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 بالمصارف التجارية  تطبيق المراجعة الداخلية وفقًا لمدخل إدارة المخاطر إمكانية
 العاملة في ليبيا

 (من وجهة نظر العاملين بإدارات وأقسام المراجعة الداخلية) 

  •حميدة المحجوبو             •المكي معتوق سعود

 ملخص
، أصربح  المراجعرة وظرروف عردم التدكرد كثرة المخاطربفي ظل تطور أعمال المصارف وتنوع خدماتها وتعقدها في بيئة تتسم 
العديرد مرن دول العرالم  إذ أوصر  التقرارير العلميرة فري ،الداخلية من الضروريا  التي تشغل الهيئرا  العلميرة فري الوقر  الحرالي

الناجحرة، حيرت تنبره أهميرة ة دار اإلعلى ضرورة االهتمام بالدور الذي تلعبه المراجعة الداخليرة باعتبارهرا أحرد أهرم عناصرر دعرم 
خررردماتها وخصوصرررا   إلضرررافة إلرررى تشرررع المصرررارف التجاريرررة مرررن ارتبررراط نشررراطها برررالنقود، بافررري الرقابرررة والمراجعرررة الداخليرررة 

لمخراطر االخرت و والخطرد  ية مختلفة، إذ تتعرض هذه المصارفلفروع المتعددة والمنتشرة في مساحا  جغرافالمصارف ذا  ا
يرتقري دور المراجعرة الداخليرة فري المصرارف لتوجيره العمليرا  نحرو النجراف مرن خر ل فحر  وتقيريم أن بشكل كبير، لرذا يجر  

تواجرره أنشررطة المصررارف ترردار  ديم ضررمانا  علررى أن المخرراطر الترريقررالنشرراطا  الماليررة واإلداريررة والتشررغيلية، باإلضررافة إلررى ت
 .بفاعلية

لمراجعرة الداخليرة وفقرا  لمردخل إدارة المخراطر بالمصرارف ا إمكانيرة تطبير  إلى التعرف علرى ، هدف  هذه الدراسةبناء على ذلك
وقد اعتمرد  الدراسرة علرى اسرتبانة  ة الداخلية،ة من وجهة نظر العاملين بإدارا  وأقسام المراجعليبيالبيئة ال التجارية العاملة في

، ا  ( مصررررف11والخمررو وعررددها   لتجاريرررة العاملررة فرري مرردينتي مصرررراتةوزعرر  علررى مجتمرره الدراسرررة المكررون مررن المصررارف ا
واقتصررر  هررذه الدراسررة علررى هرراتين المرردينتين لصررعوبة الوصررول إلررى كررل المصررارف وفروعهررا العاملررة فرري ليبيررا بسررب  ظررروف 

 ( صحيفة، وتم التحليل من خ ل االختبارا  اإلحصائية ال زمة.39( استبانة، ُاسترد منها  41حيت تم توزيه عدد   الب د،

وتوصل  الدراسة إلى توفر إمكانية لتطبي  المراجعة الداخلية وفقا  لمدخل إدارة المخاطر، وقد أوص  الدراسة بضرورة االهتمام 
وبمررا يتماشررى مرره  ،نطررا  عملهررا فرري إطررار المفرراهيم الحديثررة إلجررراءا  المراجعررة الداخليررةبوظيفررة المراجعررة الداخليررة وتوسرريه 

 التطورا  الحاصلة في مجال المهنة والعمل.

.إدارة المخاطرالمخاطر، المراجعة الداخلية،  الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

اجتاح  الكثير من  المالية التيفي أعقا  االنهيارا  واألزما  
دول العرالم كالواليرا  المتحردة األمريكيررة وبريطانيرا والتري تسرربب  

والمؤسسرررا  الماليرررة إف سرررها  فررري إشرررهار العديرررد مرررن المصرررارف
 Bank of Credit andان والتجرارة الردولي مركمصررف االئت

Commerce International  BCCI) التررري تعرررز  إلرررى ،
الداخليررة خاصررة  هررا ضررعف أنظمررة الرقابررة با  مررن أبرز عرردة أسرر

الرقابررررة علررررى المخرررراطر، ازداد اهتمررررام الفكررررر المحاسرررربي بمهنررررة 

المراجعة الداخلية باعتبارها أحرد الركرائز األساسرية لتحسرين بيئرة 
الرقابررة الداخليررة وتحقيرر  شررفافية التقررارير الماليررة، فتطررور نتيجررة 

ي والمتمثررررل فرررري لهررررذا االهتمررررام الرررردور التقليرررردي للمراجرررره الررررداخل
المراجعررررررة المنتظمررررررة لفعاليررررررة الرقابررررررة الداخليررررررة، والتحقرررررر  مررررررن 
الت عرررر  أو مسرررراعدة المراجرررره الخررررارجي واتسرررره نطاقرررره ليشررررمل 
متابعرررررة ومراجعرررررة عمليرررررا  إدارة المخررررراطر التررررري تتعررررررض لهرررررا 
المؤسسررة وتقررديم االستشررارا  ال زمررة إلدارة المؤسسررة، بالشرركل 

القرررررارا  المتخررررذة مررررن قبررررل  الررررذي يضررررمن معرررره كفرررراءة وفعاليررررة
ومررن ثررم يضرريف قيمررة للمؤسسررة، متماشرريا بررذلك مرره مررا  ،اإلدارة
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الصرادرة  مراجعة الداخليرةأشار  إليه معايير الممارسة المهنية لل
فرري  (1941  سررنةالررذي تدسررو عررن معهررد المررراجعين الررداخليين 

األمريكية، من ضررورة تطبير  مردخل المراجعرة الواليا  المتحدة 
لما له من دور مهم في تحسرين  ؛الداخلية المبنى على المخاطر

دارة المخاطر.  فعالية أداء المراجعة الداخلية وا 

 :لدراسةمشكلة ا  -2

باعتبار أن المصارف التجارية العاملة في ليبيا تمثل أحد دعائم 
االقتصاد الوطني، وتسهم بشكل كبير في دعرم الخطرط التنمويرة 

ارتبراط نشراطها برالنقود، ذا فضر   عرن ه في المجاال  المختلفة،
تشرررع  خرردماتها خصوصرررا  تلرررك المصرررارف ذا   إلرررىباإلضررافة 

الفرروع المتعرددة والمنتشررة فري مسراحا  جغرافيرة مختلفرة، األمررر 
لمخررراطر الترري ال يمكررن التنبررؤ بهرررا لالررذي يجعلهررا أكثررر ُعرضررة 

بشكل كبير لذا فهي بحاجة إلى وجود إدارا  وأقسام متخصصة 
بوظيفة المراجعرة الداخليرة تكرون ذا  كفراءة وفاعليرة عاليرة تقوم 

 في أداء مهامها.

دراسررة للتعرررف علررى إمكانيررة قيررام ال ههررذ  بنرراء  علررى ذلررك، جرراء
المراجعين الداخليين بالمهام الخاصة بمتابعة ومراجعرة مرتكرزا  

مرررن خررر ل  وذلرررك، إدارة المخررراطر فررري المصرررارف العاملرررة بليبيرررا
الررذي يمكررن صرريا ته فرري الشرركل التسرراؤل الرررئيو اإلجابررة علررى 

هلللل توجلللد إمكانيلللة لتطبيلللق المراجعلللة الداخليلللة وفقلللًا  :الترررالي
؟ لمللدخل إدارة المخللاطر بالمصللارف التجاريللة العاملللة فللي ليبيللا
 والرررذي سررريتم اإلجابرررة عليررره مرررن خررر ل اإلجابرررة علرررى التسررراؤال 

 تية:الفرعية اآل

فررري المصرررارف  العررراملون ونالرررداخلي ونالمراجعرررهرررل يتمتررره   - 
 دهميررة إدارة المخرراطرالتجاريررة الليبيررة برراإلدراك والرروعي الكررافي ب

 ؟في المصارف التجارية

ترررروفر المتطلبرررا  ال زمرررة لتنفيررررذ مهرررام المراجعررررة  مرررد مرررا   - 
 الداخلية وفقا  لمدخل إدارة المخاطر؟

  :الدراسات السابقة  -3

الداخليرررة مرررن موضررروع المراجعرررة العديرررد مرررن الدراسرررا   تناولررر 
معرفيرا  حرول  إطرارا  تكروين ترم  الطر عامرن خر ل و عدة،  جوان 

موضرررروع البحررررت ليررررتم االنطرررر   منرررره كدسرررراو إلعررررداد البحررررت 

زمرررررة  جمررررره البيانرررررا  الأساسرررررية لدداة كررررر ،سرررررتبيانالوتصرررررميم ا
، وفيمرا يلري عرضرا  لهرذه الدراسرا  علرى دراسرةلتحقي  أهرداف ال

 النحو التالي:

 األجنبية: أواًل: الدراسات 

Risk:بعنررررررررررررررررروان(، Page ,Spira ,2006دراسلللللللللللللللللة ) -  

Management The Reinvention of Internal 

Control and The Changing Role of Internal 

Audit، التعررررف علرررى طبيعرررة وظرررائف  هرررذه الدراسرررة  اسرررتهدف
الرقابررة الداخليررة فرري ظررل الررتحكم المؤسسرري فرري إنجلترررا، مركررزة 
علررررى أسررررلو  التنظرررريم الررررذاتي لمجررررراءا  كجررررزء مررررن مصررررادر 
الرقابررة وسياسررا  الررتحكم المؤسسرري، واستعرضرر  التطررورا  فرري 
متطلبرا  تقرارير الررتحكم المؤسسري الرذي يرروفر الفرصرة المناسرربة 

رتبطة بذلك، والدور الجديد للمراجه الداخلي لتحديد المخاطر الم
إلرى أنره كلمرا كران نظرام  دراسرةال  وخلصر .لتقليل هذه المخاطر

الرقابة الرداخلي قروي وفعرال كران باإلمكران التقليرل مرن المخراطر 
الترري تواجرره المؤسسررة، وأن التطررور الكبيررر فرري إدارة المؤسسررا  

ل التقارير المالية يتطل  االهتمام بقسم المراجعة الداخلية، وتحلي
دارة المخاطر   .الصادرة منه لمواجهة وا 

بعنرررررروان:  (،Coetzee ,Fourie ,2009دراسللللللة ) -
Perceptions on the role of the internal audit 

function in respect of riskهرررذه الدراسرررة دف، تهررر 
كبررررار المسررررؤولين التنفيررررذيين والمرررروظفين مررررد  إدراك  استقصرررراء

الماليين وكذلك رؤساء لجان المراجعة فري الشرركا  العاملرة فري 
، مخاطرإدارة ال دور وظيفة المراجعة الداخلية فيلجنو  أفريقيا 

إلرى دور وظيفرة ه ينظرر الر م مرن أنروتوصل  الدراسة إلى أنه ب
ر اإلدارة نظررررر ةجهرررررإال أن و المراجعرررررة الداخليرررررة بدنهرررررا إيجابيرررررة، 

 بشررركل  رؤسررراء لجررران المراجعرررة تختلرررف عرررن وجهرررة نظرررر العليررا، 
شاركة المراجعة الداخليرة مهذين الطرفين زيادة ، كما يتوقه كبير

دارة العليرا سرتفيد اإليمكرن أن تو  ،في القضايا المتعلقرة بالمخراطر
 هياكل إدارة المخاطر بمؤسساتهم.ولجان المراجعة من تقييم 

 Institute of Internal Auditors،2011) ةدراسلل -

(IIA)  ،)رواننرربع: Internal Auditing role in risk 

management، هررذه الدراسررة إلررى بيرران دور المراجعررة  دفتهرر
الداخليررة فرري تفعيررل أداء إدارة المخرراطر مررن خرر ل تحليررل الرردور 
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الواجررررررر  القيرررررررام بررررررره والوسرررررررائل المسرررررررتحدثة لتفعيرررررررل أداء إدارة 
وتوصرررررل  هرررررذه الدراسرررررة إلرررررى أن هنررررراك دور مهرررررم المخررررراطر، 

سرليم الفهرم لد اوجرو أن للمراجعين الداخليين في إدارة المخراطر، و 
لمفهوم إدارة المخاطر من قبل اإلدارة يساعد المراجه فري وضره 
خطة المراجعة التري تراعري مرنهل المراجعرة القرائم علرى مخراطر 

  .األعمال

 ثانيًا : الدراسات العربية

دور الترردقي  الررداخلي فرري  :بعنروان (،2013)مرابطللي،  دراسللة -
هذه الدراسة إلرى التعررف علرى دف هت ،إدارة المخاطر المصرفية

دور المرررررررراجعين الررررررررداخليين فرررررررري تفعيررررررررل إدارة المخرررررررراطر فرررررررري 
المراجررره  وتوصرررل  الدراسرررة إلرررى وجرررود وعررري لرررد  المصرررارف،

الررداخلي بدهميررة دوره فررري إدارة المخرراطر المصررررفية، وأنرره لررريو 
نمرا دوره  ،من مهرام المراجره الرداخلي تحديرد المخراطر وقياسرها وا 

يتمثررل فرري تقررديم االستشررارا  والتوصرريا  بشرردن إدارة المخرراطر، 
العليرا فري المصرارف  األداةوقد أوص  الدراسرة بضررورة اهتمرام 

يرررة وتررروفير اإلمكانيرررا  والمررروارد ال زمرررة نشررراط المراجعرررة الداخلب
 لتدعيم مكانتها في المصارف.

بعنرروان: واقرره المراجعررة الداخليررة فرري (، 2014)مونللة،  دراسللة -
هرررذه   دفهررر، المؤسسرررة االقتصرررادية مرررن منظرررور إدارة المخررراطر

الدراسة إلى إبراز واقه المراجعة الداخلية ومد  مساهمتها كآليرة 
المخرراطر، وقررد توصررل  الدراسررة إلررى وجررود رقابيررة لتطبيرر  إدارة 

دراك لرررد  المؤسسرررة بدهميرررة إدارة المخررراطر، وأن تبنررري  وعررري وا 
ثقافررة الخطررر داخررل المؤسسررة يسرراعد علررى عمليررة اتخرراذ القرررار 

إدارة المخررراطر بشرررركل خرررا ، وأوصرررر   هعمومرررا  ويسرررهل عملرررر
ممرا يسراعد الدراسة بضرورة االهتمام بوظيفرة المراجعرة الداخليرة 

مكانيرررررا  والمررررروارد ال زمرررررة لتررررردعيم طويرهرررررا وتررررروفير اإلعلرررررى ت
مكانتها في المؤسسة، كما أوص  الدراسة بضرورة التنسي  بين 
قسمي إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية لمسراعدة المؤسسرة فري 

 مواجهة األزما  والمحافظة على بقائها.

دور المراجرره الررداخلي  :بعنرروان(، 2015)المحجللوب،  دراسللة -
هررردف  هررذه الدراسرررة  ،المصرررفية فرري تعزيررز أداء إدارة المخررراطر

إدارة فعيررررررل إلررررررى التعرررررررف علررررررى دور المراجرررررره الررررررداخلي فرررررري ت
، وقرد توصرل  المخاطر في المصارف التجارية العاملة في ليبيرا

إدارة المخررراطر  إجرررراءا  لتقيررريم نظررام الدراسررة إلرررى أنررره ال يوجرررد
الداخليرررة بالمصرررارف التجاريرررة العاملرررة فررري  المراجعرررة إدارة لرررد 
الررداخليين ال يقومررون برردورهم فرري  ، وبالتررالي فررإن المررراجعينليبيررا

 .داء إدارة المخاطر المصرفيةتعزيز أ

تناولرررر  الترررري سررررابقة الدراسررررا  تبررررين أن ال ،ممررررا سررررب  عرضرررره
علررى اتفقرر  إدارة المخرراطر فرري المراجعررة الداخليررة دور موضرروع 

يتمثرل فري  ،المخراطر الرداخليين دور هرام فري إدارة للمراجعينأن 
تقررررديم االستشررررارا  ال زمررررة لعطررررراف ذا  الع قررررة بشرررردن إدارة 
المخرراطر، كمررا اتفقرر  علررى ضرررورة االهتمررام بوظيفررة المراجعررة 
ممررا يسرراعد علررى تطويرهررا وترروفير اإلمكانيررا  والمرروارد ال زمررة 

 لتدعيم مكانتها في المؤسسة.

إمكانيررة تطبيرر   يميررز هررذه الدراسررة أنهررا جرراء  للتحقرر  مررنومررا 
المخاطر في المصارف التجارية العاملة  ة علىالداخلي ةالمراجع
مررن خرر ل التركيررز علررى عرردد مررن المتغيرررا  المسررتقلة  فرري ليبيررا

العررررررراملين المرررررررراجعين الرررررررداخليين المتمثلررررررة فررررررري مسرررررررتو  إدراك 
في المصارف  المخاطرهمية إدارة بالمصارف التجارية الليبية أل

 ة علررررىالداخليرررر ةالمراجعررررالتجاريررررة، ومتطلبررررا  تطبيرررر  مرررردخل 
مكننرا وفرهرا ي، التي مرن خر ل تفي المصارف التجاريةالمخاطر 

تحسرررررين الخرررررروا بنظرررررام مراجعرررررة داخلررررري متطرررررور يرررررتمكن مرررررن 
، وهرري بررذلك إدارة المخرراطر ويحقرر  أهررداف المصررارف عمليررا 
خاصرررررةس دراسرررررة  المحجرررررو ، للدراسرررررا  السرررررابقة،  امترررررداداُتعرررررد 

( والترررري أجريرررر  فرررري ليبيررررا، وأوصرررر  بضرررررورة االهتمررررام 2015
بتررررررروفير نظرررررررام لتقيررررررريم إجرررررررراءا  إدارة المخررررررراطر لرررررررد  إدارا  

 المراجعة الداخلية لضمان إدارة المخاطر بالشكل المطلو .

 :أهمية الدراسة  -4

تكتس  الدراسة أهميتها من أهمية المشركلة التري تسرعى دراسرتها 
إمكانيررررررة تطبيرررررر  المراجعررررررة الداخليررررررة وفقررررررا  لمرررررردخل إدارة وهرررررري 

سريؤدي بردوره إلرى توسريه نطرا  ، األمر الرذي المخاطر في ليبيا
فري ضروء المفراهيم واإلجرراءا  الحديثررة  الداخليرة مراجعرةعمرل ال

ومن  إدارة المخاطر تحسين فعالية لهذه الوظيفة، كما يساهم في
يجرررابي فررري ثيرهرررا اإلتدضرررمان و و تررردعيم اسرررتقرار المصرررارف ثُرررم 

 المجتمه.
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  :أهداف الدراسة  -5

فح  إمكانية تطبير  المراجعرة الرئيو في  دراسةيتمثل هدف ال
وفقا  لمدخل إدارة المخاطر بالمصارف التجارية العاملرة الداخلية 

 في ليبيا، وذلك من خ ل:

   التعرررف علررى ماهيررة إدارة المخرراطر وأهميتهررا فرري المؤسسررا
 الداخلية.وع قتها بالمراجعة 

 لمراجعرررة امهرررام تنفيرررذ ا  ال زمرررة لتطلبرررمالمرررد  تررروفر  دراسرررة
بالمصررررارف التجاريرررررة  المخرررراطر الداخليررررة وفقررررا  لمرررردخل إدارة

 العاملة في ليبيا.

 علرى  دنها تسرليط الضروءمحاولة تقرديم التوصريا  التري مرن شر
ضررررررورة اهتمرررررام إدارة المؤسسرررررة بوظيفرررررة المراجعرررررة الداخليرررررة  

  هرذه الوظيفرة، وبمرا يسراعدها فري إنجراز لتتماشي مه تطورا
 أعمالها على أحسن وجه. 

 :دراسةفرضيات ال  -6

 لمشررركلة الدراسرررة يمكرررن صررريا ةمجابررة علرررى التسررراؤل الرئيررررو ل
المراجعررررة لررررد  إدارا  تترررروفر المتمثلررررة فرررري الفرضررررية الرئيسررررية 

إدارة امكانيرررة لتطبيررر  المراجعرررة الداخليرررة وفقرررا  لمررردخل  الداخليرررة
تررري يمكرررن اإلجابرررة عليهرررا مرررن خررر ل التحقررر  مرررن وال، المخررراطر
 الفرضيا  الفرعية اآلتية:صحة 

 يررررررردرك المراجعرررررررون الرررررررداخليون العررررررراملون :ولللللللل الفرضلللللللية األ 
 بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا أهمية إدارة المخاطر.

لمراجعرررررررة الداخليرررررررة لرررررررد  إدارا  اتررررررروفر ت :ثانيلللللللةالفرضلللللللية ال
المراجعررة الداخليررة وفقررا  لمرردخل إدارة ال زمررة لتطبيرر   تطلبررا مال

 المخاطر.

 :لدراسةدود اح  -7

 دراسرة المراجعرة الداخليرة : تتنراول هرذه الالحدود الموضلويية
المخرراطر، مررن خرر ل التعريررف بالمخرراطر وفقررا  لمرردخل إدارة 

 ةالمراجعررررباإلضررررافة إلررررى التعريررررف بماهيررررة  وكيفيررررة إدارتهررررا
ومتطلبرررا  ومراحرررل تطبيررر  ، وفقرررا  إلدارة المخررراطر ةالداخليررر

 هذا المدخل.

 تقتصررررر الحررردود المكانيررررة للدراسررررة علررررى الحللللدود المكانيللللة :
المصررارف التجاريررة  العامررة والخاصررة( العاملررة فرري مرردينتي 

 مصراته والخمو.

 :هيكلية الدراسة  -8

ن، رئيسري نجرزئييمه منهل الدراسة قسرم  الدراسرة إلرى  انسجاما
 هما:

األساسررية للمراجعررة الداخليررة وفقررا  لمرردخل : المفرراهيم الجررزء األول
 .إدارة المخاطر

 .: الدراسة الميدانيةالجزء الثاني

ألساسللللية للمراجعللللة الداخليللللة وفقللللًا المفللللاهيم االجللللألو األول: 
 لمدخل إدارة المخاطر

فررري ظرررل التطرررورا  الحديثرررة فررري مجرررال الثرررورة التكنولوجيرررة فررري 
وتعقردها  المسرتحدثةأعمال المصارف وتنوع الخدما  المصرفية 

الترررري تهرررردد وجررررود المصررررارف فرررري بيئررررة تتسررررم بكثرررررة المخرررراطر 
تطور دور المراجعة الداخلية واتسره نطاقره ليشرمل  واستمراريتها،

لمسرررراعدة اإلدارة فرررري تحسررررين فعاليررررة  استشرررراريةتقررررديم خرررردما  
أنشطة إدارة المخراطر، وخردما  تدكيديرة موضروعية لرمدارة بردن 

بالشرركل الررذي يررؤدي إلررى تحقيرر  األهررداف المخرراطر يررتم إدارتهررا 
 المرجوة.

 :المخاطر فهومم  -1

 The Institute ofإدارة المخاطر  دطر وفقا  لمعهاتعررف المخ

Risk Management  (IRM) مررررزيل مركرررر  مررررن  :بدنهررررا
تتضرررمن جميررره المهرررام إمكانيرررة  احتمرررال تحقررر  الحررردت ونتائجررره

 إيجابيرررة أوقرررد ترررؤدي إلرررى تحقررر  فرررر  لتحقررر  أحررردات ونترررائل 
 ،2008 الخطرررررر،  الجمعيرررررة المصررررررية إلدارةتهديررررردا  للنجررررراف 

كمررررررا عرفهررررررا مجمرررررره المررررررراجعين الررررررداخليين األمريكرررررري  (،2 
Institute Of Internal Auditors (IIA) احتمرال  :بدنهرا

حرردوت ظررروف أو أحرردات يمكررن أن تررؤثر علررى تحقيرر  أهررداف 
المصرررررف، وتقرررراو المخرررراطر مررررن خرررر ل درجررررة تدثيرهررررا علررررى 

. (IIA,2012,P22  ف المصرررف ودرجررة احتمررال حرردوثهاأهرردا
احتمررال حصررول حرردت، يكررون لرره ترردثير علررى  :كمررا تعرررف بدنهررا

ليرة إنجاز األهداف، تقاو المخاطر على أساو التردثير واالحتما
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(. فمررررن خرررر ل التعريررررف ن حررررظ أن 145،  2007 صررررب ، 
المخررراطر هررري عبرررارة عرررن أحررردات مسرررتقبلية قرررد يكرررون لهرررا أثرررر 
إيجررابي أو سررلبي علررى تحقيرر  أهررداف المؤسسررة فرري حالررة عرردم 

 السيطرة عليه والتحكم فيه.

 :إدارة المخاطر  -2

ز الصرررررناعة المصررررررفية فررررري مضرررررمونها علرررررى كيفيرررررة إدارة كرررررتر 
فهرم كافرة فمن خ ل إدارة المخاطر يتم المخاطر وليو تجنبها، 

العوامرررل التررري يمكرررن أن ترررؤثر علرررى المصررررف بجميررره أشررركالها، 
د احتماليررة تحقيرر  النجرراف وتقليررل كررل مررن احتماليررة الفشررل داتررز و 

جررررراد وعررررردم التدكرررررد المررررررتبط بدهرررررداف المصررررررف بشررررركل عرررررام  
 (.2011الر ،

 The Institute ofمعهد إدارة المخاطر عرف في هذا اإلطار

Risk Management   IRM)  إدارة المخراطر فري بريطانيرا
 يف، وهرر صرمألي  االسرتراتيجيةن اإلدارة مري اسزء أسج :انهبد
 هرررررررةاجو لم مظنل مرررررركرررررررا المصرررررررف بشهرررررريتبع ياءا  التررررررجررررررر اإل
 ةتحقيرر  المزايررا المسررتدامف هرردب تهاشطرألنرر بةحاصررلمطر ااخررمال
 الجمعيرررة المصررررية  ةاألنشرررط لكررر ةن محفظرررمرررط و انشررر لكررر نمرر

تعريفهرا مررن قبرررل مجمرره  تررم ، كمررا(2،  2008إلدارة الخطرر، 
دارة يرعمليرة تحد :المراجعين الرداخليين األمريكري بدنهرا د وتقيريم وا 

ومراقبة األحدات أو الظروف المحتملرة، بهردف تزويرد المصررف 
رف المخطرط لهرا صراف المدز أهرابإنجر  يتعل افيمبتدكيد معقول 

 IIA, 2012 ,P ) ويتبرررين مررن خررر ل هررذا التعريرررف أن إدارة
المخاطر هري عبرارة عرن أسرلو  علمري مرنظم يسراعد المصررف 
علررى فهررم المخرراطر المحيطررة بدنشررطته، ومررن ثررم قياسررها وتحديررد 
 آثارها المختلفة األمر الذي يؤدي إلى ع جها وتقليلها إلى الحد

 األدنى بدقل تكلفة ممكنة والعمل على عدم تكرارها.

  :أهداف إدارة المخاطر  -3

تسررررررعى المصررررررارف التجاريررررررة مررررررن خرررررر ل تطبيرررررر  نظررررررام إدارة 
المخررراطر إلرررى تحقيررر  مجموعرررة مرررن األهرررداف يمكرررن صررريا تها 

    :(3،  2009اآلتي  بن عمارة، بصفة عامة في 

  إعطرررراء مجلررررو اإلدارة والمررررديرين التنفيررررذيين فكرررررة كليررررة عررررن
 جميه المخاطر التي يواجهها المصرف.

  وضررررره نظرررررام للرقابرررررة الداخليرررررة وذلرررررك إلدارة مختلرررررف أنرررررواع
 المخاطر في جميه وحدا  المصرف.

 .الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة 
  التدكرررد مرررن حصرررول المصررررف علرررى عائرررد مناسررر  للمخررراطر

 يواجهها.التي قد 
 تنافسي كس ف المخاطر إدارة استخدام. 

 :أهمية إدارة المخاطر  -4

وتتمثرررررل أهميرررررة إدارة المخررررراطر فررررري المصرررررارف التجاريرررررة فررررري: 
 (47،  2013 الشمري، 

  أن المخررراطر ترررزداد عبرررر الرررزمن فررري األعمرررال وخصوصرررا  فررري
 بيئة العولمة وفي الصناعة المالية والمصرفية.

  مسرررتقبلية واضرررحة يرررتم فررري ضررروئها تسررراعد فررري تشررركيل رؤيرررة
 تحديد خطة وسياسة العمل المصرفي.

  الثورة التكنولوجية التري أد  إلرى إيجراد مخراطر جديردة متعرددة
للمصرف نتيجة توجه العمل المصرفي إلكترونيا  ممرا أد  إلرى 

 لكترونية.مخاطر إضافية مرتبطة بالصيرفة اإلظهور 

  للمصررف عرن طريرر  الحاجرة إلرى تنميرة وتطروير ميرزة تنافسرية
الرررررتحكم فررررري التكررررراليف الحاليرررررة والمسرررررتقبلية التررررري ترررررؤثر فررررري 

 الربحية.

  علررررى ربحيررررة  رال يررررؤثتقرررردير المخرررراطر والتحرررروط ضرررردها بمررررا
 المصرف من خ ل استخدام أدوا  إدارة المخاطر.

 .المساعدة في اتخاذ قرارا  التسعير 

 :في المصارف مراحل يملية إدارة المخاطر  -5

إدارة المخراطر فري المصرارف بعمرل فحر  وتحليرل تقوم عمليرة 
شامل ومفصل لكل أنواع المخاطر التي قد يتعرض لهرا موضره 

 ويتم ذلك من خ ل المراحل التالية: ،دراسة المخاطر

 تحديد األهداف والغايات إلدارة المخاطر:  

تتمثرررررل الخطررررروة األولرررررى إلدارة المخررررراطر فررررري تحديرررررد األهرررررداف 
مرن برنرامل إدارة المخراطر الخرا   وتحديد احتياجا  المصرف

بها بدقة للحصول على أقصى فائدة من النفقا  المرتبطة بإدارة 
بلوغ المصرف ألهدافه من خ ل ضرمان أال  وبالتاليالمخاطر، 
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تحررول الخسررائر المرتبطررة بالمخرراطر بينهررا وبررين بلو هررا أهرردافها 
 (.2012 عبدلي، 

 اكتشاف وتحديد المخاطر:  

ل القيررررام برررردي فعررررل يجرررر  التعرررررف علررررى مررررن الواضرررر  أنرررره قبرررر
 ونالمصررف، حيرت يجر  أن يكرون العراملالمخاطر التي تواجره 

بررررإدارة المخرررراطر فرررري المصرررررف علررررى درايررررة ووعرررري بهررررا، ومررررن 
الصرررع  إيجررراد تصرررميما  بشررردن المخررراطر التررري يتعررررض لهرررا 
المصرررررف، الخرررررت ف العمليرررررا  واألوضرررراع يرررررؤدي إلرررررى نشررررروء 

ا واضرحا ، فري حرين بعضرها مخاطر مختلفة، حيت يكرون بعضره
اآلخر ال يمكن تجاهله، ويتضمن تحديد المخاطر األبعاد اآلتيرة 

 (:80،  2012 زرارقي، 

  تشررخي  طبيعررة المخرراطر وذلررك بتحديررد كررل أنررواع المخرراطر
وأهميتهرررررا بالنسررررربة للمصررررررف، فالتشرررررخي  الجيرررررد للمخررررراطر 

معالجرررة المخررراطر وتقليرررل   يضرررمن تحقيررر  األهرررداف المرجررروة
 .(وقوع الخسارةاحتمال 

 والمقراييو  لمخاطر وعردم التدكرد المررتبط بهرا،تحديد مصادر ا
 الرئيسة، وأثرها على المصرف.

  تقيررررريم كيفيرررررة ارتبررررراط المخررررراطر مررررره بعضرررررها، وكيرررررف يمكرررررن
 .تصنيفها وتجميعها أل راض التقييم

 التجاريررة المصررارف تسررتخدم عليهررا والتعرررف المخرراطر ولتحديررد
 للمصررررف، الداخليرررة السرررج   أهمهرررا مرررن األدوا ، مرررن العديرررد
 العمليرا  خررائط المخاطر، تحليل واستقصاءا  المراجعة وقوائم

 للتعررررف مطبررر  مرررنهل وأفضرررل و يرهرررا، الماليرررة القررروائم وتحليرررل
 بتطبيرر  وذلررك ،(2013 فرررا،  الرردمل مررنهل هررو المخرراطر علررى

 نظررام أهميررة تبرررز وهنررا المخرراطر، علررى التعرررف أدوا  مختلررف
 .المصرف في الفعال المعلوما 

 تقييم المخاطر وتصنيفها: 

عندما يتم االنتهاء مرن عمليرة التعررف علرى المخراطر، فإنره مرن 
الضررروري إجررراء مقارنررة بررين تقرردير المخرراطر ومقرراييو الخطررر 
الترررري ترررررم إعرررردادها بواسرررررطة المصرررررارف، وقررررد تتضرررررمن مقيررررراو 
المخررراطر العوائرررد والتكررراليف ذا  الع قرررة والمتطلبرررا  القانونيرررة 

، واهتمامرا  أصرحا  والعوامل االجتماعيرة واالقتصرادية والبيئيرة
المصرررلحة و يرهرررا، لرررذلك يرررتم اسرررتخدام تقيررريم المخررراطر التخررراذ 

للمصرارف، وفيمرا إذا كانر   ةر ذا  األهميرطقرارا  تجاه المخرا
أو معالجتهرررا  الجمعيرررة المصررررية إلدارة  هررراقبول  ر يجرررطالمخرررا

(، ويمكررررررن تصررررررنيف المخرررررراطر ضررررررمن ثرررررر ت 2008الخطررررررر، 
 (:87،  2013فرا، مجموعا  وذلك على النحو اآلتي  

  المخاطر الحرجة: وتشمل كل ظروف التعررض للخسرارة التري
تكررررون فيهررررا الخسررررائر المحتملررررة كارثيررررة وسرررروف ينررررتل عنهررررا 

 اإلف و.

  المخاطر الهامة: وتشمل ظروف التعررض للمخراطر التري لرن
ينررتل عررن خسررائرها المحتملررة اإلفرر و، ولكنهررا سرروف تسررتلزم 

 لعمليا .من المصارف االقتراض لمواصلة ا

  المخررراطر األقرررل أهميرررة: وتشرررمل ظرررروف التعررررض للمخررراطر
التي يمكن تعويض الخسارة المحتملة الناتجرة عنهرا باالعتمراد 
علرررى األصرررول الحاليرررة للمصرررارف أو دخلهرررا دون أن يتسرررب  

 ذلك في ضائقة مالية.

  دراسللللللة وتحليللللللل السياسللللللات واألسللللللاليب المختلفللللللة إلدارة
   :المخاطر

المخررراطر وتقييمهرررا ومرررن ثرررم تصرررنيفها تررردتي بعرررد أن يرررتم تحديرررد 
مرحلة تحليل السياسا  والوسائل المناسبة لمواجهتها، ويرتم ذلرك 
مررررررن خرررررر ل البحررررررت والمفاضررررررلة بررررررين الطررررررر  المختلفررررررة إلدارة 
المخررررراطر الختيرررررار الطرررررر  المناسررررربة لتغطيرررررة المخررررراطر التررررري 
يتعرض لها المصررف، وتتمثرل هرذه الطرر  فري اآلتري  زرارقري، 

2012 ، 82): 

 ويسرررتخدم هرررذا األسرررلو  فررري حالرررة رفرررض  :تجنررر  المخررراطر
المصرررررف قبررررول مخرررراطر ال تتوافرررر  مرررره خصائصرررره، أو إذا 
كانررررررر  تفضررررررري   المصررررررررف تتجررررررره لعمررررررران وتبتعرررررررد عرررررررن 

قلررل مررن احتمررال وقرروع المخرراطر، ور ررم أن تجنرر  المخرراطر ي
 نه يعد أسلوبا  سلبيا  للتعامل مه المخاطر.أالخسارة إال 

  وتسررررررتخدم هررررررذه التقنيررررررة فرررررري حالررررررة قبررررررول  :المخرررررراطرتقليررررررل
المصررررف لتحمررررل المخرررراطر فرررري حرررردود معينررررة، بحيررررت يقرررروم 
بكافرررة اإلجررررراءا  للتقليررررل مررررن حجرررم الخسررررائر قرررردر اإلمكرررران 

 وجعلها في أدنى مستوياتها.
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 أي تحويل الخسائر إلى جهة خارجيرة مسرتعدة  :نقل المخاطر
التنازل عرن األصرل لتحملها، من خ ل التدمين التكافلي، أو ب

المخراطر، وفرري هرذه الحالررة أيضررا  تكرون تفضرري   المصرررف 
 تتجه إلى األمان قدر اإلمكان وتبتعد عن المخاطر.

 يعتبرررر هرررذا األسرررلو  مزيجرررا  برررين أسرررلو   :اقتسرررام المخررراطر
تحويل المخاطر وأسلو  االحتفاظ بهرا، حيرت يقروم المصررف 

االحتفرراظ بهررا، بتقيرريم المخرراطر وتحديررد المخرراطر الترري يمكررن 
وتحديرد المخرراطر التري ال يمكنرره االحتفرراظ بهرا ليقرروم بتحويلهررا 

 وفقا  الحتماال  وقوع الخسائر وحجم هذه الخسائر.

 المخاطر معالجة أو القرار تنفيذ:  

 لمعالجررررة المناسرررر  األسررررلو  اختيررررار بعررررد المرحلررررة هررررذه ترررردتي
 علرى الررأي اسرتقر فرإذا المتخرذ، القرار تنفيذ يتم حيت المخاطر،
 للمخاطر تمويل وجود من التدكد ينبغي فإنه بالمخاطر االحتفاظ
ن الممكنرة، الخسارة لتغطية  فإنره الخسرارة منره هرو القررار كران وا 
 وقررررروع مرررررن والحرررررد الوقايرررررة لبررررررامل والتصرررررميم التخطررررريط يجررررر 

 علررى اسررتقر إذا أمررا الدقررة، مررن عاليررة بدرجررة وتنفيررذها المخرراطر
 الرذي المناسر  الطررف اختيرار ينبغري فإنره المخاطر هذه تحويل
 ممكنرررة تكلفرررة بدقرررل ممكنرررة تغطيرررة أفضرررل علرررى الحصرررول يكفرررل

 (.2009 السيفو، أبوبكر،  معه والتفاوض

 المخاطر إدارة يمليات ومراجعة متابعة:  

 التنفيرررررذي الهيكرررررل متابعرررررة تتطلررررر  للمخررررراطر الفعالرررررة اإلدارة إن
 تررم وأنرره بفعاليررة، تحديرردها تررم المخرراطر أن مررن للتدكررد ومراجعترره

 أن كمرررررا معهرررررا، للتعامرررررل المناسررررربة الرقابيرررررة اإلجرررررراءا  اتخررررراذ
 يرتم أن يجر  الشراملة المعايير ووضه للسياسة الدورية المراجعة
 لتحديرد وذلرك الموضروعة، األداء معرايير وف  ومراجعتها تنفيذها
 بيئرررة فررري العمرررل لطبيعرررة وفقرررا   التحسرررين لعمليرررة الممكنرررة الفرررر 

 يجرررر  حيررررت مسررررتمر، بشرررركل بررررالتغيير تتميررررز الترررري المصررررارف
 التعامرل كيفيرة وتحديد والبيئة المصارف في التغيرا  تلك تحديد
 ذلررررك وفرررر  األنظمررررة فرررري التعرررردي   إجررررراء خرررر ل ومررررن معهررررا،
 سر مة مرد  ومراجعرة تتبره في المرحلة هذه تسهم حيت التغير،

 أن مرررررن والتدكرررررد التنفيذيرررررة، األنشرررررطة علرررررى الرقابيرررررة األسرررررالي 
 وفررررر  وتررررتم وواضررررحة، مفهومررررة اتخاذهررررا يررررتم الترررري اإلجررررراءا 

 جرراد  للبيئررة ومواكبررة بالمصرررف تحرردت الترري التغييررر مسررتويا 
 (.2011 الر ،

 منظمررررة منهجيررررة بدنهررررا المخرررراطر إدارة أن القررررول يمكررررن وبررررذلك
 آثارهررا وقيرراو المخرراطر تحديررد فرري علميررة أسررالي  علررى تعتمررد

 النجرراف احتمرراال  تعظرريم فرري يسراهم الررذي بالشرركل فيهررا والرتحكم
 .الفشل احتماال  وتخفيض

  :وفقًا لمدخل إدارة المخاطر لمراجعة الداخليةا  -6

 Institute Of ييين األمريكررلين الررداخعالمررراج همجمررعرررف 

Internal Auditors  IIA)  لمراجعررة الداخليررة ا 2001سررنة
مصررمم  وعيموضرل و مسرتقوضرمان نشراط استشراري  :علرى أنهرا
قيمررررة للمؤسسرررة وتحسررررين عملياتهرررا، ومسرررراعدتها علررررى إلضرررافة 

تحقيررر  أهررردافها مرررن خررر ل تقرررديم طريقرررة منهجيرررة منظمرررة لتقيررريم 
خرررررراطر والرقابررررررة وحوكمررررررة موتحسررررررين فاعليررررررة عمليررررررا  إدارة ال

 :، كمرررا يمكررن تعريفهررا بدنهرررا(6،  2008 الحيررزان، المؤسسررة 
عمليررة تقررديم رأي موضرروعي مسررتقل إلدارة المؤسسررة لتحديررد مررا 
إذا كانررررر  مخررررراطر المؤسسرررررة ترررررتم إدارتهرررررا للوصرررررول بهرررررا إلرررررى 

 (.83،  2011المسررررررتويا  المقبولررررررة مررررررن الخطررررررر  عررررررت ، 
للمراجعرة الداخليرة دور مهرم فن حظ من خ ل هرذا التعريرف أن 

فرررررري إدارة المخرررررراطر يتمثررررررل فرررررري تقررررررديم الخرررررردما  االستشررررررارية 
األطرراف المتعلقة بفعالية عمليرا  إدارة المخراطر إلرى  والتدكيدية

وذلك من خ ل القيرام بمجموعرة المهرام واألنشرطة ذا  الع قة، 
 المتعلقة بفح  وتقييم وتقديم المقترحا  بشدن إدارة المخاطر.

( IIAوفرررري هررررذا اإلطررررار أشرررررار مجمرررره المررررراجعين الرررررداخليين  
إلى األدوار الجوهرية التي ينبغي علرى المراجره الرداخلي  2003

، 2007، صرب   كراآلتيارة المخراطر القيام بها للمساهمة فري إد
 173): 
  تررروفير تدكيرررد حرررول تصرررميم وفعاليرررة عمليرررا  إدارة المخررراطر

 بالمؤسسة.

 . توفير تدكيد بدن المخاطر قد تم تقييمها بشكل صحي 

  إدارة المخاطر. عمليا تقييم 

  حول حالة المخاطر األساسية والضوابط. اإلب غتقييم 

  بمرررررا فررررري ذلرررررك فعاليرررررة  المخررررراطر األساسرررررية، إدارةمراجعرررررة
 استجابا  أخر  إليها. وأيةالضوابط، 
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حيت ن حظ أن المراجعرة الداخليرة يجر  أن تعمرل علرى فحر  
وذلرررك لترررتمكن مرررن تررروفير  ؛اإلجرررراءا  المتبعرررة إلدارة المخررراطر

التدكيرررررد حرررررول كفررررراءة وفعاليرررررة أنشرررررطة إدارة المخررررراطر، وتقرررررديم 
 التوصيا  واالقتراحا  بشدنها.

تطبيق المراجعة الداخلية وفقًا لمدخل إدارة متطلبات   -7
 :المخاطر

ها المنشرررودة هررردافتوقرررف فاعليرررة المراجعرررة الداخليرررة وتحقيقهرررا ألت
الترري يجرر  أن تعمررل إدارة تطلبررا  علررى ترروفر مجموعررة مررن الم

علررى توفيرهررا، وأن يسررعى المراجرره الررداخلي بنفسررره  ؤسسررةأيررة م
، 2008حيرررزان،  ال مرررا يلررريالتررري يمكرررن ذكرهرررا كإلرررى تحقيقهرررا، و 

24-25:) 

   لرد  والمسرؤوليا  المهرارا  مرن مجموعرة تروفر ضررورة 

ي بتكررار اال التفكيررر مهررارا  مثررل: تنميررة يينالمررراجعين الررداخل
 الرقابررة مجررال فرري المسررتحدثة بالمفرراهيم واإللمررام والتحليلرري،

 واإللمرام براألدوا  المخراطر، وتقيريم إدارة فري الطرر  دحردتوب

 .المراجعة مجال في استخدامها وكيفيةالتكنولوجية 

   المراجعين في الشخصية الصفا  من مجموعة توفر ضرورة 

 النزاهرة: مثرل والمهنري الفنري التدهيرل إلرى باإلضرافة الرداخليين

 االنتقادي، المنظمة، واالتجاه بمصال  الكامل واالهتمام والعدالة،

بداء الحكم على والقدرة والمثابرة،  .الرأي وا 

   االستق ل الداخلي للمراجه يحق  مناس  تنظيمي موقه توفر 

 المراجعرة إدارة تتبره بحيرت وذلرك به، المنوط دوره ألداء المطلو 

 تكون علرى وأن المنتد  العضو أو اإلدارة مجلو رئيو الداخلية

 .المراجعة بلجنة وثيقة صلة

   جانر  مرن ومسرؤولياتها وسرلطاتها المراجعرة نطرا  تحديرد 

 نطرا  يشرمل بحيرت المراجعرة لجنرة إشرراف تحر  العليرا اإلدارة

المنظمرة  واإلجرراءا  واللروائ  برالقوانين االلترزام عملهرا مراجعرة
 يحق  بما للمنشدة المالية العمليا  لكافة المالية والمراجعة للعمل،

 الجوهريرة، والتحريفرا  الغر  مرن خاليرة دقيقة مالية وتقارير قوائم

المرروارد  اسررتخدام فري الكفراءة يحقر  بمرا التشررغيلية والمراجعرة
 األهرداف تحقير  فري الفعاليرة يحقر  وبمرا للمنظمرة المتاحرة

 والتقريرر المخراطر إدارة وتحسرين وتقيريم للمنظمرة، االسرتراتيجية

 االستشرارا  وتقرديم المراجعرة، ولجنرة العليرا اإلدارة مرن لكرل عنهرا

 عمليرا  تحسرين علرى والعمرل المختلفرة اإلداريرة للمسرتويا 

 .الحوكمة

   المرراجعين معهرد عرن الصرادرة المراجعرة بمعرايير االلترزام 

 أنشررطة ممارسررة فرري األمريكيررة المتحرردة بالواليررا  الررداخليين

 .المختلفة الداخلية المراجعة

   وال زمرة المناسربة والبشررية الماديرة اإلمكانيرا  توافر ضرورة 

 .مسؤولياتها لتنفيذ

    إدارة تنفذها التي والتقييم والفح  المراجعة عمليا  تخطيط 

 .الداخلية المراجعة

     تقرارير صرورة فري الداخليرة المراجعرة عمليرا  كافرة توثير 

 إليهرا توصرل  التري العمليرة والنترائل نطرا  فيهرا توضر  رسرمية

الوقائيرة  التوصريا  وكرذا المشركلة هرذه لعر ا ال زمرة والتوصيا 
 .حالة لكل المناسبة

  المرراجعين معهرد عرن الصرادرة المراجعرة بمعرايير االلترزام 

 أنشررطة ممارسررة فرري األمريكيررة المتحرردة بالواليررا  الررداخليين

 .المختلفة الداخلية المراجعة

    وال زمة المناسبة والبشرية المادية اإلمكانيا  توافر ضرورة 

 .مسؤولياتها لتنفيذ
    إدارة تنفذها التي والتقييم والفح  المراجعة عمليا  تخطيط 

 .الداخلية المراجعة
     تقرارير صرورة فري الداخليرة المراجعرة عمليرا  كافرة توثير 

 إليهرا توصرل  التري العمليرة والنترائل نطرا  فيهرا توضر  رسرمية

الوقائيرة  التوصريا  وكرذا المشركلة هرذه لعر ا ال زمرة والتوصيا 
 .حالة لكل المناسبة

 :المخاطر إدارة لمدخل وفقاً  الداخلية المراجعة تطبيق مراحل  -8

 مسرتمرة عمليرة عرن عبرارة هري والمراجعرة المتابعة أن من بالر م
 يجرررر  المخرررراطر إدارة برنررررامل أن إال انقطرررراع، دون أداؤهررررا يررررتم

 تبراعاب وذلرك الرداخلي، المراجه قبل من للفح  دوريا   إخضاعه
 تشرمل التري األهرداف هرذه بعرض تحقير  أجرل مرن معينرة مراحل
 : اآلتي

   الخطررروة تتمثرررل: وسياسرررتها المخررراطر إدارة أهرررداف مراجعرررة 
 المصرررف وضررعه الررذي المخرراطر إدارة برنررامل تقيرريم فرري األولررى

 للمصررررف، مناسررربتها ومرررد  البرنرررامل، هرررذا أهرررداف معرفرررة فررري
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 الماليررررة، المصرررررف مرررروارد فحرررر  عمومررررا   التقيرررريم هررررذا ويشررررمل
 إدارة تكررون وعنرردما لهررا، المعرررض الخسررائر تحمررل علررى وقدرترره

 علرررى وعرضرررها أخرررر ، أهرررداف صررريا ة يرررتم قاصررررة المخررراطر
 التطبيررر  برررين تنررراقض وجرررود حالرررة وفررري عليهرررا، للموافقرررة اإلدارة

 أو األهررررداف بتغييررررر إمررررا االثنررررين بررررين التوفيرررر  يلررررزم والسياسررررة
 مرابطرري،  المخرراطر مرره التعامررل فرري المصرررف أسررلو  بتغييررر
ذا ،(2013   تقرررررررديم يجررررررر  واضرررررررحة  يرررررررر األهرررررررداف كانررررررر  وا 

 برررإدارة يررررتبط فيمرررا المصررررف فلسرررفة صررريا ة إلعرررادة توصررريا 
 هررررذا فررري مررررةءم  أكثرررر مخرررراطر إدارة سياسرررة وتبنرررري المخررراطر

 .الشدن

   بعرد :للخسرارة التعرض حاال  وتقييم المخاطر على التعرف 
 التعررف التاليرة الخطروة تكون األهداف وتقييم تحديد من االنتهاء
 المسرتخدمة  والتقنيرا للمخراطر، المصررف تعررض حراال  علرى
 مراجعررة عمليررة بمثابررة تعتبررر حيررت المخرراطر، علررى التعرررف فرري

 إ فرررررال وعنررررد الماضررررري، فرررري قسررررر   ُطب   الترررري التعررررررف إلجررررراءا 
 المراجره علرى يج  الرئيسة، للمخاطر التعرض حاال  وتجاهل
 اسرررتخدامها الممكرررن والمقررراييو الوسرررائل علرررى التعررررف الرررداخلي
 الوسررررائل كفايررررة عرررردم حالررررة فرررري أمررررا الحرررراال ، لهررررذه للتصرررردي

 عليررره فيجررر  للمخررراطر التعررررض لحررراال  للتصررردي المسرررتخدمة
 المررررررردهون،  ال زمرررررررة التصرررررررحيحية التررررررردابير باتخررررررراذ التوصرررررررية

2011.) 
   دراسررة للمخرراطر تعررض حالررة كرل مرره التعامررل قررارا  تقيرريم 

 يررردرو وقياسرررها، المخررراطر علرررى التعررررف يرررتم أن بعرررد(: البررردائل
 مره للتعامرل يسرتخدمها أن يمكرن التري المداخل الداخلي المراجه

 الخطرروة هررذه تشررمل أن وينبغرري المخرراطر، حرراال  مررن حالررة كررل
 منهرا والحرد لتفاديهرا المخراطر مره المصرف تعامل مراجعة على

 (.2013 مرابطي، 
   تقيرررريم يررررتم: تنفيررررذها تررررم الترررري المخرررراطر إدارة ترررردابير تقيرررريم 

 حالررة لكررل التصرردي بكيفيررة والمتعلقررة اتخاذهررا تررم الترري القرررارا 
 علرررى تنفيرررذه ترررم قرررد القررررار أن مرررن والتحقررر  للمخررراطر، تعررررض
 الرتحكم تدابير من كل مراجعة إلى باإلضافة هذا األكمل، الوجه
 للممارسرة الدوليرة المعرايير أن كمرا الخسارة، وتمويل الخسارة في

 المرررررراجعين مجمررررره عرررررن الصرررررادرة الداخليرررررة للمراجعرررررة المهنيرررررة
 (2008  سررررنة فرررري والمعدلررررة ،(2003  سررررنة( IIA  الررررداخليين

 الخرررا ( 2120  رقرررم المعيرررار ضرررمن الصررردد هرررذا فررري نصررر 
 (:IIA, 2012, P11-12  يلي ما على المخاطر بإدارة

    يجررر  علرررى المراجررره الرررداخلي تقيررريم فعاليرررة إدارة المخررراطر
 إجراءا  إدارة المخاطر.باإلضافة إلى المساهمة في تطوير 

    مررد  كفايررة وفاعليررة يقرره علررى عررات  المراجرره الررداخلي تقيرريم
حوكمررررة المؤسسررررا ، الضرررروابط الرقابيررررة فرررري مختلررررف نررررواحي ال

ونظررم المعلومررا ، ويررتم ذلررك مررن خرر ل تقيرريم عمليررا  التشررغيل و 
 اآلتي:

 موثوقية وس مة المعلوما  المالية والتشغيلية. -

 يا .فعالية وكفاءة العمل -

 مد  حماية األصول. -

 مد  االلتزام بالقوانين واألنظمة والعقود. -

     يجرر  علررى المراجرره الررداخلي فرري المصرررف تقيرريم احتمرراال
المخراطر،  والغ ، وكيفيرة إدارة المصررف لهرذهحدوت االحتيال 
 وتشمل اآلتي:

لمهمرة، كمرا مره اتفر  المبلر  عنهرا تالمخاطر التحق  من أن . 1
 .أخر مخاطر  ةوجود أييج  االنتباه إلى 

خر ل لمكتسبة مرن او إدارة المخاطر الخاصة بالمعارف دمل . 2
إجراءا  إدارة المخرررراطر المتعلقررررة برررراالستشررررارية  قيررررامهم بالمهررررام

 الخاصة بالمصرف.

، مسرراعدة اإلدارة فرري إدارتهررا للمخرراطر أو تحسررين إجراءاتهررا. 3
مسرررؤولية إداريرررة مرررن خررر ل  ةترررولي أيررركمرررا يجررر  االمتنررراع عرررن 

 قيامهم باإلدارة الفعلية للمخاطر.

   مرا عرادة: البرنامل لتحسين تغيرا  بإدخال والتوصية التقرير 
 ذاهر ويكرون الرسمية، الصبغة المخاطر إدارة مراجعة إعطاء يتم
 ويطرررف التحليرل، نترائل بالتفصريل يبرين مكترو  تقريرر صرورة فري

 إدارة برنررررررامل لتحسررررررين وتعرررررردي   تغيرررررررا  بررررررإجراء توصرررررريا 
 اإلدارة، ومجلررررو العليررررا، اإلدارة إلررررى التقريررررر وُيرسررررل المخرررراطر

 الضرررورة عنررد المصررال  أصررحا  إلررى وكررذلك المراجعررة، ولجنررة
 (. 2011 المدهون، 

 مرحلرة كرل فري مهرم دور الداخليرة للمراجعرة أن سب  مما يتض 
 علررى الحصررول مررن ليررتمكن وذلررك ،المخرراطر بررإدارة مراحررل مررن

 والتررررري المخررررراطر إدارة بدنشرررررطة المتعلقرررررة والمعلومرررررا  البيانرررررا 
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 تقريرره تقرديم ثرم ومرن المخراطر، إدارة برنرامل تقيريم علرى تساعده
 .الع قة ذا  األطراف إلى البرنامل بكفاءة المتعل 

 ميدانيةالالجألو الثاني: الدراسة 

الترري تررم القيررام وصررفا  لمجررراءا  هررذا الجررزء مررن الدراسررة يتنرراول 
حصررررائية بهررررا لتقنررررين أدوا  الدراسررررة وتطبيقهررررا، والمعالجررررا  اإل

عرررض ، وأخيرررا  واختبارهررافرري تحليررل بيانررا  الدراسررة المسررتخدمة 
  نتائل الدراسة وتفسيرها، وذلك من خ ل التالي:

  :مجتمع ويينة الدراسةتحديد   -1

العررراملين فررري يتكرررون مجتمررره الدراسرررة مرررن المرررراجعين الرررداخليين 
ليبيرررا  فررروع المصرررارف التجاريرررة  العامرررة والخاصررة( العاملرررة فررري

( 11والخمررررو، والمكونررررة مررررن   ةوالواقعررررة فرررري مرررردينتي مصرررررات
( مراجعرا  داخليرا ، وقرد 41( فرعا ، يعمرل فيهرا  29تضم   ا  مصرف

الدراسررة علررى هرراتين المرردينتين لصررعوبة الوصررول إلررى  اقتصررر 
ة فري ليبيرا بسرب  ظرروف الدولرة، كل المصارف وفروعهرا العاملر

( 39ُاسررترد منهررا  ، ( صررحيفة اسررتبيان41حيررت تررم توزيرره عرردد  
( توزيررره أفرررراد عينرررة الدراسرررة 1، ويوضررر  الجررردول رقرررم  صرررحيفة
 لخصائ  الشخصية:حس  ا

 يتض  من خ ل الجدول الساب :

  مررررن أفررررراد العينررررة مررررؤهلهم العلمرررري بكررررالوريوو  (%61.6 أن
فررردكثر، وتررردل هرررذه النسررربة مرررن حررراملي شرررهادتي البكرررالوريوو 

كرنهم مرن الخلفية العلمية للمسرتجيبين ممرا يموالماجستير على 
 زيد الثقة في إجاباتهم.اإلجابة على االستبيان وت

  وهررري أن النسررربة الكبرررر  مرررن العينرررة مرررن تخصررر  المحاسررربة
يعنرررررري أن وهررررررذا ، (%17.9  إدارة األعمررررررالويليهررررررا  (59% 

 البية مفردا  العينة تخصصهم لره ع قرة بموضروع الدراسرة 
  هذه الدراسة. إلنجازوأن إجاباتهم سوف تكون ذا  قيمة 

 مررررن أفررررراد العينررررة تبلرررر  مرررردة  (%56.4 هنرررراك مررررا نسرررربته  أن
سنة، مما يبين مد  الخبرة  (11 الخبرة العملية لهم أكثر من 

فررراد عينررة الدراسررة، ويعنرري إمكانيررة االعتمرراد علررى العميقررة أل
  نتائل هذه الدراسة.

  أن مفرررررردا  العينرررررة موزعررررره حسررررر  المسرررررمى الررررروظيفي إلرررررى
من عينرة الدراسرة المسرمى الروظيفي لهرم مردير إدارة  (2.6% 

من عينة الدراسرة المسرمى  (%28.2 المراجعة الداخلية، وأن 
مررن  (%64.1 يررة، الرروظيفي لهررم رئرريو قسررم المراجعررة الداخل

عينرررررة الدراسرررررة المسرررررمى الررررروظيفي بهرررررم مراجررررره داخلررررري، وأن 
مررررن عينررررة الدراسررررة المسررررمى الرررروظيفي لهررررم أخررررر   (5.1% 

المتمثلررة فرري مسرراعد مرردير إدارة المراجعررة الداخليررة للمنطقررة، 
يعنررري شرررمول العينرررة علرررى أكثرررر مرررن والمررردق  الشررررعي، ممرررا 

راسرة وعردم طرف والتعدد في وجها  النظر حول موضوع الد
االكتفررراء بوجهرررة نظرررر واحررردة، وبالترررالي يرررنعكو إيجابرررا  علرررى 

 .بانةصحة البيانا  المتحصل عليها من االست

  ترررانمرررن عينرررة الدراسرررة قرررد تحصرررلوا علرررى دور  (%69.2 أن 
أن  البيرة أفرراد عينرة الدراسرة لرم ممرا يشرير إلرى فدقرل تدريبية 

ومهنرري علررى موضرروع الدراسررة، بمعنررى يطلعرروا بشرركل علمرري 
إدارة المراجعررررة  آخررررر أن هنرررراك ضررررعف فرررري تدهيررررل مرررروظفي

عمليررررررا  وعلميررررررا ليتعرررررراطوا مرررررره موضرررررروع الدراسررررررة.الداخليررررررة 

 ( توأليع أفراد العينة حسب الخصائص الشخصية1جدول )
 النسبة المئوية التكرار الفئات الخاصية م

 المؤهل العلمي 1

 %5.1 2 ثانوية يامة

 %15.4 6 دبلوم متوسط

 %17.9 7 دبلوم يال  

 %51.3 20 بكالوريوس

 %10.3 4 ماجستير

 %0 0 ةدكتورا

 %100 39 مجموعال
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 النسبة المئوية التكرار الفئات الخاصية م

 التخصص 2

 %59 23 محاسبة

 %2.6 1 يلوم مالية ومصرفية

 %17.9 7 إدارة أيمال

 %7.7 3 اقتصاد

 %12.8 5 أخرى

 %100 39 المجموع

 سنوات الخبرة 3

 %18 7 سنوات 5أقل من 

 %26 10 سنوات 10إل   5من 

 %28 11 سنة 20إل   11من 

 %28 11 سنة 20أكثر من 

 %100 39 المجموع

 المسم  الوظيفي 

 %2.6 1 مدير إدارة المراجعة الداخلية

 %28.2 11 المراجعة الداخليةرئيس قسم 

 %0 0 رئيس وحدة المراجعة الداخلية

 %64.1 25 مراجع داخلي

 %5.1 2 أخرى

 %100 39 المجموع

 
يدد الدورات التدريبية في 

 مجال إدارة المخاطر

 %41 16 لم ينخرط في أي دورة

 %28.2 11 دورة 2إل   1من 

 %15.4 6 دورات 5إل   3من 

 %15.4 6 من خمس دوراتأكثر 

 %100 39 المجموع

 

 :وثباتها صدقها واختبار االستبيان صحيفة تصميم  -2

 لجمرره رئرريو أولرري كمصرردر اسررتبيان صررحيفة علررى االعتمرراد تررم
 بحيررررررت تصررررررميمها تررررررم إذ الميدانيررررررة للدراسررررررة ال زمررررررة البيانررررررا 
: األول القسللم :يلرري كمررا عرضررهما يمكررن قسررمين علررى اشررتمل 
 مرررن ويتكررون الدراسرررة بعينررة المتعلقررة العامرررة بالمعلومررا  خررا 

 الخبررة، سرنوا  التخصر ، العلمري، المؤهل: شمل  فقرا ( 6 
 المراجعرة إدارة تتبعه الذي التنظيمي المستو  الوظيفي، المسمى

 مجرررال فررري عليهرررا المتحصرررل التدريبيرررة الررردورا  عررردد الداخليرررة،
 .المخاطر إدارة

 

 إلررى ُوِجهرر  أسررئلة تضررمنا محررورين علررى اشررتمل :الثللاني القسللم
 لمدخل وفقا   الداخلية المراجعة تطبي  إمكانية لدراسة العينة أفراد
 . ليبيا في العاملة التجارية المصارف في المخاطر إدارة

 حرول العينرة أفرراد آراء وتحديرد االسرتبيان فقررا  إجابرا  ولقيراو
 تررررررم اإلجابررررررا  وتنمرررررريط ترميررررررز وتسررررررهيل االسررررررتبيان، مواضرررررريه
( Likert Scale  الخماسررري( ليكرررر   مقيررراو علرررى االعتمررراد

 :التالي النحو على وذلك إجابا ، خمو يحتمل الذي

 
 جابات يل  الفقرات( مقياس اإل2)جدول 

 التصنيف
 غير مهمة إطالقاً  غير مهمة مهمة إل  حد  ما مهمة مهمة جداً  األول المحور

 غير موافق بشدة غير موافق موافق إل  حد ما موافق موافق بشدة المحور الثاني
 1 2 3 4 5 الترميأل

 %20 %40 %60 %80 %100 الوألن النسبي
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يكرون ل ( يرر موافر  بشردة ( لمجابرة 1الدرجرة   حيت تم اختيار
 أدنرى إلرى شريري%( حيرت 20الروزن النسربي فري هرذه الحالرة  

 (.2كما هو موض  في جدول   اإلجابة درجا 

وللتحق  من صرد  االتسرا  الرداخلي لصرحيفة االسرتبيان ومرد  
م ءمترره ألهررداف الدراسررة، تررم احتسررا  معامررل ارتبرراط سرربيرمان 

 Spearman Correlation Coefficient بين كل فقرة من )
ا  االستبيان والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، فكان  فقر 

النتائل إيجابية بشكل كبير حيت دل  النترائل علرى أن حيرت أن 
وهرري بررذلك دالررة  (0.05 مسررتو  الداللررة لكررل الفقرررا  أقررل مررن 

(، كما أن معام   االرتبراط 0.05إحصائيا  عند مستو  داللة  
(، ممرا يؤكرد علرى 0.977 -0.757للفقرا  تراوح  قيمتها بين  

أن أسررئلة االسررتبيان تتمترره باالتسررا  الررداخلي وأن الفقرررا  تقرريو 
 ما وضع  ألجله.

 مرن أجررل تقيريم وقيراو ثبررا  االسرتبيان، تررمباإلضرافة إلرى ذلررك و 
 (Cronbach`s Alpha ألفرا كرونبرا  معامرل الثبرا  اسرتخدام 

بلرر  ا  االسرتبيان، حيرت فقرر الرداخلي ل االتسرا عتمرد علرى يالتري 
وهرررري ، %(96 المعرررردل الكلرررري لثبررررا  جميرررره فقرررررا  االسررررتبيان 

 نسبة عالية تؤكد على ثبا  االستبيان وص حيته ل ستخدام.

 :الدراسةت اختبار فرضياتحليل و   -3

اتجاه آراء أفراد العينة على كل فقرة من فقرا  االستبيان ديد تحل
 Sign شرارة اإل اختبار :ة مثلال معلمي االختبارا  تم استخدام

Test) هررامرره طبيعررة بيانررا  هررذه الدراسررة كونهررا بيانات التناسرربه 
المتغيرررا  لتصررب  ثنائيررة ، وذلررك مررن خرر ل إعررادة ترميررز ترتيبيررة

األبعاد بدال  من خماسية األبعراد، فالمسرتو  األول  قليرل التدييرد( 
اشررتمل علررى   يررر موافرر  بشرردة،  يررر موافرر ، موافرر  إلررى حررد  
ما(، والمستو  الثاني  عالي التدييد( اشتمل على  موافر  بشردة، 
موافررررر ( وتكرررررون آراء أفرررررراد العينرررررة فررررري الفقررررررة إيجابيرررررة  قبرررررول 

ضررررية البديلررررة ورفررررض الفرضررررية الصررررفرية( بمعنررررى أن أفررررراد الفر 

العينرررة يوافقرررون علرررى محتواهرررا إذا كانررر  نسررربة التدييرررد للمسرررتو  
أقررل مررن  (P-value  ، ومسررتو  الداللررة(0.5 الثرراني أكبررر مررن 

وتكون آراء أفراد العينرة فري الفقررة  يرر إيجرابي  محايرد  (0.05 
فقرررررون علرررررى محتواهرررررا أو سرررررلبي( بمعنرررررى أن أفرررررراد العينرررررة ال يوا

 رفرررض الفرضرررية البديلرررة وقبررررول الفرضرررية الصرررفرية( إذا كانرررر  
-P  ، ومسرتو  الداللرة0.5نسبة التدييد للمستو  الثاني أقل من 

value)  0.05أكبر من. 

 العررررررراملون يررررررردرك المراجعرررررررون الرررررررداخليونالفرضلللللللية األولللللللل : 
 .بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا أهمية إدارة المخاطر

لمعرفررة تجررراه آراء  (Sign Test  تررم اسررتخدام اختبررار اإلشرررارة
 (.3 المحور، والنتائل موضحة في جدول  أفراد العينة لفقرا 

( الساب  أن الوسيط لجميره فقررا  المحرور 3يتض  من جدول  
النسرررربة الفعليررررة  موافرررر  بشرررردة، ، وأن قيمررررة (3.8 يسرررراوي األول 
، كمرررررا بلررررر  (%50 ر مرررررن بررررروهررررري أك (%69 تسررررراوي  موافررررر (

لرررذلك يعتبرررر هرررذا المحرررور  P-value) 0.000  مسرررتو  الداللرررة
ممررا يعنرري أن أفررراد  ،(0.05 داال  إحصررائيا  عنررد مسررتو  داللررة 

أهمية كبيرة من وجهرة نظررهم دارة المخاطر العينة يدركون أن إل
فررررري المصرررررارف التجاريرررررة، بنررررراء علرررررى ذلرررررك نررررررفض الفرضرررررية 

تررررري ترررررن  علرررررى: يررررردرك يلرررررة الالصرررررفرية ونقبرررررل الفرضرررررية البد
بالمصرارف التجاريرة العاملرة فرري  المراجعرون الرداخليون العراملون

داللرررة إحصرررائية  دارة المخررراطر ممرررا يرررؤثر تررردثيرا  ذاليبيرررا أهميرررة إ
علررررررى إمكانيررررررة تطبيرررررر  المراجعررررررة الداخليررررررة وفقررررررا  لمرررررردخل إدارة 

 المخاطر.

 زمرررة لتطبيررر  المراجعرررة ا  التطلبرررمالوفر ترررت: الفرضلللية الثانيلللة
 التجارية. في المصارفالداخلية وفقا  لمدخل إدارة المخاطر 

لمعرفررة تجررراه آراء  (Sign Test  تررم اسررتخدام اختبررار اإلشرررارة
 (.4 المحور، والنتائل موضحة في جدول  أفراد العينة لفقرا 
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 أهمية إدارة المخاطرلفقرات محور  (P-value) جابة ومستوى الداللةدرجة اإل( وسيط 3جدول )

 

 

 

 

 

مهمة إل   مهمة مهمة جداً  ولالمحور األ  ر.م
غير مهمة  غير مهمة حد  ما

 الوسيط إطالقاً 
 النسبة الفعلية

 )موافق بشدة، موافق(
مستوى الداللة 

(P-value) 
 0.000 %80 4 %0.0 %7.7 %10.3 %71.8 %10.3 والتحوط ضدها بما ال يؤثر على ربحية المصرفتساعد إدارة المخاطر على تقدير المخاطر  1

تؤدي إدارة المخراطر إلرى تنميرة وتطروير ميرزة تنافسرية للمصررف عرن طرير  الرتحكم فري التكراليف  2
 الحالية والمستقبلية

7.7% 51.3% 20.5% 17.9% 0.0% 4 80% 0.012 

 0.000 %80 4 %0.0 %15.4 %12.8 %64.1 %7.7 خفض الخسائر المرتبطة بالمخاطر البحثة إلى أقل مستو  ممكنتساهم إدارة المخاطر في  3

ترررررؤدي إدارة المخررررراطر إلرررررى حمايرررررة صرررررورة المصررررررف بتررررروفير الثقرررررة لرررررد  المرررررودعين والررررردائنين  4
 ربافمرين بحماية قدرتها على توليد األوالمستث

15.4% 61.5% 12.8% 10.3% 0.0% 4 80% 0.000 

دارة والمررديرين التنفيررذيين فكررررة كليررة عررن جميرره المخرراطر التررري مجلررو اإل تعطرري إدارة المخرراطر 5
 تواجه المصرف

15.4% 46.2% 20.5% 17.9% 0.0% 4 80% 0.004 

تؤدي إدارة المخاطر إلى إحكام السيطرة والرقابة على المخراطر فري األنشرطة المرتبطرة باألصرول  6
 كالقروض والسندا 

10.3% 56.4% 23.1% 10.3% 0.0% 4 80% 0.000 

تعمرررل إدارة المخررراطر علرررى تحديرررد العررر ا النررروعي لكرررل نررروع مرررن أنرررواع المخررراطر وعلرررى جميررره  7
 مستوياتها

2.6% 41.0% 41.0% 15.4% 0.0% 3 43.6% 0.035 

 0.007 %60 3 %0.0 %12.8 %38.5 %41.0 %7.7 تساعد إدارة المخاطر على قياو مد  كفاية رأو المال وقدرته على الوفاء بااللتزاما  8

 0.000 %69 3.8 %0.0 %5 %26 %64 %5 المستوى العام 
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 وفقًا لمدخل إدارة المخاطر.لمراجعة الداخلية ا أداو مهام ات ( لفقرات محور متطلبP-valueجابة ومستوى الداللة )إل( وسيط درجة ا4جدول )

 

 

مهمة إل   مهمة جداً مهمة  والموضويية االستقاللية ر.م
غير مهمة  غير مهمة حد  ما

 الوسيط إطالقاً 
 النسبة الفعلية

 )موافق بشدة، موافق(
مستوى الداللة 

(P-value) 

1 
يتررررروفر إلدارة المراجعرررررة الداخليرررررة الموقررررره التنظيمررررري بشررررركل يتررررري  لهرررررا أداء مسرررررؤولياتها المهنيرررررة 

 وموضوعية باستق لية
25.6% 41% 23.1% 7.7% 2.6 4 66.7% 0.000 

يسرررتطيه موظفرررو إدارة المراجعرررة الداخليرررة إيصرررال رأيهرررم بررردون عوائررر  إلرررى الجهرررا  العليرررا عنرررد  2
 اكتشافهم لمخاطر تؤثر على تحقي  األهداف

20.5% 30.8% 30.8% 15.4% 2.6 4 51.3% 0.021 

 0.001 %66.7 4 %0 %15.4 %17.9 53.9 %12.8 المراجعةتعد إدارة المراجعة الداخلية تقرير عن المخاطر وتقدمه إلى مجلو اإلدارة ولجنة  3

 0.700 %38.5 3 %2.6 %28.2 %30.8 %33.3 %5.1 تناق  إدارة المراجعة الداخلية فعالية إدارة المخاطر مه اإلدارة بشكل دوري. 4

 0.000 %59 4 0 %7.7 %33.3 %51.3 %7.7 تساهم إدارة المراجعة الداخلية بشكل كبير وبدور استشاري في تقليل المخاطر 5

وضرر  اإلجررراءا  والسياسررا  يررؤدي موظفررو إدارة المراجعررة الداخليررة مهررامهم وفقررا  لرردليل مكتررو  ي 6
 تباعهااالواج  

7.7% 46.2% 12.8% 28.2% 5.1% 4 53.9% 0.230 

 0.001 %56 3.5 %2.2 %17 %24.8 %42.8 %13.2 المستوى العام 

         الكافي للمراجعين الداخليينالكفاوة المهنية والتدريب  

يتمترررره موظفررررو إدارة المراجعررررة الداخليررررة بالمعرفررررة والفهررررم الكررررافيين لطبيعررررة المخرررراطر المحيطررررة  7
 بالمصرف وأنشطته والمحددة من قبل اإلدارة.

7.7% 41.0% 38.5% 12.8% 0.0% 3 60% 0.007 

تمييرز مؤشررا  الغر  والت عر  والتحريرف فري يمتلك موظفو إدارة المراجعة الداخليرة القردرة علرى  8
 السج   والقوائم المالية

10% 44% 36% 10% 0% 4 54% 0.001 

يرررتم تزويرررد مررروظفي إدارة المراجعرررة الداخليرررة بالمهرررارا  والخبررررا  المطلوبرررة والقررردرة علرررى تحديرررد  9
دارة المخاطر  .ومراقبة وقياو وا 

18% 44% 33% 5% 0% 4 62% 0.000 

موظفرو إدارة المراجعرة الداخليرة المهرارا  ال زمررة لمعرفرة الضروابط الرقابيرة المتعلقرة بتقنيررة يمتلرك  10
 المعلوما 

5% 31% 33% 26% 5% 3 36% 0.845 

يمتلررك موظفررو إدارة المراجعررة الداخليررة الخبرررة الكافيررة فرري مواضرريه االقتصرراد والضرررائ  والماليررة  11
 والقانون.

5.1% 51.3% 25.6% 18% 0% 4 56.4% 0.009 
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مهمة إل   مهمة مهمة جداً  كافي للمراجعين الداخليين الكفاوة المهنية والتدريب ال ر.م
غير مهمة  غير مهمة حد  ما

 الوسيط إطالقاً 
 النسبة الفعلية

 )موافق بشدة، موافق(
مستوى الداللة 

(P-value) 

  قرردراتهم بالحصررول علررى مررؤه يحررر  موظفررو إدارة المراجعررة الداخليررة علررى تحسررين وتطرروير  12
 علمية عالية في مهنة المحاسبة والمراجعة.

7.7% 41% 33.3% 18% 0% 3 48.7% 0.031 

لكترونيررة والمنظومررا  ام التقنيررا  الحديثررة كرراألجهزة اإلتعتمرد إدارة المراجعررة الداخليررة علررى اسررتخد 13
 في المراجعة لتقديم خدمة بجودة عالية

12.8% 51.3% 23.1% 12.8% 0% 4 64.1% 0.001 

تحر  إدارة المراجعة الداخلية على رفه كفاءة العاملين فيها من خر ل عقرد المرؤتمرا  والنردوا   14
 في مجال إدارة المخاطر

17.9% 33.3% 23.1% 20.5% 5.1% 4 51.3% 0.100 

 0.815 %20.5 3 %5 %20.5 %54 %12.8 %7.7 المستوى العام 

  الداخليةنطاق يمل المراجعة  

 0.000 %66.7 4 %5.1 %7.7 %20.5 %56.4 %10.3 تركز إدارة المراجعة الداخلية جهودها على هدف تدعيم وتقوية منظومة الرقابة على المصرف 15

 1.000 %33.3 3 %5.1 %25.6 %36 %25.6 %7.7 تقوم إدارة المراجعة بمناقشة مد  كفاءة إجراءا  نظام الرقابة الداخلية مه المراجه الخارجي 16

 0.045 %53.8 4 %0 %23.1 %23.1 %48.7 %5.1 تقوم إدارة المراجعة باإلجراءا  ال زمة لمتابعة تطبي  مبادئ إدارة المخاطر في المصرف 17

تقرروم إدارة المراجعررة الداخليررة بالتدكررد مررن االلتررزام واالنضررباط وفقررا  للقرروانين واألنظمررة واإلجررراءا   18
 المصرفالمعمول بها داخل 

28.2% 43.6% 17.9% 10.3% 0% 4 71.8% 0.000 

تقوم إدارة المراجعرة الداخليرة بالتدكرد مرن وجرود خطرة طروارئ فري المصررف تشرمل كافرة المخراطر  19
 التي تم تحديدها.

12.8% 30.8% 30.8% 20.5% 5.1% 3 43.6 0.248 

 0.345 %43.6 3 %2.6 %25.6 %28.2 %35.9 %7.7 المرتبطة بدنشطة المصرفتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقييم المخاطر المحتملة  20

تقرررروم إدارة المراجعررررة الداخليررررة برررراقتراف الوسررررائل والسرررربل واآلليررررا  المناسرررربة للتعامررررل مرررره أوجرررره  21
 المخاطر المختلفة

7.7% 38.5% 38.5% 15.4% 0% 3 46.2% 0.023 

اسررتجابة اإلدارة للتوصرريا  المحالررة مررن قبررل المررراجعين تتدكررد إدارة المراجعررة الداخليررة مررن مررد   22
 الداخليين والمراجه الخارجي لتحسين كفاءة نظام إدارة المخاطر في المصرف

18% 33.3% 28.2% 15.4% 5.1% 4 51.3 0.038 

 0.002 %51.3 3.4 %2.8 %18 %27.9 %39.1 %12.2 المستوى العام 
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مهمة إل   مهمة مهمة جداً  الداخلية المراجعة أيمال تخطيط ر.م
 حد  ما

غير مهمة  غير مهمة
 إطالقاً 

 الوسيط
 النسبة الفعلية

 )موافق بشدة، موافق(
مستوى الداللة 

(P-value) 
دِ  23  0.230 %53.9 4 %5.1 %28.2 %12.8 %46.2 %7.7 دة لص حياتها ومسؤولياتها.تعمل إدارة المراجعة الداخلية وف  إجراءا  مكتوبة وواضحة وُمحس

تسرررتند خطرررة عمرررل إدارة المراجعرررة الداخليرررة علرررى التقيررريم الررردوري للمخررراطر مرررن خررر ل المراقبرررة  24
 المستمرة لعنشطة، وذلك للحكم على كفاءة الرقابة في إدارة المخاطر.

5.1% 41% 33.3% 15.4% 5.1% 3 46.1% 0.078 

 0.248 %43.3 3 %2.6 %23.1 %31 %33.3 %10 المخاطر المصاحبة ألنشطة المصرف.يتم تحديد برنامل المراجعة الداخلية بناء  على مستو   25

دارة المخررراطر فررري مجرررال تبرررادل المعلومرررا  لتحسرررين عمليرررا   26 تتعررراون إدارة المراجعرررة الداخليرررة وا 
 إدارة المخاطر.

10% 35.9% 38.5% 13% 2.6% 3 45.9% 0.023 

الطرروارئ بالتعراون مرره الوحرردا  المختصررة للتدكررد مررن  تقروم إدارة المراجعررة الداخليررة بتطرروير خطررة 27
 فاعلية هذه الخطة.

7.7% 25.6% 28.2% 35.9% 2.6% 3 33.3% 0.850 

وكفرراءة البررررامل التدريبيررة لزيرررادة المعرفررة العلميرررة برررإدارة  باسرررتمراريةتهررتم إدارة المراجعرررة الداخليررة  28
 المخاطر لد  للعاملين فيها

15.4% 38.5% 20.5% 23% 2.6% 4 53.8% 0.072 

 علرررى للتعررررف تقرررديمها، المصررررف ينرررو  جديررردة خدمرررة أي تقيررريم الداخليرررة المراجعرررة إدارة تترررولى 29
 .منها للحد ال زمة الرقابية واإلجراءا  مخاطرها

17.9% 38.5% 20.5% 20.5% 2.6% 4 56.4% 0.031 

 تحديرررد فررري تسررراعده التررري المهنررري األداء معرررايير بتطبيررر  الداخليرررة المراجعرررة إدارة موظفرررو يقررروم 30
 المصرف عمل على تؤثر التي المخاطر

12.8% 33.3% 38.5% 12.8% 2.6% 3 46.1 0.023 

 0.230 %47.4 3.3 %3.2 %21.5 %27.9 %36.6 %10.8 المستوى العام 

 0.001 %51.2 3.4 %2.3 %18.2 %28.3 %39.4 %11.8 لجميع فقرات المحور المستوى العام 
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 ( الساب  أن:4يتض  من جدول  

   المحور يساوي المستو  األول من قيمة الوسيط لجميه فقرا
تساوي النسبة الفعلية  مواف  بشدة، مواف ( ، وأن قيمة (3.5 
مسرررتو  الداللرررة  ، كمرررا بلررر (%50 أكبرررر مرررن وهررري  (56% 
 P-value ) 0.001)  ممررا يعنرري أن  ،(0.05 أقررل مررن وهررو

هرررررذا ا  فقرررررر أفرررررراد عينرررررة الدراسرررررة حرررررول  راءاالتجرررراه العرررررام آل
 داللة إحصائية، بمعنى أن هناك موافقة. المستو 

   المحررررور المسررررتو  الثرررراني مررررن قيمررررة الوسرررريط لجميرررره فقرررررا
النسبة الفعلية  مواف  بشدة، مواف ( ، وأن قيمة (3.4 يساوي 

( P-valueمسررررررررتو  الداللررررررررة   ، كمررررررررا بلررررررر (%50 تسررررررراوي 
ممرا يعنري أن االتجراه العرام  ،(0.05 أقل مرن وهو  (0.010 
داللررررة  هررررذا المسررررتو ا  فقررررر أفررررراد عينررررة الدراسررررة حررررول  راءآل

 .إلى حد  ما إحصائية، بمعنى أن هناك موافقة

   المحررررور المسررررتو  الثالررررت مررررن قيمررررة الوسرررريط لجميرررره فقرررررا
مواف ( النسبة الفعلية  مواف  بشدة، ، وأن قيمة (3.4 يساوي 
مسررتو   ، كمررا بلرر (%50 أكبررر مررن وهرري  (%51.3 تسرراوي 
ممررررا  ،(0.05 أقررررل مررررن وهررررو  (P-value ) 0.002الداللرررة  

ا  فقررر أفررراد عينررة الدراسررة حررول  راءيعنرري أن االتجرراه العررام آل
 داللة إحصائية، بمعنى أن هناك موافقة. هذا المستو 

   المحور يسراوي المستو  الرابه من قيمة الوسيط لجميه فقرا
تساوي النسبة الفعلية  مواف  بشدة، مواف ( ، وأن قيمة (3.3 
مسررتو  الداللرررة  ، كمرررا بلرر (%50 أقررل مررن وهرري  (47.4% 
 P-value ) 0.230) يعنري أن  مما ،(0.05 من  وهو أكبر

لرريو لررره داللرررة  فقررررا ينرررة حررول لراء أفررراد العاالتجرراه العرررام آل
ال تختلرررررف عرررررن عررررردم  إحصررررائية، بمعنرررررى أن نسررررربة الموافقرررررة

 الموافقة.

راء أفررراد عينررة الدراسررة المسررتو  العررام آلوبصررفة عامررة نجررد أن 
أن قيمررررة الوسرررريط لجميرررره متوسررررط حيررررت حررررول فقرررررا  المحررررور 
النسرربة الفعليررة  موافرر  ، وأن قيمررة (3.5 فقرررا  المحررور يسرراوي 

، كمررا (%50 أكبررر مررن وهرري  (%51.2 تسرراوي بشرردة، موافرر ( 
، وهررررررذا يعنرررررري أن (P-value ) 0.000  بلرررررر  مسررررررتو  الداللررررررة

هرررررذه الفقررررررا   أفرررررراد عينرررررة الدراسرررررة حرررررول راءاالتجررررراه العرررررام آل
بالموافقرررة بدرجررررة متوسرررط، وبالتررررالي نسرررتنتل مررررن ذلرررك أن أفررررراد 

لمراجعررة ال زمررة ألداء مهررام اا  تطلبررمالعينررة يتفقررون علررى أن ال
المصرررررارف  وفقررررا  لمرررردخل إدارة المخررررراطر تترررروفر لررررد الداخليررررة 

العاملررررة فرررري ليبيررررا بمسررررتو  متوسررررط، بنرررراء علررررى ذلررررك لتجاريررررة ا
نررررفض الفرضرررية الصرررفرية ونقبرررل الفرضرررية البديلرررة التررري ترررن  

الألمة لتطبيق المراجعة الداخلية وفقلًا ات التطلبمالوفر تتعلى: 
 التجارية. المصارف لمدخل إدارة المخاطر لدى

 :النتائج  -9

إلجابررررا  عينررررة الدراسررررة حررررول  ئيفرررري ضرررروء التحليررررل اإلحصررررا
إمكانيرررة تطبيررر  المراجعرررة الداخليرررة وفقرررا  لمررردخل إدارة المخررراطر 

 ى:لتوصل إلبالمصارف التجارية العامة في ليبيا تم ا

  أن المراجعين الداخليين العاملين بالمصارف التجارية يدركون
 بشكل كبير أهمية إدارة المخاطر في المصارف.

  المصارف المتطلبا  ال زمة ألداء مهام المراجعة  تتوفر لد
الداخليررة وفقررا  لمرردخل إدارة المخرراطر بشرركل متوسررط، وبالتررالي 
تتوفر لد  المصارف إمكانيرة لتطبير  المراجعرة الداخليرة وفقرا  

 لمدخل إدارة المخاطر.

 :التوصيات -10

 إمكانيرة تروفر ولضرمان إليهرا التوصل تم التي النتائل ضوء وفي
 يقترررررف المخرررراطر إدارة لمرررردخل وفقررررا   الداخليررررة المراجعررررة تطبيرررر 
 :وهي التوصيا  من مجموعة الباحثان

 برررررإدارة بدهميرررررة الرررررداخليين المرررررراجعين وعررررري تعزيرررررز ضررررررورة 
 االهتمررررام خرررر ل مررررن وذلررررك فيهررررا، دورهررررم وطبيعررررة المخرررراطر
 المخررررراطر إدارة مجرررررال فررررري مسرررررتمرة تدريبيرررررة دورا  برررررإجراء

 للمراجعة الحديت المفهوم مه يت ءم وبما الداخلية، والمراجعة
 .الداخلية

 نطرررا  وتوسررريه الداخليرررة المراجعرررة بوظيفرررة االهتمرررام ضررررورة 
 الداخلية المراجعة إلجراءا  الحديثة المفاهيم إطار في عملها
 المهنرررررة مجرررررال فررررري الحاصرررررلة التطرررررورا  مررررره يتماشرررررى وبمرررررا

 .والعمل

 الداخليرة والمراجعة المخاطر إدارة قسمي بين التنسي  ضرورة 
 فرررري يسرررراهم بمرررا ليبيررررا، فررري العاملررررة التجاريرررة المصررررارف فررري

ضافة أهدافها تحقي   .لها قيمة وا 
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