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  الملخص
  العاملة في قطاع غزةدور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف 

  (دراسة تطبيقية)

 المصارف في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على
 وأهدافهأهميته  وبيان، التدقيق الداخلي في المصارف مفهومل استعراض مع، غزة قطاع في العاملة
 وقد استخدم، الداخلي في إدارة المخاطر في المصارف المدقق دور إلى التطرق ثم ومن، ومبادئه
 والثانوية األولية من مصادرها البيانات جمع خالل من الدراسة إجراء في التحليلي الوصفي المنهج
  (50) عدده البالغ الدراسة مجتمع على توزيعها وتم، الغرض لهذا خصيصاً  ةاستبان ُأعدت حيث

 (SPSS) اإلحصائي التحليل برنامج واستخدام، العاملة في قطاع غزة المصارف في مدققًا داخلياً 
 :أهمها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد، الفرضيات واختبار، البياناتفي تحليل 

بأهمية دوره في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف التجارية  وعي لدى المدقق الداخلي وجود
وأهمية قيامه ، يدرك أهمية وجود نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي كما، العاملة في قطاع غزة

توصلت الدراسة إلى أنه ليس من مهام  كما، بمراقبة وتقييم نظام إدارة المخاطر القائم في المصرف
التدقيق الداخلي تحديد المخاطر وٕادارتها وٕانما دوره يتمثل في تقديم االستشارات والتوصيات بشأن 

 والبد من وجود تنسيق بين التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر لضمان سير العمل، المخاطرإدارة 
 في المصرف.  بكفاءة

المدقق الداخلي زيادة التنسيق بين  :أهمها من كان التوصيات من ةمجموع إلى الدراسة خلصت وقد
والعمل ، االهتمام بتنمية قدرات المدققين الداخليينوالعمل على زيادة ، في المصارف وٕادارة المخاطر

علــى تعزيــز المهــارة والمعرفــة لــدى المــدققين الــداخليين لتمكــنهم مــن أداء أعمــالهم بصــورة فعالــة فــي 
 كمــا أوصــت الدراســة بالعمــل علــى تــدعيم مقومــات اســتقاللية المــدقق الــداخلي، المخــاطرمجــال إدارة 

  ليتمكن من القيام بأداء مهامه على أكمل وجه.
 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ت 
 

Abstract  
  
  

The Role of The Internal Auditor In Activating The Risk Management in the Banks 
Operating In Gaza Strip  

(An Applied Study) 
    

The study has aimed to identify the internal auditor's role in activating the 
risk management in the banks operating in Gaza Strip. The study presents 
the concept of the internal audit in the banks and the statement of its 
importance, objectives and principles. Then, it has addressed the role of  
the internal auditor in the risk management in the banks. the descriptive 
analytical method has been used in the study  to  collect the data from the 
primary and secondary sources in which the data were collected through a 
questionnaire specially prepared for this purpose. It is distributed to the 
population consisting of (50) internal auditors in banks in Gaza Strip .Also,  
the statistical analysis program (SPSS) has been used to analyze the data 
and test the hypothesis . 
The study has found a set of results which are the most important. Firstly, 
the internal auditor should be conscious of the importance of his role in 
activating the risk management in the banks operating in Gaza Strip. 
Secondly, he should recognize the importance of a robust system for the  
internal audit works. Thirdly, his important role in monitoring and 
assessment of the risk management  system in the bank. The study also has 
found that it is not the function of the internal auditor to identify the risks  
and manage them, but his role is to provide the consultations and 
recommendations on the risk management. And, it is important to be 
coordination between the internal audit  and the risk management to ensure 
efficient workflow in the bank.  
 
Moreover, the study has found some essential recommendations. It is 
important to increase the coordination between the internal auditors and the 
risk management in the banks, and to work to enhance the skills and 
knowledge of the internal auditors to enable them to perform effectively in 
the field of risk management .Furthermore, the study has recommended on 
the strength of the pillars and the foundations of the independence of the 
internal auditor to be able to perform his duties to the fullest. 
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يــا ربــي لــك ، والصــالة والســالم علــى ســيدنا محمــد خــاتم األنبيــاء والمرســلين، الحمــد هللا رب العــالمين

يـا ربـي لـك الحمـد أن مننـت علـي ويسـرت لـي هـذا ، الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سـلطانك

  فالحمد هللا على تمام نعمه وكمال فضله.، وأعنتني عليهالعمل وقدرته 

علـي أن أتقـدم بالشـكر الجزيـل والعرفـان إلـى أسـتاذي الفاضـل د. ، يطيب لي بعد شكر اهللا عز وجـل

األثـر فـي  أكبروتوجيهاته السديدة التي كان لها ، لتفضله باإلشراف على هذا البحث عبد اهللا شاهين

  أكمل وجه.انجاز هذا البحث وٕاخراجه على 

لمــا أمــدوني بــه مــن عــون ، أتقــدم بجزيــل الشــكر ألســاتذتي فــي كليــة التجــارة فــي الجامعــة اإلســالميةو 

 د. مـــاهر موســـى درغـــام، أســـتاذ المحاســـبة المشـــارككمـــا أتقـــدم بالشـــكر واالمتنـــان لكـــل مـــن ، وٕارشـــاد

ــًا ود لتكرمهمــا ، مناقشــًا خارجيــاً محمــد ســاير األعــرج، عميــد كليــة العلــوم والتكنولوجيــا  .مناقشــًا داخلي

؛ البحـث كان له عظيم األثر في تصـويب مسـارعلى نصحهم وٕارشادهم الذي و ، بمناقشة هذا البحث

  فجزاهم اهللا عني خيرًا.

، عـون وٕاسـناد أو كلمـة نصـح وٕارشـاد وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الموصـول إلـى كـل مـن كـان لـه يـد

سـائًال المـولى عـز وجـل أن يجعلـه فـي ميـزان حسـناتهم يـوم ال ، إلخراج هـذا العمـل إلـى حيـز الوجـود

  ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم.

فــإن أصــبنا فمــن اهللا وٕان ، وأســأل اهللا العلــي القــدير أن يجعــل هــذا العمــل فــي ميــزان حســناتنا جميعــاً 

  واهللا ولي التوفيق.، أخطأنا فمن أنفسنا

  

Þd�c@�a@¶bÈm@æc@bäÈÐäí@b· bäà�ÜÇ ‹‚eë@bãaìÇ†@æc@‡à¨a@�@lŠ@µ¾bÈÛa@ @
@ @

  الباحث 

  المدھونإبراھيم إبراھيم رباح 



  ح  
 

  فهرس احملتويات

  الصفحة  الموضوع

  أ  آية قرآنية

  ب  ملخص الدراسة بالعربية

  ت  ملخص الدراسة باإلنجليزية

  ث  اإلهداء

  ج  شكر وتقدير

  ح  فهرس المحتويات

  ر  قائمة الجداول

  س  المالحققائمة 

  ش  قائمة االختصارات

  الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

  2  مقدمة

  2  مشكلة الدراسة

  3  أهمية الدراسة

  4  أهداف الدراسة

  4  فرضيات الدراسة

  5  متغيرات الدراسة

  6  الدراسات السابقة

  6  أوًال: الدراسات العربية

  8  ثانيًا: الدراسات األجنبية

  9  التعليق على الدراسات السابقة  

  الفصل الثاني: التدقيق الداخلي ودوره في المصارف

  11  مقدمة

  المبحث األول: التدقيق الداخلي ماهيته وأهدافه

  12  تمهيد

  12  : مفهوم التدقيق الداخليأوالً 



  خ  
 

  الصفحة  الموضوع

  13  : مهام عملية التدقيق الداخلي ثانياً 

  15  : أهمية التدقيق الداخليثالثاً 

  15  :أهداف التدقيق الداخليرابعًا◌ً 

  17  : أساليب التدقيق الداخليخامساً 

  17  : أنواع التدقيق الداخليسادساً 

  18  : معايير التدقيق الداخلياً سابع

  18  : العالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجياً ثامن

  المبحث الثاني: التدقيق الداخلي في المصارف

  20  تمهيد

  20  طبيعة التدقيق الداخلي في المصارف: أوالً 

  21  : االعتبارات التدقيقية الخاصة بالعمل المصرفيثانياً 

  22  المصارف: أسس ومتطلبات التدقيق في ثالثاً 

  23  :أهداف التدقيق الداخلي في المصارفرابعاً 

  23  : مهام التدقيق الداخلي في المصارفخامساً 

  24  إعداد أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بالمصرفًا: دور التدقيق الداخلي في سادس

  24  ًا: المهارات التي يحتاجها المدقق الداخلي في المصرفسابع

  26  الفلسطينية المصارف في الداخلي ًا: ضوابط التدقيقثامن

  28  المصارف في الداخلي التدقيق ًا: خطةتاسع

  29  المصارف في الداخلي التدقيق : إجراءاتعاشراً 

  الفصل الثالث: التدقيق الداخلي ودوره في إدارة المخاطر في المصارف

  30  مقدمة

  المبحث األول: إدارة المخاطر المصرفية

  32  تمهيد

  33  تعريف المخاطر :أوالً 

  33  : المخاطر التي تتعرض لها المصارفثانياً 

  33  المخاطر المالية  -  أ

  35  مخاطر التشغيل  - ب



  د  
 

  الصفحة  الموضوع

  36  مخاطر األعمال  - ت

  37  مفهوم إدارة المخاطرًا: ثالث

  37  المخاطر إدارة : مهامرابعاً 

  38  : المسئوليات والوظائف الرئيسة إلدارة المخاطر في المصارفخامساً 

  39  : أهداف إدارة المخاطرسادساً 

  39  المخاطر إدارة عمل : منهجسابعاً 

  39  المخاطر إدارة مراحل  -  أ

  41  والمراجعة المتابعة  - ب

  42  والتشاور االتصال  - ت

  42  : المقومات األساسية إلدارة المخاطر في المصارفثامناً 

  المبحث الثاني: التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر

  45  تمهيد:

  46  : دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطرأوالً 

  48  : حماية استقاللية وموضوعية المدقق عند قيامه بأنشطة تتعلق بإدارة المخاطر ثانياً 

  48  العالقة بين التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطرًا: ثالث

  50  ًا: استعانة إدارة المخاطر بالتدقيق الداخلي رابع

  50  ًا: التنسيق بين المدقق الداخلي وٕادارة المخاطرخامس

  50  المخاطر إدارة ًا: تدقيقسادس

  51   المخاطر إدارة تدقيق مراحل �

  واإلجراءاتالطريقة الفصل الرابع: 

  55  المقدمة 

  56  : منهجية الدراسةأوالً 

  57  مجتمع الدراسة: ثانياً 

  58  خصائص وسمات عينة الدراسة ًا:ثالث

  63  ًا: صدق وثبات االستبانةرابع

  70  ًا: المعالجة اإلحصائيةخامس

  



  ذ  
 

  الصفحة  الموضوع

  : تحليل النتائج واختبار الفرضياتالفصل الخامس

  73  مقدمة

  الميدانية وتفسيرهاالمبحث األول: نتائج الدراسة 

  74  أوًال: اختبار التوزيع الطبيعي

  74  ثانيًا: تحليل فقرات وفرضيات الدراسة

  88  ثالثًا:تحليل محاور الدراسة مجتمعة

  : النتائج والتوصياتالمبحث الثاني

  96  أوًال: النتائج

  97  ثانيًا: التوصيات

  97  ثالثًا: الدراسات المقترحة

  98  المراجع

    المالحق

  
  
  

  



  ر  
 

  قائمة اجلداول
  رقم الصفحة  الموضوع  رقم الجدول

  57  جدول توزيع االستبانة على المصارف العاملة في قطاع غزة  1
  58  العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير  2
  58  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير  3
  59    التخصص العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير  4
  59  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير  5
  60    مهنيةالشهادات ال توزيع عينة الدراسة حسب متغير  6

7  
عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في  توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  مجال إدارة المخاطر
60  

8  
دور وظيفة التدقيق الداخلي في  واضحة وذات فاعلية في تحديدالئحة  مدى وجود

  61   إدارة المخاطر في المصرف

  63  مقياس اإلجابات  9
  64  الصدق الداخلي لفقرات المحور األول  10
  65  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني  11
  66  الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث  12
  67  الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع  13

14  
االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات معامل 

  االستبانة
68  

  69  طريقة التجزئة النصفية)(معامل الثبات   15
  70  طريقة الفا كرونباخ)(معامل الثبات   16
  71  الترميز حسب مقياس ليكرت الخماسي  17
  74  اختبار التوزيع الطبيعي  18
  77  األولىاختبار الفرضية   19
  80  اختبار الفرضية الثانية  20
  83  اختبار الفرضية الثالثة  21
  86  اختبار الفرضية الرابعة  22
  89  تحليل محاور الدراسة  23

24  
في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  نتائج تحليل التباين األحادي

  تعزى إلى العمر العاملة في قطاع غزةالمصارف 
90  

25  
في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  نتائج تحليل التباين األحادي

  تعزى إلى المؤهل العلمي العاملة في قطاع غزة المصارف
92  



  ز  
 

  رقم الصفحة  الموضوع  رقم الجدول

26  
في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  نتائج تحليل التباين األحادي

  العلميالتخصص تعزى إلى  العاملة في قطاع غزة المصارف
93  

27  
نتائج تحليل التباين األحادي في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في 

  تعزى إلى سنوات الخبرة العاملة في قطاع غزةالمصارف 
95  

  

  



  س 
 

   

  قائمة املالحق

  الموضوع  رقم الملحق

  نموذج االستبانة  1
  أسماء محكمي االستبانة  2
  قائمة المصارف من سلطة النقد  3
  رسالة الكلية  4

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ش 
 

  ائمة االختصاراتق
  

  

  المعنى باللغة العربية
  

  

  المدلول
  

  

  االختصار

 Institute Of Internal Auditors  IIA  معهد المدققين الداخليين

لجنة المنظمات الراعية إلطار الرقابة 

  الداخلية المتكامل التابع للجنة تريدوي

Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway 

Commission  

COSO  

 American Institute of Certified Public  معهد المحاسبين القانونيين األمريكين

Accountant   

(AICPA)  

المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة 

  الداخلية للحسابات

International Standards for the 

Professional Practice of Internal 

Auditing  

ISPPIA  

  Financial Services Commission  FSC  لجنة الخدمات المالية

 Certified Public Accountant  شهادة محاسب قانوني معتمد

 

CPA 

 Certified Internal Auditor CIA  شهادة مدقق داخلي معتمد

 Arab Certified Public Accountant  شهادة محاسب قانون عربي

  

ACPA 

  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  الفصل األول 
  

  اإلطار العام للدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  2 
 

  :المقدمة 1-
ـــى  فيونالمصـــر تعتبـــر إدارة المخـــاطر المصـــرفية مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــي يهـــتم بهـــا  عل

مــن األزمــة  اعتبــاراً ، تــوالي األزمــات الماليــة والمصـرفية وازدادت تلــك األهميــة بعـد ،المسـتوى العــالمي
باألزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا والبرازيل  ومروراً ، 1994ية في المكسيك نهاية عام المال

األزمــة التــي مــرت إضــافة إلــى ). 19ص، 2005، 2ومــؤخرا فــي األرجنتــين (حشــاد، وروســيا وتركيــا
ــــرى  ــــى إشــــهار كب ــــي أدت إل ــــرة الت ــــة األخي ــــي اآلون ــــة واالقتصــــاد العــــالمي ف بهــــا المصــــارف األمريكي

  المصارف األمريكية إفالسها.
ذات آثار بالغة األهمية على المنظمات عبر العالم ، عمال تغيرات سريعةكما تواجه بيئة األ

لـــذلك تتحـــرك منظمـــات األعمـــال لوضـــع هياكـــل وعمليـــات تتســـم بالفعاليـــة وٕاعـــادة  واســـتجابةً ، بأســـره
شـيًا مـع حاجتهـا إلـى المزيـد مـن المعلومـات المالئمـة اإلضافة قدرا من المساءلة تم، هندسة عملياتها

  .المتسارعةتخاذ القرار في ظل المنافسة ا الوالموثوق به
فإنـــه لـــيس مـــن المســـتغرب أن ينظـــر المجتمـــع المـــالي إلـــى المـــدقق التغيـــرات  ظـــل هـــذهوفـــي    

لمـــا يمتلكـــه مـــن معـــارف وخبـــرات  ؛للمســـاعدة فـــي إدارة المخـــاطر الـــداخلي علـــى أنـــه األكثـــر تـــأهيال
لي منــذ نهايــة القــرن الماضــي وبدايــة وعليــه تشــهد مهنــة التــدقيق الــداخ، ومهــارات تجعلــه مــؤهًال لــذلك
خصوصـا فـي الواليــات المتحـدة األمريكيـة بعـد صـدور المفهـوم الجديــد ، القـرن الحـالي تطـورات هائلـة

والـذي تضــمن توسـيع مهــام التـدقيق الــداخلي بإضــافة معهــد المـدققين الــداخليين للتـدقيق الــداخلي عـن 
   .)2ص، 2007، البرغوثي(جمعة و  ييم وتحسين فعالية إدارة المخاطرمهمة تق

كمــــا أن الســــمة األساســــية التــــي تحكــــم نشــــاط المصــــارف هــــي كيفيــــة إدارة المخــــاطر ولــــيس 
مــن خــالل تحديــد تلــك المخــاطر وقياســها واإلفصــاح عنهــا  التــدقيق الــداخليوهنــا يــأتي دور ، تجنبهــا

إدارة ن مســـتخدمي القــــوائم الماليـــة مــــن الحكـــم علــــى مـــدى قــــدرة المصـــرف علــــى بالشـــكل الـــذي يمّكــــ
ومــن ثــم التنبــؤ بالمخــاطر الكميــة والنوعيــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا ، المخــاطر والســيطرة عليهــا

  المصرف مستقبال واتخاذ القرارات االستثمارية والقرارات األخرى المتعلقة بمعامالتهم مع المصرف.
عيـل إدارة دور المـدقق الـداخلي فـي تف لتحليل ومناقشـةوبناء على ما سبق تأتي هذه الدراسة 

  المخاطر في قطاع المصارف العاملة في قطاع غزة.
  

  مشكلة الدراسة:  2-

، واجهت العديد من الشـركات العالميـة مـع بدايـة العقـد الحـالي حـاالت تعثـر وانهيـارات ماليـة
والرقابـــة الداخليـــة والـــتحكم ، كمـــا كثـــر الجـــدل عالميـــًا حـــول دور المـــدقق الـــداخلي فـــي إدارة المخـــاطر

بنشـــر وتطـــوير اإلطـــار النظـــري والمفـــاهيمي ، Treadwayوقـــد دعـــا ذلـــك إلـــى قيـــام لجنـــة ، المؤسســي
كما أحدث اإلطار الجديـد إلدارة المخـاطر الكثيـر ، بشأن تطبيق إدارة المخاطر في الممارسة العملية
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بمفهـوم ومكونـات الرقابـة الداخليـة وعالقـة كـل منهمـا  من التساؤالت حول مفهومـه ومكوناتـه وعالقتـه
تحكم المؤسســي. هــذا وقــد نشــطت الســلطات الرقابيــة المصــرفية فــي العديــد مــن دول العــالم نتيجــة بــال

داعيـة المصـارف إلـى ، وقدمت مبادرات متعددة بشأن المخـاطر، الرقابة على إدارة المخاطر لضعف
بهــدف وضــع إطــار ، االســتثمار فــي بنيــة المصــرف الذاتيــة. إلحكــام عملياتــه وقاعــدة المعلومــات فيــه

  ).40ص، 2004، (خوري م إلدارة المخاطر يخدم السلطات الرقابيةمحك
دور المــدقق الــداخلي  وزيــادة أهميــةوممــا ســبق يتضــح وجــود اهتمــام عــالمي بــإدارة المخــاطر 

وبالتالي فإن مشكلة الدراسة ، األمر الذي يتطلب دراسة هذا الدور، في إدارة المخاطر في المصارف
  التالي:تتبلور في السؤال الرئيس 

  

  في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة؟ بدوره المدقق الداخلي مدى قيامما 

  ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:
  

الـــداخلي ألهميـــة إدارة المخـــاطر فـــي المصـــارف العاملـــة فـــي قطـــاع  المـــدقق مـــا مـــدى إدراك .1
 .؟غزة

مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملـة ما  .2
  .؟في قطاع غزة

مــا مــدى تــأثير االلتــزام بالمعــايير المهنيــة للتــدقيق فــي تفعيــل إدارة المخــاطر فــي المصــارف  .3
 .؟العاملة في قطاع

 لهـــا االســـتجابة بتقيـــيم ومتابعـــة المخـــاطر ومراقبـــة إجـــراءات قيـــام المـــدقق الـــداخليمـــا مـــدى  .4
 .؟ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة

  
  أهمية الدراسة:  3-

متطلبــات والركــائز الفــي تفعيــل الــداخلي نظــرا ألهميــة موضــوع إدارة المخــاطر ودور المــدقق 
مــن خــالل إبــراز األســس والضــوابط التــي  ة هــذه الدراســةتنبــع أهميــ، التــي تقــوم عليهــا إدارة المخــاطر

تحكم أداء المدقق في متابعة ومراجعة مرتكزات إدارة المخاطر. ومـا سـيترتب عليـه مـن فائـدة لـإلدارة 
وبالتــــالي انعكاســــها االيجــــابي علــــى تطــــوير أداء المصــــرف ونمــــوه وزيــــادة قدرتــــه علــــى ، المصــــرفية

  مجتمع.مما يدعم استقراره ودوره االيجابي في ال، المنافسة
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   :أهداف الدراسة -4

قيــاس مــدى قيــام المــدقق الــداخلي بــدوره فــي إدارة المخــاطر فــي  ىتهــدف الدراســة بشــكل رئــيس إلــ
   ، وتهدف هذه الدراسة إلى:المصارف التجارية في قطاع غزة

  الداخلي ألهمية إدارة المخاطر.  المدققالتعرف على مدى إدراك  .1
  الوقوف على مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق في تفعيل إدارة المخاطر.  .2
  معرفة مدى تأثير االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق في تفعيل إدارة المخاطر.  .3
 بتقييم ومتابعـة المخـاطر ومراقبـة إجـراءات االسـتجابة لهـا الداخلي المدققالوقوف على دور  .4

  . اطرودورها في تفعيل إدارة المخ
  
  

  فرضيات الدراسة: 5-
  :الفرضيات اآلتية على الدراسة هذه تقوم، مشكلتها في المطروحة الدراسة أسئلة على اإلجابة بقصد
الــداخلي  المــدققبــين إدراك  )0.05عنــد مســتوى داللــة ( توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية .1

 في قطاع غزة.ألهمية إدارة المخاطر وتفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة 
تطبق نظام محكم ألعمال بين  )0.05عند مستوى داللة ( توجد عالقة ذات داللة إحصائية .2

 تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة.التدقيق و 
بـين االلتـزام بالمعـايير المهنيـة  )0.05عند مستوى داللـة ( توجد عالقة ذات داللة إحصائية .3

  .غزة المخاطر في المصارف العاملة في قطاعللتدقيق وتفعيل إدارة 
الـــداخلي  المـــدققبـــين قيـــام  )0.05عنـــد مســـتوى داللـــة ( توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية .4

إجـــــراءات االســـــتجابة لهـــــا وتفعيـــــل إدارة المخـــــاطر فـــــي مراقبـــــة تقيـــــيم ومتابعـــــة المخـــــاطر و ب
 المصارف العاملة في قطاع غزة.

فــي اســتجابة عينــة الدراســة  )0.05داللــة (  مســتوىداللــة إحصــائية عنــد ذات  عالقــة توجــد .5
ــــداخلي فــــي تفعيــــل إدارة المخــــاطر فــــي المصــــارف الفلســــطينية تعــــزى  حــــول دور المــــدقق ال

 .سنوات الخبرة) -التخصص العلمي -المؤهل العلمي -للمتغيرات الشخصية التالية: (العمر
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  متغيرات الدراسة: -6
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المخاطرإدارة 

 تقييم ومتابعة المخاطر ومراقبة االستجابة لها

 االلتزام بالمعايير المهنية

 تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق

  أهمية إدارة المخاطر

 متغير تابع

 متغير مستقل
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  الدراسات السابقة: -7
  أوال : الدراسات العربية

"دور المدقق في إدارة المخـاطر فـي المصـارف  :بعنوان ،)2007(البرغوثي وجمعة دراسة  .1
  .التجارية األردنية"

قيــــاس مــــدى قيــــام المــــدققين الــــداخليين بــــدورهم فــــي إدارة المخــــاطر فــــي هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى  
أوضــحت النتــائج أن و ، ) مــدقق داخلــي138مــن خــالل عينــة بلغــت (، المصــارف التجاريــة األردنيــة

، عـال يقومون بدورهم في إدارة المخاطر في المصارف التجارية األردنية بمستوى المدققين الداخليين
ثم التعـرف ، كما أن أفضل النتائج لمتغيرات الدراسة كانت تلك المتعلقة بالتعرف على أنشطة الرقابة

جــراء االتصــاالت الفعالــة إثــم ، تحديــد وتقيــيم المخــاطر وٕاجــراءات االســتجابة لهــاو ، علــى بيئــة الرقابــة
  اإلجراءات الالزمة لمراقبة فعالية إدارة المخاطر. وأخيراً ، وتجميع المعلومات

ضــرورة إلــزام الشــركات األردنيــة بصــفة توصــلت الدراســة إلــى مجموعــة مــن التوصــيات أهمهــا: كمــا 
عامة والبنوك بصـفة خاصـة مـن قبـل بورصـة األوراق الماليـة األردنيـة بنشـر تقريـر مسـتقل عـن إدارة 

إدارات البنـــوك التجاريـــة األردنيـــة كمـــا أوصـــت الدراســـة ، لتقريـــر الســـنوي المنشـــورالمخـــاطر ضـــمن ا
بضرورة االهتمام بموضوع إدارة المخاطر وترجمة ذلك عمليـا للمسـاعدة فـي إضـفاء المزيـد مـن الثقـة 

  .واالطمئنان للمستثمرين واألسواق المالية
  

  ."إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية" :بعنوان، )2007دراسة محمد (  .2
التطور التاريخي إلدارة المخاطر ابتداء من مدرسـة تخطـيط الـربح إلى استعراض الدراسة  هدفت هذه

  وانتهاء بالمعايير التي اقترحتها المؤسسات المالية اإلسالمية. 
ــــائج أهمهــــا: و  ــــى مجموعــــة مــــن النت نــــوعيين مــــن تواجــــه المصــــارف اإلســــالمية توصــــلت الدراســــة إل

فهـــي تواجهـــه مخـــاطر  ، فبجانـــب المخـــاطر التـــي تشـــترك فيهـــا مـــع المصـــارف التقليديـــة ، المخـــاطر
ومخـــاطر فقـــدان  ، كالمخـــاطر التجاريـــة المنقولـــة ، إضـــافية نابعـــة مـــن التزامهـــا بالشـــريعة اإلســـالمية

هــا: مجموعــة مــن التوصــيات أهموخلصــت هــذه الدراســة إلــى  ، ومخــاطر المؤشــرات وغيرهــا ، الثقــة
 تكوين لجنة إلدارة المخاطر من اإلدارة العليا تحدد أهدافها بدقة، وتضع برامجها وخططهـا بوضـوح،

وٕانشــاء وحـــدات بحـــوث وتحليــل وتكنولوجيـــا مـــن الدرجــة األولـــى فـــي مجــال إدارة المخـــاطر، وتكـــوين 
  محافظ استثمارية تتسم بتنوع األصول وسيولتها. 
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"إدارة مخـــاطر التمويــل واالســـتثمار فـــي المصـــارف مـــع  :بعنـــوان، )2005دراســـة شـــاهين ( .3
  التعرض لواقع المؤسسات المصرفية العاملة في فلسطين".

 للعمليات التمويلية المصرفية المخاطر بإدارة تتعلق أساسية مشكلة تحليل هذه الدراسة إلى هدفت
 فيها المؤثرة والعوامل تلك المخاطر وأنواع طبيعة إلى التعرض خالل من وذلك ،واالستثمارية

 المخاطر من العديد هناك أن ت الدراسةوأوضح، عنها الناتجة السلبية واآلثار نشوئها ومسببات
ة مبين المخاطر هذه من كل كيفية إدارة إلى أيضا وتطرقتالنظامية.  غير ومنها،  النظامية منها

 فعال رقابي نظام بناء مجال فيمفيدة  تعتبر والتي، عليها للرقابة الالزمة والمتطلبات الضوابط
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  .احتوائه على ويعمل الخطر عناصر تقييم يستطيع

أهمها: تساعد اللوائح والقوانين المصرفية التي تقوم المصارف بوضعها على الحد من اآلثار السلبية 
د االتجاهات المعاصرة الالزمة لتقييم التي تنتج عن تحمل المخاطر، ويعتبر نظام إدارة المخاطر أح

 التفصيلية المعلومات توفير على تساعد التوصيات من بمجموعةت الدراسة واختتم عناصر الخطر
 مخاطر إلدارة داخلي تقييم نظام إنشاء ومن أهمها المخاطر تلك واحتواء القرارات الالزمة لترشيد

 الكشف من يمكن بما جيد بشكل المخاطر وٕادارة قياس من البنك تمكن معلومات ونظم ،االئتمان
  .ائتماني تعثر حالة ألي المبكر

  
"إدارة المخـاطر تحليـل قضـايا فـي الصـناعة الماليـة  :بعنـوان، )2003خان وأحمد (دراسة   .4

   .اإلسالمية"
العاملــة فــي  عــدد مــن القضــايا المتعلقــة بــإدارة المخــاطر المصــرفيةإلــى مناقشــة هــذه الدراســة  هــدفت

واستعرضت بصورة شاملة مفاهيم المخاطر وطرق إدارتها ومعاييرها وفـق مـا هـو ، المملكة السعودية
وأجـــرت الدراســـة اســـتطالعا ميـــدانيا للمخـــاطر التـــي تنفـــرد بهـــا صـــناعة ، قـــائم فـــي الصـــناعة الماليـــة

بتحليل اسـتبيان  يامالقثم ، الخدمات المالية اإلسالمية وتصورات المصارف اإلسالمية لهذه المخاطر
، ذات الصبغة الرقابية المتعلقة بالمخاطر وكيفية التعامل معها المشاكلخاص بذلك. ثم ناقشت أهم 

ة. كمـا وحـددت الدراسـة عـددا وذلك بقصد الوصول للدروس المسـتفادة فـي حالـة المصـارف اإلسـالمي
بإدارة المخاطر. وتضمنت بعـض االسـتنتاجات والمضـامين المتعلقـة بسياسـة  التحديات المرتبطةمن 

  إدارة المخاطر.
أن تحريـــر األســـواق الماليـــة تصـــحبه زيـــادة فـــي مجموعـــة مـــن النتـــائج أهمهـــا إلـــى وخلصـــت الدراســـة 

تســتطيع المؤسســات  وباســتخدامها لعمليــات وطــرق إدارة المخــاطر ،المخــاطر وعــدم االســتقرار المــالي
 تجلبهـــاالـــتحكم فـــي المخـــاطر التـــي ال ترغـــب فيهـــا وأن تجنـــي ثمـــار فـــرص االســـتثمار التـــي  الماليـــة

  المخاطر التي ترغبها.
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إدخـــال ثقافـــة إدارة المخـــاطر فـــي  وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى مجموعـــة مـــن التوصـــيات ومـــن أهمهـــا:
صـاح عـن المصارف اإلسالمية بأن تكون كل اإلدارات طرفـا فـي عمليـة إدارة المخـاطر، وجـوب اإلف

نظـــم إدارة المخـــاطر وٕادخـــال عـــدد مـــن الـــنظم المرتبطـــة بالمخـــاطر للمســـاعدة فـــي تحســـين اإلفصـــاح 
  عنها.

  

  ثانيًا: الدراسات األجنبية
 :بعنوان Institute of Internal Auditors (2011)دراسة  .1

 

Internal Auditing  Role in Risk Management.  

 من خالل إدارة المخاطرتفعيل أداء هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور التدقيق الداخلي في 
تحليل الدور الواجب القيام به والوسائل المستحدثة لتفعيل أداء إدارة المخاطر وقد اتبعت 

إعداد استبانه وتوزيعها بالتنسيق بين معهد المدققين  الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كما تم
   ا.داخليين في كل من الواليات المتحدة وايرلندا وبريطانيال

للمدققين الداخليين  مهمهناك دور : وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
وجود فهم سليم لمفهوم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة يساعد المدقق في  ، في إدارة المخاطر

  لتدقيق القائم على مخاطر األعمال.وضع خطة التدقيق التي تراعي منهج ا
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها تطوير مهارات المدققين الداخليين 

  لتمكينهم من تقديم استشارات وتوصيات بشأن تطوير نظام إدارة المخاطر بالمنشأة.
  
 :بعنوان )Beasley and author )2006 دراسة .2

  

The Impact of Enterprise Risk Management on the Internal Audit 
Function. 
 

حيث تناولت ، تأثير إدارة المخاطر على مهام المدقق الداخلي هدفت هذه الدراسة إلى بيان 
 ،والعوامل المؤثرة فيها دور إدارة المخاطر وتأثيرها على المدقق الداخلي بالتحليل والمناقشة
المخاطر على التدقيق  إلدارةير ثهناك تأ: أهمهامجموعة من النتائج  إلىوخلصت الدراسة 

مهام التدقيق  ،المخاطر بالمؤسسة إلدارةمتكامل  إطارالداخلي ويزداد هذا التأثير عند وجود 
   من غيرها. المخاطر بإدارةعرضة للتأثر  أكثرالداخلي في القطاع المصرفي تكون 

رة وجود نظام متكامل إلدارة : ضرو أهمهامجموعة من التوصيات كان  إلىوخلصت الدراسة 
ضرورة وجود عالقة بين إدارة المخاطر وبين التدقيق الداخلي و المخاطر في المؤسسات، 

  لخدمة أهداف المؤسسة لضمان تحقيقها. 
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 :بعنوان Institute Of Internal Auditors (2004)دراسة  .3

  

The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management. 
  

هدفت هذه الدراسة من خالل البحث والتحليل إلى بيان دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر 
في المؤسسات في الواليات المتحدة األمريكية، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

وتوصلت ، أهمها: تعد إدارة المخاطر من أهم العناصر المكونة لعملية الحوكمة في المؤسسات
وان هناك دور جوهري للمدقق  ،إلى أن إنشاء وتشغيل نظام إدارة المخاطر هي مسؤولية اإلدارة

  الداخلي فيما يتعلق بتقديم ضمانات لإلدارة بفعالية نظام إدارة المخاطر. 
كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: أنه يتوجب على المدقق الداخلي 

تقالليته وموضوعيته عند أدائه لمهامه التأكيدية واالستشارية تطبيقا لما دعت المحافظة على اس
  إليه  المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي

 
  
 

  التعليق على الدراسات السابقة:

علــى  يتبــين أنهــا ألقــت الضــوء بالتحليــل والمناقشــةمــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة 
والتــي تتميــز بوجــود مخــاطر عاليــة خاصــة أنهــا تعمــل إلدارة المخــاطر فــي المصــارف  مهــمالــدور ال

كمـــا  مراجعــة ماليـــة شـــاذة بســبب زيـــادة حجـــم ديونـــه (الودائــع) عـــن حقـــوق الملكيــة بأرقـــام مضـــاعفة،
  . تلك المصارفتعرض لها تفي إدارة وتحديد المخاطر التي  للتدقيق الداخليالدور الفعال تناولت 

  

لتقدم تحليًال متعمقًا حول دور المـدقق الـداخلي فـي تفعيـل إدارة المخـاطر  الدراسةهذه  وتأتي
فـــي المصـــارف مـــن خـــالل تحليـــل الـــدور المنـــوط بـــإدارة التـــدقيق الـــداخلي مـــن جميـــع جوانبـــه الفنيـــة 
والمصــرفية ووســائل متابعــة وتقيــيم تلــك المخــاطر، وآليــات مواجهتهــا بهــدف الحــد مــن أثارهــا الســلبية، 

بتســليطها الضــوء  تطبيقيــاً  بأنهــا تأخــذ بعــداً  تتميــز عــن الدراســات الســابقة فــإن هــذه الدراســة  وبالتــالي
على دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في البيئة الفلسطينية التـي 

فـي إدارة يم دور المدقق الـداخلي يقت من البحث تحقيق أهداف تتميز بوجود مخاطر عالية مما يعزز
بأنها تناولت بجانب من الشرح والتفصيل األدوار التي يجـب علـى كما تميزت هذه الدراسة  المخاطر

المــدقق الــداخلي القيــام بهــا فــي عمليــة إدارة المخــاطر، وقــدمت شــرحا وافيــا لجميــع الجوانــب المتعلقــة 
  . ضع الذي أهملته الدراسات السابقةبالجانب النظري من المو 

  



  
  
  

  
  

  الفصل الثاني 
  

  التدقيق الداخلي ودوره يف املصارف
  

  

  المبحث األول: التدقيق الداخلي

  المبحث الثاني: التدقيق الداخلي في المصارف
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  مقدمة:

 التزام من والتحقق للتأكدالمؤسسات  إلدارة المهمة الوسائل من الداخلي التدقيق يعتبر
والسياسات  ،واإلدارية المالية واألنظمة ،والتشريعات ،واإلدارية ،المالية بالسياسات الوحدات اإلدارية

 سالمة من والتأكد يه،عل المحافظةو  للتدقيق الداخلي سليم نظام إقامة ويعتبر فيها، المتبعة العامة
 القانوني هو واجب المنشأة االلتزام هذا ومصدر ،المؤسسة عاتق على يقع التزاما قانونيا تطبيقه،
 ، فضًال عنبدونه منتظمة حسابات وجود تصور يمكن ال حيث إنه منتظمة، حسابات بإمساك

(جربوع،  وبكفاءة سليمة بطريقة أعمالها المؤسسة تؤدي لكي النظام هذا لمثل ضرورة العمليةال
 على الخارجي المدقق اعتماد بسبب إلى التدقيق الداخلي  الحاجة ازدادتكما  100)، ص2002

  .والتmعب والغش المالي يللالتح ظاھرة على كبير تركيز وحدوث اaحصائية العينات
  

مفهوم وتعريف التدقيق ويشمل هذا الفصل على مبحثين سيتم في المبحث األول تناول 
الداخلي والمهام التي تقع على عاتق المدقق الداخلي، كما سنتناول أهميته وأهدافه واألساليب التي 

أنواعه والمعايير المهنية الخاصة به  من قبل المدقق للقيام بمهامه كما سنتطرق إلى  إتباعهايتم 
بحث الثاني فسوف نتناول التدقيق الداخلي والعالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي، أما الم

في المصارف مع التطرق لطبيعة عملية التدقيق في المصارف واألسس التي تقوم عليها،باإلضافة 
إلى المهارات والصفات التي يجب أن يتحلى بها  اإلشارةمع والمهام المنوطة بها،  إلى األهداف

     المصارف.المدقق الداخلي وٕاجراءات التدقيق الداخلي في 
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  المبحث األول

  التدقيق الداخلي ماهيته وأهدافه
  :تمهيد

بعد ظهور وتواجد تدقيق الحسابات  ةظهر تدقيق الحسابات الداخلي كوظيفة مستقل
الخارجي بزمن طويل، وقد أدت عوامل وأسباب كثيرة ومتعددة إلى ضرورة تواجده خاصة بعد كبر 

التي تتطلبها  وشدة الحاجة إلى البيانات والتقارير المالئمة، وأفقياً  حجم المنشآت وتوسعها رأسياً 
كي تطمئن على سير العمل في كافة النشاطات الداخلية،  حاجة المستويات العليا في إدارة المنشأة،

ا إلى توفير الحماية الكافية ألصول المنشأة، ومدى مالءمته مع ما هو مخطط ومرغوب، وسعيً 
لة، والتشجيع على تحقيق الكفاية والكفاءة اإلنتاجية واإلدارية في ؤو المستويات المس وتقييم أداء كافة

   .)203ص ،2010 المنشأة (الوقاد ووديان،
  

 هزت التي المالية الوظيفة خاصة بعد الفضائح هذه إلى الحاجة ازدياد في وقد ساهم ذلك
 بارماالت وشركة، األمريكية المتحدة الواليات في انرون مثل العالم في كبريات الشركات من عدداً 

على عمل  الخارجي المدقق كما ازدادت الحاجة إليها باعتماد الشركات، من االيطالية وغيرها
الكامل، مما عزز من  الفحص من بدال اإلحصائية العينات على أيضاً  واعتماده الداخلي المدقق
 بمدى يتعلق بالتدقيق خاص معيار إفراد إلى الدولي للمحاسبين االتحاد ودفع الداخلي المدققدور 

  (Arena, et. al, 2006, p 275).المدقق الداخلي الخارجي من المدقق استفادة
  

نظرا لألهمية التي تتمتع بها وظيفة التدقيق الداخلي وما لها من دور في تحقيق أهداف 
المؤسسات والعمل على إدارة مخاطرها، كان لزامًا أن نولي هذه الوظيفة مزيدا من االهتمام في هذه 

  الدراسة. 
  

  : مفهوم التدقيق الداخليأوالً 

 :رف بأنـــهفقـــد ُعـــ ،المؤسســـاترتكـــز عليهـــا تالتـــدقيق الـــداخلي مـــن أهـــم الوظـــائف التـــي  ُيعـــد
تنشئه اإلدارة بشكل مستمر لضمان دقة  ؤسسةنظمة أو أوجه نشاط مستقل داخل الماألمجموعة من 

والتأكـــــد مـــــن كفايـــــة االحتياطيـــــات المســـــتخدمة لحمايـــــة أصـــــول  ،البيانـــــات المحاســـــبية واإلحصـــــائية
والخطط واإلجـراءات اإلداريـة المرسـومة والتحقق من إتباع الموظفين للسياسات  ،وممتلكات المشروع

ا واقتـراح مهامهوجميع وسائل الرقابة األخرى في أداء  وقياس صالحية تلك الخطط والسياسات، لهم
إلى درجة الكفاءة اإلنتاجية القصوى فـي  المؤسسةصل تالتحسينات الالزم إدخالها عليها وذلك حتى 

  ).130ص، 2010 ،(الخطيب ضوء القدرات الحالية"
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بأنـه" وظيفـة داخليـة تابعـة إلدارة المنشـأة لتعبـر عـن نشـاط داخلـي مسـتقل إلقامـة  رفكما ُعـ
الرقابــة اإلداريــة بمــا فيهــا المحاســبة لتقيــيم مــدى توافــق النظــام مــع مــا تتطلبــه اإلدارة أو العمــل علــى 

  .)227ص، 2001، المجمع العربي للمحاسبين( حسن استخدام الموارد بما يحقق الكفاية اإلنتاجية"
 American Institute of Certified Publicالمعهــد األمريكــي للمحاســبين القــانونيين عرفــهوقــد 

Accountant (AICPA)  بأنـه: "مراجعـة العمليـات والقيـود التـي تـتم بشـكل مسـتمر حيـث تنفـذ مـن قبـل
  ).129ص، 2010، أشخاص يعينون وفق شروط خاصة" (الخطيب

  

 Committee ofالمتكامـــلالمنظمـــات الراعيـــة إلطـــار الرقابـــة الداخليـــة  وقـــد عرفـــت لجنـــة

Sponsoring Organization of the Trade Way Commission (COSO)  التدقيق الداخلي بأنه هـو"
حــول تحقيــق المؤسســة  ا معقــوالً يــتم تصــميمها لتعطــي تأكيــدً ، عمليــات تتــأثر بمجلــس إدارة المؤسســة

واالعتمــاد علــى التقــارير الماليــة وااللتــزام  ، ليــة: كفــاءة العمليــات وفاعليتهــاألهــدافها فــي النــواحي التا
  ).21ص، 2009، بالقوانين واألنظمة المعمول بها" (إبراهيم

  

كما ورد في  Institute Of Internal Auditors (IIA)معهد المدققين الداخليين  هكما عرف
 International Standards for the Professionalالداخلي  للتدقيق المهنية المعايير الدولية للممارسة

Practice of Internal Auditing )(ISPPIA مصمم  ،واستشاري موضوعيو ، "نشاط مستقل :هأنب
إذ يساعدها على تحقيق أهدافها من خالل منهجية ، وتحسين عملياتها ،ليزيد من قيمة الشركة

، (صبح ترشيد العمليات"و  وضبط وٕادارة  ،إدارة المخاطرمنتظمة ومنضبطة لتقييم وتطوير فعالية 
  .)32ص، 2007

من العاملين  اقد يكونو  ،موظفونومن خالل ما سبق يتضح أن أعمال التدقيق الداخلي يقوم بها 
ويجب أن يتميزوا  ،بالعمل لدى جهة خارجية أو جهة مستقلة عن الشركة يقومون أو ،الشركة داخل

   .باالستقاللية والموضوعية في األداء
  

 : مهام التدقيق الداخلي ثانياً 

ن بمهام التدقيق الداخلي هناك العديد من المهام التي يجب أن يضطلع بها األشخاص المكلفو 
   :(Pickett,  2010,  P314-P315)أهمها

  

  :مساعدة اإلدارة .1
ارة ه يوفر المشورة والمساعدة لإلدحيث إنيعتبر التدقيق الداخلي نشاط موضوعي واستشاري    

إلى جانب دوره األساسي في توفير تأكيد موضوعي ما إذا كانت  ،بطريقة تتناسب مع احتياجاتها
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 اإلداريةإلى دوره في تقديم االستشارات  باإلضافة، المنشأة تدير أو ال تدير المخاطر بشكل جيد
  .الالزمة لخدمة الشركة بهدف تحسين وتطوير أدائها

 زيادة قيمة الشركة: .2
العمالء  التدقيق الداخلي عنصرًا فاعًال في زيادة قيمة الشركة بحيث يشكل قاعدة لخدمةيعد  

لذلك ينبغي أن تكون القيمة المضافة  ،يها لكافة األطراف المتعاملة معهمن خالل المنافع التي يؤد
  .من قبل المدقق الداخلي راسخة في أذهانهم لتكون بمثابة الموجه إلى سالمة األداء

  تحسين عمليات المنشأة: .3
خلي هي التدقيق الداخلي على تحسين عمليات المنشأة فلم تعد مهمة المدقق الدا يعمل   

 .المستمر للمنشأةوٕانما المساهمة في التحسين التفتيش والفحص، 
  المساعدة على تحقيق األهداف: .4

يساعد التدقيق الداخلي المنشأة على تحقيق أهدافها باعتباره ركنًا أساسيًا من متطلبات    
فضًال عن دوره في البحث عن نجاح المنشأة ، الحوكمة وٕادارة المخاطر التي تهدد أهداف المنشأة

  .على المدى الطويل
  أة:تقييم وتطوير عمل المنش .5
تقوم عملية التدقيق الداخلي على مقارنة ما هو مخطط بما هو فعلي ولضمان مراقبة جيدة  

كما  ،يتوجب استخدام تقنيات التقييم التي يتم تطبيقها بطريقة مهنية ونزيهة لتعطي نتائج موثوق بها
جانب تقييم  يهملون المدققينإال أن العديد من  ،تساعد عملية التقييم في تحسين عمليات المنشأة

فحص مجموعة من يقوموا ببطرح بعض األسئلة على الموظفين و  فيكتفواالعمل عند عملية التدقيق 
  .السجالت وبذلك تكون النتائج غير موثوق بها

  

  إلى المهام التالي:(Kagermann and author, 2008, P29,P143) كما أضاف 
 

  المساعدة في إدارة المخاطر: .6
الداخلي قد تطورت كنتيجة طبيعية لتطور واتساع مهام وعمليات  لما كانت مهام التدقيق

 المدقق الداخلي فقد أصبح دور ،المنشآت والتوجه نحو العولمة وضرورة تحقيق متطلبات الجودة
إلى دوره التقليدي وبالتالي لم  إضافةً  فعالية ليشمل المساعدة في إدارة المخاطر بشكل أكثر ممتداً 

يركز على المعامالت والصفقات التي حدثت في الفترات السابقة ليحدد فعالية يعد التدقيق الداخلي 
التي يمكن أن تؤثر سلبًا على أداء  تحديد المخاطر الداخلي النظام بل أصبح من مهام التدقيق

   .المنشأة والعمل على ابتكار تقنيات وطرق للتحكم في هذه المخاطر
الداخلي اإلدارة  لمدققفمن جهة يجب أن يساعد اللمدققين فإدارة المخاطر تعتبر تحديًا  

أن يساهم في وضع ومتابعة تنفيذ من جهة أخرى يجب على وضع سياسات إلدارة فعالة للمخاطر و 
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األحكام والمعايير الصارمة لألداء. فإدارة المخاطر يجب أن تتضمن تحديد وتقييم وٕادارة ومراقبة 
من  نهابأن المنشأة تدير مخاطرها على النحو الذي يمكّ تأكيدات معقولة  األحداث المحتملة لتقديم

األهداف وصوًال إلى  ٕاعطاء توصيات لتحسين الكفاءة والفعالية لعمليات المنشأة، و تحقيق أهدافها
  . المنشودة

 

 : أهمية التدقيق الداخليثالثاً 

العالميــــة ظهـــرت الحاجــــة للتـــدقيق الــــداخلي بصــــورة أكثـــر جديــــة خــــالل األزمـــة االقتصــــادية 
وبعــــد الحــــرب العالميــــة نتيجــــة إلفــــالس العديــــد مــــن الشــــركات وتحمــــل إدارات هــــذه  1929-1933

عــن حاجــة إدارات هــذه الشــركات لمتابعــة مــدى فاعليــة أنظمــة  فضــالً ، الشــركات المســئولية عــن ذلــك
السـاهرة لهـا األمر الذي دفعها إلى إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي لتكون العـين ، الرقابة الداخلية لديها

نجــاز مهامهــا مــن التحقــق والتحليــل والتقيــيم لجميــع الفــي فحــص وتقيــيم فعاليــة جميــع أنظمــة الرقابــة 
باعتبـــار أن ، أوجـــه ومجـــاالت النشـــاط والخطـــط واألهـــداف التـــي تســـعى هـــذه الشـــركات إلـــى تحقيقهـــا

ذا النظـام وصـمام ها تشكل بـؤرة هـحيث إنوظيفة التدقيق الداخلي هي جزء من نظام الرقابة الداخلية 
 ظيفـةوخصوصًا بعد إيالء هذه الوظيفة أهمية مميزة سعيًا إلى تحويل هذه الوظيفـة مـن و ، األمان له

، ة فــي المنظمــة إلــى مهنــة معتــرف بهــا مــن قبــل المنظمــات المهنيــة المحاســبية الدوليــة (بكــرييــرقاب
  .)20، ص2000

ذات الصــلة فــي المنشــأة وخارجهــا وتعتبــر وظيفــة التــدقيق وســيلة تخــدم العديــد مــن األطــراف 
القيـام بعمليـة التـدقيق يجـب أن يخـدم العديـد مـن الفئـات التـي  حيـث إن، فليست هي غايـة بحـد ذاتهـا

  ).19ص، 2009، تجد لها مصلحة في التعرف على عدالة المركز المالي للمنشأة (المطارنة
اطًا تقويميـــًا لكافـــة األنشـــطة وأصـــبحت نشـــ، دت أهميـــة التـــدقيق الـــداخلي فـــي وقتنـــا الحـــاليداز اوقـــد  

وتعـــود أهميـــة هـــذه ، بهـــدف تطـــوير هـــذه األنشـــطة ورفـــع كفايتهـــا اإلنتاجيـــة، والعمليـــات فـــي المنشـــأة
تبـرت كصـمام األمـان فـي يـد بحيـث اع، الوظيفة للخدمات التي تقدمها لإلدارة فـي مختلـف المجـاالت

  ).133ص، 2010، (الخطيب اإلدارة
يق الــداخلي لهــا دور بــالغ األهميــة فــي المؤسســات الماليــة ممــا ســبق يتضــح أن وظيفــة التــدق

وكونهـا صـمام ، حمايتها لألنظمة المعمول بها فـي المؤسسـة خالل من تنبع هذه األهميةوالشركات و 
  األمان الذي تعتمد عليه إدارة المؤسسات في التحقق من األداء المالي للمؤسسة.

  أهداف التدقيق الداخلي :رابعاً 

لقــــد حــــددت نشــــرة معــــايير األداء المهنــــي للتــــدقيق الــــداخلي الصــــادرة عــــن معهــــد المــــدققين 
الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية هدف التدقيق الـداخلي الـرئيس بأنـه مسـاعدة جميـع أعضـاء 
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قيــام بتزويــدهم بــالتحليالت والتقويمـــات الوذلـــك مــن خــالل ، المنشــأة علــى تأديــة مســؤولياتهم بفاعليــة
  التوصيات والمشورة والمعلومات التي تهم األنشطة التي يتم مراجعتها.و 

ـــتم تحقيـــق هـــذا الهـــدف عـــن طريـــق مجموعـــة مـــن األعمـــال تشـــمل مـــا يلـــي (الخطيـــب ، 2010، وي
  :)136ص

والرقابـــة علـــى العمليـــات ، مراجعـــة وتقـــويم متانـــة وكفايـــة تطبيـــق الرقابـــة المحاســـبية والماليـــة •
  ثر فاعلية وبتكلفة معقولة.والعمل على جعلها أك، األخرى

 التحقق من مدى االلتزام بسياسات المنشأة وخططها وٕاجراءاتها الموضوعة. •
 التحقق من مدى وجود الحماية الكافية ألصول المنشأة من جميع أنواع الخسائر. •
 التحقق من إمكانية االعتماد أو الوثوق بالبيانات اإلدارية التي تتولد داخل المنشأة. •
 ة األداء المنفذة على مستوى المسؤوليات التي كلف العاملين بالقيام بها.تقويم نوعي •
 تقديم التوصيات المناسبة لتحسين عمليات المنشأة وتطويرها. •

 :)19ص، 2009، (المطارنة يلي ماهذا وقد أضاف المطارنة إلى األهداف 
 المنشـــأة تحقيـــق التـــي حالـــت دون ســـباباألمراقبـــة الخطـــط ومتابعـــة تنفيـــذها والتعـــرف علـــى  •

  الموضوعة. هاهدافأل
 تقييم النتائج التي تم التوصل إليها مقارنة مع األهداف المرسومة. •
العمل على تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية والقضاء على الهدر واإلسـراف  •

 في جميع نشاطات المنشأة.
 :)137ص، 2010، (الخطيب يليوفي نفس السياق أشار الخطيب إلى أن من أهداف التدقيق ما 

إدارة التــدقيق الــداخلي بحكــم إلمامهــا  حيــث إن، اإلنتاجيــة عــن طريــق التــدريب ءةرفــع الكفــا •
فهي أقدر من غيرها من الدوائر واألقسام على ، اوعملياته المؤسسةالتام بجميع أوجه نشاط 

المـواد وصـياغة بعـض ، الة في البرامج التدريبية مـن حيـث اقتـراح الـالزم منهـاالمساهمة الفعّ 
 .التدريبية

تقصــــي وتحديــــد أســــباب المشــــكالت التــــي تحــــدث فــــي المنشــــأة وتقــــدير الخســــائر واألضــــرار  •
 في المستقبل. هاواقتراح ما من شأنه معالجتها ومنع حدوث، الناجمة عنها

 على طلب من اإلدارة.  إجراء الدراسات واالختبارات الخاصة بناءً  •
فباإلضـــافة إلـــى ، ســـؤولية الملقـــاة علـــى عـــاتق المـــدقق الـــداخليمـــن خـــالل مـــا ســـبق يتضـــح عظـــم الم

مسؤولياته التقليديـة يتعـين عليـه التأكـد مـن سـالمة المعلومـات ومقارنـة مـا هـو مخطـط بمـا هـو فعلـي 
باإلضـــافة إلـــى أهـــداف أخـــرى يتعـــين علـــى المـــدقق أخـــذها بعـــين ، علـــى أرض الواقـــع وتقـــويم األداء

رفـع الكفايـة اإلنتاجيـة وتقصـي أسـباب المشـكالت التـي تحـدث فـي االعتبار تتعلق بإجراء الدراسات و 
 فالمدقق الداخلي هو العنصر األساس في نجاح المنشآت المالية.، مجال العمل
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  : أساليب التدقيق الداخليخامساً 

ـــداخلي لكـــي يحقـــق التـــدقيق الـــداخلي أهدافـــه يتعـــين علـــى المـــدقق ، (القبطـــان القيـــام بمـــا يلـــي ال
  :)178ص، 2006
  ودراسة وتحليل أنظمة الرقابة والضبط الداخلي وتقييم مدى كفايتها وفعاليتها.فحص  .1
التحقق من وجود أصول المنشأة وصحة قيدها بالدفاتر وكفاية وسائل حمايتها من الخسـائر  .2

 بكافة أنواعها.
ــدفاتر والســجالت وفحــص المســتندات الكتشــاف األخطــاء والتالعــب ومنــع تكــرار  .3 مراجعــة ال

ويراعى عند انتقاء القيود لمراجعتها أن تكون القيود المختارة ممثلـة لجميـع ، حدوثها مستقبالً 
وأن تكــون ممثلــة لعمــل كــل موظــف وأن تكــون فــي فتــرات مختلفــة ، أنــواع القيــود فــي الــدفاتر

 على مدار السنة.
ت صحة البيانات الحسابية الظاهرة بالقوائم المالية أو التقارير التي تعدها اإلدارامن تحقق ال .4

 المختلفة واإلدارة العليا.
 تقييم نوعية األداء في تنفيذ السياسات المقررة. .5
 إبداء التوصيات لتحسين أساليب العمل. .6
 .بهاوااللتزام  المرسومة للخطط التحقيق من مدى مراعاة السياسات الموضوعة .7
 كفاية إدارية وٕانتاجية ممكنة بتقديم الخدمات ألعضاء اإلدارة. أكبرتحقيق  .8

  : أنواع التدقيق الداخليدساً سا

، تتمثــل فيمــا يلــي (إبــراهيم، هنــاك العديــد مــن األنــواع التــي تنــدرج تحــت إطــار التــدقيق الــداخلي
  :)23ص، 2009
التــدقيق المــالي: ويقصــد بــه تحليــل النشــاط االقتصــادي للمؤسســة وتقيــيم األنظمــة المحاســبية  �

  ا.ومدى االعتماد عليه، وأنظمة المعلومات والتقارير المالية
تــدقيق االلتــزام: ويقصــد بــه مراجعــة الضــوابط الرقابيــة والماليــة والتشــغيلية والعمليــات للحكــم  �

علـــى جـــودة ومالءمـــة األنظمـــة التـــي تـــم وضـــعها للتأكـــد مـــن االلتـــزام باألنظمـــة والتشـــريعات 
 والسياسات واإلجراءات.

للتأكـد مـن ، منشـأةالتدقيق التشغيلي: ويقصد به المراجعة الشاملة للوظائف المختلفة داخل ال �
كفاءة وفاعلية ومالءمة هذه الوظائف من خالل تحليل الهياكل التنظيمية وتقييم مدى كفاءة 
 األساليب األخرى المتبعة للحكم على مدى تحقيق أهداف المنشأة من خالل هذه الوظائف.

 التـــدقيق اإلداري: ويشـــمل عمليـــة تقيـــيم جـــودة أســـلوب إدارة المخـــاطر والرقابـــة ضـــمن نطـــاق �
 أهداف المنشأة.
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 : معايير التدقيق الداخليسابعاً 

وتـتم كـذلك داخـل ، لما كانـت أنشـطة التـدقيق الـداخلي تـتم فـي بيئـات ثقافيـة وقانونيـة متباينـة
كما تتم من خالل أشخاص داخـل وخـارج ، منظمات تتباين في أهدافها وأحجامها وهياكلها التنظيمية

، (جمعـة ممارسـة أنشـطة التـدقيق الـداخلي فـي البيئـات المختلفـةالمنظمة وقد تؤثر تلـك الفـروق علـى 
  .)34ص، 2009

) الخاص بالممارسة المهنية لتوصيل 2فقد أصدر المعهد األمريكي للمدققين الداخليين المعيار رقم (
  :)209ص، 2010، (الوقاد ووديان ما يلي النتائج الخاصة بالتدقيق الداخلي وقد تضمن

وقــد يــتم إعــدادها ، مكتــوب وموقــع بعــد اكتمــال فحــص مــدقق الحســاباتيجــب إعــداد تقريــر  .1
  ويتم توصيلها بصورة رسمية أو غير رسمية.، مكتوبة أو شفهية

وجـــوب مناقشـــة النتـــائج والتوصـــيات مـــع المســـتويات اإلداريـــة المعنيـــة قبـــل إصـــدار التقريـــر  .2
 النهائي المكتوب.

 بالموضوعية والوضوح واالختصار.أن توصف التقارير التي يصدرها المدقق الداخلي  .3
كما ينبغي أن تحتوي علـى ، يجب أن تعرض التقارير الغرض من إعدادها والنطاق والنتائج .4

 تعبيرًا واضحًا لرأي المدقق الداخلي.
يجب أن تتضمن التقارير التوصيات الالزمة للقيـام بالتحسـينات المسـتقبلية واألداء المرضـي  .5

 زم.والتوصية بالعمل التصحيحي الال
كمــا ، تقريــر التــدقيق قبــل إصــداره عنــه م مــدير التــدقيق الــداخلي أو مــن ينــوبوجــوب أن يقــيّ  .6

 يجب تحديد األشخاص الذين سوف يوزع عليهم التقرير. 
 وبناء على ما سبق فإن معـايير التـدقيق الـداخلي تسـاهم فـي تحقيـق العديـد مـن األهـداف مـن خـالل 

 :)34ص، 2009، (جمعة
ـــادئ األ • ـــر عـــن الصـــورة التـــي ينبغـــي أن تكـــون عليهـــا تحديـــد المب ساســـية التـــي تعب

  ممارسة التدقيق الداخلي.
 وضع إطار ألداء وتعزيز أنشطة التدقيق الداخلي. •
 وضع أساس لقياس أداء التدقيق الداخلي. •
 . المنشأةتعزيز وتحسين العمليات التنظيمية ب •

 

 : العالقة بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجيثامناً 

، عالقـــة وثيقـــة بـــين المـــدققين الـــداخليين والمـــدققين الخـــارجيين المســـتقلين عـــن الشـــركة هنــاك
وتجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن عمــــل المــــدققين الــــداخليين قــــد يكــــون متممــــًا ولــــيس بــــديًال لعمــــل المــــدققين 
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كمــا أن أحــد مســؤوليات مــدير التــدقيق الــداخلي ، الخــارجيين عنــد أداء عمليــة مراجعــة القــوائم الماليــة
  .)127ص، 2005، (لطفي ل في التنسيق بين عمل المدققين الداخليين والمدققين الخارجيينتتمث

  

كما يستخدم التدقيق الداخلي كوسيلة رقابية داخلية هدفها قياس وتقييم فعاليـة وسـائل الرقابـة 
وهو الهدف الـذي يختلـف عـن هـدف المـدقق الخـارجي والـذي يتمثـل فـي التحقـق مـن عدالـة ، األخرى

ـــة ومـــدى تمثيلهـــا  ـــة محـــددةللالقـــوائم المالي ـــرة زمني ـــائج التـــي أنجزتهـــا الوحـــدة المحاســـبية خـــالل فت ، نت
وأن التقــارير الماليــة ، باإلضــافة إلــى التأكــد مــن ســالمة تطبيــق المبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا

دة علـى أسـاس ثابـت ومتماثـل وكمـا هـو معلـوم فـإن المـدقق الخـارجي يعتمـد عنـد بـدء عملـه علـى معـ
فحــص وتقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق فــي المنشــأة بهــدف تكــوين رأي فنــي محايــد عــن مــدى 

وبمــا أن ، كفــاءة النظــام ومعرفــة درجــة االعتمــاد عليــه فــي تحديــد نطــاق التــدقيق واالختبــارات الالزمــة
فإن ذلـك يتطلـب مـن المـدقق ، ئرة التدقيق الداخلي تقوم بأعمال تعد جزءًا من نظام الرقابة الداخليةدا

  .)153ص 2010، (الخطيب العمل في دائرة التدقيق الداخلي طبيعةالخارجي أن يتفهم 
  

التي تبدأ بالتأكد ، مدقق الداخليالوالمسؤولية الملقاة على عاتق  المهممما سبق يتبين الدور 
بالمهام المستحدثة في عملية  وانتهاءً ، من صحة سير العمل ومقارنة ما هو فعلي بما هو مخطط له

ـــداخلي ـــام  مـــرورا، مـــن حيـــث إدارة المخـــاطر والتأكـــد مـــن مـــدى اســـتمرارية المؤسســـة، التـــدقيق ال بالقي
ومتابعة توفير األسس الالزمة إلنشاء نظـام رقابـة داخليـة ، بواجباته في الحفاظ على مقدرات المنشأة

  فعال. 
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  المبحث الثاني

  التدقيق الداخلي في المصارف
  :تمهيد

في  أثر من لها لما المصارف في المهمة الوظائف من الداخلي التدقيق وظيفة تعتبر
الحوكمة  وتدعيم، المتاحة الموارد استخدام كفاءة وتقييم وقياس الداخلية الرقابة نظام وتطوير تصميم

 للموارد األمثل االستغالل فرص يعزز مما، المخاطر وٕادارة تقييم في المساهمة وكذلك المؤسسية
 .المنافسة وجه في الصمود وبالتالي الشاملة الجودة وصوًال إلى

والمنهجيات وتعود أهمية التدقيق على أعمال المؤسسات المصرفية واستخدام أكثر األساليب 
للدور المركزي الذي تقوم به المصارف التجارية في الحياة االقتصادية بالدول ، الحديثة في التدقيق

ة تميزها عن غيرها من مهموتتسم المصارف التجارية في تأديتها ألعمالها بثالث سمات ، المختلفة
ية هذه السمات إلى تأثيرها وترجع أهم، والسيولة واألمان، و تتعلق هذه السمات بالربحية، المنشآت

الملموس على أوجه أنشطتها المتمثلة في قبول الودائع وتقديم االئتمان واالستثمار في األوراق 
  .)93ص، 2009، (موسى وآخرون المالية

كما تعد وظيفة التدقيق الداخلي من أهم الوظائف داخل المصرف لما لها من أثر كبير 
المتمثلة في تعظيم ربحية المساهمين وضمان  هإلى تحقيق أهداف وصوالً  هعلى سير العمل داخل

  والحفاظ على القوة السوقية للسهم ومن ثم الحفاظ على ودائع العمالء. هاستمرارية العمل في
  

  التدقيق الداخلي في المصارف طبيعة: أوالً 
، الدولجميع تعد المصارف التجارية بمثابة العمود الفقري الذي يرتكز عليه االقتصاد في 

الصادر عن االتحاد الدولي  1990) لعام 1006فقد عرف بيان ممارسة التدقيق الدولي (
للمحاسبين المصرف بأنه نوع من المؤسسات المالية المعترف بها كمصرف من قبل السلطات 

ويمتلك حقًا مقصورًا عليه باستعمال المصطلح " مصرف" كجزء ، الرسمية في الدول التي يعمل فيها
  من اسمه.
لمصرف التجاري في قبول الودائع واالئتمان إضافة إلى تتمثل الوظيفة الرئيسة في او 

وٕاصدار وقبول ، مثل شراء وبيع العمالت األجنبية واألوراق المالية، خرىاألمالية الخدمات ال
، 2009، (إبراهيم واالعتمادات وغيرها من األعمال المصرفية األخرى، الكفاالتو  الكمبياالت

  .)142ص
ونظرا لتشعب وزيادة تعقيدات العمل المصرفي فإن األمر يتطلب وجود جهة داخلية تتولى 

أهمية كبيرة في لذلك فإن عملية التدقيق الداخلي تكتسب ، مهام ومسؤوليات مراقبة ومتابعة األداء
استبعاد  دون ،عملية التدقيق الداخليلجميع دوائر وأنشطة المصرف  حيث يجب إخضاعالمصارف 
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وفيما يلي أهم اإلجراءات الواجب القيام بها ضمن ، عملهذا المن نطاق  األنشطةأي نشاط من 
  :)(FSC, 2002, P3 مهام التدقيق الداخلي

  

أنظمة الضبط الداخلي والتحقق و مة نظام الرقابة الداخلية ءفحص وتقييم مدى فعالية ومال •
 القيامنظام الضبط الداخلي والتحقق من  مخاطرالرقابة الداخلية بتحليل  االلتزام بمهاممن 

   .المسؤولياتب
  .ضوابط المتعلقة بالمخاطراللسياسات و باتقييم التزام المصرف  •
  تقييم مدى الموثوقية في العمل (بما في ذلك الدقة والنزاهة والشمولية). •
  . التخاذ القرارات مة المعلومات المالية واإلداريةءتقييم مدى مال •
  استمرارية وموثوقية نظم المعلومات االلكترونية.تقييم مدى  •
بالشكل المطلوب الذي يحقق الكفاءة  التحقق من سير العمل في أقسام ودوائر المصرف •

  والفاعلية في العمل.

بالضوابط القانونية إعطاء االهتمام الكافي دائرة التدقيق الداخلي  وبالتالي فإن من مسؤوليات
 والطرق بما في ذلك السياسات، أعمال المصرف الرقابة على تحقق أهدافوالتنظيمية التي 

  الجهات المختصة في العمل المصرفي.والقواعد والمبادئ الصادرة عن 
ربط مستوى المخاطر و ، م إدارة المخاطربمراجعة نظلتدقيق الداخلي ا يتطلب األمر قيام دائرةكما 

وكما يتوجب أيضا أال . العامة للمصرفات سياسالومعرفة مدى االلتزام ب ؛رأس المال كفاية بمستوى
ولي توٕانما يجب أن ، األنشطة داخل دوائر المصرفيقتصر أداء دائرة التدقيق الداخلي على 

كما يجب ، لضمان التقليل من المخاطر التي يتعرض لها هاألطراف المتعاملة مع افةبك اً اهتمام
مراجعة العمليات المصرفية على أساس تقييم ل شاملة على دائرة التدقيق الداخلي أن تعد خطة تدقيق

دارة وذلك من اإلومناقشة هذه الخطة على مستوى مجلس  المختلفةنشطة األالمخاطر المتعلقة ب
  أجل الوصول إلى أداء أفضل للعمل المصرفي.
 داءفي أ نقاط الضعف التركيز علىيتوجب ف، وفيما يتعلق بالتقرير الذي تعده دائرة التدقيق

األداء مع للمحافظة على استمرارية  الالزمة توصياتالوٕاصدار ، المصرف واألهمية النسبية لها
  .) FSC, 2002, P05( متابعة تنفيذ التوصيات التي أصدرتها العمل على

  

  التدقيقية الخاصة بالعمل المصرفياالعتبارات : ثانياً 
معينة في  تعتبارااألخرى باتتميز عملية التدقيق الداخلي في المصارف عن غيرها من المنشآت 

 :)318ص، 2007، (صبح ضوء الطبيعة الخاصة للعمل المصرفي
 معامالت المصرفية.طبيعة المخاطر المرتبطة بال �



 22 
 

 االعتماد الكبير على أنظمة الحاسوب لمعالجة المعامالت. �
 التشريعات التي تعمل ضمنها.و تأثير التعليمات  �
تتناسب أحيانا مع والتي قد ال ، الجديدة والممارسات المصرفية للخدماتالتطور المستمر  �

 التي تتطلبها. المبادئ المحاسبية والممارسات التدقيقية مستوى التطورات في
 

  ارفالمص فيالتدقيق  متطلباتأسس و : ثالثاً 
المصرفية يتطلب مراعاة لتحقيق أهداف عملية التدقيق والرقابة على أعمال المؤسسات 

  ي:لتالاألسس اإلدارية والمالية والمحاسبية كا
 :األسس اإلدارية .1

؛ لغرض تحقيق أهداف تعتبر األسس اإلدارية التي يستند إليها األداء المصرفي من األهمية بمكان
 :)110ص، 2009، (إبراهيم حيثعملية التدقيق الداخلي وذلك من 

لين بهذه األهداف ؤو حيث يسترشد المس للمصرف؛ ة والثانويةرئيسوضوح األهداف ال �
 ويعملون على تحقيقها.

حيث يتم من خالله تحديد مراكز التكلفة والمسؤولية وتخصيص عمل معين  تقسيم العمل �
 ل عملية التدقيق والرقابة.يوبالتالي تسه ؛لكل دائرة وقسم

بحيث يمكن محاسبة المسئول في  ؛محاسبة المسؤولية باالعتماد على تقسيم العملتطبيق  �
من السلطة يتناسب  بعد إعطاء قدراً ، كل قسم أو دائرة عن أوجه القصور في عمله

 والمسؤولية الملقاة على عاتقه.
جب أن التي تخرج عما ي االهتمام بالقضايا هحيث يتم من خالل اإلدارة باالستثناءتطبيق  �

من خالل إبالغ المستويات اإلدارية العليا بأية تغيرات جوهرية تواجه اإلدارات  تكون عليه
التنفيذية الوسطى والدنيا أثناء التنفيذ أو عن أي خلل أو قصور في األداء الفعلي عن 

إلى مبدأ  باإلضافة، حلول عملية له وٕايجاداألداء المستهدف من أجل تحليل الوضع 
 ومبدأ حسن المعاملة ومبدأ سرعة التنفيذ.، نية الخاص بالعمل المصرفيالسرية المه

 

 :ةاألسس المالية والمحاسبي .2
لتحقيق ، ينبغي على دائرة التدقيق الداخلي مراعاة مجموعة من األسس المالية والمحاسبية

، 2002، اهللا (عبدوأهمها ، أعمال المؤسسات المصرفيةعملية التدقيق والرقابة على  أهداف
 :)9ص

عني احتفاظ المصرف بقدر من ودائع عمالئه في صورة نقدية أو شبه وهي تالسيولة مراقبة  �
وذلك بهدف تلبية ، نقدية يمكن تحويلها إلى نقدية بشكل سريع جدًا وبدون تكاليف إضافية
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ويتم هذا من خالل إيجاد حالة من التوازن بين حجم النقدية ، عمالئه الطارئة طلبات
 ن غياب التوازن يقود إلى المخاطرة.ألوحجم النقدية المستثمرة  بهاالمحتفظ 

يعني ضمان حقوق عمالء المصرف وجعلها في متناول أيديهم في  توفير األمان وهو �
، و حجم السيولة األماناألمر الذي يعني وجود عالقة طردية بين  فيه؛الوقت الذي يرغبون 

ألن النقدية  ؛ية للمصرفرص استثمار تقود إلى ضياع ف األمان؛إال أن ارتفاع درجة 
لذلك يجب على إدارة المصرف إيجاد حالة ؛ ال يتم استثمارها وبالتالي تقل عائداتها المتوفرة

 .األمان الالزمةودرجة ، من التوازن بين حجم السيولة المطلوب توفرها
درجة التوازن بين حجم السيولة و  ويتحقق هذا المبدأ من خالل متابعة الربحيةتعظيم  �

 .المتعددة يعتمد على أنواع الودائعهو و ، األمان

  :أهداف التدقيق الداخلي في المصارف:رابعاً 
المصرف هو تقديم رأي مستند إلى المعايير الدولية  تدقيق عمليات إن الهدف الرئيس من

المناسبة التي يتم وضعها حول صحة البيانات المالية السنوية  المحليةللتدقيق أو الممارسات 
  للمصرف والتي تم إعدادها بشكل دوري.

الجهات العليا بتقارير ألغراض خاصة  مصرف أن يقدملل الداخلي مدققالطلب من يُ وغالبًا ما 
أهم أهداف التدقيق الداخلي في  يوفيما يل، على المصرف وٕالى السلطات النظامية األخرى المشرفة

  :)RSM, 2008, P5( المصارف
  .تيسير تحقيق أهداف العمل في المصرف .1
  االستخدام األمثل للموارد المتاحة في المصرف. .2
  .تقييم نظام الرقابة الداخلية والنظم واإلجراءات .3
  حماية أصول المصرف. .4
 .تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر .5
 حوكمة الشركات و تقديم التقارير بشكل مستقل للجنة التدقيق. تيسير االمتثال لقوانين  .6
  داخل المصرف. استعراض ومراجعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والقوانين واللوائح .7
 . زيادة الموثوقية بالقوائم المالية .8

  : مهام التدقيق الداخلي في المصارف خامساً 
مراجعة  :تتمثل في همسؤولياتو ، مستقلة عن اإلدارة التنفيذية التدقيق الداخلي إدارةً يعتبر 
 ها في ضبط وٕادارةءتمدى كفا والتأكد من، داخل المصرف الرقابية وفعالية الضوابط وتحليل طبيعة

 :(Simpson, 2005, p15) ومن مهامه المخاطر وحماية أصول المصرف

  اهتمام داخل المصرف.تقديم نصائح وتوصيات لإلدارة عن األمور التي تتطلب  •



 24 
 

  .ذات المخاطرة العالية البنودمع التركيز على للسير عليها خطة عمل سنوية إعداد  •
  .تدقيق لكل مهمة م جداول زمنية وبرامج عمليةيصمت •
  .ورفعه لإلدارة العليا في المصرف إعداد تقرير التدقيق •
مخالفات تتطلب مشاكل و  بخصوصبمهمات مخصصة بناء على طلب اإلدارة العليا  القيام •

  .مزيدا من التحقيق
 .ياتها قبل أن تتفاقمافي بد تالحل المشك، و النظم وير تط فيالمساعدة  •

  : دور التدقيق الداخلي في إعداد أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بالمصرفسادساً 
فـي  أثـر مـن لهـا لمـا المصـارف فـي المهمـة الوظـائف مـن الـداخلي التـدقيق وظيفـة تعتبـر

لـذلك كـان لهـا ، المتاحـة المـوارد اسـتخدام كفـاءة وتقيـيم وقيـاس الداخليـة الرقابـة نظـام وتطوير تصميم
  :)30-29ص، 2008 ،دور فعال في (سلطة النقد الفلسطينية

  

 المساهمة في وضع األنظمة الداخلية التالية ومراجعتها دوريًا للتحقق من فعاليتها:  . أ

  وفقا لدليل العمليات المعمول به. نظام مراقبة العمليات واإلجراءات الداخلية �
  نظام معالجة التطبيقات المعلوماتية وضمان األمان. �
  نظام إدارة المخاطر والتحكم بها وتقييمها. �
  نظام تقييم جودة األصول. �
  نظام اإلسناد الخارجي. �

 الجوانب الواجب مراعاتها لدى وضع أنظمة الرقابة والضبط الداخلي:  . ب

  المصرف في مجال الرقابة والضبط الداخلي.واجبات القائمين على إدارة  �
السـيما مخـاطر االئتمـان والسـوق ومعـدالت الفائـدة ، أسس تحديد المخاطر وتقييمهـا �

والسيولة باإلضافة إلى المخاطر التشغيلية والقانونية والتحول والتعامل مع المخاطر 
 األخرى.

  :مهارات وصفات المدقق الداخلي: سابعاً 
  والصفات وأهما: تالداخلي بمجموعة من المهارايجب أن يتحلى المدقق 

 مهارات المدقق الداخلي:  - أ

تعتبر المهارات الفنية واإلدارية للمدقق الداخلي أمرًا ضروريا لتمكينه من النهوض بواجباته 
يكون لديه خلفية وخبرة في  أنللمصارف  الداخلي ينبغي على المدققلذلك ، ومسؤولياته

  :(Simpson, 2005, p16) مجاالت التاليةال إحدى
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أو من بيئة التدقيق  التدقيق الخارجيخبرة في أعمال المراجعة المكتسبة سواء من  �
 .الداخلي

 في خبرة في مجال الخدمات المصرفية المكتسبة من المسؤوليات المباشرة �
 مصرفية.المؤسسات ال

  .من البيئة الفنية أوتكنولوجيا المعلومات المكتسبة من بيئة التدقيق في مجال خبرة  �
كما يمكن للمدققين الداخليين االستفادة من الموظفين من ذوي الخلفيات الرياضية لدراسة 

  ة.المستخدمة لتسعير وٕادارة مخاطر المنتجات المالية المعقد النماذج
  

 صفات المدقق الداخلي:  -  ب

) 181ص، 2006، أما عن الصفات الالزم توفرها في المدقق الداخلي فقد ذكر (القبطان
  ما يلي:

  

 االلتزام بقواعد السلوك المهني لمهنة التدقيق الداخلي في المصارف. .1
 سعة الصدر والكياسة واللباقة وحسن التصرف. .2
 مواصلة البحث والدراسة ومتابعة تطورات المهنة مع التجديد واالبتكار. .3
 التواضع وحسن التفاهم والتعاون مع اآلخرين. .4
 على رأيه دون التأثر بآراء اآلخرين. اعتماداً  سالمة الحكم على الموضوعات .5
 االلتزام بالموضوعية والواقعية وعدم المبالغة أو المغاالة. .6
  أن يتوخى في عمله بذل العناية المهنية الواجبة. .7

  

  :صفات المدقق الشخصية  -  ث

 حيـث الـداخلي المـدقق فـي توافرهـا الواجـب المواصـفات الـداخليين المـدققين معهـد حـددلقـد 
 :يلـي كمـا وهـي الجزئيـات مـن مجموعـة إطارهـا فـي ينـدرج عامـة قواعـد أربـع المعهـدوضـع 

(IIA, 2004, P4)  
  

  :النزاهة .1

 أعمـالهم فـي للثقـة يؤسـس ممـا عملهم أداء في بالنزاهةالداخليون  المدققونيجب أن يتحلى 
  :التالية السلوكية القواعد البند هذا تحت ويندرج عليها واالعتماد

 أداء واجباتهم ومسئولياتهم.  علىوالحرص ، والموضوعية واالجتهاد األمانةالتمسك ب �
 .للمهنة ويسيء القانون يخالف ما كل عن والكشف بالقانون االلتزام �
  ا.به يعمل التي المنشأة أو للمهنة تسيء أفعال ممارسة عدم �
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 .بها يعمل التي المنشأة الشرعية األهداف تحقيق في والمساهمة حتراماال �
 

   ة:الكفاء  .2

 أثناء تقديمهم المطلوبة والخبرات والمهارات المعرفة يطبقوا أن الداخليين المدققين على يجب
 :منهم يتطلب وهذا للخدمات

   .ألدائها الالزمة والمهارات المعرفة يمتلكون التي الخدمات بتقديم فقط االنشغال �
 الدوليـة الـداخلي التـدقيق معـايير بموجـب التـدقيق خـدمات الـداخلي المـدقق يـؤدي أن �

 .المهنية للممارسة
 .خدماتهم ونوعية جودة وتحسين مستمر بشكل وبراعتهم مهاراتهم تحسين �

  

  :الموضوعية  .3

األدلـة  وتقيـيم جمـع فـي الموضـوعية درجـات أعلىبـ التحلـي الـداخليين المـدققين علـى يجـب
وتـأثير  الشخصـية مصـالحهم لتأثير يخضعوا أالو  عملهم حول والتقارير المعلوماتتوصيل و 

  .المهني رأيهم وتكوين تقديراتهم بناء عند المختلفة األطراف
  

  :السرية .4

يعملـون  التـي للمنشـأة العائـدة المعلومـات وملكيـة قيمـة احتـرام الـداخليين المـدققين علـى يجب
بـأمر  مختصـة سـلطة خـالل مـن إال بالسـرية تتسـم التـي المعلومـات عـن الكشـف عـدمو ، بهـا

وحمايـة  اسـتخدام فـي الحـذر منـه يقتضـي وهـذا، المهنيـة األعـراف تقتضـيه واجـب أو قـانوني
 للحصـول المعلومـات هـذه اسـتخدام عدم وكذلك، واجبه تأدية أثناء اكتسبها التي المعلومات

  علي مكاسب شخصية.
  

  الفلسطينية: المصارف في الداخلي التدقيق: ضوابط ثامناً 
 أداء وتحسين قيمة إلضافة صمم وموضوعي نشاط مستقل هو الداخلي التدقيق لما كان

 فاعلية وتحسين قيمتل ورقابية نظامية أساليب توفير خالل من إتمام أهدافه في مساعدتهو  المصرف
 قانون ألحكام استناداو  ،المصرف أنشطة كافة على والسيطرة المخاطر والرقابة إدارة عمليات

 دعم تمثله من وما الداخلية الرقابة ألهمية ونظًرا، 2002 لسنة (2) رقم الفلسطيني المصارف
 أو دائرة إنشاء المصارف جميع على فإن، األول الدفاع خط باعتبارها الشاملة المصرفية للرقابة

  :)21، ص2008، الفلسطينية (سلطة النقدومراعاة ما يلي  الداخلي جهاز للتدقيق
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 تشكيل دائرة التدقيق:  -أ 
 دائرة إنشاء الوافدة للمصارف يميةقلاإل واإلدارة محلي مصرف كل إدارة مجلس على .1

أو  ةً مباشر  اإلدارة لمجلس تبعتو  التنفيذية اإلدارة عنلة مستق تكون بحيث داخلي تدقيق
 .عنه المنبثقة المراجعة لجنةل

والتدقيق  المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس قبل من الداخلي التدقيق دائرة مدير عينيُ  .2
 .النقد سلطة قبل من خطية موافقة على الحصول شريطه المجلس عن المنبثقة

مدير  من بتوصية والتدقيق المراجعة لجنة قبل من الداخلي التدقيق دائرة فرادأ باقي يعين .3
يتم  ان على السنوية وعالواتهم ومكافأتهم رواتبهم اللجنة وتحدد، الداخلي التدقيق دائرة
 .والتدقيق المراجعة لجنة من ويعتمد الداخلي التدقيق دائرة مدير من السنوي أدائهم تقييم

 للتدقيق السليمة الممارسات مراعاة والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس على .4
 .يالداخل

 ية: االستمرار   - ب 

 بحيث التدابير الالزمة كافة اتخاذ والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس على يجب
 نشاطه وحجم مع طبيعة تتالءم داخلية تدقيق وظيفة على مستمر وبشكل المصرف يعتمد
 يحقق بما الداخلي بمهام التدقيق للقيام والموظفين الموارد توفير التدابير هذه تشمل وأن

  .المصرف أهداف
  

 ة: االستقاللي  -ج 

 وظيفة التدقيق استقاللية ضمان والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس على يجب
  :يلي ما خالل من الداخلي
في  الكاملة الحرية الداخلي للتدقيق ويكون اللجنة أو المجلس مع المباشر ارتباطها •

 .المصرف وسجالت بيانات لكافة الوصول
 حرية الداخلي للتدقيق يكون كما اللجنة أو المجلس إلى التدقيق تقارير رفع •

 .الخارجي والمدقق المصرف دوائر كافة مع التواصل مباشرة
 .والتدقيق المراجعة لجنة قبل من للرقابة الداخلي التدقيق وظيفة خضوع •
  .والمصرف الداخليين المدققين بين المصالح في تضارب أي وجود عدم من التأكد •

  ق:التدقي ميثاق  -د 

 واعتماد ميثاق وجود ضمان والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة لجنة على يجب
 وصالحيات ةمكان يعزز بحيث التدقيق دائرة من إعداده يتم، بالمصرف الداخلي للتدقيق
 التدقيق ومجال وظيفة أهداف األدنى بالحد الميثاق يتضمن أن على الداخلي التدقيق
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 يتم أن على ،الرقابة األخرى بوظائف وعالقتها الداخلي التدقيق جهاز وصالحيات الداخلي
  .الميثاق هذا على المصرف موظفي كافة اطالع

  

 :النزاهة  -ه 

 النزاهة والموضوعية توفر من التأكد والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس على يجب
 أي عن بعيًدا كاملة بحرية تنفيذ مهامه على قادًرا كونهحيث  من الداخلي التدقيق عمل في

 أي وجود وتجنب أعمال تنفيذية بأي الداخلي التدقيق دائرة تكليف بعدم وذلك ،تحيز
  .الداخلي لموظفي التدقيق التدوير سياسة وٕاتباع المصرف مع المصالح في تضارب

 

 :المهنية المنافسة  - و 

 الحوافز ريتكفل توف سياسة تطبيق والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس على يجب
 معرفة وخبرة مستوى ورفع الداخلي التدقيق دائرة ن فيموظفيال لكافة المستمر والتدريب
  .الداخليين المدققين

  

 الداخلي للتدقيق المصرف أنشطة كافة خضوع  -ز 

 أنشطة كافة خضوع تكفل أن والتدقيق المراجعة لجنة أو اإلدارة مجلس على يجب
 الوصول على قادرة الداخلي دائرة التدقيق تكون بحيث الداخلي للتدقيق وفروعه المصرف

  .معلومة أو ملف أو سجل ألي
  

 المصارف في الداخلي التدقيق خطة: تاسعاً 

المهام  كافة تشمل بحيث للتدقيق واضحة خطه إعداد الداخلي التدقيق دائرة على يجب
، الفلسطينية (سلطة النقد يلي ما باالعتبار تأخذ أن على الفترة المحددة خالل انجازها الواجب
  :)22، ص2008

 يكون على أن للتدقيق ستخضع التي األنشطة وكذلك ،الداخلي التدقيق عمل وتكرار توقيت  -أ 
 ودرجة لطبيعة وسنوي وفقاً  وشهري أسبوعي وتدقيق ،الخطرة األنشطة لبعض يومي تدقيق

 .نشاط كل مخاطر
 .عمليات المصرف حجم مع تتالءم بحيث يمكن تنفيذهاو  واقعية التدقيق خطة تكون أن  -ب 
 .والفروع الدوائر بكافة المصرف أنشطة كافةل شاملة التدقيق خطة تكون أن  - ج 
 .درجة المخاطر إلى المستندة بالمصرف األنشطة كافةل والتدقيق الفحص منهجية تحديد  -د 
 .المتوقعة المخاطر ودرجة المصرفية األنشطة في الفنية والمستجدات التطورات مراعاة  - ه 
 حيث عدد من الخطة لتنفيذ الالزمة واإلدارية المالية الموارد بوضوح الخطة تحدد أن  -و 

  .الخطة بنجاح لتنفيذ الالزمة التقنية واالحتياجات والعملية العلمية ومؤهالتهم الموظفين
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 :المصارف في الداخلي التدقيق إجراءات: عاشراً 
 سلطة حددت فيما يتعلق بإجراءات التدقيق الداخلي في المصارف العاملة في فلسطين فقد

 (سلطة النقد يلي كما وهي تباعهاإ المدققين على يجب التي اإلجراءات من مجموعة النقد
  :)23، ص2008، الفلسطينية

 الداخلي بحيث للتدقيق برنامج أو عمل إجراءات إعداد الداخلي التدقيق دائرة على يجب �
 تكون نسبًيا بحيث مرنه اإلجراءات هذه كونت أن على التدقيق عمل وخطة أهداف تصف
 .تحديدها تم التي المخاطر مع منسجمة نجازهاإ و  تبنيها عملية

 كافة االختيارات تعكس أن على العمل أوراق ضمن التدقيق إجراءات كافة توثيق يجب �
 .األنشطة على تمت التي والتقييمات

 اإلدارات مع مناقشته بعد ممكن وقت بأسرع المكتوب الداخلي التدقيق تقرير إصدار يجب �
 ملخص رفع تقرير يتم أن على، المالحظات على ردودها ألخذ عليها التدقيق تم التي

 .والتدقيق المراجعة للجنة والنتائج بالمالحظات
 من إليه التوصل تمي ما يتضمن وأن التدقيق وغرض مجال التقرير يعرض أن يجب �

 .أعمالها تدقيق تم التي الدوائر وٕاجابات التدقيق دائرة من وتوصيات مالحظات
 تم التي والتقارير انجازها تم التي المهام بسجالت الداخلي التدقيق دائرة تحتفظ أن يجب �

 .إصدارها
 .والتدقيق المراجعة لجنة مع دوري بشكل الداخلي التدقيق تقارير مناقشة تتم أن يجب �

  
، الدور الذي يقوم بـه المـدقق الـداخلي فـي المصـارف التجاريـة عظممما سبق يتضح أهمية و 

، وتبرز أهميـة هـذا الـدور بـالنظر إلـى الطبيعـة المميـزة والمختلفـة للمصـارف عـن المؤسسـات األخـرى
فضـال عمـا تتميـز بـه ، ظـل مخـاطرة عاليـة فـي كافـة أنشـطتها ومعامالتهـا المصـرفيةوالتي تعمل فـي 

ولتمكين المدقق الداخلي من القيام بمهامه في المصرف يجب أن ، من طبيعة معامالتها االلكترونية
تتوفر لديه الخبرة والدراية الكافية حول طبيعة العمل المصـرفي ووضـع الخطـط التـي تمكنـه مـن أداء 

  بغرض تحسين أداء اإلدارات المختلفة في المصرف واجباته
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
  

        التدقيق الداخلي ودوره يف إدارة املخاطر يف املصارفالتدقيق الداخلي ودوره يف إدارة املخاطر يف املصارفالتدقيق الداخلي ودوره يف إدارة املخاطر يف املصارفالتدقيق الداخلي ودوره يف إدارة املخاطر يف املصارف

  

  إدارة المخاطر المصرفية المبحث األول:

  المصرفية المخاطر وٕادارةالمبحث الثاني: التدقيق الداخلي 
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  : مقدمة
تواجه العديد من المصارف عدة مخاطر قد تكون ناجمة عن أنشطة المصرف في حد ذاته 

لذلك يجب التعامل مع هذه المخاطر بآلية مناسبة، ولتحقيق ذلك على أو البيئة التي يعمل فيها، 
المصارف أن تتبنى إجراءات شاملة إلدارة المخاطر وٕاعداد التقارير عنها، بما في ذلك الرقابة 
المالئمة من قبل مجس اإلدارة واإلدارة العليا من أجل تحديد وقياس ومتابعة كافة المخاطر ذات 

  .الصلة
دور مهم للمدقق الداخلي من خالل تقديم المشورة والنصح لإلدارة في مجال كما أن هناك 

تقييم وٕادارة المخاطر التي تتعرض لها المصارف، والبد من وجود تنسيق بين المدقق الداخلي وٕادارة 
   األهداف المصرفية. المخاطر للوصول إلى تحقيق

ويشمل هذا الفصل على مبحثين سيتم في المبحث األول تناول إدارة المخاطر المصرفية 
مفهومها ومهامها والمسؤوليات الخاصة بها وأهدافها، ومن ثم التطرق إلى منهج عملها. أما 

المخاطر المصرفية والتطرق إلى الدور  وٕادارةالمبحث الثاني فسوف نتناول فيه التدقيق الداخلي 
  المخاطر. إدارةالمخاطر والتنسيق بينه وبين  إدارةذي يقوم به المدقق في الهام ال
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 المبحث األول

  إدارة المخاطر المصرفية
  :تمهيد

، يحتل مكانًا متميزًا داخل القطاع المالي المصارفمما ال يخفى على أحد أن قطاع 
فضًال عن صلتها المباشرة بنظم ، من أقدم المؤسسات المالية وأكثرها انتشاراً  المصارفف

وبالتالي بحركة النقود في الدولة والتي تمثل المحرك األساسي لعجلة النشاط ، المدفوعات
نظرًا ، من أكثر المؤسسات المالية تعرضًا للمخاطر لمصارفاهذه يجعل  األمر الذي، االقتصادي

وبهذا فهي تتعامل مع ، واقتراضاً  ألنها ال تتعامل مع قطاع بعينه وٕانما تتعامل مع النقود إقراضاً 
مختلف المقترضين من مختلف القطاعات مما يستوجب اإلحاطة بظروف المقترض الشخصية 

وألن النقود كقوة شرائية عاّمة تتأثر بأوضاع االقتصاد المحلي  ،وكذلك ظروف ومخاطر القطاع
ناعة محددة بل هي العالمي فإن المخاطر التي تتعرض لها البنوك ليست مخاطر قطاع أو صو 

  مخاطر االقتصاد في مجموعه محليًا وعالميًا.
بل أصبح لزامًا عليه أن ، ولذلك لم يعد النشاط المصرفي يعمل على تالفي المخاطر

فّن التعامل مع المخاطر وليس بوهكذا بات هذا النشاط في اآلونة األخيرة يعرف ، يتعامل معها
  .)2، ص2005، (حشاد تجنبها

، تطــوير نمــاذج عمــل وممارســات مبنيــة علــى أســاس المخــاطر األمــر يســتوجبوعليــه فــإن 
يعــد االهتمـام بـإدارة المخــاطر  فلـم للمصـرف.وذلـك ضـمن إطـار إدارة متكاملــة فـي الهيكـل التنظيمــي 

المعنــي فحســب بــل أصــبحت الســلطات الرقابيــة تهــتم بــإدارة المخــاطر  المصــرفقاصــرًا علــى مســتوى 
بهــا المخــاطر النظاميــة التــي ينفــرد باب التــي تــدعو لــذلك هــي طبيعــة األســالمصــرفية ولعــل مــن أهــم 

فـإن ذلـك  المصـارفينهار أحد ه عندما حيث إن ؛دون غيره من القطاعات األخرىالقطاع المصرفي 
لزامـــا أن يتطـــور الفكـــر  وبالتـــالي أصـــبح، يـــؤدي إلـــى أزمـــة مصـــرفية تشـــمل القطـــاع المصـــرفي ككـــل

ليتواكــــب مــــع التطــــورات الحديثــــة فــــي مجــــال الثــــورة التكنولوجيــــة والخــــدمات المصــــرفية  ؛المصــــرفي
ــذا فمــن الضــروري  ، المســتحدثة المخــاطر المختلفــة التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا المصــارف  ضــبطل

  .)13ص ، 2005، (الخطيب واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدارتها بما يحقق سالمة األداء المصرفي
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  تعريف المخاطر أوًال:
إال أن المؤسسات المصرفية تكـون ، تتعرض الكثير من المؤسسات إلى مخاطر أثناء العمل

وهناك عـدة تعريفـات للمخـاطر ، أكثر عرضة للمخاطر لما لها من طبيعة خاصة في استخدام النقود
  :ونجملها فيما يلي

 حدوثكانية المخاطر على أنها "حالة يكون فيها إم )16ص، 2007، فقد عرف (حماد
  ."انحراف معاكس عن النتيجة المرغوبة والمتوقعة

"الخطر بأنه: األحداث ذات التأثير السلبي التي تمنع المنشأة من  (COSO)عرفت لجنة و 
  .تحقيق قيمة أو تؤدي إلى تآكل القيمة الموجودة"

  
فالمخاطر هي  ؛االنحراف عن ما هو متوقع :أنها ىيمكن تعريف المخاطر عل مما سبق

وعدم تأكد ، فهناك مثال عدم تأكد المقرض من استرداد القرض، مرادف لعدم التأكد من الحدوث
إطار عدم ويمكن تعريف المخاطر أيضا بأنها كل عملية يتم تنفيذها في  ، المستثمر من مشروع ما
  أو خسارة باحتمال معين.  التأكد وينتج عنها ربح

  

  ض لها المصارف:: المخاطر التي تتعر ثانياً 
لما كان العمل المصرفي بطبيعته يتعرض إلى مخاطر عالية بسبب اعتماده على أموال 

وهي أموال تعتبر من الناحية القانونية أموال مقترضة من الغير مما يستوجب األمر بذل ، المودعين
المصرفية من ناحية من خالل توظيفها في مجاالت تحقيق العوائد ، العناية الالزمة للمحافظة عليها

لذلك كله يتعين على اإلدارة المصرفية بذل ، وتوفر السيولة واألمان لهذه األموال من ناحية أخرى
  العناية الالزمة لتحديد وتقييم المخاطر التي تتعرض لها عملياته المختلفة ومنها: 

 المخاطر المالية  -أ 
رضين في سداد ما المخاطر التي تنتج عن فشل المقت وهي المخاطر االئتمانية: .1

أما إذا استلمت المؤسسة المالية أصل ، عليهم من التزامات سواء كليًا أو جزئيا
أما في حالة إفالس ، األموال باإلضافة إلى الفوائد بالكامل فال يكون هناك مخاطر

فقد يؤدي ذلك إلى فقدان المصرف ، المقترض أو تعرضه لمشاكل تمنعه من السداد
 ). 287ص، 2007، القرض(مصطفى وٕاسماعيلالعائد وجزء من أصل 

هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المصرف جراء تدفق غير  مخاطر السيولة: .2
ومثل هذا ، متوقع لودائع عمالئه للخارج بسبب تغير مفاجئ في سلوك المودعين

الوضع يمكن أن يفرض على المصرف نشاطًا غير اعتياديًا في التمويل قصير 
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تمويل الفجوة الناجمة عن نقص السيولة في السوق بأسعار مرتفعة األجل إلعادة 
  .)211ص، 2005، (الخطيب

وتقع مسؤولية ضمان سيولة كافية في المصرف على مجلس إدارته واإلدارة العليا 
وبالتالي على المصرف إعداد سياسات شاملة للسيولة تأخذ بعين االعتبار النشاطات 

  ).38ص، 2006، (الكراسنة ت خارج الميزانيةداخل الميزانية وكذلك النشاطا
وتنتج هذه المخاطر بسبب التغير العام في األسعار وفي السياسات  مخاطر السوق: .3

أما مخاطر السوق الخاصة فتنشأ عندما يكون هناك ، على مستوى االقتصاد ككل
تغير في أسعار أصول أو أدوات متداولة بعينها نتيجة ظروف خاصة بها. (خان 

 )31ص، 2003، وأحمد
  وتنقسم مخاطر السوق إلى:

ا قد مموتنشأ هذه المخاطر عن تقلبات أسعار الفائدة  مخاطر سعر الفائدة: - 
يؤدي إلى تحقيق خسائر ملموسة للمصرف في حالة عدم اتساق أجال إعادة 

وتتصاعد هذه المخاطر في حالة عدم ، تسعير كل من االلتزامات واألصول
 )237ص، 2005، (الخطيب :ما يلي توافر نظام معلومات يتيح

الوقوف على معدالت تكلفة االلتزامات ومعدالت العائد على  •
 األصول.

تحديد مقدار الفجوة بين األصول وااللتزامات لكل عملة من حيث  •
 إعادة التسعير ومدى الحساسية لمتغيرات أسعار الفائدة.

المصرف لدى تنفيذ عملية  هي المخاطر التي يواجهها مخاطر أسعار الصرف: - 
تبادل النقد األجنبي والتقلبات الناتجة في أسعار صرف العمالت ومخاطر إعادة 
تقييم مراكز العمالت اعتمادًا على أسعار صرف متغيرة ومتقلبة وبالتالي تأثيرها 

، على قيم كل من الموجودات والمطلوبات وعلى الوضع التنافسي للمصرف
 ض المصرف لخسائر كبيرة.ج عنها تعر والتي قد ينت

هي مخاطر احتمالية تعرض المصرف لخسائر مخاطر أسعار األوراق المالية:  - 
ويعتبر قياس ، بسبب التقلبات في األسعار السوقية للسندات واألسهم والسلع

مخاطر األسعار في غاية األهمية من أجل إدراك الخسائر المحتملة والتأكد من 
، (سلطة النقد الفلسطينية كبير على رأس المال أن هذه الخسائر ال تؤثر بشكل

 .)4ص، 2008
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 :مخاطر التشغيل  -ب 
هي المخاطر الناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية أو ضعف األشخاص واألنظمة أو 

فشل ال، فالمخاطر الناجمة عن عدم كفاية أنظمة المعلومات، حدوث ظروف خارجية
كوارث طبيعية جميعها خسائر غير متوقعة ، االختالس، مخالفة أنظمة الرقابة، تقنيال

  .)41ص، 2006، (الكراسنة
لذا على اإلدارة وضع تعريف ، وتشمل المخاطر التشغيلية عددًا غير محدود من المخاطر

وفيما يلي مجموعة من المخاطر التشغيلية التي ، واضح فيما يخص مخاطر التشغيل
  ):5ص، 2008، لسطينية(سلطة النقد الفيترتب عليها خسائر كبيرة للمصرف 

هي األفعال التي تهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو  االحتيال الداخلي: -
العاملين في أو سياسة المصرف من قبل ، تنظيميةالتحايل على القانون واللوائح ال

 المصرف.
األفعال التي يقوم بها طرف ثالث يهدف إلى الغش أو إساءة  االحتيال الخارجي: -

 استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون.
هي األحداث المرتبطة بعالقات الموظفين مثل  ممارسات العمل واألمان الوظيفي: -

مطالبات التعويض من الموظفين الناجمة عن التفريق والتمييز في المعاملة والفصل 
وظيفة وخرق قواعد األمن والسالمة أو األعمال التي ينتج عنها دفع الجائر من ال

 تعويضات عن إصابات شخصية والمطالبات الوظيفية األخرى.
الخسائر الناتجة عن اإلخفاق  الممارسات المتعلقة بالعمالء والمنتجات واألعمال: -

 العمالء. غير المتعمد أو الناتج عن اإلهمال في الوفاء بااللتزامات المهنية تجاه
الخسائر أو األضرار التي تلحق بالموجودات المادية  األضرار في الموجودات المادية: -

 جراء كارثة طبيعية أو أي أحداث أخرى.
الخسائر الناتجة عن أي تعطيل في األعمال أو  توقف العمل والخلل في األنظمة: -

 خلل في األنظمة بما فيها أنظمة الحاسوب واالتصاالت. 
الخسائر الناتجة عن اإلخفاق في تنفيذ المعامالت أو في  وٕادارة المعامالت:التنفيذ  -

 إدارة العمليات والعالقات مع األطراف األخرى.
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  :مخاطر األعمال  -ج 

 أهمها:، هناك العديد من المخاطر التي تتعرض لها المصارف في مجال عملها
 القوانين أو القواعد أووتنشأ هذه المخاطر في حالة انتهاك المخاطر القانونية:   .1

أو نتيجة عدم التحديد ، الضوابط المقررة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة غسيل األموال
ومن ، الواضح للحقوق وااللتزامات القانونية الناتجة عن العمليات المصرفية االلكترونية

 ذلك عدم وضوح مدى توافر قواعد لحماية المستهلكين في بعض الدول أو عدم المعرفة
، (الخطيب القانونية لبعض االتفاقات المبرمة باستخدام وسائل الوساطة االلكترونية

  .)247ص، 2005
هي المخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات خاطئة أو تنفيذها المخاطر اإلستراتيجية:  .2

األمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق ، بشكل خاطئ أو عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب
  :لذلك فإن المخاطر اإلستراتيجية تكون على مستويين، فرصة بديلة خسائر أو ضياع

مخاطر على المستوى الكلي: وهي المخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات متعلقة  -
 بدخول أسواق جديدة أو الخروج من األسواق الحالية.

مخاطر على مستوى األنشطة: وهي المخاطر الناجمة عن اتخاذ القرارات  -
 أو توزيع محفظة االستثمار. المتعلقة بتخصيص

وهي المخاطر الناتجة عن اآلراء السلبية العامة المؤثرة والتي تنتج  مخاطر السمعة: .3
حيث تتضمن األفعال التي تمارس من قبل ، عنها خسائر كبيرة للعمالء أو األموال

إدارة المصرف أو موظفيه والتي تعكس صورة سلبية عن المصرف وأدائه وعالقته مع 
كما أنها تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن المصرف ، عمالئه والجهات األخرى

 .)6، ص5ص، 2008، ونشاطه (سلطة النقد الفلسطينية

ومدى الحاجة إلى وجود نظام متكامل ، مما سبق ندرك مدى المخاطر المحدقة بالمصارف
للتخفيف من هذه المخاطر وٕادارتها. لذلك يتعين أن تقوم إدارة المخاطر في المصرف بقياس حجم 
االنكشاف الكلي الذي يواجهه المصرف نتيجة المخاطر السابقة ويكون ذلك من خالل أنظمة 

نوع من أنواع  مخاطر وتحديدها لكلداخلية متطورة تعتمد على قاعدة بيانات تتيح إمكانية قياس ال
  النشاط المختلفة.
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  مفهوم إدارة المخاطر: ثالثاً 

بارة عن منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر ع إدارة المخاطر بأنها: يمكن تعريف
البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل 

، 2007، (حماد خسائر التي تقع إلى الحد األدنى"الخسارة أو األثر المالي للإمكانية حدوث 
  .)51ص

 ألي اإلستراتيجية اإلدارة في األساسي الجزء :اأنه على المخاطر عرفها معهد إدارة كما
 المصاحبة األخطار لمواجهة منظم بشكل المؤسسات تتبعها التي اإلجراءات فهي. مؤسسة

 The Institute of).نشاط كل محفظة ومن نشاط كل من المستدامة المزايا تحقيق بهدف، ألنشطتها

Risk Management,  2002,  P02)  

 والعمليات التي اإلجراءات من هيكل فهي، المؤسسة ثقافة من جزء :أنها على تعريفها إلى باإلضافة
  ,Cooper and author(عنها" المترتبة اآلثار ودراسة والتهديدات الفرص مواجهة أجل من تدار

2005,  P3).  

إدارة المخاطر على أنها " تقليل اآلثار السلبية للمخاطرة  Williams and Heinzوقد عرف  
، (حماد تكلفة ممكنة من خالل التعرف عليها وقياسها والسيطرة عليها" أقلإلى الحد األدنى ب

  .)146ص، 2007
تحليل والسيطرة االقتصادية و تحديد : إدارة المخاطر على أنها (COSO)وقد عرفت لجنة 

  ).10ص، 2011، (الراوي يرادية للمشروععلى هذه المخاطر التي تهدد األصول أو القدرة اإل
ومن خالل ما سبق يمكن تعريف إدارة المخاطر بأنها: تحديد وتحليل المخاطر التي تهدد عمل 

  عنها. الناجمة المنشأة للتقليل من اآلثار السلبية
  

 المخاطر إدارة مهام: رابعاً 

 على الدور هذا وتحميل المخاطر إدارة عن أساسية بصفة لؤو المس اإلدارة مجلس يعتبر
 وظيفة تكون أن يمكن كما، )(IIA, 2009, P02 نشاطه حسب كل المخاطر لتسيير اآلخرين المدراء
 إلى باإلضافة المخاطر مدير يترأسها والتي المخاطر إدارة في قسم متمثلة المؤسسة في مستقلة

 أما -الحجم كبيرة للمؤسسات بالنسبة هذا- خاصة مؤهالت ومهارات يملكون ذلك في مساعدين
 مخاطر إدارة مهمته وظيفي توصيف ضمن المدراء إلى أحد توكل فقد الصغيرة للمؤسسات بالنسبة

 ,IIA, 2009) :يلي فيما المخاطر إدارة مهام إبراز ويمكن ،)15ص، 2011، (الراوي المؤسسة

P13)  
  

 لوحدات داخليا للمخاطر وهيكل سياسة إعداد مع المخاطر إدارة وٕاستراتيجية سياسة وضع -1
 .مالئمة بيئة إنشاء على والعمل، العمل

 .المخاطر إدارة يخص فيما والتشغيلي االستراتيجي المستوى على التعاون -2
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 مختلف مع التنسيق مع المالئم التعليم ويشمل، المؤسسة داخل الثقافي الوعي بناء -3
 .الخطر مواجهة عمليات تطوير مع المخاطر إدارة فيما يخص الوظائف

 .المصالح وأصحاب اإلدارة لمجلس وتقديمها المخاطر عن التقارير إعداد -4
 .اقتصادي نشاط بكل الخاصة المخاطر اكتشاف -5
 وعالقته ومسبباته طبيعته ومعرفة اكتشافها تم التي األخطار من خطر كل تحليل -6

  .األخرى باألخطار
 .الخسارة حجم وتقدير هاحدوث واحتمال الخطورة درجة قياس -7
 درجات حسب المؤسسة أو الفرد لدى الموجودة األخطار من كل إلدارة وسيلة أنسب اختيار -8

 .الالزمة والتكلفة األمان
 

  في المصارف. ليات والوظائف الرئيسة إلدارة المخاطر ؤو المس ًا:خامس

في االتجاه  األداءضمان سير من أجل التي تتعلق بإدارة المخاطر  المهامهناك العديد من 
  )18ص، 2005، (الخطيب :السليم وفيما يلي نستعرض أهمها

 ضمان توافق اإلطار العام إلدارة المخاطر مع المتطلبات القانونية. �
 القيام بالمراجعة الدورية وتحديث سياسة االئتمان في المصرف. �
نشاط من أنشطة المؤسسة وضمان حسن تحديدها وتبويبها وتوجيهها تحديد مخاطر كل  �

 لجهات االختصاص.
مراقبة تطورات مخاطر االئتمان والتوصية بحدود تركز هذه المخاطر مع األخذ باالعتبار  �

 إجمالي المخاطر لخدمات معينة.
المناسبة  مراقبة استخدام الحدود واالتجاهات في السوق ومخاطر السيولة والتوصية بالحدود �

 ألنشطة التداول.
 مراجعة الخدمات المصرفية المستحدثة على أساس معايير قبول المخاطر. �
تطبيق النماذج التي تعتمدها المؤسسة في تحديد المخاطر واإلشراف عليها وتحليل  �

 السيناريوهات المطروحة.
ت على األنظمة المراجعة المستمرة لعمليات التحكم بالمخاطر في المؤسسة واقتراح التحسينا �

 المختلفة وعملية تدفق المعلومات.
 نشر الوعي بالمخاطر بوجه عام على مستوى المؤسسة ككل. �
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  أهداف إدارة المخاطر ًا: سادس

المخـاطر وٕادارتهـا فـي المؤسسـة المصـرفية المحافظـة علـى أصـولها  ضـبطإن الهدف من عملية 
وذلـك ألهميـة مثـل تقـديم خـدماتها لعمالئهـا  خـالل وحمايتها من الخسائر التي يمكن أن تتعـرض لهـا
وظيفـة إدارة المخـاطر مـن أهـم الوظـائف فـي  فتعـد، هذه الحماية الستمرار المصـرف وسـالمة وجـوده

، 2007(حمـــــاد، إلى رئـــــيسفتهـــــدف إدارة المخـــــاطر بشـــــكل ، )20ص، 2005، (الخطيبالمصـــــرف
  ):154ص -150ص

تساهم إدارة المخاطر في خفض التباينات في الدخل  حيث استقرار األرباح أو المكاسب: .1
باإلضافة إلى ذلك ، مستوى ممكن أقلالخسائر المرتبطة بالمخاطر البحتة إلى  عن الناتج

فإن خفض التباين في الدخل يمكن أن يساعد في تعظيم االستقطاعات الضريبية عن 
 .الخسائر وتقليل الضرائب على األرباح

ا يكون النمو هدفًا تنظيميا هامًا تصبح الوقاية من التهديدات التي استمرارية النمو: عندم .2
كما تعتمد إستراتيجية إدارة المخاطر على ، تواجه النمو أحد أهم أهداف إدارة المخاطر

اإلعداد لتسهيل استمرارية النمو في حالة حدوث خسارة تهدد النمو االقتصادي في 
 .المصرف

، تعظيم القيمة السوقية للمصرف ت إدارة المخاطر فيتعظيم قيمة المصرف: تساهم قرارا .3
 .فتعظيم القيمة هو الهدف النهائي للمنظمة وهو معيار معقول لتقييم القرارات المؤسسية

  
 المخاطر إدارة عمل منهجًا: سابع

 ب األساسـية التاليـةسـاليتعمـل علـى تطبيـق األ ومنهجية منطقية عملية عن عبارة المخاطر إدارة
(International Organization for Standardization, 2008 , P07):  

 .المخاطر إدارة نطاق إنشاء �
 بأنشطة المصرف. المرتبطة وتحليل وتقييم ومعالجة المخاطر، تحديد �
 .المخاطر إدارةمعالجة ومراجعة أداء  �
 التسجيل مراعاة مع المخاطر إدارة عملية مراحل جميع في والتشاور إجراء االتصاالت �

 .ضمن التقارير المطلوب إعدادها في هذا الخصوص واإلبالغ
  

  وفيما يلي نذكر أساسيات منهج عمل إدارة المخاطر:
  

 :المخاطر إدارة مراحل  -أ 
هناك العديد من المراحل التي تمر بها عملية إدارة المخاطر وفيما يلي نستعرض 

  المراحل التي تمر بها هذه العملية:
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 المخاطر إدارة نطاق إنشاء .1
 بناء في االعتبار بعين تؤخذ التي والخارجية الداخلية االعتبارات هناك العديد من

  (The Institute of Internal Auditors , 2009, P09):في وتتمثل المخاطر إدارة سياسة
 طريقها عن والتي للمؤسسة الداخلية البيئة عن عبارةوهي  :الداخلية االعتبارات �

  .أهدافها لتحقيق تسعى
 البلد في السائدة الثقافة، واألنظمة القوانين أمثلتها ومن :الخارجية االعتبارات �

  .الخ..به االقتصادي المعمول والنظام
  
 المخاطر فحص .2

  وهذه المرحلة تتضمن العديد من النقاط وهي كالتالي:
 التعرف على المخاطر  - 

 من الهدفف، عليها المترتبة واآلثار المخاطر مصادر على التعرف المؤسسة على
إلى إحداث خسائر أو  تؤدي قد التي للمخاطر شاملة قائمة توليد هو الخطوة هذه

  (IIA, 2009, P11).صرفالم أهدافالتأثير على أحد 
  المخاطر تحليل - 

 للخسارة الحجم المحتمل قياس يتم أن يجب، المخاطر على التعرف يتم أن بعد
 وغير هامة، حرجة مخاطر إلى ولوياتاأل ترتيب ثم الخسارة تلك حدوث واحتمال

  .)61ص، 2007، هامة (حماد
  
 

 المخاطر تقييم  - 
 مقارنة إجراء الضروري من فانه، المخاطر تحليل عملية من االنتهاء يتم عندما

، المؤسسة طرف من إعدادها تم التي المخاطر ومقاييس المخاطر تقدير بين
 القانونية والمتطلبات، العالقة ذات والتكاليف العوائد تتضمن قد المخاطر مقاييس
 ؛الخ..المصالح أصحاب واهتمامات، والبيئية االجتماعية واالقتصادية والعوامل

 بالنسبة أهمية ذات المخاطر قرارات تجاهال التخاذ المخاطر تقييم يستخدم لذلك
 The Institute of).ومعالجتها قبولها يجب المخاطر كانت إذا وفيما، للمؤسسة

Risk Management, 2002, P09)  
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 المخاطر معالجة .3
، بعد التعرف على المخاطر وتقييمها يتم وضع المعايير المناسبة لضبط هذه المخاطر

أو تخفيض الخسائر المحتملة التي قد يتعرض لها المصرف لدى ممارسته  هاتجنبل
، الفلسطينية(سلطة النقد  :ويتحقق ذلك من خالل ثالث طرق أساسية، أنشطته المختلفة

  )9ص، 2008
  تجنب الدخول في أسواق أو منتجات معينة. �
وضع قيود على بعض األنشطة كسقوف االئتمان والتداول والمتاجرة وتحديد  �

  الصالحيات للمستويات اإلدارية المختلفة.
 إلغاء تأثير المخاطر من خالل أسلوب التأمين وأسلوب اإلسناد الخارجي. �

  
 والمراجعة المتابعة  -ب 

عملية المتابعة والمراجعة نوعين من العمليات أولهما: التدقيق الذي يقوم به طرف تضم 
خارجي على عمليات إدارة المخاطر وهو إما أن يكون من خالل مدقق خارجي أو من 
، خالل تدقيق داخلي مستقل. والثاني: المراجعة التي تقوم بها إدارة المخاطر على عملياتها

، (حماد:وهما عة والمراجعة في برنامج إدارة المخاطر لسببينويعود إدراج عملية المتاب
   )63ص، 2007

فالعمليات التي تقوم بها قد تتغير من ، تعد عملية إدارة المخاطر مستمرة ومتغيرة -
كما تتغير التقنيات ، وقت ألخر وفقا للتغير في المخاطر التي يتعرض لها المصرف

  .للتغيرات في المخاطر التي يتم إتباعها في إدارة المخاطر وفقا
لذا وجب وجود متابعة ومراجعة مستمرة بهدف ، هناك بعض األخطاء غير متكررة -

 .تحسين األداء

 وٕاجراء، التحكم بها وٕاجراءات، لمخاطرل والمتابعة بالمراجعة القيام المخاطر إدارة فعلى
كما ، مراجعة دورية للسياسات ومدى توافقها مع القوانين والمعايير المتبعة في المصرف

والتأكد من عمل التعديالت المالئمة لهذه ، يجب التعرف على التغيرات الحاصلة فيه
  (IIA, 2009, P12) :من تحديد عملية المراجعة والمتابعة كما يليوالبد ، التغيرات

 .لها المخطط النتائج أعطت قد المتبعة اإلجراءات �
  مالءمة اإلجراءات المتبعة لعملية فحص األخطاء. �
الوصول إلى قرارات أفضل في عملية فحص وٕادارة المخاطر لالستفادة منها في  �

  المستقبل.
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 :والتشاور االتصال  - ج 
في جميع مراحل  والخارجية الداخلية المصالح أصحاب مع والتشاور االتصال يتم

إدارة المخاطر وذلك لوضع خطة تتضمن اإلبالغ عن العمليات واإلجراءات المتعلقة بها 
باإلضافة ، ا في هذا المجالاألسس التي تم اعتمادهبأصحاب المصلحة  إعالممن أجل 

إلى قيام المدقق الخارجي والمدقق الداخلي بإعداد تقرير مبنيًا على النزاهة والوضوح وأن 
ليتم إرساله إلى مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وكل من له ، مدعما باألدلة الالزمة يكون

  (International Organization for Standardization, 2008, P8).  مصلحة في ذلك
  

  : المقومات األساسية إلدارة المخاطر في المصارفاً ثامن
  ة التالية:رئيسالعناصر الإن إدارة المخاطر لكل مؤسسة مالية يجب أن تشمل على 

  

 رقابة فاعلة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا: )1
تتطلب إدارة المخاطر إشراف فعلي من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ويجب 
على مجلس اإلدارة اعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات وٕاجراءات إدارة المخاطر التي 

ويجب ، ودرجة تحملها للمخاطر، وطبيعة مخاطرها، تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة
أن يتم تعميم تلك الموافقات على كافة مستويات المؤسسة المعنية بتنفيذ سياسات إدارة 

  المخاطر.
كذلك على مجلس اإلدارة التأكد من وجود هيكل فعال إلدارة المخاطر لممارسة 

ومراقبة حجم المخاطر بما في ذلك وجود أنظمة ذات كفاءة لقياس ، أنشطة المصرف
  واإلبالغ عنها والتحكم فيها.

أما اإلدارة العليا فيجب أن تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجيهات التي أقرها مجلس 
لصالحيات والمسؤوليات المتعلقة بإدارة ومراقبة المخاطر اكما أن عليها أن تحدد ، اإلدارة

القسم المكلف بإدارة المخاطر عن واإلبالغ عنها. كذلك ضرورة التأكد من استقالل 
األنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر وأن يتبع مباشرة لمجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا 

، 2006، الكراسنة( خارج نطاق اإلدارة المكلفة باألنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر
  .)44ص

بالمشاركة في  يجب توفر القوانين والمعايير الواضحة الخاصة، وٕالى جانب ذلك
ودرجة التعرض لمخاطر األطراف ، وذلك باألخذ في االعتبار حدود المخاطر، المخاطر
والمخاطر االئتمانية ومخاطر تركيز األصول. وللسيطرة على المخاطر المرتبطة ، األخرى

باألنشطة المتعددة يجب مراعاة دليل االستثمار والخطط الخاصة بذلك. ومن الضروري أن 
وعدم توافق ، الخطط اإلرشادية هيكل األصول من حيث آجالها ودرجة تركيزهاتغطي هذه 
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وما إلى ذلك من التدابير الخاصة بإدارة ، وكيفية تغطيتها، األصول مع الخصوم
  .)36ص، 2003، المخاطر(خان وأحمد

 :كفاية السياسات والحدود )2
على مجلس اإلدارة واإلدارة العليا العمل على ضرورة أن تتناسب سياسات إدارة 

إجراءات  إتباع. كذلك ضرورة العمل على المصرفالمخاطر مع المخاطر التي تنشأ في 
وقياسها وتخفيفها ، سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد المخاطر

وسقوف ، حكم فيها. ولذلك يجب تطبيق سياسات مالئمةومراقبتها واإلبالغ عنها والت
وٕاجراءات وأنظمة معلومات وٕادارة فعالة التخاذ القرارات وٕاعداد التقارير الالزمة بما يتناسب 

  .)44ص، 2006، الكراسنة (مع نطاق ومدى وطبيعة أنشطة المصارف
 :كفاية رقابة المخاطر وأنظمة المعلومات )3

إن الرقابة الفعالة لمخاطر المصرف تستوجب معرفة وقياس كافة المخاطر ذات 
التأثير المادي الكبير وبالتالي فإن رقابة المخاطر تحتاج إلى نظم معلومات قادرة على 

بالوقت المناسب حول أوضاع ومجلس اإلدارة بالتقارير الالزمة تزويد اإلدارة العليا 
 لمصرفنسجم درجة تعقيد أنظمة المعلومات مع حجم اكما يجب أن ت، المصرف المالية

وتشمل ، ودرجة التقنية في نشاطاته. مع إعداد تقارير إدارية تتعلق بنشاطات رقابة الخطر
وقائمة  ،هذه التقارير تقارير يومية أو أسبوعية حول وضع الميزانية واألرباح والخسائر

يرها. لذلك يتوقع أن يكون لدى بالديون تحت المراقبة وقائمة بالقروض المستحقة وغ
المصرف أنظمة معلومات تمكنها من تزويد اإلدارة العليا بكافة التقارير الالزمة حول حجم 

  ).36، ص2003(خان وأحمد،  المصرف التي يتعرض لها مخاطرال
 :كفاية أنظمة الضبط )4

بالنسبة  اً حاسمكون ييجب أن إن هيكل وتركيب أنظمة الضبط في المصرف 
حسن سير أعمال المصرف على وجه العموم وعلى إدارة المخاطر على وجه ضمان ل

الخصوص. إن إنشاء واستمرار تطبيق أنظمة رقابة الضبط بما في ذلك تحديد الصالحيات 
مهمة فصل الوظائف الركيزة  تعتبرو ، وفصل الوظائف هي من أهم وظائف إدارة المصرف

عدم وجود مثل هذا الفصل فإن مصير  وفي حالة، األساسية في موضوع إدارة المخاطر
  .)46ص، 2006، الكراسنة(سيكون مهدد بالمخاطر وربما بالفشلومستقبل المصرف 
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ومدى الحاجة إلى وجود ، مما سبق يتبين ضرورة متابعة المخاطر التي تتعرض إليها المصارف
مكنه التحكم بها فال يمكن أن يتجنب المصرف المخاطر وٕانما ي، إدارة مستقلة إلدارة المخاطر

على أن تتناول مهام إدارة المخاطر ، يتهر وٕادارتها بما يخدم مصلحة العمل والمحافظة على استمرا
، عمليات التنسيق بين كافة اإلدارات في المصرف لضمان توفير كافة البيانات حول المخاطر

قها للمساعدة في إعداد وتحديد المسؤوليات والتأكد من صحة هذه البيانات والمعلومات واستمرار تدف
  تقرير المخاطر.
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  الثانيالمبحث 

  التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر المصرفية
  :تمهيد

وزاد االهتمام بهذا الدور ، للتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في المصارف مهمهناك دور 
التنظيمية فقد أجبرت الضغوط  2008المالية التي عصفت بالمصارف في عام بعد األزمة 
المنظمات إلى زيادة االهتمام بالمخاطر التي تتعرض لها ومتابعتها للتخفيف منها  واالقتصادية

 .(IIA, 2011, P6)تباع نهج أكثر شمولية إلدارتها او 
القطاع  لضمان الكفاءة والفعالية في الفي المنشأة دور فعّ  يعتبر دور التدقيق الداخليلذا ف

 ضمانات مستقلة وموضوعية تهدف إلى إضافة قيمة بحكم تعريفه يوفر المالي فالتدقيق الداخلي
في توفير  دور التدقيق الداخليأهمية المعاصرة إلى  التعريفات. وأشارت المنشأةوتحسين عمليات 

  . نهج منضبط و منهجي للتقييم والمساهمة في فعالية إدارة المخاطر والرقابة
 خالل من أهدافها تحقيق على والعمل للمؤسسة قيمة بإضافة كما يقوم التدقيق الداخلي

 يقدمها التي التحسينات خالل من وكذا ،بفاعلية تدار المؤسسة مخاطر أن على معقول تأكيد تقديم
 دورال من هانطاق اتسع قدالتدقيق الداخلي  فوظيفة، IIA, 2009, P3)(إدارة المخاطر مجال في

 متمثلة للمؤسسة قيمة إضافة على التركيز إلى ثم اإلداري لتدقيقإلى ا المالي التدقيق وهو لتقليديا
، 2008، (عيسى المساهمين طمأنة إلى نظام محكم يهدفوتطبيق  ،المخاطر إدارة تدقيق في
 من مفهومة مصالحهم تواجه التي المخاطر أن على المصلحة صاحبة األخرى ) واألطراف11ص

  ).342ص، 2005، (حماد منظم منهجي بشكل لها بالتصدي تقوم اإلدارة وأن ،ممثليهم جانب
في ضمان القضاء على نقاط الضعف  مهملتدقيق الداخلي في المصارف له دور اكما أن 

 نظام الرقابةتوفير تحليل واضح وشامل لمدى فعالية  إلى فيهدف، المخاطرإدارة التي تعتري أنظمة 
يادة فعالية الرقابة الداخلية وتحسينات لز كفاءة الفنية بهدف اقتراح مجاالت لل يتعرضفهو ، الداخلية

  .(RSM, 2008, P4) كما يساهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمصرف، المصرف في
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  في إدارة المخاطرالمدقق الداخلي : دور أوالً 
تقديم ويعد هذا الدور بمثابة ، يقوم به المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر مهمهناك دور 

مخاطر في المنشأة للمساعدة في البشأن فعالية أنشطة إدارة مجلس اإلدارة ضمانات موضوعية إلى 
عمل بشكل يوأن نظام الرقابة الداخلية ، ة تدار بشكل مناسبرئيسمخاطر األعمال ال أن التأكيد على

خذ في عين االعتبار عند تحديد دور التدقيق الداخلي ؤ وهناك عدة عوامل رئيسة ينبغي أن ت، فعال
 (IIA, 2004, P1) :وهي في إدارة المخاطر

 .تجنب أي نشاط يهدد استقاللية وموضوعية المدقق الداخلي -1
وعمليات ، تحسين نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية القيام باألنشطة التي تساهم في -2

 الحوكمة في المنشأة. 

كما ، القيام بهاعلى المدقق الداخلي  األدوار التي ينبغي إلىمعهد المدققين الداخليين  أشار
 األدوارومن أهم ، رمخاطالمراحل عملية إدارة في  عليه تجنبهااألدوار التي يجب أشار إلى 

  (Griffiths, 2006, P2) :المخاطر إدارة القيام بها بشأنالمدقق الداخلي ينبغي على التي  الجوهرية
  إعطاء ضمانات بشأن سير عمليات إدارة المخاطر. -1
   .إعطاء ضمانات بشأن صحة تقييم المخاطر -2
  تقييم عمليات إدارة المخاطر. -3
  ة.رئيسعن المخاطر ال اإلبالغتقييم عملية  -4
 ة.رئيسمراجعة عمليات إدارة المخاطر ال -5

دور فعال في القيام بهناك العديد من المهام التي يجب على المدقق الداخلي القيام بها لضمان و 
  :(Adukia, 2008, P47-48)وهي ، إدارة المخاطر

مخاطرها والتأكد من خالل  إدارةمنهجية المنشأة في تبين المستندات التي  علىالحصول  .1
  .لطبيعة المنشأة على شمولية العمليات ومناسبتهاهذه المعلومات 

في  اإلدارة إليهاوالمراجع التي استندت  األساسيةالبحث ومراجعة واستعراض المعلومات  .2
من صحة العمليات المستخدمة من قبل لتأكد لالمخاطر لتكون قاعدة للمدقق  إدارةتقنيات 
  المنشأة.

  .ل واضحالمخاطر التي تم تطبيقها تم فهمها بشك إدارة إجراءاتكانت  إذاتحديد ما  .3
واجتماعات لجنة التدقيق لتحديد  اإلدارة مجلسوسياسات  ،راجعة سياسات المنشأةم .4

  .المخاطر إدارةالمنشأة والمنهجية المتبعة في  إستراتيجية
أي  أو ينأو المدققين الخارجي اإلدارةلخطر التي تم وضعها من قبل امراجعة تقارير تقييم  .5

 جهة أخرى.
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 واإلبالغالمخاطر من خالل الفحص والتقييم  إدارةالمساعدة في تحسين فعالية عمليات  .6
   .والتوصية

   .تحذير مبكر لألزمات المالية آليةمن وجود  التأكد .7
   .المنشأة لكافة أوجه نشاطالمخاطر  إدارةتدقيق عملية  .8
 .بشكل مستمرالمخاطر  إدارةمنهج  التأكد من تحديث .9

وحدات العمل والمخاطر  أهدافالعليا والتنفيذية لتحديد  اإلدارةمقابالت مع  إجراء .10
  .الضبط والمراقبةو المخاطر  إدارة أنشطةالمرتبطة بها و 

   ر.المخاط إدارةعمليات  إعداد التقارير والمراقبة علىالمشاركة في  .11
  .ورش عمل عن المخاطرإعداد  المشاركة فيالمخاطر و  إدارةالتدريب للجنة  توفير .12
 .لعمل والتأكد من وجود خطة كوارث شاملةاستمرارية الوجود خطة  د منالتأك .13
 من خالل المساعدة في زيادة فعالية العمليات في المنشأة.م الدعم يقدت .14

  

  :األدوار التي يجب أن يتجنبها المدقق الداخلي في عملية إدارة المخاطرأما 

 اإلداريةلقرارات لدعم الالنصيحة و تقديم في  للمدقق الداخليعلى الرغم من الدور المميز 
عملية الرقابة وٕادارة  فإن، التي تبدو غير مناسبة اإلدارية ومحاولة معالجة القراراتالصحيحة 
 استشاريًا لمساعدةدور المدقق الداخلي هو ويكون  ،مسؤولية اإلدارة والمجلستقع ضمن المخاطر 

 ,Pickett)وطرق للرقابة عليها وٕادارتها تنفيذ منهجياتو ، المصرف في تحديد المخاطر وتقييمها

2004, p93) ، العمليات التي ال تدخل ضمن نطاق مهام وعمل المدقق في كما أن هناك العديد من
  :(RSM, 2008, P10) تاليإدارة المخاطر وهي كال مجال
  .المنشأة على المخاطرة إقدامتحديد مستوى  .1
 .المخاطر إدارةاالضطالع بعمليات  .2
  .قرارات االستجابة للمخاطرةاتخاذ  .3
  .اإلدارةاالستجابة للمخاطرة لمصلحة  بإجراءاتالقيام  .4
  .المخاطر إدارةالمساءلة عن عمليات  .5
   .متعلقة بالمخاطر إداريةتقديم ضمانات  .6
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  المخاطر بإدارةاستقاللية وموضوعية المدقق عند قيامه بأنشطة تتعلق  ًا:ثاني

خدمة  أركان نظام الرقابة الداخلية في المنشأة فهو يعمل علىيعتبر المدقق الداخلي أحد 
لذا فيجب المحافظة على ، لرقابة الداخلية وٕادارة المخاطرااإلدارة للتأكد من تطبيق أنظمة 
  :(IIA, 2009.P6) استقالليته من خالل األمور التالية

وليست من مسؤوليات  اإلدارة تقع على عاتق المخاطر إدارةعملية  أنب المعرفةينبغي  -1
 .المدقق

ويتم في ميثاق التدقيق الداخلي  هطبيعة مسؤوليات التدقيق الداخلي ومهامأن يتم توثيق  -2
  .اعتمادها من قبل لجنة التدقيق

 .دارةاإلأي من المخاطر لمصلحة  بإدارة القيام المدقق الداخلي أن يتجنب يجب -3
يقدم  عليه أن إنماالمخاطر  إدارةيتخذ قرارات بشأن  الأالمدقق الداخلي يجب على  -4

 .مناسبةالغير  اإلدارةت اقرار  يالمناسبة و تحد اإلدارةقرارات  لدعم ، النصائح
ضمانات موضوعية بشأن أي جزء من عملية  تجنب تقديمالمدقق الداخلي ينبغي على  -5

 إدارة المخاطر كان مسئوال عنها أو شارك باإلشراف عليها.
أن يبين أن المهام الموكلة إليه بشأن إدارة المخاطر هي مهام يجب على المدقق الداخلي  -6

  استشارية وليست تنفيذية.

  العالقة بين التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطرًا: ثالث

، تعد إدارة المخاطر إحدى التخصصات التي تتصل بشكل كبير مع التدقيق الداخلي
جزء من إدارة المصارف. فقديما كانت وظيفة إدارة المخاطر  أدوات مهمة ومترابطة في وتشكالن

حيث المهام والتكامل  البعض من اولكن اليوم تم فصل الوظيفتين عن بعضهم، التدقيق عملية
على الرغم من أن الوظيفتين ، فإدارة المخاطر هي وحدة منفصلة عن التدقيق الداخلي، التنظيمي

 ,Kagermann&auther, 2008):فيما يلي تويات العالقةا. وتظهر مسوثيقً  ترابطاً  تانمترابط

P446)  
  

 عملية التدقيقمرحلة تخطيط  .1
تحديد اإلجراءات التي تتضمن معلومات عن  التخطيط للتدقيقعملية  إجراءعند  يراعى

العمليات التي تتعرض للمخاطر العالية حيث يتم تحديدها بناء على دليل المخاطر الذي يشكل 
حيث يتم خالل مرحلة التخطيط السنوي لعمليات التدقيق  ، هيكل لكل المخاطر المتعارف عليها

 إجراء تقييم في المخاطر إدارة شاركةمو ،الداخلي تقييم مواضع التدقيق من منظور المخاطرة

  .P107) (Moeller, 2005 المخاطر
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 مرحلة التنفيذ .2

 هو اختبار ما إذا كانت األساسيمحور التركيز يكون ، تنفيذ عملية التدقيق مرحلة خالل
المدقق  يوصيلذا  ؛هاأو الحد من المخاطر تجنب تعمل علىالرقابة الداخلية و  إدارة المصرف

لمباشر بين المدقق التي يتم تحديدها من خالل التعاون ا ضوابط الداخليةال الداخلي بزيادة فعالية
  . ,P107) (Moeller,  2005 المخاطرومدير 

  

 مرحلة أوراق العمل .3

إلى أوراق العمل الخاصة بالمدقق أثناء تنفيذه لعملية المعلومات المتعلقة بالمخاطر تضاف 
يتم الربط بين كل مالحظة أو نتيجة يتوصل إليها مع المخاطر التي يتعرض لها بحيث  التدقيق

ويتم بعد ذلك صياغة التوصيات بالتعاون بين إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي . المصرف
 أو معين بشكل خاص بمعالجة خطر تتعلق تقديم توصيات مناسبة يمكن باإلضافة إلى ذلك

 معينة مثل عدم االمتثال لمبادئ توجيهية داخلية، الحقائق األخرى المذكورة في االستنتاجات
(Kagermann and auther, 2008, P446).   

 

 تقرير التدقيقمرحلة إعداد  .4

خالل عملية التدقيق في التقرير الذي يقوم بإعداده  تم التوصل إليها التي النتائجيتم وضع 
رفع التقرير  يتمو ، الالزمةوالتوصيات  تحديد المخاطرالتقرير  يتضمن بحيث، المدقق الداخلي

لإلدارة العليا التي بدورها تصدر تعليماتها إلى إدارة المخاطر باألخذ بتوصيات المدقق ومتابعة 
بحيث تقوم إدارة المخاطر بتقييم وتوضيح المخاطر وتحليلها مع التركيز على احتمال ، تنفيذها

  .(Kagermann and auther, 2008, P447)ا وكيفية تجنبهالتعرض للخسارة 

  

 المتابعة مرحلة  .5
، بعد القيام بإعداد التقرير تأتي مرحلة المتابعة لتنفيذ التوصيات التي نص عليها التقرير

التدقيق وحدة حيث تتم متابعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية على أساس المخاطر بالتنسيق بين 
و تهدف هذه العملية إلى السيطرة على كافة المخاطر وٕادارتها ، إدارة المخاطروحدة الداخلي و 

  .(Kagermann and auther, 2008, P447)بالشكل الذي يقلل من تعرض المصرف للخسارة 

  
  
  
  



50 
 

  استعانة إدارة المخاطر بالتدقيق الداخليًا: رابع
توحيد نماذج عملياتهما بشكل  على التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر توافق بينهناك 

هذا الحفاظ على الصورة الذاتية واالستقاللية لكل منهما و الطرفين التكامل المتبادل مع  لكاليضمن 
  سياسة لضمان تدفق البيانات والمعلومات بين كال الطرفين. وضع يتطلب

اإلدارة التي  فيجب على إدارة المخاطر أن تسمح للمدقق الداخلي بالمشاركة في اجتماعاتها مع
قاعدة  إلىدخول بال تسمح لهينبغي أن و  ،تهدف إلى وضع إستراتيجية إلدارة المخاطر في المصرف

بها لتحقيق المشاركة وتقديم المشورة إلعداد نظام محكم إلدارة المخاطر في  الخاصة البيانات
   المصرف.

 بمثابة أي، يكون لها نموذج خاص لعملياتها أنإدارة المخاطر المتطورة على ينبغي كما 
وهذا النموذج ، مختلفةال هافي مراحلتحدد المالمح األساسية لعملية إدارة المخاطر  خارطة طريق

عملية إدارة المخاطر تتألف من خمس ف، ها وبين التدقيق الداخليمالئم بينالالتعاون  إطاريمثل 
  .مراقبةالو ، ضبط الو  ،تحليلالو  ،تحديدالو  ،: التخطيطهي مراحل تشغيلية

حيث يتم االستعانة ، عمل إلدارة المخاطر هذه المراحل التشغيلية الخمسة توفر إطارف  
، لذلك قد يحدث تداخل األخر أنشطةعكس فكالهما ي، بالمدقق الداخلي في جميع هذه المراحل

  .(Pickett, 2004, P176) بينهما األمر الذي يتطلب التنسيق
 

  التنسيق بين المدقق الداخلي وٕادارة المخاطرًا: خامس

بعد تحديد المخاطر من قبل الجهات المختصة يتم مناقشتها مع مدير المخاطر في 
الذي بدوره يقوم بعرضها على اإلدارة التنفيذية للمصرف التخاذ اإلجراءات الالزمة للحد ، المصرف

التنسيق بين مدير المخاطر والمدقق حيث يتم ، منها وٕادارتها بشكل يضمن تحقيق أهداف المصرف
الداخلي ألخذ توصياته بشأن المخاطر. فتعد إدارة المخاطر مسؤولية مشتركة بين التدقيق الداخلي 

فمهام إدارة المخاطر هي القيام بجميع العمليات التي من شأنها توفير إدارة شاملة ، وٕادارة المخاطر
الداخلي فتتمثل وظيفته في التحقق من التوصيات  أما المدقق ،للمخاطر التي يتعرض لها المصرف

 ,IIA) التي تم وضعها بشأن إدارة المخاطر وبذلك التعاون يمكن الحصول على إدارة جيدة للمخاطر

 2009,  P10).  
  

  المخاطر إدارةعمليات  تدقيق :سادساً 
 المخاطر إدارة لبرنامج ومنظمة تفصيلية المخاطر هي عملية تدقيق إدارةعملية تدقيق 

 المصممة التدابير وأن، المؤسسة الحتياجات مالئمة البرنامج أهداف كانت إذا ما لتقرير مصممة
 المتابعة أن رغمو  .سليم بشكل تنفيذها تم قد التدابير كانت إذا وما مناسبة األهداف تلك لتحقيق

 ينبغي المخاطر إدارة برنامج أن إال انقطاع دون أداؤها يتم متواصلة عملية عن عبارة التدقيقو 
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 أهداف تحقيق أجل من معينة مراحل عبر تتم والتي، الداخلي المدقق طرف من لمراجعة إخضاعه
   .)120ص، 2007، (حمادةمعين

 
  المخاطر إدارة تدقيق مراحل

 مدقق بواسطة أوالتدقيق الداخلي  قسم طرف من المخاطر إدارة برنامج تدقيقو  تقييم تمي
  )123ص، 2007، (حماد :التالية الخطوات عام بوجه تشمل العملية وهذه، خارجي

  

 :المخاطر إدارة وسياسات أهداف مراجعة �

 أهداف ومعرفة المؤسسة تنتهجها التي المخاطر إدارة سياسات مراجعة في األولى الخطوة تتمثل
 تحليل فان مكتوبة رسمية المخاطر إدارة سياسة المؤسسة لدى لو لم يكن وحتى، البرنامج

 على التعرف يتم اهوبعد .فعال قائمة سياسة وجود إلى يشير أن يمكن الحماية ونمط اإلجراءات
 موارد مراجعة عموما التقييم هذا ويشمل للمؤسسة مناسبته مدى لتقرير مهيتقي تمثم ي البرنامج أهداف

 أهداف كانت إذا ما تقرير وذلك بهدف، لها المعرضة الخسائر تحمل على وقدرتها المالية المؤسسة
 إدارة أهداف تكون وعندما ،الخسارة تحمل على وقدرتها المالية المنظمة موارد مع متماشية البرنامج
 وجود حالة وفي، عليها للموافقة اإلدارة على وعرضها جديدة أهداف صياغة يتم قاصرة المخاطر
 تغيير أو األهداف بتغيير إما، االثنين بين التوافق ينبغي والسياسة التطبيق بين تعارض أو تناقض
 واضحة غير األهداف فيها تكون التي األحوال وفي، مخاطرها مع التعامل في المؤسسة أسلوب
 إدارة سياسة تبنيو  المخاطر بإدارة يتصل فيما بإعادة صياغة فلسفة المؤسسة توصية تقديم ينبغي

  .أكثر مالءمة في هذا الخصوص مخاطر
 

 للخسارة ضالتعر  وتقييم التعرف �

 تعرض احتمالية على التعرف هي التالية الخطوة تكون األهداف وتقييم تحديد من االنتهاء بعد
 في هي المخاطر إدارة مراجعة وتكون تقنيات، ذلك في المستخدمة والتقنيات، للمخاطر المؤسسة
 وتجاهل إغفال حالة وفي، المخاطر على التعرف مرحلة في المستخدمة التقنيات نفس جوهرها

 استخدامها الممكن المقاييسو  الوسائل على يتعرف أن الداخليالمدقق  على ينبغي ةرئيس تعرضات
 ة للتصدي لهذه التعرضاتمالوسائل المستخد كفاية عدم حالة في أما البدائل بأنسب لها للتصدي

   .الالزمة التصحيحية التدابير باتخاذ التوصية على المدقق الداخلي ينبغيف
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 تعرض كل مع التعامل قرارات تقييم �

 المداخل الداخليمدقق ال يدرس وقياسها المؤسسة تواجه التي المخاطر على التعرف يتم أن بعد
 تعامل مراجعة الخطوة هذه تشمل أن وينبغي ،مخاطرة كل مع للتعامل استخدامها الممكن المختلفة
  .لتفاديها أو التقليل منها المخاطر مع المؤسسة

 
 المختارة المخاطر معالجة تقنيات تنفيذ تقييم �

 للمخاطر تعرض لكل التصدي كيفية حول الماضية القرارات تقييم هيو  التالية الخطوةتأتي 
 من كل مراجعةأيضا  الخطوة هذه تشمل كما، وجه أكمل على تنفيذه تمقد  القرار أن من والتحقق
   .الخسارة في التحكم تدابير

 2120رقم المعيارفي  الصدد هذا في للتدقيق الداخلي المهنية للممارسة الدولية المعاييروقد نصت 
  (The Institute of Internal Auditors, 2009, P09) :الخاص بإدارة المخاطر على ما يلي

 

التدقيق الداخلي تقييم فعالية إدارة المخاطر وكذا المساهمة في تطوير وحدة يجب على  -
 إجراءات إدارة المخاطر.

، المؤسسات بحوكمة المتعلقة للمخاطر التعرض تقييم الداخلي تدقيقاليقع على عاتق  -
 :من خالل اآلتي المعلومات ونظم المؤسسة بها تقوم التي عملياتكافة ال وتشل

 .والتشغيلية المالية المعلومات وسالمة موثوقيةتقييم  -
 .العمليات وكفاءة فعاليةتقييم  -

 .األصول حمايةتقييم مدى  -
 .والعقود األنظمة، للقوانين االمتثالتقييم مدى  -

 إدارة وكيفية، والغش االحتيال حدوث احتماالت تقييم كما ينبغي على التدقيق الداخلي في المنشأة

  :وتشمل المخاطر لهذه المؤسسة

 .عاليةال المخاطر إلى االنتباه يجب كما، المهمة أهداف مع يتفق بما المخاطر عن اإلبالغ -

 في االستشارية بالعمليات أثناء القيام المخاطر إدارة حول تم اكتسابها التي المعارف إدراج -
 .لمنشأةبا الخاصة المخاطر إدارة إجراءات تقييم

 .إجراءاتها تحسين أو للمخاطر إدارتها في اإلدارة مساعدة -
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 البرنامج لتحسين يراتيتغ بإدخال والتوصية التقرير �

 راتيتغي بإجراء الالزمة توصياتمتضمنًا ال التحليل نتائجومفصل حول  إعداد تقرير مكتوب يتم 
 المراجعة لجنةو ، اإلدارة ومجلس العليا اإلدارة إلى يرفعو ، المخاطر إدارة برنامج لتحسين وتعديالت

 ,The Institute of Internal Auditors, 2009).الضرورة عند المصالح وأصحاب المساهمين وكذا

P09)  

  
فوظيفة ، للتدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في المصارف الً عاف اً أن هناك دور  يتضحمما سبق 

 اً كما أن هناك تنسيق، التدقيق الداخلي هي تقديم المشورة لكل من اإلدارة التنفيذية وٕادارة المخاطر
ستقاللية مع الحفاظ على ا بعضاً ل بعضها الوظيفتين يكمّ  كلتابين التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر ف

من  االتدقيق الداخلي في مراحل عملها المختلفة لما لهإدارة فإدارة المخاطر تستعين ب، كل منهم
بإدارة المخاطر في كثير من  يستعين المدقق الداخليوكذلك ، خبرة في تقييم المخاطر وتحديدها

  .المتعلقة بأدائه العمليات
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  الرابعالفصل 

  

  واإلجراءاتالطريقة 
  

 منهجية الدراسة �

 وعينة الدراسة مجتمع �

 صدق وثبات االستبانة �

  المعالجات اإلحصائية �
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  الفصل الرابع

  الطريقة واإلجراءات
  :مقدمة

المسـتخدمة وطـرق داة األوكـذلك ، هـا مجتمعو  العينـة وأفراد، يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة
يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام بها الباحث في تقنين كما ، وصدقها وثباتها، إعدادها

  وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في تحليل الدراسة.، أدوات الدراسة وتطبيقها
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  الطريقة واإلجراءات

  
  : منهجية الدراسة أوالً 

النهاية إلى نتائج تتعلق  ليصل في، الباحث هابعتالتي ييمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة 
العلم  هإضافة إلى أن، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، بالموضوع محل الدراسة

   بكيفية إجراء البحوث العلمية. ىالذي يعن
المدقق  دور بيان بهدف، التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم الدراسة أهداف تحقيق أجل منو 

العاملة  المصارف علىتطبيقية  دراسة-  إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تفعيل في الداخلي
      وهما:، وقد اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسين في جمع البيانات، في قطاع غزة

  البيانات األولية.مصادر -1

لدراسـة بعـض  ومـن ثـم توزيعهـا علـى عينـة الدراسـة، وذلـك وتمثلت هذه المصادر في تصميم اسـتبانه
فريغهــا وتحليلهــا ومــن ثــم ت، مفــردات البحــث وحصــر وتجميــع المعلومــات الالزمــة فــي موضــوع البحــث

اإلحصـــائي واســـتخدام االختبـــارات اإلحصـــائية المناســـبة بهـــدف الوصـــول التحليـــل  باســـتخدام برنـــامج
  .الدراسةلدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع 

  

 .البيانات الثانويةمصادر - 2
، ومراجعتها الكتب والدوريات والمنشورات المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة وتمثلت هذه المصادر في

 تتعلق بدراسة دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية "دراسة والتي
وأية مراجع قد تسهم في إثراء الدراسة بشكل ، غزة"قطاع  في العاملة المصارف على تطبيقية
وكذلك أخذ تصور عام ، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراساتو ، علمي

  عن آخر المستجدات التي حدثت وتحدث في مجال الدراسة.
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  : مجتمع الدراسةثانياً 
يشـــــمل مجتمـــــع الدراســـــة المـــــدققين الـــــداخليين العـــــاملين فـــــي إدارات التـــــدقيق الـــــداخلي فـــــي 

القـــاهرة و ، العربـــيو ، اإلســـالمي الفلســـطينيو  فلســـطين بنـــكالمصـــارف العاملـــة فـــي قطـــاع غـــزة. وهـــي 
، واإلســـكان، األردنو ، اإلســـالمي العربـــيو ، بنـــك االســـتثمارو ، العقـــاريو ، التجـــاريو ، القـــدسو ، عمـــان

) مــدققًا داخليــًا حيــث تضــم بعــض الفــروع أكثــر مــن مــدقق 50فرعــًا يعمــل فيهــا ( 42ويبلــغ عــددها 
حسـب الجـدول ، الدراسة تشـمل كافـة أفـراد العينـة ونظرا لصغر حجم مجتمع الدراسة فإن عينةواحد، 
  التالي:

  )1جدول رقم(
  توزيع االستبانات على المصارف العاملة في قطاع غزة

  

  المصرف
عدد 

  الفروع 
عدد االستبانات 

  الموزعة
عدد االستبانات 

  المستردة
  15  15  11  (م.ع.م) فلسطينبنك 

  1  1  1  التجاري الفلسطيني
  1  1  1  الفلسطيني االستثمار

  1  2  2  اإلسالمي العربي
  3  5  3  بنك القدس
  5  6  6  الفلسطيني اإلسالمي

  1  1  2  البنك العربي
  5  7  5  عمان -القاهرة 
  7  9  7  األردن

  1  1  2  العقاري المصري العربي
  2  2  2  اإلسكان للتجارة والتمويل

  42  50  42  فروع المجموع 
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  خصائص وسمات عينة الدراسةًا: ثالث
  

  المعلومات الشخصية:
  

 :العمر .1
، سنة" 30من أقل% من عينة الدراسة بلغت أعمارهم "19.1 ) أن2يبين جدول رقم (

% من عينة 33.3و، سنة" 30-40% من عينة الدراسة تراوحت أعمارهم "من 47.6و
  سنة". 40الدراسة تراوحت أعمارهم "أكثر من 

سنة  40- 30ونالحظ هنا أن النسبة األعلى من مجتمع الدراسة هم من الفئة العمرية 
انقضاء سنوات خبرة تطلب ت التي وظيفة التدقيق الداخليذلك لطبيعة  ويرجع، %)47.6(

  . قبل تكليفهم بمهام التدقيق الداخليطويلة في العمل 

  )2جدول رقم (
  العمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  19.1  8  سنة 30من أقل
  47.6  20   سنة 30-40من 

  33.3  14  سنة 40أكثر من 
 100.0  42  المجموع

 
 :المؤهل العلمي .2

% 42.9و، % مـن عينــة الدراسـة مـؤهلهم العلمـي "بكــالوريوس" 57.1) أن 3جـدول رقـم (يبـين 
وهــذا يــدلل علــى وجــود ، "دكتــوراه"و "ماجســتير" اً ًا عاليــعلميــ مــؤهالً يحملــون مــن عينــة الدراســة 

  كفاءة علمية في عينة الدراسة تؤهلهم لإلجابة بأمانة على فقرات االستبانة.
  

  )3جدول رقم (
  المؤهل العلمي الدراسة حسب متغيرتوزيع عينة 

  

  النسبة المئوية  التكرار  المؤهل العلمي

  57.1  24  بكالوريوس
  31.0  13  ماجستير
  11.9  5  دكتوراه

 100.0  42  المجموع
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 :التخصص العلمي .3
% 11.9و، % من عينة الدراسة تخصصهم العلمي "محاسبة"57.1) أن 4يبين جدول رقم (

من عينة الدراسة تخصصهم % 23.8و، العلمي "علوم مصرفية"من عينة الدراسة تخصصهم 
  .% من عينة الدراسة تخصصهم العلمي "تخصصات أخرى"7.2و، "العلمي "إدارة أعمال

 التي في مجتمع الدراسةوالمصرفية ارتفاع نسبة ذوي االختصاصات المحاسبية  مما يدلل على
 اتالتخصص هلطبيعة العمل المصرفي وحاجته لمثل هذ ويرجع هذا االرتفاع %)69(بلغت 
  وأيضا لطبيعة وظيفة التدقيق الداخلي لما لها من طبيعة محاسبية.، ةالعلمي

  )4جدول رقم (
    التخصص العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 

 

 :سنوات الخبرة .4

% 23.8و، سنوات 10لديهم خبرة تزيد عن  % من عينة الدراسة69) أن 5يبين جدول رقم (
من العينة بلغت سنوات  7.2و، سنة" 10إلى  5بلغت سنوات الخبرة لديهم "من من العينة 

قدرتهم على فهم موضوع الدراسة وٕادراك وهذا يعكس مدى ، سنوات 5من  أقلالخبرة لديهم 
  على أكمل وجه. دور المدقق الداخلي في إدارة المخاطر بما يمكنهم من القيام بمهامهم

  )5جدول رقم (
  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  النسبة المئوية  التكرار  التخصص
  57.1  24  محاسبة

  11.9  5   علوم مصرفية
  23.8  10  إدارة أعمال

  7.2  3  أخرى

 100.0  42  المجموع

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

  7.2  3  سنوات 5من  أقل
  23.8  10   سنة 10إلى  5من 
  35.7  15  سنة 15إلى  11من 

  33.3  14  سنة 15أكثر من 
 100.0  42  المجموع
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 :مهنيةالشهادات  .5
 شــهادات مهنيــة تتنــوع بــين % مــن عينــة الدراســة حاصــلين علــى 50) أن 6يبــين جــدول رقــم (

شــــهادة محاســــب و ، CIAشــــهادة مــــدقق داخلــــي معتمــــد و ، CPAشــــهادة محاســــب قــــانوني معتمــــد
أن العــاملين فــي دوائــر التــدقيق الــداخلي فــي المصــارف  ممــا يشــير إلــى، ACPAقــانوني عربــي 
  إلى الشهادات األكاديمية. باإلضافةمتزايد للحصول على الشهادات المهنية لديهم اهتمام 

صل على أي شهادة مهنية وهذا قد يرجع إلى % من عينة الدراسة لم تح50ويبين الجدول أن 
  تحتاجه هذه الشهادات من وقت وجهد للحصول عليها.ما 

  )6جدول رقم (
  المهنية اتالشهاد توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  

  النسبة المئوية  التكرار  الشهادة المهنية

  CPA    7  16.7شهادة محاسب قانوني معتمد 
  CIA  7  16.7شهادة مدقق داخلي معتمد 

  ACPA  4  9.5شهادة محاسب قانوني عربي 
  50.0  21  ال يوجد

  7.1  3  أخرى
 100.0  42  المجموع

 

 :عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال إدارة المخاطر .6
 3قد حصلوا على دورات تدريبية تزيد عن  % من عينة الدراسة80.8) أن 7يبين جدول رقم (

األمر الذي يشير إلى االهتمام المتزايد من اإلدارة المصرفية  مجال إدارة المخاطر دورات في
   في هذا الجانب لدعم أداء دائرة التدقيق الداخلي.

  )7جدول رقم (
  عدد الدورات التدريبية في مجال إدارة المخاطر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  
  

  النسبة المئوية  التكرار  عدد الدورات

  19.2  8  أقلدورتين ف
  64.2  27  دورات 6- 3
  16.6  7  دورات فأكثر 7

 100.0  42  المجموع
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 ي في إدارةدور وظيفة التدقيق الداخل واضحة وذات فاعلية في تحديدهل توجد الئحة  .7
 المخاطر في المصرف؟

تحـدد دور  بوجـود تلـك الالئحـة التـي أفـادواعينـة الدراسـة  % مـن95.2) أن 8يبين جدول رقـم (
 أفـادوا% مـن عينـة الدراسـة 4.8وظيفة التدقيق الداخلي فـي إدارة المخـاطر فـي المصـرف بينمـا 

تحديد  رف بضرورةاالمصتلك وعي لدى إدارة  وجود إلىالمرتفعة  نسبةال وتشير هذه .بغير ذلك
  .خاصة بالمصرفئحة ال صالحيات المدقق تجاه إدارة المخاطر من خالل

  )8جدول رقم (
دور وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في  واضحة وذات فاعلية في تحديدهل توجد الئحة 

  المصرف؟

  النسبة المئوية  التكرار  البيان

  95.2  40     نعم
  4.8  2  ال

 100.0  42  المجموع
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  :أداة الدراسة
 اسـتبانة بتوزيـع وذلـك، الميـداني الجانـب فـي البحـث خـاللة مـن الالزمـ البيانـات علـى الحصـول تـم

  ما يلي:، وكان من أبرز الخطوات المتخذة إلعداد االستبانة، الغرض لهذا أعدت
  جل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.أإعداد استبانة أولية من  -1
 متها لجمع البيانات.ءجل اختبار مدى مالأعرض االستبانة على المشرف من  -2
 أولي حسب ما يراه المشرف.تعديل االستبانة بشكل  -3
عرض االستبانة على مجموعة مـن المحكمـين والـذين قـاموا بـدورهم بتقـديم النصـح واإلرشـاد  -4

 وتعديل وحذف ما يلزم.
 .المناسبحسب  هاإجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل -5
 .اسةتوزيع االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدر  -6

   
  كما يلي: ، ينأجز إلى  االستبانة وقسمت

 .فقرات 8الدراسة ويتكون من  البيانات الشخصية لعينة يتكون من :الجزء األول

يتناول دور المدقق الداخلي في تفعيـل إدارة المخـاطر فـي المصـارف الفلسـطينية وهـي  الجزء الثاني:
  محاور فرعية كما يلي: أربعة ويتضمن قطاع غزة في العاملة المصارف على تطبيقية دراسة

 

همية إدارة المخاطر في المصارف التجارية العاملة ألالداخلي  المدققمدى إدراك  :المحور األول .1

 فقرة.  12ويتكون من  في قطاع غزة
ــداخلي :المحــور الثــاني .2 ودوره فــي تفعيــل أداء إدارة  مــدى تطبيــق نظــام محكــم ألعمــال التــدقيق ال

 فقرات 8ويتكون من  المصارف التجارية العاملة في قطاع غزةالمخاطر في 
مــدى االلتــزام بالمعــايير المهنيـــة للتــدقيق ودورهــا فــي تفعيــل إدارة المخــاطر فـــي  :المحــور الثالــث .3

 فقرات 8ويتكون من  المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة
إجــراءات االســتجابة طر ومراقبــة قيــام المــدقق الــداخلي بتقيــيم ومتابعــة المخــامــدى  :المحــور الرابــع .4

ويتكـون  لها ودورهـا فـي تفعيـل أداء إدارة المخـاطر فـي المصـارف التجاريـة العاملـة فـي قطـاع غـزة
 .فقرات 19من 

  

موافق بدرجة " تعني  5إجابات حيث الدرجة "  5مكونة من  وقد كانت اإلجابات على كل فقرة
  ).9جدا كما هو موضح بجدول رقم (موافق بدرجة قليلة  " تعني1"والدرجة  كبيرة جدا
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  )9جدول رقم(

 مقياس اإلجابات
  5.0- 4.21  4.20- 3.41  3.40- 2.61  2.60- 1.81  1.80- 1  الفترة

  كبيرة جداً   كبيرة  متوسطة  قليلة  قليلة جداً   درجة الموافقة

  5  4  3  2  1  الدرجة

  

  :ةصدق وثبات االستبان: رابعاً 
، )42 ، ص1995، تقـيس مـا أعـدت لقياسـه (العسـافصدق االستبانة يعني التأكـد مـن أنهـا سـوف 

، كمـا يقصــد بالصــدق " شــمول االســتبانة لكــل العناصــر التـي يجــب أن تــدخل فــي التحليــل مــن ناحيــة
 ،بحيـــث تكـــون مفهومـــة لكـــل مـــن يســـتخدمها"(عبيدات، أخـــرىووضـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ناحيـــة 

  داة الدراسة كما يلي:) وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أ179، ص2001وآخرون 
  

 .تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين :صدق فقرات االستبيان �
 :الصدق الظاهري لألداة .5

) أعضـــاء مـــن أعضـــاء 8أداة الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين تألفـــت مـــن ( ُعرضـــت
متخصصـــين فـــي ، وجامعـــة األزهـــرالهيئـــة التدريســـية فـــي كليـــة التجـــارة بالجامعـــة اإلســـالمية 

واسـتنادا إلـى المالحظـات والتوجيهـات التـي أبـداها المحكمـون ، واإلحصـاء المحاسـبة واإلدارة
حيــث تــم تعــديل صــياغة ، ينمــقــام الباحــث بــإجراء التعــديالت التــي اتفــق عليهــا معظــم المحك

) أسـماء المحكمـين 2ويوضح الملحق رقـم ( العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر منها.
  .ن بتحكيم أداة الدراسةالذين قاموا مشكوري

  

 :صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة .6

تـــم حســـاب االتســـاق الـــداخلي لفقـــرات االســـتبيان علـــى عينـــة الدراســـة االســـتطالعية البـــالغ 

ـــك بحســـ، مفـــردة 25حجمهـــا ـــاط بـــين كـــل فقـــرةوذل  مـــن فقـــرات المحـــور اب معـــامالت االرتب

  والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي. 
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هميــة إدارة المخــاطر أل المــدقق الــداخليالصــدق الــداخلي لفقــرات المحــور األول: مــدى إدراك إدارة 
  .المصارف العاملة في قطاع غزة في

 المــدققمــدى إدراك معــامالت االرتبــاط بــين كــل فقـرة مــن فقــرات المحــور األول ( )10جــدول رقــم (يبـين 

والـذي يبـين أن ، ) والمعـدل الكلـي لفقراتـهفـي قطـاع غـزةهمية إدارة المخـاطر فـي المصـارف العاملـة ألالداخلي 
 أقـللكـل فقـرة  حيث إن القيمة االحتمالية، )0.05معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة (

وبـذلك تعتبـر فقـرات ، 0.396الجدولية والتي تسـاوي  rمن قيمة  أكبرالمحسوبة  rوقيمة  0.05من 
  .لقياسهالمحور األول صادقة لما وضعت 

  

  )10جدول رقم (

همية إدارة المخاطر في المصارف العاملة ألالداخلي  المدقق: مدى إدراك المحور األولالصدق الداخلي لفقرات 

  في قطاع غزة

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

القيمة 
  االحتمالية

 0.000 0.686  الفحص. محل النشاط ذات العالقة للمخاطر أولي بتقييم الداخلي المدقق يقوم  1

 0.000 0.678  في المصرف. المخاطر إلجراءات إدارة نظم بوضع التدقيق الداخلي إدارة تقوم  2

3  
تواجه  التي للمخاطر دراسة التدقيق الداخلي بناء على وٕاجراءات نظم وضع يتم

  .المصرف
0.759 0.000 

4  
 ومراقبي اإلدارة المخاطر بآراء وتقارير مجلس لدراسة نظم وضع في يستعان

  ومديري المصرف. الحسابات
0.776 0.000 

 0.000 0.873  يتم تحديث ومتابعة وتقييم المخاطر بشكل دوري في المصرف.  5

6  
 نشاط إدارة عند الخطط الخاصة المخاطر بوضع الداخلي التدقيق مدير يلتزم

  .التدقيق الداخلي
0.810 0.000 

7  
بهدف اإلسهام في تحسين  والرقابة التدقيق الداخلي تقييم األداء نشاط يشمل

  .إدارة المخاطر
0.786 0.000 

8  
الحوكمة بهدف اإلسهام في تحسين  التدقيق الداخلي تقييم عمليات نشاط يشمل

  .إدارة المخاطر
0.845 0.000 

 0.000 0.883  تقييم المخاطر بشكل دوري. على الداخلي التدقيق نشاط خطة تستند  9

10  
 نظام إدارة المخاطر فعالية وتقييم مراقبة الداخلي نشاط التدقيق يتولى

  .بالمصرف
0.797 0.000 

11  
 التخاذ قراراتها العليا إلدارة ومنظم دقيق بشكل المعلومات الداخلي التدقيق يوفر

  نظام إدارة المخاطر. سالمة وتقويم فحص في ومساعدتها
0.675 0.000 

12  
األهداف  نجازإمدى  من التحقق المصارف في الداخلي التدقيق مهام من

  .إلدارة المخاطر المخططة
0.546 0.006 

  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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تفعيل إدارة  و مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخليالصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: 

  قطاع غزةلعاملة في االمخاطر في المصارف 
  

مدى تطبيق نظام معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني ( )11جدول رقم (اليبين 

) والمعدل الكلي تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة و محكم ألعمال التدقيق الداخلي
حيث إن القيمة ، )0.05مستوى داللة (والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند ، لفقراته

الجدولية والتي تساوي  rمن قيمة  أكبرالمحسوبة  rوقيمة  0.05من  أقللكل فقرة  االحتمالية
  وبذلك تعتبر فقرات المحور الثاني صادقة لما وضعت لقياسه، 0.396

  
  )11جدول رقم (

تفعيل إدارة المخاطر  و ألعمال التدقيق الداخلي: مدى تطبيق نظام محكم المحور الثانيالصدق الداخلي لفقرات 

  في المصارف العاملة في قطاع غزة

  الفقرة  مسلسل
معامل 

  االرتباط 

القيمة 

  االحتمالية

1  
إدارة  تفعيل في المصرف يساهم لدى الداخلي للتدقيق محكم يوجد نظام

  .المخاطر
0.645 0.001 

 0.000 0.682  .الداخلية الرقابة نظامفي وضع  المصرف مديري مع اإلدارة مجلس يتعاون  2

 0.001 0.633  .تقوم إدارة التدقيق الداخلي باإلشراف على الرقابة الداخلية في المصرف  3

 0.000 0.737  .إدارة المخاطر مبادئ الالزمة لمتابعة تطبيق يقوم المدقق الداخلي باإلجراءات  4

5  
 الخارجي المدقق مع الرقابة الداخلية نظام بمناقشة الداخلي التدقيق إدارة تقوم

  .دقته ومناسبته مدى لمعرفة
0.863 0.000 

6  
 للسياسات مطابقتها الداخلي للتأكد من المدقق قبل من اإلجراءات فحص يتم

إدارة  تفعيل مبادئ في مساهمتها ومدى والنظم والقوانين واللوائح والخطط
  .المخاطر

0.868 0.000 

7  
وواجبات التدقيق الداخلي تجاه إدارة المخاطر بشكل يتم تحديد مسؤوليات 

  واضح ودقيق.
0.792 0.000 

8  
مجلس  أو التدقيق إلى لجنة عوائق بدون رأيه إيصال الداخلي المدقق يستطيع
  .اإلدارة

0.785 0.000 

  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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المحور الثالث: مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها فـي تفعيـل الصدق الداخلي لفقرات 
  إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة

مـــدى االلتـــزام ) معـــامالت االرتبـــاط بـــين كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المحـــور الثالـــث (12جـــدول رقـــم (اليبـــين 

) والمعـدل الكلـي المخـاطر فـي المصـارف العاملـة فـي قطـاع غـزةبالمعايير المهنية للتـدقيق ودورهـا فـي تفعيـل إدارة 
حيـث إن القيمـة ، )0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة (، لفقراته

الجدوليـــة والتـــي تســـاوي  rمـــن قيمـــة  أكبـــرالمحســـوبة  rوقيمـــة  0.05مـــن  أقـــللكـــل فقـــرة  االحتماليـــة
  .محور الثالث صادقة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات ال 0.396

  

  )12جدول رقم (

: مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة المخاطر المحور الثالثالصدق الداخلي لفقرات 

  في المصارف العاملة في قطاع غزة

  الفقرة  مسلسل
معامل 

  االرتباط 

القيمة 

  االحتمالية

1  
إدارة  مبادئ لتفعيل الواجبة بالمعايير المهنية كافية معرفة الداخلي المدقق يمتلك

  المخاطر.
0.670 0.000 

2  
 وكيفية الواجبة المهنية على المعايير اً مستمر  اً وتعليم اً تدريب الداخلي المدقق يتلقى
  .مبادئ إدارة المخاطر تفعيل

0.786 0.000 

3  
إدارة  لتفعيل الداخلي المدقق لدى المناسبة العلمية والخلفية الفني التأهيل يتوافر

  .ومبادئها المخاطر
0.644 0.001 

4  
من  تمكنه والتي خدماته كفاءة وفعالية تطوير على زيادة الداخلي المدقق يعمل

  .إدارة المخاطر تفعيل مبادئ متابعة
0.562 0.004 

5  
 التحليل بإجراءات قيامه الواجبة عند المهنية العناية ببذل المدقق الداخلي يلتزم

  وعمليات إدارة المخاطر. مبادئ إطار تطبيق في الالزمة
0.750 0.000 

6  
 أهداف على تؤثر قد التي المخاطر الجوهرية اعتباره في الداخلي المدقق يأخذ

  المصرف.
0.739 0.000 

7  
 تمكنهم التي والتخصص والمعرفة فيهم المهارة يتوافر متخصص عمل فريق يوجد
  .ومرضية صحيحة بصورة أداء أعمالهم من

0.845 0.000 

8  
 كدليل الداخلي التدقيق إدارة المتبعة في واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل يوجد
  .القسم الموظفين في لعمل

0.829 0.000 

  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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ــع: مــدى ــرات المحــور الراب ــداخلي لفق ــداخلي الصــدق ال ــام المــدقق ال ــة المخــاطر  قي ــيم ومتابع بتقي
لها ودورهـا فـي تفعيـل أداء إدارة المخـاطر فـي المصـارف العاملـة فـي  ومراقبة إجراءات االستجابة

  قطاع غزة
قيـام المـدقق مـدى ) معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحـور الرابـع (13جدول رقم (اليبين 

لهــــا ودورهــــا فــــي تفعيــــل أداء إدارة  بتقيــــيم ومتابعــــة المخــــاطر ومراقبــــة إجــــراءات االســــتجابة الــــداخلي
والـذي يبـين أن معـامالت االرتبـاط ، ) والمعدل الكلـي لفقراتـهطر في المصارف العاملة في قطاع غزةالمخا

 rوقيمة  0.05من  أقللكل فقرة  حيث إن القيمة االحتمالية، )0.05المبينة دالة عند مستوى داللة (
وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع صادقة  0.396الجدولية والتي تساوي  rمن قيمة  أكبرالمحسوبة 

  .لما وضعت لقياسه
  )13جدول رقم (

بتقييم ومتابعة المخاطر ومراقبة  قيام المدقق الداخليالصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع: مدى 
  تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزةلها ودورها في  إجراءات االستجابة

  الفقرة  مسلسل
معامل 

  االرتباط 

القيمة 

  االحتمالية

1  
يتم تنمية قدرات المدققين الداخليين من خالل الدورات التدريبية والنشرات العلمية 

  .المخاطر إدارة وقياس تحديد ومراقبة لغرض تعزيز مهاراتهم وقدراتهم على
0.590 0.002 

2  
 داخل إدارة المخاطر المهمة وتدقيق عمليات المخاطر على الداخلي المدقق يركز

  المصرف.
0.719 0.000 

 0.001 0.619   المخاطر. في تقليل استشاري وبدور كبير بشكل يساهم المدقق الداخلي  3

 0.006 0.544  .يتم التعرض لها التي المخاطر تقييم في يساعد المدقق الداخلي  4

5  
 أوجه للتعامل مع المناسبة والسبل اآلليات الوسائل باقتراح الداخلي التدقيق قسم يقوم

  المختلفة. المخاطر
0.603 0.002 

6  
 المخاطر المتوقعة درجة تعتمد على تدقيق خطط بوضع الداخلي التدقيق يساهم قسم

  .الداخلي التدقيق أعمال أولويات أنشطة تحديد لغرض
0.685 0.000 

 0.000 0.707  إدارة المخاطر. عمليات في والمشاركة الفعال الدعم بتقديم الداخلي المدقق يقوم  7

 0.022 0.464  .التدقيق اإلدارة ولجنة لمجلس ويرفعه المخاطر تقرير الداخلي المدقق يعد  8

9  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من مراقبة تقييم كفاية أنظمة إدارة المخاطر في 

 المصرف.
0.671 0.000 

10  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من مدى استجابة اإلدارة للتوصيات الداخلية المعدة 

 بواسطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام إدارة المخاطر في المصرف.
0.558 0.005 

11  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من مدى استجابة اإلدارة للتوصيات الخارجية المعدة 

  بواسطة المدققين والمنظمين لتقوية نظام إدارة المخاطر في المصرف.
0.655 0.001 
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  الفقرة  مسلسل
معامل 

  االرتباط 

القيمة 

  االحتمالية

 0.000 0.718 يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من فاعلية أداء الموظفين في التعامل مع المخاطر.  12

13  
بالتأكد من أن اإلدارة لديها نظام معلومات كاف لمراقبة أداء  يقوم المدقق الداخلي

 الخدمات في المصرف.مقدمي 
0.851 0.000 

14  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد من أن اإلدارة تستطيع الحصول على المعلومات الكافية 

 لمراقبة رضا أو عدم رضا العمالء الداخليين.
0.892 0.000 

15  
يتأكد المدقق الداخلي من أن اإلدارة تستطيع الحصول على المعلومات الكافية لمراقبة 

  عدم رضا العمالء الخارجيين. رضا أو
0.793 0.000 

16  
يتأكد المدقق الداخلي من تطبيق آليات عملية في أقسام المصرف لكشف أوجه 

  القصور في أنظمة الضبط الداخلي والرقابة الداخلية والتقرير عنها لإلدارة العليا.
0.708 0.000 

 0.006 0.545  بالمخاطر وٕادارتها.يراقب ويتابع المدقق الداخلي مدى اهتمام اإلدارة   17

 0.000 0.696  يراقب المدقق الداخلي تحليالت المخاطر واالستراتيجيات الموضوعة للتعامل معها.  18

 0.001 0.652  يناقش المدقق الداخلي فعالية إدارة المخاطر مع اإلدارة بشكل دوري.  19

  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  

 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة •

مــع المعــدل الكلــي معــدل كــل محــور مــن محــاور الدراســة ) يبــين معــامالت االرتبــاط بــين 14جــدول رقــم (
حيـث إن ، 0.05لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد مسـتوى داللـة 

الجدولية والتي تسـاوي  rمن قيمة  أكبرالمحسوبة  rوقيمة  0.05من  أقللكل فقرة  القيمة االحتمالية
0.396.  

  )14(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  العنوان  المحور
معامل 
  االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

  األول
إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع همية ألالداخلي  المدققمدى إدراك 

 .غزة
0.956 0.000 

  الثاني
ودوره في تفعيل أداء إدارة  مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي

 .المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة
0.904 0.000 

  الثالث
المخاطر في مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة 

  .المصارف العاملة في قطاع غزة
0.916 0.000 

  الرابع
لها ودورها في  بتقييم ومتابعة المخاطر ومراقبة إجراءات االستجابةمدى القيام 

 .تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة
0.955 0.000 
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  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 

ثبات أداة الدراسة التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص  يعني
خطــوات الثبــات علــى العينــة  يــت). وقــد أجر 430ص: 1995، (العســاف مختلفــة ذاتهــم فــي أوقــات

  االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

الرتبـة  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجيـة

بـــــراون للتصـــــحيح  باســـــتخدام معامـــــل ارتبـــــاط ســـــبيرمان االرتبـــــاط تـــــم تصـــــحيح معـــــامالت وقـــــد

)Spearman-Brown Coefficient (التالية:  حسب المعادلة  

  معامل الثبات =
1

2

ر+
  حيث ر معامل االرتباط     ر

علـى  يـدفعممـا  ةاالسـتبانلفقـرات  ) أن هنـاك معامـل ثبـات كبيـر نسـبياً 15وقد بـين جـدول رقـم (

  .استخدام االستبانة بكل طمأنينة

  )15جدول رقم (
  طريقة التجزئة النصفية)(معامل الثبات 

  المحور
  

  عنوان المحور
  

  التجزئة النصفية
عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل االرتباط 
  المصحح

القيمة 
 االحتمالية

  األول
همية إدارة المخاطر ألالداخلي  المدققمدى إدراك 

 .المصارف العاملة في قطاع غزةفي 
12 0.754 0.860 0.000 

  الثاني
 مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي
ودوره في تفعيل أداء إدارة المخاطر في 

 .المصارف العاملة في قطاع غزة
8 0.773 0.872 0.000 

  الثالث

مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في 
المخاطر في المصارف العاملة في تفعيل إدارة 

  .قطاع غزة
8 0.733 0.846 0.000 

  الرابع

بتقييم ومتابعة المخاطر  قيام المدقق الداخليمدى 
لها ودورها في تفعيل  ومراقبة إجراءات االستجابة

أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة في 
 .قطاع غزة

19 0.760 0.863 0.000 

 0.000 0.869 0.769 47  جميع المحاور  

  0.396تساوي  "23ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  -2
 بينكطريقة ثانية لقياس الثبات وقد  استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة بكل ) أن 16جدول رقم (
  .طمأنينة

  )16جدول رقم (
  طريقة والفا كرونباخ)(معامل الثبات 

  عنوان المحور  المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

  األول
همية إدارة المخاطر في المصارف العاملة في ألالداخلي  المدققمدى إدراك 

  .غزةقطاع 
12 0.888 

  الثاني
ودوره في تفعيل أداء إدارة  مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي

 .المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة
8 0.900 

  الثالث
مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة المخاطر في 

  .المصارف العاملة في قطاع غزة
8 0.875 

  الرابع
بتقييم ومتابعة المخاطر ومراقبة إجراءات  قيام المدقق الداخليمدى 

لها ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة  االستجابة
 .في قطاع غزة

19 0.885 

 0.894 47  جميع الفقرات  

  

  المعالجات اإلحصائية:ًا: خامس
فقــد تــم اســتخدام العديــد مــن األســاليب ، وتحليــل البيانــات التــي تــم تجميعهــالتحقيــق أهــداف الدراســة 

وفيمــــا يلــــي مجموعــــة مــــن ، اإلحصــــائية المناســــبة باســــتخدام الحــــزم اإلحصــــائية للعلــــوم االجتماعيــــة
  األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

موافـق بدرجــة  1الخماســي ( حسـب مقيــاس ليكـرت، تـم ترميـز وٕادخــال البيانـات إلــى الحاسـب اآللــي - 

، )بدرجــة كبيــرة جــداً  موافــق 5، موافــق بدرجــة كبيــرة 4، موافــق بدرجــة متوســطة 3، موافــق بدرجــة قليلــة 2، قليلــة جــداً 

الحــــدود الــــدنيا والعليــــا) المســــتخدم فــــي محــــاور (ولتحديــــد طــــول فتــــرة مقيــــاس ليكــــرت الخماســــي 

فتــرات المقيـاس الخمســة للحصــول ثــم تقســيمه علـى عــدد ، )4=1-5(تــم حســاب المـدى، الدراسـة

 قيمـة فـي المقيـاس أقـلبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلـى ، )0.80=4/5على طول الفقرة أي (
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) يوضح 17وجدول رقم ( (وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا

 أطوال الفترات كما يلي:

  )17جدول رقم(
 الخماسي الترميز حسب مقياس ليكرت

  5.0- 4.21  4.20- 3.41  3.40- 2.61  2.60- 1.81  1.80- 1  الفترة
  كبيرة جداً   كبيرة  متوسطة  قليلة  قليلة جداً   درجة الموافقة

  5  4  3  2  1  الوزن

 
 وقد استخدم الباحث االختبارات اإلحصائية التالية: - 

للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة وتحديد  حساب التكرارات والنسب المئوية .1
 لالستبانة الرئيسةاستجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور 

المتوسط الحسابي لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن كل عبارة  .2
 من عبارات متغيرات الدراسة األساسية.

اف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من للتعرف على مدى انحر  االنحراف المعياري .3
 .عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .4
 .ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقراتمعامل  .5
 .معادلة سبيرمان براون للثبات .6
 .لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم السمرنوف -اختبار كولومجروف .7
 ."3قرة والمتوسط الحيادي "لمعرفة الفرق بين متوسط الف لمتوسط عينة واحدة tاختبار  .8
 .ي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثرتحليل التباين األحاد .9
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  اخلامس الفصل
  نتائج الدراسة امليدانية وتفسريها

  

  
  تحليل فقرات وفرضيات الدراسةو  اختبار التوزيع الطبيعيالمبحث األول: 

 المبحث الثاني: النتائج والتوصيات
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  مقدمة

الدراسة  يتم في هذا الجزء من الدراسة مناقشة نوع البيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة
ثم ، الفرضيات اختبارالالزمة لتحليل فقرات االستبانة و  اإلحصائيةمن أجل تحديد نوع االختبارات 

أجل إثباتها أو  يتعرض الباحث بعد ذلك لتحليل فقرات محور االستبانة ومناقشة الفرضيات من
من خالل محورين  نفيها وذلك عن طريق استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لذلك

  رئيسيين هما:
  يعي.اختبار التوزيع الطب• 
  تحليل فقرات الدراسة واختبار فرضياتها.• 
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  المبحث األول

  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها
  

  )(Sample K-S -1) سمرنوف -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعيأوًال: 

 وهـو اختبـارلمعرفة هل البيانـات تتبـع التوزيـع الطبيعـي أم ال  سمرنوف -عرض اختبار كولمجروفي
ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات 

ن مـ أكبـرلكـل محـور  ) نتائج االختبار حيث أن القيمـة االحتماليـة18طبيعيا. ويوضح الجدول رقم (
0.05 )05.0.>sig ( الطبيعي ويجب استخدام االختبارات وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع
  .ةالمعلمي

  )18جدول رقم (
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1اختبار التوزيع الطبيعي(

  عنوان المحور  المحور
عدد 
 الفقرات

 Zقيمة 
القيمة 
 االحتمالية

  األول
همية إدارة المخاطر في المصارف العاملة ألالداخلي  المدققمدى إدراك 

  .في قطاع غزة
12 0.878 0.424 

  الثاني
ودوره في تفعيل أداء إدارة  مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي

 .المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة
8 1.134 0.153 

  الثالث
مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة المخاطر في 

  .المصارف العاملة في قطاع غزة
8 1.040 0.229 

  الرابع
بتقييم ومتابعة المخاطر ومراقبة إجراءات قيام المدقق الداخلي مدى 

لها ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة  االستجابة
 .في قطاع غزة

19 0.782 0.574 

 0.668 0.726 47  جميع الفقرات  

  
  تحليل فقرات الدراسةثانيًا: 

وتكــون ، ) لتحليـل فقـرات االسـتبانةOne Sample T test(للعينـة الواحــدة  Tتـم اسـتخدام اختبـار 
من قيمة  أكبرالمحسوبة  tالفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 

t 60مــن  كبــرأوالــوزن النســبي  0.05مــن  أقــل (أو القيمــة االحتماليــة2.02والتــي تســاوي  الجدوليــة 
المحسـوبة  t وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمـة، )%

والوزن النسبي  0.05من  أقل(أو القيمة االحتمالية  2.02 الجدولية والتي تساوي tأصغر من قيمة 
  .0.05من  أكبروتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللة لها ، )%60من  أقل
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تفعيـل إدارة المخـاطر ر و إدارة المخـاط ألهميـةالداخلي  المدققإدراك مدى  :اختبار الفرضية األولى

   .0.05في المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى معنوية 

) والذي يبين آراء أفراد عينة 19للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( tتم استخدام اختبار 
همية إدارة المخاطر في المصارف ألالداخلي  المدققالدراسة في فقرات المحور األول (مدى إدراك 

  العاملة في قطاع غزة) وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
وهي  "0.000والقيمة االحتمالية تساوي " %"83.90بلغ الوزن النسبي " "11رقم " في الفقرة .1

ومـنظم  دقيـق بشـكل المعلومـات يـوفر الـداخلي ممـا يـدل علـى أن "التـدقيق 0.05مـن  أقـل
 نظام إدارة المخاطر". سالمة وتقويم فحص في ومساعدتها التخاذ قراراتها العليا إلدارةل

وهــي  "0.000%" والقيمــة االحتماليــة تســاوي"83.33النســبي " " بلــغ الــوزن1رقــم " فــي الفقــرة .2
 ذات العالقـة للمخـاطر أولـي بتقييم يقوم الداخلي "المدقق مما يدل على أن ،0.05من  أقل

 الفحص". محل النشاطب
" وهـي 0.000%" والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "82.93" " بلـغ الـوزن النسـبي6رقـم " في الفقرة .3

الخطـط الخاصـة  بوضـع يلتـزم الـداخلي التـدقيق علـى أن "مـديرممـا يـدل  ،0.05مـن  أقـل
 ."التدقيق الداخلي نشاط إدارة عند المخاطرب
 
 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي: أقلتبين النتائج أن  كما

تســـــاوي  والقيمـــــة االحتماليـــــة %"80.49" بلـــــغ الـــــوزن النســـــبي "12رقـــــم " فـــــي الفقـــــرة .1
 فـي الـداخلي التـدقيق مهـام مـن" ممـا يـدل علـى أن ،0.05مـن  أقـلوهـي  "0.000"

 إلدارة المخـاطر وفاعليـة األهـداف المخططـة مـدى انجـاز مـن التحقـق المصـارف
 النتائج". 

 "0.000والقيمة االحتمالية تسـاوي " %"78.05" " بلغ الوزن النسبي4رقم " في الفقرة .2
المخـاطر  لدراسـة نظـم وضـع فـي ممـا يـدل علـى أنـه "يسـتعان ،0.05مـن  أقـلوهـي 

 ومديري المصرف". الحسابات ومراقبي اإلدارة بآراء وتقارير مجلس
ــــي الفقــــرة .3 ــــغ الــــوزن النســــبي  "8رقــــم " ف  والقيمــــة االحتماليــــة تســــاوي " %"77.50" بل

 التـدقيق الـداخلي يشـمل ممـا يـدل علـى أن " نشـاط  0.05مـن  أقـلوهـي  "0.000
 بهدف اإلسهام في تحسين إدارة المخاطر". الحوكمة تقييم عمليات
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الداخلي  المدققوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور األول (مدى إدراك 
الوزن النسبي يساوي و  ،4.08العاملة في قطاع غزة) تساوي همية إدارة المخاطر في المصارفأل

المحسوبة المطلقة تساوي  t% " وقيمة 60من الوزن النسبي المحايد " أكبر% وهي 81.63
 0.000االحتمالية تساوي والقيمة  2.02الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  أكبروهي  10.574

" وذلك مؤشر على تقارب إجابات 0.663كما بلغ االنحراف المعياري " 0.05من  أقلوهي 
الداخلي ألهمية إدارة المخاطر تساعد في تفعيل إدارة  المدققمما يدل على أن إدراك  المبحوثين،

قبول وبالتالي  0.05المخاطر في المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة عند مستوى معنوية 
  .الفرضية

والمساعدة في ، للمخاطر األوليوالتقييم ، توفير معلومات دقيقة ومنظمة لإلدارة العليا إن
طر تعد من أهم األمور التي يجب على المدقق الداخلي أن يأخذها في وضع الخطط إلدارة المخا

  .المخاطر في المصرف إدارةعين االعتبار لزيادة فعالية 
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  )19جدول رقم (
  همية إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزةألالداخلي  المدقق: مدى إدراك اختبار الفرضية األولى

  الفقرة  مسلسل
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1  
ذات  للمخـاطر أولـي بتقيـيم الـداخلي المـدقق يقـوم

  الفحص. محل النشاطب العالقة
4.17 0.824 83.33 9.177 0.000 

2  
إلجـراءات  نظـم بوضـع التـدقيق الـداخلي إدارة تقـوم
  في المصرف. المخاطر إدارة

4.07 0.947 81.43 7.331 0.000 

3  
التـدقيق الـداخلي بنـاء  وٕاجـراءات نظـم وضـع يـتم

  .تواجه المصرف التي للمخاطر دراسة على
4.12 0.803 82.38 9.037 0.000 

4  

المخـاطر بـآراء  لدراسـة نظـم وضـع فـي يسـتعان
ومـديري  الحسـابات ومراقبـي اإلدارة وتقـارير مجلـس

  المصرف.
3.90 0.860 78.05 6.716 0.000 

5  
يــتم تحــديث ومتابعـــة وتقيــيم المخــاطر بشـــكل دوري 

  في المصرف.
4.07 0.867 81.43 8.013 0.000 

6  

الخطــط  بوضــع الــداخلي التــدقيق مــدير يلتــزم
التـــدقيق  نشـــاط إدارة عنــد الخاصــة المخـــاطر

  .الداخلي
4.15 0.963 82.93 7.619 0.000 

7  
 والرقابة التدقيق الداخلي تقييم األداء نشاط يشمل

  .بهدف اإلسهام في تحسين إدارة المخاطر
4.12 0.927 82.44 7.748 0.000 

8  

 التدقيق الداخلي تقييم عمليات نشاط يشمل
الحوكمة بهدف اإلسهام في تحسين إدارة 

  .المخاطر
3.88 1.067 77.50 5.188 0.000 

9  
تقيـيم  علـى الـداخلي التـدقيق نشـاط خطـة تسـتند

  المخاطر بشكل دوري.
4.10 0.928 82.00 7.495 0.000 

10  
 فعاليـة وتقيـيم مراقبـة الـداخلي نشـاط التـدقيق يتولى

  .بالمصرف نظام إدارة المخاطر
4.12 0.900 82.44 7.983 0.000 

11  

 قيـقد بشـكل المعلومـات الـداخلي التـدقيق يـوفر
 فـي ومسـاعدتها التخاذ قراراتها العليا إلدارة ومنظم
  إدارة المخاطر.نظام  سالمة وتقويم فحص

4.20 0.843 83.90 9.076 0.000 

 0.000 7.224 80.49 0.908 4.02 التحقـق المصـارف فـي الـداخلي التـدقيق مهـام مـن  12



78 
 

  الفقرة  مسلسل
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إلدارة  األهـــداف المخططـــة مـــدى انجـــاز مـــن
  .النتائج المخاطر وفاعلية

 0.000 10.574 81.63 0.663 4.08  جميع الفقرات  
  2.02" تساوي 48ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  

ق نظام محكم ألعمـال التـدقيق يعمـل علـى تفعيـل إدارة المخـاطر فـي ي: تطباختبار الفرضية الثانية
 .0.05المصارف العاملة في قطاع غزة عند مستوى داللة إحصائية 

) والذي يبين آراء 20للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( tتم استخدام اختبار 
 أفراد عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني (مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي
 ودوره في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة) وتبين النتائج أن أعلى

  زن النسبي هي كما يلي:ثالث فقرات حسب الو 
  

" 0.000والقيمـة االحتماليـة تسـاوي "%" 87.50" بلغ الـوزن النسـبي"3رقم " في الفقرة .1
علــى  تقــوم باإلشــرافإدارة التــدقيق الــداخلي " ممــا يــدل علــى أن ،0.05مــن  أقــلوهــي 

 .الرقابة الداخلية في المصرف"
 "0.000والقيمة االحتمالية تسـاوي "  %"85.37" بلغ الوزن النسبي"1رقم " في الفقرة .2

 لـدى الـداخلي للتـدقيق محكـم يوجـد نظـام " هممـا يـدل علـى أنـ ،0.05مـن  أقـلوهـي 
 .إدارة المخاطر" تفعيل في المصرف يساهم

ـــــرة .3 ـــــم " فـــــي الفق ـــــوزن النســـــبي 4رق ـــــغ ال ـــــة تســـــاوي 84.50" " بل %" والقيمـــــة االحتمالي
 يقوم باإلجراءاتالمدقق الداخلي مما يدل على أن "  ،0.05من  أقلوهي  "0.000"

 إدارة المخاطر". مبادئ الالزمة لمتابعة تطبيق
  

  ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي: أقلتبين النتائج أن  كما
  
  

 

ـــــرة .1 ـــــم "  فـــــي الفق ـــــوزن النســـــبي6رق ـــــغ ال ـــــة تســـــاوي  %"80.00" " بل والقيمـــــة االحتمالي
 قبـل مـن اإلجـراءات فحـص "يـتمممـا يـدل علـى أنـه  ،0.05مـن  أقـلوهي  "0.000"
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 والـنظم والقـوانين واللـوائح والخطـط للسياسـات مطابقتهـا الـداخلي للتأكـد مـن المـدقق
 إدارة المخاطر".  تفعيل مبادئ في مساهمتها ومدى

ــــي الفقــــرة .2 ــــغ الــــوزن النســــبي " " 7رقــــم " ف والقيمــــة االحتماليــــة تســــاوي "  %"79.02بل
أنــه " يــتم تحديــد مســؤوليات وواجبــات ممــا يــدل علــى  ،0.05مــن  أقــلوهــي  "0.000

 التدقيق الداخلي تجاه إدارة المخاطر بشكل واضح ودقيق".
ـــــرة .3 ـــــم " فـــــي الفق ـــــوزن النســـــبي " " 2رق ـــــغ ال ـــــة تســـــاوي %" 77.56بل والقيمـــــة االحتمالي

 مـديري مـع يتعـاون اإلدارة مما يـدل علـى أن "مجلـس 0.05من  أقل" وهي 0.000"
 .الداخلية" الرقابة في وضع نظام المصرف

 

وبصــفة عامــة يتبــين أن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المحــور الثــاني (مــدى تطبيــق نظــام محكــم 
ودوره في تفعيل أداء إدارة المخاطر فـي المصـارف العاملـة فـي قطـاع غـزة)  ألعمال التدقيق الداخلي

% " 60الـوزن النسـبي المحايـد "  من أكبر% وهي  81.75يساوي  و الوزن النسبي، 4.09تساوي 
و  2.02الجدولية والتي تساوي  tمن قيمة  أكبروهي  10.931  المحسوبة المطلقة تساوي tوقيمة 

" وذلـك 0.637كما بلغ االنحراف المعياري " 0.05من  أقلوهي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
ظـام محكـم ألعمـال التـدقيق يعمـل ق نيـمما يـدل علـى أن تطب مؤشر على تقارب إجابات المبحوثين،

 0.05على تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غـزة عنـد مسـتوى داللـة إحصـائية 
  .وبالتالي قبول هذه الفرضية

التدقيق الداخلي على الرقابة الداخلية وتطبق نظام محكم للتدقيق الداخلي  إشراف دائرةن إ
والقيام بإجراءات لمتابعة إدارة المخاطر لها دور مهم في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف 

  .العاملة في قطاع غزة
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  )20جدول رقم (
ودوره في تفعيل أداء إدارة المخاطر في  يق الداخلي: مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقاختبار الفرضية الثانية

  المصارف العاملة في قطاع غزة
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1  
المصـرف  لـدى الـداخلي للتـدقيق محكـم يوجـد نظـام

  .إدارة المخاطر تفعيل في يساهم
4.27 0.549 85.37 14.797 0.000 

2  
فـي  المصـرف مـديري مـع اإلدارة مجلـس يتعـاون

  .الداخلية الرقابة وضع نظام
3.88 0.954 77.56 5.895 0.000 

3  
تقــوم إدارة التــدقيق الــداخلي باإلشــراف علــى الرقابــة 

  .الداخلية في المصرف
4.38 0.628 87.50 13.850 0.000 

4  
لمتابعــة الالزمــة  يقــوم المــدقق الــداخلي بــاإلجراءات

  .إدارة المخاطر مبادئ تطبيق
4.23 0.832 84.50 9.316 0.000 

5  

الرقابـة  نظـام بمناقشـة الـداخلي التـدقيق إدارة تقـوم
دقتـه  مـدى لمعرفـة الخـارجي المـدقق مـع الداخليـة
  .ومناسبته

4.00 0.961 80.00 6.583 0.000 

6  

الـداخلي  المـدقق قبـل مـن اإلجـراءات فحـص يـتم
والــنظم  والخطــط للسياسـات مطابقتهـا للتأكـد مـن

 تفعيل مبادئ في مساهمتها ومدى والقوانين واللوائح
  .إدارة المخاطر

4.00 1.072 80.00 5.971 0.000 

7  
ــــداخلي  يــــتم تحديــــد مســــؤوليات وواجبــــات التــــدقيق ال

  تجاه إدارة المخاطر بشكل واضح ودقيق.
3.95 0.999 79.02 6.098 0.000 

8  
 عوائـق بـدون رأيـه إيصـال الداخلي المدقق يستطيع

  .مجلس اإلدارة أو التدقيق إلى لجنة
4.02 0.987 80.49 6.645 0.000 

 0.000 10.931 81.75 0.637 4.09  جميع الفقرات  
  2.02" تساوي 62ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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يسـاعد علـى تفعيـل إدارة المخـاطر فـي  المهنية للتـدقيق: االلتزام بالمعايير اختبار الفرضية الثالثة
 0.05المصارف العاملة في قطاع عند مستوى داللة إحصائية 

  
) والذي يبين آراء أفراد عينة 21للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( tتم استخدام اختبار 

المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة الدراسة في فقرات المحور الثالث (مدى االلتزام بالمعايير 
المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة) وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن 

  النسبي هي كما يلي:
  

%" والقيمـــــة االحتماليـــــة تســـــاوي 82.44بلـــــغ الـــــوزن النســـــبي "   "6رقـــــم " فـــــي الفقـــــرة -1
 اعتبـاره فـي يأخـذ الـداخلي "المـدققمما يـدل علـى أن  0.05من  أقل" وهي 0.000"

 المصرف". أهداف على تؤثر قد التي المخاطر الجوهرية
" 0.000%" والقيمة االحتمالية تسـاوي "80.98" بلغ الوزن النسبي" 1رقم " في الفقرة -2

 كافيـة معرفـة يمتلـك الـداخلي ممـا يـدل علـى أن "المـدقق ، 0.05مـن  أقـلوهـي 
 إدارة المخاطر". مبادئ لتفعيل الواجبة بالمعايير المهنية

 "0.000والقيمة االحتمالية تسـاوي " %"79.51بلغ الوزن النسبي " "8رقم " في الفقرة -3
 واإلجـراءات للسياسـات مكتـوب دليـل ممـا يـدل علـى أنـه " يوجـد 0.05من  أقلوهي 

 القسم". الموظفين في لعمل كدليل الداخلي التدقيق إدارة المتبعة في
  

 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي: أقلتبين النتائج أن  كما
  

ـــــرة .1 ـــــم " فـــــي الفق ـــــوز "  2رق ـــــغ ال ـــــة تســـــاوي  %"75.61" ن النســـــبيبل والقيمـــــة االحتمالي
 تـدريب يتلقـى الـداخلي المـدققممـا يـدل علـى أن " 0.05مـن  أقـلهـي و  "0.000"

 مبادئ إدارة المخاطر". تفعيل وكيفية الواجبة المهنية على المعايير مستمر وتعليم
" 0.000يمة االحتمالية تسـاوي "والق%" 75.61بلغ الوزن النسبي " "5رقم " في الفقرة .2

 المهنيـة العنايـة ببـذل يلتـزم ممـا يـدل علـى أن "المـدقق الـداخلي 0.05مـن  أقـلوهـي 
وعمليـات إدارة  مبـادئ إطـار تطبيـق فـي الالزمـة التحليـل بـإجراءات قيامه الواجبة عند
 المخاطر".

 "0.000والقيمـة االحتماليـة تســاوي " %"75.6" بلـغ الـوزن النسـبي "7رقـم " فـي الفقـرة .3
فـيهم  يتـوافر متخصـص عمـل فريـق ممـا يـدل علـى أنـه" يوجـد 0.05مـن  أقـلوهـي 
 صـحيحة بصـورة أداء أعمـالهم مـن تمكـنهم التـي والتخصـص والمعرفـة المهـارة

 .ومرضية"
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ـــزام وبصـــفة عامـــة يتبـــين أن المتوســـط  الحســـابي لجميـــع فقـــرات المحـــور الثالـــث (مـــدى االلت

بالمعــايير المهنيــة للتــدقيق ودورهــا فــي تفعيــل إدارة المخــاطر فــي المصــارف العاملــة فــي قطــاع غــزة) 
% " 60الـوزن النسـبي المحايـد "  من أكبر% وهي  78.21يساوي  و الوزن النسبي، 3.91تساوي 
و  2.02 الجدوليـة والتــي تســاوي tمــن قيمــة  أكبـري وهــ 8.383المحســوبة المطلقـة تســاوي tوقيمـة 

" وذلـك 0.696كما بلغ االنحراف المعياري " 0.05من  أقلوهي  0.000والقيمة االحتمالية تساوي 
يســاعد  ممــا يــدل علــى أن االلتــزام بالمعــايير المهنيــة للتــدقيق مؤشـر علــى تقــارب إجابــات المبحــوثين،

 0.05.لعاملـــة فـــي قطـــاع عنـــد مســـتوى داللـــة إحصـــائيةعلــى تفعيـــل إدارة المخـــاطر فـــي المصـــارف ا
  وبالتالي قبول هذه الفرضية.

األخطــار الجوهريــة التــي  بــدوره فــي متابعــة الفحــص والتعــرف علــىالمــدقق الــداخلي  قيــامن إ
ومعرفته الكافية بالمعايير المهنية من أهم البنود التي تعمل على تفعيـل تؤثر على أهداف المصرف 

  المخاطر في المصارف.  إدارة
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: مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف اختبار الفرضية الثالثة

  العاملة في قطاع غزة
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1  
 بالمعايير المهنية كافية معرفة الداخلي المدقق يمتلك

  إدارة المخاطر. مبادئ لتفعيل الواجبة
4.05 0.773 80.98 8.687 0.000 

2  

علـى  مسـتمر وتعلـيم تـدريب الـداخلي المـدقق يتلقـى
مبـادئ إدارة  تفعيـل وكيفيـة الواجبـة المهنيـة المعـايير
  .المخاطر

3.78 0.822 75.61 6.080 0.000 

3  
لـدى  المناسـبة العلميـة والخلفيـة الفنـي التأهيـل يتـوافر
  .ومبادئها إدارة المخاطر لتفعيل الداخلي المدقق

3.88 0.648 77.50 8.540 0.000 

4  

كفــاءة وفعاليــة  علــى زيـادة الــداخلي المــدقق يعمـل
 تفعيل مبـادئ من متابعة تمكنه والتي خدماته تطوير

  .إدارة المخاطر
3.90 0.700 78.05 8.253 0.000 

5  

الواجبـة  المهنيـة العنايـة ببـذل المـدقق الـداخلي يلتـزم
إطـار  فـي الالزمـة التحليـل بـإجراءات قيامـه عنـد

  وعمليات إدارة المخاطر. مبادئ تطبيق
3.78 1.151 75.61 4.341 0.000 

6  
 المخاطر الجوهريـة اعتباره في الداخلي المدقق يأخذ
  المصرف. أهداف على تؤثر قد التي

4.12 1.005 82.44 7.149 0.000 

7  

 فـيهم المهـارة يتـوافر متخصـص عمـل فريـق يوجـد
 أداء أعمـالهم مـن تمكـنهم التـي والتخصـص والمعرفة
  .ومرضية صحيحة بصورة

3.78 1.107 75.61 4.514 0.000 

8  

 المتبعة في واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل يوجد
 المـوظفين فـي لعمـل كـدليل الـداخلي التـدقيق إدارة
  .القسم

3.98 1.084 79.51 5.765 0.000 

 0.000 8.383 78.21 0.696 3.91  جميع الفقرات  
  2.02" تساوي 62ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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االسـتجابة تقييم ومتابعـة المخـاطر وٕاجـراءات بالداخلي  المدقققيام  مدى :اختبار الفرضية الرابعة
إدارة المخــاطر فــي المصــارف التجاريــة العاملــة فــي قطــاع غــزة عنــد  أداء تفعيــلدورهــا فــي لهــا و 

  .0.05 مستوى داللة إحصائية

  
) والذي يبين آراء أفراد عينة 22للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( tتم استخدام اختبار 

ومتابعة المخاطر وٕاجراءات  تقييمب المدقق الداخليقيام الدراسة في فقرات المحور الرابع (مدى 
ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة) االستجابة لها 

  وتبين النتائج أن أعلى ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي:
  

ـــــرة .1 ـــــم " فـــــي الفق ـــــوزن النســـــبي "  "2رق ـــــغ ال ـــــة تســـــاوي %" والقيمـــــة اال85.37بل حتمالي
 علــى يركــز الــداخلي ممــا يــدل علــى أن "المــدقق 0.05مــن  أقــلوهــي  "0.000"

 المصرف". داخل إدارة المخاطر المهمة وتدقيق عمليات المخاطر
" 0.000والقيمة االحتمالية تسـاوي "%" 85.37" " بلغ الوزن النسبي3رقم " في الفقرة .2

 وبـدور كبيـر يسـاهم بشـكل ممـا يـدل علـى أن "المـدقق الـداخلي 0.05مـن  أقـلوهـي 
 المخاطر". في تقليل استشاري

ـــــرة .3 ـــــم " فـــــي الفق ـــــوزن النســـــبي "  "4رق ـــــغ ال ـــــة تســـــاوي 83.41بل %" والقيمـــــة االحتمالي
 تقيـيم يسـاعد فـي ممـا يـدل علـى أن "المـدقق الـداخلي 0.05من  أقلوهي  "0.000"

 لها".يتم التعرض  التي المخاطر
  

 ثالث فقرات حسب الوزن النسبي هي كما يلي: أقلتبين النتائج أن  كما
 

%" والقيمـــــة االحتماليـــــة تســـــاوي 76.59" " بلـــــغ الـــــوزن النســـــبي14رقـــــم " فـــــي الفقـــــرة .1
المـدقق الـداخلي يقـوم بالتأكـد مـن ممـا يـدل علـى أن "  0.05مـن  أقلي " وه0.000"

ضـــا أو عـــدم رضـــا افيـــة لمراقبـــة ر أن اإلدارة تســـتطيع الحصـــول علـــى المعلومـــات الك
 ". العمالء الداخليين

ــــي الفقــــرة .2 ــــوزن النســــبي " "18رقــــم "  ف %" والقيمــــة االحتماليــــة تســــاوي 76.59بلــــغ ال
ممــا يــدل علــى أن "المــدقق الــداخلي يراقــب تحلــيالت  0.05مــن  أقــلوهــي  "0.000"

 المخاطر واالستراتيجيات الموضوعة للتعامل معها".
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 والقيمــــة االحتماليــــة تســــاوي " %"76.10"  بلــــغ الــــوزن النســــبي "7رقــــم "  فــــي الفقــــرة .3
 الدعم بتقديم يقوم الداخلي مما يدل على أن " المدقق 0.05من  أقلوهي  "0.000

 إدارة المخاطر". عمليات في والمشاركة الفعال
 
 

 ليقيام المدقق الداخوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع (مدى 
ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في  تقييم ومتابعة المخاطر وٕاجراءات االستجابة لهاب

 أكبر% وهي  79.65يساوي  و الوزن النسبي، 3.98المصارف العاملة في قطاع غزة) تساوي 
من  أكبروهي   10.968المحسوبة المطلقة تساوي  t% " وقيمة 60الوزن النسبي المحايد "  من

كما  0.05من  أقلوهي  0.000و والقيمة االحتمالية تساوي  2.02الجدولية والتي تساوي  tقيمة 
وجود  مما يدل على " وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثين،0.574بلغ االنحراف المعياري "

 لهاإجراءات االستجابة ومراقبة تقييم ومتابعة المخاطر بقيام المدقق الداخلي قيام إدارة  بين عالقة 
إدارة المخاطر في المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة عند مستوى  أداء تفعيلودورها في 

 وبالتالي قبول هذه الفرضية. 0.05داللة إحصائية 
ن تركيز المدقق الداخلي على المخاطر المهمة وقيامه باالستشارات في مجال إدارة المخاطر إ

   كبير إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المصرف والمساعدة في تقييم المخاطر يؤدي وبشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



86 
 

  )22جدول رقم (
ودورها في  تقييم ومتابعة المخاطر وٕاجراءات االستجابة لهاب قيام المدقق الداخلي: مدى اختبار الفرضية الرابعة

  العاملة في قطاع غزة أداء إدارة المخاطر في المصارف  تفعيل

سط  الفقرة  مسلسل
تو

الم
 

بي
سا

لح
ا

ري 
عيا

الم
ف 

حرا
الن

ا
  

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

  

ة 
يم

ق
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مال

حت
اال

ة 
يم

الق
 

1  

يــــتم تنميـــــة قـــــدرات المــــدققين الـــــداخليين مـــــن 
خــــالل الــــدورات التدريبيــــة والنشــــرات العلميــــة 

تحديـد  لغرض تعزيز مهـاراتهم وقـدراتهم علـى
  .المخاطر إدارة وقياس ومراقبة

3.98 0.987 79.51 6.329 0.000 

2  

المهمـة  المخـاطر علـى الداخلي المدقق يركز
 داخـــل إدارة المخـــاطر وتـــدقيق عمليـــات

  المصرف.
4.27 0.742 85.37 10.938 0.000 

3  
 وبـدور كبيـر بشـكل يسـاهم المـدقق الـداخلي

   المخاطر. في تقليل استشاري
4.27 0.742 85.37 10.938 0.000 

4  
 المخـاطر تقيـيم فـي يسـاعد المـدقق الـداخلي

  .التعرض لهايتم  التي
4.17 0.771 83.41 9.717 0.000 

5  

 الوسـائل بـاقتراح الـداخلي التـدقيق قسـم يقـوم
 أوجـه للتعامـل مـع المناسـبة اآللياتو والسبل 

  المختلفة. المخاطر
4.07 0.721 81.46 9.534 0.000 

6  

 خطـط بوضـع الـداخلي التـدقيق يسـاهم قسـم
 المخـاطر المتوقعـة درجـة تعتمد علـى تدقيق

 أعمــال أولويــات أنشــطة تحديــد لغــرض
  .الداخلي التدقيق

3.88 0.927 77.56 6.063 0.000 

7  
 الفعـال الـدعم بتقـديم الـداخلي المـدقق يقـوم

  إدارة المخاطر. عمليات في والمشاركة
3.80 0.954 76.10 5.400 0.000 

8  
 ويرفعـه المخـاطر تقرير الداخلي المدقق يعد

  .التدقيق اإلدارة ولجنة لمجلس
3.93 0.877 78.54 6.765 0.000 

9  
يقوم المدقق الداخلي بالتأكد مـن مراقبـة تقيـيم 

 كفاية أنظمة إدارة المخاطر في المصرف.
3.95 0.714 79.00 8.411 0.000 

10  

يقــــــوم المــــــدقق الــــــداخلي بالتأكــــــد مــــــن مــــــدى 
اســـتجابة اإلدارة للتوصـــيات الداخليـــة المعـــدة 
بواســــطة المــــدققين والمنظمــــين لتقويــــة نظــــام 

3.95 0.805 79.02 7.569 0.000 
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 إدارة المخاطر في المصرف.

11  

يقــــــوم المــــــدقق الــــــداخلي بالتأكــــــد مــــــن مــــــدى 
اســتجابة اإلدارة للتوصــيات الخارجيــة المعــدة 
بواســــطة المــــدققين والمنظمــــين لتقويــــة نظــــام 

  إدارة المخاطر في المصرف.

4.05 0.893 80.98 7.520 0.000 

12  
بالتأكـد مـن فاعليـة أداء يقوم المدقق الداخلي 

 الموظفين في التعامل مع المخاطر.
3.95 1.024 79.02 5.951 0.000 

13  

بالتأكــد مـــن أن اإلدارة  يقــوم المــدقق الــداخلي
لــــــديها نظــــــام معلومــــــات كــــــاف لمراقبــــــة أداء 

 مقدمي الخدمات في المصرف.
3.95 0.947 79.02 6.429 0.000 

14  

أن اإلدارة يقــوم المــدقق الــداخلي بالتأكــد مـــن 
تســـتطيع الحصـــول علـــى المعلومـــات الكافيـــة 
ـــــــــة رضـــــــــا أو عـــــــــدم رضـــــــــا العمـــــــــالء  لمراقب

 الداخليين.

3.83 0.863 76.59 6.151 0.000 

15  

يتأكد المدقق الداخلي من أن اإلدارة تستطيع 
الحصــــول علــــى المعلومــــات الكافيــــة لمراقبــــة 

  رضا أو عدم رضا العمالء الخارجيين.
3.85 0.792 77.07 6.897 0.000 

16  

يتأكــــد المـــــدقق الـــــداخلي مــــن تطبيـــــق آليـــــات 
ــــي أقســــام المصــــرف لكشــــف أوجــــه  ــــة ف عملي
القصور في أنظمـة الضـبط الـداخلي والرقابـة 

  الداخلية والتقرير عنها لإلدارة العليا.

4.05 0.740 80.98 9.075 0.000 

17  
يراقـــب ويتـــابع المـــدقق الـــداخلي مـــدى اهتمـــام 

  وٕادارتها.اإلدارة بالمخاطر 
4.02 0.724 80.49 9.058 0.000 

18  
يراقـــب المـــدقق الــــداخلي تحلـــيالت المخــــاطر 

  واالستراتيجيات الموضوعة للتعامل معها.
3.83 0.892 76.59 5.955 0.000 

19  
يناقش المدقق الداخلي فعاليـة إدارة المخـاطر 

  مع اإلدارة بشكل دوري.
3.88 0.954 77.56 5.895 0.000 

 0.000 10.968 79.65 0.574 3.98  الفقراتجميع   
  2.02" تساوي 62ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 
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  تحليل محاور الدراسة مجتمعة ثالثًا:

) والذي يبين آراء 23للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ( tتم استخدام اختبار 
تنازليا حسب الوزن النسبي لكل محور و يتبين ترتيبًا  الدراسة مرتبةأفراد عينة الدراسة في محاور 

 أكبر% وهي  80.48يساوي و الوزن النسبي، 4.02أن المتوسط الحسابي لجميع المحاور يساوي
من قيمة  أكبروهي  11.269المحسوبة المطلقة تساوي  t%" وقيمة 60من الوزن النسبي المحايد "

t كما بلغ  ،0.05من  أقلوهي 0.000  والقيمة االحتمالية تساوي، 2.02الجدولية والتي تساوي
ما يدل على أن المدقق م " وذلك مؤشر على تقارب إجابات المبحوثين،0.589االنحراف المعياري "

  .قطاع غزة في العاملة دور في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الداخلي له
له األثر الكبير في تفعيل إدارة المخاطر في ن تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي إ

إدراك الثانية لمرتبة ويأتي في ا ،فهذا المحور احتل المرتبة األولى في قطاع غزة المصارف العاملة
القيام بمراقبة وتقييم  فهي الثالثة وأما عن المرتبة، رهمية إدارة المخاطألإدارة التدقيق الداخلي 

االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل إدارة أما ، هاالمخاطر وٕاجراءات االستجابة ل
 بل كبيرة ليست األربعة المحاور هذه بين الفرق ولكن، فتأتي في المرتبة الرابعة واألخيرة المخاطر
دور المدقق الداخلي في توضيح  فيالمحاور  هذه جميع أهمية على يدل مما، متقاربة جميعها

  ملة في قطاع غزة.االمخاطر في المصارف العتفعيل إدارة 
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  )23جدول رقم (
  قطاع غزة) في العاملة دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف( فرضيات الدراسةتحليل 
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همية إدارة المخاطر في ألالداخلي  المدققمدى إدراك 
  .المصارف العاملة في قطاع غزة

4.09 0.637 81.75 10.931 0.000 1 

مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق الداخلي ودوره 
في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف العاملة في 

 .قطاع غزة
4.08 0.663 81.63 10.574 0.000 2 

االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق ودورها في تفعيل  مدى
  .إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة

3.98 0.574 79.65 10.968 0.000 3 

بتقييم ومتابعة المخاطر  قيام المدقق الداخليمدى 
لها ودورها في تفعيل أداء  ومراقبة إجراءات االستجابة

 .إدارة المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة
3.91 0.696 78.21 8.383 0.000 4 

  0.000 11.269 80.48 0.589 4.02  جميع الفقرات
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فـي اسـتجابة عينـة  α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  الفرضية الخامسة:
العاملـة فـي قطـاع غـزة حول دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصـارف  الدراسة

  )سنوات الخبرة -التخصص العلمي -المؤهل العلمي -تعزى للمتغيرات الشخصية التالية: (العمر
  وينبثق من ھذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

  

 فـي اسـتجابة عينـة الدراسـة α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى  .أ
 العاملـة فـي قطـاع غـزةحول دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصـارف 

  تعزى إلى العمر.

  
حول دور تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة 

المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى العمر عند 
 F) و يتبين أن قيمة 24. والنتائج مبينة في جدول رقم (α=05.0 مستوى داللة

الجدولية والتي  Fمن قيمة  أقلوهي  0.720المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي
من  أكبروهي  0.493كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ، 3.24 تساوي
مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور المدقق الداخلي في  ،0.05

تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى العمر عند مستوى داللة 
05.0=α فرضية الفرعيةوبالتالي رفض ال.  

  )24جدول رقم (
في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  تعزى إلى العمرالعاملة في قطاع غزة المصارف 

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

همية إدارة ألالداخلي  المدققمدى إدراك 
المخاطر في المصارف العاملة في 

  .قطاع غزة

 0.345 2 0.690 بين المجموعات
0.777 

 
0.467 

 
داخل 

 المجموعات
17.326 39 0.444 

  41 18.017 المجموع

مدى تطبيق نظام محكم ألعمال التدقيق 
إدارة الداخلي ودوره في تفعيل أداء 

المخاطر في المصارف العاملة في 
 .قطاع غزة

 0.190 2 0.379 بين المجموعات
0.454 

 
0.638 

 
داخل 

 المجموعات
15.855 39 0.417 

  41 16.235 المجموع
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 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق 
ودورها في تفعيل إدارة المخاطر في 

 .المصارف العاملة في قطاع غزة

المجموعاتبين   0.656 2 0.328 
0.667 

 
0.519 

 
داخل 

 المجموعات
18.699 39 0.492 

  41 19.355 المجموع

بتقييم ومتابعة  قيام المدقق الداخليمدى 
لها  المخاطر ومراقبة إجراءات االستجابة

ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في 
 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 0.144 2 0.289 بين المجموعات
0.426 

 
0.656 

 
داخل 

 المجموعات
12.875 39 0.339 

  41 13.163 المجموع

 جميع المحاور

 0.253 2 0.506 بين المجموعات
0.720 

 
0.493 

 
داخل 

 المجموعات
13.712 39 0.352 

  41 14.218 المجموع

  3.24تساوي  0.05" ومستوى داللة 39، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
  
 في اسـتجابة عينـة الدراسـة α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .ب

 العاملـة فـي قطـاع غـزةحول دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصـارف 
  تعزى إلى المؤهل العلمي

  
في آراء عينة الدراسة حول دور  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق

المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى المؤهل 
) و يتبين أن قيمة 25. والنتائج مبينة في جدول رقم (α=05.0 العلمي عند مستوى داللة

F  من قيمة  أقلوهي  0.615المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويF  الجدولية والتي
من  أكبروهي  0.546كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي ، 3.24تساوي 
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور المدقق الداخلي في  مما يدل ،0.05

ة تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى المؤهل العلمي عند مستوى دالل
05.0=α وبالتالي رفض الفرضية الفرعية.  
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  )25جدول رقم (
في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  تعزى إلى المؤهل العلمي العاملة في قطاع غزةالمصارف 

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

همية إدارة ألالداخلي  المدققمدى إدراك 
المخاطر في المصارف العاملة في 

  .قطاع غزة

 0.073 2 0.147 بين المجموعات
0.160 

 
0.852 

 
داخل 

 المجموعات
17.870 39 0.458 

  41 18.017 المجموع

ألعمال التدقيق مدى تطبيق نظام محكم 
الداخلي ودوره في تفعيل أداء إدارة 
المخاطر في المصارف العاملة في 

 .قطاع غزة

 0.472 2 0.943 بين المجموعات
1.172 

 
0.321 

 
داخل 

 المجموعات
15.291 38 0.402 

  40 16.235 المجموع

مدى االلتزام بالمعايير المهنية للتدقيق 
المخاطر في ودورها في تفعيل إدارة 

 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 0.378 2 0.756 بين المجموعات

0.772 
 

0.469 
 

داخل 
 المجموعات

18.599 38 0.489 

  40 19.355 المجموع

بتقييم ومتابعة  قيام المدقق الداخلي مدى
لها  المخاطر ومراقبة إجراءات االستجابة

ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في 
 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 0.184 2 0.369 بين المجموعات

0.547 
 

0.583 
 

داخل 
 المجموعات

12.795 38 0.337 

  40 13.163 المجموع

 جميع المحاور

 0.217 2 0.435 بين المجموعات
0.615 

 
0.546 

 
داخل 

 المجموعات
13.783 39 0.353 

  41 14.218 المجموع

  3.24تساوي  0.05" ومستوى داللة 39، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 فـي اسـتجابة عينـة الدراسـة α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .ج
 قطـاع غـزة العاملـة فـيحول دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصـارف 

  تعزى إلى التخصص العلمي.
  

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول دور 
المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى التخصص 

) و يتبين أن قيمة 26في جدول رقم ( . والنتائج مبينةα=05.0العلمي عند مستوى داللة 
F  من قيمة  أقلوهي  2.592المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويF  الجدولية والتي

من  أكبروهي  0.067كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي، 2.58تساوي 
ي في على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور المدقق الداخل مما يدل ،0.05

تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى التخصص العلمي عند مستوى 
معظم ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن وبالتالي رفض الفرضية الفرعية  α=05.0داللة 

المحاسبة والعلوم المصرفية وهي  قد تركزت في مجاليالتخصصات في عينة الدراسة 
متقاربة جدًا من حيث المحتوى العلمي لها مما يجعل أداءهم ودورهم في مجال تخصصات 

 إدارة المخاطر متقاربًا إلى حد كبير.
  

  )26جدول رقم (
في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 

  تعزى إلى التخصص العلمي العاملة في قطاع غزةالمصارف 

 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

هميـة إدارة ألالـداخلي  المدققمدى إدراك 
ـــــي  ـــــة ف ـــــي المصـــــارف العامل المخـــــاطر ف

  .قطاع غزة

 1.088 3 3.265 بين المجموعات
2.803 

 
0.053 

 
داخل 

 المجموعات
14.752 38 0.388 

  41 18.017 المجموع

مدى تطبيق نظام محكم ألعمـال التـدقيق 
الــــــــــداخلي ودوره فــــــــــي تفعيــــــــــل أداء إدارة 
ـــــي  ـــــة ف ـــــي المصـــــارف العامل المخـــــاطر ف

 .قطاع غزة

 0.970 3 2.910 بين المجموعات

2.693 
 

0.060 
 

داخل 
 المجموعات

13.325 38 0.360 

  41 16.235 المجموع
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 مصدر التباين  عنوان المحور
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

  قيمة

" F " 

القيمة 

 االحتمالية

مـــدى االلتـــزام بالمعـــايير المهنيـــة للتـــدقيق 
ودورهـــــا فـــــي تفعيـــــل إدارة المخـــــاطر فـــــي 

 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 1.134 3 3.402 بين المجموعات

2.630 
 

0.064 
 

داخل 
 المجموعات

15.953 38 0.431 

  41 19.355 المجموع

بتقيـيم ومتابعـة  قيام المدقق الـداخليمدى 
لهـا  ومراقبة إجراءات االستجابةالمخاطر 

ودورها في تفعيل أداء إدارة المخاطر في 
 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 0.450 3 1.351 بين المجموعات
1.411 

 
0.255 

 
داخل 

 المجموعات
11.812 38 0.319 

  41 13.163 المجموع

 جميع المحاور

 0.805 3 2.415 بين المجموعات
2.592 

 
0.067 

 
داخل 

 المجموعات
11.802 38 0.311 

  41 14.218 المجموع

  2.85تساوي  0.05" ومستوى داللة 38، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
  

 فـي اسـتجابة عينـة الدراسـة α=05.0توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى . د
 العاملـة فـي قطـاع غـزةالمدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصـارف  حول دور
  .سنوات الخبرة تعزى إلى

  
تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء عينة الدراسة حول دور 

الخبرة المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى سنوات 
 F) و يتبين أن قيمة 27. والنتائج مبينة في جدول رقم (α=05.0 عند مستوى داللة

الجدولية والتي  Fمن قيمة  أقلوهي  0.996المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي 
من  أكبروهي  0.996كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي،  2.85تساوي
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية حول دور المدقق الداخلي في  مما يدل ،0.05

تفعيل إدارة المخاطر في المصارف الفلسطينية تعزى إلى سنوات الخبرة عند مستوى داللة 
05.0=α  وبالتالي رفض الفرضية الفرعية ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الغالبية العظمى

ين المبحوثين لديهم خبرات طويلة تجاوز الخمس سنوات وهذه المدة كافية من المدقق
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مما ينعكس على مستوى أداءهم وعدم وجود فروق ذات  لتأهيلهم لممارسة أدائهم المهني
 .داللة إحصائية حول دورهم في تفعيل إدارة المخاطر 

  
  )27جدول رقم (

في دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
  تعزى إلى سنوات الخبرة العاملة في قطاع غزةالمصارف 

 مجموع المربعات مصدر التباين  عنوان المحور
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  قيمة
" F " 

القيمة 
 االحتمالية

ـــداخلي  المـــدققمـــدى إدراك  ـــة إدارة ألال همي
العاملـة فـي قطـاع المخاطر فـي المصـارف 

  .غزة

 0.034 3 0.103 بين المجموعات
0.073 

 
0.974 

 0.471 38 17.914 داخل المجموعات 
  41 18.017 المجموع

مــدى تطبيــق نظــام محكــم ألعمــال التــدقيق 
الــــــــــــداخلي ودوره فــــــــــــي تفعيـــــــــــــل أداء إدارة 
المخاطر فـي المصـارف العاملـة فـي قطـاع 

 .غزة

 0.076 3 0.229 بين المجموعات
0.177 

 
0.912 

 0.433 37 16.006 داخل المجموعات 

  40 16.235 المجموع

مـــــدى االلتـــــزام بالمعـــــايير المهنيـــــة للتـــــدقيق 
ودورهــــــا فــــــي تفعيــــــل إدارة المخــــــاطر فــــــي 

 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 0.233 3 0.698 بين المجموعات
0.462 

 
0.711 

 0.504 37 18.657 داخل المجموعات 

  40 19.355 المجموع

ــداخليمــدى  بتقيــيم ومتابعــة  قيــام المــدقق ال
لهــا  المخــاطر ومراقبــة إجــراءات االســتجابة

ودورهــا فــي تفعيــل أداء إدارة المخــاطر فــي 
 .المصارف العاملة في قطاع غزة

 0.016 3 0.048 بين المجموعات

0.045 
 

0.987 
 0.354 37 13.115 داخل المجموعات 

  40 13.163 المجموع

 جميع المحاور
 0.008 3 0.024 بين المجموعات

0.021 
 

0.996 
 

 0.374 38 14.194 داخل المجموعات
  41 14.218 المجموع

  2.85تساوي  0.05" ومستوى داللة 38، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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  المبحث الثاني

  النتائج والتوصيات
  أو�ً: النتائج

  

المـدققين الـداخليين فـي المصـارف في ضوء التحليالت النظرية والعمليـة للدراسـة والتـي أجريـت علـى 
  :تم التوصل إلى النتائج التالية العاملة في قطاع غزة

ـــداخلي  إدارةهنـــاك وعـــي لـــدى  .1 أهميـــة وضـــع و ، أهميـــة إدارة المخـــاطر فـــي المصـــرفبالتـــدقيق ال

 التي يتعرض لها المصرف.ن المخاطر في الحسبا تأخذ تدقيق إجراءات

تـــوفير تأكيـــد حـــول موثوقيـــة  علـــىبشـــأن إدارة المخـــاطر  فـــي عملهـــم  ونالـــداخلي ونالمـــدقق يركـــز .2

 .مة المعلومات والرقابة الداخلية في المنظمات بصفة عامةءومال

تعـاون بـين مجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وهنـاك ، نظـام محكـم ألعمـال التـدقيق الـداخلي يوجـد .3
 رف.اإدارة المخاطر في المص لتفعيل

 وبين إدارة المصرف لتطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية. المدقق الداخلي تعاون بينيوجد  .4
العنايــة المهنيــة الواجبــة عنــد قيامــه بــإجراءات التحليــل فــي تطبيــق مبــادئ  المــدقق الــداخلي بــذلي .5

 عمليات إدارة المخاطر.
نظـــام إدارة المخـــاطر القـــائم فـــي المصـــرف وذلـــك لتحقيـــق المـــدقق الـــداخلي بمراقبـــة وتقيـــيم  يقـــوم .6

 أهداف المصرف وتقليل الخسائر المحتملة.
الضـبط الـداخلي والرقابـة آليـات عمليـة لكشـف أوجـه القصـور فـي أنظمـة  المـدقق الـداخلي طبقي .7

 الداخلية في المصرف.
عن المؤسسات هناك العديد من المخاطر التي يتعرض لها المصرف لما له من طبيعة مختلفة  .8

وتتمثـــل هـــذه المخـــاطر فـــي المخـــاطر الماليـــة والمخـــاطر التشـــغيلية ومخـــاطر  ،الماليـــة األخـــرى
 األعمال.

 .مدقق الداخلي استشارات إلدارة المخاطر وليس من مهامه القيام بعملية إدارة المخاطرليقدم ا .9
لتحقـــق مـــن المخـــاطر وذلـــك مـــن خـــالل ا وٕادارةهنـــاك تنســـيق لـــألدوار بـــين التـــدقيق الـــداخلي  .10

 التي أعدها المدقق بشأن إدارة المخاطر. التوصيات
ـــل إدارة المخـــاطر فـــي المصـــارف  .11 ـــة دوره فـــي تفعي ـــداخلي بأهمي ـــدى المـــدقق ال هنـــاك وعـــي ل

 التجارية العاملة في قطاع غزة. 
يوفر التدقيق الداخلي المعلومات لإلدارة العليا التخاذ قراراتها ومسـاعدتها فـي فحـص وتقـويم  .12

 م إدارة المخاطر في المصرف.سالمة نظا
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  ثانياً: التوصيات
  

المدققين الـداخليين فـي فإن الباحث يوصي ، بناء على ما تم التوصل إليه من نتائج في هذه الدراسة
  بالتوصيات التالية: المصارف

 

إدارة المخــاطر  دائرتــي المتابعــة والتنســيق بــين ضــرورة بــذل المزيــد مــن االهتمــام والــدعم لتحقيــق .1
 والتدقيق الداخلي في المصارف العاملة في قطاع غزة.

 ممـن أداء أعمـاله ملتمكـنهلدى المدققين الـداخليين المهارة والمعرفة  تعزيزاستمرارية العمل نحو  .2
 .بصورة فعالة في مجال إدارة المخاطر

 فـي إيجـابي أثـر مـن لهـا لمـا دورهـا وتفعيـلالتدقيق الـداخلي  بوظيفة االهتمام زيادة على العمل .3
 .المصرفي األداء جوانب مختلف على الرقابة وٕاحكام إدارة المخاطر دعم

الــدورات والنشــرات  تكثيــف وتنويــعقــدرات المــدققين الــداخليين مــن خــالل تنميــة االســتمرارية فــي  .4
إلكســــابهم المهــــارات المصــــرفية المتجــــددة فــــي هــــذه  المتعلقــــة بــــإدارة المخــــاطر فــــي المصــــارف

 الموضوعات.
، بإدارة المخـاطر عالقتها ومدى التدقيق الداخلي معايير التطورات الفنية التي تطرأ على متابعة .5

 .المعايير هذه على للمدققين الداخليين تدريبية دورات بإجراء القيام مع
 بـأداء القيـام مـن تمكنيـ لكـي المـدقق الـداخلي اسـتقاللية مقومـات تـدعيمالعمـل علـى اسـتمرارية  .6

 .وجه أكمل على همهام
فـي ضـوء ، التـي تتعـرض لهـا المصـارف محدث إلدارة المخـاطروجود دليل التحقق من ضرورة  .7

 المستجدات والتطورات على الساحة المصرفية.
  

  ثالثاً: الدراسات المقترحة
 المخاطر على استقالليته. إدارةمدى تأثير قيام المدقق الداخلي بمهام  .1

 مدى التنسيق بين التدقيق الداخلي وٕادارة المخاطر ودوره في تحقيق األهداف. .2

 تدقيق عمليات إدارة المخاطر ودورها في تحسين أداء المنشأة. .3

 
  
  
  
  
  



98 
 

 قائمة المراجع

  العربية المراجع:أوالً 
  

، )1(ط، "األعمال حداثة وتطورالتدقيق القائم على مخاطر "، )2009(، إيهاب نظمي، إبراهيم
  .مكتبة المجتمع العربي :نعما

  

، منظمات في االقتصادية الرقابة تفعيل في الداخلية المراجعة دور"، )2005(، حجاج علي، بكري
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 غــزة – اإلسالمية الجامعة

  ياـــالعــل اتـــــالدراسـ ـادةـــــعم
 ارةـــــــــــــــجـــــــــــــالت ـــةـــــــــــيــــــــــلــــــــك

  والتمــويل ــبةـــالمحاس مـــــقس
  
  

 تفعيل إدارة المخاطر في المصارف دور المدقق الداخلي في لبيان ةاناستب
 (دراسة تطبيقية) قطاع غزة في العاملة

    
 ...الكريمة األخت، الكريم األخ

  .....وبعد وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
  

المصارف  دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في على التعرف ىإل انةاالستب ههذ هدفت
 في الماجستير درجة تكميلي لنيل أكاديمي كبحث وذلك ( دراسة تطبيقية)، في قطاع غزة العاملة

 ولن سرية تكون سوف الحصول عليها سيتم التي المعلومات كافة إن كما، والتمويل المحاسبة
  .فقط العلمي البحث لغرض إال تستخدم

 
دور المدقق الداخلي في تفعيل  بيان في ويساعد، فلسطين في العلمي البحث يعزز معنا تعاونكم إن

 على التكرم باإلجابة سيادتكم من أرجو لذلك ، في قطاع غزة العاملةإدارة المخاطر في المصارف 
 .إجابتك على صحة كبيرة بدرجة تعتمد االستبيان نتائج صحة بأن العلم مع بدقة االستبيان أسئلة

  
  
  

 الشكر مع
  رباح المدهون إبراهيم /الباحث                                                       
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  أوًال: األسئلة العامة
                العمر .1

   40من  أكثر �          30-40من  �          30من أقل �
  

 

             المؤهل العلمي .2

  دكتوراه �      ماجستير �      بكالوريوس �
  

           التخصص العلمي .3

  .........أخرى �     إدارة أعمال�     علوم مصرفية �       محاسبة �
  

          سنوات الخبرة .4

  15أكثر من  �   15إلى  11من  �   10إلى  5من  �   سنوات 5من  أقل �
  

            الشهادات العلمية .5

                            CIA معتمد شهادة مدقق داخلي �       CPA معتمد شهادة محاسب قانوني �

أخرى  �                     ال يوجد �       ACPAشهادة محاسب قانوني عربي �

  ..........حددها
  

 دورة. ........:إدارة المخاطر مجال في التحقت بها التيتدريبية عدد الدورات ال .6

 
 

في إدارة المخاطر في  د دور وظيفة التدقيق الداخلييتحدواضحة وذات فاعلية في هل توجد الئحة  .7

 المصرف؟

  ال �     نعم   �
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تفعيـل إدارة المخـاطر فـي المصـارف التجاريـة ر و إدارة المخـاطألهميـة  الداخلي  المدققإدراك مدى  المحور األول:

   العاملة في قطاع غزة

  البيان  م

  موافق بدرجة

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جداً 

1.  
 النشاط ذات العالقة للمخاطر أولي بتقييم الداخلي المدقق يقوم
  الفحص. محل

          

2.  
 إلجـراءات إدارة نظــم بوضـع التــدقيق الـداخلي إدارة تقـوم

  في المصرف. المخاطر
          

3.  
 دراسـة التـدقيق الـداخلي بنـاء علـى وٕاجـراءات نظـم وضـع يـتم

  .تواجه المصرف التي للمخاطر
          

4.  
 مجلـس المخـاطر بـآراء وتقـارير لدراسـة نظـم وضع في يستعان
  .ومديري المصرف الحسابات ومراقبي اإلدارة

          

ـــــــتم تحـــــــديث ومتابعـــــــة وتقيـــــــيم المخـــــــاطر بشـــــــكل دوري فـــــــي   .5 ي
  المصرف.

          

6.  
 مخـاطرال الخطـط الخاصـة بوضـع الداخلي التدقيق مدير يلتزم
  .التدقيق الداخلي نشاط إدارة عند

          

7.  
بهــدف  والرقابــة التــدقيق الــداخلي تقيــيم األداء نشــاط يشــمل

  .اإلسهام في تحسين إدارة المخاطر
          

8.  
الحوكمـة بهـدف  عمليـاتتقيـيم التـدقيق الـداخلي  نشـاط يشـمل

  .اإلسهام في تحسين إدارة المخاطر
          

9.  
بشـكل  تقيـيم المخـاطر علـى الـداخلي التـدقيق نشـاط خطـة تستند
  دوري.

          

10.  
إدارة  نظـام فعاليـة وتقيـيم مراقبـة الـداخلي نشـاط التـدقيق يتـولى

  .بالمصرف المخاطر
          

11.  
 إلدارة ومـنظم دقيـق بشـكل المعلومـات الـداخلي التـدقيق يـوفر
نظـام  سالمة وتقويم فحص في ومساعدتها التخاذ قراراتها العليا

  إدارة المخاطر.

          

 مـدى مـن التحقـق المصـارف فـي الـداخلي التـدقيق مهـام مـن  .12
  .النتائج إلدارة المخاطر وفاعلية األهداف المخططة انجاز
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فـي تفعيـل أداء إدارة المخـاطر فـي  ودوره المحور الثـاني: مـدى تطبيـق نظـام محكـم ألعمـال التـدقيق الـداخلي

  المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة.

  البيان  م

  موافق بدرجة

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جداً 

1.  
 المصرف لدى الداخلي للتدقيق محكم يوجد نظام

  .إدارة المخاطر تفعيل في يساهم
          

2.  
 في وضع المصرف مديري مع اإلدارة مجلس يتعاون
  .الداخلية الرقابة نظام

          

3.  
الرقابة  تقوم إدارة التدقيق الداخلي باإلشراف على

  .الداخلية في المصرف
          

4.  
 الالزمة لمتابعة يقوم المدقق الداخلي باإلجراءات

  .إدارة المخاطر مبادئ طبيقت
          

5.  
الرقابة  نظام بمناقشة الداخلي التدقيق إدارة تقوم

دقته  مدى لمعرفة الخارجي المدقق مع الداخلية
  .ومناسبته

          

6.  

 الداخلي للتأكد المدقق قبل من اإلجراءات فحص يتم
 والنظم والقوانين والخطط للسياسات مطابقتها من

إدارة  تفعيل مبادئ في مساهمتها ومدى واللوائح
  .المخاطر

          

7.  
يتم تحديد مسؤوليات وواجبات التدقيق الداخلي تجاه 

  إدارة المخاطر بشكل واضح ودقيق.
          

8.  
 إلى عوائق بدون رأيه إيصال الداخلي المدقق يستطيع

  .مجلس اإلدارة أو التدقيق لجنة
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ــايير المهنيــة للتــدقيق ودورهــا فــي تفعيــل إدارة المخــاطر فــي المصــارف  المحــور الثالــث: مــدى االلتــزام بالمع

  التجارية العاملة في قطاع غزة.

  البيان  م

  موافق بدرجة

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جداً 

1.  
 بالمعايير المهنية كافية معرفة الداخلي المدقق يمتلك

  إدارة المخاطر. مبادئ لتفعيل الواجبة
          

2.  
علـى  اً مسـتمر  اً وتعليمـ اً تـدريب الـداخلي المـدقق يتلقـى

مبـادئ إدارة  تفعيـل وكيفيـة الواجبـة المهنيـة المعـايير
  المخاطر

          

3.  
 لـدى المناسـبة العلميـة والخلفيـة الفنـي التأهيـل يتـوافر
  .ومبادئها إدارة المخاطر لتفعيل الداخلي المدقق

          

4.  
 كفــاءة وفعاليــة علــى زيــادة الــداخلي المــدقق يعمــل
 تفعيـل مبـادئ من متابعـة تمكنه والتي خدماته تطوير

  .إدارة المخاطر

          

5.  
الواجبـة  المهنيـة العنايـة ببـذل المـدقق الـداخلي يلتـزم
 إطار تطبيق في الالزمة التحليل بإجراءات قيامه عند

  وعمليات إدارة المخاطر. مبادئ

          

6.  
 المخـاطر الجوهريـة اعتبـاره في الداخلي المدقق يأخذ
  المصرف. أهداف على تؤثر قد التي

          

7.  
 فـيهم المهـارة يتـوافر متخصـص عمـل فريـق يوجـد

 أداء أعمـالهم مـن تمكـنهم التـي والتخصـص والمعرفـة
  .ومرضية صحيحة بصورة

          

8.  
 المتبعة في واإلجراءات للسياسات مكتوب دليل يوجد
 المـوظفين فـي لعمـل كـدليل الـداخلي التـدقيق إدارة
  .القسم
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ودورهـا  بتقيـيم ومتابعـة المخـاطر ومراقبـة إجـراءات االسـتجابة لهـا قيام المـدقق الـداخليالمحور الرابع: مدى 

  في تفعيل أداء إدارة المخاطر في المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة
  

  البيان  م

  موافق بدرجة

كبيرة 

  جداً 
  قليلة  متوسطة  كبيرة

قليلة 

  جداً 

1.  
 يتم تنمية قـدرات المـدققين الـداخليين مـن خـالل الـدورات

ـــــز مهـــــاراتهم  ـــــة لغـــــرض تعزي ـــــة والنشـــــرات العلمي التدريبي
  .المخاطر إدارة وقياس تحديد ومراقبة وقدراتهم على

          

2.  
 وتـدقيق المهمـة المخـاطر علـى الـداخلي المـدقق يركـز

  المصرف. داخل إدارة المخاطر عمليات
          

3.  
 فـي استشـاري وبدور كبير بشكل يساهم المدقق الداخلي

   .المخاطر تقليل
          

4.  
يـتم  التـي المخـاطر تقيـيم فـي المـدقق الـداخلي يسـاعد

  .التعرض لها
          

5.  
 والسـبل الوسـائل بـاقتراح الـداخلي التـدقيق قسـم يقـوم

  المختلفة. المخاطر أوجه للتعامل مع المناسبة اآلليات
          

6.  
 تعتمـد تـدقيق خطـط بوضـع الـداخلي التدقيق قسم يساهم

 أولويـات تحديـد لغـرض المخـاطر المتوقعـة درجـة ىعلـ
 .الداخلي التدقيق أعمال أنشطة

          

7.  
 في والمشاركة الفعال الدعم بتقديم الداخلي المدقق يقوم

  إدارة المخاطر. عمليات
          

8.  
 لمجلـس ويرفعـه المخـاطر تقريـر الـداخلي المـدقق يعـد

  .التدقيق اإلدارة ولجنة
          

9.  
المــــدقق الـــداخلي بالتأكــــد مـــن مراقبــــة تقيـــيم كفايــــة  يقـــوم

 أنظمة إدارة المخاطر في المصرف.
          

10.  
يقــوم المــدقق الــداخلي بالتأكــد مــن مــدى اســتجابة اإلدارة 
للتوصيات الداخلية المعدة بواسـطة المـدققين والمنظمـين 

 لتقوية نظام إدارة المخاطر في المصرف.

          

11.  
يقــوم المــدقق الــداخلي بالتأكــد مــن مــدى اســتجابة اإلدارة 

ــــــــــة للتوصــــــــــيات المعــــــــــدة بواســــــــــطة المــــــــــدققين  الخارجي
  والمنظمين لتقوية نظام إدارة المخاطر في المصرف.

          

12.  
يقوم المـدقق الـداخلي بالتأكـد مـن فاعليـة أداء المـوظفين 

  في التعامل مع المخاطر.
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13.  

بالتأكــد مــن أن اإلدارة لــديها نظــام  يقــوم المــدقق الــداخلي
الخــــــدمات فــــــي معلومــــــات كــــــاف لمراقبــــــة أداء مقــــــدمي 

  المصرف.
 

          

14.  
يقــــوم المــــدقق الــــداخلي بالتأكــــد مــــن أن اإلدارة تســــتطيع 
الحصول على المعلومات الكافيـة لمراقبـة رضـا أو عـدم 

 رضا العمالء الداخليين.

          

15.  
المـدقق الـداخلي مـن أن اإلدارة تسـتطيع الحصـول  يتأكد

علــــى المعلومــــات الكافيــــة لمراقبــــة رضــــا أو عــــدم رضــــا 
  العمالء الخارجيين.

          

16.  

المــــدقق الــــداخلي مــــن تطبيــــق آليــــات عمليــــة فــــي  يتأكــــد
أقســـــام المصـــــرف لكشـــــف أوجـــــه القصـــــور فـــــي أنظمـــــة 
الضـبط الـداخلي والرقابـة الداخليــة والتقريـر عنهـا لــإلدارة 

  العليا.

          

17.  
المـــــدقق الـــــداخلي مـــــدى اهتمـــــام اإلدارة  يراقـــــب ويتـــــابع

  بالمخاطر وٕادارتها.
          

18.  
ـــــــــــــداخلي تحلـــــــــــــيالت المخـــــــــــــاطر  يراقـــــــــــــب المـــــــــــــدقق ال

  واالستراتيجيات الموضوعة للتعامل معها.
          

19.  
المدقق الداخلي فعالية إدارة المخـاطر مـع اإلدارة  يناقش

  بشكل دوري.
          

  
  كرا لتعاونكم معناش    

  الباحث
  المدهون رباح إبراهيم

  

  

  

  

  

  



  )2(لحق رقم م

  قائمة احملكمني
  مكان العمل  الوظيفة  الدرجة العلمية  التخصص  االسم

  أستاذ  محاسبة  أ.د سالم عبد اهللا حلس
نائب رئيس الجامعة للشؤون 

  اإلدارية والمالية
  الجامعة اإلسالمية

  جامعة األزهر  عضو هيئة تدريس  أستاذ مشارك  محاسبة  د. جبر إبراهيم الداعور

  الجامعة اإلسالمية  عضو هيئة تدريس  أستاذ  إدارة  أ.د يوسف عاشور

  الجامعة اإلسالمية  نائب عميد كلية التجارة  أستاذ مشارك  محاسبة  د. حمدي شحدة زعرب

  الجامعة اإلسالمية  محاضر أكاديمي  أستاذ مشارك  محاسبة  د. عصام محمد البحيصي

  أستاذ مشارك  محاسبة  د. علي عبد اهللا شاهين
 مساعد نائب رئيس الجامعة

  للشؤون اإلدارية والمالية
  الجامعة اإلسالمية

  الجامعة اإلسالمية  رئيس قسم المحاسبة  أستاذ مشارك  محاسبة  د. ماهر موسى درغام

  الجامعة اإلسالمية  محاضر أكاديمي  أستاذ مساعد  اإلحصاء  د. نافذ محمد بركات
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