؾ كما أف اليندسية، المؤسسة في المخاطر
 التدقيؽ الذاتية التنمية فرص فقط يوفر ال ، فيوالداخمي متدقيؽل جديد تقدـ اتجاهىو  اليندسية
 وايجابي مربح وضع وىو األسواؽ، في لممؤسسات التنافسية القدرة مكاسب أيضاً  ولكف الداخمي

احتمالية أف يقـو التدقيؽ الداخمي بدراسة إدارة المخاطر، والتدقيؽ ، كما أف لكال مف الجانبيف
 الداخمي بحاجة إلى مزيد مف الممارسيف.

 

 بعنوان: (Laviada, 2007)دراسة  .5
"Internal Audit Function Role In Operational Risk Management" 

وجية نظر  منظور عالمي الطار إدارة المخاطر التشغيمية مفتيدؼ الدراسة إلى تقديـ 
خمي في مراجعة المخاطر وقامت ىذه الدراسة بوصؼ الدور الجديد لمتدقيؽ الدا التدقيؽ الداخمي،

دليؿ موجز لتدقيؽ إدارة المخاطر التشغيمية في المؤسسات المالية  يـدتقب حيث قامت التشغيمية،
 نيا.إسبافي 

 سوؼ يحسف التشغيمية المخاطر إلدارة فعاؿ إطارومف أىـ نتائج الدراسة أف وجود 
 لكامؿ تأىب حالة في الداخمي التدقيؽ يكوف أف يجب لذلؾ .لممنظمة الداخمية الضوابط ويعزز
تزود المؤسسات  التشغيمية المخاطروأف . المؤسسات في التشغيمية المخاطر إدارة تنفيذ عممية

دارة المخاطر نفسيا في عمميةتمييز ل فرصةب . الشركات ثقافتيـ في تماما متكاممة لتكوف تقييـ وا 
 مثؿ ثالثة وأطراؼ لمعمالء، أفضؿ صورة وفي كبيرة فوائد بعض في يؤدي وىذا النياية، في



16 

أف كفاءة إدارة المخاطر التشغيمية ستطور وتعزز الرقابة  ، كماالخ الموردوف، التقييـ، شركات
التدقيؽ الداخمي يجب أف يكوف متنبو لجميع عمميات تطبيقات األنظمة  والداخمية لممؤسسة 

 الخاصة بإدارة المخاطر التشغيمية في الوحدات.
 

 بعنوان: (Sarens and Beelde, 2005)دراسة   .6
Internal Auditor’s Perception About Their Role In Risk 

Management 

ف إيوف دورىـ في إدارة المخاطر حيث ىدفت الدراسة إلى أف يدرؾ المدققوف الداخم
كما  ،وفي طور الشباب مينة صغيرة نسبياً ضمف السياؽ البمجيكي تعتبر مينة التدقيؽ الداخمي 

تعميمات إدارة الشركة أو سواء تحت تأثير التغيرات الحديثة في عمؿ المدققيف  عفالتحري تـ 
واىتمت الدراسة باالختالفات بيف الشركات البمجيكية والشركات البمجيكية التابعة  ،يالتأكيد المال

 .لشركات أمريكية وعالقتيا بدور التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر
لشركات البمجيكية تركيز المدققيف الداخمييف عمى في ا وأن :وقد خمصت الدراسة إلى

 ،ار قيمة الشركات في المدى القريبالعيوب الحادة في نظاـ إدارة المخاطر يخمؽ الفرص إلظي
كما يبتكر المدققوف الداخميوف دورًا في خمؽ مستوى وعي أعمى بالخطر والرقابة باإلضافة إلى 

باإلضافة إلى أنو في الشركات  ،ثيقا ومعيارية وتشكيالً نظاـ إدارة مخاطر أكثر شفافية وتو 
بمجيكية التابعة لمشركات األمريكية فإف التقديرات الموضوعية آلراء المدققيف الداخمييف تعتبر ال

قانوف ساربنس  لما ذكر في وفقاً  مينة لمرقابة الداخمية كمتطمبات الكشؼ والمراجعةمساىمة ث
 (.Sarbanes Oxley Act)أوكسمي

البحوث الطويمة عمى تغيير دور التدقيؽ الداخمي عبر الزمف  بإجراءوأوصت الدراسة 
ذلؾ لمعرفة كيؼ أف مزيد مف تنقيحات القانوف البمجيكي لحوكمة ، و ةالبمجيكي الحالةفي 

  الشركات سوؼ تؤثر عمى مينة التدقيؽ الداخمي.
 
 

 بعنوان: (Stewart and Kent, 2006دراسة ) .7
The Use Of Internal Audit By Australian Companies 

شركات الىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى االستخداـ االختياري لمتدقيؽ الداخمي مف قبؿ 
شركات أف يكوف لدييا العامة المدرجة في البورصة االسترالية ولتمييز العوامؿ التي أدت بال

تـ جمع البيانات و  الداخمي، لمتدقيؽ الداخمييف المدققيف تعريؼ معيد إلى واستناداً  تدقيؽ داخمي،
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كما قدمت الدراسة معمومات وصفية  ردة في التقارير السنوية ،مف مسح بيانات الشركات الوا
 عف استخداـ التدقيؽ الداخمي.

ركات فقط تستخدـ التدقيؽ وخمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف ثمث الش
كما يوجد عالقة قوية  مي وااللتزاـ بإدارة المخاطر،لداخوىناؾ عالقة قوية بيف التدقيؽ ا الداخمي،

ومع ذلؾ وجدت الدراسة ضعؼ الدعـ  ستخداـ التدقيؽ الداخمي بالشركات،بيف حجـ الشركة وا
 لمعالقة بيف التدقيؽ الداخمي وقوة حوكمة الشركات.

وأوصت الدراسة بأف ىناؾ المزيد مف الفرص إلجراء البحوث مثؿ أسباب اختيار 
الستخداـ التدقيؽ الداخمي، ودور التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر فيو غير الشركات 

 مستكشؼ نسبيًا.
 

 بعنوان:  (Allegrini and D'onz, 2003)دراسة  .8
Internal Auditing And Risk Assessment In large Italian Companies 

 ،التدقيؽ الداخمية بخصوص ممارسات ىدفت ىذه الدراسة إلى تكويف وجية نظر عام
وفحص تطبيؽ خطر االعتماد عمى مراجعة الحسابات وتعريؼ  مخاطر،اطات تقييـ الوتحميؿ نش

 ومف نتائج المسح أف الشركات عادة ، CRSA (Control Risk Self Assessment)قبوؿ  
وتـ التأكيد مف قبؿ المستجيبوف بأف المساىمة مجيزة مف  ،تقوـ بتطوير منيج تقييـ المخاطر

قبؿ المدققيف الداخمييف بعمميات تقييـ المخاطر وفي المؤسسات المالية صرح المدققوف الداخميوف 
أما  ،في جودة تقدير المخاطر التشغيميةإلى اشتراؾ فريؽ في إدارة المخاطر وتقديـ مساىمة 

فإف النتائج عرضت في السياؽ  CRSA (Control Risk Self Assessment) بخصوص
االيطالي بأنو ما زاؿ في مرحمة جديدة ويمكف تطبيقو مف قبؿ كؿ المؤسسات فقط بواسطة 

كما أشار في الدراسة إلى أف ىناؾ تصور بأف التدقيؽ الداخمي في الحالة  بضعة رواد.
 االيطالية سيتغير في المستقبؿ القريب.

 

 : ما يميز الدراسة 1.8

ي إدارة وتقييـ السابقة دور التدقيؽ الداخمي ف المحمية لقد تناولت معظـ الدراسات
( ىدفت بشكؿ رئيسي الى الوقوؼ عمى مدى ـ2014 فنرى دراسة )الشوا، ،المخاطر بشكؿ عاـ

ية نحو إدارة تأثير الشفافية واإلفصاح التي يتمتع بيا المدقؽ الداخمي في المؤسسات الحكوم
، كما أف ىذه أىمية دور المدقؽ الداخمي في مجمع إيرادات وزارة الماليةؿ و مخاطر بيئة العم
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أما )رضواف،  الدراسة اختصت بمخاطر بيئة العمؿ الحكومية وليس المخاطر المصرفية،
 الحديثة ودور معاييره في الداخمي التدقيؽ أداء جودة حوؿ مقاييس دراستوتمحورت ( فـ2012
( ـ2011دراسة )المدىوف،و  ،المخاطر إدارة في اإلدارة دور تعزيز في الحديث الداخمي التدقيؽ
بشكؿ رئيس إلى قياس مدى قياـ المدقؽ الداخمي بدوره في إدارة المخاطر في المصارؼ فيدفت 

 .التجارية في قطاع غزة
 

الدراسات التي تناولت المخاطر التشغيمية لـ تعطي األىمية لدور المدقؽ  في حيف أف
( ىدفت إلى الوقوؼ عمى ـ2012، ىذه المخاطر فنرى دراسة )مصبحإدارة الداخمي في تقييـ 

طبيعة وأثر المخاطر التشغيمية وكيفية إدارتيا وما مدى التزاـ البنوؾ بتكويف رأس ماؿ لمواجيتيا 
رؼ عمى اإلجراءات التي تتبعيا البنوؾ لتطوير إدارة المخاطر وما ىو الدور باإلضافة إلى التع

 الذي تمعبو سمطة النقد بالخصوص.
أما بالنسبة لمدراسات األجنبية فقد تناولت موضوع الدراسة مف وجيات نظر مختمفة 

لممنشأة، تحدث عف دور التدقيؽ في تحديد وتقييـ المخاطر االستراتيجية ( Sobel, 2011فنرى )
( تحدث عف الكيفية التي ينبغي أف تحمؿ مؤسسة Wang and Li, 2011في حيف أف )

( فقد Laviada, 2007األعماؿ اليندسية التدقيؽ الداخمي عمى إدارة المخاطر التشغيمية، أما )
 دارة المخاطر التشغيمية مف وجية نظر التدقيؽ الداخمي.إلإطار قاـ بتقديـ 

ىا الضوء عمى دور التدقيؽ الداخمي في ؤ ز ىذه الدراسة ىو إلقاأىـ ما يميوعميو فإف 
مقومات  ىناؾ يصبح خاصة وأف ،عمى وجو الخصوصالمصرفية لمخاطر التشغيمية تقييـ ا

 بر تطور في عمؿ المدقؽ الداخمييعت إدارة المخاطر التشغيمية فإنومتدقيؽ الداخمي في دور لل
وأف المخاطر التشغيمية أصبحت ال تقؿ  خاصةتعدى دوره التقميدي بالنسبة لألمور المالية،  كونو

الحديث لمعمميات المصرفية المتزامف مع  مع التطور أىمية عف المخاطر المصرفية المالية وذلؾ
زيادة المخاطر المصرفية التشغيمية التكنولوجي الحديث المتسارع والذي قد يؤدي إلى  التطور

لخسائر مالية  لتي قد تواجييا المصارؼ، حيث إف أحد ىذه المخاطر كفيؿ بتعرض المصارؼا
االلكترونية أو تعرض أحدىا إلى األنظمة أماف وجود خمؿ في مثؿ  فادحة أو افالس المصرؼ

فإف ىذه الدراسة تستكمؿ ما تعرضت الدراسات وبالتالي  ،لفترة زمنية بسيطة التوقؼ عف العمؿ
دور التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر بالتركيز عمى مقومات ىذا الدور بالنسبة السابقة مف 

 عمى وجو الخصوص. إلى المخاطر التشغيمية
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 مقدمة: 2.1
لقد زاد عالـ األعماؿ تعقيدًا مع الزمف وزادت مخاطره وخاصة القطاع المصرفي، لذلؾ 
فإف الشركات أصبحت تعزز مف دور كؿ ما يساىـ في تخفيض المخاطر ومف ذلؾ التدقيؽ 

واالنتباه إلى أىميتو حيث تـ إنشاء معيد المدققيف الداخمييف عاـ الداخمي الذي زاد االىتماـ بو 
يكا والذي بدوره قاـ باالىتماـ بكؿ ما يعزز مف المدققيف الداخمييف ودورىـ في في أمر  ـ1941

بعد انييار العديد مف الشركات الكبرى في بعض دوؿ العالـ  المنشآت وذلؾ عمى مستوى العالـ.
في  2002( عاـ Sarbanes-Oxley)وخصوصًا في الواليات المتحدة األمريكية وصدور قانوف

أمريكا المتعمؽ بأىمية الرقابة الداخمية وقوتيا، إضافة إلى استحداث مفاىيـ وأساليب وممارسات 
حديثة لمينة التدقيؽ الداخمي، وبعد ازدياد المخاطر التي تتعرض ليا المؤسسات بشكؿ عاـ 
والمصارؼ بشكؿ خاص، قامت العديد مف الجيات المختصة في ىذا المجاؿ بوضع قواعد 

دارتيا، واستحوذت عمى اىتماـ العديد مف المؤسسات المالية ومبادئ  عامة لرقابة المخاطر وا 
والدولية، وعمى وجو الخصوص لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية، حيث قامت في النصؼ الثاني مف 
دارتيا، كما  التسعينات بإصدار وثائؽ تتعمؽ باألعماؿ المصرفية التي تخص إدارة المخاطر وا 

، وظيفتو دعـ الجيود 2001ياًل أساسيًا لمبادئ التدقيؽ الداخمي في البنوؾ عاـ أيضًا دلوضعت 
التي تجعؿ مبادئ التدقيؽ الداخمي مستخدمة عالميًا، معتمدة عمى المعايير التي وضعيا المعيد 

 (.1ص ـ،2006األمريكي لممدققيف الداخمييف )المساعدة، 
 إلدارة إطار وضع المصرؼ عمى يجب( أنو Laviada, 2007, p143ويرى )

تقبؿ  اإلطار يشمؿ أف وينبغي ،اإلطار ليذا وفقاً  الماؿ رأس كفاية وتقييـ التشغيمية المخاطر
 بما المخاطر، ىذه إلدارة سياسات خالؿ مف المحدد النحو عمى التشغيمية، لممخاطر المصرؼ

 أف وينبغي ، كماالبنؾ خارج التشغيمية المخاطر نقؿفييا  يتـ التي والطريقة مدىال ذلؾ في
 تطمبت، و المخاطر في والتحكـ ومراقبة وتقييـ تحديد عمى البنؾ قدرة تحدد سياسات أيضا تشمؿ

 لمراجعة التشغيمية المخاطر إطار خضعي أف مؤخرا نشرت التي الماؿ رأس متطمبات تعميمات
 في التدقيؽ الداخمي شمؿي أف ينبغي لذلؾ(. خارجية أو) مف تدقيؽ الحسابات الداخمية منتظمة
 والعمميات السياسات واستعراض التشغيمية، المخاطر إدارة إلطار شاممة مراجعة السنوية خطتو

 .التشغيمية المخاطر مف تخفيؼال أو والتحكـ ومراقبة وتقييـ لتحديد واإلجراءات
تـ استعراض التدقيؽ الداخمي بمفيومو يوعميو فإنو في المبحث األوؿ مف ىذا الفصؿ 

تـ التحدث عف المخاطر المصرفية بشكؿ عاـ فيوأنواعو، أما في المبحث الثاني وأىدافو 
 وأنواعيا وعف المخاطر التشغيمية بشيء مف التفصيؿ.
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 األولالمبحث 
 التدقيق الداخمي

 :تمييد  2.2.0

المصارؼ حيث أصبحت  في التدقيؽ الداخمي أىمية كبيرة في الشركات خاصةيحتؿ 
لقرارات اإلدارية والمالية اتخاذ اعممية بشكؿ كبير في عميو المصارؼ تعتمد اإلدارات العميا في 

 وفي تقييـ نتائج ىذه القرارات.
نو مع بداية القرف التاسع عشر كاف التدقيؽ عمى مر السنوات حيث إالتدقيؽ تطور وقد 

وفي عاـ  خدمة تقييـ عمميات محاسبية معينة،ؤسسة الداخمي يقدـ لإلدارة المتوسطة في الم
ف ة حيث إتحوؿ منيج التدقيؽ الداخمي إلى توفير ضماف حوؿ نظاـ الرقابة الداخمي 1940

بسبب أف العمميات أصبحت أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا وتداخؿ مع  عممية التقييـ لـ تعد ممكنة
مية وليس فقط يشمؿ كافة العمميات التشغيىذا التحوؿ تغير عمى التدقيؽ الداخمي بأنو أصبح 

ضع حيث أصبح يو  اً ثـ في فترة الثمانينات شيد التدقيؽ الداخمي تطور  العمميات المحاسبية،
وفة بالمخاطر أكثر العمميات التجارية أصبحت معقدة ومحف كوفالمنيج عمى أساس المخاطر 

ر ضمانات حوؿ العمميات وبذلؾ أصبح التدقيؽ الداخمي يركز عمى توفي مف أي وقت مضى،
 .Chambers. et. Al. 2015, p)ة لألعماؿ التجاريةرية التي تقمؿ مف المخاطر الرئيسالتجا
35) 

توسع نطاؽ التدقيؽ بحيث أصبح يستخدـ كأداة لفحص وتقييـ مدى فاعمية األساليب 
ومد اإلدارة العميا في الشركة بصفة مستمرة بالحقائؽ  الرقابية في متابعة تنفيذ المياـ،

يتـ اتخاذىا عمى تنفيذ دارية التي سبؽ اتخاذىا أو سوؼ والمعمومات التي تعكس أثر القرارات اإل
بحيث تعتمد عمييا اإلدارة العميا أساسًا فيما تتخذه  داخؿ مراكز المسؤولية، المياـ ونتائج النشاط

جدر اإلشارة إلى أف التدقيؽ كما ت (،207ص ـ،2010 وآخروف، )الوقاد جديدةمف قرارات 
لمتأكد مف أنو تـ  9000الداخمي أصبح يعتبر بندًا أساسيًا في مقياس منظمة المقاييس الدولية 

 (.56ص ـ،2010 إلى النتائج المتوقعة )زيداف،إتباع النظاـ والتوصؿ 
 

 مفيوم التدقيق الداخمي:   2.2.1

الداخمي عممية أساسية مف العمميات التي تضبط األعماؿ المحاسبية ألية يعتبر التدقيؽ 
 ية مكممة لعممية التدقيؽ الخارجي،منشأة بغض النظر عف طبيعة نشاطيا وىي تعتبر عمم
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 تي تناولت ىذا النوع مف التدقيؽ، إال أف التعريؼ األكثر شيوعًا،وىناؾ العديد مف التعريفات ال
خمسة منظمات مينية متخصصة في المحاسبة والتدقيؽ والتي يطمؽ تو التعريؼ الذي تبنىو 

 والذي ينص عمى COSO( "Committee Of Sponsoring Organization)عمييا لجنة "
 :(21ص ـ،2009 )ابراىيـ،
دارة المؤسسة واألفراد اآلخريف في التدقيؽ الداخمي ىو عمميات تتأثر بمجمس إ" 
تأكيدًا معقواًل حوؿ تحقيؽ المؤسسة ألىدافيا في النواحي يتـ تصميميا لتعطي و  المؤسسة،

التالية: كفاءة العمميات وفاعميتيا واالعتماد عمى التقارير المالية وااللتزاـ بالقوانيف واألنظمة 
 .المعموؿ بيا"

 ،)رضوافىو  ويشير التعريؼ القديـ لمعيد المدققيف الداخمييف إلى أف التدقيؽ الداخمي
بيدؼ مساعدة أفراد الشركة عمى  ة تقويـ مستقمة تنشأ داخؿ الشركة،وظيف" :(21ص ـ،2012

تنفيذ مسؤولياتيـ بفاعمية مف خالؿ تزويدىـ بالتحميالت والتقويمات والتوصيات والمشورة 
 ."والمعمومات المختصة بفحص األنشطة

لتدقيؽ بينما المفيوـ الذي وضعو مجمس معايير التدقيؽ والتأكيد الدولي وفقًا لمعيار ا
 ـ،2009 ،)جمعة يشير إلى أف التدقيؽ الداخمي ىو 2004" المعدؿ عاـ 610الدولي "

 :(29ص
"تقويـ أنشطة المنشأة المتعارؼ عمييا كخدمة لممنشأة ومف ضمنيا وظائفيا مف بيف 

 .أشياء أخرى نظاـ الرقابة الداخمية وفعاليتو"
عف معيد المدققيف الداخمييف فإف  م1999كما أنو وحسب آخر تعريؼ صادر في عاـ 

 :(33ص ـ،2014 ،)المباشر التدقيؽ الداخمي يعرؼ عمى أنو
فة قيمة يقدـ تأكيدات وخدمات استشارية بيدؼ إضا "نشاط مستقؿ وموضوعي،

ويساعد ىذا النشاط في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف خالؿ اتباع  لممؤسسة وتحسيف عممياتيا،
دارة المخاطر والرقابة".  أسموب منيجي منظـ لتقييـ وتحسيف فاعمية عمميات الحوكمة وا 

 ,Chambers, 2014)عمى أنو  بتعريؼ التدقيؽ الداخمي IIوقد قامت لجنة بازؿ 

p199:) ة لمجمس اإلدارة واإلدارة العميا "وظيفة التدقيؽ الداخمي الفعاؿ ىي توفير تأكيدات مستقم
دارة المخاطر، ونظـ اإلدارة والعمميات،حوؿ جودة وفعا وذلؾ  لية الرقابة الداخمية لمبنؾ، وا 

 .لمساعدة مجمس اإلدارة واإلدارة العميا لحماية مؤسستيا وسمعتيا"
ف جميعيا تدور حوؿ أف المذكورة أعاله ىي متقاربة حيث إريؼ أف جميع التعا يتبيف لنا

وال  عمؿ المدقؽ الداخمي أصبح ييدؼ إلى مراجعة جميع أنشطة المؤسسة المالية والتشغيمية
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لكف التعريؼ الصادر عف لجنة بازؿ ىو األنسب ليذا البحث  يقتصر عمى العمميات المالية،
تحدث عف شمولية عمؿ  ألنوكما أنو أفضؿ  كونو يختص بالتدقيؽ الداخمي في المصارؼ

 نظـ اإلدارة والعمميات. خمية، إدارة المخاطر،المدقؽ الداخمي لكال مف الرقابة الدا

 أىداف التدقيق الداخمي:  2.2.2

 ياأول. لممراقبة ىامة وظائؼ عدة ويوفر ،لممنشأة الشامؿ الرقابة نظاـ مف جزء لتدقيؽا
ومدققي  اجراءات التدقيؽ، خالؿ مف وىذا الكشفية الرقابة آليات بمثابة تكوف أف يمكف أنو

 محددة ومعايير الحالي الوضع بيف الفروؽ أو سيو، أو أخطاء وتقييـ تحديدتقوـ ب قد الحسابات
 تحريفات أو األخطاء أف مثؿ الوقائية، الرقابة آلية التدقيؽ يكوف أف يمكفأنو  ياثانيو . سمفاً 

 عمميات نتائج تستخدـ أف ينبغيرىا بأنو خآو . األوؿ المقاـ في تحدث ال االحتيالية واألنشطة
 ,Azzam, 2015) لمرقابة الخاضعة الجية عمى محتممة تحسينات أي واقتراح لتحديد التدقيؽ

p14). 

لقد حددت نشرة معايير األداء الميني لمتدقيؽ الداخمي الصادرة عف معيد المدققيف 
ا أف ىدؼ التدقيؽ في مقدمتيىداؼ األ 1978الداخمييف في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 

ويتـ ذلؾ مف  أة عمى تأدية مسؤولياتيـ بفاعمية،ىو مساعدة جميع أعضاء المنش الداخمي الرئيس
المشورة والمعمومات لتحميالت والتقويمات والتوصيات و خالؿ قياـ التدقيؽ الداخمي بتزويدىـ با

 .(135ص ،م2010 ،)الخطيبي تيـ األنشطة التي يتـ مراجعتياالت
 :(197ص ،م2011 ري،)دي اسية وثانويةيمكف تقسيـ أىداؼ ووظائؼ التدقيؽ إلى أسو 

 وىي تحقؽ ضماف تحقيؽ أقصى كفاية إنتاجية ممكنة وأىميا:: األىداؼ األساسية: أوالً 

 التأكد مف اتباع السياسات واإلجراءات الموضوعة ومدى االلتزاـ بو. .1
 تقييـ الخطط والسياسات واإلجراءات الموضوعة. .2
 المحافظة عمى أمواؿ وموارد المنشأة والمحافظة عمى االختالس وسوء االستعماؿ. .3
 المحاسبية )اتخاذ القرارات ورسـ السياسات والخطط(.التحقؽ مف دقة البيانات  .4
 االلتزاـ بتزويد الييئات اإلدارية المختمفة ببيانات محاسبية دقيقة وصادقة. .5
االلتزاـ بتزويد المستويات اإلدارية بالمفارقات والتحميالت والدراسات والبيانات والتقارير المالية  .6

 واإلحصائية.
 ح ما تراه مف تعديالت وتحسينات مالئمة.رفع الكفاءة اإلنتاجية باقترا .7
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 ثانيًا: األىداؼ الثانوية: يقـو التدقيؽ الداخمي بتقديـ خدمات شتى لإلدارة أىميا:

 تنفيذ برامج التدريب التي تنظميا إدارة األفراد لمعامميف الجدد والقدامى. .1
 بذؿ جيد العامميف عمى حسف أداء واجباتيـ بدقة وعناية وبدوف تأخير. .2
 منع أو الحد مف ارتكاب األخطاء والغش والتالعب. .3
 القياـ بدراسات وبحوث بناء عمى طمب اإلدارة. .4

 قساـأ أف أىداؼذكر صدارات المعايير الدولية لمتدقيؽ ورقابة الجودة إ ومف ضمف
وحيثما  ،تختمؼ بشكؿ كبير وتعتمد عمى حجـ وىيكؿ المنشأة ومتطمبات اإلدارةالتدقيؽ الداخمي 

ويمكف أف تشتمؿ نشاطات قسـ التدقيؽ الداخمي واحد أو أكثر مف  أمكف المكمفيف بالرقابة،
 :(646ص ـ،2009، االتحاد الدولي لممحاسبيف) األىداؼ التالية

شراؼ عمى الرقابة الداخمية: يمكف أف يكمؼ قسـ التدقيؽ الداخمي بمسؤولية مراجعة اإل .1
 عمميا والتوصية بعمؿ تحسينات عمييا.أنظمة الرقابة واالشراؼ عمى 

ف يكمؼ قسـ التدقيؽ الداخمي بمراجعة الوسائؿ والتشغيمية: يمكف أ فحص المعمومات المالية .2
عداد التقارير حوؿ المعمومات المالية والتشغيمية  المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيؼ وا 

ات التفصيمية لممعامالت ولعمؿ استفسارات معينة حوؿ البنود المختمفة بما فييا االختبار 
 وأرصدة الحسابات واالجراءات.

مراجعة األنشطة التشغيمية: يمكف أف يكمؼ قسـ التدقيؽ الداخمي بمراجعة النشاطات  .3
بما في ذلؾ نشاطات  دية ومف ناحية الفاعمية والكفاءة،التشغيمية مف الناحية االقتصا

 ة غير المالية.المنشأ
نظمة: يمكف أف يكمؼ قسـ التدقيؽ الداخمي بمراجعة االلتزاـ مراجعة االلتزاـ بالقوانيف واأل .4

بالقوانيف واالنظمة والمتطمبات الخارجية األخرى وسياسات وتوجييات اإلدارة والمتطمبات 
 الداخمية األخرى.

ف خالؿ تحديد وتقييـ إدارة المخاطر: يمكف أف يساعد قسـ التدقيؽ الداخمي المؤسسة م .5
 مة في تحسيف إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة.مة والمساىالمخاطر المي

ألىدافيا مية الحوكمة فيما يتعمؽ بتحقيقيا الحوكمة: يمكف أف يقيـ قسـ التدقيؽ الداخمي عم .6
دارة األداء والمساءلة وايصاؿ معمومات المخاطر والرقابة إلى  ةالمتعمق باألخالؽ والقيمة وا 

المدققيف الداخمييف يف المكمفيف بالرقابة و الجيات المعنية في المؤسسة وفاعمية التواصؿ ب
 اإلدارة.والخارجييف و 
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 :الداخميأنواع التدقيق  2.2.3

( أف معيد المدققيف الداخمييف األمريكي قد قسـ 66ص ـ،2011ذكر )البجيرمي، 
اآلخر  التدقيؽ الداخمي إلى ستة أنواع أساسية مرتبطة ببعضيا البعض وال يمكف فصؿ نوع عف

 وأوجز ىذه األنواع في النقاط التالية: لموصوؿ إلى أىداؼ التدقيؽ،
ف واألنظمة النافذة ىو تدقيؽ ييدؼ إلى التأكد مف التزاـ المنشأة بالقواني تدقيق اللتزام: .1

وكذلؾ التأكد مف التزاـ المستويات اإلدارية المختمفة بالقوانيف والموائح  والمعموؿ بيا،
 والتعميمات التي تصدرىا المنشأة وبالنظاـ الداخمي الخاص بيا.

ًا ىو تدقيؽ لمختمؼ عمميات المنشأة لمتأكد مف انجازىا وتنفيذىا طبق تدقيق العمميات: .2
وكذلؾ التحقؽ مف أف مختمؼ المستويات اإلدارية في  لمسياسات المعتمدة مف اإلدارة،

 المنشأة تنجز وظائفيا وعممياتيا بكفاءة وفعالية واقتصادية.
ييدؼ ىذا التدقيؽ إلى التأكد مف دقة وصحة البيانات والمعمومات المالية  التدقيق المالي: .3

 ومدى إمكانية االعتماد عمييا. 

إلى اختبار أمف تشغيؿ نظـ المعمومات ونزاىتيا  ييدؼ ىذا التدقيؽ تدقيق نظم المعمومات: .4
ويتضمف ذلؾ أف تكوف السجالت الخاصة  البيانات التي أخرجتيا ىذه النظـ،باإلضافة إلى 

)دقيقة، قابمة  عمى أساسيا تتضمف معمومات بالعمميات المالية والتشغيمية والتقارير المعدة
 مفيدة(. ،كاممة لمتصديؽ، معدة في الوقت المناسب،

ييدؼ ىذا النوع مف التدقيؽ إلى التأكد مف الفعالية والكفاءة واالقتصادية  تدقيق األداء: .5
ويطمؽ عمى ىذا النوع التدقيؽ اإلداري  مدى التزاميـ بالقوانيف واألنظمة،ألداء الموظفيف و 

 كونو يقوـ بفحص شامؿ لإلجراءات واألساليب اإلدارية المختمفة.

ا النوع مف التدقيؽ ىو تدقيؽ نظـ إدارة البيئة بما يفيد عدـ مف أىداؼ ىذ التدقيق البيئي: .6
وبوجو عاـ فإنو يتوجب عمى  لحالية لمخاطر بيئية في المستقبؿ،تعرض نظـ المعمومات ا

التدقيؽ الداخمي التأكد مف التزاـ المنشأة بالقوانيف الخاصة بالبيئة وقدرتيا عمى السيطرة 
 لبيئة وتؤثر عمى عدالة القوائـ المالية لممنشأة.وضبط أي مخالفات مستقبمية قد تضر با

( فذكر أف ىناؾ العديد مف األنواع التي تندرج تحت 23ص ـ،2009 أما )إبراىيـ، 
 إطار التدقيؽ الداخمي تتمثؿ فيما يمي:

التدقيؽ المالي: ويقصد بو تحميؿ النشاط االقتصادي لمؤسسة وتقييـ األنظمة المحاسبية  .1
 ومدى االعتماد عمييا. والتقارير المالية،ظمة المعمومات وأن
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تدقيؽ االلتزاـ: ويقصد بو مراجعة الضوابط الرقابية والمالية والتشغيمية والعمميات لمحكـ عمى  .2
جودة ومالئمة األنظمة التي تـ وضعيا لمتأكد مف االلتزاـ باألنظمة والتشريعات والسياسات 

 واإلجراءات.
أة لمتأكد مف اجعة الشاممة لموظائؼ المختمفة داخؿ المنشالتدقيؽ التشغيمي: ويقصد بو المر  .3

مة ىذه الوظائؼ مف خالؿ تحميؿ اليياكؿ التنظيمية وتقييـ مدى كفاءة كفاءة وفاعمية ومالء
 داؼ المنشأة مف خالؿ ىذه الوظائؼاألساليب األخرى المتبعة لمحكـ عمى مدى تحقيؽ أى

أسموب إدارة المخاطر والرقابة ضمف نطاؽ التدقيؽ اإلداري: ويشمؿ عممية تقييـ جودة  .4
 أىداؼ المنشأة.

 

يمكف تقسيـ التدقيؽ الداخمي إلى قسميف رئيسيف ىما التدقيؽ الداخمي المالي والتدقيؽ و 
 :(139ص ـ،2010)الخطيب، الداخمي التشغيمي 

  يعرؼ التدقيؽ الداخمي المالي بأنو "ىو الفحص الكامؿ والمنظـ لمقوائـ المالية والسجالت
لتحديد مدى تطابقيا مع المبادئ المحاسبية  والعمميات المتعمقة بتمؾ السجالت،المحاسبية 

ىو  أف التدقيؽ المالي لوحظو  المتعارؼ عمييا والسياسات اإلدارية وأية متطمبات أخرى".
المجاؿ التقميدي لمتدقيؽ الداخمي والذي يتضمف مراجعة العمميات واألنشطة المالية والتأكد 

التحقؽ مف باإلضافة إلى  لمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا،مف صحتيا وتطابقيا مع ا
 وكذلؾ فحص وتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية.وجود األصوؿ وحمايتيا، 

 فقد  لو، مقبوالً  مفيـو فال يوجد تعريفاً إنو نظرًا لحداثة ىذا الالتدقيؽ الداخمي التشغيمي: ف
عرؼ عمى أنو "الفحص والتقييـ الشامؿ لعمميات المشروع لغرض إعالـ اإلدارة عما إذا 

سياسات والخطط كانت العمميات المختمفة قد نفذت طبقًا لما كاف مخططًا ليا ووفؽ ال
ويجب  فاءة استغالؿ الموارد المتاحة،مًا لمدى ككما يتضمف أيضًا تقيي المتعمقة باألىداؼ،

أف يتضمف ىذا النوع مف التدقيؽ التوصيات الالزمة لمعالجة المشاكؿ والطرؽ واألساليب 
 الالزمة لزيادة الكفاءة والربحية".

 

 المالي والتدقيؽ الداخمي ( بتعريؼ كال مف التدقيؽ22ص ـ،2009 وقد قاـ )النونو،
 لما يمي: التشغيمي وفقاً  الداخمي

ىو عبارة عف الفحص المنظـ لمعمميات المالية والقوائـ والسجالت التدقيق الداخمي المالي:  .1
اسات المحاسبية المتعمقة بيا لتحديد مدى االلتزاـ بالمبادئ المحاسبية المتعارؼ عمييا والسي

 قيؽ الداخمي،المجاؿ التقميدي لمتدوبالتالي التدقيؽ المالي ىو اإلدارية وأي متطمبات أخرى، 
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ة كي تعكس الوضع الحقيقي واليدؼ منو ىو إظيار البيانات المالية بصورة موضوعي
 وينقسـ ىذا النوع مف التدقيؽ إلى قسميف: لممنشأة،

  التدقيؽ الداخمي المالي قبؿ الصرؼ: يتطمب ىذا النوع مراجعة األعماؿ قبؿ وأثناء تنفيذىا
موظؼ آخر لمتحقؽ مف سالمة اإلجراءات عف طريؽ تكميؼ موظؼ معيف لتدقيؽ عمؿ 

 واكتماؿ المستندات وموافقة السمطة المختصة عمى التنفيذ.
  التدقيؽ الداخمي المالي بعد الصرؼ: ينفذ ىذا التدقيؽ وفؽ خطة مرسومة وبنسبة اختبارية

أي عينات وفحصيا وذلؾ ليؤكد المدقؽ الداخمي لإلدارة العميا أف العمميات تسير وفؽ 
 ف والموائح الموضوعة والمقررة وبما يضمف تحقيؽ األىداؼ.القواني

اؿ غير التقميدي يعتبر التدقيؽ الداخمي التشغيمي ىو المج التدقيق الداخمي التشغيمي: .2
ونشأ ىذا النوع كوليد لمتطورات التي حدثت في مجاؿ التدقيؽ الداخمي  لمتدقيؽ الداخمي،

ويسعى ىذا النوع  اإلدارية أو مراجعة األداء،راجعة ويطمؽ عميو البعض أسماء أخرى مثؿ الم
يؽ الكفاية والفعالية في مف التدقيؽ الداخمي إلى فحص وتقييـ أعماؿ الشركة ككؿ لتحق

الموارد المتاحة وذلؾ وفؽ خطة معدة مقدمًا ومتفؽ عمييا مع الجيات العميا في  استخداـ
 الشركة.

ة أو المنظمة لتقييـ أنظمتيا المختمفة فالتدقيؽ التشغيمي عبارة عف الفحص الشامؿ لموحد
ورقابتيا اإلدارية وأدائيا التشغيمي وفقًا لطريقة القياس المحددة ضمف األىداؼ اإلدارية وذلؾ 

ولكي يعتبر التدقيؽ الداخمي التشغيمي  ة،لمتحقؽ مف كفاءة وفعالية واقتصادية العمميات التشغيمي
 :(22ص ـ،2009 )النونو، مناسبًا ومفيدًا يجب أف يسعى إلى

 استخداـ الموارد المتاحة بكفاءة عالية لتعظيـ الربحية. .1
 ومحاولة إيجاد حموؿ ليا في مراحميا األولى. ،المشكالتالتعرؼ عمى  .2
 محاولة إيجاد طرؽ جديدة وفعالة لالتصاؿ بيف المستويات اإلدارية المختمفة. .3

 

 : الداخمي كفاءة المدقق 2.2.4

صداره لممعايير الدولية لمممارسة المينية لمتدقيؽ المدققيف الداخمييف في إمعيد قد ذكر       
وفقًا ونوجز أىميا معايير الصفات الخاصة بالتدقيؽ الداخمي  2012الداخمي الصادرة في عاـ 

 :(06ص ـ،2012)معيد المدققيف الداخمييف،  لما يمي
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 :المسؤوليات ،الصالحيات األىداف، -1000

حديدًا رسميًا ضمف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيؽ الداخمي ت يجب تحديد أىداؼ
، بما يتماشى مع تعريؼ التدقيؽ الداخمي وميثاؽ األخالقيات والمعايير. الداخميالتدقيؽ ميثاؽ 

ويجب أف يقوـ الرئيس التنفيذي لمتدقيؽ بمراجعة دورية لميثاؽ التدقيؽ الداخمي وعرضو عمى 
 مموافقة.اإلدارة العميا والمجمس ل

 الستقاللية والموضوعية: -1100

يجب أف يكوف نشاط التدقيؽ الداخمي مستقاًل، كما ينبغي أف يتسـ المدققوف الداخميوف 
 بالموضوعية في أداء عمميـ.

 :ةالتنظيمي يةاالستقالل -1110

يجب أف يرتبط الرئيس التنفيذي لمتدقيؽ بأعمى مستوى في الييكؿ اإلداري لممنشأة وذلؾ 
لتمكيف نشاط التدقيؽ الداخمي مف االضطالع بمسؤولياتو عمى أكمؿ وجو. ويجب عمى الرئيس 

تأكيد عمى االستقاللية التنظيمية لنشاط سنويًا لممجمس عمى األقؿ ـ دأف يق لمتدقيؽ التنفيذي
 التدقيؽ الداخمي.

 :عمى المستوى الفرديالموضوعية  -1120

ياد وعدـ االنحياز، وأف يتجنبوا كؿ ما مف يجب أف يتصؼ المدققوف الداخميوف بالح
 .شأنو أف يجعميـ في وضعية تضارب المصالح

 :التأثير عمى االستقاللية -1130

نو أف يؤثر في الواقع أو في الظاىر عمى االستقاللية أو إذا حدث ما مف شأ
عمى أف يراعى في نوعية  ح عف تفاصيؿ ذلؾ لألطراؼ المعنيةالموضوعية فإنو يجب االفصا
 عمى االستقاللية أو الموضوعية. وطريقة االفصاح درجة التأثير

 

 والعناية المينية الالزمة: الميارات -1200

 يجب انجاز ميمات التدقيؽ الداخمي بميارة وتوخي العناية المينية الالزمة.
 :الميارة -1210

يجب عمى المدققيف الداخمييف أف يمتمكوا المعارؼ والميارات والكفاءات األخرى 
الضرورية لالضطالع بالمسؤوليات الفردية المنوطة بعيدة كؿ منيـ. ويجب عمى نشاط التدقيؽ 
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الداخمي أف يمتمؾ جماعيًا أو يحصؿ عمى المعارؼ والميارات والكفاءات األخرى الضرورية 
 ت المنوطة بعيدتو.لالضطالع بالمسؤوليا

 العناية المينية الالزمة: -1220

بذؿ مستوى مف العناية والميارة المتوقع أف يكوف عميو عمى المدققيف الداخمييف يجب 
أي مدقؽ داخمي يتحمى بمستوى معقوؿ مف التبصر واالقتدار. بيد أف بذؿ العناية ال يعني 

 العصمة.
1220.A1  وذلؾ باألخذ يبذلوا العناية الالزمة في أعماليـعمى المدققيف الداخمييف أف يجب 

 :العناصر التاليةاالعتبار ب

 أىداؼ الميمة. لتحقيؽ مدى العمؿ الالـز 
  أىمية المسائؿ التي يتـ تطبيؽ اجراءات التطميف أو  األىمية النسبيةدرجة التعقيد أو

  عمييا.
 دارة المخاطر والرقابة  .مالءمة وفعالية مسار الحوكمة وا 
 جسيمة أو االحتياؿ أو عدـ االمتثاؿ.اؿ حدوث أخطاء احتم 
  أعماؿ التطميف مقارنة بالمنافع الكامنةتكمفة. 

 

 الميني المستمر: التكوين -1230

تحسيف معارفيـ ومياراتيـ وكفاءاتيـ األخرى عف طريؽ عمى المدققيف الداخمييف يجب 
 التكويف الميني المستمر. 

 وتحسين الجودة:متطمبات برنامج ضمان  -1310

يجب اف يحتوي برنامج ضماف وتحسيف الجودة عمى تقييمات داخمية وخارجية عمى 
 السواء.

 :صالحيات المدقق الداخمي 2.2.5

مقياـ بدوره عمى النحو المطموب ل ميماً تمعب الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي دورًا 
 : (45: 2009نونو، )الحقوؽ المدقؽ الداخمي في النقاط التالية ويمكف تمخيص 

حؽ االطالع في أي وقت عمى دفاتر المنشأة وسجالتيا ومستنداتيا وكذلؾ محاضر  .1
 جمسات مجمس االدارة.

 حؽ طمب البيانات واإليضاحات التي يرى المدقؽ ضرورتيا لممساعدة عمى القياـ بعممو. .2
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عدالة تصوير حؽ تحديد وقت جرد ممتمكات المنشأة والتزاماتيا مف أجؿ التأكد مف  .3
 البيانات المالية لواقعيا.

 حؽ دعوة الجمعية العامة لالنعقاد وذلؾ في حاالت الضرورة القصوى. .4
حؽ الحصوؿ عمى صورة أو نسخة مف االستفسارات أو البيانات التي يوجييا مجمس  .5

 اإلدارة لممساىميف.
 حؽ حضور اجتماع الجمعية العامة لممساىميف. .6

 

 نظام الرقابة الداخمية: عنمسؤوليات المدقق الداخمي   2.2.6

إف نظاـ الرقابة الداخمي يساعد اإلدارة والمدققيف في التعرؼ عمى النواحي ذات 
المخاطر المرتفعة ونقاط الضعؼ في أنظمة الرقابة الداخمية الذي يؤدي إلى منع األخطاء 

اـ الرقابة الداخمي عالقة لداخمي ونظبالتالي فإف العالقة بيف التدقيؽ ا ،ياؿوعمميات االحت
وباإلضافة إلى ذلؾ  ،حقيؽ ما ىو مطموب لتحقيؽ األىداؼحيث يسعى كاًل منيما لت ،مباشرة
 أما ،أعماليا بوظائؼ أو التشغيمية وحداتيا مف بأي أو ،ككؿ بالمنشأة الداخمية تتعمؽ الرقابةفإف 

 (.16ص ـ،2012الداخمي )رضواف،  الرقابة نظاـ وقوة كفاءة بفحص الداخمي ييتـ التدقيؽ
بقصد العمؿ عمى تحسينيا يقوـ المدقؽ الداخمي بدراسة وتقييـ أنظمة الرقابة الداخمية 

عف معيد المدققيف  ولقد نصت معايير الممارسة المينية لمتدقيؽ الداخمي الصادرة حكاميا،وأ
التدقيؽ الداخمي فحص وتقويـ كفاية مريكا عمى أنو يجب أف يتضمف مجاؿ عمؿ الداخمييف في أ

 ـ،2014 )الجابري، الحكـ عمى درجة متانتياوفعالية أنظمة الرقابة الداخمية في المنشأة و 
 .(33ص

ووضح المجمع العربي لممحاسبيف أف مف أىداؼ التدقيؽ الداخمي قياـ المدقؽ الداخمي 
ووظيفة التنفيذ  وظيفة االحتفاظباختبار نظاـ الرقابة الداخمية خاصة فيما يتعمؽ بالفصؿ بيف 

ؿ بما يحقؽ وقيامو أيضًا بتقييـ الضبط الداخمي مف حيث تقسيـ األعما ووظيفة المحاسبة،
لى بما ال يؤدي إبحيث يدقؽ كؿ موظؼ عمميات الموظؼ الذي قبمو و  تسمسؿ تنفيذ العمميات،

 .(75: 2014 المدىوف،) تكرار األعماؿ
 مبدأ 17بعرض مكونات الرقابة الداخمية في  2013لعاـ  COSOوقد قاـ اطار عمؿ 

 :(Mcnally, 2013,  p5) مصنفة وفقا لما يمي الداخمية لمرقابة
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حدد  الداخمي لممدقؽ األساس اليدؼبأف  (12ص ـ،2013)مشتيى،  تحدث قدو 
 ،الداخمية الرقابة ىيكؿ وفعالية دقة مف التأكد ىو فحصو لنطاؽ األساسي المحدد أف باعتبار
 الداخمي التدقيؽ عمؿ مجاؿ أف المعيار الخاص بمجاؿ عمؿ التدقيؽ الداخمي عمى ينص حيث
 في األداء وجودة ةلممنشأ الرقابة الداخمية نظاـ وفعالية كفاءة وتقييـ فحص يتضمف أف يجب
 .المحددة المسؤوليات تنفيذ

 بعدة خطوات يمر الداخمية الرقابة نظاـ أف تقييـ) :35ص ـ،2014، الجابريوقد ذكر )
 :أىميا
 نواحي عف وشاممة عامة نظرة تكويف بو النظاـ: ويقصد عف والمعمومات الحقائؽ جمع .1

 وما المختمفة النشاط لنواحي تصميميا يتـ التي وأنظمة الرقابة الوحدة داخؿ الداخمية الرقابة
 الدورة عف المعمومات جمع يستمـز وىذا ىذه األنظمة تشغيؿ عممية عميو تكوف أف يجب

 ودليؿ الوحدة داخؿ التدفؽ وخرائط والتوصيؼ الوظيفي التنظيمية والخرائط المستندية
 .اإلجراءات

 مف والتحقؽ الداخمية الرقابة لنظاـ الفعمي التنفيذ اختبار الخطوة ىذه النظاـ: وتعني فحص .2
 االلتزاـ مدى اختبارات مف مجموعة بإجراء يتـ وذلؾ مسبقاً  محدد لما يتـ وفقاً  تشغيمو أف

 .االختبارات ليذه المناسب بمراعاة التوقيت وذلؾ
 الرقابة الداخمية أنظمة وتقيـ دراسة عممية خطوات آخر الخطوة ىذه النظاـ: وتمثؿ تقييـ .3

 الداخمي يصبح المدقؽ بو االلتزاـ وفحص النظاـ عف الكافية بجمع المعمومات القياـ فبعد
 يتـ ثـ ومف عميو االعتماد ودرجة النظاـ وكفاءة فاعمية عمى مف الحكـ يمكنو وضع في

 .فيو والنقص القصور وأوجو والثغرات العثرات وتالفي بتقويـ النظاـ الكفيمة السبؿ اقتراح
 لمرقابة، الذاتي التقييـ آلية باستخداـ ف يقوـ المدققوف الداخميوفأنو مف الممكف أ كما

 يساعد نظاـ وىو والمخاطر، الرقابة مجاؿ في حديثاً  لمرقابة مفيوماً  الذاتي التقييـ يعتبر حيث
 بمختمؼ المنظمة في العامميف أىدافيا، ويشارؾ تحقيؽ عمى قدرتيا تحسيف في المنظمة

 المدققيف معيد عّرؼ وقد. الضوابط الرقابية وتقييـ المخاطر تحديد عممية في مستوياتيـ
 فاعمية وتقييـ اختبار خالليا مف عممية يتـ" بأنو الذاتي التقييـ( IIA) األمريكييف الداخمييف
تـ وعميو  ،"تحقيقياتـ  قد األىداؼ التشغيمية كافة بأف معقوؿ تأكيد توفير بيدؼ الداخمية الرقابة

 استخداـ خالؿ مف الداخمية الرقابة تقييـ عمى تعتمد لمرقابة الذاتي التقييـ عممية أف اإلشارة إلى
)البرغوثي  الداخمي لمتدقيؽ وليس التشغيمية لإلدارة األكبر الدور يكوف بحيث معينة أساليب تقييـ
 (.10ص ـ،2013وآخروف، 
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 الرقابة نظاـ تقييـ منو فالمقصود اإلجراءات بتقييـ الداخمي المدقؽ لقياـ بالنسبة أما
 عمى تقييمو وعرض جيد بشكؿ يعمؿ النظاـ أف مف تأكيد عمى الحصوؿ بيدؼ بشكؿ شامؿ
 وذلؾ الداخمية الرقابة نظاـ تطوير في أساسياً  مشاركاً  يجعمو التدقيؽ لجنة أو اإلدارة العميا

 لممراجع االستشاري الدور عمى التأكيد ينبغي ىنا ولكف األمر، ىذا في كوظيفة استشارية
 بموضوعية يستطيع حتى الرقابية اإلجراءات لوضع األساس في مبادرتو بمعنى عدـ الداخمي
 اإلجراءات بتقييـ الداخمي المدقؽ قياـ أف إلى الباحثوف يشير حيث التقييـ، القياـ بعممية وحيادية
 ىذه أىداؼ سواء األىداؼ تحقيؽ عمى والقدرة القوة مف المزيد اإلجراءات يمنح ىذه الرقابية

، )المدلؿ تحقيقيا في الداخمية الرقابة مساىمة خالؿ مف ككؿ المنشأة أو أىداؼ اإلجراءات
 .(133ص ـ،2007

 

  متثال المصارف لألنظمة والقوانين:المدقق الداخمي وا   2.2.7

ا وتنظـ عمميا بحيث تحكميلى مجموعة مف القوانيف واالنظمة التي تخضع المصارؼ إ
دنى مف حسف سير العمؿ فييا خاصة القوانيف المتعمقة بحوكمة الشركات، تضمف الحد األ

ني حسب قانوف لى رقابة كال مف وزارة االقتصاد الوطتخضع المصارؼ العاممة في فمسطيف إو 
الفمسطينية  سمطة النقد الفمسطينية عمى وجو الخصوص، وتعتبر سمطة النقدالشركات التجارية و 

 المصارؼ. عمؿ الجية المسؤولة عف ترخيص
 القواعد والممارسات الفضمى لحوكمةوقد أصدرت سمطة النقد الفمسطينية دليؿ 

 :(05ص ـ،2014)سمطة النقد الفمسطينية،  لى ما يميالذي ييدؼ إفي فمسطيف المصارؼ 
 الحفاظ عمى االستقرار المالي واالقتصادي. .1
 المساىميف.حماية حقوؽ المودعيف و  .2
 تنمية االستثمار وتشجيع تدفقو وبالتالي تنمية المدخرات واألرباح. .3
 تيسير الحصوؿ عمى التمويؿ المالي وبتكمفة أقؿ. .4
 زيادة القيمة السوقية لممصارؼ. .5
 طراؼ ذات العالقة مع المصرؼ.عزيز الثقة مع األت .6
 زمات المالية لممصارؼ و لالقتصاد ككؿ.تقميؿ مخاطر األ .7
 الفساد بالمصارؼ. ضبط مخاطر .8
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نشاء وظيفة مراقبة لنقد الفمسطينية مف اإلدارة العميا في المصارؼ إوتتطمب سمطة ا
االمتثاؿ دائمة وفاعمة كجزء مف سياسة االمتثاؿ لمقوانيف والتعميمات في المصرؼ، وبحسب 

أنيا وظيفة ( فقد تـ تعريؼ وظيفة االمتثاؿ عمى 04/2008تعميمات سمطة النقد الفمسطينية رقـ )
مستقمة تحدد وتقوـ وتقدـ النصح واالرشاد وتراقب وترفع التقارير حوؿ مخاطر عدـ االمتثاؿ في 
المصرؼ، والتي تتضمف المخاطر الناشئة عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة والتعميمات، 

نتيجة والخسائر المالية الناتجة عف ذلؾ، أو مخاطر السمعة التي قد يعاني منيا المصرؼ 
 إلخفاقو بااللتزاـ بالقوانيف واألنظمة وقواعد السموؾ ومعايير الممارسات السميمة.

كما يتطمب مف المدقؽ الداخمي في المصارؼ الفمسطينية فحص وتقييـ عدة جوانب 
أساسية بحد أدنى في المصرؼ، وقد تـ االشارة الى ىذه الجوانب في تعميمات سمطة النقد 

(، والجانب األوؿ منيا ىو فحص وتقييـ مدى التزاـ المصرؼ 4/2008الفمسطينية رقـ )
سمطة االرشادات الصادرة عف ما في ذلؾ التعميمات والقرارات و بالمتطمبات التنظيمية والقانونية ب

 سارية المفعوؿ، عمى الرغـ مف تقييـ ىذا الجانب مف مراقب االمتثاؿ.النقد، والتشريعات األخرى 
 

 المدقق الداخمي:شمولية عمل   2.2.8

أصبح عمؿ المدقؽ الداخمي أكثر شمولية مف ذي قبؿ، حيث أصبح ال يقتصر فقط 
عمى األمور المالية في المصرؼ بؿ أصبح يتطرؽ إلى كافة أنشطة وأقساـ المصرؼ، وقد 
تطرقت الى ذلؾ لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية حيث أنيا قامت بوضع عدة مبادئ لمتدقيؽ 

 المبدأ السادس مف إف( حيث 2001لعاـ  II)اتفاؽ بازؿ  الصادرة ؾ في وثيقتياالداخمي في البنو 
لمدقؽ الداخمي الذي يجب أف يشمؿ جميع أنشطة وأقساـ ىذه المبادئ تحدث عف نطاؽ نشاط ا

المصرؼ بما في ذلؾ األنشطة الخارجية وذلؾ بناء عمى الصالحيات الممنوحة لو في الوصوؿ 
)المساعدة،  مصرؼ، وقد شمؿ ىذا المبدأ عمى النقاط التاليةالى جميع سجالت وممفات ال

 :(63م، ص2006
يجب أف يتضمف نطاؽ عمؿ التدقيؽ الداخمي فحص وتقييـ ومالءمة وفعالية نظاـ الرقابة  .1

 الداخمي، واألسموب الذي يتـ فيو تحقيؽ المسؤوليات الموضوعة.
لمشروط القانونية والرقابية التي تغطي دائرة التدقيؽ الداخمي يجب أف تولي اعتبارات كافية  .2

عمميات البنؾ المتضمنة السياسات والمبادئ والقواعد واالرشادات التي تصدرىا السمطات 
 الرقابية، بخصوص األسموب الذي ينظـ الطريقة التي يدار بيا المصرؼ.
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ؼ، المصر راقبة عمى أنشطة أو وحدات معينة في بعض البنوؾ تنشئ أقسامًا لمرقابة والم .3
وىذه األقساـ جزء مف نظاـ الرقابة الداخمية، حيث إف وجودىا ال يقمؿ مف فحص دائرة 
التدقيؽ الداخمي ليذه األنشطة والوحدات، ولكف مف أجؿ الكفاءة يمكف لدائرة التدقيؽ الداخمي 
أف تستخدـ المعمومات الواردة في تقارير ىذه الدوائر مع االبقاء عمى مسؤولية دائرة التدقيؽ 

لداخمي بخصوص فحص وتقييـ كفاية أداء نظاـ الرقابة الداخمية ألنشطة المصرؼ أو ا
 الوحدات ذات العالقة.

لمبنؾ في الخارج فعمى دائرة التدقيؽ الداخمي أف تؤسس مكتبًا محميًا  ميـفي حاؿ وجود فرع  .4
خمي، ويجب لمتأكد مف كفاءة واستمرارية عممو، وىذا المكتب يعد جزءًا مف دائرة التدقيؽ الدا

 أف ينظـ بطريقة يمتـز فييا بالمبادئ الخاصة بالتدقيؽ الداخمي.
 

 لكترونية:إلدارة نظم العمميات المصرفية اإل تقييم المدقق   2.2.9

 تقميدية مصرفية خدمات مف المصرؼ يقدمو بالعمميات المصرفية االلكترونية ما يقصد
 العضوية شروط استيفاء بعد فييا الدخوؿ الكترونية، يخوؿ اتصاؿ قنوات خالؿ مف متطورة أو

 تكاليؼ تخفيض السيما عديدة، فوائد لممصرؼ تحقؽ بذلؾ وىي المصرؼ، طرؼ مف المحددة
 ). 54ص ـ،2014 ،)فرج الجودة العممياتية ومستويات الكفاءة ورفع االستغالؿ

"عبارة  ( بأنيا1998وقد عرفت ىذه العمميات في تقرير لجنة بازؿ لمبنوؾ االلكترونية )
 ،)التميمي عف الخدمات المصرفية صغيرة القيمة التي تقدـ مف خالؿ القنوات االلكترونية"

 (.23ص ـ،2012
 وتعتمد العمميات المصرفية االلكترونية عمى نوعيف مف التكنولوجيا ىما تكنولوجيا

التي عرفت تحتية المتيف افرزتا ضمف اندماجيما البنية ال االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات،
وأوجدت االنترنت القاعدة االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية لنشر التجارة  باسـ )االنترنت(،

والذي مثؿ ثورة في مجاؿ التجارة بشكؿ عاـ والعمؿ بيا، االلكترونية بيف كافة المتعامميف 
 ي،)الصمادعماؿ والدولة واألفراد المصرفي بشكؿ خاص وشمؿ تأثير ذلؾ مجموعات األ

 (.22ص ـ،2003
كما شيدت العمميات المصرفية تطورًا ممحوظًا تمثؿ في تمكيف عمالء المصارؼ مف 

 فيما يسمى ع تمؾ المصارؼ عمى شبكة االنترنت،إجراء معامالتيـ المصرفية مف خالؿ مواق
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تيحت فرصة التحويالت النقدية التي ارتبط بعضيا مع بالعمميات المصرفية االلكترونية، وأ
 (.69ص م،2007 )فوزي، ترنتبطاقات الدفع االلكتروني مف خالؿ شبكة االن

 إفيترافؽ مع تطبيؽ العمميات المصرفية االلكترونية في المصارؼ مخاطر عدة حيث 
كؿ مصرؼ أنظمتو الخاصة بالعمميات المصرفية االلكترونية وبالتالي طريقتو في تحديد 

 .دييامكانية وضع االجراءات المناسبة لتفاوبالتالي إتوقعة مف ىذه العمميات المخاطر الم
ف  ـ،2010، )شاىيفوفقًا لما يميىي أىـ مخاطر العمميات المصرفية اإللكترونية  وا 

 :(524ص
مخاطر خرؽ أنظمة األماف والحماية: حيث تتميز عمميات الدفع االلكترونية بإمكانيو  .1

ر يقدـ كؿ يوـ حمواًل لمسيطرة عمى إال أف التطو  مف قبؿ القراصنة لشبكة المعمومات،اختراقيا 
مثؿ تمؾ المخاطر بدءًا مف استعماؿ كممة السر إلى الرقـ الشخصي إلى برامج مؤمنة إلى 

 حوائط نارية.
مخاطر التشغيؿ: وىي مخاطر تنشأ نتيجة عدـ توفر وسائؿ التأميف الكافية لمنظـ أو عدـ  .2

 ات أو خطأ في تشغيؿ البرمجيات.تصميميا أو انجازىا أو نتيجة خطأ معموم
مخاطر التعرض: وىي المخاطر التي تنتج بسبب إخفاؽ بعض األنظمة في تحقيؽ الرقابة  .3

وضماف عدـ إجراء  ا العمميات المصرفية اإللكترونية،عمى كافة المراحؿ التي تمر بي
لمحافظة عمى وضماف ا نتقاليا عبر القنوات االلكترونية،تعديالت عمى رسائؿ العمالء أثناء ا

 سرية المعامالت.
 

ف العمميات المصرفية نظرًا لحجـ وأىمية المخاطر التي قد يتعرض ليا المصرؼ م
فيي بذلؾ شأنيا شأف باقي مخاطر المصرؼ التي يتوجب عمى المدقؽ الداخمي  لكترونية،اإل
 دقيؽ االجراءات الخاصة بيا. ت
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 المبحث الثاني
 إدارة المخاطر التشغيمية

 تمييد: 2.3.0
يتزامف مع التطور المستمر لممصارؼ وتطور الخدمات التي تقدميا تطور وتزايد في 
المخاطر التي تواجييا أيضًا، وبالتالي أصبحت المخاطر محؿ اىتماـ المصارؼ عامة واىتماـ 

صداره في  2الجيات الرقابية حيث قامت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية بإصدار اتفاؽ بازؿ  وا 
لمتركيز عمى كيفية مواجية المخاطر المصرفية بؿ وتجنبيا أيضًا  2003تو الثالثة في عاـ طبع

خاصة فيما يتعمؽ بالمخاطر التشغيمية والتي لـ تكف تحصؿ عمى االىتماـ الكافي سابقًا، 
وأصبح في كؿ مصرؼ مف المصارؼ العاممة إدارة خاصة بالمخاطر تختص بالتعرؼ عمى 

لمصرؼ الخاص بيا ووضع الخطط واالجراءات المالئمة لمواجيتيا المخاطر التي تواجو ا
 وتجنبيا قدر اإلمكاف.

كما أصبحت المخاطر التشغيمية ذات أىمية كبيرة خالؿ السنوات األخيرة خاصة مع 
التطور التكنولوجي واستخداـ االنترنت في تقديـ الخدمات المصرفية، حيث إف أحد المخاطر 

ب بعدـ وجود استقرار مالي ألي مصرؼ، وبالتالي يجب عمى التشغيمية كفيؿ بأف يتسب
المصارؼ اتخاذ االجراءات الالزمة لمواجية ىذه المخاطر، ومف ضمف الجوانب التي يتوجب 

( 04/2008)عمى المدقؽ الداخمي فحصيا وتقييميا حسب تعميمات سمطة النقد الفمسطينية رقـ 
 ارة المخاطر ومنيجية تقييـ المخاطر.ىي فحص وتقييـ مدى فاعمية وكفاءة اجراءات إد

 تعريف المخاطر:  2.3.1

قاـ معيد المدققيف الداخمييف األمريكي بتعريؼ المخاطر بأنيا: "احتماؿ حدوث ظروؼ 
أو أحداث يمكف أف تؤثر عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة، وتقاس المخاطر مف خالؿ درجة تأثيرىا 

 (.36م، ص2011 )البجيرمي، "عمى أىداؼ المنظمة ودرجة احتماؿ حدوثيا
 المنشأة تمنع التي السمبي التأثير ذات بأنو: "األحداث الخطر(COSO) لجنة  وعرفت

  (.48م، ص2011الموجودة" ) المدىوف،  القيمة تآكؿ إلى تؤدي أو قيمة مف تحقيؽ
بأنو  3100" الصادر بموجب معايير الجودة 73كما عرؼ الخطر وفقًا لإلرشاد "

 (.43م، ص2014 )اإلنحراؼ عف المتوقع( اإليجابي أو السمبي غير المؤكد )الشوا، 
 كفاية عدـ عف الناجمة الخسارة ( الخطر بأنو "خطرThirlwell, 2002, p29وقاـ )

 خارجية". أحداث مف أو واألنظمة العمميات فشؿ البشر و أو



38 

لممخاطر التي قد تتعرض ليا ويالحظ أف جميع التعاريؼ المذكورة أعاله ىي تعريؼ 
 أي منشأة بشكؿ عاـ، لكف مف الميـ لدراستنا التعرؼ عمى الخطر الخاص بالمصارؼ.

 تعريف المخاطر المصرفية: 2.3.2

إف التعرؼ عمى المخاطر المصرفية أىمية كبيرة لمحفاظ عمى استقرار القطاع المصرفي 
طر التي يتعرض ليا مصرؼ عف ويجب التعرؼ عمى المخاطر عمى الرغـ مف اختالؼ المخا

 مصرؼ آخر، لذلؾ سنقوـ بعرض بعض تعريفات جيات االختصاص في المصارؼ لممخاطر.
 القيمة في التقمبات قامت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية بتعريؼ المخاطر بأنيا عبارة عف     

المخاطر  إدارة" أف تقوؿ التي النظر ويعكس وجية واسعاً  المفيـو ىذا ويعتبر لممؤسسة، السوقية
المخاطرة"  ودرجة العائد مستوى بيف ما الموازنة مف خالؿ األمثؿ العائد تحقيؽ عمى العمؿ ىي

 (.43م، ص2012 )عالوي،

وقامت لجنة الخدمات المالية المنبثقة عف ىيئة قطاع المصارؼ في الواليات المتحدة 
ا بشكؿ مباشر مف خالؿ األمريكية، بتعريؼ المخاطر عمى أنيا "احتماؿ حصوؿ خسارة إم

خسائر في نتائج األعماؿ أو خسائر في رأس الماؿ، أو بشكؿ غير مباشر مف خالؿ وجود قيود 
تحد مف قدرة المصرؼ عمى تحقيؽ أىدافو وغاياتو، حيث إف مثؿ ىذه القيود تضعؼ مف قدرة 

و عمى المصرؼ عمى االستمرار في تقديـ أعمالو وممارسة نشاطاتو مف جية، وتحد مف قدرت
 م،2011 )البجيرمي، "استغالؿ الفرص المتاحة في بيئة األعماؿ المصرفية مف جية أخرى

 (.36ص
( إلى أنو يمكف تحديد مفيوـ المخاطرة المصرفية: 60ص م،2014 وقد ذكر )فرج،

"بأنيا احتمالية تعرض المصرؼ إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط ليا و/أو تذبذب العائد 
استثمار معيف". وأشار إلى أف ىذا التعريؼ يشير إلى وجية نظر المدققيف المتوقع عمى 

والمدراء لمتعبير عف قمقيـ إزاء اآلثار المصرفية الناجمة عف أحداث مستقبمية محتممة الوقوع ليا 
 قدرة عمى التأثير عمى تحقيؽ أىداؼ المصرؼ المعتمدة وتنفيذ استراتيجياتو.

عف لجنة الخدمات المالية المنبثقة عف ىيئة قطاع يتبيف لنا أف التعريؼ الصادر 
المصارؼ في الواليات المتحدة األمريكية ىو األنسب ليذه الدراسة الختصاصو بالمصارؼ 

 ولشموليتو لمفيـو الخطر الذي قد يتعرض لو المصرؼ وأشكالو.
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 :المصرفية أنواع المخاطر  2.3.3

المستمر لمعمميات المصرفية فإف ىناؾ أنواع نظرًا لتعقيدات العمؿ المصرفي ولمتطور 
مختمفة ومتعددة مف المخاطر التي تواجييا المصارؼ والتي قد تختمؼ مف مصرؼ آلخر 

( بعرض تصنيفات 55ـ، ص2013وتختمؼ أىمية إحداىا عف األخرى، وقد قاـ )الشمري، 
 أنواع المخاطر وفؽ ما يمي:

التشريعية، المخاطرة االقتصادية، مخاطرة المخاطر البيئية: وتشمؿ كال مف )المخاطرة  .1
 المنافسة، مخاطرة التنظيـ(.

مخاطر اإلدارة: وتشمؿ كال مف )مخاطرة السمعة، المخاطرة التنظيمية، مخاطرة القابمية أو  .2
 القدرة، مخاطرة التعويض(.

، المخاطر المالية: وتشمؿ كال مف) المخاطرة االئتمانية، مخاطرة السيولة، مخاطرة الفائدة .3
 مخاطرة الرافعة، المخاطرة الدولية(.

مخاطر التسميـ والتوزيع: وتشمؿ كال مف )المخاطرة التشغيمية، المخاطرة التكنولوجية،  .4
 مخاطرة المنتج الجديد، المخاطرة االستراتيجية(.

 

( عف أنواع المخاطر التي تواجو 10ص ـ،2007وقد تحدث)عبد الكريـ وآخروف، 
 ال التي المخاطر وىي النظامية المخاطر األوؿ رئيسييف، لنوعيف المصارؼ حيث قاـ بتصنيفيا

 التنويع خالؿ مف السمبية آثارىا مف والتقميؿ معيا التعايش يمكف ولكف إلغائيا أو تجنبيا يمكف
عداد اإلستثمارية المحفظة في  يعمؿ التي بالبيئة متعمقة إنيا حيث لمواجيتيا، الطوارئ خطط وا 
 القطرية والمخاطر التشغيمية، والمخاطر والمخاطر اإلئتمانية، السوؽ، مخاطر مثؿ البنؾ بيا

 أو النظامية غير المخاطر فيي الثاني النوع أما البيئية. والمخاطر والقانونية والسياسية،
 اإلدارة سوء مثؿ معالجتو أو تجنبو ممكف النوع وىذا نفسو بالبنؾ والمتعمقة الداخمية المخاطر
 وضع خالؿ مف تجنبيا يمكف والتي والتنظيمية، اإلستراتيجية والمخاطر اإلستثمار وسوء

 والخبرة الكفاءة ذوي مف اإلدارة واختيار لمعمؿ المنظمة واإلجراءات والضوابط المالئمة السياسات
 الرشيدة. الحوكمة بأسس واإللتزاـ الداخمية الرقابة أنظمة وتحسيف الكادر وتأىيؿ

بتصنيؼ المخاطر إلى مخاطر مالية  ) Kanchu et al., 2013, p147فيما قاـ )
ومخاطر غير مالية، حيث شممت المخاطر المالية كال مف )مخاطر االئتماف ومخاطر السوؽ(، 
في حيف أف المخاطر غير المالية شممت كال مف )المخاطر التشغيمية، المخاطر االستراتيجية، 

 نية(.مخاطر التمويؿ، المخاطر السياسية، المخاطر القانو 
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إلى أربعة  المصارؼ تواجييا التي المخاطر تقسيـ تـ والعممية المصرفية الناحية ومف
أقساـ رئيسية وىي )المخاطر القطرية، المخاطر المالية، المخاطر التشغيمية، مخاطر إدارة 

 (.45ص م،2012)عالوي،  األعماؿ
  

 أوًل : المخاطر القطرية:

 المصارؼ عميو ترتكز الذي األساسي المدخؿ الدولة مخاطر أو القطرية المخاطر تعتبر
 مستوى عمى بناءً  األخرى لممخاطر التقبؿ مستوى وتحديد عدمو مف ما بمد الى الدخوؿ في

 عف الناجمة المحتممة "الخسائر أنيا تعرؼ عمى الدولة مخاطر فإف عاـ الدولة، وبشكؿ مخاطر
 أو بيئية أو إقتصادية أو سياسية وأحداث مخاطر نتيجة المصرؼ تجاه بااللتزامات الوفاء عدـ

 الوفاء عمى قادريف غير المؤسسات أو األفراد يجعؿ مما معينة بدولة متعمقة اجتماعية
 عف النظر بغض لمدولة مالـز أو متأصؿ الخطر ىذا يعتبر ولذلؾ المصرؼ"، تجاه بإلتزاماتيـ
 )مدى أساسية عناصر ثالثة في تتمثؿالدولة، فيي  تمؾ في وأدائو المصرؼ إدارة كفاءة مستوى

 والتعرض الطبيعية الموارد توفر ومدى اإلقتصادي، االستقرار مستوى السياسي، االستقرار
 تعتبر وبالتالي لدى المصارؼ اليقيف عدـ درجة مف تزيد القطرية المخاطر أف حيث لمكوارث(،

 (.30ص م،2012 ككؿ )عالوي، المصرفية المخاطر وتقييـ لدراسة ىاماً  مدخالً 
 ثانيًا: المخاطر المالية:

 تشتمؿ المخاطر المالية عمى أنواع عديدة والتي قاـ بتصنيفيا الباحثوف إلى ما يمي:
 المخاطر الئتمانية: .1

 العميؿ قدرة عدـ نتيجة المصرؼ ليا يتعرض أف المحتمؿ المالية الخسائر ىي
 المخاطر أىـ مف وتعد المحددة، المواعيد في المصرؼ بالتزاماتو تجاه عمى الوفاء المقترض

 في والمتمثؿ بالنشاط الرئيس لممصرؼ أكثرىا حدوثًا الرتباطيا ومف ليا المصارؼ تتعرض التي
عادة إقراضيا )البجيرمي،  اقتراض  (.39ـ، ص2007األمواؿ وا 

 في لمتغيرات نتيجة األصوؿ قيمة صافي في التغير كما عرفت المخاطر االئتمانية بأنيا
 (.Pyle, 1997, p3التعاقدية" ) بالتزاماتيـ لموفاء األطراؼ المقابمة قدرة

مما يعني أف مخاطر االئتماف تنشأ مف احتماؿ عدـ قدرة أو رغبة المقترض مف الوفاء 
بالتزاماتو في الوقت المحدد مما يمحؽ خسائر اقتصادية مباشرة لممصرؼ، وتمتد ىذه الخسائر 

مة وتكاليؼ المتابعة لالئتماف المتعثر، لذلؾ يتوجب عمى المصرؼ لتشمؿ تكاليؼ الفرصة البدي
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" أف يكوف لدى المصرؼ 2تصنيؼ الزبائف عند منح االئتماف وىذا ما نص عميو اتفاؽ بازؿ "
 (:62، ص م2013 اختيار البدائؿ الثالثة التالية في التصنيؼ االئتماني )الشمري،

  التصنيؼ االئتماني المعترؼ بيا.التصنيؼ االئتماني الخارجي مف قبؿ مؤسسات 
 .التصنيؼ االئتماني الداخمي األساس 
 .التصنيؼ االئتماني الداخمي المتقدـ 
 مخاطر السيولة: .2

ىي المخاطر المرتبطة باحتماؿ أف تواجو المؤسسة مصاعب في توفير األمواؿ الالزمة 
ال تستطيع المؤسسة تمبية المستحقة(. وتظير ىذه المخاطر عندما  مطموباتيالمقابمة التزاماتيا )
أي تتمثؿ في عجز ، في مواعيدىا بطريقة فعالة مف حيث التكمفة بمدفوعاتياااللتزامات الخاصة 

 (.334ص م،2010 ،)عمي مواؿ الالزمة بتكمفة عاديةالمؤسسة عف تدبير األ
( بتصنيؼ مخاطر السيولة مف ضمف المخاطر التشغيمية 242 :2012 وقد قاـ )شبيب،

قد تكوف كبيرة عمى المصارؼ المتخصصة في نشاطات األمواؿ االلكترونية إذا لـ  حيث إنيا
تستطع التأكد مف كفاية األرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، باإلضافة إلى أنيا قد 

 تؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير عمى الربحية.
 

 مخاطر السوق: .3
 قيمة صافي في أنيا "التغير بتعريؼ مخاطر السوؽ عمى( Pyle, 1997, p3قاـ )

 الصرؼ، وأسعار الفائدة أسعار مثؿ األساسية االقتصادية العوامؿ في لمتغيرات نتيجة األصوؿ
 السمع". وأسعار واألسيـ

 المستقبمية أو الحالية المخاطر( عمى أنيا "49ص م،2011 فيما عرفيا )المدىوف، 
 في متوقعةالالتغيرات غير  عف والناجمة البنؾ ورأس مالو إيرادات عمى تؤثر أف يمكف التي

 وصنفيا إلى المخاطر التالية:  "،والسمع األوراؽ المالية وأسعار الصرؼ وأسعار الفائدة أسعار
  مخاطر سعر الفائدة: وتنشأ ىذه المخاطر عف تقمبات أسعار الفائدة مما قد يؤدي إلى تحقيؽ

تسعير كؿ مف االلتزامات  جاؿ إعادةآخسائر ممموسة لممصرؼ في حالة عدـ اتساؽ 
واألصوؿ، وتتصاعد ىذه المخاطر في حالة عدـ توافر نظاـ معمومات يتيح المعمومات 

 المطموبة لتحديد ىذه المخاطر.
   المصرؼ لدى تنفيذ عممية تبادؿ النقد  يواجييامخاطر أسعار الصرؼ: ىي المخاطر التي

خاطر إعادة تقييـ مراكز العمالت األجنبي والتقمبات الناتجة في أسعار صرؼ العمالت وم
اعتمادًا عمى أسعار صرؼ متغيرة ومتقمبة وبالتالي تأثيرىا عمى قيـ كؿ مف الموجودات 
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والتي قد ينتج عنيا تعرض المصرؼ لخسائر ، والمطموبات وعمى الوضع التنافسي لممصرؼ
 كبيرة.

  سائر بسبب مخاطر أسعار األوراؽ المالية: ىي مخاطر احتمالية تعرض المصرؼ لخ
التقمبات في األسعار السوقية لمسندات واألسيـ والسمع، ويعتبر قياس مخاطر األسعار في 

ؾ الخسائر المحتممة والتأكد مف أف ىذه الخسائر ال تؤثر بشكؿ راغاية األىمية مف أجؿ إد
 .أس الماؿر كبير عمى 
 األعمال:  ثالثًا: مخاطر

وجود نشاط لممنشأة، وقد تـ تصنيؼ تعتبر مخاطر األعماؿ مخاطر مترافقة مع 
 (:48ص م،2012 مخاطر األعماؿ إلى األنواع التالية )عالوي،

وىي المخاطر الناجمة عف اتخاذ إدارة المصرؼ قرارات خاطئة أو  المخاطر الستراتيجية: .1
تنفيذ القرارات بشكؿ خاطئ أو عدـ اتخاذ القرار في الوقت المناسب، األمر الذي قد يؤدي 

اؽ خسائر أو ضياع فرص بديمة، نتيجة عدـ رسـ خطط استراتيجية لمعظـ نشاطات إلى الح
 المصرؼ.

: وتنشأ المخاطر القانونية عف عدـ التزاـ المصرؼ بالقوانيف المخاطر القانونية والتنظيمية .2
المنظمة لمعمؿ المصرفي، في حيف تنشأ المخاطر التنظيمية عف مخالفة المصرؼ القوانيف 

درة عف السمطات الرقابية. وتجدر اإلشارة إلى أف لجنة بازؿ لمرقابة والمعايير الصا
المصرفية قد صنفت المخاطر القانونية والتنظيمية ضمف المخاطر التشغيمية وفؽ إتفاؽ 

 (.2بازؿ )
وىي مخاطر تنتج عف اآلراء السمبية المؤثرة والتي ينتج عنيا خسائر كبيرة  مخاطر السمعة: .3

لمعمالء أو المساىميف، حيث تتضمف األفعاؿ التي تمارس مف قبؿ إدارة المصرؼ أو 
موظفيو والتي تعكس صورة سمبية عف المصرؼ وأدائو وعالقتو مع عمالئو والجيات 

 بية عف المصرؼ ونشاطاتو.األخرى، كما أنيا تنجـ عف ترويج إشاعات سم
 

 رابعًا: المخاطر التشغيمية:

 التكنولوجيا عمى اإلعتماد وتزايد المصرفية والخدمات النشاطات في المتسارع التطور إف
 المصارؼ اعتماد إلى تزايد باإلضافة اإللكترونية، المصرفية والخدمات الحديثة االتصاؿ ووسائؿ
 إلى أدى الذي األمر الخارجي باإلسناد والمتمثؿ الخدمات بعض توفير في خارجية جيات عمى
 نفس وفي المخاطر، إدارة محاور مف أساسياً  محوراً  وأصبحت التشغيمية المخاطر أىمية تزايد
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المصرفية )عبد  والمؤسسات الرقابية والسمطات الدولية الييئات قبؿ مف بيا االىتماـ تزايد الوقت
 (.13ص م،2007 الكريـ وآخروف،

في ىذه الدراسة سنقوـ بالتعرؼ عمى ىذا النوع مف المخاطر وأنواعو و إدارتيا مف 
 خالؿ البنود الالحقة مف ىذا المبحث.

 تعريف المخاطر التشغيمية: 2.3.4

 الخسارة مخاطر ىيقد عرفت لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية المخاطر التشغيمية بأنيا "
. "خارجية أحداث مف أو واألنظمة واألشخاص الداخمية، العممياتعدـ كفاية أو فشؿ  مف الناتجة
 .FMA) والسمعة اإلستراتيجية المخاطر يشمؿ ال لكنو القانونية، المخاطر التعريؼ ىذا ويشمؿ

 et al., 2006, p23.) 
 الناجمة المخاطر ( أف المخاطر التشغيمية ىي50ص م،2011 فيما ذكر )المدىوف،

 خارجية، ظروؼ أو حدوث واألنظمة األشخاص ضعؼ أو الداخمية الرقابة ضعؼ عف
 الرقابة، أنظمة مخالفة الفشؿ التقني، المعمومات، أنظمة كفاية عدـ عف الناجمة فالمخاطر
 غير عدداً  التشغيمية المخاطر متوقعة، وتشمؿ غير خسائر جميعيا طبيعية كوارث االختالس،

 التشغيؿ. مخاطر يخص فيما تعريؼ واضح وضع اإلدارة عمى لذا المخاطر، مف محدود
ف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية أكدت بأف المخاطر التشغيمية تعبير لو عدة معاٍف في  وا 
الصناعة المصرفية، لذلؾ يتوجب عمى المصارؼ وألغراض داخمية أف تعتمد عمى تعريفيا 
ئر الخاص لممخاطر التشغيمية كوف ذلؾ يساعدىا في تحديد المخاطر التي تنطوي عمى خسا

( ويوجد منطقية في ىذا الختالؼ بيئة عمؿ كؿ 14ص م،2007كبيرة )عبد الكريـ وآخروف، 
مصرؼ عف اآلخر باإلضافة إلى اختالؼ األنظمة الداخمية لممصارؼ والخدمات التي تقدميا 

 والذي بدوره يؤدي إلى اختالؼ نسبة تعرضيا لكؿ نوع مف أنواع المخاطر التشغيمية.

 التشغيمية: أنواع المخاطر 2.3.5

 سبع حددت 2001في عاـ  بازؿ إلى أف لجنة (Abdulla, 2011, p134)قد أشارت 
 :مع ما يمي المرتبطة التشغيمية مف المخاطر فئات
االحتياؿ الداخمي: وىو الفعؿ الذي ييدؼ إلى االحتياؿ، اختالس الممتمكات أو التحايؿ  .1

وع األنشطة التي تنطوي عمى طرؼ عمى األنظمة والقانوف أو سياسة الشركة، باستثناء تن
 داخمي واحد عمى األقؿ.
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االحتياؿ الخارجي: وىو الفعؿ الذي ييدؼ إلى االحتياؿ، اختالس الممتمكات أو التحايؿ  .2
 عمى القانوف مف قبؿ طرؼ ثالث.

ممارسات التوظيؼ وأمف وسالمة مكاف العمؿ: وىو فعؿ يتعارض مع قوانيف العمؿ أو  .3
تفاقات دفع مطالبات دعاوي اإلصابات الشخصية أو مف أحداث الصحة أو السالمة أو ا

 التمييز أو االختالؼ.
ممارسات األعماؿ التجارية، العمالء، المنتجات: وىو فشؿ غير مقصود أو اىماؿ الوفاء  .4

بالتزاـ المينية لعميؿ معيف )بما في ذلؾ شرط االئتمانية ومدى مالئمتيا( أو مف الطبيعة أو 
 تصميـ المنتج.

األضرار التي لحقت باألصوؿ المادية: وىي الخسارة أو الضرر عمى األصوؿ المادية مف  .5
 كوارث الطبيعة أو أحداث أخرى.

 تعطيؿ األعماؿ وفشؿ النظاـ: وىو ناتج عف أي تعطؿ في العمؿ أو فشؿ نظاـ معيف. .6
دارة العمميات: وىي فشؿ معالجة المعامالت أو إدارة العمم .7 ية مف التنفيذ، والتسميـ، وا 

 العالقات مع األطراؼ التجارية والبائعيف.
 

( أنواع المخاطر التشغيمية وتفسير 14ص ـ،2007 وقد ذكر )عبد الكريـ وآخروف، 
والمعدة مف قبؿ لجنة بازؿ ىي  2003لكؿ نوع منيا حسبما أوردتيا ورقة الممارسات السميمة 

 وفؽ ما يمي:
دارة العمميات .1  تنفيذ وا 

ف المعالجة الخاطئة لمعمميات وحسابات العمالء وعمميات ىي الخسائر الناتجة ع
المصرؼ اليومية، والضعؼ في أنظمة الرقابة والتدقيؽ الداخمي، واإلخفاؽ في تنفيذ المعامالت 
دارة العمميات، ومثاؿ ذلؾ: األخطاء في إدخاؿ البيانات، الدخوؿ إلى البيانات لغير المصرح  وا 

 ائر بسبب اإلىماؿ أو إتالؼ أصوؿ العمالء.ليـ بذلؾ، الخالفات التجارية، خس
 العنصر البشري: .2

الخسائر التي يتسبب بيا الموظفوف أو تتعمؽ بالموظفيف )بقصد أو بدوف قصد(، كما 
تشمؿ األفعاؿ التي يكوف اليدؼ منيا الغش أو إساءة استعماؿ الممتمكات أو التحايؿ عمى 

قبؿ المسؤوليف أو الموظفيف، وكذلؾ الخسائر  القانوف والموائح التنظيمية أو سياسة الشركة مف
 ةالناشئة عف العالقة مع العمالء، المساىميف، الجيات الرقابية وأي طرؼ ثالث. ومف األمثم

عمييا: عمميات اإلحتياؿ الداخمي مف قبؿ موظفيف، ) كاإلختالس المالي، والتعمد في إعداد 
تقارير خاطئة عف أوضاع البنؾ، التجارة الداخمية لحسابات الموظفيف الخاصة، إساءة إستخداـ 
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بيانات العمالء السرية، التواطؤ في السرقة، السطو المسمح، االبتزاز، الرشاوى، والتيرب 
نجاز حركات غير مصرح بيا، والمعالجات الضر  يبي المتعمد( وعمميات التداوؿ دوف تخويؿ وا 

 الخاطئة، والغرامات والعقوبات بسبب أخطاء الموظفيف، ممارسات العمؿ واألماف الوظيفي.
 

 األنظمة اآللية واإلتصالت:  .3

ولوجيا الخسائر الناشئة عف تعطؿ العمؿ أو فشؿ األنظمة بسبب البنية التحتية، تكن
المعمومات، أو عدـ توفر األنظمة، وأي عطؿ أو خمؿ في األنظمة، وتشمؿ: إنييار أنظمة 
الكمبيوتر، األعطاؿ في أنظمة االتصاالت، أخطاء البرمجة، فيروسات الحاسب، الفائدة المفقودة 

 بسبب العطؿ.
 األحداث المتعمقة بالبيئة الخارجية:  .4

بما يشمؿ االحتياؿ الخارجي وأي أضرار الخسائر الناشئة عف أعماؿ طرؼ ثالث، 
تصيب الممتمكات واألصوؿ، وخسائر نتيجة تغيير في القوانيف بما يؤثر عمى قدرة المصرؼ في 
مواصمة العمؿ. وتشمؿ: اإلحتياؿ الخارجي )كالسرقة والسطو المسمح، تزييؼ العمالت والتزوير، 

ت، اإلحتياؿ عبر بطاقات االئتماف، والقرصنة التي تؤدي إلى تدمير الحواسيب، سرقة البيانا
اإلحتياؿ عبر شبكات الكمبيوتر واإلرىاب واإلبتزاز( والكوارث الطبيعية )اليزات األرضية، 

  والحرائؽ، والفيضانات ... إلخ(.
 

 إدارة المخاطر التشغيمية: 2.3.6

المخاطر التشغيمية شأنيا شأف باقي المخاطر المصرفية، بحيث إنو يجب عمى كؿ 
دخاؿ  مصرؼ أف يقوـ بوضع إطار متكامؿ إلدارتيا بشكؿ فعاؿ، ومتابعة تنفيذ ىذا اإلطار وا 

التعديالت عميو وتطويره لضماف تمكف المصرؼ مف مواجية والحد مف المخاطر التشغيمية 
 المحتممة.

( إدارة المخاطر المصرفية بأنيا عبارة عف 30ص م،2011وقد عرؼ )البجيرمي، 
القائميف عمى إدارة المصرؼ بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة عممية يقوـ مف خالليا 

لتحديد المخاطر المحيطة بأعماؿ أنشطتيا المختمفة، ومف ثـ قياسيا وتقييـ آثارىا المالية، 
واالستجابة ليا مف خالؿ الحد منيا أو التقميؿ مف آثارىا إلى الحد المقبوؿ مف قبؿ اإلدارة العميا 

 ومجمس اإلدارة.
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 إلدارة المخاطر المصرفية، طريقتاف ىناؾ أن (Abdulla, 2011, p134)ت ذكر و 
 تمو واحداً  المخاطر تحديد تشمؿ عمى فتحميؿ المخاطر. المخاطر وتجميع المخاطر ؿيتحم

 مف المخاطر تقميؿ أما تجميع المخاطر فتقوـ عمى  ،حدة عمى منيا كؿ مع والتعامؿ اآلخر
 مخاطر إدارة عند النيجيف كال المصارؼ تستخدـ العممية، الممارسة فيو . المخاطر تنويع خالؿ
 بشكؿ تعتمد المخاطر أي المتوقعة غير الخسائر استيعاب عمى البنؾ قدرةف .واالئتماف السوؽ
 ىو الماؿ رأس ، حيث إفبو المحتفظ الماؿ رأس أشكاؿ مف وغيرىا األسيـ كمية عمى كبير
 والتي المصرفية، لموائح تخضع ما غالباً  البنوؾو . لمغاية سمبية نتائج مف البنؾ لحماية وسادة

 وضع خالؿ مف المالي والنظاـ مستقر مصرفي وضماف المودعيف لحماية أساساً  صممت
 المثاؿ سبيؿ عمى الدولية، المعايير أساس عمى المصرفية لممؤسسات الماؿ رأس متطمبات
دعائـ رئيسة حيث إف الدعامة األولى تتطمب ، القائمة عمى ثالث II بازؿ الماؿ رأس متطمبات

احتساب الحد األدنى لرأس الماؿ المطموب لمواجية المخاطر، وتـ تحديد األصوؿ المرجحة 
 أضعاؼ رأس ماؿ المخاطر التشغيمية المحسوبة. 12.5لممخاطر التشغيمية بػػ 

 

 مبادئ إدارة المخاطر التشغيمية: 2.3.7

المصرفية في نشرتيا "مبادئ اإلدارة السميمة لممخاطر وقد ذكرت لجنة بازؿ لمرقابة 
 ,.BCBS) مجموعة مف المبادئ نوجزىا في النقاط التالية 2011التشغيمية" والصادرة في عاـ 

2011, p05)  
 

 دور مجمس اإلدارة و اإلدارة العميا

 إلدارة قوية ثقافة تأسيس في المبادرة زماـ تأخذ أف اإلدارة مجمس يجب عمى: األول المبدأ
 إدارة تسترشد التي الشركات ثقافة تأسيس العميا واإلدارة اإلدارة مجمس عمى يجب. المخاطر
 ىذا وفي. والمسؤوؿ الميني لمسموؾ مناسبة وحوافز معايير وتوفر تدعـ والتي القوية المخاطر
وجود ثقافة قوية إلدارة المخاطر التشغيمية  أف ضماف اإلدارة مجمس عاتؽ عمى تقع فإنو الصدد،

 .بأكمميا المنظمة أنحاء جميع في

 في تماماً  تتكامؿ التي اإلطار عمى والحفاظ وتنفيذ وضع البنوؾ عمى يجب :الثاني المبدأ
 قبؿ مف اختير الذي التشغيمية المخاطر إدارة إطار فإف. لمبنؾ الشاممة المخاطر إدارة عمميات
 وتعقيدىا وحجميا طبيعتيا ذلؾ في بما العوامؿ، مف مجموعة عمى يعتمد فردي مصرؼ

 .والمخاطر
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 الحوكمة:

 مجمس. ومراجعتو بشكؿ دوري إعداد وتطوير اإلطار اإلدارة مجمس عمى يجب المبدأ الثالث:
 نحو عمى والنظـ والعمميات السياسات تنفيذ لضماف العميا اإلدارة يشرؼ عمى أف يجب اإلدارة
 .المستويات جميع عمى فعاؿ
 االحتمالية وبياف ممخاطرل القابمية ومراجعة اقرار اإلدارة مجمس عمى يجب :الرابع المبدأ

 عمى البنؾ أفو  التشغيمية المخاطر ومستويات وأنواع طبيعة توضح التي التشغيمية لممخاطر
 لتحمميا. استعداد

 اإلدارة العميا:

 إطار اإلدارة مجمس قبؿ مف عميو لمموافقة تطور أف العميا اإلدارةيجب عمى  :الخامس المبدأ
 اإلدارة. المسؤولية مف ومتسقة وشفافة المعالـ واضحة خطوط مع ولحوكمة قوية وفعاؿ واضح
 والنظـ والعمميات سياسات المنشأة جميع عمى والحفاظ باستمرار تنفيذ عف المسؤولة ىي العميا
 بما والنظـ ،والعمميات واألنشطة مف الخدمات البنؾأدوات  كؿ في التشغيمية المخاطر إلدارة
 القابمية واحتمالية المخاطر. مع يتفؽ

 بيئة إدارة المخاطر التشغيمية:

 تعريف وتقييم المخاطر:

 التشغيمية المخاطر وتقييـ تحديدمف عممية  العميا اإلدارة تتأكد أف ينبغي المبدأ السادس:
 المخاطر أف مف تأكدوت لممصرؼ، المادية والنظـ والعمميات واألنشطة المنتجات جميع متضنمة
 .جيداً  مفيومة والحوافز المتأصمة

 جميع عمى الموافقة عممية وجود أف تكوف متأكدة مف العميا اإلدارة يجب عمى المبدأ السابع:
 .ليا التشغيمية المخاطر كامؿيقدر بشكؿ  التي الجديدة والنظـ والعمميات واألنشطة المنتجات

 والتقرير:المراقبة 

 التشغيمية المخاطر مالمح لرصد تطبؽ العمميات أف العميا اإلدارةيجب عمى  المبدأ الثامن:
متاحة لمجمس  المناسبة اإلبالغ آليات تكوف أف وينبغي. لمخسائر المادي والتعرض بانتظاـ
 .التشغيمية لممخاطر الفعالة اإلدارة تدعـ التي وجميع المستويات اإلدارية العميا، اإلدارةو  ،اإلدارة
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 الرقابة والتخفيف من آثارىا:

 السياسات تستخدـ التي القوية الرقابة بيئة لدييا أف يكوف البنوؾ عمى يجب المبدأ التاسع:
 و/أو نقؿ لتخفيؼ المناسبة واالستراتيجيات المناسبة؛ الداخمية الضوابط والنظـ؛ والعمميات
 .المخاطر

 الستمرارية والمرونة:

 لضماف يجب أف يكوف لدى البنوؾ سرعة استجابة لألعماؿ وخطط لالستمرارية العاشر:المبدأ 
 التعطؿ الشديد حالة في األعماؿ األساسية والحد مف الخسائر العمؿ عمى استمرارية قدرة
 .ألعماؿل

 دور اإلفصاح

ينبغي لإلفصاحات العامة لمبنؾ أف تسمح لمجيات المعنية لتقييـ منيجيا  المبدأ الحادي عشر:
 في إدارة المخاطر التشغيمية.

 

 التشغيمية: المخاطر إدارة أدوات 2.3.8

عف صندوؽ  2012قد ذكر في ميثاؽ إدارة المخاطر التشغيمية الصادر في إبريؿ 
إلطار إدارة المخاطر  الرئيسة ( أف المكوناتEIF., 2010, p05االستثمار األوروبي )

 وىي منيما، لكؿ وأىداؼ التشغيمية، المخاطر عف واإلبالغ وقياس وتقييـ تحديد تدعـ التشغيمية،
 :التالية

وبيئة صندوؽ االستثمار  أنشطة في الكامنة المخاطر الرقابة: تحديد العمميات وتقويـ مخاطر .1
 لممنظمة المتبقية المخاطر لتحديد الصمة ذات الداخمية الضوابط كفاية مدى وتقييـ األوروبي،
 .والمرجح المحتمؿ لتأثيرىا وفقا المخاطر وتصنيؼ

 لمستوى مؤشرات اعتبارىا يمكف التي العوامؿ وتحميؿ الرئيسة: تحديد المخاطر مؤشرات .2
 عمى التركيز تمكف وتقييـ الرقابة المخاطر عممية. المنظمة داخؿ التشغيمية المخاطر
 .خطورة األكثر والعمميات باألنشطة الصمة ذات المؤشرات

 تحديد ذلؾ في بما التشغيمية، المخاطر أحداث وتحميؿ التشغيمية: جمع المخاطر أحداث .3
 .المعالجة خطة وتحديد وقوعيا إلى أدى الذي الجذري السبب
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 والتخفيؼ وترجيح احتمالية أحداث المخاطر التشغيمية واحتماؿ األثر المخطط: تقييـ تحميؿ .4
 فيـ عمى لمحصوؿ المنظمة تمكف المخطط وتحميؿ. تحديدىا تـ التي المخاطر مف االستباقي
 .القاسية الظروؼ ظؿ تواجييا أف يمكف التي لممخاطر أفضؿ

 المتأصمة المخاطر وتقييـ المسبؽ لمتحديد والعمميات: إطار والمنتجات الجديدة التفويضات .5
 عمى جوىري تأثير ليا يكوف التي المشاريع المنتجات الجديدة والتفويضات، وكذلؾ في

 التشغيمية. العمميات
 لبناء تثقيفية ودورات عمؿ وورش تدريبية دورات التشغيمية: تنظيـ المخاطر التوعية برنامج .6

بالغ المنظمة داخؿ التشغيمية المخاطر إدارة ثقافة  إدارة أدوات وعمميات الموظفيف حوؿ وا 
 مجموعة ىي الداخمية التشغيمية المخاطر ثقافة. والعمميات المحددة التشغيمية المخاطر
 الشركة التزاـ تحدد التي والسموؾ والكفاءات والمواقؼ، والجماعية، الفردية القيـ مف مشتركة

 .التشغيمية المخاطر إدارة نحوىا وأسموب
 

 خطوات إدارة المخاطر التشغيمية: 2.3.9

 وصفيا يمكف التشغيمية المخاطر إدارة( أف FMA. et al., 2006, p23ووقد ذكر )
 :التالية الخطوات مف تتألؼ دورة بأنيا
 المخاطر. تحديد .1
 المخاطر. تقييـ .2
 الخطر. معالجة .3
 المخاطر. مراقبة .4
 لممخاطر. الذاتي التقييـ .5

 

 أوًل: تحديد المخاطر:

مف أجؿ إدارة المخاطر البد أواًل أف يتـ تحديدىا لكؿ منتج أو خدمة يقدميا المصرؼ 
وينطوي عمييا مخاطر، كما أف عممية تحديد المخاطر يجب أف تكوف عممية مستمرة ويجب أف 

 (.42ص م،2006تفيـ المخاطر عمى مستوى كؿ عممية مصرفية )الكراسنة، 
 مستمر تحديدتطمب أف يكوف ىناؾ عممية ( أنو يLaviada, 2007, p146وقد ذكر )

 :أف التدقيؽيتوجب عمى  لذلؾ،لممخاطر التشغيمية  وكامؿ ومنتظـ
 التحقؽ مف أنو يوجد في المنشأة عمميات معينة لتحديد المخاطر التشغيمية. 
  ضعف نقاط أي تحديد عمى قادرة ىي التشغيمية المخاطر وظيفة أن يتأكد من أنو من تحقق. 
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  ىذه العممية موثقة بشكؿ جيد.مالحظة بأف 
 التنظيمي والييكؿ أىداؼ تعكس التي الرقابة إجراءات التشغيمية المخاطر وظيفة نفذت 

 المنشأة.
 ثانيًا: تقييم المخاطر:

 الحجـ قياس يتـ تحميؿ المخاطر مف خالؿ أف يجب المخاطر، عمى التعرؼ يتـ أف بعد
 ميمة حرجة مخاطر إلى األولويات ترتيب ثـ الخسارة تمؾ حدوث لمخسارة واحتماؿ المحتمؿ
 مقارنة بيف إجراء الضروري مف فإنو المخاطر، تحميؿ عممية مف ميمة. وبعد االنتياء وغير
 قد المخاطر المؤسسة، مقاييس طرؼ مف إعدادىا تـ التي المخاطر ومقاييس المخاطر تقدير

 واالقتصادية االجتماعية والعوامؿ القانونية والمتطمبات العالقة، ذات العوائد والتكاليؼ تتضمف
 (. 55ـ، ص2011المصالح )المدىوف،  أصحاب واىتمامات والبيئية،

 ثالثًا: معالجة الخطر:

 المخاطر مع لمتعامؿ األساسية اإلدارة أف عناصر( FMA. et al., 2006, p37ذكر)
 :ىي وتقييميا تحديدىا تـ التي التشغيمية

 (خطر كؿ تأخذ ال: "استراتيجية) المخاطر تجنب". 
 (تنميتيا في بذكاء المخاطر مف الحد" استراتيجية) المخاطر تخفيؼ". 
 ثالثة"(. ألطراؼ المخاطر عمى بذكاء يمر : "استراتيجية) ونقميا المخاطر تقاسـ 
 ىادفة"(. بطريقة المخاطر بعض عمداً  تخاذا : "استراتيجية) المخاطر قبوؿ 

 

 رابعًا: مراقبة المخاطر:

 المخاطر وقياس تحديد عمى قادر معمومات نظاـ إيجاد عمى تعمؿ أف المصارؼ عمى
 المخاطر وضع في الميمة التغيرات مراقبة عمى قادر يكوف أف واألىمية الوقت بدقة، وبنفس

  (.56ص ـ،2011لديو )البجيرمي، 
 وجود مف التحقؽ الداخمييف المدققيف عمىأنو يجب  (Laviada, 2007, p150ذكر )

 الخارجييف، الحسابات مدققي) الثالثة لألطراؼ المعمومات توفر التي الخارجية التقارير عممية
 فضالً  ،يةالتشغيم لممخاطر المنشأة تعرض عف( الخ والمشرفيف، والييئات والوكاالت واألسواؽ،

 جميع تغطي التي الوثائؽ وجود مف أيضاً  والتحقؽ إلدارتيا، واإلجراءات السياسات عف
 الوصوؿ سيولة عف فضالً  لممخاطر التشغيمية الشركة أىداؼ لتحقيؽ المتخذة اإلجراءات
 .المستخدمة البيانات في والشفافية
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 خامسًا: التقييم الذاتي لممخاطر:

 عمى لمتعرؼ مسئوليتيـ، مجاؿ حسب البنؾ موظفي قبؿ مف جماعي تقييـ ىي عممية
 إدارة وحدة بإشراؼ الرقابة لتطوير خطط ولوضع الرقابة، إجراءات ولتقييـ مخاطر العمؿ

 الوحدات عمؿ إجراءات في الخبرة ذوي الموظفيف مف مجموعات بأنيا أيضاً  وتعرؼ .المخاطر
جراءات المخاطر لتحميؿ المنسقيف أحد مع يجتمعوف بيا، التي يعمموف  عمى تؤثر التي الرقابة وا 
 دورية تقارير رفع ويتـ الالزمة، العمؿ خطوات تحديد وبالتالي أىدافيا تحقيؽ عمى مقدرة الوحدة
 . (46ص ـ،2012 البنؾ )رضواف، إدارة لمجمس الداخمية الرقابة أنظمة عف وضعية

 

 مسؤولية المدقق الداخمي بالنسبة إلى إدارة المخاطر التشغيمية: 2.3.10

أصبح دور التدقيؽ الداخمي أكثر شمولية مف قبؿ وقد لوحظ ذلؾ مف تعريؼ التدقيؽ 
الداخمي، حيث أصبح ىناؾ دور لمتدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر التشغيمية، وقد ذكر )حجاج 

( وبناًء عمى المبدأ الثاني مف مبادئ "الممارسات السميمة إلدارة 484ص م،2010وآخروف، 
 2003طر التشغيؿ" الصادرة عف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية في عاـ واإلشراؼ عمى مخا

 يخضع التشغيمية المخاطر إدارة ىيكؿ بأف اإلدارة مجمس يضمف أف والذي ينص عمى "يجب
 مالئـ، بشكؿ ومدربيف أكفاء موظفيف قبؿ مف وتنفذ ومستقمة وشاممة فعالة داخمي تدقيؽ لوظيفة
التشغيمية"  المخاطر إدارة عف مباشر بشكؿ مسؤولة الداخمي التدقيؽ وظيفة تكوف ال أف ويجب

 فقد تـ استنتاج ما يمي:
  يتأكد مجمس اإلدارة مف أف فريؽ التدقيؽ الداخمي في المصرؼ عمى جانب عالي مف

التأىيؿ العممي والعممي، وتكوف ميمتو ىي التأكد مف أف السياسات واالجراءات يتـ تنفيذىا 
 فعالية استراتيجية مخاطر التشغيؿ. بفعالية وتتابعية لضماف

  كذلؾ أف تتاح لو االستقاللية بما يمكف مف الوقوؼ عمى السياسات واالجراءات بحرية
 ودوف قيد.

  يتطمب التدقيؽ الداخمي توافر ميارات لفريؽ العمؿ تضمف المعرفة واالمكانية والقدرة عمى
 كية وتداخميا.التحميؿ واتخاذ القرار خاصة في ظؿ تشابؾ العمميات البن
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  مقدمة: 3.1

جراءاتيا محورًا رئيسًا يتـ مف خاللو تحقيؽ أىداؼ الدراسة   تعتبر منيجية الدراسة وا 
التي ترتكز عمى إنجاز الجانب التطبيقي منيا مف خالؿ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة 

اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة إلجراء التحميؿ 
 المتعمقة بالموضوع.

تنفيذ المتبعة مف قبؿ الباحثة لإلجراءات وصًفا لممنيج وا يتناوؿ ىذا الفصؿحيث 
وكذلؾ وصفًا لمجتمع الدراسة وتحديًدا لعينتيا وكذلؾ أداة الدراسة المستخدمة وطرؽ  الدراسة

إعدادىا وتسميط الضوء عمى مدى صدقيا وثباتيا، كما يتضمف وصًفا لإلجراءات التي تـ 
المعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا في  تقنيف أداة الدراسة وتطبيقيا وأخيراً اتباعيا في 
 نات واستخالص نتائجيا، وفيما يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.تحميؿ البيا

 

 الدراسة: منيج 3.2

الدراسة،  لتحقيؽ أىداؼنتائج الإلى  يتـ اتباعيا لموصوؿالطريقة التي  ىوالدراسة  منيج
عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا فقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  وبناءً 

يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الواقع ووصفيا وصفًا دقيقًا والتعبير عنيا كمًا التحميمي، والذي 
 . وكيفًا ومف ثـ تحميؿ وتفسير وربط نتائجيا لموصوؿ لالستنتاجات لحؿ مشكمة الدراسة

 

 :مصادر جمع المعمومات 3.3

 لجمع البيانات وىما المصادر الثانوية والمصادر األولية: مصدريف أساسييف تـ استخداـ
 المصادر الثانوية: 

والتي  مجوء لمصادر البيانات الثانوية طار النظري لمدراسة مف خالؿ المعالجة اإلقد تـ 
تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمنشورات الخاصة 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة والبحث في مواقع 

 اإلنترنت المختمفة ألخذ تصور عاـ عف آخر المستجدات التي حدثت في مجاؿ الدراسة.
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 المصادر األولية: 

جمع البيانات األولية مف خالؿ  تـالجوانب التحميمية لموضوع الدراسة  لمعالجة     
زعت عمى مجتمع الدراسة و خصيصًا لمدراسة و  اتصميميوقد تـ ة لمدراسة داة رئيساالستبانة كأ

وقد تـ تفريغيا العامميف في المصارؼ العاممة في قطاع غزة الداخمييف المدققيف والمتمثؿ في 
 SPSS (Statistical Package for Social Science)وتحميميا باستخداـ برنامج 

اإلحصائي واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ لدالالت ذات قيمة 
 ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة: 3.4

مجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظاىرة موضوع الدراسة، وبناًء عمى مشكمة 
المدققيف الداخمييف العامميف في المصارؼ  ف مجتمع الدراسة يتكوف مففإىذه الدراسة وأىدافيا 
وحسب البيانات المحصمة مف سمطة النقد الفمسطينية  إنو، حيث وفروعيا العاممة في قطاع غزة

بعدد  (3-1قطاع غزة كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )في  مرخص" مصرؼ 11عدد " فإنو يوجد
" فروع 5باإلضافة إلى كال مف البنؾ الوطني اإلسالمي بعدد " ،" مكتب15" فرع و"36اجمالي "

المعمومات التي تـ  ، وبحسبوغير مرخصة في قطاع غزة ةالعامم وبنؾ اإلنتاج الفمسطيني
يتـ تعييف مدقؽ داخمي في كؿ فرع مف ما سمطة النقد الفمسطينية فإنو غالبًا مف  الحصوؿ عمييا

مما  ،ياألحد فروع المصرؼ لصغر حجـ معامالتأف المكاتب تتبع في حيف فروع المصارؼ 
ؼ، ولكف وعند في المصار  عامميف " مدقؽ داخمي41حوالي " كاف مف المتوقع وجود وأن يعني

كما ىو  داخمي مدقؽ "24ىو فقط " العامميف الداخمييف المدققيف عددتوزيع االستبانة فتبيف أف 
، فبعض المصارؼ لـ يكف لدييا مدقؽ داخمي في قطاع غزة وىـ (3-2موضح بالجدوؿ رقـ )

)بنؾ االستثمار الفمسطيني، البنؾ العربي، بنؾ األردف، البنؾ العقاري المصري العربي( حيث 
ؿ اإلدارة العامة في الضفة الغربية، كما أف ىناؾ مصارؼ لـ إنو يتـ التدقيؽ عمييا مركزيًا مف قب

تقـ بتعييف مدقؽ داخمي لكؿ فرع مف فروعيا بؿ اكتفت بتكويف فريؽ واحد يقوـ بالتدقيؽ عمى 
جميع فروعيا في قطاع غزة مثؿ بنؾ القاىرة عماف والذي يممؾ خمس فروع في قطاع غزة 

 .داخمييف " مدققيف2عدد"فقط ولديو 
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 في قطاع غزة المرخصةالمصارف  :(3.1) جدول

 عدد المكاتب عدد الفروع اسم المصرف م.

 7 8 بنؾ فمسطيف .1

 - 1 البنؾ التجاري الفمسطيني .2

 - 1 بنؾ االستثمار الفمسطيني .3

 - 2 البنؾ االسالمي العربي .4

 1 6 بنؾ القدس .5

 1 7 البنؾ االسالمي الفمسطيني .6

 - 1 البنؾ العربي .7

 - 5 عماف-بنؾ القاىرة .8

 5 2 بنؾ األردف .9

 1 1 البنؾ العقاري المصري العربي .10

 - 2 بنؾ االسكاف لمتجارة والتمويؿ .11

 15 36 الجمالي 

 
 عدد المدققين الداخميين العاممين في المصارف العاممة في قطاع غزة :(3.2جدول )

 مالحظة المدققينعدد  عدد الفروع اسم المصرف م.
  8 8 بنؾ فمسطيف .1
  1 1 البنؾ التجاري الفمسطيني .2

 - 1 بنؾ االستثمار الفمسطيني .3
يتـ التدقيؽ عمى الفرع مركزيًا مف 

 اإلدارة العامة في راـ اهلل.
 المدقؽ يقـو بالتدقيؽ عمى الفرعيف. 1 2 البنؾ االسالمي العربي .4
 عمى الفروع.المدقؽ يقـو بالتدقيؽ  1 6 بنؾ القدس .5

 3 7 البنؾ االسالمي الفمسطيني .6
فريؽ التدقيؽ الداخمي يقـو بالتدقيؽ 

 عمى الفروع.

 - 1 البنؾ العربي .7
يتـ التدقيؽ عمى الفرع مركزيًا مف 

 اإلدارة العامة في راـ اهلل.
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 مالحظة المدققينعدد  عدد الفروع اسم المصرف م.

 2 5 عماف-بنؾ القاىرة .8
التدقيؽ الداخمي يقـو بالتدقيؽ فريؽ 

 عمى الفروع.

 - 2 بنؾ األردف .9
مف  يتـ التدقيؽ عمى الفرع مركزياً 
 اإلدارة العامة في راـ اهلل.

البنؾ العقاري المصري  .10
 العربي

1 - 
مف  يتـ التدقيؽ عمى الفرع مركزياً 
 اإلدارة العامة في راـ اهلل.

 المدقؽ يقـو بالتدقيؽ عمى الفروع 1 2 بنؾ االسكاف لمتجارة والتمويؿ .11

 6 5 *البنؾ الوطني اإلسالمي .12
يوجد مدقؽ داخمي خاص باإلدارة 

 العامة.
 المدقؽ يقـو بالتدقيؽ عمى الفروع. 1 1 *بنؾ اإلنتاج الفمسطيني .13

  24 36 الجمالي 

  * المصرؼ غير مرخص مف سمطة النقد الفمسطينية.
 

 :أداة الدراسة 3.5

دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية دراسة "تـ إعداد استبانة حوؿ 
 ."العاممة في قطاع غزة تطبيقية عمى المصارؼ

 ف:ياستبانة الدراسة مف قسميف رئيس فوتتكو 
 المؤىؿ) ويتكوف مف فقرات نات المدقؽ الداخمي وسؤاؿ عاـ،اىو عبارة عف بي: األول القسم .1

 مينة مزاولة مدة ،إلى مباشرة يتبع الداخمي المدقؽ ،الوظيفي المنصب ،التخصص ،العممي
 وعمم مجاؿ في بيا التحؽ التي التدريبية الدورات عدد ،المينية الشيادات ،الداخمي التدقيؽ

 في واضحة الئحة يوجد ىؿ ،وعمم في بيا التحؽ التي الدورات مجاؿ ،الداخمي التدقيؽ في
 (.التشغيمية المخاطر رةإدا تقييـ في الداخمي التدقيؽ دور تحدد عممؾ مكاف

" 6" فقرة موزعة عمى "77" ويتكوف مف ىو عبارة عف محاور الدراسة، الثاني: القسم .2
 :مجاالت

 إدارة المخاطر التشغيميةالمدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ كفاءة يتناوؿ : األول المجال 
 .فقرة 20واشتمؿ عمى 
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 إدارة المخاطر لممدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ الصالحيات الممنوحة : الثاني المجال
 فقرة. 16واشتمؿ عمى  التشغيمية

 إدارة رقابة الداخمية وأثرىا عمى تقييـ مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة ال: الثالث المجال
 فقرة. 12واشتمؿ عمى  المخاطر التشغيمية

 وانيف واألنظمة وأثرىا امتثاؿ المصرؼ لمق بمراعاةالمدقؽ الداخمي  قياـ: الرابع المجال
 فقرات. 7إدارة المخاطر التشغيمية واشتمؿ عمى عمى تقييـ 

 إدارة المخاطر مي وأثرىا عمى تقييـ شمولية عمؿ المدقؽ الداخ: الخامس المجال
 .فقرات 9واشتمؿ عمى  التشغيمية

 ثرىا لكترونية وأنظـ العمميات اإل إدارةبمتابعة المدقؽ الداخمي  قياـ: السادس المجال
 فقرة. 13إدارة المخاطر التشغيمية واشتمؿ عمى عمى تقييـ 

 

 خطوات بناء الستبانة:  3.6

بناء  تـوأدبيات الدراسة بعد االطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة 
إجراء التعديالت التي  يا عمى مجموعة مف المحكميف، وبعداالستبانة وصياغة فقراتيا وعرض

( فقرة حيث 77أوصى بيا المحكموف فقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية )
 ،قميمة ،متوسطة ،كبيرة ،كبيرة جداً أعطى لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ سمـ متدرج خماسي )

ف ( يبي2حؽ رقـ )والمم ، دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية( لتحديد معدومة
 االستبانة في صورتيا النيائية.

دور التدقيؽ الداخمي في ستبانة "لتصحيح فقرات اال الخماسي المقياسوضع استخداـ تـ 
حيث العاممة في قطاع غزة،  دراسة تطبيقية عمى المصارؼ "دارة المخاطر التشغيميةتقييـ إ
" تعني الموافقة معدومة، حسب الجدوؿ رقـ 1"" تعني أف الموافقة كبيرة جدًا، والدرجة 5الدرجة "

(3.3.)  
 مقياس اإلجابة عمى الفقرات :(3.3جدول)

 
 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قميمة معدومة

0 1-25 26-50 51-75 76-100 

 5 4 3 2 1 الترميز
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 :صدق الستبانة 3.7

التأكد مف صدؽ وقد تـ ، "صدؽ االستبانة يعني "أف يقيس االستبياف ما وضع لقياسو
 :االستبانة بطريقتيف

 

 أداة الدارسة:صدق  3.7.1

الييئة مف عضاء أ( 10االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف ) تـ عرض
وكذلؾ المختصيف في مجاؿ المصارؼ و التحميؿ   تدقيؽ الحساباتالتدريسية المتخصصيف في 

حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ  ،(1كما ىو ظاىر في ممحؽ رقـ ) االحصائي
مناسبة فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى االستبانة، وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية، 

تـ استبعاد بعض إجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء مقترحاتيـ و تـ وفي ضوء تمؾ اآلراء 
كما  ( فقرة77)ستبانة في صورتيا النيائية اال الفقرات وتعديؿ بعضيا اآلخر ليصبح عدد فقرات

 .(2ىو ظاىر في ممحؽ رقـ )
 

 صدق التساق الداخمي: 3.7.2

الذي  المجاؿيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع 
حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االستبانة بحساب معامالت االرتباط بيف كؿ تـ ينتمي إليو، وقد 

 التابعة لو كما يمي: لممجاؿفقرة مف فقرات االستبانة والدرجة الكمية 
 

 :صدق التساق الداخمي لفقرات الستبانة 3.7.2.1

  إدارة المدقق الداخمي وأثرىا عمى تقييم كفاءة ": األول المجالالصدق الداخمي لفقرات
 ."المخاطر التشغيمية

 لمجاؿ األوؿ.فقرات انتائج الصدؽ الداخمي ل (3.4)يبيف الجدوؿ رقـ 
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تقييم  كفاءة المدقق الداخمي وأثرىا عمى"األول  المجالمعامل الرتباط عن كل فقرة من فقرات  :(3.4جدول )
 لممجال" والدرجة الكمية إدارة المخاطر التشغيمية

رقم 
 الفقرات الفقرة

معامل 
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.000 0.867 يتطمب تعييف المدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى شيادات مينية. 1

2 
يشترط لتعييف المدقؽ الداخمي حصولو عمى خبرات عممية وعممية بخصوص 

 التطبيقات المحاسبية المعتمدة في المصرؼ.
0.881 0.000** 

 **0.000 0.774 تدريبية حوؿ أعماؿ المصرؼ.يخضع المدقؽ الداخمي عند تعيينو لدورة  3

 **0.000 0.802 يتمقى المدقؽ الداخمي دورات تدريبية دورية لمواكبة التطورات العممية. 4

5 
يوجد عدد كافي مف عدد العامميف المستقطبيف لدى دائرة التدقيؽ الداخمي 

 والحاصميف عمى شيادات اعتماد لممارسة المينة.
0.939 0.000** 

 **0.000 0.862 ص تقييـ إدارة المخاطر التشغيميةيتـ عقد دورات تدريبية لممدقؽ الداخمي بخصو  6

7 
 ياسات مواجية  المخاطر التشغيميةيقـو المدقؽ الداخمي باالطالع عمى س

 المحتممة والمحددة مف االدارة .
0.784 0.000** 

8 
المستمر لكافة موظفي يعتمد مجمس االدارة سياسة تكفؿ الحوافز والتدريب 

 التدقيؽ الداخمي.
0.828 0.000** 

9 
يتـ التدقيؽ الداخمي وفؽ خطة تدقيؽ شاممة ومينية ومناسبة وتتوافؽ مع احدث 

 معايير وأدلة التدقيؽ الدولية.
0.856 0.000** 

10 
 أي أعماؿ تنفيذية مف مياـال يتـ تكميؼ دائرة التدقيؽ الداخمي وموظفييا ب

 ؼ.المصر 
0.570 0.006** 

 **0.000 0.841 .المصرفيةيخضع المدقؽ الداخمي الى دورات تدريبية دورية حوؿ المخاطر  11

12 
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف توفير الموارد المادية والبشرية الالزمة إلدارة 

 المخاطر في المصرؼ.
0.961 0.000** 

13 
بخصوص توفير  الرضا الوظيفي يقـو المدقؽ الداخمي بمراجعة سياسات اإلدارة 

 لدى الموظفيف.
0.827 0.000** 

14 
يتأكد المدقؽ الداخمي مف تناسب الخبرة العممية والعممية لمموظفيف مع العمؿ 

 الذي يقوموف بو.
0.910 0.000** 

15 
يقـو المدقؽ الداخمي بتدقيؽ التقارير الدورية المرفوعة لإلدارة العميا عف اعماؿ 

 المصرؼ.
0.968 0.000** 

 **0.000 0.912 يتأكد المدقؽ الداخمي مف تفعيؿ نظاـ الرقابة الثنائية في المصرؼ. 16

17 
يتـ توفير وسيمة آمنة لموظفي المصرؼ لإلبالغ عف أي عممية احتياؿ داخمي 

 في المصرؼ.
0.910 0.000** 



60 

رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

18 
قاـ المصرؼ باعتماد مقترحات المدقؽ الداخمي أدت لمنع عمميات احتياؿ 

 داخمي.
0.819 0.000** 

 **0.000 0.915 يتأكد المدقؽ الداخمي مف كفاءة اجراءات ضبط أنظمة العمميات االلكترونية. 19

20 
تـ تغيير سياسات المصرؼ اتجاه وسائؿ األماف بناًء عمى اقتراح المدقؽ 

 الداخمي.
0.885 0.000** 

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //     05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا

 األوؿ المجاؿفقرات معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف ( أف 3.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
دالة  لممجاؿوالدرجة الكمية " إدارة المخاطر التشغيميةالمدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ كفاءة "

وىذا  ،(0.05) مفمستوى الداللة لكؿ فقرة أقؿ حيث إف  ،(0.05)إحصائيًّا عند مستوى داللة 
األوؿ  المجاؿمف االتساؽ الداخمي وتعتبر فقرات  عاليةتمتع بدرجة ياألوؿ  المجاؿيؤكد أف 

 صادقة لما وضعت لقياسو. 
 
  أثرىا عمى الصالحيات الممنوحة لممدقق الداخمي و "الثاني:  المجالالصدق الداخمي لفقرات

 ."إدارة المخاطر التشغيميةتقييم 

 .الثاني لمجاؿفقرات ال الداخمي الصدؽ نتائج (3.5) رقـ الجدوؿ يبيف
لممدقق الداخمي الصالحيات الممنوحة ثاني "ال المجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.5جدول )

 لممجال" والدرجة الكمية تشغيميةإدارة المخاطر الوأثرىا عمى تقييم 

رقم 
 الفقرات الفقرة

معامل 
 مستوى الدللة الرتباط

1 
يمنح مجمس اإلدارة لممدقؽ الداخمي الصالحيات الالزمة لمقياـ بميامو بكفاءة 

 وفعالية.
0.478 0.024* 

 **0.000 0.817 يوجد ميثاؽ لمتدقيؽ الداخمي في المصرؼ معتمد مف مجمس االدارة. 2

 **0.000 0.832 اختيار األنشطة التي يجب فحصيا.يممؾ المدقؽ الداخمي الحرية في  3

4 
يعطى لممدقؽ الداخمي حؽ االطالع عمى دفاتر المنشأة وسجالتيا ومستنداتيا في 

 أي وقت.
0.892 0.000** 

5 
يعطى لممدقؽ الداخمي حؽ طمب البيانات وااليضاحات التي يرى المدقؽ 

 ضرورتيا لممساعدة عمى القياـ بعممو.
0.944 0.000** 
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رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 مستوى الدللة الرتباط

 **0.000 0.935 يسمح لممدقؽ الداخمي بإجراء جرد مفاجئ لألصوؿ. 6

7 
يسمح لممدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى نسخة مف محاضر اجتماعات مجمس 

 االدارة.
0.955 0.000** 

8 
تؤثر الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تقييمو إلجراءات منع أو 

 تخفيض مخاطر االحتياؿ الداخمي.
0.898 0.000** 

9 
تؤثر الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تقييمو إلجراءات منع أو 

 تخفيض مخاطر االحتياؿ الخارجي.
0.592 0.004** 

10 
لممدقؽ الداخمي حرية التواصؿ مباشرة مع كافة دوائر المصرؼ وفي أي وقت يراه 

 مناسبًا.
0.837 0.000** 

 **0.000 0.734 المدقؽ واالدارة التنفيذية.ال يوجد تضارب في المصالح بيف  11

12 
يتمكف المدقؽ الداخمي مف الحصوؿ عمى االستفسارات الالزمة مف االدارة 

 بخصوص المخاطر التشغيمية المحتممة.
0.741 0.000** 

13 
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف تقييـ ادارة المخاطر المتعمقة 

 األعماؿ.بالعمالء ومنتجات 
0.845 0.000** 

14 
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف تقييـ ادارة مخاطر االحتياؿ 

 الداخمي.
0.778 0.000** 

15 
أدت الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي الى قيامو بمنع حدوث عمميات 

 احتياؿ خارجي.
0.770 0.000** 

16 
تمكنو مف تقييـ ادارة مخاطر أنظمة الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي 

 العمميات االلكترونية.
0.858 0.000** 

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا // 05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا
 

الثاني  المجاؿمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات أف ( 3.5جدوؿ رقـ ) يبيف
والدرجة الكمية " إدارة المخاطر التشغيميةلممدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ الصالحيات الممنوحة "

لكؿ فقرة أقؿ مف  حيث إف مستوى الداللة ،(0.05) دالة إحصائيًّا عند مستوى داللة لممجاؿ
مف االتساؽ الداخمي وتعتبر فقرات  عاليةتمتع بدرجة يالثاني  المجاؿوىذا يؤكد أف ، 0.05
 الثاني صادقة لما وضعت لقياسو.  المجاؿ
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  رقابة الداخمية مراجعة المدقق الداخمي ألنظمة الالثالث: " المجالالصدق الداخمي لفقرات
 ".إدارة المخاطر التشغيميةوأثرىا عمى تقييم 

 .الثالث لمجاؿفقرات ال الداخمي الصدؽ نتائج( 3.6) رقـ الجدوؿ يبيف       
 

رقابة مراجعة المدقق الداخمي ألنظمة ال"الثالث  المجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات : (3.6جدول )
 جالوالدرجة الكمية لمم "إدارة المخاطر التشغيميةالداخمية وأثرىا عمى تقييم 

رقم 
 الفقرة

معامل  الفقرات
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.000 0.838 .المصرؼ ـالداخمي بالتأكد مف مالئمة اجراءات الرقابة الداخمية لحجيقـو المدقؽ  1

2 
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف مالئمة اجراءات الرقابة الداخمية لطبيعة عمميات 

 المصرؼ.
0.806 0.000** 

3 
يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف فعالية االجراءات الرقابية عمى السجالت واألنظمة 

 الداخمية.
0.873 0.000** 

4 
يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف كفاءة االجراءات الرقابية عمى السجالت واألنظمة 

 الداخمية.
0.918 0.000** 

 **0.000 0.854 يقـو المدقؽ الداخمي بتقييـ االجراءات الرقابية المانعة لحدوث المخاطر. 5

 **0.000 0.806 المحاسبية والمالية لممصرؼ. يقـو المدقؽ الداخمي باختبار فعالية نظـ الرقابة 6

 **0.000 0.829 يقـو المدقؽ الداخمي باختبار فعالية نظـ الرقابة التشغيمية لممصرؼ. 7

8 
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ مدى التزاـ اإلدارة التنفيذية بضوابط الرقابة 

 الداخمية.
0.828 0.000** 

 **0.000 0.880 االدارة توصيات حوؿ تطوير عمؿ الرقابة الداخمية.يرفع المدقؽ الداخمي لمجمس  9

 **0.000 0.812 .الداخمي خمية بناًء عمى اقتراح مف المدقؽتـ تغيير اجراءات لدى دائرة الرقابة الدا 10

11 
ساعد تقديـ المدقؽ الداخمي لمقترحات في زيادة كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية لمنع 

 التشغيمية.المخاطر 
0.908 0.000** 

12 
يساعد تقييـ المدقؽ الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في عممية تقييمو إلدارة 

 المخاطر التشغيمية.
0.856 0.000** 

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //     05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا
 

الثالث  المجاؿمعامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  أف( 3.6رقـ ) جدوؿ يبيف
 "إدارة المخاطر التشغيميةرقابة الداخمية وأثرىا عمى تقييـ مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة ال"
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قؿ أوى الداللة لكؿ فقرة (، حيث إف مست0.05دالة عند مستوى داللة ) لممجاؿوالدرجة الكمية 
وبذلؾ تعتبر  مف االتساؽ الداخمي عاليةتمتع بدرجة يالثالث  المجاؿوىذا يؤكد أف ، (0.05)مف 
 .صادقة لما وضعت لقياسو وفقرات

 

  متثال المصرف إ بمراعاةالمدقق الداخمي  قيام"الرابع:  المجالالصدق الداخمي لفقرات
 ".إدارة المخاطر التشغيميةوانين واألنظمة وأثرىا عمى تقييم لمق

 

امتثال  بمراعاةالمدقق الداخمي  قيام"الرابع:  المجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.7جدول )
 جالوالدرجة الكمية لممإدارة المخاطر التشغيمية" وانين واألنظمة وأثرىا عمى تقييم المصرف لمق

رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

1 
دارة بإصدار التعميمات الالزمة لتطبيؽ القوانيف قياـ اإل يتأكد المدقؽ الداخمي مف

 .نظمةواأل
0.924 0.000** 

 **0.000 0.893 يوجد لدى المصرؼ منيجية ونظاـ محدد لقياس ومراقبة المخاطر لدى المصرؼ. 2

3 
دارة لإلجراءات المناسبة لمتأكد مف التزاـ يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف وضع اإل

 بتطبيؽ األنظمة والقوانيف.الموظفيف 
0.877 0.000** 

 **0.000 0.879 يتـ وضع سياسات واستراتيجيات لتخفيض المخاطر غير الممكف قياسيا. 4

5 
والقرارات واالرشادات  تعميماتاليتأكد المدقؽ الداخمي مف التزاـ المصرؼ بتطبيؽ 

 .سمطة النقد الفمسطينية الصادرة عف
0.862 0.000** 

6 
 في إدارة المصرؼ التعميمات الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية ترفع مف كفاءة

 .المخاطر التشغيمية
0.878 0.000** 

7 
 نظمة يساعده عمى تقييـتأكد المدقؽ الداخمي مف التزاـ المصرؼ بالقوانيف واأل

 .المخاطر التشغيمية إدارة
0.670 0.000** 

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //  05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا
 

 قياـ"الرابع  المجاؿكؿ فقرة مف فقرات  فبي االرتباطمعامؿ  أف( 3.7جدوؿ رقـ ) يبيف
 المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا واألنظمة لمقوانيف المصرؼ متثاؿإ بمراعاة الداخمي المدقؽ

وى الداللة لكؿ (، حيث إف مست0.05دالة عند مستوى داللة ) لممجاؿوالدرجة الكمية  "التشغيمية
 ،مف االتساؽ الداخمي عاليةتتمتع بدرجة  الرابع المجاؿفقرات  فإف، وبذلؾ (0.05)فقرة أقؿ مف 

 .صادقة لما وضعت لقياسو وبذلؾ تعتبر فقراتو
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  المدقق الداخمي وأثرىا عمى تقييم شمولية عمل الخامس: " المجالالصدق الداخمي لفقرات
 ".المخاطر التشغيميةإدارة 

 

المدقق الداخمي وأثرىا شمولية عمل الخامس " المجالمعامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات   :(3.8جدول )
 لممجالوالدرجة الكمية  المخاطر التشغيمية" إدارةعمى تقييم 

رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

 **0.000 0.932 تشتمؿ خطة التدقيؽ السنوية عمى كافة وحدات المصرؼ. 1

2 
يشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى كافة أنشطة المصرؼ وفروعو وأنشطتو 

 الخارجية.
0.945 0.000** 

 **0.000 0.931 .يشمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي النشاطات التشغيمية لممصرؼ 3

4 
وتدقيؽ كافة أنشطة المصرؼ والمستندة الى درجة يتـ تحديد منيجية لفحص 

 المخاطر المتضمنة.
0.890 0.000** 

5 
في  مخاطرال دارةإيشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى تقييـ عمؿ دائرة 

 .المصرؼ
0.899 0.000** 

6 
االحتياؿ مخاطر  الى منع أو التخفيض مفشمولية عمؿ المدقؽ الداخمي  تؤدي

 الداخمي.
0.696 0.000** 

7 
العنصر  مف مخاطرمنعو لوقوع شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في  ساعدت
 البشري.

0.949 0.000** 

8 
أنظمة العمميات مخاطر دارة تساعد شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في تقييمو إل

 االلكترونية.
0.903 0.000** 

 **0.000 0.933 .التشغيميةلمخاطر دارة اتساعد شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في تقييمو إل 9

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //        05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا
 

 الخامس المجاؿكؿ فقرة مف فقرات  فمعامؿ االرتباط بي أف( 3.8جدوؿ رقـ ) يبيف
 لممجاؿوالدرجة الكمية  "إدارة المخاطر التشغيميةالمدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ شمولية عمؿ "

وبذلؾ  ،(0.05)لكؿ فقرة أقؿ مف (، حيث إف مستوى الداللة 0.05دالة عند مستوى داللة )
تعتبر صادقة لما و  ،مف االتساؽ الداخمي عاليةتتمتع بدرجة  الخامس المجاؿتعتبر فقرات 
 .وضعت لقياسو
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  المدقق الداخمي إلدارة نظم العمميات  متابعة: "السادس المجالالصدق الداخمي لفقرات
 ".إدارة المخاطر التشغيميةتقييم  اللكترونية وأثرىا عمى

 

الداخمي إلدارة نظم  المدقق متابعة المجال السادس "معامل الرتباط بين كل فقرة من فقرات  :(3.9جدول )
 لممجال" والدرجة الكمية إدارة المخاطر التشغيمية لكترونية وأثرىا عمى تقييم العمميات اإل 

رقم 
معامل  الفقرات الفقرة

 الرتباط
مستوى 
 الدللة

 **0.000 0.783 .الداخمي بالتدقيؽ عمى كافة األنظمة الداخمية لممصرؼ يقـو المدقؽ 1

 **0.000 0.892 .لكترونية في المصرؼالداخمي بالتدقيؽ عمى األنظمة اإليقـو المدقؽ   2

3 
مصداقية ودقة أنظمة يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ استمرارية و 

 لكترونية.المعمومات اإل
0.869 0.000** 

4 
يقـو المدقؽ الداخمي بالمساىمة في وضع نظاـ معالجة التطبيقات المعموماتية 

 وضماف األماف.
0.879 0.000** 

5 
البيانات المالية والمعمومات  الداخمي بفحص وتقييـ دقة مواعيديقـو المدقؽ 

 دارية.اإل
0.837 0.000** 

6 
جراءات الالزمة والقادرة عمى جعؿ توافر اإل يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف

 قواعد بيانات التخويؿ تقاـو بشكؿ معقوؿ احتماالت التالعب.
0.822 0.000** 

 **0.000 0.953 حاؿ اخفاؽ نظـ العمميات اإللكترونية عف العمؿ.يوجد نظـ تشغيؿ بديمة في  7

8 
وارئ بسبب اخفاؽ يتـ التأكد مف توافر التأميف الالـز في حاؿ تشغيؿ خطة الط

 لكترونية عف العمؿ.نظـ العمميات اإل
0.963 0.000** 

 **0.000 0.929 لكترونية.اختبارات دورية لنظـ العمميات اإليتـ اجراء  9

10 
 العمميات نظـ دارةإلحوؿ تقييمو  لإلدارةيرفع المدقؽ الداخمي تقارير 

 لكترونية.اإل
0.937 0.000** 

11 
لكترونية في العمميات اإل نظـ دارةيقـو المدقؽ بتقييـ اجراءات األماف إل

 المصرؼ.
0.823 0.000** 

12 
إلدارة في تقييمو لكترونية اإل عممياتال نظـ دارةإليساعد تقييـ المدقؽ الداخمي 

 المخاطر الناجمة عنيا.
0.941 0.000** 

13 
إلدارة في تقييمو لكترونية اإل عممياتال نظـ دارةإليساعد تقييـ المدقؽ الداخمي 

 .لمخاطر التشغيميةا
0.913 0.000** 

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //  05.0داؿ إحصائيا عند  ط** االرتبا
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 السادس المجاؿكؿ فقرة مف فقرات  فبي االرتباطمعامؿ  أف( 3.9جدوؿ رقـ ) يبيف
إدارة المخاطر نظـ العمميات اإللكترونية وأثرىا عمى تقييـ  المدقؽ الداخمي إلدارة متابعة"

الداللة لكؿ (، حيث إف مستوى 0.05دالة عند مستوى داللة ) لممجاؿوالدرجة الكمية  "التشغيمية
مف االتساؽ  عاليةتتمتع بدرجة  السادس المجاؿ، وبذلؾ تعتبر فقرات (0.05)ة أقؿ مف فقر 

 .صادقة لما وضعت لقياسوو  ،الداخمي
 

 :صدق البنائيال 3.7.2.2

الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد  األداةالبنائي أحد مقاييس صدؽ  الصدؽيعد 
الدارسة بالدرجة الكمية لفقرات  مجاالتمف  مجاؿبيف مدى ارتباط كؿ ياألداة الوصوؿ إلييا و 

 .االستبانة
 مجاالتمف  مجاؿمعامالت االرتباط بيف معدؿ كؿ أف  (3.10)رقـ  جدوؿيبيف 

، حيث إف مستوى (0.05)الدراسة مع المعدؿ الكمي لفقرات االستبانة دالة عند مستوى داللة 
 .(0.05)قؿ مف أالداللة لكؿ فقرة 

 الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات الستبانة مجالتمن  مجالمعامل الرتباط بين معدل كل  :(3.10جدول )

معامل  المجالمحتوى  المجال
 الرتباط

مستوى 
 الدللة

 **0.000 0.754 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي المدقؽ كفاءة األوؿ

 الثاني
 إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي لممدقؽ الممنوحة الصالحيات
 التشغيمية المخاطر

0.737 0.000** 

 الثالث
 تقييـ عمى وأثرىا الداخمية الرقابة ألنظمة الداخمي المدقؽ مراجعة
 التشغيمية المخاطر إدارة

0.795 0.000** 

 الرابع
 واألنظمة لمقوانيف المصرؼ إمتثاؿ بمراعاة الداخمي المدقؽ قياـ
 التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ عمى ثرىاأو 

0.811 0.000** 

 الخامس
 المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي المدقؽ عمؿ شمولية

 .التشغيمية
0.750 0.000** 

 السادس
 وأثرىا االلكترونية العمميات نظـ إدارةبمتابعة  الداخمي المدقؽ قياـ
 .التشغيمية المخاطر إلدارة تقييمو عمى

0.803 0.000** 

 05.0غير داؿ إحصائيا عند  طاالرتبا //          0.01**دالة عند   0.05*دالة عند       
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 ةقوية ودال تمتع بمعامالت ارتباطت المجاالت جميع أف (3.10)يبيف الجدوؿ رقـ 
تتمتع بمعامؿ وىذا يدؿ عمى أف مجاالت االستبانة ، (0.05)عند مستوي داللة أقؿ مف  إحصائيا

 الدراسة صادقة لما وضعت لقياسو. مجاالتوبذلؾ يعد جميع  صدؽ عالي.

 ثبات الستبانة: 3.8

لو تكرر تطبيقيا  ،أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريًباالتحقؽ مف  االستبانةثبات يقصد ب 
تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف  مختمفة عمى األشخاص ذاتيـ في أوقات

االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة  ثبات
خطوات الثبات  تـ اجراءوقد  ،توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة

 ومعامؿ ألفا كرونباخ. ،ىما طريقة التجزئة النصفية ،عمى العينة نفسيا بطريقتيف

  التجزئة النصفية:طريقة  3.8.1

فقرات االختبار إلى جزئية األسئمة ذات األرقاـ الفردية واألسئمة ذات األرقاـ  تجزئةتـ 
 بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية، ومعدؿ األسئمة الزوجية،تـ إيجاد معامؿ ارتباط  ،ةيالزوج

 وقد تـ تصحيح معامالت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف براوف لمتصحيح

(Spearman-Brown Coefficient)  :حسب المعادلة التالية 
معامؿ الثبات= 

1

2

ر

حيث ر معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة ر

 .(3.11الموضحة في الجدوؿ رقـ )ة تـ الحصوؿ عمى النتائج يالزوج
 معامل الثبات ) طريقة التجزئة النصفية( :(3.11جدول )

 المجالمحتوى  المجال
 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل الرتباط 
 المعدل

 0.904 0.825 20 إدارة المخاطر التشغيميةدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ كفاءة الم األوؿ

 لثاني
إدارة لممدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ الصالحيات الممنوحة 

 المخاطر التشغيمية
16 0.884 0.939 

 الثالث
رقابة الداخمية وأثرىا عمى تقييـ مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة ال

 إدارة المخاطر التشغيمية
12 0.892 0.943 

 الرابع
لمقوانيف واألنظمة تثاؿ المصرؼ إم بمراعاةالمدقؽ الداخمي  قياـ
 إدارة المخاطر التشغيميةثرىا عمى تقييـ أو 

7 0.753 0.860 
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 المجالمحتوى  المجال
 التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامل 
 الرتباط

معامل الرتباط 
 المعدل

 الخامس
إدارة المخاطر المدقؽ الداخمي وأثرىا عمى تقييـ شمولية عمؿ 

 التشغيمية
9 0.948 0.973 

 السادس
لكترونية وأثرىا إدارة نظـ العمميات اإلبمتابعة المدقؽ الداخمي  قياـ

 المخاطر التشغيميةإدارة عمى تقييـ 
13 0.972 0.986 

 0.843 0.729 77 جميع الفقرات 

 ىو (Spearman Brown( أف قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ )3.11)رقـ جدوؿ ال يبيف
 مرتفعة ودالة إحصائيا، وىذا يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.وىي  (0.843)

 طريقة ألفا كرونباخ: 2.8.2
تـ و  ،طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات استخداـتـ 

 كرونباخ ألفاتـ حساب معامؿ و  ،مفردة( 24قواميا )الدراسة التي تطبيؽ االستبانة عمى عينة 
وىذا دليؿ كافي عمى أف ، (0.939) لالستبانةلقياس الثبات، حيث وجد أف قيمة ألفا كرونباخ 

 (.3.12) رقـ والنتائج موضحة في جدوؿتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع، ت االستبانة
 

 لفا كرونباخ(أمعامل الثبات )طريقة  :(3.12)جدول 

عدد  المجالعنوان  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.928 20 التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي المدقؽ كفاءة األول

 الثاني
 المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي لممدقؽ الممنوحة الصالحيات
 التشغيمية

16 0.951 

 الثالث
 إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمية الرقابة ألنظمة الداخمي المدقؽ مراجعة
 التشغيمية المخاطر

12 0.903 

 عمى واثرىا واألنظمة لمقوانيف المصرؼ إمتثاؿ بمراعاة الداخمي المدقؽ قياـ الرابع
 التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ

7 0.957 

 0.916 9 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي المدقؽ عمؿ شمولية الخامس

 السادس
 عمى وأثرىا لكترونيةاإل العمميات نظـ إدارةبمتابعة  الداخمي المدقؽ قياـ
 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ

13 0.935 

 0.939 77 جميع الفقرات 
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( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة حيث بمغت لجميع فقرات 3.12)رقـجدوؿ ال يبيف
 . مرتفع ثبات بمعامؿ تتمتع االستبانة أف عمىيدؿ  وىذا (0.939االستبانة )

مف  وتـ التأكد(. 2الممحؽ ) وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في
استبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتيا لتحميؿ صدؽ وثبات 

 النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 اختبار التوزيع الطبيعي: 3.9

دور التدقيؽ ذا كانت درجات تبار كولمجروؼ سمرنوؼ لمعرفة ما إتـ استخداـ اخ
ضروري ختبار بع التوزيع الطبيعي مف عدمو وىو االتشغيمية تت المخاطردارة الداخمي في تقييـ إ

ف يكوف توزيع البيانات ختبارات المعممية تشترط أمعظـ االف ختبار الفرضيات ألفي حالة ا
 .طبيعياً 

 

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) اختبار التوزيع الطبيعي :(3.13)جدول 

مستوى  Zقيمة  المجالعنوان  المجال
 الدللة

 0.200 0.147 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي المدقؽ كفاءة األوؿ

 0.252 0.140 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييم عمى وأثرىا الداخمي لممدقق الممنوحة الصالحيات الثاني

 الثالث
 إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمية الرقابة ألنظمة الداخمي المدقؽ مراجعة
 .التشغيمية المخاطر

0.151 0.190 

 عمى ثرىاأو  واألنظمة لمقوانيف المصرؼ إمتثاؿ بمراعاة الداخمي المدقؽ قياـ الرابع
 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ

0.163 0.183 

 0.199 0.138 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ عمى وأثرىا الداخمي المدقؽ عمؿ شمولية الخامس

 السادس
 عمى وأثرىا لكترونيةاإل العمميات نظـ إدارةبمتابعة  الداخمي المدقؽ قياـ
 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ

0.130 0.192 

 0.198 0.153 جميع الفقرات 

 

وىذا يدؿ عمى  0.05ور أكبر مف مستوى الداللة لكؿ مح( أف 3.13) يبيف الجدوؿ رقـ
 .ختبارات المعمميةاستخداـ االالتوزيع الطبيعي ويجب ف البيانات تتبع أ
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 3.10

أىداؼ الدراسة وتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا، فقد تـ استخداـ العديد مف  لتحقيؽ
 األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

 Statistical Package for Social Science ( SPSS)  وفيما يأتي مجموعة مف األساليب
 اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات:

إحصػػػاءات وصػػػفية منيػػػا: النسػػػبة المئويػػػة والمتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري والػػػوزف  .1
الحسػػابي النسػػبي، ويسػػتخدـ ىػػذا األمػػر بشػػكؿ أساسػػي بيػػدؼ معرفػػة تكػػرار فئػػات متغيػػر مػػا 

 وىي كالتالي: الدراسةويفيد في وصؼ متغيرات 

 مفردات الدراسة وتحديد اسػتجابات بيانات والنسب المئوية لمتعرؼ عمى  تتـ حساب التكرارا
 التي تتضمنيا أداة الدراسة. ةالرئيس المجاالتتجاه عبارات اأفرادىا 

 وذلؾ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اسػتجابات أفػراد الدراسػة  تـ حساب المتوسط الحسابي
عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة األساسػػػية، مػػػع العمػػػـ بأنػػػو يفيػػػد فػػػي ترتيػػػب عػػػف كػػػؿ 

 العبارات حسب أعمى متوسط حسابي.

  تػػـ اسػػتخداـ االنحػػراؼ المعيػػاري(Standard Deviation)  لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى انحػػراؼ
المجػاالت مػف  مجػاؿاستجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة مػف عبػارات متغيػرات الدراسػة ولكػؿ 

ة عػػػػف متوسػػػػطيا الحسػػػػابي، ويالحػػػػظ أف االنحػػػػراؼ المعيػػػػاري يوضػػػػح التشػػػػتت فػػػػي رئيسػػػػال
المجػػػاالت اسػػػتجابات أفػػػراد الدراسػػػة لكػػػؿ عبػػػارة مػػػف عبػػػارات متغيػػػرات الدراسػػػة إلػػػى جانػػػب 

ة، فكممػػا اقتربػػت قيمتػػػو مػػف الصػػفر كممػػا تركػػػزت االسػػتجابات وانخفػػض تشػػتتيا بػػػيف الرئيسػػ
ي واحػػد صػػحيًحا فػػأعمى فيعنػػي عػػدـ تركػػز االسػػتجابات المقيػػاس )إذا كػػاف االنحػػراؼ المعيػػار 

 وتشتتيا(.

 (: لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كرونباخ ) .2

معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف لقيػػػاس درجػػػة االرتبػػػاط وقػػػد تػػػـ اسػػػتخدامو لحسػػػاب االتسػػػاؽ الػػػداخمي  .3
 والصدؽ البنائي لالستبانة.

 سػػػػػمرنوؼ لمعرفػػػػػة نػػػػػوع البيانػػػػػات ىػػػػػؿ تتبػػػػػع التوزيػػػػػع الطبيعػػػػػي أـ ال  -اختبػػػػػار كولػػػػػومجروؼ .4
(1- Sample K-S.) 

لمعرفػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػط الفقػػرة  "One sample T test" لمتوسػػط عينػػة واحػػدة tاختبػػار  .5
 ".3والمتوسط الحيادي "

 مستقمتيف.الختبار الفرؽ بيف عينتيف  ((t  Indepenedent sample testاختبار .6
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 مقدمة:  4.1

، وذلؾ مف خالؿ تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضًا ل
استعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا، والوقوؼ عمى 

المؤىؿ )التي اشتممت عمى و  في القسـ األوؿ مف االستبانة لممدققيف الداخمييفالبيانات الشخصية 
إلى لجنة المراجعة والتدقيؽ المدقؽ الداخمي يتبع مباشرة  ،المنصب الوظيفي العممي، التخصص،
عدد الدورات التدريبية  ،الشيادات المينية ،مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي ،أو مجمس اإلدارة

مجاؿ الدورات التي التحقت بيا في  ،التي التحقت بيا في مجاؿ عممؾ في التدقيؽ الداخمي
ىؿ يوجد الئحة واضحة في مكاف عممؾ تحدد دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ ادارة  ،عممؾ

 الدراسة، استبانة لذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف المخاطر التشغيمية(.
لمحصوؿ عمى نتائج  (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 

 الدراسة التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.
  

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة: 4.2 

 :لبيانات المدققيف الداخمييف اً ئج الدراسة وفقيمي نتا فيما
 :المؤىل العمميتوزيع عينة الدراسة حسب  -

 المؤىل العمميالعينة حسب  أفرادتوزيع   :(4.1)جدول 

 النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 70.8 17 بكالوريوس

 25 6 ماجستير

 0 0 دكتوراه

 4.2 1 أخرى

 100.0 24 المجموع

 

يحمموف درجة % مف أفراد عينة الدراسة 70.8أف ما نسبتو  (4.1)جدوؿ رقـ ال يبيف
، وال يوجد % يحمموف درجة عممية أخرى4.2% يحمموف درجة الماجستير، و 25س، وو البكالوري



73 

أفراد العينة ىـ ىنا يظير أف الغالبية العظمى مف ، و راد العينة يحمموف درجة الدكتوراهأي مف أف
في لمدققيف الداخمييف معظـ اية لمف حممة درجة البكالوريوس مما يعني أف الدرجة العمم

 لمدرجة العممية المطموبة لتعييف المدقؽ الداخمي. بكالوريوس وىي الحد األدنىىي المصارؼ 
 

 :التخصصتوزيع أفراد العينة حسب  -
 التخصصتوزيع أفراد العينة حسب  :(4.2)جدول 

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 66.7 16 محاسبة

 12.5 3 إدارة أعماؿ

 12.5 3 عمـو مالية ومصرفية

 8.3 2 أخرى

 100.0 24 المجموع

 

% مف عينة الدراسة متخصصوف في 66.7أف ما نسبتو  (4.2)يبيف جدوؿ رقـ 
% متخصصوف في العموـ المالية 12.5عماؿ، و األإدارة  في % متخصصوف12.5والمحاسبة، 

أف فئة  يالحظوىنا  .حاسوبالمثؿ ىندسة  % متخصصوف تخصصات أخرى8.3والمصرفية، و
وىو التخصص الطبيعي لمعامميف في دائرة متخصصة في المحاسبة غالبيتيا العظمى  المبحوثيف

مي المناسب لعمؿ التأىيؿ العم الحد األدنى مف مما يعني أف غالبيتيـ لدييـالتدقيؽ الداخمي 
 تدقيؽ الحسابات.الكافي ألساسيات لدييـ الفيـ و المدقؽ الداخمي 

 :المنصب الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب   -

 المنصب الوظيفيتوزيع أفراد العينة حسب   :(4.3)جدول

 النسبة المئوية التكرار المنصب الوظيفي

 37.5 9 مدقؽ في قسـ التدقيؽ الداخمي

 29.2 7 رئيس قسـ التدقيؽ الداخمي

 12.5 3 مدير دائرة التدقيؽ الداخمي

 20.8 5 أخرى

 100.0 24 المجموع
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يعمموف مدققوف في % مف عينة الدراسة 37.5( أف ما نسبتو 4.3جدوؿ رقـ ) يبيف
% يعمموف 3، والتدقيؽ الداخمي % منيـ يعمموف رؤساء أقساـ29.2أقساـ التدقيؽ الداخمي، و

أف ىنا يظير و  .مثؿ مفتش % تحت بند أخرى5مدراء دوائر التدقيؽ الداخمي في المصارؼ، و
لممدققيف الداخمييف العامميف في أقساـ التدقيؽ الداخمي الغالبية العظمى مف الفئة المبحوثة ىي 

 وىذا كونيـ يشكموف فريؽ العمؿ في ىذه األقساـ.
 

 :تبعية المدقق الداخميتوزيع عينة الدراسة حسب  -

 

 تبعية المدقق الداخميتوزيع أفراد العينة حسب   :(4.4)جدول 

 النسبة المئوية التكرار تبعية المدقق الداخمي 

 41.7 10 مجمس إدارة المصرؼ
 58.3 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ

 100.0 24 المجموع

 

يتبعوف إلى لجنة المراجعة والتدقيؽ في  المبحوثيفأف معظـ ( 4.4يبيف جدوؿ رقـ )
يظير وىنا  المصرؼ.% يتبعوف إلى مجمس إدارة 41.7% في حيف أف 58.3المصرؼ بنسبة 

الييكمية وىذا يوافؽ يتبعوف إلى لجنة المراجعة والتدقيؽ  المبحوثيفأف الغالبية العظمى مف 
 الدولية المعتمدة لدائرة التدقيؽ الداخمي في المصارؼ.

 

 :توزيع العينة حسب مدة مزاولة مينة التدقيق الداخمي -

 

 مينة التدقيق الداخميمدة مزاولة توزيع أفراد العينة حسب  :(5.4)جدول 

 النسبة المئوية التكرار مدة مزاولة المينة

 25 6 سنوات 5أقؿ مف 

 29.2 7 سنوات 10 سنوات إلى أقؿ مف 5مف 

 29.2 7 سنة 15سنوات إلى أقؿ مف  10مف 

 16.7 4 سنة فأكثر 15

 100.0 24 المجموع
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التدقيؽ الداخمي لمدة تتراوح يزاولوف مينة % 29.2( أف ما نسبتو 5.4الجدوؿ رقـ ) يبيف
 10يزاولوف مينة التدقيؽ الداخمي لمدة تتراوح مف % 29.2و، سنوات 10 إلى أقؿ مف  5مف

% يزاولوف 16.7سنوات، و 5% منيـ يزاولوف المينة لمدة أقؿ مف 25، وسنة 15إلى أقؿ مف 
لدى  التدقيؽ الداخمي يالحظ أف الغالبية العظمى لمدة مزاولة مينةو  .سنة فأكثر 15المينة لمدة 
وترى الباحثة أنيا مدة كافية نسبيًا لتكوف سنة  15سنوات حتى أقؿ مف  5 تتراوح بيف المبحوثيف

 الخبرة الكافية لدى المدقؽ الداخمي بعمؿ دوائر التدقيؽ الداخمي في المصارؼ.
 

 :الشيادات المينيةتوزيع عينة الدراسة حسب  -
 حسب الشيادات المينيةتوزيع أفراد العينة  :(4.6)جدول 

 النسبة المئوية التكرار الشيادات المينية

 CPA 0 0محاسب قانوني 

 ACPA  1 4.2 محاسب قانوني عربي

 PCPA  0 0 محاسب قانوني فمسطيني

 ACCA  0 0محاسب قانوني بريطاني

 CIA  3 12.5 مدقؽ داخمي معتمد

 8.3 2 أخرى

 75 18 ال يوجد

 100.0 24 المجموع

 

ال يحمموف شيادات مينية، المبحوثيف % مف 75 ما نسبتو ( أف4.6الجدوؿ رقـ ) يبيف
مى شيادة % حاصميف ع4.2مدقؽ داخمي معتمد، وما نسبتو عمى شيادة  حاصميف %12.5وأف 

مما  .مثؿ مدقؽ داخمي أخرى حاصميف عمى شيادات% 8.3وما نسبتو  محاسب قانوني عربي،
غير حاصميف عمى أي شيادات مينية  %75والتي تمثؿ  لممبحوثيفالعظمى  الغالبيةأف يعني 
 . الداخمي لماـ بمعايير مينة التدقيؽدييـ الخبرة المينية الكافية واإلليس ل أي
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عدد الدورات التدريبية التي التحق بيا المدقق الداخمي في توزيع عينة الدراسة حسب  -
 :الداخمي مجال عممو في التدقيق

 عدد الدورات التدريبية التي التحق بيا في مجالتوزيع أفراد العينة حسب   :(4.7)جدول 

 التدقيق الداخمي عممو في

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات

 33.3 8 دورات 5أقؿ مف 

 62.5 15  دورة 15إلى أقؿ مف  5مف 

 0 0  دورة 25إلى أقؿ مف  15مف 

 4.2 1  دورة فأكثر 25

 100.0 24 المجموع

عدد الدورات % مف عينة الدراسة بمغت 62.5تو نسب ما ( أف4.7يبيف جدوؿ رقـ )     
% 33.3دورة، وأف ما نسبتو  15إلى  5التي التحقوا بيا في مجاؿ التدقيؽ الداخمي ىي مف 

وىنا يظير أف  دورة. 25% التحقوا بأكثر مف 4.2دورات، وأف ما نسبتو  5التحقوا بأقؿ مف 
الغالبية العظمى لممبحوثيف التحقوا بدورات خاصة بمجاؿ عمميـ في التدقيؽ الداخمي بمغ 

دورة وترى الباحثة أنيا غير كافية تناسبًا مع مدة مزاولة المبحوثيف  15إلى  5عددىا مف 
سنة مما يعني أف ىناؾ دورة  15إلى  5لمينة التدقيؽ الداخمي والتي تراوحت لمعظميـ بيف 

المدققيف الداخميف  عمؿ تدريبية واحدة سنويًا وىو عدد غير كافي لمحفاظ عمى تطوير
 مستجدات العممية خاصة في القطاع المصرفي.مومواكبتيـ ل

مجال الدورات التي التحق بيا المدقق الداخمي في مجال حسب توزيع عينة الدراسة  -
 :عممو

 مجال عممو مجال الدورات التي التحق بيا المدقق الداخمي فيتوزيع أفراد العينة حسب  :(4.8جدول )
 النسبة المئوية التكرار مجال الدورات التي التحق بيا المدقق الداخمي

 47.6 20 تدقيؽ داخمي

 21.4 9 إدارة مخاطر مصرفية

 23.8 10 تقييـ إدارة المخاطر المصرفية

 7.1 3 أخرى

*42 المجموع  100.0 

 تم اتاحة خيار لممبحوثين لختيار أكثر من خيار*
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المبحوثيف حصموا عمى دورات في مجاؿ التدقيؽ معظـ  أف (4.8)يبيف جدوؿ رقـ 
مما " دورة 20الداخمي حيث بمغ عدد الدورات التي حصموا عمييا في مجاؿ التدقيؽ الداخمي ىو "

في حيف أف حصموا عمى دورات في التدقيؽ الداخمي، الداخمييف مف المدققيف % 83.3يعني أف 
% منيـ حصموا عمى 41.6 ، وارة المخاطر المصرفيةفي إد % منيـ حصموا عمى دورات37.5

% منيـ حصموا عمى دورات في مجاالت 12.5دورات في تقييـ إدارة المخاطر المصرفية، و 
حصموا عمى لعظمى مف المبحوثيف يظير ىنا أف الغالبية او  .دارة الموارد البشريةمثؿ إ أخرى

خبرة في التدقيؽ الداخمي وذلؾ يعزز قيؽ الداخمي مما يعني أف لدييـ دورات في مجاؿ التد
 . لكف ليس لدييـ الخبرة الكافية لتقييـ إدارة المخاطر المصرفية عمميـكفاءتيـ في 

 

تقييم إدارة حسب وجود لئحة لتحديد دور التدقيق الداخمي في توزيع عينة الدراسة  -
 :المخاطر التشغيمية

 

 إدارة تقييم في الداخمي التدقيق دور لتحديد واضحة لئحة وجودتوزيع أفراد العينة حسب  :(4.9جدول )
 التشغيمية المخاطر

 النسبة المئوية التكرار تحدد دور التدقيق الداخمي  يوجد لئحة
 79.2 19 نعـ

 20.8 5 ال

 100.0 24 المجموع

 

نو يوجد عندىـ الئحة أ اقالو  % مف أفراد عينة الدراسة79.2( أف 4.9)رقـجدوؿ ال يبيف
واضحة في مكاف العمؿ تحدد دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ ادارة المخاطر التشغيمية، و 

نو ال يوجد عندىـ الئحة واضحة في مكاف العمؿ تحدد دور التدقيؽ الداخمي في ا أ% قالو 20.8
الئحة لدييـ أف الغالبية العظمى مف المبحوثيف  ىنايظير و  التشغيمية. تقييـ ادارة المخاطر

مما يعني  واضحة في مكاف العمؿ تحدد دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ ادارة المخاطر التشغيمية
وأف  أف ىناؾ اىتماـ في المصارؼ بدور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

ىناؾ دور لمتدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية، وىذا يعزز ما توصؿ لو )مصبح، 
 .( بتوفر استراتيجيات مف قبؿ مجالس إدارة المصارؼ إلدارة المخاطر التشغيمية2012
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 :تحميل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 4.3

لتحميؿ فقرات االستبانة،  (One Sample T test)لمعينة الواحدة  Tتـ استخداـ اختبار 
المحسوبة  tوتكوف الفقرة إيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة 

%(، .6والوزف النسبي أكبر مف  0.5.الجدولية  )أو مستوى الداللة أقؿ مف  tأكبر مف قيمة 
المحسوبة  tوتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة 

(، % .6قؿ مف أوالوزف النسبي  0.5.مستوى الداللة أقؿ مف  )أوالجدولية  tأصغر مف قيمة 
 .0.5.ة في الفقرة محايدة إذا كاف مستوى الداللة ليا أكبر مف وتكوف آراء العين

 

  إدارة المخــاطر ا عمــى تقيــيم كفــاءة المــدقق الــداخمي وأثرىــاألول:  المجــالتحميــل فقــرات
 .التشغيمية

 

 إدارة المخاطر التشغيميةالمدقق الداخمي وأثرىا عمى تقييم كفاءة األول:  المجالتحميل فقرات   :(4.10جدول )

المتوسط  الفقرة رقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

1 
يتطمب تعييف المدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى شيادات 

 مينية.
4.000 0.780 80.00 6.114 0.00** 14 

2 

يشترط لتعييف المدقؽ الداخمي حصولو عمى خبرات 
المحاسبية المعتمدة عممية وعممية بخصوص التطبيقات 

 في المصرؼ.
4.417 0.584 88.33 6.610 0.00** 2 

3 
يخضع المدقؽ الداخمي عند تعيينو لدورة تدريبية حوؿ 

 أعماؿ المصرؼ.
3.833 1.007 76.67 7.930 0.00** 15 

4 
يتمقى المدقؽ الداخمي دورات تدريبية دورية لمواكبة 

 التطورات العممية.
4.250 0.794 85.00 5.551 0.00** 5 

5 

يوجد عدد كافي مف عدد العامميف المستقطبيف لدى 
دائرة التدقيؽ الداخمي والحاصميف عمى شيادات اعتماد 

 لممارسة المينة.
3.625 0.970 72.50 6.589 0.00** 19 

6 
يتـ عقد دورات تدريبية لممدقؽ الداخمي بخصوص تقييـ 

 .المخاطر التشغيميةإدارة 
3.750 0.897 75.00 6.259 0.00** 16 

7 
يقـو المدقؽ الداخمي باالطالع عمى سياسات مواجية  

 المخاطر التشغيمية المحتممة والمحددة مف االدارة .
4.125 0.797 82.50 6.626 0.00** 8 

 20 **0.00 6.015 71.67 1.139 3.583يعتمد مجمس االدارة سياسة تكفؿ الحوافز والتدريب  8
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المتوسط  الفقرة رقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

 المستمر لكافة موظفي التدقيؽ الداخمي.

9 

يتـ التدقيؽ الداخمي وفؽ خطة تدقيؽ شاممة ومينية 
ومناسبة وتتوافؽ مع احدث معايير وأدلة التدقيؽ 

 الدولية.
4.083 1.176 81.67 6.474 0.00** 10 

10 
ال يتـ تكميؼ دائرة التدقيؽ الداخمي وموظفييا بأي 

 أعماؿ تنفيذية مف مياـ المصرؼ.
4.250 1.260 85.00 6.558 0.00** 5 

11 
يخضع المدقؽ الداخمي الى دورات تدريبية دورية حوؿ 

 المخاطر المصرفية. 
4.083 1.100 81.67 6.827 0.00** 10 

12 
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف توفير الموارد المادية 

 والبشرية الالزمة إلدارة المخاطر في المصرؼ.
4.042 1.042 80.83 4.45 0.00** 13 

13 
يقـو المدقؽ الداخمي بمراجعة سياسات اإلدارة 

 بخصوص توفير  الرضا الوظيفي لدى الموظفيف.
3.750 1.073 75.00 4.61 0.00** 16 

14 
يتأكد المدقؽ الداخمي مف تناسب الخبرة العممية والعممية 

 لمموظفيف مع العمؿ الذي يقوموف بو.
3.750 1.113 75.00 5.23 0.00** 16 

15 
المدقؽ الداخمي بتدقيؽ التقارير الدورية المرفوعة يقـو 

 لإلدارة العميا عف اعماؿ المصرؼ.
4.125 0.850 82.50 5.02 0.00** 8 

16 
يتأكد المدقؽ الداخمي مف تفعيؿ نظاـ الرقابة الثنائية في 

 المصرؼ.
4.667 0.637 93.33 5.76 0.00** 1 

17 
لإلبالغ عف يتـ توفير وسيمة آمنة لموظفي المصرؼ 

 أي عممية احتياؿ داخمي في المصرؼ.
4.292 0.690 85.83 5.11 0.00** 4 

18 
قاـ المصرؼ باعتماد مقترحات المدقؽ الداخمي أدت 

 لمنع عمميات احتياؿ داخمي.
4.167 0.816 83.33 5.25 0.00** 7 

19 
يتأكد المدقؽ الداخمي مف كفاءة اجراءات ضبط أنظمة 

 االلكترونية.العمميات 
4.083 0.654 81.67 11.12 0.00** 10 
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المتوسط  الفقرة رقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

20 
تـ تغيير سياسات المصرؼ اتجاه وسائؿ األماف بناًء 

 عمى اقتراح المدقؽ الداخمي.
4.333 0.917 86.67 5.65 0.00** 3 

  **0.00 5.59 81.21 0.915 4.060 جميع الفقرات 

 0.05عند //غير دالة     0.05*دالة عند       0.01**دالة عند 

 :ىما في المجال األول فقرتين أعمى أن( 4.10جدول رقم )يبين 

 احتمػت" المصرؼ في الثنائية الرقابة نظاـ تفعيؿ مف الداخمي المدقؽ كدأيت( "16) رقـ الفقرة 
أىمية تطبيؽ الرقابػة الثنائيػة ، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى %93.33 نسبي بوزف ولىاأل المرتبة

المخػاطر التشػغيمية وبالتػالي تأكػد المػدقؽ مػف فاعميتيػا يػدؿ عمػى أف في المصرؼ لمحد مف 
 .كفاءة المدقؽ ليا دور في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

 وعمميػػػػػة عمميػػػػػة خبػػػػػرات عمػػػػػى وحصػػػػػول الػػػػػداخمي المػػػػػدقؽ لتعيػػػػػيف يشػػػػػترط( "2) رقػػػػػـ الفقػػػػػرة 
 نسػبي بػوزف الثانيػة المرتبػة احتمػت" المصػرؼ فػي المعتمػدة المحاسػبية التطبيقات بخصوص

فػػي تقيػػيـ التطبيقػػات ىتمػػاـ المصػػارؼ بكفػػاءة المػػدقؽ ا وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى 88.33%
المحاسبية المعتمدة وبالتالي تمكنو مف التنبؤ بالمخػاطر التشػغيمية التػي قػد تػنجـ عنيػا ورفػع 

 .التوصيات لتجنبيا
 :ىمافي المجال األول  فقرتين أدني أما

 الػػداخمي التػػدقيؽ دائػػرة لػػدى المسػػتقطبيف العػػامميف عػدد مػػف كػػافي عػػدد يوجػػد( "5) رقػػـ الفقػرة 
 نسػبي بػوزف عشر التاسعة المرتبة احتمت" المينة لممارسة اعتماد شيادات عمى والحاصميف

سػػػببيف أحػػػدىما رغبػػػة المصػػػرؼ فػػػي تخفػػػيض تكػػػاليؼ  وتعػػػزو الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى 72.50%
رواتػػب وأجػػور العػػامميف فػػي دائػػرة التػػدقيؽ الػػداخمي وبالتػػالي تخفػػيض العػػدد وقػػد لػػوحظ ذلػػؾ 

عماف حيث أنو تػـ تعيػيف فريػؽ تػدقيؽ داخمػي مكػوف مػف -عمى سبيؿ المثاؿ في بنؾ القاىرة
فػروع، والسػبب اآلخػر لعػدـ  "5" " مػدققيف لفػروع البنػؾ فػي قطػاع غػزة والبػالغ عػددىا2عػدد "

اىتمػػػاـ المصػػػرؼ بحصػػػوؿ المػػػدققيف الػػػداخمييف عمػػػى شػػػيادات مينيػػػة وقػػػد لػػػوحظ ذلػػػؾ مػػػف 
 أي شػيادة% مف المدققيف الػداخمييف محػؿ الدراسػة ال يممكػوف 75بيانات المدققيف حيث أف 

 . مينية
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 مػوظفي لكافػة المسػتمر والتػدريب الحػوافز تكفػؿ سياسػة اإلدارة مجمػس يعتمػد( "8) رقـ الفقرة 
عػدـ وتعزو الباحثة ذلؾ إلى  %71.67 نسبي بوزف األخيرة المرتبة احتمت" الداخمي التدقيؽ

قياـ المصرؼ بعقد الدورات الالزمة لعمؿ المدقؽ الداخمي والتي تحتاج إلى تكاليؼ يتحمميػا 
، وقػػػد لػػػوحظ ذلػػػؾ أيضػػػًا فػػػي عػػػدد الػػػدورات التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا المبحػػػوثيف حيػػػث المصػػػرؼ

دورة خػػالؿ مػػدة مزاولػػة لمينػػة التػػدقيؽ الػػداخمي التػػي  15إلػػى  5تراوحػػت فػػي معظميػػا بػػيف 
% فقػػػط مػػػف المػػػدققيف الػػػداخمييف 23.8، كمػػػا أف نسػػػبة سػػػنة 15إلػػػى 5كانػػػت غالبيتيػػػا مػػػف 

 .خاطر التشغيمية وىي نسبة منخفضةحصموا عمى دورات في مجاؿ تقييـ إدارة الم

، 4.060األوؿ تساوي  المجاؿبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
% وىي أكبر مف الوزف النسبي 81.21والوزف النسبي يساوي ، 0.915واالنحراؼ المعياري 

 0.05وىي أقؿ مف  0.00، ومستوى الداللة تساوي 5.59المحسوبة تساوي  tوقيمة  المتوسط

 إدارة المخاطر التشغيمية.تمكنو مف تقييـ كفاءة المدقؽ الداخمي يتمتع بمما يدؿ عمى أف 
 

 -الفرضية اأُلوَلى:اختبار 

% بيف كفاءة 05.≤توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي  "
 ".المدقؽ الداخمي وتقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

المدقؽ الداخمي كفاءة بيرسوف إليجاد العالقة بيف  معامؿ االرتباط اختبار استخداـتـ 
والنتائج مبينة في جدوؿ  05.0عند مستوى داللة  إدارة المخاطر التشغيميةوأثرىا عمى تقييـ 

 . (4-11رقـ )
 

 المخاطر التشغيميةكفاءة المدقق الداخمي وتقييمو إلدارة معامل الرتباط بين  :(4.11)جدول 

تقييم إدارة المخاطر  اإلحصاءات المجال
 التشغيمية

 كفاءة المدقق الداخمي

 0.919 معامؿ االرتباط

 **0.000. مستوى الداللة

 24 حجـ العينة

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند         
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ذات داللة  عالقة ارتباطية طرديةيوجد نو أيتضح  (4.11رقـ )الجدوؿ  خالؿمف 
 كفاءة المدقؽ الداخمي وتقييـ إدارة المخاطر التشغيميةبيف  0.05إحصائية عند مستوى داللة 

نو كمما زادت كفاءة المدقؽ الداخمي كمما زاد بمعني أ 0.919يمة معامؿ االرتباط ق فإحيث 
 رضوافدراسة ) ىذه النتيجة وافقتوقد  .أي نقبؿ الفرضية تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

معايير السمات  يوجد داللة ايجابية بيف تطبيؽ وأن إلى حد ما والتي توصمت إلى( 2.12،
دارة المخاطر المصرفية،  وذلؾ بسبب أف كفاءة المدقؽ الداخمي تساعد عمى ومعايير األداء وا 

أف كفاءة المدقؽ الداخمي ليا ىذا يدعـ و توقعو لممخاطر قبؿ حدوثيا وبالتالي امكانية تجنبيا، 
 أثر عمى تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية.

  إدارة لممدقق الـداخمي وأثرىـا عمـى تقيـيم الصالحيات الممنوحة الثاني:  المجالتحميل فقرات
 المخاطر التشغيمية

إدارة لداخمي وأثرىا عمى تقييم الصالحيات الممنوحة لممدقق االثاني:  المجالتحميل فقرات : (4.12جدول )
 المخاطر التشغيمية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

1 
دارة لممدقؽ الداخمي الصالحيات يمنح مجمس اإل

 الالزمة لمقياـ بميامو بكفاءة وفعالية.
4.542 0.721 90.83 5.35 0.00** 5 

2 
ميثاؽ لمتدقيؽ الداخمي في المصرؼ معتمد  يوجد

 مف مجمس االدارة.
4.292 1.122 85.83 5.69 0.00** 9 

3 
يممؾ المدقؽ الداخمي الحرية في اختيار األنشطة 

 التي يجب فحصيا.
4.458 0.588 89.17 11.12 0.00** 7 

4 
يعطى لممدقؽ الداخمي حؽ االطالع عمى دفاتر 

 في أي وقت. المنشأة وسجالتيا ومستنداتيا
4.625 0.647 92.50 4.19 0.00** 4 

5 

يعطى لممدقؽ الداخمي حؽ طمب البيانات 
وااليضاحات التي يرى المدقؽ ضرورتيا 

 .لممساعدة عمى القياـ بعممو
4.708 0.550 94.17 7.69 0.00** 2 

 1 **0.00 6.81 95.00 0.608 4.750 .يسمح لممدقؽ الداخمي بإجراء جرد مفاجئ لألصوؿ 6

7 
مدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى نسخة مف ميسمح ل

 .محاضر اجتماعات مجمس االدارة
3.833 1.204 76.67 5.07 0.00** 16 

8 

تؤثر الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى 
تقييمو إلجراءات منع أو تخفيض مخاطر 

 االحتياؿ الداخمي.
4.125 0.612 82.50 7.07 0.00** 13 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

9 

الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تؤثر الصالحيات 
تقييمو إلجراءات منع أو تخفيض مخاطر 

 االحتياؿ الخارجي.
4.250 0.676 85.00 6.75 0.00** 11 

10 
لممدقؽ الداخمي حرية التواصؿ مباشرة مع كافة 

 دوائر المصرؼ وفي أي وقت يراه مناسبًا.
4.542 0.658 90.83 7.05 0.00** 5 

11 
المصالح بيف المدقؽ تضارب في ال يوجد 

 دارة التنفيذية.واإل
4.042 1.122 80.83 6.21 0.00** 15 

12 

ؿ عمى يتمكف المدقؽ الداخمي مف الحصو 
دارة بخصوص االستفسارات الالزمة مف اإل

 المخاطر التشغيمية المحتممة.
4.667 0.565 93.33 3.89 0.00** 3 

13 

الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف 
المتعمقة بالعمالء ومنتجات المخاطر ادارة تقييـ 

 األعماؿ.
4.292 0.624 85.83 5.44 0.00** 9 

14 
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف 

 ادارة مخاطر االحتياؿ الداخمي.تقييـ 
4.417 0.717 88.33 6.39 0.00** 8 

15 
الى الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي أدت 

 قيامو بمنع حدوث عمميات احتياؿ خارجي.
4.167 0.637 83.33 8.11 0.00** 12 

16 
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف 

 أنظمة العمميات االلكترونية.مخاطر ادارة تقييـ 
4.083 0.654 81.67 7.84 0.00** 14 

  **0.00 6.58 87.24 0.732 4.362 جميع الفقرات 

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند       0.01**دالة عند 

 ىما: في المجال الثاني أعمى فقرتين أن (4.12رقم )الجدول  يبين 

 ( 6الفقرة رقـ" ) المرتبة االولى" احتمت لألصوؿجرد مفاجئ  بإجراءيسمح لممدقؽ الداخمي 
تعميمات مف سمطة النقد الفمسطينية  وجود ذلؾ إلى ، وتعزو الباحثة%95بوزف نسبي 

، كما أف عمى دائرة التدقيؽ الداخمي فحص نظاـ ووسائؿ حماية أصوؿ المصرؼ تستوجب
حرص المصارؼ الحفاظ عمى  جرد مفاجئ لألصوؿ ىو بإجراءالسماح لممدقؽ الداخمي 

نواع الية وقوع أحد أيؤدي الكتشاؼ احتموالذي بدوره مالئمة الالجراءات اأصوليا ووضعيا 
 .المخاطر التشغيمية
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 ( 5الفقرة رقـ" ) يعطى المدقؽ الداخمي حؽ طمب البيانات وااليضاحات التي يرى المدقؽ
، وتعزو %94.17" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي ورورتيا لممساعدة عمى القياـ بعممض

 .بعممو حسب األصوؿالباحثة ذلؾ إلى اىتماـ مجمس اإلدارة بقياـ المدقؽ الداخمي 
 

 ىما:في المجال الثاني أما أدني فقرتين 

 ( 11الفقرة رقـ" ) احتمت المرتبة بيف المدقؽ واإلدارة التنفيذية المصالحال يوجد تضارب في "
، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أنو غالبًا ما يوجد خالفات %80.83الخامسة عشر بوزف نسبي 
الداخمي الذي قد ينتج عف عدـ اىتماـ اإلدارة التنفيذية بتطبيؽ بيف اإلدارة التنفيذية والمدقؽ 

وتدخؿ اإلدارة التنفيذية في عمؿ المدقؽ الداخمي، وىي  صحيح يابعض االجراءات بشكم
( بأف ىناؾ بعض التدخؿ مف قبؿ اإلدارة التنفيذية في عمؿ 2007توافؽ دراسة )المدلؿ، 

  .التدقيؽ الداخمي

 ( 7الفقرة رقـ" ) لممدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى نسخة مف محاضر اجتماعات مجمس يسمح
، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى خوؼ بعض %76.67" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي اإلدارة

القرارات الخاصة بالمصرؼ إلى جيات خارجية  بعض مجالس إدارة المصارؼ مف تسرب
 الميني لممدقؽ تستوجب عميوقواعد السموؾ والذي بدوره قد يضر بمصمحة المصرؼ، لكف 
، كما إف اطالعو عمى قرارات مجمس اإلدارة الحفاظ عمى سرية المعمومات التي يطمع عمييا

 . قد تنبو المجمس إلى مخاطر محتممة نتيجة بعض القرارات

، 4.362تساوي  الثاني المجاؿبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
% وىي أكبر مف الوزف النسبي 87.24والوزف النسبي يساوي ، 0.732واالنحراؼ المعياري 

وىي أقؿ مف  0.00، ومستوى الداللة تساوي 6.58المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة  المتوسط
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي ليا أثر عمى تقييمو إلدارة مما يدؿ عمى أف  0.05

 المخاطر التشغيمية.
 

 -:الثانيةالفرضية اختبار 

% بيف 05.≤ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي  عالقةتوجد "
 ".الممنوحة لممدقؽ الداخمي وتقييـ إدارة المخاطر التشغيمية الصالحيات

 



85 

لممدقؽ الداخمي الصالحيات الممنوحة تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
والنتائج مبينة في جدوؿ  05.0عند مستوى داللة إدارة المخاطر التشغيمية وأثرىا عمى تقييـ 

 .(4.13)رقـ 
 إدارة المخاطر التشغيميةالداخمي وتقييم الصالحيات الممنوحة لممدقق معامل الرتباط بين   :(4.13)جدول 

 تقييم إدارة المخاطر التشغيمية اإلحصاءات المحور

 الممنوحة لممدقق الداخميالصالحيات 
 0.888 معامؿ االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 24 حجـ العينة

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند      
 

ذات داللة إحصائية عند  عالقة ارتباطية طرديةيوجد نو أ (4.13)رقـ  الجدوؿ يبيف
 الممنوحة لممدقؽ الداخمي وتقييـ إدارة المخاطر التشغيمية صالحياتبيف ال 0.05مستوى داللة 
نو كمما زادت الصالحيات الممنوحة لممدقؽ بمعني أ (0.888)يمة معامؿ االرتباط حيث كانت ق

 مع نتيجة وتتفؽ ىذه النتيجةأي نقبؿ الفرضية،  الداخمي كمما زاد تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية
ىناؾ عالقة ايجابية بيف وجود والتي توصمت إلى أف إلى حد ما ( 2.14 ،الشوادراسة )

فالصالحيات تمكف المدقؽ مف  دارة مخاطر بيئة العمؿ،لصالحيات الكاممة لممدقؽ وتفعيؿ إا
تمكنو مف تقييـ إدارة المخاطر الوصوؿ لجميع البيانات الالزمة لعممو بدوف قيد وبالتالي 

 التشغيمية بفعالية وكفاءة.
 

 

  مراجعة المدقق الداخمي ألنظمة الرقابة الداخمية وأثرىا عمى الثالث:  المجالتحميل فقرات
 .تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية

 ( نتائج تحميؿ فقرات المجاؿ الثالث.4.14يبيف الجدوؿ رقـ )
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الداخمية وأثرىا عمى مراجعة المدقق الداخمي ألنظمة الرقابة الثالث:  المجالتحميل فقرات  :(4.14)جدول 
 تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 قيمة
t 

مستوى 
 الترتيب الدللة

1 
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف مالئمة 

 اجراءات الرقابة الداخمية لحجـ المصرؼ.
4.458 0.779 89.17 5.22 0.00** 4 

2 
المدقؽ الداخمي بالتأكد مف مالئمة يقـو 

اجراءات الرقابة الداخمية لطبيعة عمميات 
 المصرؼ.

4.417 0.717 88.33 6.33 0.00** 7 

3 
يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف فعالية االجراءات 

 الرقابية عمى السجالت واألنظمة الداخمية.
4.708 0.464 94.17 5.44 0.00** 1 

4 
كفاءة االجراءات يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف 

 الرقابية عمى السجالت واألنظمة الداخمية.
4.458 0.509 89.17 4.96 0.00** 4 

5 
يقـو المدقؽ الداخمي بتقييـ االجراءات الرقابية 

 المانعة لحدوث المخاطر.
4.583 0.584 91.67 4.28 0.00** 2 

6 
يقـو المدقؽ الداخمي باختبار فعالية نظـ 

 والمالية لممصرؼ.الرقابة المحاسبية 
4.458 0.658 89.17 8.33 0.00** 4 

7 
يقـو المدقؽ الداخمي باختبار فعالية نظـ 

 الرقابة التشغيمية لممصرؼ.
4.292 0.690 85.83 6.97 0.00** 10 

8 
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ مدى التزاـ 

 اإلدارة التنفيذية بضوابط الرقابة الداخمية.
4.417 0.717 88.33 5.68 0.00** 7 

9 
دارة توصيات يرفع المدقؽ الداخمي لمجمس اإل
 .حوؿ تطوير عمؿ الرقابة الداخمية

4.500 0.590 90.00 5.73 0.00** 3 

10 
تـ تغيير اجراءات لدى دائرة الرقابة الداخمية 

 بناًء عمى اقتراح مف المدقؽ الداخمي.
4.125 0.947 82.50 5.03 0.00** 12 

11 
المدقؽ الداخمي لمقترحات في ساعد تقديـ 

زيادة كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية لمنع 
 المخاطر التشغيمية.

4.292 0.859 85.83 5.17 0.00** 10 

يساعد تقييـ المدقؽ الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية  12
 9 **0.00 6.23 87.50 0.875 4.375 إلدارة المخاطر التشغيمية. وفي عممية تقييم

  **0.00 7.37 88.47 0.699 4.424 الفقراتجميع  

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند       0.01**دالة عند 
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 ىما:في المجال الثالث  أعمى فقرتين أن (4.14رقم )الجدول  يبين

 ( 3الفقرة رقـ" ) يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف فعالية اإلجراءات الرقابية عمى السجالت
 إلى، وتعزو الباحثة ذلؾ %94.17بوزف نسبي  ولىالمرتبة األ" احتمت واألنظمة الداخمية

أحد مياـ دائرة التدقيؽ الداخمي وبحسب تعميمات سمطة النقد الفمسطينية ىي تقييـ  أف
 .، وىي ضرورية لتقييـ إدارة المخاطر التشغيميةالضوابط الداخمية لتنفيذ العمميات

 ( 5الفقرة رقـ" ) بتقييـ اإلجراءات الرقابية المانعة لحدوث المخاطريقوـ المدقؽ الداخمي" 
لى قياـ المدقؽ الداخمي ، وتعزو الباحثة ذلؾ إ%91.67احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي 

بتقييـ االجراءات الرقابية عمى عموميا والذي بدوره قد يؤدي إلى تقييـ االجراءات الرقابية 
 .وىذا يدعـ دوره في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية المانعة لحدوث المخاطر

 ىما: في المجال الثالث أما أدني فقرتين

 ( 11الفقرة رقـ" ) ساعد تقديـ المدقؽ الداخمي لمقترحات في زيادة كفاءة نظاـ الرقابة
، %85.83" احتمت المرتبة العاشرة مكرر بوزف نسبي الداخمية لمنع المخاطر التشغيمية

 تزيد مف احتمالية انخفاض نسبة تقديـ المدقؽ الداخمي لمقترحات ىالباحثة ذلؾ إلوتعزو 
 .في أحد المصارؼ محؿ الدراسة الداخمية لمنع المخاطر التشغيميةكفاءة نظاـ الرقابة 

 ( 10الفقرة رقـ" ) تـ تغيير إجراءات لدى دائرة الرقابة الداخمية بناء عمى اقتراح مف المدقؽ
احتمالية قمة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى  %82.50" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي الداخمي

نظرًا لقمة االقتراحات المرفوعة  بناًء عمى اقتراح المدقؽ الداخميجراءات التي تـ تغييرىا اإل
مف المدقؽ الداخمي أو عدـ اىتماـ إدارة المصرؼ بتنفيذ اقتراحات المدقؽ الداخمي 

 .بالخصوص

 4.424الثالث تساوي  المجاؿبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
% وىي أكبر مف الوزف النسبي  88.47، والوزف النسبي يساوي 0.699واالنحراؼ المعياري 

 0.05وىي أقؿ مف  0.00، ومستوى الداللة تساوي 7.37المحسوبة تساوي  tوقيمة  المتوسط

إدارة تقييـ مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة الداخمية ليا تأثير عمى مما يدؿ عمى أف 
 المخاطر التشغيمية.
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 :الفرضية الثالثةاختبار 

% بيف مراجعة 05.≤توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي  "
 ".وتقييـ إدارة المخاطر التشغيمية الرقابة الداخمية ألنظمةالمدقؽ الداخمي 

 

مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة تـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
والنتائج مبينة في  05.0عند مستوى داللة  الداخمية وتقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية

 .(4-15جدوؿ رقـ )
 

الداخمية وتقييم إلدارة المخاطر  مراجعة المدقق الداخمي ألنظمة الرقابةمعامل الرتباط بين   :(4.15)جدول 
 التشغيمية

تقييم إدارة المخاطر  اإلحصاءات المجال
 التشغيمية

 مراجعة المدقق ألنظمة الرقابة الداخمية

 0.898 معامؿ االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 24 حجـ العينة

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 
 

ذات داللة إحصائية عند  عالقة ارتباطية طرديةيوجد نو أ (4.15رقـ ) الجدوؿ يبيف
مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة الداخمية وتقييـ إدارة المخاطر بيف  0.05مستوى داللة 

كمما زادت  أنوبمعني أي نقبؿ بالفرضية  (0.898)حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط  التشغيمية
مما يعني  مراجعة المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة الداخمية كمما زاد تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

أف ىناؾ أثر لمراجعة المدقؽ الداخمي أنظمة الرقابة الداخمية عمى تقييـ إدارة المخاطر 
الذي كانت أحد نتائجيا أف قوة  (2.11دراسة )الصواؼ، مع ىذه النتيجة تتفؽ التشغيمية، و 

، ويعود ذلؾ إلى أىمية قوة الرقابة الداخمية في تقييـ إدارة ابة والتدقيؽ يقمؿ الخطر التشغيميالرق
 .المخاطر التشغيمية
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  المصرف لمقوانين  امتثال بمراعاةالمدقق الداخمي  قيامالرابع:  المجالتحميل فقرات
 واألنظمة وأثرىا عمى تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية

 

وانين واألنظمة إمتثال المصرف لمق بمراعاةالمدقق الداخمي  قيامالرابع:  المجالتحميل فقرات  :(4.16جدول )
 إدارة المخاطر التشغيميةوأثرىا عمى تقييم 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

مستوى 
 الترتيب الدللة

1 
دارة بإصدار يتأكد المدقؽ الداخمي مف قياـ اإل

 .نظمةالتعميمات الالزمة لتطبيؽ القوانيف واأل
4.500 0.590 90.00 6.04 0.00** 2 

2 
يوجد لدى المصرؼ منيجية ونظاـ محدد 

 لقياس ومراقبة المخاطر لدى المصرؼ.
4.458 0.779 89.17 4.80 0.00** 3 

3 
دارة يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف وضع اإل

لإلجراءات المناسبة لمتأكد مف التزاـ الموظفيف 
 بتطبيؽ األنظمة والقوانيف.

4.667 0.565 93.33 3.27 0.00** 1 

4 
يتـ وضع سياسات واستراتيجيات لتخفيض 

 المخاطر غير الممكف قياسيا.
4.208 0.721 84.17 3.39 0.00* 5 

5 
يتأكد المدقؽ الداخمي مف التزاـ المصرؼ 

والقرارات واالرشادات  تعميماتالبتطبيؽ 
 .سمطة النقد الفمسطينية الصادرة عف

4.167 1.167 83.33 5.05 0.00** 6 

6 
التعميمات الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية 

المخاطر  في إدارة المصرؼ ترفع مف كفاءة
 .التشغيمية

4.083 1.176 81.67 5.25 0.00** 7 

7 
تأكد المدقؽ الداخمي مف التزاـ المصرؼ 

 إدارة نظمة يساعده عمى تقييـبالقوانيف واأل
 .المخاطر التشغيمية

4.458 0.779 89.17 5.06 0.00** 3 

  **0.00 4.62 87.26 0.825 4.363 جميع الفقرات 

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند       0.01**دالة عند 

 

 

 



90 

 ىما: في المجال الرابع أعمى فقرتين أن( 4.17رقم )الجدول  يبين     

 ( 3الفقرة رقـ" )كد مف أاإلدارة لإلجراءات المناسبة لمت كد مف وضعأيقوـ المدقؽ الداخمي بالت
، %93.33بوزف نسبي  المرتبة االولى" احتمت التزاـ الموظفيف بتطبيؽ األنظمة والقوانيف

لدور أىمية كما يوجد  إلى وجود دور فعاؿ لمراقبة االمتثاؿ في المصرؼ، ذلؾوتعزو الباحثة 
 .المخاطر المصرفية انعداـتخفيض أو  في االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة

 ( 1الفقرة رقـ" )كد المدقؽ الداخمي مف قياـ اإلدارة بإصدار التعميمات الالزمة لتطبيؽ أيت
 اىتماـتعزو الباحثة ذلؾ إلى  %90" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي القوانيف واألنظمة

المصارؼ بااللتزاـ بتعميمات سمطة النقد الفمسطينية عمى العموـ ومراقبة االمتثاؿ عمى  إدارة
 وجو الخصوص.

 ىما: في المجال الرابع أما أدني فقرتين  

 ( 5الفقرة رقـ" )المصرؼ بتطبيؽ التعميمات والقرارات كد المدقؽ الداخمي مف التزاـ أيت
" احتمت المرتبة السادسة بوزف نسبي لصادرة عف سمطة النقد الفمسطينيةواالرشادات ا

 مف ذلؾ.وتعزو الباحثة ذلؾ إلى وجود مراقبة االمتثاؿ والذي ضمف عمميا التأكد  ،83.33%

 ( 6الفقرة رقـ" )مف كفاءة المصرؼ في  التعميمات الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية ترفع
، وتعزو الباحثة ذلؾ %81.67" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي إدارة المخاطر التشغيمية

المخاطر إدارة بسبب عدـ تخصيص تعميمات مف سمطة النقد الفمسطينية تتحدث عف 
 التشغيمية عمى وجو الخصوص.

، 4.363الرابع تساوي  المجاؿبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
المحسوبة  tوقيمة  المتوسط% وىي أكبر مف الوزف النسبي 87.26والوزف النسبي يساوي 

 قياـمما يدؿ عمى أف  0.05وىي أقؿ مف  0.00، ومستوى الداللة تساوي 4.62المطمقة تساوي 
 المخاطر إلدارة تقييمو عمى ليا أثر واألنظمة لمقوانيف المصرؼ امتثاؿ بمراعاة الداخمي المدقؽ

 .التشغيمية
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 -:الفرضية الرابعةاختبار 

 قيــام بــين% 05.≤ معنــوي مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات ارتباطيــة عالقــة توجــد" "
 ".التشغيمية المخاطر إدارة وتقييم واألنظمة لمقوانين المصرف متثالإ بمراعاة الداخمي المدقق

متثاؿ المصرؼ تأكد المدقؽ مف إتـ استخداـ اختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف 
والنتائج مبينة  05.0عند مستوى داللة  إدارة المخاطر التشغيميةوتقييـ واألنظمة  لمقوانيف

 . (4.17في جدوؿ رقـ )
 

وانين واألنظمة وأثرىا عمى امتثال المصرف لمقتأكد المدقق الداخمي من معامل الرتباط بين  :(4.17جدول )
 إدارة المخاطر التشغيمية تقييم

تقييم إدارة المخاطر  اإلحصاءات المجال
 التشغيمية

 تأكد المدقق الداخمي من امتثال المصرف لمقوانين واألنظمة

 0.935 معامؿ االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 24 حجـ العينة

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند      
 

ذات داللة إحصائية عند  عالقة ارتباطية طرديةيوجد نو أ (4.17)يبيف الجدوؿ رقـ 
نظمة وتقييـ إمتثاؿ المصرؼ لمقوانيف واأل بمراعاةالمدقؽ الداخمي  قياـبيف  0.05مستوى داللة 

 قياـنو كمما زاد بمعني أ 0.935يمة معامؿ االرتباط حيث كانت ق إدارة المخاطر التشغيمية
نظمة كمما زاد تقييـ إدارة المخاطر إمتثاؿ المصرؼ لمقوانيف واأل بمراعاةي المدقؽ الداخم

 يعود ذلؾلـ تتعرض الدراسات السابقة لدراسة ىذا المتغير وقد  .، أي نقبؿ الفرضيةالتشغيمية
دائرة التدقيؽ الداخمي  مطموب فحصو وتقييمو مف و أيضاً الختصاص مراقبة االمتثاؿ بو لكن

 .(4/2008)النقد الفمسطينية رقـ تعميمات سمطة  بحسب
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  ــي عمــى ثرىــاأو  الــداخمي المــدقق عمــل شــموليةالخــامس:  المجــالتحميــل فقــرات  إدارة متقي
 .التشغيمية المخاطر

 

إدارة المخاطر ثرىا عمى تقييم الداخمي وأالمدقق شمولية عمل تحميل فقرات المجال الخامس:  :(4.18جدول )
 التشغيمية

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

مستوى 
 الترتيب الدللة

1 
تشتمؿ خطة التدقيؽ السنوية عمى كافة وحدات 

 المصرؼ.
4.708 0.690 94.17 5.09 0.00** 2 

2 
أنشطة يشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى كافة 

 المصرؼ وفروعو وأنشطتو الخارجية.
4.583 0.776 91.67 4.38 0.00** 6 

3 
يشمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي النشاطات التشغيمية 

 .لممصرؼ
4.583 0.504 91.67 5.28 0.00** 6 

4 
يؽ كافة أنشطة يتـ تحديد منيجية لفحص وتدق

لى درجة المخاطر المصرؼ والمستندة إ
 المتضمنة.

4.667 0.482 93.33 5.50 0.00** 3 

5 
يشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى تقييـ عمؿ 

 .في المصرؼ مخاطرال دارةإدائرة 
4.583 0.584 91.67 4.95 0.00** 6 

6 
لى منع أو إشمولية عمؿ المدقؽ الداخمي  تؤدي

 االحتياؿ الداخمي.مخاطر  التخفيض مف
4.625 0.495 92.50 4.55 0.00** 4 

7 
منعو شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في  ساعدت
 العنصر البشري. مف مخاطرلوقوع 

4.792 0.415 95.83 5.13 0.00** 1 

تساعد شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في تقييمو  8
 أنظمة العمميات االلكترونية.مخاطر دارة إل

4.500 0.590 90.00 7.48 0.00** 9 

9 
تقييمو تساعد شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في 

 .لمخاطر التشغيميةدارة اإل
4.625 0.495 92.50 8.96 0.00** 4 

  **0.00 9.24 92.59 0.559 4.630 جميع الفقرات 

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند       0.01**دالة عند 

 

 

 



93 

 ىما: في المجال الخامس أعمى فقرتين أن (4.18رقم )الجدول  يبين     

 ( 7الفقرة رقـ" ) ساعدت شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في منعة لوقوع مخاطر مف العنصر
ة أف شموليإلى  وتعزو الباحثة ذلؾ %95.83بوزف نسبي  ولىالمرتبة األ" احتمت البشري

طالع بجميع أنشطة المصرؼ وعمؿ أقسامو مما يساعده عمؿ المدقؽ الداخمي تجعمو عمى إ
 .خطر تشغيمي ناتج مف العنصر البشري حدوث توقع احتماليةفي 

 ( 1الفقرة رقـ" )احتمت المرتبة  "تشتمؿ خطة التدقيؽ السنوية عمى كافة وحدات المصرؼ
الصادرة  المصارؼ بتطبيؽ المبادئىتماـ وتعزو الباحثة ذلؾ ا %94.17الثانية بوزف نسبي 

لى توسيع مجاؿ إدعت التي ( 2ف لجنة بازؿ )حيث إعف لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية 
والذي  جميع أنشطة وأقساـ المصرؼ بما في ذلؾ األنشطة الخارجيةالتدقيؽ الداخمي لتشمؿ 

 . ىتماـ بتنفيذه عبر السنواتزاد اال
 ىما:في المجال الخامس أما أدني فقرتين  

 ( 5الفقرة رقـ" )ؿ دائرة إدارة المخاطر في يشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى تقييـ عم
، وتعزو الباحثة ذلؾ الى %91.67" احتمت المرتبة السادسة مكرر بوزف نسبي المصرؼ

 . تقييـ عمؿ دائرة المخاطرل يفالمدققبعض ىتماـ الكافي مف االبداء عدـ إحتمالية ا

 ( 8الفقرة رقـ" ) مخاطر أنظمة  إلدارة ولية عمؿ المدقؽ الداخمي في تقييمتساعد شمو
أف  إلى وتعزو الباحثة ذلؾ %90" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي العمميات االلكترونية

ىناؾ عوامؿ أخرى تساعد المدقؽ عمى تقييمو إلدارة أنظمة العمميات االلكترونية مثؿ 
 .الكفاءة والصالحيات الممنوحة لو

الخامس تساوي  المجاؿوبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات 
% وىي أكبر مف 92.59والوزف النسبي يساوي ، 0.559واالنحراؼ المعياري يساوي، 4.630

 0.00، ومستوى الداللة تساوي 9.24المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة  المتوسطالوزف النسبي 
إدارة ر عمى تقييـ شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي ليا تأثيمما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف 

  .المخاطر التشغيمية
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 -:الفرضية الخامسةاختبار 

% بيف شمولية 05.≤توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي "
 ".عمؿ المدقؽ الداخمي لكؿ نشاط في المصرؼ وتقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

 

شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي لكؿ نشاط العالقة بيف  إليجادتـ استخداـ اختبار بيرسوف 
والنتائج مبينة في  05.0عند مستوى داللة  المصرؼ وتقييمو إلدارة المخاطر التشغيميةفي 

 (.4.19)جدوؿ رقـ 
 

    شمولية عمل المدقق الداخمي وتقييم إدارة المخاطر التشغيميةمعامل الرتباط بين  :(4.19)جدول 

 اإلحصاءات المجال
تقييم إدارة المخاطر 

 التشغيمية

 شمولية عمل المدقق الداخمي
 0.880 معامؿ االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 24 حجـ العينة

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند      
 

ذات داللة إحصائية عند  عالقة ارتباطية طرديةيوجد نو أ (4.19)يبيف الجدوؿ رقـ 
المدقؽ الداخمي لكؿ نشاط في المصرؼ وتقييـ إدارة المخاطر شمولية بيف  0.05مستوى داللة 

نو كمما زادت شمولية المدقؽ بمعني أ 0.880حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط  التشغيمية
 .أي أننا نقبؿ الفرضية الداخمي لكؿ نشاط في المصرؼ كمما زاد تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

 والتدقيؽ الرقابة مفيوـ أف عف تحدثت التي( 2011 الصواؼ،) دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ
 والفنية اإلدارية النواحي جميع ليشمؿ المحاسبية الدقة وضماف والموجودات النقدية حماية تخطى
لجنة بازؿ لمرقابة  ويعود ذلؾ إلى أف .التشغيمي الخطر مف تقمؿ والتدقيؽ الرقابة قوة وأف

( دعت إلى توسيع مجاؿ التدقيؽ الداخمي 2بازؿ ) لجنةعف المبادئ الصادرة  وضمفالمصرفية 
 .جميع أنشطة وأقساـ المصرؼ بما في ذلؾ األنشطة الخارجيةليشمؿ 
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  العمميـــات نظــم إدارةبمتابعــة  الــداخمي المــدقق قيــام: الســادس المجــالتحميــل فقــرات 
 التشغيمية المخاطر إدارة تقييم عمى ثرىاأو  لكترونيةاإل 

 

 لكترونيةاإل  العمميات نظم إدارةبمتابعة  الداخمي المدقق قيامتحميل فقرات المجال السادس:  :(4.20جدول )
 التشغيمية المخاطر إدارة تقييم عمى ثرىاأو 

المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

1 
الداخمي بالتدقيؽ عمى كافة  يقـو المدقؽ

 األنظمة الداخمية لممصرؼ.
4.708 0.464 94.17 12.22 0.00** 1 

2 
الداخمي بالتدقيؽ عمى األنظمة يقـو المدقؽ  

 لكترونية في المصرؼ.اإل
4.292 0.751 85.83 8.12 0.00** 7 

3 
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ استمرارية 

 لكترونية.المعمومات اإلمصداقية ودقة أنظمة و 
4.292 0.751 85.83 10.15 0.00** 7 

4 
يقـو المدقؽ الداخمي بالمساىمة في وضع نظاـ 

 4 **0.00 8.19 86.67 0.917 4.333 معالجة التطبيقات المعموماتية وضماف األماف.

5 
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ دقة 

 .داريةالمالية والمعمومات اإلمواعيد البيانات 
4.417 0.654 88.33 8.58 0.00** 3 

6 

يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف توافر 
االجراءات الالزمة والقادرة عمى جعؿ قواعد 
بيانات التخويؿ تقاـو بشكؿ معقوؿ احتماالت 

 .التالعب

4.333 0.637 86.67 10.21 0.00** 4 

7 
يوجد نظـ تشغيؿ بديمة في حاؿ اخفاؽ نظـ 

 .اإللكترونية عف العمؿالعمميات 
4.208 0.779 84.17 7.47 0.00** 11 

8 

يتـ التأكد مف توافر التأميف الالـز في حاؿ 
وارئ بسبب اخفاؽ نظـ تشغيؿ خطة الط

 .لكترونية عف العمؿالعمميات اإل
4.292 0.690 85.83 7.70 0.00** 7 

9 
 يتـ اجراء اختبارات دورية لنظـ العمميات

 .لكترونيةاإل
4.208 0.658 84.17 9.25 0.00** 11 

10 
ؿ يرفع المدقؽ الداخمي تقارير لإلدارة حو 

 .لكترونيةتقييمو إلدارة نظـ العمميات اإل
4.333 0.637 86.67 8.37 0.00** 4 

11 
ت األماف إلدارة نظـ يقـو المدقؽ بتقييـ اجراءا

 .لكترونية في المصرؼالعمميات اإل
4.458 0.779 89.17 8.82 0.00** 2 
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المتوسط  الفقرة  م
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
مستوى  tقيمة  النسبي

 الترتيب الدللة

12 

دارة نظـ يساعد تقييـ المدقؽ الداخمي إل
لكترونية في تقييمو إلدارة العمميات اإل

 .المخاطر الناجمة عنيا
4.208 0.833 84.17 8.12 0.00** 11 

13 

الداخمي إلدارة نظـ  يساعد تقييـ المدقؽ
لكترونية في تقييمو إلدارة العمميات اإل

 .المخاطر التشغيمية
4.292 0.806 85.83 6.25 0.00** 7 

  **0.00 8.80 86.73 0.720 4.337 جميع الفقرات 

 

 ىما:في المجال السادس  أعمى فقرتين أن (4.20رقم )الجدول  يبين

 ( 1الفقرة رقـ" )احتمت يقوـ المدقؽ الداخمي بالتدقيؽ عمى كافة األنظمة الداخمية لممصرؼ "
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى وجود تعميمات مف سمطة النقد  %94.17بوزف نسبي  ولىالمرتبة األ

باألنظمة والتعميمات دارة التنفيذية دقؽ الداخمي تقييـ مدى التزاـ اإلالفمسطينية توجب عمى الم
 .دارية لممصرؼاإل

 ( 11الفقرة رقـ" ) لكترونية في نظـ العمميات اإل إلدارةيقوـ المدقؽ بتقييـ إجراءات األماف
ىتماـ زيادة إلى ، وتعزو الباحثة ذلؾ إ%89.17" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي المصرؼ

لكترونية خاصة كونيا مصدر مف مصادر األماف لنظـ العمميات اإل بإجراءاتالمصارؼ 
 .التشغيمية المخاطر المصرفية

 ىما:في المجال السادس أما أدني فقرتين 

 ( 9الفقرة رقـ" ) يوجد( 7والفقرة رقـ )" لكترونيةعمميات اإلدورية لنظـ الجراء اختبارات إيتـ 
المرتبة  ااحتمت." العمؿ عف اإللكترونية العمميات نظـ اخفاؽ حاؿ في بديمة تشغيؿ نظـ"

 بعض عدـ اىتماـ، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى  %84.17الحادي عشر مكرر بوزف نسبي 
نظـ التشغيؿ البديمة وذلؾ ألنيا تزيد مف ختبارات الدورية ووضع االجراء بإالمصارؼ 

 المصرؼ. التكاليؼ التي يتحمميا
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 ( 12الفقرة رقـ" ) و ترونية في تقييملكنظـ العمميات اإل إلدارةيساعد تقييـ المدقؽ الداخمي
وتعزو الباحثة  %84.17" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي المخاطر الناجمة عنيا إلدارة

مخاطر نظـ العمميات ذلؾ إلى عدـ وجود الخبرة الكافية لدى بعض المدققيف لتقييـ 
 لكترونية.اإل

تساوي  السادس المجاؿيتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات  عامةوبصفة 
% وىي أكبر مف 86.73والوزف النسبي يساوي ، 0.720 واالنحراؼ المعياري يساوي، 4.337

 0.00، ومستوى الداللة تساوي 8.80المحسوبة المطمقة تساوي  tوقيمة  المتوسطالوزف النسبي 

لكترونية  ليا العمميات اإل إلدارة نظـأف تقييـ المدقؽ الداخمي مما يدؿ عمى  0.05وىي أقؿ مف 
 .تأثير عمى تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية

 

 الفرضية السادسة:اختبار 

 قياـ% بيف 05.≤ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوي  ارتباطيةتوجد عالقة  "
 ".لكترونية وتقييـ إدارة المخاطر التشغيميةالعمميات اإلنظـ إدارة  بمتابعةالداخمي  المدقؽ

 

نظـ إدارة بمتابعة  الداخمي المدقؽ قياـاختبار بيرسوف إليجاد العالقة بيف  استخداـتـ 
والنتائج مبينة  05.0عند مستوى داللة  إدارة المخاطر التشغيميةلكترونية وتقييـ العمميات اإل

 (.4-21)في جدوؿ رقـ 
 

وتقييم إدارة  اللكترونية العمميات إدارة نظمبمتابعة  الداخمي المدقق قياممعامل الرتباط بين  :(4.21)جدول 
    المخاطر التشغيمية

تقييم إدارة المخاطر  اإلحصاءات المجال
 التشغيمية

 تقييـ المدقؽ الداخمي لنظـ إدارة العمميات االلكترونية
 0.880 معامؿ االرتباط
 0.000 مستوى الداللة
 24 حجـ العينة

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند      
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ذات داللة إحصائية عند  ارتباطية طرديةعالقة يوجد نو أ (4.21)رقـ الجدوؿ  يبيف
لكترونية وتقييـ إدارة نظـ إدارة العمميات اإلبمتابعة الداخمي  المدقؽ قياـبيف  0.05مستوى داللة 

المدقؽ  نو كمما زاد تقييـبمعني أ 0.928يمة معامؿ االرتباط حيث كانت ق المخاطر التشغيمية
، أي أننا نقبؿ دارة المخاطر التشغيميةإل ومما زاد تقييملنظـ إدارة العمميات االلكترونية ك الداخمي
 .الفرضية

 

 تحميل محاور الدراسة ككل: 4.5

( والذي يبيف 4.22لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) tتـ استخداـ اختبار 
في محاور الدراسة مرتبة تنازليًّا حسب الوزف النسبي لكؿ محور، وبصفة  الدراسةآراء أفراد عينة 

، والوزف النسبي يساوي 3.92عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع المحاور تساوي 
وىي أقؿ مف  0.000، ومستوى الداللة تساوي 16.396المحسوبة تساوي  t% وقيمة 78.47
 .في تقييـ إدارة المخاطر التشغيميةدور التدقيؽ الداخمي مما يدؿ عمى  0.05

 

 الدراسة مجالتتحميل  :(4.22)جدول 

المتوسط  المجال الترتيب
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة 
t 

مستوى 
 الدللة

 **0.00 9.24 92.59 0.559 4.63 .شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي األوؿ

 **0.00 7.37 88.47 0.699 4.424 .الداخمية المدقؽ الداخمي ألنظمة الرقابة مراجعة الثاني

 الثالث
امتثاؿ المصارؼ   بمراعاةالمدقؽ الداخمي  قياـ

 .لمقوانيف واألنظمة
4.363 0.825 87.26 4.62 0.00** 

 **0.00 6.58 87.24 0.732 4.362 .الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي الرابع

 الخامس
نظـ إدارة العمميات بمتابعة المدقؽ الداخمي  قياـ

 اإللكترونية.
4.337 0.72 86.73 8.8 0.00** 

 **0.00 5.59 81.21 0.915 4.06 .كفاءة المدقؽ الداخمي السادس

 0.000 7.03 87.25 0.742 4.363 المجالتجميع  

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند       0.01**دالة عند    
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دارة لدور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إ النسبي الوزف( أف 4.22يبيف الجدوؿ رقـ )
الحفاظ عمى باىتماـ المصارؼ ذلؾ إلى تعزو الباحثة و  %.87.25ىو  المخاطر التشغيمية

 استقرارىا وتخفيض المخاطر التي قد تتعرض ليا وبالتالي فيي تيتـ بتقييـ إدارة المخاطر
مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يتزامف معو العديد بيا طرفيا، وأصبحت تيتـ  التشغيمية

مف المخاطر التشغيمية وبالتالي فيي تسعى لتعزيز دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر 
جراءات الالزمة ي مخاطر تشغيمية محتممة وتتخذ اإلحتى تكوف عمى استعداد ألالتشغيمية 

وتتفؽ ىذه النتيجة إلى حد ما مع دراسة  المخاطر أو التخفيض مف تأثيرىا.لتجنب ىذه 
 ( بأف التدقيؽ الداخمي يساىـ بشكؿ فعاؿ في عممية إدارة المخاطر.2.11)البجيرمي، 

 
 -:السابعةاختبار الفرضية 

دور التدقيق الداخمي في حول  05.0"توجد فروق عند مستوى دللة إحصائية 
 كاآلتي": بيانات المدقق الداخمييعزى إلى  تقييم إدارة المخاطر التشغيمية

 المؤىؿ العممي. .1

 التخصص. .2

 المنصب الوظيفي .3

 .تبعية المدقؽ الداخمي .4

 .مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي .5

 .الشيادات المينية .6

 .الداخمي عدد الدورات التدريبية التي التحؽ بيا المدقؽ الداخمي في مجاؿ عممو في التدقيؽ .7

 مجاؿ الدورات التي التحؽ بيا المدقؽ الداخمي في عممو الحالي. .8

وجػود الئحػة واضػحة فػي مكػاف عمػؿ المػػدقؽ الػداخمي تحػدد دور التػدقيؽ الػداخمي فػي تقيػػيـ  .9
 إدارة المخاطر التشغيمية.
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 ويتفرع مف تمؾ الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 :: المؤىل العمميولً أ

 " 05.0توجــد فــروق عنــد مســتوى دللــة إحصــائية  دور التــدقيق الــداخمي فــي حــول
 يعزى إلى المؤىل العممي. تقييم إدارة المخاطر

اختبار  F "One Way ANOVA"مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار  لمتحقؽ
دور التدقيؽ الداخمي في  الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿتحميؿ التبايف األحادي الختبار 

 .يعزى إلى المؤىؿ العممي تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية
 

بين إجابات المبحوثين حول دور  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  :(4.23جدول )
 التدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى المؤىل العممي

مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"F" 

مستوى 
 الدللة

المجاؿ 
 األوؿ

 25.464 2 50.929 بيف المجموعات
.149 

 

 

.863// 

 

 

 171.287 21 3597.029 داخؿ المجموعات

  23 3647.958 المجموع

المجاؿ 
 الثاني

 15.504 2 31.007 بيف المجموعات
.274 

 

 

.763// 

 

 
 56.521 21 1186.951 المجموعاتداخؿ 

  23 1217.958 المجموع

المجاؿ 
 الثالث

 971. 2 1.941 بيف المجموعات
.021 

 

 

.979// 

 

 

 46.471 21 975.892 داخؿ المجموعات

  23 977.833 المجموع

المجاؿ 
 الرابع

 10.783 2 21.566 بيف المجموعات
.466 

 

 

.634// 

 

 
 23.162 21 486.392 داخؿ المجموعات

  23 507.958 المجموع

المجاؿ 
 الخامس

 6.118 2 12.235 بيف المجموعات
.652 

 

 

.531// 

 

 

 9.386 21 197.098 داخؿ المجموعات

  23 209.333 المجموع

 //775. 258. 15.342 2 30.684 بيف المجموعاتالمجاؿ 
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مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"F" 

مستوى 
 الدللة

  59.378 21 1246.941 داخؿ المجموعات السادس

 

 

 
  23 1277.625 المجموع

جمالي إ
 المجالت

 150.779 2 301.559 بين المجموعات
.097 

 

 

.908// 

 

 

 1554.751 21 32649.775 داخل المجموعات

  23 32951.333 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند           

، كما أف قيمة مستوى 0.097المحسوبة تساوي  F( أف قيمة 4.23جدوؿ رقـ )ال يبيف
وجود فروؽ عند مستوى داللة  عدـ مما يدؿ عمى 0.05مف  أكبروىي  0.908الداللة تساوي 

05.0  دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية بيف إجابات المبحوثيف حوؿ
 العممي.يعزى إلى المؤىؿ 

 

 :: التخصصثانياً 

  05.0توجد فروق عند مستوى دللة إحصائية  دور التدقيق الداخمي في تقييم حول
 .التخصصإلى  إدارة المخاطر التشغيمية تعزي

اختبار  F "One Way ANOVA"مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار  لمتحقؽ
الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿ دور التدقيؽ الداخمي في تحميؿ التبايف األحادي الختبار 

 تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى التخصص.
 

بين إجابات المبحوثين حول دور  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  :(4.24)جدول 
 التخصصالتدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى 

مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة اختبار
"F" مستوى الدللة 

المجاؿ 
 األوؿ

 159.007 3 477.021 بيف المجموعات
1.003 

 
 

.412 
// 
 

داخؿ 
 المجموعات

3170.938 20 158.547 

  23 3647.958 المجموع
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مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة اختبار
"F" مستوى الدللة 

المجاؿ 
 الثاني

 156.563 3 469.688 بيف المجموعات

4.185 

 

 

.019 

* 

 

داخؿ 
 المجموعات

748.271 20 37.414 

  23 1217.958 المجموع

المجاؿ 
 الثالث

 110.333 3 331.000 بيف المجموعات

3.411 

 

 

.037 

* 

 

داخؿ 
 المجموعات

646.833 20 32.342 

  23 977.833 المجموع

المجاؿ 
 الرابع

 51.729 3 155.188 بيف المجموعات

2.933 

 

 

.058 

// 

 

داخؿ 
 المجموعات

352.771 20 17.639 

  23 507.958 المجموع

المجاؿ 
 الخامس

 10.583 3 31.750 بيف المجموعات

1.192 

 

 

.338 

// 

 

داخؿ 
 المجموعات

177.583 20 8.879 

  23 209.333 المجموع

المجاؿ 
 السادس

 121.069 3 363.208 بيف المجموعات

2.648 

 

 

.077 

// 

 

داخؿ 
 المجموعات

914.417 20 45.721 

  23 1277.625 المجموع

جمالي إ
 المجالت

 3102.743 3 9308.229 بين المجموعات

2.625 

 

 

.079 

// 

 

داخل 
 1182.155 20 23643.104 المجموعات

  23 32951.333 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 
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 0.079، وأف قيمة مستوى الداللة 2.625تساوي  Fأف قيمة  (4.24)يبيف جدوؿ رقـ 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ  مما يدؿ عمى عدـ وجود 0.05وىي أكبر مف 

ر التدقيؽ الداخمي )المجاؿ األوؿ، المجاؿ الرابع، دو استجابات عينة الدراسة حوؿ بيف  0.05
 اجمالي المجاالت( في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية تعزى السادس، المجاؿ الخامس، المجاؿ

استجابات بيف  0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة نو يوجد فروؽ ، وأالي التخصص
المجاؿ الثالث( في تقييـ إدارة المخاطر  التدقيؽ الداخمي )المجاؿ الثاني، دورعينة الدراسة حوؿ 

والجداوؿ التالية  داـ اختبار شيفيوولتوضيح  الفروقات تـ استخ ،خصصالي الت التشغيمية تعزى
 توضح ذلؾ.

 المجال الثاني: .1
 في المجال الثاني الفروقات بين فئات التخصص :(4.25)جدول 

المتوسط  
 الحسابي

عموم مالية  عمالإدارة أ محاسبة
 ومصرفية

 اخرى

 1.313 10.521- 9.521- - 72.188 محاسبة

 10.833 1- - 9.521 62.667 عمالإدارة أ

 11.833 - 1 10.521 61.667 عموم مالية ومصرفية

 - 11.833- 10.833- 1.313- 73.500 خرىأ

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أنو (4.25)رقـ الجدوؿ  يبيف
 بيف فئات التخصص في المجاؿ الثاني. 0.05

 المجال الثالث: .2
 في المجال الثالث الفروقات بين فئات التخصص  (4.26)جدول 

 
المتوسط 
 عمالإدارة أ محاسبة الحسابي

عموم مالية 
 خرىأ ومصرفية

 2.750 5.083- 10.083- - 54.750 محاسبة

 12.833 5 - 10.083 44.667 عمالإدارة أ

عموم مالية 
 ومصرفية

49.667 5.083 -5.00 - 7.833 

 - 7.833- 12.833- 2.750- 57.500 خرىأ

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أ (4.26) رقـ الجدوؿ يبيف     
 بيف فئات التخصص في المجاؿ الثالث. 0.05داللة 
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 :المنصب الوظيفي: ثالثاً 

  05.0توجد فروق عند مستوى دللة إحصائية  دور التـدقيق الـداخمي فـي تقيـيم حول
 .المنصب الوظيفيإلى  التشغيمية تعزيإدارة المخاطر 

 

تحميؿ  F "One Way ANOVA"الفرضية تـ استخداـ اختبار  صحة الختبار
دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة  الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿختبار التبايف األحادي ال
 المنصب الوظيفي.يعزى إلى  المخاطر التشغيمية

 
بين إجابات المبحوثين حول دور  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  :(4.27جدول )

 المنصب الوظيفيتقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى  التدقيق الداخمي في

مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "Fاختبار "

مستوى 
 الدللة

المجاؿ 
 األوؿ

 109.214 3 327.641 بيف المجموعات
.658 

 

 

.588// 

 

 

 166.016 20 3320.317 داخؿ المجموعات

  23 3647.958 المجموع

المجاؿ 
 الثاني

 9.434 3 28.301 بيف المجموعات
.159 

 

 

.923// 

 

 

 59.483 20 1189.657 داخؿ المجموعات

  23 1217.958 المجموع

المجاؿ 
 الثالث

 55.151 3 165.452 بيف المجموعات
1.358 

 

 

.284// 

 

 
 40.619 20 812.381 داخؿ المجموعات

  23 977.833 المجموع

المجاؿ 
 الرابع

 12.221 3 36.663 بيف المجموعات
.519 

 

 

.674// 

 

 
 23.565 20 471.295 داخؿ المجموعات

  23 507.958 المجموع

المجاؿ 
 الخامس

 6.739 3 20.216 بيف المجموعات
.713 

 

 

.556// 

 

 
 9.456 20 189.117 داخؿ المجموعات

  23 209.333 المجموع

المجاؿ 
 السادس

 34.053 3 102.158 بيف المجموعات
.579 

 

 

.635// 

 

 
 58.773 20 1175.467 داخؿ المجموعات

  23 1277.625 المجموع
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مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "Fاختبار "

مستوى 
 الدللة

جمالي إ
 المجالت

 598.688 3 1796.063 بين المجموعات

.384 

 

 

.765// 

 

 

 1557.763 20 31155.270 داخل المجموعات

  23 32951.333 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند         
 

، كما أف قيمة مستوى 0.384المحسوبة تساوي  Fأف قيمة  (4.27)جدوؿ رقـ ال يبيف
وجود فروؽ عند مستوى داللة  عدـ مما يدؿ عمى 0.05مف  أكبروىي  0.765الداللة تساوي 

05.0  دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية بيف إجابات المبحوثيف حوؿ
 المنصب الوظيفي.يعزى إلى 
 

 :)مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيق( المدقق الداخمي يتبع مباشرة إلى: رابعاً 

  05.0توجــد فــروق عنــد مســتوى دللــة إحصــائية  دور التــدقيق الــداخمي فــي حــول
 .ة المباشرة لممدقق الداخمييالتبعإلى  تقييم إدارة المخاطر التشغيمية تعزي

 

 T "Indepenedent sample t test"تـ استخداـ اختبار مف صحة الفرضية  لمتحقؽ

دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر  الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿختبار إل
 .)مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيؽ(التبعية المباشرة لممدقؽ الداخمييعزى إلى  التشغيمية
 
المبحوثين حول  بين إجابات( (T "Indepenedent sample testاختبار "نتائج تحميل  :(4.28جدول )

 ممدقق الداخميالتبعية المباشرة لدور التدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى 

المتوسط  العدد  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 "Tاختبار "

مستوى 
 الدللة

 المجال األول
 12.401 79.300 10 مجمس إدارة المصرؼ

-0.619 0.542// 
 13.013 82.571 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ

 المجال الثاني
 5.116 69.200 10 مجمس إدارة المصرؼ

-0.330 0.744// 
 8.666 70.214 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ
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المتوسط  العدد  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة 
 "Tاختبار "

مستوى 
 الدللة

 المجال الثالث
 5.922 51.200 10 مجمس إدارة المصرؼ

-1.208 0.240// 
 6.802 54.429 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ

 المجال الرابع
 3.273 30.600 10 مجمس إدارة المصرؼ

0.050 0.960// 
 5.626 30.500 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ

المجال 
 الخامس

 2.983 41.300 10 مجمس إدارة المصرؼ
-0.495 0.625// 

 3.125 41.929 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ

المجال 
 السادس

 6.059 55.600 10 المصرؼ مجمس إدارة
-0.423 0.677// 

 8.489 56.929 14 لجنة المراجعة والتدقيؽ

جمالي إ
 المجالت

 31.001 327.200 10 مجمس إدارة المصرف
-0.589 0.562// 

 42.778 336.571 14 لجنة المراجعة والتدقيق 

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 

 0.05 مف أكبر وىي 0.562 تساوي الداللة مستوى قيمة أف (4.28) رقـ الجدوؿ يبيف
ر دو حوؿ  المبحوثيف إجابات بيف 05.0 داللة مستوى عند فروؽ وجود عدـ عمى يدؿ مما

الخامس، التدقيؽ الداخمي )المجاؿ األوؿ، المجاؿ الثاني، المجاؿ الثالث، المجاؿ الرابع، المجاؿ 
التبعية  إلى اجمالي المجاالت( في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية تعزى المجاؿ السادس،

 .إلى مجمس اإلدارة أو لجنة المراجعة والتدقيؽ المباشرة لممدقؽ الداخمي
 

 مدة مزاولة مينة التدقيق الداخمي:: خامساً 

  05.0توجــد فــروق عنــد مســتوى دللــة إحصــائية  دور التــدقيق الــداخمي فــي حــول
 .مدة مزاولة مينة التدقيق الداخميإلى  تقييم إدارة المخاطر التشغيمية تعزي

 

تحميؿ  F "One Way ANOVA"لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار 
دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة  الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿالتبايف األحادي الختبار 

 مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي.يعزى إلى  المخاطر التشغيمية
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بين إجابات المبحوثين حول دور  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  :(4.29جدول )
 مينة التدقيق الداخميمدة مزاولة التدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى 

مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"F" 

مستوى 
 الدللة

المجاؿ 
 األوؿ

 461.343 3 1384.030 بيف المجموعات
4.076 

 

 

.021* 

 

 

 113.196 20 2263.929 داخؿ المجموعات

  23 3647.958 المجموع

المجاؿ 
 الثاني

 106.093 3 318.280 بيف المجموعات
2.358 

 

 

.102// 

 

 

 44.984 20 899.679 داخؿ المجموعات

  23 1217.958 المجموع

المجاؿ 
 الثالث

 137.143 3 411.429 بيف المجموعات
4.843 

 

 

.011* 

 

 
 28.320 20 566.405 داخؿ المجموعات

  23 977.833 المجموع

المجاؿ 
 الرابع

 61.851 3 185.554 بيف المجموعات
3.837 

 

 

.025* 

 

 
 16.120 20 322.405 داخؿ المجموعات

  23 507.958 المجموع

المجاؿ 
 الخامس

 22.516 3 67.548 بيف المجموعات
3.176 

 

 

.046* 

 

 
 7.089 20 141.786 داخؿ المجموعات

  23 209.333 المجموع

المجاؿ 
 السادس

 184.470 3 553.411 بيف المجموعات
5.094 

 

 

.009** 

 

 

 36.211 20 724.214 داخؿ المجموعات

  23 1277.625 المجموع

جمالي إ
 المجالت

 4612.956 3 13838.869 بين المجموعات
4.827 

 

 

.011* 

 

 

 955.623 20 19112.464 داخل المجموعات

  23 32951.333 المجموع

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 
 

 0.011، وأف قيمة مستوى الداللة 4.827تساوي  Fأف قيمة  (4.29)يبيف جدوؿ رقـ 
 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ  مما يدؿ عمى وجود 0.05وىي أقؿ مف 

ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة فروؽ بيف استجابات عينة الدراسة، فيالحظ أنو ال يوجد 
دور التدقيؽ الداخمي )المجاؿ الثاني( في تقييـ إدارة حوؿ  بيف استجابات عينة الدراسة 0.05
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ذات داللة ، وانو يوجد فروؽ الي مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي المخاطر التشغيمية تعزى
دور التدقيؽ الداخمي اسة حوؿ استجابات عينة الدر بيف  0.05إحصائية عند مستوى داللة 

اجمالي  المجاؿ الرابع، المجاؿ الخامس، المجاؿ السادس، )المجاؿ األوؿ، المجاؿ الثالث،
، الي مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي المخاطر التشغيمية تعزى إدارة( في تقييـ المجاالت
 توضح ذلؾ.والجداوؿ التالية   الفروقات تـ استخداـ اختبار شيفية ولتوضيح
 

 المجال األول:.1
 في المجال األول مدة مزاولة مينة التدقيق الداخميالفروقات بين فئات  :(4.30جدول )

المتوسط  
 الحسابي

 5قل من أ
 كثرسنة فأ 15 سنة 15-10 سنوات 10-5 سنوات

 2.00 15.07 17.07 - 71.50 سنوات 5قل من أ
 15.07- 2.00- - 17.07- 88.57 سنوات 5-10

 13.07- - 2.00 15.07- 86.57 سنة 10-15
 - 13.07 15.07 2.00- 73.50 كثرسنة فأ 15

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى أ (4.30يبيف الجدوؿ رقـ )     
 وؿ.نة التدقيؽ الداخمي في المجاؿ األبيف فئات مدة مزاولة مي 0.05داللة 

 

 المجال الثالث: .2
 في المجال الثالث مدة مزاولة مينة التدقيق الداخميالفروقات بين فئات  :(4.31جدول )

المتوسط  
 الحسابي

 5قل من أ
 سنوات

 كثرسنة فأ 15 سنة 15-10 سنوات 5-10

 1.67- 8.97 5.40 - 49.17 سنوات 5قل من أ

 7.07- 3.57 - 5.40- 54.57 سنوات 5-10

 *10.64- - 3.57- 8.97- 58.14 سنة 10-15

 - *10.64 7.07 1.67 47.50 كثرسنة فأ 15
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يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  أنو (4.31يبيف الجدوؿ رقـ )     
 15سنوات إلى 10ثالث بيف )بيف فئات مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي في المجاؿ ال 0.05
 سنة. 15سنوات الي  10كثر( لصالح سنة فأ 15فئة )و ( سنة
 المجال الرابع: .3

 في المجال الرابع الفروقات بين فئات مدة مزاولة مينة التدقيق الداخمي :(4.32جدول )

المتوسط  
 الحسابي

 5قل من أ
 سنوات

 كثرسنة فأ 15 سنة 15-10 سنوات 5-10

 1.33- 5.31 4.74 - 27.83 سنوات 5قل من أ

 6.07- 0.57 - 4.74- 32.57 سنوات 5-10

 6.64- - 0.57- 5.31- 33.14 سنة 10-15

 - 6.64 6.07 1.33 26.50 كثرسنة فأ 15

 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أ (4.32يبيف جدوؿ رقـ )
 بيف فئات مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي في المجاؿ الرابع. 0.05

 

 المجال الخامس: .4
 في المجال الخامس الفروقات بين فئات مدة مزاولة مينة التدقيق الداخمي  :(4.33)جدول 

المتوسط  
 الحسابي

 5قل من أ
 كثرسنة فأ 15 سنة 15-10 سنوات 10-5 سنوات

 0.500 3.79 3.36 - 39.50 سنوات 5قل من أ

 2.86- 0.43 - 3.36- 42.86 سنوات 5-10

 3.29- - 0.43- 3.79- 43.28 سنة 10-15

 - 3.28 2.86 0.500- 40.00 كثرفأسنة  15

 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أ (4.33)يبيف الجدوؿ رقـ 
 مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي في المجاؿ الخامس. فئاتبيف  0.05
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 المجال السادس: .5
 في المجال السادس الفروقات بين فئات مدة مزاولة مينة التدقيق الداخمي (4.34)جدول 

المتوسط  
 الحسابي

 5قل من أ
 كثرسنة فأ 15 سنة 15-10 سنوات 10-5 سنوات

 4.00- 8.07 7.50 - 52.50 سنوات 5قل من أ

 *11.50- 0.57 - 7.50- 60.00 سنوات 5-10

 *12.07- - 0.57- 8.07- 60.57 سنة 10-15

 - *12.07 *11.50 4.00 48.50 كثرسنة فأ 15

 

 0.05نو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أ (4.34)يبيف الجدوؿ رقـ 
سنة  15 و سنوات، 10-5مي في المجاؿ السادس )بيف فئات مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخ

 10سنة فاكثر( لصالح  15و  سنة، 15سنوات الي 10سنوات، و ) 10-5فاكثر( لصالح 
 سنة.15سنوات الي 

 

 المجالت: جمالي. إ7
 جمالي المجالتفي إ الفروقات بين فئات مدة مزاولة مينة التدقيق الداخمي (4.35)جدول 

المتوسط  
 الحسابي

 5قل من أ
 كثرسنة فأ 15 سنة 15-10 سنوات 10-5 سنوات

 6.25- 49.00 42.57 - 307.00 سنوات 5قل من أ

 48.82- 6.42 - 42.57- 349.57 سنوات 5-10

 55.25- - 6.43- 49.00- 356.00 سنة 10-15

 - 55.25 48.82 6.25 300.75 كثرسنة فأ 15

 

نو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة أ (4.35) رقـالجدوؿ يبيف 
 جمالي المجاالت.مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي في إبيف فئات مدة  0.05
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 الشيادات المينية:: سادساً 

  05.0توجــد فــروق عنــد مســتوى دللــة إحصــائية  دور التــدقيق الــداخمي فــي حــول
 .الشيادات المينيةإلى  تقييم إدارة المخاطر التشغيمية تعزي

تحميؿ  F "One Way ANOVAلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار "
دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة  حوؿ الفروؽ في آراء عينة الدراسةالتبايف األحادي الختبار 

 الشيادات المينية.يعزى إلى  المخاطر التشغيمية
بين إجابات المبحوثين حول دور  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  (4.36)جدول 

 الشيادات المينيةالتدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى 

مجموع    
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اختبار 

"F" 

مستوى 
 الدللة

المجاؿ 
 األوؿ

 327.097 3 981.292 بيف المجموعات

2.453 

 

 

.093// 

 

 

داخؿ 
 المجموعات

2666.667 20 133.333 

  23 3647.958 المجموع

المجاؿ 
 الثاني

 32.949 3 98.847 بيف المجموعات

.589 

 

 

.629// 

 

 

داخؿ 
 المجموعات

1119.111 20 55.956 

  23 1217.958 المجموع

المجاؿ 
 الثالث

 40.907 3 122.722 بيف المجموعات

.957 

 

 

.432// 

 

 

داخؿ 
 المجموعات

855.111 20 42.756 

  23 977.833 المجموع

المجاؿ 
 الرابع

 16.616 3 49.847 بيف المجموعات

.725 

 

 

.549// 

 

 

داخؿ 
 المجموعات

458.111 20 22.906 

  23 507.958 المجموع

المجاؿ 
 الخامس

 10.222 3 30.667 بيف المجموعات

1.144 

 

 

.355// 

 

 

داخؿ 
 المجموعات

178.667 20 8.933 

  23 209.333 المجموع
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مجموع    
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اختبار 

"F" 

مستوى 
 الدللة

المجاؿ 
 السادس

 31.338 3 94.014 بيف المجموعات

.530 

 

 

.667// 

 

 

داخؿ 
 المجموعات

1183.611 20 59.181 

  23 1277.625 المجموع

جمالي إ
 المجالت

 1701.907 3 5105.722 بين المجموعات

1.222 

 

 

.328// 

 

 

داخل 
 1392.281 20 27845.611 المجموعات

  23 32951.333 المجموع

، كما أف قيمة مستوى 1.222المحسوبة تساوي  Fأف قيمة  (4.36)جدوؿ رقـ ال يبيف
وجود فروؽ عند مستوى داللة  عدـ مما يدؿ عمى 0.05مف  أكبروىي  0.328الداللة تساوي 

05.0  الثاني المجاؿ ،األوؿ المجاؿ) الداخمي التدقيؽ دور حوؿبيف إجابات المبحوثيف، 
 تقييـ في( المجاالت اجمالي ،السادس المجاؿ ،الخامس المجاؿ ،الرابع المجاؿ ،الثالث المجاؿ
 .المينية الشيادات الي  تعزى التشغيمية المخاطر إدارة
 

 :عدد الدورات التدريبية التي التحق بيا المدقق الداخمي في مجال عممو: سابعاً 

  05.0توجــد فــروق عنــد مســتوى دللــة إحصــائية  دور التــدقيق الــداخمي فــي حــول
عــدد الــدورات التدريبيــة التــي التحــق بيــا فــي إلــى  المخــاطر التشــغيمية تعــزيتقيــيم إدارة 

 .مجال عممو في التدقيق الداخمي

تحميؿ  F "One Way ANOVA"لمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار 
دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة  الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿالتبايف األحادي الختبار 

في التدقيؽ  عممو مجاؿ في بيا التحؽ التي التدريبية الدورات عدديعزى إلى  المخاطر التشغيمية
 .الداخمي
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بين إجابات المبحوثين حول دور  (One Way ANOVA)نتائج تحميل التباين األحادي  :(4.37جدول )
 مجال في بيا التحق التي التدريبية الدورات عددالتدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى 

 عممو

مجموع   
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اختبار 
"F" مستوى الدللة 

المجاؿ 
 األوؿ

 25.375 2 50.750 بيف المجموعات
.148 

 

 

.863// 

 

 
 171.296 21 3597.208 داخؿ المجموعات

  23 3647.958 المجموع

المجاؿ 
 الثاني

 75.429 2 150.858 بيف المجموعات
1.484 

 

 

.249// 

 

 

 50.814 21 1067.100 داخؿ المجموعات

  23 1217.958 المجموع

المجاؿ 
 الثالث

 111.679 2 223.358 بيف المجموعات
3.108 

 

 

.066// 

 

 
 35.927 21 754.475 داخؿ المجموعات

  23 977.833 المجموع

المجاؿ 
 الرابع

 31.175 2 62.350 بيف المجموعات
1.469 

 

 

.253// 

 

 

 21.219 21 445.608 داخؿ المجموعات

  23 507.958 المجموع

المجاؿ 
 الخامس

 13.450 2 26.900 بيف المجموعات
1.548 

 

 

.236// 

 

 

 8.687 21 182.433 داخؿ المجموعات

  23 209.333 المجموع

المجاؿ 
 السادس

 25.196 2 50.392 بيف المجموعات
.431 

 

 

.655// 

 

 

 58.440 21 1227.233 داخؿ المجموعات

  23 1277.625 المجموع

اجمالي 
 المجالت

 986.363 2 1972.725 بين المجموعات
.669 

 

 

.523// 

 

 

 1475.172 21 30978.608 داخل المجموعات

  23 32951.333 المجموع
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، كما أف قيمة مستوى 0.669المحسوبة تساوي  F( أف قيمة 4.37جدوؿ رقـ )ال يبيف
وجود فروؽ عند مستوى داللة  عدـ مما يدؿ عمى 0.05مف  أكبروىي  0.523الداللة تساوي 

05.0  الثاني المجاؿ ،األوؿ المجاؿ) الداخمي التدقيؽ دور حوؿبيف إجابات المبحوثيف، 
 تقييـ في( المجاالت اجمالي ،السادس المجاؿ ،الخامس المجاؿ ،الرابع المجاؿ ،الثالث المجاؿ
في  عممو مجاؿ في بيا التحؽ التي التدريبية الدورات عددإلى  تعزى التشغيمية المخاطر إدارة

 التدقيؽ الداخمي.
 

وجود لئحة واضحة في مكان عمل المدقق الداخمي تحدد دور التدقيق الداخمي في : اً ثامن
 تقييم إدارة المخاطر التشغيمية:

  05.0توجد فروق عند مستوى دللة إحصائية  دور التدقيق الداخمي في تقيـيم حول
 الـداخمي المـدقق عمـل مكـان فـي واضـحة لئحـة وجـودإلى  إدارة المخاطر التشغيمية تعزي

 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييم في الداخمي التدقيق دور تحدد
 

 T "Indepenedent sample t test"تـ استخداـ اختبار مف صحة الفرضية  لمتحقؽ
دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر  الفروؽ في آراء عينة الدراسة حوؿالختبار 
 التدقيؽ دور تحدد الداخمي المدقؽ عمؿ مكاف في واضحة الئحة وجوديعزى إلى  التشغيمية
 .التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ في الداخمي
بين إجابات المبحوثين حول  ((T "Indepenedent sample testاختبار "نتائج تحميل  :(4.38جدول )

 المدقق عمل مكان في واضحة لئحة وجوددور التدقيق الداخمي في تقييم إدارة المخاطر التشغيمية يعزى إلى 
 التشغيمية المخاطر إدارة تقييم في الداخمي التدقيق دور تحدد الداخمي

 العدد  
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
"T" 

مستوى 
 الدللة

 المجاؿ األوؿ
 12.007 81.947 19 نعـ

0.552 0.587// 
 15.837 78.400 5 ال

 المجاؿ الثاني
 6.553 69.947 19 نعـ

0.200 0.843// 
 10.521 69.200 5 ال

 المجاؿ الثالث
 5.631 53.526 19 نعـ

0.640 0.529// 
 9.864 51.400 5 ال

 //0.701 0.389 3.541 30.737 19 نعـ المجاؿ الرابع
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المتوسط  العدد  
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة اختبار 
"T" 

مستوى 
 الدللة

 8.349 29.800 5 ال

 المجاؿ الخامس
 2.774 41.842 19 نعـ

0.547 0.590// 
 4.123 41.000 5 ال

 المجاؿ السادس
 5.715 56.000 19 نعـ

-0.472 0.641// 
 13.008 57.800 5 ال

اجمالي 
 المجالت

 31.735 334.000 19 نعم
0.330 0.745// 

 60.542 327.600 5 ل

 0.05//غير دالة عند     0.05*دالة عند         0.01**دالة عند 
 

 0.05 مف أكبر وىي 0.745 تساوي الداللة مستوى قيمة أف( 4.38) رقـ الجدوؿ يبيف
ر دو حوؿ  المبحوثيف إجابات بيف 05.0 داللة مستوى عند فروؽ وجود عدـ عمى يدؿ مما

)المجاؿ األوؿ، المجاؿ الثاني، المجاؿ الثالث، المجاؿ الرابع، المجاؿ الخامس، التدقيؽ الداخمي 
 الئحة وجودإلى  اجمالي المجاالت( في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية تعزى المجاؿ السادس،

 المخاطر إدارة تقييـ في الداخمي التدقيؽ دور تحدد الداخمي المدقؽ عمؿ مكاف في واضحة
 .التشغيمية
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 الخاهسالفصل 

 النتائج والتىصياث 
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 نتائج الدراسة:  5.1

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر  ىدفت
التشغيمية في المصارؼ العاممة في قطاع غزة، وفي ضوء الدراسة العممية تـ التوصؿ إلى 

 النتائج التالية:

ويوجد لكفاءة المدقؽ الداخمي عمى تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية،  ايجابي يوجد تأثير .1
المصارؼ إدارة قبؿ ال يوجد اىتماـ مف لكف كفاءة نسبية لدى المدققيف الداخمييف العامميف 

العدد الكافي مف المدققيف الداخمييف أصحاب الكفاءة المينية  بتوفير العاممة في قطاع غزة
كما أنو ال يوجد ف عينة الدراسة ال يحمموف أي شيادة مينية % م75وقد لوحظ ذلؾ كوف 

والتي لوحظت مف عدد  التدريب المستمر ليـ وتطوير مياراتيـ اعتماد سياسة حرص عمى
 .الدورات المنخفضة نسبيًا التي حصؿ عمييا المدققوف الداخميوف 

بشكؿ  التشغيمية تؤثر الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تقييمو إلدارة المخاطر .2
، ويوجد صالحيات لدى المدققيف الداخمييف، لكف يوجد تضارب في المصالح مع ايجابي

، وكذلؾ عدـ بحسب اجابات المبحوثيف اإلدارة التنفيذية لدى بعض المدققيف الداخمييف
مما يعني عدـ  اطالع بعض المدققيف الداخمييف عمى محاضر اجتماعات مجمس اإلدارة

وبالتالي عدـ تمكنيـ مف توقع المخاطر الناجمة عف قرارات  مية اتخاذ القراراشراكيـ في عم
 مجمس اإلدارة.

لقياـ المدقؽ الداخمي مراجعة أنظمة الرقابة الداخمية عمى تقييمو إلدارة  ايجابي يوجد تأثير .3
 ممتزموف بمراجعة نظاـ الرقابة الداخمية، ولوحظ أف المدققوف الداخميوف المخاطر التشغيمية

 .وتقييـ االجراءات الرقابية
يوجد تأثير ايجابي لقياـ المدقؽ الداخمي بالتأكد مف إمتثاؿ المصارؼ لمقوانيف واألنظمة  .4

عمى تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية، حيث إنو يوجد اىتماـ مف قبؿ إدارة المصرؼ 
 واألنظمة. بااللتزاـ بالقوانيف

اخمي عمى تقييمو إلدارة المخاطر التشغيمية، يوجد أثر ايجابي لشمولية عمؿ المدقؽ الد .5
، مع انخفاض حيث إنو ساعدت المدقؽ الداخمي في منع أحد أنواع المخاطر التشغيمية

 نسبة قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ دائرة إدارة المخاطر.
المخاطر تقييـ المدقؽ الداخمي إلدارة نظـ العمميات االلكترونية ليا تأثير عمى تقييمو إلدارة  .6

لنظـ  المصارؼ نسبيًا بإجراء اختبارات دورية بعض ، مع مالحظة عدـ اىتماـالتشغيمية
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، كما أنو ال يوجد لدى اىتماـ مف بعض المصارؼ بوضع خطة العمميات االلكترونية
 تشغيمية بديمة في حاؿ توقؼ نظـ العمميات اإللكترونية عف العمؿ.

دور التدقيؽ طات تقديرات المبحوثيف حوؿ "متوسبيف  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  .7
في  مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي إلى" تعزى الداخمي في تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية

            والمجاؿ السادس لصالح فترة  سنة(15 -10فترة )مفلصالح المجاؿ الثالث 
مف لدييـ  المدة ىـأصحاب ىذه  إنوحيث  سنة( 15 -10سنوات( وفترة )مف10 -5)مف

معرفة المخاطر التشغيمية المحتممة وبالتالي الخبرة العممية الكافية والتي تساعدىـ في 
 .إدارتياتقييـ تمكنيـ مف 

 العممي، المؤىؿالعوامؿ ) إلىعدـ وجود فروؽ بيف متوسطات تقديرات المبحوثيف تعزى  .8
 الداخمي، التدقيؽ مينة مزاولة مدة الداخمي، المدقؽ تبعية الوظيفي، المنصب التخصص،
 دور تحدد واضحة الئحة وجود الدورات، مجاؿ التدريبية، الدورات عدد المينية، الشيادات
 تأثيرىذه العوامؿ ال  أف( مما يدلؿ عمى التشغيمية المخاطر إدارة تقييـ في الداخمي التدقيؽ

تفاصيؿ مياـ دائرة المصارؼ بتحديد اىتماـ  إلىيعود إنما المبحوثيف  عمى إجابات ليا
 التدقيؽ الداخمي والتي تـ تحديد عموميا في تعميمات سمطة النقد الفمسطينية.

 

 :التوصيات 5.2

ىذه الدراسة، تقدـ الباحثة عددًا مف التوصيات التي  إلييافي ضوء النتائج التي توصمت 
، والتوصيات لمخاطر التشغيميةدارة االمدقؽ الداخمي بالنسبة إل دورتساىـ في تحسيف جودة 
 :نوردىا في النقاط التالية

والذي يساعدىـ  ضرورة اىتماـ المصارؼ بتوظيؼ العدد الكافي مف المدققيف الداخمييف .1
 عمى انجاز أعماليـ بكفاءة وتقييـ أي خطر محتمؿ قبؿ وقوعو.

فاءة زيد مف كوالذي ت المينية مف يحمموف الشيادات عمى المصارؼ رفع نسبة توظيؼ .2
، وكذلؾ معرفتيـ بأىمية سرية المعمومات ي تقييـ إدارة المخاطر التشغيميةف عمؿ المدققيف

 .وبالتالي تقميؿ مخاطر تسريب المعمومات خارج المصرؼ التي يحصموف عمييا
ضرورة تحديد معايير الصفات الواجب توافرىا في المدقؽ الداخمي مف قبؿ سمطة النقد  .3

 المعايير الصادرة بالخصوص عف معيد المدققيف الداخمييف .الفمسطينية تتوافؽ مع 
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المستمر لممدققيف  سياسة تكفؿ الحوافز والتدريباعتماد  يجب عمى إدارة المصرؼ  .4
 يكوف ىناؾ تطوير مستمر لممدققيف وبالتالي زيادة كفاءة عمميـ. الداخمييف حتى 

يـ االشتراؾ في صنع قرارات تعييف المدققيف الداخمييف أصحاب الثقة وبالتالي السماح ل .5
 واالطالع عمى محاضر اجتماعاتيـ. مجمس ادارة المصرؼ

 لتنفيذ ميامو.اعطاء المدقؽ الداخمي جميع الصالحيات الالزمة لو  .6
التعميمات التي تمنع تدخؿ اإلدارة التنفيذية في عمؿ  بإصدارقياـ مجمس إدارة المصرؼ  .7

 المدقؽ الداخمي.
 بخصوصضرورة األخذ بتوصيات المدقؽ الداخمي بالنسبة لكفاءة نظاـ الرقابة الداخمية  .8

 المخاطر التشغيمية. منع أو التقميؿ مف
 لتزاـ المصرؼ باألنظمة والقوانيف.ضرورة اىتماـ المدقؽ الداخمي با .9

يجب عمى سمطة النقد الفمسطينية اصدار تعميمات خاصة بالمخاطر التشغيمية لممصارؼ  .10
 األطراؼ المختمفة في المصرؼ بالنسبة ليذه المخاطر.حديد مسؤولية وت

 ضرورة ابداء اىتماـ أكبر مف المدقؽ الداخمي لتقييـ عمؿ دائرة إدارة المخاطر.  .11
يتوجب عمى المدققيف الداخمييف التركيز بشكؿ أكبر عمى دراسة وتقييـ المخاطر الناجمة  .12

 إدارة ىذه العمميات.عف العمميات االلكترونية و تقييـ نظـ 
مدققيف الداخمييف إلى دورات تدريبية بخصوص كيفية التدقيؽ عمى يجب اخضاع ال .13

 العمميات المصرفية االلكترونية والتعرؼ عمى مخاطرىا.
دراسة مقترحات المدقؽ الداخمي بخصوص نظاـ الرقابة  المصارؼ عمى إدارةيجب  .14

 الداخمية واألخذ بيا في حاؿ وجود فائدة مف تطبيقيا.
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 لدراسات المستقبمية:ا 5.3

مف الدراسات المقترحة لممستقبؿ في مجاؿ الدراسة الحالية، والتي ارتأت  عددفيما يمي 
الباحثة أىمية إجرائيا مف خالؿ تطبيقيا لمدراسة الحالية وأيضًا مف خالؿ مراجعتيا لمدراسات 

 السابقة، والدراسات المقترحة كما يمي:

حوؿ أىمية دور التدقيؽ الداخمي في  البحوث المستقبمية إجراءتوصي الباحثة باستمرار  .1

  .تقييـ إدارة المخاطر التشغيمية المصرفية

 دراسة المخاطر التشغيمية الناتجة عف الخدمات المصرفية االلكترونية. .2

 .العمميات المصرفية االلكترونيةدور المدقؽ الداخمي في تخفيض مخاطر   .3

 في المصارؼ. طردارة المخادائرة إدور التدقيؽ الداخمي في رفع كفاءة  .4

 .تعميمات سمطة النقد الفمسطينية ودورىا في ادارة المخاطر المصرفيةل تحميمية دراسة .5
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22.  
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 األردف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع. .والخاص
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مجمة  .(، نظـ الدفع االلكترونية ومخاطرىا ووسائؿ الرقابة عميياـ2010) شاىيف، عمي عبداهلل.
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 أسماء المحكمين (1رقم ) ممحق

 جية العمل المسمى السم م.

يس ئنائب ر مساعد أستاذ المحاسبة و  عمي شاىين د.أ. 1
 الجامعة اإلسالمية .داريةالجامعة لمشئون اإل

 جامعة القدس المفتوحة المشارك  أستاذ المحاسبة صبري مشتيى د. 2

 سمطة النقد الفمسطينية األبحاث والدراساتمدير دائرة  د. سيف الدين عودة 3

نائب عميد أستاذ المحاسبة والتمويل و  حمدي زعرب د.أ. 4
 سالميةالجامعة اإل كمية التجارة

 الجامعة اإلسالمية والتمويل أستاذ المحاسبة سالم حمس د.أ. 5

 الجامعة اإلسالمية المساعد المحاسبة أستاذ د. ىشام ماضي 6

جامعة العموم التطبيقية  أستاذ المحاسبة المشارك د. لينا وراد 7
 األردن -الخاصة 

 جامعة األزىر أستاذ المحاسبة والمراجعة المشارك د.عمي النعامي 8

 سالميةالجامعة اإل أستاذ اإلحصاء المساعد  نافذ بركات د. 9

مكتب الفا لمتحميل  محمل احصائي عمي صنع اهللأ. 10
 الحصائي
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 الستبانة بصورتيا النيائية (2) رقم ممحق

              
 الجامعة اإلسالمية

 كمية الدراسات العميا

 قسم المحاسبة والتمويل

 

 

 حفظيـ اهلل  التدقيق الداخمي في المصارف  دوائرالسادة اإلخوة واألخوات في 
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل ،،،

 المخاطر التشغيمية  إدارةتقييم الموضوع / استبانة حول دور التدقيق الداخمي في 
 "دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في قطاع غزة"

 

لتعرؼ عمى الدور الذي يقـو بو إلى اتيدؼ الباحثة مف خالؿ ىذه الدراسة 
المخاطر التشغيمية وذلؾ في المصارؼ العاممة في قطاع  إدارةالتدقيؽ الداخمي في 

غزة، وقد تـ اعداد ىذه الدراسة استكمااًل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير 
 غزة.في  في المحاسبة والتمويؿ مف الجامعة االسالمية 

لذلؾ أرجو التكـر باإلجابة عمى أسئمة االستبانة بكؿ دقة وموضوعية مع العمـ أف 
 ؼ تستخدـ لغرض البحث العممي فقط.ات االستبانة سو بيان

 وتفضموا بقبول فائق التقدير والحترام
 

 الباحثة                                                              
 رنده محمد سعيد أبو شعبان
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 : بيانات المدقق الداخمي: أولً 
 

 المؤىؿ العممي:  .1

 ماجستير                 بكالوريوس 

 حدد)..........................(  ،أخرى                 هدكتورا 
 

 التخصص:   .2

 دارة أعماؿ   إ             محاسبة 

 حدد ).........................(  ،أخرى      عمـو مالية ومصرفية 
 

 : المنصب الوظيفي .3

 رئيس قسـ التدقيؽ الداخمي     مدقؽ في قسـ التدقيؽ الداخمي 

 حدد ).........................( ،أخرى           دير دائرة التدقيؽ الداخميم 
 

 : المدقؽ الداخمي يتبع مباشرة الى  .4

 لجنة المراجعة والتدقيؽ في المصرؼ.            مجمس إدارة المصرؼ    

 مدة مزاولة مينة التدقيؽ الداخمي:  .5

 سنوات. 10 أقؿ مف سنوات إلى 5مف                       سنوات   5مف أقؿ      

 سنة  فأكثر. 15     سنة 15 أقؿ مف سنوات إلى 10مف      
 

 )يمكف اختيار أكثر مف اختيار( الشيادات المينية: .6

       ACPAمحاسب قانوني عربي                      CPAمحاسب قانوني  

   ACCAمحاسب قانوني بريطاني              PCPAفمسطيني محاسب قانوني  

 حدد )................................(، أخرى            CIAمدقؽ داخمي معتمد  

 ال يوجد 
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 .).......( دورة في التدقيؽ الداخمي ة التي التحقت بيا في مجاؿ عممؾيعدد الدورات التدريب .7

 .دورة 15 أقؿ مف إلى 5مف                         دورات 5مف أقؿ      

 فأكثر.  دورة 25 دورة       25 أقؿ مف إلى دورة 15مف      
 

 )يمكف اختيار أكثر مف خيار( :التي التحقت بيا في عممؾ الحالي مجاؿ الدورات .8

 دارة مخاطر مصرفية إ                   تدقيؽ داخمي  

 حدد )................................( ،أخرى  المخاطر المصرفية إدارة تقييـ 
 

دارة المخاطر إتحدد دور التدقيؽ الداخمي في تقييـ مكاف عممؾ ىؿ يوجد الئحة واضحة في .9
 ؟التشغيمية

 ال      نعـ  
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 (عمى خانة واحدة فقط من الخيارات الخمس المتاحة:√ثانيًا /  الرجاء التأشير  بعالمة ) 

 
 الفقرة

 درجة الموافقة

 معدومة قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

76-100 51-75 26-50 1-25 0 

 لمخاطر التشغيميةا إلدارة تقييموأثرىا عمى األول: كفاءة المدقق الداخمي و  المجال

1.  
يتطمب تعييف المدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى شيادات 

      مينية.

2.  
يشترط لتعييف المدقؽ الداخمي حصولو عمى خبرات 
عممية وعممية بخصوص التطبيقات المحاسبية المعتمدة 

 في المصرؼ.
     

3.  
يخضع المدقؽ الداخمي عند تعيينو لدورة تدريبية حوؿ 

      أعماؿ المصرؼ.

4.  
الداخمي دورات تدريبية دورية لمواكبة يتمقى المدقؽ 

      التطورات العممية.

5.  
يوجد عدد كافي مف عدد العامميف المستقطبيف لدى دائرة 
التدقيؽ الداخمي والحاصميف عمى شيادات اعتماد 

 لممارسة المينة.
     

6.  
يتـ عقد دورات تدريبية لممدقؽ الداخمي بخصوص تقييـ 

      .المخاطر التشغيميةإدارة 

7.  
يقـو المدقؽ الداخمي باالطالع عمى سياسات مواجية  

      المخاطر التشغيمية المحتممة والمحددة مف االدارة .

8.  
يعتمد مجمس االدارة سياسة تكفؿ الحوافز والتدريب 

      المستمر لكافة موظفي التدقيؽ الداخمي.

9.  
يتـ التدقيؽ الداخمي وفؽ خطة تدقيؽ شاممة ومينية 

      وتتوافؽ مع احدث معايير وأدلة التدقيؽ الدولية.ومناسبة 

10.  
ال يتـ تكميؼ دائرة التدقيؽ الداخمي وموظفييا بأي أعماؿ 

      تنفيذية مف مياـ المصرؼ.

11.  
يخضع المدقؽ الداخمي الى دورات تدريبية دورية حوؿ 

      المخاطر المصرفية. 

     يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف توفير الموارد المادية   .12
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 والبشرية الالزمة إلدارة المخاطر في المصرؼ.

13.  
يقـو المدقؽ الداخمي بمراجعة سياسات اإلدارة بخصوص 

      توفير  الرضا الوظيفي لدى الموظفيف.

14.  
يتأكد المدقؽ الداخمي مف تناسب الخبرة العممية والعممية 

      مع العمؿ الذي يقوموف بو. لمموظفيف

يقـو المدقؽ الداخمي بتدقيؽ التقارير الدورية المرفوعة   .15
      لإلدارة العميا عف اعماؿ المصرؼ.

16.  
يتأكد المدقؽ الداخمي مف تفعيؿ نظاـ الرقابة الثنائية في 

      المصرؼ.

17.  
يتـ توفير وسيمة آمنة لموظفي المصرؼ لإلبالغ عف أي 

      داخمي في المصرؼ. عممية احتياؿ

18.  
قاـ المصرؼ باعتماد مقترحات المدقؽ الداخمي أدت 

      لمنع عمميات احتياؿ داخمي.

19.  
يتأكد المدقؽ الداخمي مف كفاءة اجراءات ضبط أنظمة 

      العمميات االلكترونية.

20.  
تـ تغيير سياسات المصرؼ اتجاه وسائؿ األماف بناًء 

      عمى اقتراح المدقؽ الداخمي.

 لمخاطر التشغيميةإلدارة اتقييمو أثرىا عمى الثاني: الصالحيات الممنوحة لممدقق الداخمي و  المجال

1.  
دارة لممدقؽ الداخمي الصالحيات الالزمة يمنح مجمس اإل

      لمقياـ بميامو بكفاءة وفعالية.

2.  
يوجد ميثاؽ لمتدقيؽ الداخمي في المصرؼ معتمد مف 

      مجمس االدارة.

3.  
يممؾ المدقؽ الداخمي الحرية في اختيار األنشطة التي 

      يجب فحصيا.

4.  
يعطى لممدقؽ الداخمي حؽ االطالع عمى دفاتر المنشأة 

      وسجالتيا ومستنداتيا في أي وقت.

     يعطى لممدقؽ الداخمي حؽ طمب البيانات وااليضاحات   .5
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 .التي يرى المدقؽ ضرورتيا لممساعدة عمى القياـ بعممو

      .يسمح لممدقؽ الداخمي بإجراء جرد مفاجئ لألصوؿ  .6

7.  
مدقؽ الداخمي الحصوؿ عمى نسخة مف محاضر ميسمح ل

 .اجتماعات مجمس االدارة
     

8.  
تؤثر الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تقييمو 

 إلجراءات منع أو تخفيض مخاطر االحتياؿ الداخمي.
     

9.  
الممنوحة لممدقؽ الداخمي عمى تقييمو تؤثر الصالحيات 

 إلجراءات منع أو تخفيض مخاطر االحتياؿ الخارجي.
     

10.  
لممدقؽ الداخمي حرية التواصؿ مباشرة مع كافة دوائر 

 المصرؼ وفي أي وقت يراه مناسبًا.
     

11.  
ال يوجد تضارب في المصالح بيف المدقؽ واالدارة 

 التنفيذية.
     

12.  
الداخمي مف الحصوؿ عمى االستفسارات يتمكف المدقؽ 

الالزمة مف االدارة بخصوص المخاطر التشغيمية 
 المحتممة.

     

13.  
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف تقييـ 

 المتعمقة بالعمالء ومنتجات األعماؿ.المخاطر ادارة 
     

14.  
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف تقييـ 

 مخاطر االحتياؿ الداخمي.ادارة 
     

15.  
الى قيامو الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي أدت 

 بمنع حدوث عمميات احتياؿ خارجي.
     

16.  
الصالحيات الممنوحة لممدقؽ الداخمي تمكنو مف تقييـ 

      أنظمة العمميات االلكترونية.مخاطر ادارة 

 لمخاطر التشغيميةإلدارة اتقييمو أثرىا عمى الرقابة الداخمية و : مراجعة المدقق الداخمي ألنظمة ثالثال المجال

1.  
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف مالئمة اجراءات الرقابة 

 الداخمية لحجـ المصرؼ.
     

     يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف مالئمة اجراءات الرقابة   .2
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 الداخمية لطبيعة عمميات المصرؼ.

3.  
الداخمي مف فعالية االجراءات الرقابية يتحقؽ المدقؽ 

 عمى السجالت واألنظمة الداخمية.
     

4.  
يتحقؽ المدقؽ الداخمي مف كفاءة االجراءات الرقابية عمى 

 السجالت واألنظمة الداخمية.
     

5.  
يقـو المدقؽ الداخمي بتقييـ االجراءات الرقابية المانعة 

 لحدوث المخاطر.
     

6.  
الداخمي باختبار فعالية نظـ الرقابة يقـو المدقؽ 

 المحاسبية والمالية لممصرؼ.
     

7.  
يقـو المدقؽ الداخمي باختبار فعالية نظـ الرقابة التشغيمية 

 لممصرؼ.
     

8.  
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ مدى التزاـ اإلدارة 

 التنفيذية بضوابط الرقابة الداخمية.
     

9.  
لمجمس االدارة توصيات حوؿ يرفع المدقؽ الداخمي 

 .تطوير عمؿ الرقابة الداخمية
     

10.  
تـ تغيير اجراءات لدى دائرة الرقابة الداخمية بناًء عمى 

 اقتراح مف المدقؽ الداخمي.
     

11.  
ساعد تقديـ المدقؽ الداخمي لمقترحات في زيادة كفاءة 

 نظاـ الرقابة الداخمية لمنع المخاطر التشغيمية.
     

12.  
تقييـ المدقؽ الداخمي لنظاـ الرقابة الداخمية في يساعد 

 إلدارة المخاطر التشغيمية. وعممية تقييم
     

 لمخاطر التشغيميةإلدارة اتقييمو اثرىا عمى متثال المصرف لمقوانين واألنظمة و إالرابع: تأكد المدقق الداخمي من  المجال

1.  
التعميمات دارة بإصدار يتأكد المدقؽ الداخمي مف قياـ اإل

 .نظمةالالزمة لتطبيؽ القوانيف واأل
     

2.  
يوجد لدى المصرؼ منيجية ونظاـ محدد لقياس ومراقبة 

 المخاطر لدى المصرؼ.
     

     دارة لإلجراءات يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف وضع اإل  .3
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المناسبة لمتأكد مف التزاـ الموظفيف بتطبيؽ األنظمة 

 والقوانيف.

سياسات واستراتيجيات لتخفيض المخاطر غير يتـ وضع   .4
 الممكف قياسيا.

     

5.  
يتأكد المدقؽ الداخمي مف التزاـ المصرؼ بتطبيؽ 

سمطة النقد  والقرارات واالرشادات الصادرة عف تعميماتال
 .الفمسطينية

     

6.  
التعميمات الصادرة عف سمطة النقد الفمسطينية ترفع مف 

 .المخاطر التشغيمية في إدارة المصرؼ كفاءة
     

7.  
تأكد المدقؽ الداخمي مف التزاـ المصرؼ بالقوانيف 

 .المخاطر التشغيمية إدارة نظمة يساعده عمى تقييـواأل
     

 .لمخاطر التشغيميةدارة اتقييمو إلأثرىا عمى الخامس: شمولية عمل المدقق الداخمي و  المجال

1.  
وحدات تشتمؿ خطة التدقيؽ السنوية عمى كافة 

 المصرؼ.
     

2.  
يشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى كافة أنشطة المصرؼ 

 وفروعو وأنشطتو الخارجية.
     

3.  
يشمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي النشاطات التشغيمية 

 .لممصرؼ
     

4.  
يتـ تحديد منيجية لفحص وتدقيؽ كافة أنشطة المصرؼ 

 والمستندة الى درجة المخاطر المتضمنة.
     

5.  
 دارةإيشتمؿ عمؿ المدقؽ الداخمي عمى تقييـ عمؿ دائرة 

 .في المصرؼ مخاطرال
     

6.  
الى منع أو شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي  تؤدي

 االحتياؿ الداخمي.مخاطر  التخفيض مف
     

7.  
منعو لوقوع شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في  ساعدت
 العنصر البشري. مف مخاطر

     

دارة المدقؽ الداخمي في تقييمو إلتساعد شمولية عمؿ   .8
 أنظمة العمميات االلكترونية.مخاطر 
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 الفقرة

 درجة الموافقة

 معدومة قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

76-100 51-75 26-50 1-25 0 

دارة تساعد شمولية عمؿ المدقؽ الداخمي في تقييمو إل  .9
 .لمخاطر التشغيميةا

     

 التشغيميةالمجال السادس: تقييم المدقق الداخمي إلدارة نظم العمميات اللكترونية وأثرىا عمى تقييمو إلدارة المخاطر 

1.  
يقـو المدقؽ  الداخمي بالتدقيؽ عمى كافة األنظمة 

 .الداخمية لممصرؼ
     

2.  
يقـو المدقؽ  الداخمي بالتدقيؽ عمى األنظمة االلكترونية 

 .في المصرؼ
     

3.  
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ استمرارية ومصداقية 

 ودقة أنظمة المعمومات االلكترونية.
     

4.  
المدقؽ الداخمي بالمساىمة في وضع نظاـ معالجة يقـو 

 التطبيقات المعموماتية وضماف األماف.
     

5.  
يقـو المدقؽ الداخمي بفحص وتقييـ دقة مواعيد البيانات 

 المالية والمعمومات االدارية.
     

6.  
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف توافر االجراءات الالزمة 

بيانات التخويؿ تقاـو بشكؿ والقادرة عمى جعؿ قواعد 
 معقوؿ احتماالت التالعب.

     

7.  
يوجد نظـ تشغيؿ بديمة في حاؿ اخفاؽ نظـ العمميات 

 اإللكترونية عف العمؿ.
     

8.  
يتـ التأكد مف توافر التأميف الالـز في حاؿ تشغيؿ خطة 
الطوارئ بسبب اخفاؽ نظـ العمميات االلكترونية عف 

 العمؿ.
     

      اختبارات دورية لنظـ العمميات االلكترونية.يتـ اجراء   .9

10.  
 دارةإلحوؿ تقييمو  لإلدارةيرفع المدقؽ الداخمي تقارير 

 االلكترونية. العمميات نظـ
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 درجة الموافقة

 معدومة قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جداً 

76-100 51-75 26-50 1-25 0 

العمميات  نظـ دارةيقـو المدقؽ بتقييـ اجراءات األماف إل  .11
 االلكترونية في المصرؼ.

     

 عممياتال نظـ دارةإليساعد تقييـ المدقؽ الداخمي   .12
 إلدارة المخاطر الناجمة عنيا.في تقييمو االلكترونية 

     

 عممياتال نظـ دارةإليساعد تقييـ المدقؽ الداخمي   .13
 .لمخاطر التشغيميةإلدارة افي تقييمو االلكترونية 

     

 

 

 هع تحياث الباحثت                                                                                          

 


