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العوامل املؤثرة ىلع دور املراجع الداخلي تجاه إدارة املخاطر
الولخص :

يف املصارف اليمنية

ٖدفت ايدزاض ١إىل ايتعسف عًَ ٢طتت٣ٛ
االٖتُتتتتإّ رتتتتخااز ٠ااملتتتتإ س اا تتتتإزف
ايُٝٓٝتتتٚ ،١اٚز ااساجتتتل ايتتتداإً ٞإااز٠
ااملتتتإ س اا تتتإزفٚ ،ازاضتتت ١ايعٛاَتتتٌ
ااؤثس ٠عً ٢قٝإّ ااساجتل رتدٚز ٙهتإ ٙإااز٠
ااملإ س ٚفكًإ اإ متً ١ٝااعإٜري ااٗٓ.١ٝ
ٚيتحكٝل ٖر ٙاألٖداف قطتُت ايدزاضت١
إىل غكني َثٌ ايػل األ ٍٚجإْت ايتصيتٌٝ
ايٓظتتتتس ٟاػتتتتهً ١ايخحتت ت َ ،تتتتٔ إتت ت ٍ
ايدزاضتتتتت ١ايتحًًٝٝتتتتت ١ألٖتتتتتِ ا زا ٤تتتتتٍٛ
ااٛضتتتتتٛشٚ ،اغتتتتتتٌُ عًتتتتتَ ٢تتتتتدإٌ عتتتتتٔ
ااساجعتتت ١ايداإًٝتتتٚ ١دوتتتٛز ياٚازٖتتتإ فُٝتتتإ
ٜتعًتتتل رتكٝتتت ِٝإااز ٠ااملتتتإ س .يَتتتإ ايػتتتل
ايثإْ ٞفُٝثتٌ ايدزاضت ١ااٝداْٝتَ ١تٔ إت ٍ
دٛشٜتتل اضتتتخٝإٕ عًتتَ ٢ساجعتت ٞا طتتإرإ
ايتتتداإًٝني اا تتتإزف ايُٝٓٝتتتٚ ،١رً تتتت
االضتتتخٝإْإ ااٛشعتت )62 ١اضتتتخٝإٕ اض ت ا
َٓٗتتإ  )53يتتإ  ١يًتحًٝتتٌٚ ،رعتتد ًٝتتٌ

للعلىم اإلنسانيت واالجخواعيت
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ٜ )1تصثس اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز٠
ااملإ س رإيعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝيًُساجل
ايداإً ٞاا سف.
ٜ )2تصثس اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز٠
ااملإ س رإيعٛاٌَ ايػمل  ١ٝيًُساجل
ايداإً.ٞ
 )3إٕ ايعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝينثس دصثريا
عً ٢اٚز ااساجل ايداإً َٔ ٞايعٛاٌَ
ايػمل .١ٝ
اا إزف
 )4إٕ ااساجل ايداإًٞ
ايٜ ١ُٝٓٝس ٣يْ٘ ٜك ّٛردٚز ٙهإ ٙإااز٠
ااملإ س رٓطخ %77 ١رإيػهٌ ايرٟ
دكتطَ ٘ٝتوًخإ ااٗٓٚ .١يهٓ٘
ْفظ ايٛقت ٜك ّٛمبٗإّ ختٌ رٗرا
ايكٝإّ
ايدٚز إىل جإْ ايطعف
مبٗإّ ٖإَٜ ١تٛج ايكٝإّ رٗإ.
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Abstract
The
study
aimed
to
knowledge of advertence extent
by risk management in banks,
Role of internal auditor in risk
management in banks, Studying
the charismatic factors on
internal auditor executing of his
role in risk management
according to the standards and
profession requisites.
The study consists of an
introduction and two chapters.
The first chapter deals with the
theoretic side of subject , The
second chapter deals with the
field side of the study. A
questionnaire was designed and
distributed to a sample of (62 )
internal auditors in Yemeni
banks, The researcher managed
to get back (53) form of the
questionnaire.
After analyzing the data, the
study showed the following
results:-

م2015 ) يناير9( ) الوجلذ5( العذد

1- The organizational factors
are effecting on internal
auditor
role
in
risk
management in bank.
2- The personal factors of
internal auditor are effecting
on internal auditor role in
risk management in bank.
3- The organizational factors
are effecting on internal
auditor
role
in
risk
management more than the
personal factors.
4- The internal auditor conceive
that he execute of his role in
risk management according
to
the
standards
and
profession requisites at rate
77%. But he execute another
tasks infract by this role and
there are weakness in
executing important tasks.
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حوهيذ
تٝب رإيعُتٌٚٚ ،ضتل اءجتسا٤ا
ييخح َٔ ايطسٚزَ ٟساقخَ ١طت ٣ٛااملإ س ايت
ايسقإر ١ٝاي شَ ١يًطٝوس ٠عً ٢دًو ااملإ س ٚا ثإز ايطًخ ١ٝهلإٚ ،إاازدٗتإ روسٜكت ١ضتً١ُٝ
َٔ يجٌ َٛانخ ١ايتوٛز ٚاآإفط ١ايػتدٜدٚ ،٠جتإ ٤دوتٛز َفتإٖ ِٝااساجعت ١ايداإًٝت١
ااؤضطإ اا تسف ١ٝيتٝعهظ ٖتر ٙايتوتٛزا ٚاال تٝإجتإ ااإيت ;١إذ ييتخح ااساجتل
ًُتٗإ َطتؤٚيٝإ إااز٠
ايداإً َ ٞدزًا اضتػتإزًٜإ ٚدٛجًٝٗٝتإ ٜطتإعد إااز ٠اا تسف
ااملإ سٚ ،دكً ٌٝااملإ س إىل دٚا َكخٛي.١
ٚميهتتٔ ايكتت ٍٛيٕ َعسفتت ١ااملتتإ س ٚدكُٗٝٝتتإ ٚإاازدٗتتإ ٖتتَ ٞتتٔ ايعٛاَتتٌ ايسٝ٥طتت١
دمإح اا إزف ٚاشاٖإزٖإ  ٚكٝكٗإ ألٖدافٗإ ،فخذا نإٕ ايدإ ٍٛااملإ س ٠ااك ٛا
 ٍٛعً ٢يزرإح يعً ٢إال يٕ عدّ إاازٖ ٠تر ٙااملتإ س روسٜكت ١عًُٝت ١يتحٝح ١قتد
ر٘ ا
كٝل األٖداف اءض ادٝج ١ٝيًُ سف.
ٜؤا ٟإىل فكدإ ايعإ٥دا ٚايفػٌ
ٚقتتد رٗتتس ا إجتت ١ااًحتت ١يخٓتتإ ٤ياٚا ٚعًُٝتتإ إإيتت ١دٗتتدف إىل إااز ٠خمتتإ س
اا سفٚ ،رتدي اا تإزف رٛضتل رتساَج إإيت ١ءااز ٠ااملتإ س ايت ميهٓٗتإ يٕ دكتدّ
األَتتٔ ٚايطتت َ ١يًُ تتسف ٚ .ازاضتتتٓإ ٖتتر ٙضتتٓتٓإ ٍٚاٚز ااساجتتل ايتتداإً ٞإااز٠
ااملإ س اي دتعسض هلإ اا إزفٚ ،ايعٛاٌَ اي دؤثس عًٖ ٢ترا ايتدٚز ٚذيتو َتٔ ٚجٗت١
ْظس ااساجعني ايداإًٝني اا إزف اي.١ُٝٓٝ
هشكلت الذراست
إٕ دعإرِ اٚز ااساجل ايداإً ٞايفِٗ اي حٝح ءااز ٠ااملإ س اا سفٚ ،١ٝايتكٝتِٝ
ايتتراد ٞهل تإٚ ،إجتتسا٤ا ايسقإرتت ١عًٗٝتتإٜ ،توً ت َعسفتتٖ ١تترا ايتتدٚز هتتإ ٙااملتتإ س اي ت
دتعتتتسض هلتتإ اا تتتإزف ايتتتٚ ،ُٔٝايعٛاَتتتٌ ااتتتؤثس ٠فٝتتت٘ٚ ،ميهتتتٔ دًملتتتٝش َػتتتهً١
ايدزاض١

ايتطإؤال ايتإي١ٝ

- 1ما دَر املراجع الداخلْ يف إدارٔ املداطر َفقا للمتطلبات املًهّٕ؟
- 2يل ِقُم املراجع الداخلْ بدَرٍ يف إدارٔ املداطر يف املصارف الّمهّٕ؟
 - 3مااا يااْ اللُاماال املاايارٔ يف اّااام املراجااع الااداخلْ باادَرٍ سلااُ إدارٔ املداااطر يف
املصارف؟
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أهويت الذراست
دربش يُٖٖ ١ٝر ٙايدزاض َٔ ١يُٖ ١ٝاا إزف ي قت إا ٚاٚزٖتإ ايتُٓٝت ،١فخإْٗٝتإز
اا إزف دٓٗإز اقت إاٜإ ايدٚ ،ٍٚرك ٠ٛاا إزف ٜك ٣ٛاالقت إا ٚدٓتتعؼ ايتُٓٝتٚ ،١اتإ
يًُملإ س َٔ دصثري عً ٢اا إزف ٚدٓتٛش ااملتإ س ايت دتعتسض هلتإ ،رتسش يُٖٝت ١ازاضت١
اٚز ااساجل ايداإً ٞإاازٖ ٠ر ٙااملتإ س ٚايت ًت عًٗٝتإَٚ ،تٔ ااتصَ ٍٛيٕ كتل ٖترٙ
ايدزاض ١ا د- :ٞ
 - 1مشا اااادٔ املصا ااارف يف التلا اارف الا ااٖ اي ا ا ادَات إدارٔ املدا اااطر ال ا ا
نظاطًا َسبل الشّطرٔ الًّا.

ل اا

 - 2مشا اااادٔ املصا ااارف يف ملرفا اإ ايمّا اإ دَر املراجا ااع الا ااداخلْ ا اااٍ إدارٔ ي ا ا ٍ
املدااطر َايمّتاٌ اااٍ مشاااادٔ اةدارٔ الللّااا للمصاارف َاةدارات املدتل اإ يف
ادٓ املداطر َ لعّ األرباح.
أهذاف الذراست
ٖدفت ٖر ٙايدزاض ١إىل

كٝل ا د- :ٞ

 - 1التلرف الٖ مشتُٗ االيتمام بإدارٔ املداطر يف املصارف الّمهّٕ.
- 2دراسٕ دَر املراجع الداخلْ يف إدارٔ املداطر يف املصارف.
 - 3دراسٕ اللُامل امليارٔ الٖ اّام املراجع بدَرٍ
امللاِري املًهّٕ.

اٍ إدارٔ املداطر َفقا ملا متلّإ

فرضياث الذراست
َتتتٔ إت ت ٍ اضتعساضتتتٓإ ألٖتتتداف َٚػتتتهً ١ايدزاضتتت ١ميهتتتٔ يتتتٝإ  ١ايفسضتتتٝإ
ا د- :١ٝ
 - 1اايار اللُاماال التهعّمّاإ للمراجااع الااداخلْ الااٖ دَرٍ
املصارف.

اااٍ إدارٔ املداااطر يف

 - 2اايار اللُاماال الظدصاإّ للمراجااع الااداخلْ الااٖ دَرٍ
املصارف.

اااٍ إدارٔ املداااطر يف

 - 3ال ِقُم املراجع الداخلْ يف املصارف الّمهّإ بادَرٍ
قتضٌّ متطلبات مًهٕ املراجلٕ الداخلّٕ.
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هنهجيت الذراست
قطُت ايدزاض ١إىل غكني- :
-

-

ميثٌ ايػل األ ٍٚجإْ ايتصي ٌٝايٓظس ٟاػهً ١ايخحت َ ،تٔ إت ٍ ايدزاضت١
ايتحً ١ًٝٝألِٖ ا زا ٍٛ ٤ااٛضٛشٚ ،اغتٌُ عًَ ٢دإٌ عٔ ااساجعت ١ايداإًٝت١
ٚدوٛز ياٚازٖإٚ ،إااز ٠ااملإ س.
يَتتإ ايػتتل ايثتتإْ ،ٞفُٝثتتٌ ايدزاضتت ١ااٝداْٝتتٚ ،١ضٝطتتتملدّ ااتتٓٗج ايٛيتتفٞ
ًٝتتٌ ازا ٤عٓٝتتَ ١تتٔ ااتتساجعني ايتتداإًٝني اا تتإزف ايُٝٓٝتت ١تتَ ٍٛتتت ريا
ايدزاض.١

هجخوع وعينت الذراست
اضتٗدفت ايدزاض ١اٚز ااساجتل ايتداإً ٞاا تإزف دكٝت ِٝإااز ٠ااملتإ سَٚ ،تٔ
اآوكتت ٞيٕ ٜهتت ٕٛتُتتل ايدزاضتتٖ ١تتِ ااتتساجعني ايتتداإًٝني ٖتتر ٙاا تتإزف; يتترا
ٜتهتت ٕٛتُتتل ايدزاضتتَ ١تتٔ ااتتساجعني ايتتداإًٝني اا تتإزف ايُٝٓٝتتٚ ،١عتتداِٖ 14
َ سفًإ ميًٓٝإ هلإ ٛاي 236 ٞفسعًإ خمتًف احملإفظتإ  .)1اإتتري عٓٝتَ ١تٔ تُتل
ايدزاض ١دته 62 َٔ ٕٛفسعًإ.
أداة الذراست
اعتُد ايخإ

عً َ ٢دز ٜٔجلُل ايخٝإْإ ُٖإ:

املصادر الثانُِٕ جلُل ااتإا ٠ايعًُٝت ١يًجإْت ايٓظتسَ ٟتٔ ايدزاضت ١اعتُتد عًت ٢األارٝتإ
ااتعًكتتتت ١مبٛضتتتتٛش ايدزاضتتتت١

ايهتتت ت ٚايتتتتدٚزٜإ ٚاأل تتتتإ ٚايٓػتتتتسا ٚااٛاقتتتتل

االيه ْٝٚتتت ١ايعسرٝتتتٚ ١األجٓخٝتتتَٚ ،١عتتتإٜري ااساجعتتت ١ايداإًٝتتت ١رإءضتتتإف ١إىل ايٛثتتتإ٥ل
ا هٚ ١َٝٛايكٛاْني ٚاألْظُ ١ذا اي ً.١
املصادر األَلّإ جلُل رٝإْإ ايدزاضت ١ااٝداْٝت ١مت د تُ ِٝاضتتخإْ٘ َهْٛتَ ١تٔ جتصي،ٜٔ
اغتٌُ اجلص ٤األ ٍٚعً ٢ايخٝإْتإ ايػمل ت ١ٝألفتساا ايعٓٝتَ ١تٔ ااؤٖتٌ ايعًُتٚ ،ٞااترب٠
ايعًُٚ ،١ٝااسنص ايٛرٝفٚ ،ٞايػٗإا ٠ااٗٓ ١ٝاي حيًُٗإ ااساجل.
رُٓٝإ اغتٌُ اجلص ٤ايثإْ ٞعً 43 ٢فكسَ ٠كطتُ ١إىل ث ثت ١تإال يكٝتإع فسضتٝإ
ايدزا ضتت ،١مت د تتُُٗٝإ رٓتتإ ٤عًتتَ ٢توًختتإ َعتتإٜري ااساجعتت ١ايداإًٝتتٚ ١نتترا ايدزاضتتإ
 ) 1البنك املركسي اليمني ،التقرير السنوي 1111م http://www.centralbank.gov.ye/App_Upload/Annl_rep2011_ar.pdf
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ايطإركٚ ،١يعوٝت يهٌ ضؤاٍ مخط ١ردا َٔ ٌ٥اءجإرإ ٚفكإ اتدز يٝهتس َتٔ تري
َٛافل رػد ٠إىل َٛافل رػدٚ ،٠يعو ٞيهٌ ضؤاٍ ٚشٕ ٜتدز َٔ ٚا د ت ٢مخط.١
رً تتت عتتدا االضتتتخٝإْإ ااٛشعتت 62 ١اضتتتخٝإٕ ،رُٓٝتتإ رً تتت االضتتتخٝإْإ ااطتت ا٠
ٚاي تتإ  ١يًتحًٝتتٌ  53اضتتتخٝإٕٚ ،يتحًٝتتٌ ايخٝإْتتإ ايتت تعتتتٚ ،اإتختتإز فسضتتٝإ
ايدزاضتتتت ،١متتتتتت االضتتتتتفإاَ ٠تتتتٔ ا صَتتتت ١اء تتتتإ ١ٝ٥يًعًتتتت ّٛاالجتُإعٝتتتت)SPSS ١
ٚ ،Statistical Package for Social Sciencesاضتتتتملدّ عتتتدا َتتتٔ األضتتتإيٝ
اء إ َٔ ١ٝ٥يجٌ دٛرٝف ايخٝإْإ اجملُع ١ادَ ١ي ساض ايدزاض.١
الذراساث السابقت
دٛجتتد رعتتد ايدزاضتتإ ايعسرٝتتٚ ١األجٓخٝتت ١ايٓتتإاز ٠اي ت دٓإٚيتتت رعتتد جٛاْ ت ٖتترٙ
ايدزاضتت ،١يهتتٔ ال دٛجتتد ازاضتت ١ط ت عًتتِ ايخإ ت دٓإٚيتتت ااٛضتتٛش اجلُٗٛزٜتت١
اي ،١ُٝٓٝي ٚدٓإٚيت٘ نُإ عسض٘ ايخإ ٚ ،فُٝإ ًَ ًٜٞملش هلر ٙايدزاضإ :
 )1دراسٕ رضُاى ( ٖ :)2( ) 2112دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف عًَ ٢د ٣دصثري ااساجع١
ايداإً ١ٝإااز ٠ااملإ س اا سف ١ٝايخٓٛى ايتجإز ١ٜركوإش صٚ ٠فكإً اعإٜري
ااساجع ١ايدٚيٚ ،١ٝيتحكٝل يٖداف ٖر ٙايدزاض ١مت د ُ ِٝاضتخإَْ ١هَٔ ١ْٛ
يزرع ١حمإٚزٚ ،شعت عً ٢ااساجعني ايداإًٝني اا إزف ايتجإز ١ٜقوإش ص٠
ايخإيغ عداٖإ )ٚ .(33نإٕ َٔ يِٖ ْتإ٥ج ايدزاضٚ :١جٛا االي ١إجيإر ١ٝرني دوخٝل
َعإٜري ايطُإ َٔ قخٌ يجٗص ٠ااساجع ١ايداإً ١ٝاا إزف ايتجإز ١ٜايفًطو١ٝٓٝ
ٚرني إااز ٠ااملإ س اا سفٚٚ .١ٝجٛا االي ١إجيإر ١ٝرني دوخٝل َعإٜري األاا َٔ ٤قخٌ
اا إزف ايتجإز ١ٜايفًطوٚ ١ٝٓٝرني إااز ٠ااملإ س
يجٗص ٠ااساجع ١ايداإً١ٝ
اا سفٚٚ .١ٝجٛا االي ١إجيإر ١ٝرني اٚز ااساجل ايداإً ٞإااز ٠ااملإ س اا سف١ٝ
َٚد ٣إازان٘ يٝإ دوخٝكٗإ.
 )2دراسٕ املديُى (ٖ :)3 )2111دفت ٖر ٙايدزاض ١إىل ايتعسف عً ٢اٚز ااساجل ايداإًٞ
دفع ٌٝإااز ٠ااملإ س اا إزف ايعإًَ ١قوإش ص ٝ ،٠يُعد اضتخٝإٕ ٚمت
دٛشٜعٗإ عً ٢تُل ايدزاض ١ايخإيغ عداَ ( 50 ٙساجعإً ااإًٝإًٚ ،قد دٛيًت
ايدزاض ١إىل ُٛع َٔ ١ايٓتإ٥ج نإٕ يُٖٗإٚ :جٛا ٚع ٞيد ٣ااساجل ايداإًٞ
 ) 1رضوان ،إيهاب دًب" ،أثر املراجعة الداخلي على إدارة املخاطر في ضوء معاًير املراجعة الدولية ( دراسة حالة البنوك الفلسطينية
في قطاع غزة )" ،رسالت ماجستير ،الجامعت إلاسالميت غسة.1111 ،
 ) 3املدهون .إبراهيم رباح" ،دور املراجع الداخلي في ثفعيل إدارة املخاطر في املصارف العاملة في قطاع غزة( ،دراسة ثطبيقية) ،رسالت
ماجستير ،الجامعت إلاسالميت غسة.1111 ،
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رصُٖ ١ٝاٚز ٙدفع ٌٝإااز ٠ااملإ س ،نُإ ٜدزى يُٖٚ ١ٝجٛا ْظإّ حمهِ ألعُإٍ
ااساجع ١ايداإًٚ ،١ٝيُٖ ١ٝقٝإَ٘ مبساقخٚ ١دكْ ِٝٝظإّ إااز ٠ااملإ س ايكإِ٥
اا سف ،دٛيًت ايدزاض ١يٜطًإ إىل يْ٘ يٝظ َٔ َٗإّ ااساجع ١ايداإً ١ٝدٜد
ااملإ س ٚإاازدٗإ ٚإمنإ اٚزٜ ٙتُثٌ دكد ِٜاالضتػإزا ٚايتٛيٝإ رػصٕ إااز٠
ااملإ سٚ ،الرد َٔ ٚجٛا دٓطٝل رني ااساجع ١ايداإًٚ ١ٝإااز ٠ااملإ س يطُإٕ ضري
ايعٌُ رهفإ ٠٤اا سف.
()4
 )3دراسٕ مجلٕ َالربغُاْ ( ٖ : ) 2117دفت ايدزاض ١يكٝإع َد ٣قٝإّ ااساجل
ايخٓٛى ايتجإز ١ٜاألزاْ َٔ ،١ٝإ ٍ دٛشٜل
إااز ٠ااملإ س
ايداإً ٞردٚزٙ
اضتخٝإٕ عًَ 138 ٢ساجل ااإً ٞدطُٓت  30عخإز ،٠قطُت إىل مخظ ُٛعإ ،
رإالعتُإا عًَ ٢إ يدز عٔ جلٓ ١زعإ ١ٜايتٓظُٝإ اءاازٚ . COSO ١ٜدٛيًت
ايدزاض ١إىل :قٝإّ ااساجل رإيتعسف عً ٢يْػو ١ايسقإر ١مبطتٚ ،)%96 ٣ٛقٝإَ٘
رإيتعسف عً ٢ر ١٦ٝايسقإر ١مبطت ،)%92 ٣ٛثِ دٜد ٚدك ِٝٝااملإ س ٚإجسا٤ا
االضتجإر ١هلإ مبطتٚ ،)%91 ٣ٛإجسا ٤االد إال ٚهُٝل ااعًَٛإ مبطت)%89 ٣ٛ
ٚيإريا اءجسا٤ا اي شَ ١اساقخ ١فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س مبطت.)%88 ٣ٛ

 )4دراسٕ ملًد املراجلٕ الداخلّٕ الربِطانْ ( :)5()2114

ٖدفت ايدزاض ١إىل رٝإٕ

ايوسم ااطتملدَ َٔ ١قخٌ ااساجعني ايداإًٝني يًحفإر عً ٢ااٛضٛعٚ ١ٝاالضتك ي١ٝ
اي دوًخٗإ ااعإٜري ايدٚي ١ٝيًُساجع ١ايداإً ١ٝااإي ١رإاُإزضإ ااٗٓ ١ٝعٓد دكدِٜ
اادَإ ايتٛنٝدٚ ١ٜاالضتػإز َٔ ١ٜقخٌ ااساجعني ايداإًٝنيٚ .دٛيًت ايدزاض١
إىل عدا َٔ ايٓتإ٥ج َٓٗإ :يٕ إااز ٠ااملإ س ٖ ٞايعٓ س األضإض ٞا ٛنُ،١
ٚيٕ اءااز ٖٞ ٠ااطٛ٦ي ١عٔ ٚضل ٚدػ  ٌٝإااز ٠ااملإ سٚ ،يٕ ايدٚز األضإضٞ
يًُساجع ١ايداإً ١ٝإااز ٠ااملإ س ٖ ٛدكد ِٜايتٛنٝد إىل اءااز ٠ايعًٝإ ً ٚظ
اءااز ٍٛ ٠فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س.

 )5دراسٕ  : 6 )2113( Williamسقت ٖر ٙايدزاض ١إىل اٚز ٚرٝف ١ااساجع ١ايداإًٞ
إضإف ١ق ١ُٝيًُػسٚش َٔ إ ٍ دصنٝدٖإ عً ٢عًُ ١ٝايتك ِٝٝايراد ٞيًُملإ س،
 ) 4جمعت ،أحمد حلمي .والبرغوثي ،سمير" ،دور املراجع الداخلي في إدارة املخاطر في البنوك التجارية ألاردهية دراسة ميداهية" بحث
ملدم للمؤجمر العلمي السنوي السابع ،إدارة املخاطر واكتصاد املعرفت ،املحور الثامن \ ،كليت الاكتصاد والعلوم إلاداريت ،جامعت
السيتوهت ،عمان ،ألاردن1117/4/18 ،م.
) The Institute of Internal Auditors UK and Ireland. " The Role of Internal Auditors in Risk Management" . 2004

5

6 ) William R .Kinney. Jr. (2003) , Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes , The Institute of Internal

Auditors Research Foundation copyright by IIA , 247.
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ٚيند ايدزاض ١عً ٢يٕ دٛفري فسٜل َٔ األغملإص ٜسنص ٕٚعً ٢ايتك ِٝٝايرادٞ
كٝل األٖداف ااسض ١َٛيًُػسٚش،
يًُملإ س ٚشٜإا ٠ايٛع ٞرتصثري ااٛرفني
ٚعٓد ايتملوٝب يًسقإر ١عً ٢ااملإ س جي يٕ ٜتِ دكَ ِٝٝطت ٣ٛنٌ إوس  ٚدٜد
ايسقإر ١اآإضخ ١يتملفٝف ااملإ س  ٚدٜد َطت ٣ٛاارب ٠ااوًٛر ١يتٓفٝر دًو
األْػو.١
()7
 )6دراسٕ ٖ : Simmons, 1997دفت ايدزاض ١اىل دٜد َدَ ٣طإُٖ ١ااساجع١
ر١٦ٝ
كٝل يٖداف اآظُٚ .١يٚضحت يٕ ايتوٛزا ااطتُس٠
ايداإً١ٝ
ايٓػإط ،يا إىل د ري اٚز ااساجل ايداإً ،ٞنٓتٝج ١يتٛضٝل ايٓوإم ايتكًٝدٟ
يًُساجع ١ايداإً ،١ٝرخضإف ١إيني جدٜدُٖ ٜٔإ:
ااملإ س اءض ادٝج ١ٝااتعًك ١رإي ٛد٠
 ايتك ِٝٝايػإٌَ يًُملإ س ٠ضٛا ٤متثً
االقت إا ١ٜنهٌ ٚاي دؤثس قدزدٗإ عً ٢كٝل يٖدافٗإ ايعإَ .١ي ٚخمإ س
ايعًُٚ ١ٝاي دؤا ٟإىل عدّ كٝل األْػو ١ايفسع ١ٝألٖدافٗإ احملدا َٔ ٠قِخٌ
اءااز .٠ي ٚااملإ س ٠ااإي ١ٝاي دؤا ٟإىل ايتصثري ايطًيب عً ٢ايتٛاشٕ ااإي ٞرطخ
ايسقإر ١ري ايفعإي ١ي ٚري اآإضخ.١
 دٛي ٌٝايٓتإ٥ج اهلإَ ١يإلااز ٠ايعًٝإ ٚاءاازا ايتٓفٝر ١ٜااطٛ٦ي.١
هذخل عن الوراجعت الذاخليت وحطىر أدوارها في حقيين إدارة الوخاطر
أوال :الوراجعت الذاخليت وأهذافها وههاهها
طت ايتوتٛز ايترٟ
يكد دعدا ايتعسٜفإ اي دٓإٚيت ااساجعت ١ايداإًٝتٚ ١دوتٛز
ل رٗر ٙايٛرٝفٚ ،١يرسشٖإ َإ يدز عٔ َعٗد ااساجعني ايداإًٝني )  ،) IIAففت ٞعتإّ
 1964مت اعتُإا ايٝتٌ دعسٜتف ااساجعت ١ايداإًٝت :١عًت ٢يْت٘ َساجعت (review) ١يألعُتإٍ
تتني
ٚايطتج  ،دتتِ ااإتتٌ اآػتص ٠ر تتفَ ١طتتُس ٠ي ٝإْتإًٚ ،رٛاضتتوَ ١تٛرفني َتمل
هلرا اي سض ٚخيتًف ْوإم ٚيٖداف ااساجع ١ايداإًَٓ َٔ ١ٝػص ٠إىل يإس ٣خكتإ جتِ
ْٛٚش ْػإط اآػص.٠
 ٚعتتإّ  ّ1996مت يتتٝإ  ١ايٝتتٌ جدٜتتد يتعسٜتتف ااساجعتت ١ايداإًٝتتَ ١تتٔ قختتٌ َعٗتتد
ااساجعني ايداإًٝني عً ٢اْ٘ ْػإط ْٛع ،ٞاضتػإزَٛٚ ٟضٛعَ ٞطتكٌ ااإتٌ ااؤضطت١
َ ُِ اساجع ٚ ١طني إدمإش يٖداف ااؤضطتَ ١تٔ إت ٍ ايتحكتل َتٔ ادختإش ايطٝإضتإ

7) Simmons, M. R.: “COSO Based Auditing”, Internal Auditor, Vol. 54, December 1997, pp. 68-73.
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ٚااوب ٚاءجسا٤ا ااٛضٛعٚ ١اق اح ايتحطٓٝإ اي شّ إاإإهلإ تت ٢د تٌ إىل ازجت١
ايهفإ ١ٜاءْتإج ١ٝايك .)8 ٣ٛ
َٚتتٔ ثتتِ رتتدي ايتٛجتت٘ ذمتت ٛايٝتتٌ جدٜتتد يتعسٜتتف ااساجعتت ١ايداإًٝتتَ ١تتٔ قختتٌ َعٗتتد
ااتتتساجعني ايتتتداإًٝني األَسٜهتتتٝ ٞتت عتتتسف ااساجعتتت ١ايداإًٝتتت ١عتتتإّ  1999رصْتتت٘
«ْػإط دٛنٝد ٚاضتػإزا َطتكٌ َٛٚضٛع ُِ َ ،ٞءضإف ١قُٝت ١ألعُتإٍ ايػتسن١
 ٚطتتٗٓٝإٜٚ ،طتتإعد عًتت ٢كٝتتل يٖتتدافٗإ َتتٔ إ ت ٍ اْتٗتتإ َتتدإٌ َٛضتتٛع ٞيتكٝتتِٝ
 ٚطني فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س ٚفعإي ١ٝايسقإرٚ ١فعإي ١ٝإااز ٠ايتحهِ ااؤضط)9 .ٞ
ٖٚتتَٓٗ ٞتتَ ١توتتٛزَٚ ٠تتت ري ٠دطتتع ٢إىل دوتتٜٛس ر٦ٝتٗتتإ ايتػت  ١ًٝٝيتتتت َ ّ٤تتل ايتتت ريا
ااطتجد ٠اهلٝإنٌ ايتٓظ ٚ ١ُٝٝعًُٝإ اآظُٚ ١دهٓٛيٛجٝإ ااعًَٛإ ")10 .
 ٚعإّ  2008يدز يٜطإ دعسٜف يًُساجع ١ايداإًٚ ١ٝيعٝتد إيتداز ٙرػتهٌ ْٗتإٞ٥
عإّ ٚ ّ2009ايرْ ٟش عً :٢يٕ ااساجع ١ايداإًْ ٖٞ ١ٝػإط دصَٝين ٚاضتػإزَ ٟطتتكٌ
كٝتتل
َٛٚضتتٛع َ ٞتتُِ ءضتتإف ١قُٝتت ٚ ١طتتني عًُٝتتإ اآظُتت ١عتترب َطتتإعددٗإ
يٖدافٗإ رٛاضو ١إنطإرٗإ ايَٓ ١ٝظَُٗٓٚ ١ج اْطخإ  Disciplined ٞيتكٝت ٚ ِٝطتني
فعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س ٚايسقإرٚ ١عًُٝإ ا ٛنُ)11 .١
تٌ يًُساجعت ١ايتداإًَ ٞتٔ إت ٍ دعسٜفت٘ إت ٍ َتدا شَٓٝت١
ٜٚتطح ايتوتٛز ايترٟ
َتعإقخٚ ،١دمد َٔ ٖرا ايتعسٜف يٕ ْػإط ااساجع ١ايداإًَٗ ١ٝتتِ رتكٝت ِٝإااز ٠ااملتإ س
 ٚطني فعإيٝتٗإ.
ٚدؤند رعد ايدزاضإ  )12عًَٛ ٢افك ١ااساجل ايداإً ٞعًَ ٢إ ٜك ٘ ايتعسٜتف
ا تتد ٜيًُساجعتت ١ايداإًٝتت ،١رتتصٕ ٜهتت ٕٛدكٝتت ِٝااملتتإ س ٖتت ٛااُٗتت ١األضإضتت ١ٝيٛرٝفتت١
ااساجعتتت ١ايداإًٝتتتٚ .١يغتتتإز يٜطت تإً إىل يٕ يقطتتتإّ ااساجعتتت ١ايداإًٝتتت ١يتتتدٜٗإ ااتتتربا
ايهإفٚ ١ٝايكإاز ٠عًت ٢دٓفٝتر إجتسا٤ا دكٝت ِٝااملتإ س ايت دٛاجٗٗتإ ايػتسن ١ر تٛز٠
َسضٚ ،١ٝيٕ ِٖ ٜخحث ٕٛااُ٥إً عٔ يضإي ٚ ٝسم ينثس فعإي ١ٝدكدٜس ااملإ س.

 )8خلف عبد هللا الورداث ،املراجعة الداخلي بين النظرية والتطبيق وفقا ملعاًير املراجعة الدولية ،الطبعت ألاولى ،مؤسست الوراق
للنشر والتوزيع ،ألاردن ، 2006 ،ص .31
9

) IIA , Avision for the future , Professional Practices framework for Internal Auditing , Altamonte Springs , IIA , 1999a
, www.theiia.org.
10
) Parkinson, M.: “Presenter at the Institute of Internal Auditors Educators Symposium”, Sydney Australia, 20 October
1999.
11
( Institute of Internal Auditors IIA, " Definition of Internal Auditing", Issued: October 1, 2008, REV: January 1, 2009
.p 1.
http://www.theiia.org .
12
) Nagy, L.. and Cenker, W. 2002. An assessment of the newly defined internal audit function, Managerial Auditing
Journal. Bradford: Vol.17, Iss. 3; p.130.
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ٚقتتد يغتتإز  Andersonإىل يٕ ايتتدٚز ايتتتصَٝين يًُساجعتت ١ايتتداإًٜ ٞػتتٌُ دكتتدِٜ
دصنٝدا َٛضٛع ١ٝخب تٛص ْظتِ ايسقإرت ١ايداإًٝتٚ ١إااز ٠ااملتإ س ٚدٛافتل ايػتسن١
َتتل َعتتإٜري ا ٛنُتتٚ ١ااتوًختتإ اءاازٜتت ١ا دٜثتت ١األإتتس ،٣يَتتإ ايٓػتتإط االضتػتتإزٟ
فٝتطُٔ إجسا ٤ددز ٚ ٜفٝتص ايعتإًَني ت ٍٛايسقإرت ١ايداإًٝتٜٚ ،١تتِ دٛجٝت٘ ااتدَإ
االضتػإز ١ٜرػهٌ يضإض ٞإىل اءااز ٠ايعًٝإ يًػتسن ،١يَتإ ااتدَإ ايتصَٝٓٝت ١فتٛجت٘
إىل ًظ اءاازٚ ٠جلٓ ١ااساجع)13 .١
ٚييتتخح ااساجتتل ايتتداإًَ ٞوإيخ تإً رتتصٕ ٜهتت ٕٛيدٜتت٘ عتتدا َتتٔ ااٗتتإزا ايفٓٝتت)14 ١
يتطتتإعد ٙفٗتتِ ااوتتب ٚيضتتظ رٓتتإ ٤ايتترباَج ٚدؤًٖتت٘ يًعُتتٌ عًتت ٢دكتتد ِٜايتٛيتتٝإ
اي شَ ١افد ايتهإيٝف َل احملإفظ ١عًْ ٢فظ َطت ٣ٛاجلٛا ٠األاا.٤
ايداف املراجلٕ الداخلّٕ يف املصارف
يكد قإّ َعٗد ااتساجعني األَسٜهتَ ٞعتسض دٜتد ٙألٖتداف ااساجعت ١ايداإًٝت١
رتصنٝتتد ضتتسٚز ٠يٕ دػتتتٌُ ٖتتر ٙاألٖتتداف عًتت ٢دكٝتت ِٝنفإٜتتْ ١ظتتإّ ايسقإرتت ١ايداإًٝتت١
ٚايتٓظتت ِٝاءاازٚ ٟايطتتٛارب ايعإَتت ١يألعُتتإٍ ٚفعإيٝتٗتتإٜٚ .ك تتد رإيطتتٛارب ايسقإرٝتت١
ايعإَ ١يألعُإٍ ضتخب األإوتإز األضإضت ١ٝايت دٛاجت٘ اا تسف ٚااسدخوت ١رعًُٝإدت٘ َثتٌ
خمتتإ س اال٥تُتتإٕٚ ،خمتتإ س يتتسف ايعُت ٚ ،خمتتإ س األزرتتإح ٚايعًُٝتتإ ٚ ،ايدعإٜتت١
اا تإزف
ايطتًخ ١ٝايطتُع...)١إ ٚ ،فُٝتإ ًٜت ٞيٖتِ يٖتداف ااساجعت ١ايتداإًٞ
- : 15
َ - 1طإعد ٠اا سف
َ - 2طإعد ٠ااطٛ٦يني
- 3

كٝل يٖداف٘.
ايكٝإّ مبطؤٚيٝإدِٗ رفإعًٚ ١ٝنفإ. ٠٤

اا سف

كٝل ايسقإر ١ايفعإي ٚ ١طني إااز ٠ااملإ س رتهًفَ ١عكٛي. ١

 - 4االضتملداّ األَثٌ يًُٛازا ااتإ ١

اا سف

 - 5دكْ ِٝٝظإّ ايسقإر ١ايداإًٚ ١ٝايٓظِ ٚاءجسا٤ا
 - 6محإ ١ٜيي ٍٛاا سف
 - 7دكَٚ ِٝٝساقخ ١ااملإ س
 - 8ااطإعد٠

االَتثإٍ يًكٛاْني ٚدكد ِٜايتكإزٜس رػهٌ َطتكٌ يًجٓ ١ااساجع١
( Anderson, Urton, CH. 4 "Assurance and Consulting Services".2003, P106.

13
14

- Ratliff, R.L. and Redding, K.F,"Introducation to Auditing: Logic, Principles, and Techniques", The Institute of
Internal Auditors, Florida, 2002. P 3.
15
- RSM Astute Consulting." Internal Audit and Risk Management".,2008, P 5
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َ - 9ساجع ١االيتصاّ رإيطٝإضإ ٚاءجسا٤ا ٚايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ااإٌ اا سف.
متطلبات حتقّ ايداف املراجلٕ الداخلّٕ:
ٜتوً

كٝل األٖداف ااػإز إيٗٝإ يع  ٙيَس:ٜٔ

 )1عً ٢إااز ٠ااساجع ١ايداإً ١ٝياا ٤األعُإٍ ا د:١ٝ
 يعُإٍ ااساجع ١ايداإً. ١ٝ يعُإٍ دك ٚ ِٝٝطني إااز ٠ااملإ س . يعُإٍ َساجع ١اي ؼ ٚاال تٝإٍ . يعُإٍ زقإرْ ١ظإّ اجلٛا. ٠ فحتتتش ازاضتتتإ جتتتد ٣ٚااػتتتإزٜل اجلدٜتتتدٚ ٠ايتتتدإٍٛايػسنإ .
 -االضتػإزا ٚايعًُٝإ ااإي ١يإلااز ٠ايعًٝإ .

االْتتتدَإجإ ٚغتتتسا٤

 )2يٕ ٜه ٕٛءااز ٠ااساجع ١ايداإً ١ٝايٛضل ايتٓظ ُٞٝا دٞ
 االضتك ٍ ايتإّ عٔ اي ٛدا اي دساجعٗإ . اعتُتتإا ايطٝإضتتإ ااإيتت ١رإاساجعتت ١ايداإًٝتت ١عتتٔ سٜتتل جلٓتت ١ااساجعتت ١يًٚظ اءااز. ٠
 اعتُإا جلٓ ١ااساجعَٝ ١ثإم ااساجع ١ايداإً ١ٝايتر ٟحيتدا ٖتدف ْٚوتإم َٗٚتإَّٚطؤٚيٝإ ٚي ٝإ ااساجع ١ايداإً. ١ٝ
 عدّ دكٝٝد ْوإم ااساجع ١ايداإً. ١ٝ جي يال ٜه ٕٛيًُساجعني ايداإًٝني ي ٟضًو ١يَ ٚطتؤٚي ١ٝعتٔ األْػتو ١ايتٜك َٕٛٛمبساجعتٗإٚ .عٓتد َػتإزن ١ااساجعت ١ايداإًٝت ١إااز ٠ااملتإ س ٜؤإتر
االعتخإز عدّ دصثس االضتك يٚ ١ٝااٛضتٛعَٚ .١ٝتد ٣ايفإ٥تد ٚ ٠ايتوتٜٛس يٓظتإّ
إااز ٠ااملإ س .
مًام َنطاق املراجلٕ الداخلّٕ
يكد دوٛز َٗإّ ااساجع ١ايداإًٚ ١ٝادطل ْوإقٗإ يٝػٌُ ا د. ٞ
 - 1دكٝتتت ِٝيْػتتتو ١اآػتتتصٚ ٠يْظُتتت ١ايسقإرتتت ١ايداإًٝتتتًٝ ٚ ١تتتٌ ااملتتتإ س رػت تهٌ
َٛضٛعَٚ ٞطتكٌ.
َ - 2ساجعَ ١د ٣إَهإْ ١ٝاالعتُإا عً ٢ااعًَٛإ ااإيٚ ١ٝايتػ .١ًٝٝ
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 - 3ايتصند َٔ االيتصاّ رإيطٝإضإ ٚاءجسا٤ا ٚااوب ٚايٓظِ ٚايًٛا٥ح.
َ - 4ساجعٚ ١ضإ ٌ٥ا فإر عً ٢األيٚ ٍٛايتحكل َٔ ٚجٛا دًو األي.ٍٛ
 - 5دك ِٝٝنفإ ٠٤اضتملداّ ااٛازا ااتإ .١
َ - 6ساجعتتت ١ايتتترباَج  ٚايعًُٝتتتإ يًتصنتتتد َتتتٔ يٕ ايٓتتتتإ٥ج دتُػتتتَ ٢تتتل األٖتتتداف
ااٛضٛع َٔٚ ١يٕ ايعًُٝإ ٚايرباَج دٓفر نُإ إوب هلإ .
 - 7دكد ِٜاالضتػإزا يًجٗإ ااملتًف ١ااإٌ اآػص ٠مبإ حيطٔ َتٔ إااز ٠ااملتإ س
ٚنفإٚ ٠٤فإعً ١ٝايعًُٝإ ايتػ . ١ًٝٝ
ٚالدمإش ااساجل ايداإً ٞهلر ٙااٗإّ ااػإز إيٗٝإ يع  ٙفكد تِ عً ٘ٝايكٝإّ رإ د:ٞ
 - 1ااساجعتت ١األٚيٝتت ١ألٖتتداف ايتتٓظِ ٚاءجتتسا٤ا ايطتتإ٥د ٠اي ٛتتد ٠االقت تتإا،١ٜ
ٚدكد ِٜايتٛيٝإ اي شَ ١اطإعد ٠اءااز ٠عٓد ٚضل ااو ١اءض ادٝج.١ٝ
 - 2دكْ ِٝٝظِ ايسقإرٚ ١قٝإع فإعًٝتٗإ َٚد ٟااليتصاّ رخجسا٤ادٗإ مبإ ٜٛفس ايطتُإٕ
ايهإ يتحكٝل جٛا ٠األاا.٤
 - 3دك ِٝٝااملإ س رصرعإاٖإ ايتث
عًُٝإ ي ٚخمإ س َإي.١ٝ

 ،ضتٛا ٤نإْتت خمتإ س إضت ادٝج ١ٝي ٚخمتإ س

َ - 4تإرعتت ١األااَ ٤تتٔ إ ت ٍ َساجعتت ١ااؤغتتسا اهلإَتتٚ ،١االد تتإٍ ايتتدا ِ٥رتتإءااز٠
يتحدٜد َطخخإ عدّ ايهفتإ ٠٤ايٛرٝفٝتٚ ،١دكتد ِٜايتٛيتٝإ ااتعًكت ١خبفتد
ايتهًف.١
 - 5دتتدع ِٝقتتدز ٠خمتًتتف اءاازا عًتت ٢دكٝتت ِٝيااٗ٥تتإ ضتت ٤ٛيفطتتٌ ايتوخٝكتتإ
ااتإ  ١يٝظ فكب عًَ ٢طت ٣ٛايدٚي ١اي دٓتُ ٞإيٗٝإ اي ٛد ٠االقت تإا ،١ٜرتٌ
عً ٢ااطت ٣ٛايعإا ٞرإالعتُإا عً ٢ايػخه ١ايدٚي ١ٝاعًَٛإ ااساجع.١
 - 6دٛيتت ٌٝايٓتتتإ٥ج اهلإَتت ١اا دختت ١عًتتَ ٢صاٚيتٗتتإ يتتدٚزٖإ اجلدٜتتد يتتإلااز ٠ايعًٝتتإ
ٚاءاازا ايتٓفٝر ١ٜااطٛ٦ي.١
 - 7ااطإُٖ ١دتٛفري ايكٝتإاا ااٗٓٝت ١اي شَت ١يتطتٝري ْػتإط اي ٛتد ٠االقت تإا١ٜ
عً ٢ااد ٣ايو.ٌٜٛ
ٖرا االدطإش اٚز ااساجع ١ايداإً ١ٝافل  )16 Bou-Raadإىل ايك ٍٛرصٕ ااساجعت١
ايداإًٝتتٖ ١تت ٞا ٕ ٚرٝفتتَ ١تُٝتتصَٚ ٠طتتتكً ١هلتتإ يضطتتٗإ ٚياٚادٗتتإ ااإيتت ،١ينثتتس َتتٔ
16 - Bou-Raad, G.: “Internal auditors and value-added approach: the new business regime”, Managerial Auditing Journal,

Vol. 15, No. 4, 2000, pp.182-186.
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نْٗٛإ فسعت ًإ َتٔ فتسٚش َٗٓت ١احملإضتخٚ .١يٕ ااعسفت ١ااتعُكت ١رإحملإضتخْٚ ١ظتِ ااعًَٛتإ
احملإضخ ١ٝيٝطت رإألَس احملٛزٚ ،ٟإمنإ ٖ ٞي تد ااتوًختإ ايٛاجت دٛافسٖتإ ااساجتل
ايداإً ،ٞإضإف ١اتوًخإ يإتس ٣متهٓت٘ َتٔ ااطتإُٖ ١إااز ٠ااملتإ سٚ ،إااز ٠األاا٤
ٚااػإزن ١دكد " ِٜإدَإ ايطُإٕ".
ثانيا :هفهىم إدارة الوخاطر وههاهها
إٕ َفٗتت ّٛإااز ٠ااملتتإ س ٜتطتتل ْوإقتت٘ يٝػتتٌُ ايسقإرتت ١ايداإًٝتت ١ايتكًٝدٜتت ١عًتت٢
ااعإَ ٚاأليٚ ٍٛايعًُٝإ ٚ .دٛجد دوٛزا رػتصٕ َٛضتٛش ايسقإرت ١ايداإًٝت ١فًتِ ٜعتد
هلتتإ ٚجتتٛا َطتتتكٌ نُتتإ نإْتتت ااإضتت ٞايكس ٜت رتتٌ ييتتخحت جتتصَ ٤تتٔ إ تتإز إااز٠
ااملإ س ،نُإ يٕ إااز ٠ااملإ س دعد جص َٔ ٤ايتحهِ ااؤضطٚ ،ٞقد َٗد ايوسٜل إىل
ذيتتو ًتتظ َعتتإٜري ااساجعتتٚ ١ايتصنٝتتد ايتتدٚي IAASB ٞرعتتد ضتتح َعٝتتإز ااساجعتت١
ايدٚي ٞزقِ  400ااٛض :ّٛدكدٜس ااملإ س ٚايسقإر ١ايداإًٚ ،١ٝايدز ااعٝإز اجلدٜتد زقتِ
 ، 315ااٛض :ّٛفِٗ اآػصٚ ٠ر٦ٝتٗتإ ٚدكٝت ِٝخمتإ س ايخٝإْتإ ااإيت ١ااإاٜتَٚ ١تٔ ضتُٔ
ٖرا ااعٝإز دٓإٚيت ايفكسا َٛضٛش ايسقإر ١ايداإً.)17 ١ٝ
ٜٚعترب ًظ اءااز ٠ااطت ٍٛ٦ر تف ١يضإضت ١ٝعتٔ إااز ٠ااملتإ س ُٝ ٚتٌ ٖترا ايتدٚز
عًتت ٢ااتتدزا ٤ا إتتس ٜٔيتطتتٝري ااملتتإ س نتتٌ ط ت ْػتتإ ٘ ٚ ،)18ميهتتٔ يٕ دهتتٕٛ
ٚرٝفَ ١طتكً ١ااؤضطَ ١تُثًت ١قطتِ إااز ٠ااملتإ س ٚايت  ٜيضتٗإ َتدٜس ااملتإ س
رإءضتتإف ١إىل َطتتإعد ٜٔذيتتو ميًهتتَ ٕٛتتؤٖ َٗٚتتإزا إإيتتٖ – ١تترا رإيٓطتتخ١
يًُؤضطإ نخري ٠ا جِ  ،-يَإ رإيٓطتخ ١يًُؤضطتإ اي ت ري ٠فكتد دٛنتٌ إىل ي تد
ااتتدزا ٤ضتتُٔ دٛيتتٝف ٚرٝفتتَُٗ ٞتتت٘ إااز ٠خمتتإ س ااؤضطتتٜٚ )19 ،١سجتتل اعتُتتإا يٟ
دكطٖ َٔ ِٝر ٙايتكطُٝإ ط ضٝإضٚ ١إض ادٝج ١ٝااؤضط ١ذيو.
ٚقتتد عسفتتت َتتٔ تتسف َعٗتتد إااز ٠ااملتتإ س ) (IRMعًتت ٢يْٗتتإ اجلتتص ٤األضإضتتٞ
اءااز ٠اءض ادٝج ١ٝألَ ٟؤضط .١فٗ ٞاءجسا٤ا اي دتخعٗتإ ااؤضطتإ رػتهٌ َتٓظِ
اٛاجٗ ١األإوإز اا تإ خ ١ألْػتوتٗإ ،رٗتدف كٝتل ااصاٜتإ ااطتتداََ ١تٔ نتٌ ْػتإط
 َٔٚحمفظ ١نٌ ْػإط " . )20
17

) International Federation of Accountants (IFAC). handbook of international standards on auditing and quality
control, 2009 edition. P 39.
18 - The Institute Of Internal Auditors, « IIA Position Paper:The Role Of Internal Auditing In Enterprise-Wide Risk
Management », USA: January 2009, P: 02.

 ) 19خالد وهيب الراوي ،إدارة املخاطر املالية ،الطبعت ألاولى ،دار املسيرة ،عمان ،ألاردن ،1999 ،ص .15
-The Institute Of Risk Management, «A Risk Management Standards», London:،
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اما جلهٕ باال فقاد اطاارت إع ملهاّا ةدارٔ املدااطر :ااعٓت ٢ايٛاضتل ٖٚت ٛيْٗتإ دًتو
ايعًُ ١ٝاي د ٚ ٕٛدك ٞاأليٚ ٍٛاإ ٍٛاألفساا ٚااػتسٚعإ ٚ .ااعٓت ٢ايطتٝل ٖٚت ٛيْٗتإ
ايٛرٝف ١اءااز ١ٜيألعُإٍ رإضتملداّ َتدإٌ عًُت ٞيًتعإَتٌ َتل ااملتإ س ،ي ٟيْٗتإ دطتتٓد
إىل دتخل إوتٛا َتطًطتً ١حمتداٚٚ ٠اضتحٚ .١يغتإز إىل يٕ ضتًوإ ايسقإرت ١اا تسف١ٝ
دك ّٛرفحش ممإزضإ ٚيضإي ٝاا سف إااز ٠ااملإ س.
نُتتإ ٜٛجتتد ضتتخعَ ١هْٛتتإ ءااز ٠خمتتإ س ااػتتسٚش دتتٛفس إ تتإز َفتتإٖ ُٞٝاعسفتت١
ايتٗدٜدا اي دٛاج٘ اآظُ ١دػٌُ )21 :ايخ ١٦ٝايداإً ٚ ،١ٝدٜد األ تدا ااتٛقعت،١
ٚدكدٜس ااملإ سٚ ،االضتتجإر ١يًُملتإ سٚ ،األْػتو ١ايسقإرٝتٚ ،١ااعًَٛتإ ٚاالد تإال ،
ٚزقإر ١األاا. ٤
مًام إدارٔ املداطر
ٚميهٔ إرساش َٗإّ إااز ٠ااملإ س فُٝإ :ًٜٞ

)22

ٚ )1ضل ضٝإضٚ ١إض ادٝج ١ٝإااز ٠ااملإ سٚ ،ايعٌُ عً ٢إْػإ ٤ر.١ُ٥ َ ١٦ٝ
 )2ايتعإ ٕٚعً ٢ااطت ٣ٛاالض ادٝجٚ ٞايتػ  ًٞٝفُٝإ خيش إااز ٠ااملإ س
 )3رٓإٚ ٤ع ٞثكإ

ااإٌ اآػصٜ ،٠ػٌُ ايتعً ِٝاا ٚ ِ٥ايتٓطٝل َل خمتًف

ايٛرإ٥ف فُٝإ خيش إااز ٠ااملإ س َل دوٜٛس عًُٝإ َٛاجٗ ١ااوس
 )4إعداا ايتكإزٜس عٔ ااملإ س ٚدكدميٗإ جملًظ اءاازٚ ٠ييحإب اا إحل
 )5انتػإف ااملإ س ااإي ١مبملتًف األْػو ١االقت إا١ٜ
)6

ً ٌٝاألإوإز ااهتػفَٚ ،١عسف ١خٝعتٗإ َٚطخخإدٗإ ٚع ق ١نٌ إوس
رإألإوإز األإس٣

 )7قٝإع ازج ١ا تُإٍ د ٚااوس ٚدكدٜس جِ ااطإز٠
 )8اإتٝإز ايٛض ١ًٝاآإضخ ١ءااز ٠نٌ إوس َٛجٛا

ط

ازجإ

األَإٕ

ٚايتهًف ١اي شَ١

11) William R .Kinney. Jr, Auditing Risk Assessment and Risk Management Processes , The Institute of Internal

Auditors Research Foundation copyright by IIA , 2003, 247.
- The Institute Of Risk Management, Op, Cit, P:13.
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ثالثا :حقيين الوراجع الذاخلي إلدارة الوخاطر
مت دعسٜف َساجع ١إااز ٠ااملإ س رصْٗتإ عختإز ٠عتٔ َساجعت ١دف تَٓٚ ١ًٝٝظُت ١يربْتإَج
إااز ٠ااملتتتإ س َ تتتُُ ١يتكسٜتتتس َتتتإ إذا نإْت تت يٖتتتداف ايربْتتتإَج َ ُ٥تتت ١ال تٝإجتتتإ
ااؤضطَٚ ،١إ إذا نإْت ايتدارري اا ُُ ١يتحكٝل دًو األٖداف َٓإضخَٚ ١تإ إذا نإْتت
ايتدارري قد مت دٓفٝرٖإ رػهٌ ضً)23 .ِٝ
ض ٤ٛفسض ٚجٛا ع ق ١سا ١ٜرني ْٛعٝت ١ااملتإ س ٚايكُٝت ١ااتحككت ١فتخٕ ايطتعٞ
يًت ً ت عًتت ٢ااملتتإ س اءض ت ادٝجٜٛ ١ٝيتتد قُٝتت ١يعًتت ٢يًُطتتإُٖني ٚايعُ ت ٚ ٤األ تتساف
األإتتس ٣ااسدخوتت ١رٓػتتإط اي ٛتتد ٠االقت تتإا ١ٜي ٚااتتتصثس ٠رتت٘ .عتتٔ دًتتو ااتحككتتَ ١تتٔ ٚزا٤
ايطع ٞيًت ً عً ٢خمإ س ايعًُٚ ،١ٝاي دصٜد ردٚزٖإ عُإ ٜتٛيد َتٔ جٗتد يًت ًت عًت٢
ااملتتإ س ااإيٝتتٚ .١ال ٜعتتين ذيتتو إُٖتتإٍ ااملتتإ س ااإيٝتت ١ي ٚع تدّ اي نٝتتص عًتت ٢خمتتإ س
ايعًُٚ ،١ٝإمنإ جي يٕ ٜتِ د ُ ِٝااو ١ضت ٤ٛدتصثري نتٌن َتِٓٗ ايكُٝت ١ااُهتٔ
كٝكٗإ.
ٚجيت دكٝتت ِٝااملتتإ س رصْٛاعٗتتإ ايتتث َتتٔ إت ٍ اضتتتو ش ازا ٤ااطتتتٜٛإ اءاازٜتت١
ااملتًفتتَ ١تتد ٣يُٖٝتت ١ايكطتتإٜإ احملتتداَ ٠ختتدٝ٥إً ،اي ت ضتتتُثٌ حمتتٛز عًُٝتت ١ااساجعتت.١
نُتتإ جي ت َساجعتت ١إض ت ادٝجٝإ ايػتتسنٚ ١ااوتتب ايتف تت ١ًٝٝيًتصنتتد َتتٔ تتٍٛ
تتس
اإتختتإزا ااساجعتت ١عًتت ٢نإفتت ١اجلٛاْ ت اي ت دطتتُٔ فإعًٝتت ١ايٓتتتإ٥جًٜ .تت ٞذيتتو
ااملتتإ س ٚد تتٓٝفٗإ دخعتإً ألُٖٝتٗتتإٚ ،د تتُ ِٝإجتتسا٤ا ااساجعتت ١اآإضتتخ ١يهتتٌ ْتتٛش َتتٔ
ااملإ س َٔٚ .ثِ فخٕ ااوَٚ ١إ دتطُٓ٘ َٔ إجسا٤ا يًتٓفٝر ضتُثٌ ْإدج عُتٌ َػت ى
رني اءاازٚ ٠فسٜل ااساجع ١مبإ ٜطُٔ فصِٖ يتدع ِٝعًُ ١ٝايتٓفٝر.
 ٚازاض ١يإاز ٠عٔ َعٗد ااساجع ١ايداإً ١ٝعٔ اٚز ااساجعت ١ايداإًٝت١
ُٛعإ )24 - :
إااز ٠ااملإ س  ) ERMمت د ٓٝف ٖرا ايدٚز إىل ث

دكٝتِٝ

 - 13طارق عبد العال حماد " ،إدارة املخاطر  :أفراد – إدارات – شرمات – بنوك " لاسنندرية ،الدار الجامعيت1117 ،م ،ص .111

) The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), Internal Auditing’s Role in Risk Management,
Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida, 2011.
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اجملمُإ األَع :األدَار الرّٙشٕ للمراجلٕ الداخلّٕ فّما ِتلل با - : ERM
)1
)2
)3
)4
)5

َساجع ) Reviewing ١إااز ٠ااملإ س ايسٝ٥ط ،١ي ٚعإي ١ٝايدزج.١
دك ِٝٝزفل ايتكإزٜس عٔ ااملإ س ايسٝ٥ط ،١ي ٚايعإي ١ٝايدزج.١
دك ِٝٝعًُٝإ إااز ٠ااملإ س.
دكد ِٜدصنٝد رصٕ األإوإز دك ِٝرػهٌ يحٝح.
دكد ِٜدصنٝد عً ٢عًُٝإ إااز ٠ااملإ س.

اجملمُإ الثانّٕ :األدَار املظرَإ للمراجلٕ الداخلّٕ
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

زعإ ١ٜاء إز ايعإّ ءااز ٠خمإ س اآػصٚ ،٠دوٜٛس.ٙ
اعِ ده ٜٔٛاا٥س ٠إإي ١ءااز ٠ااملإ س.
دوٜٛس إض ادٝج ١ٝإااز ٠ااملإ س يتتٛافل َل ايًٛا٥ح.
اعِ ايتكسٜس عٔ ااملإ س.
دٓطٝل ْػإ إ إااز ٠ااملإ س.
ددز ٜاءااز ٠عً ٢االضتجإر ١يًُملإ س.
دطٗ ٌٝايتعسف عً ٢ااملإ س ٚدكُٗٝٝإ .

اجملمُإ الثالثٕ :األدَار ال ال جيب اى ِقُم بًا املراجع الداخلْ:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

ٚضل ي ٚدٜد ااطت ٣ٛااكخ ٍٛيًُملإ س.
فسض عًُٝإ إااز ٠ااملإ س.
دصنٝدا يإلااز ٠عٔ ااملإ س.
يإر ايكسازا ي ٚدٜد االضتجإر ١يًُملإ س .
دوخٝل اضتجإر ١ااملإ س ْٝإر ١عٔ اءااز. ٠
ااطؤٚي ١ٝعٔ إااز ٠ااملإ س .

ملاِري املراجلٕ الداخلّٕ :
دٓفٝتتراً هلتترا األَتتس ييتتدز َعٗتتد ااتتساجعني ايتتداإًٝني َ IIAعتتإٜري دٜثتت ١اٛانختت١
ااطتجدا ٚ )25جإٖ ٤ر ٙااعإٜري- :

 - 15خليل ،عطا هللا وارد" ،الدور املتوقع للمراجع الداخلي عند ثقدًم خددمات التكليدد فدي البندوك التجاريدة ألاردهيدة فدي كدل ا الميدة
املؤسسية " ،املؤجمر العربي ألاول حول املراجعت الداخلي في إطار الحوكمت املؤسسيت ،اللاهرة – مصر ،سبتمبر  .1115ص .151 – 144
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َعٝإز زقِ  2100خٝع ١عٌُ ااساجع ١ايداإً ،١ٝجي عًْ ٢ػإط ااساجع ١ايداإًٝت١
طتتني يااز ٠ااملتتإ س ٚايسقإرتتٛ ٚ ١نُتت ١ايػتتسنإ .
ي ٕ ٜكتت ّٛرتكٝتتٚ ِٝرإاطتتإُٖ١
ٚجإ ٤ااعٝإز  2120ا د)26 - :ٞ
 عًْ ٢ػإط ااساجع ١ايداإً ١ٝدك ِٝٝفعإي ١ٝإااز ٠ااملإ س ٚنرا ااطإُٖ١
دوٜٛس إجسا٤ا إااز ٠ااملإ س.
 عً ٢ااساجل ايداإً ٞدك ِٝٝايتعسض يًُملإ س رتكِٝٝ
 َٛثٛقٚ ١ٝض َ ١ااعًَٛإ ااإيٚ ١ٝايتػ .١ًٝٝ-

فعإيٚ ١ٝنفإ ٠٤ايعًُٝإ

 محإ ١ٜاأليٍٛ االَتثإٍ يًكٛاْني ،األْظُٚ ١ايعكٛا.د ٚاال تٝإٍ ٚاي ؼٚ ،نٝف ١ٝإااز٠
 عً ٢ااساجل ايداإً ٞدك ِٝٝا تُإال
ااؤضط ١هلر ٙااملإ س.
 ثٓإ ٤ياا ٤ااُٗ ١االضتػإز ،١ٜعً ٢ااساجعني ايداإًٝني اءر غ عٔ ااملإ س مبإ ٜتفل
َل يٖداف ااُٗ ،١نُإ جي االْتخإ ٙإىل ااملإ س ايهخري٠
 عً ٢ااساجعني ايداإًٝني إازا ااعإزف اي انتطخٖٛإ  ٍٛإااز ٠ااملإ س إ ٍ
قٝإَِٗ رإيعًُٝإ االضتػإز ١ٜدك ِٝٝإجسا٤ا إااز ٠ااملإ س
 عٓد قٝإّ ااساجعني ايداإًٝني مبطإعد ٠اءااز ٠إاازدٗإ يًُملإ س يٚ

طني

إجسا٤ادٗإ ،عً ِٗٝزفد يَ ٟطؤٚي ١ٝيَإّ اءااز ٠فُٝإ خيش إااز ٠ااملإ س
َعٝتتتإز زقتتتِ  2600قختتت ٍٛاءااز ٠يًُملتتتإ س ،مبتتتإ يٕ دكٝتتت ٚ ِٝطتتتني إااز ٠ااملتتتإ س
ييخحت ضُٔ ْػإط عٌُ ااساجع ١ايداإً ٞمبٛج ااعٝإزٜٓ 2120خ  ٞعًَ ٢دٜس قطتِ
ااساجع ١ايػسن ١ايتصند َٔ ااطت ٣ٛاير ٟدتكخً٘ اءااز َٔ ٠ااملإ س ٚإذا ي ظ يْ٘
يعً َٔ ٢ااطت ٣ٛاير ٟميهٔ يًػسن ١يٕ دتحًُت٘ عًٝت٘ يٕ ٜٓتإقؼ ااٛضتٛش َتل اءااز٠
ايعًٝإ ٚإذا مل ٜتِ ً٘ ٜتِ زفع٘ جملًظ اءااز ٠يًتٛيٌ إىل ا ٌ اآإض .
مراحل مراجلٕ إدارٔ املداطر:
خيطل رسْإَج إااز ٠ااملإ س اساجعَ ١تٛايًَ ١تٔ قختٌ ااساجتل ايتداإًٚ ،ٞايت دتتِ
عرب َسا ٌ َع ١ٓٝدػٌُ رٛج٘ عإّ ااوٛا ايتإي: )27 ١ٝ
26

) The Institute Of Internal Auditors, «International Standards For Professional Practice Of Internal Auditing», internal
auditor, USA, 2008, P:09.
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َ )1ساجع ١يٖداف ٚضٝإضإ إااز ٠ااملإ س ٚدكُٗٝٝتإ يتكسٜتس َتدَٓ ٣إضتختٗإ يًُٓػتص٠
َتتتٔ ٝت ت ااتتتٛازا ٚايكتتتدز ٠عًتتتُ ٢تتتٌ ااطتتتإ٥س َٚتتتد ٣ايتوخٝتتتلٚ ،إذا نإْتتتت
األٖتتداف تتري َهتٛرتت ١ي ٚتتري ٚاضتتحٜٓ ١خ تت ٞدكتتد ِٜدٛيتت ١ٝرتتصٕ د تتٛغ ااؤضطتت١
فًطفتٗإ فُٝإ ٜت ٌ رخااز ٠ااملإ س.
 )2ايتعسف عًَ ٢تد ٣دعتسض اآػتص ٠يًُملتإ سٚ ،دكٝت ِٝدكٓٝتإ اآػتص ٠يًتعتسف عًت٢
خكتت
َد ٣ايتعسض يًملطإزٚ ،٠ذيو َٔ إ ٍ َساجع ١ءجسا٤ا ايتعسف ايت
ااإضتت ٚ ،ٞإيتت ١إ فتتإٍ ٚهإٖتتٌ دعتتسض اآػتتص ٠املتتإ س زٝ٥طتتٜٓ ١ٝخ تت ٞعًتت٢
ااساجل ايتداإً ٞيٕ ٜتٛيتٌ إىل ااكتإٜٝظ ايخدًٜت ١ااُهتٔ اضتتملداَٗإٚ ،ايتٛيت١ٝ
رإيتدارري ايت حٝح.١ٝ
 )3دك ِٝٝقسازا دعإٌَ ااؤضطتَ ١تل ااملتإ س نإضتتملداّ ،دفتإا ،ٟدكًٝتٌ ااملتإ س،
ٚدكٝتتٖ ِٝتتر ٙايكتتسازا تت ٍٛنٝفٝتت ١ايت تتد ٟيهتتٌ إوتتس مت ايتعتتسض يتتَ٘ٚ .تتد٣
دٓفٝر ٖر ٙايكسازا .
 )4ايتكسٜتتس ٚايتٛيتت ١ٝرخاإتتإٍ د تتريا يتحطتتني ايربْتتإَج يتتٛز ٠دكسٜتتس َهتتتٛب،
ٜٚسضٌ ايتكسٜس إىل اءااز ٠ايعًٝإ ً ٚظ اءاازٚ ،٠جلٓ ١ااساجعٚ ١نرا ااطإُٖني
ٚييحإب اا إحل عٓد ايطسٚز.٠
التحدِات ال

ُاجٌ املراجع الداخلْ اهد قّّ إدارٔ املداطر :

دٛاج٘ ااساجل ايداإً ٞعٓد ايكٝإّ ردٚزٙ

دك ِٝٝإااز ٠ااملإ س ايتحدٜإ ا د:١ٝ

 - 1اءازاى ااإ  ٧رصٕ ذيو ايدٚز إضإفٝإ ٚيٝظ ضُٔ

)28

إٍ ااساجع ١ايداإً.١ٝ

 - 2قً ١ايدعِ َٔ قخٌ اءااز ٠ايعًٝإ يدٚز ااساجل ايداإً.ٞ
 - 3قًَ ١عسف ١ااساجعني ايداإًٝني ألضإي ٝإااز ٠ااملإ س ٚدكٓٝإدٗإ.
 - 4إجَٛ ١رف ٞااساجع ١ايداإً ١ٝيًتدز. ٜ
 - 5ا إج ١إىل عدا َٔ َٛرف ٞااساجع ١ايداإً ١ٝااإٖس.ٜٔ
 - 6قً ١ايتُ ٌٜٛي ٚاالعتُإا ااإي ٞاامل ش يًُساجع ١ايداإً.١ٝ
 - 7ا إج ١إىل ياٚا ايتكٓ.١ٝ
 - 8قً ١ايدعِ َٔ جلٓ ١ااساجع ١إٕ ٚجد .
 - 17طارق عبد العال حماد ،إدارة املخاطر  :أفراد – إدارات – شرمات – بنوك ،مرجع سابم ،ص .113
18- The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), Internal Auditing’s Role in Risk Management,

Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida, 2011.
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 - 9قًٚ ١ضٛح األايٚ ١ااعإٜري ااٗٓ.١ٝ
 - 10عدّ ايٛع ٞرصُٖ ١ٝاٚز ااساجع ١ايداإً١ٝ

كٝل يٖداف اآػص. ٠

 - 11االعتكإا رصٕ ااساجل ايداإً ٞغس  ٞي ٚجإضٛع اءااز ٠ايعًٝإ .
 - 12ايٓظس إىل َ

ظإد٘ نإْتكإاا غمل . ١ٝ

 - 13عدّ ايتعإٚ ٕٚإإفإ ٤رعد ااعًَٛإ .
 - 14دهساز ً دصج ٌٝردا ١ٜااساجع. ١
اُامل زلاح دَر املراجع الداخلْ اٍ إدارٔ املداطر:
 ايدعِ ٚايتصٜٝد ايتإّ َٔ اءااز ٠ايعًٝإ. إرب ٠يَ ٚعسف ١ااساجل ايداإً ٞرخااز ٠ااملإ س ٚااساجع ١ايداإً.١ٝ ايٛع ٞرصُٖ ١ٝااساجع ١ايداإً ١ٝعٓد ااطٛ٦يني . ااٗإزا ايتحً ١ًٝٝيد ٣ااساجل ايداإً.ٞ َعسف ١ااساجل رإاعإجلإ ااإيٚ ،١ٝايسقإرٚ ،١ااملإ س. االإتٝإز اجلٝد يًُساجعني ايداإًٝني ااؤًٖني . ايتدز ٜاآإض رػهٌ اٚز. ٟ َعسف ١خٝع ١يعُإٍ اآػص ٠رػهٌ جٝد . االد إٍ رإءااز ٠ايعًٝإ يتخًٝغ ايٓتإ٥ج ٚدكد ِٜايسي ٍٛ ٟإااز ٠ااملإ س ٚايسقإر١رػهٌ اٚز.ٟ

الذراست الخطبيقيت :
أوال :وصف هجخوع وعينت الذراست
دهتت ٕٛتُتتل ايدزاضتتَ ١تتٔ ااتتساجعني ايتتداإًٝني اا تتإزف ايُٝٓٝتتٚ ١عتتداِٖ 14
َ سفإ هلإ ينثس َٔ 236فسعتإ خمتًتف احملإفظتإ نُتإ ضتخل اءغتإز ٠إىل ذيتو
اآٗجٚ ،١ٝقد اإتري ع ١ٓٝدتهَ ٕٛتٔ  62فسعتإٚ ،رً تت عتدا االضتتخٝإْإ ااإضتع١
يًتحًٝتتتتٌ  53اضتتتتتخٝإٕ .رٓطتتتتخ ١اضتتتت ااا رً تتتتت ٚ .% 85نإْتتتتت ايخٝإْتتتتإ ايػمل تتتت١ٝ
يًُطتجٝخني عً ٢ايٓح ٛايتإي- :ٞ
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املييل الللمْ َاخلربٔ اللملّٕ:
يًتعسف عً ٢ااطت ٣ٛايعًُٚ ٞاارب ايعًُ ١ٝيًُساجعني مت ايطؤاٍ عتٔ ااؤٖتٌ ايعًُتٞ
اير ٟحيًُ٘ ااطتجٚ ٝضٓٛا اارب ٠ضُٔ يزرع ١إٝإزا ٚ ،رعد ًٝتٌ اءجإرتإ دتٛشش
ااطتجٝخني عً ٢ااؤٖ ٚااربا ااخ ١ٓٝاجلد ٍٚايتإي- :ٞ
اجلدَ را ( ُ )1لِع افراد اللّهٕ حبشب املييل الللمْ َاخلربٔ
الهشبٕ
اللدد
اخلربٔ
الهشبٕ
اللدد
%1372
7
اال مو مخص سهُات
%4772
25
بلالُرُِض
%3777
21
مو  11 - 5سهُات
%2873
15
ماجشتري
%2674
14
مو  15 - 11سهٕ
%974
5
دكتُراٍ
%2276
12
اكثر مو  15سهٕ
%1571
8
اخرٗ
%111
53
اجملمُع
%111
53
اجملمُع

ْ ظ َٔ إ ٍ اجلد ٍٚيٕ َعظِ ااطتجٝخني ِٖ َتٔ محًت ١ايخهتإيٛزٜٛع ٚايترٜٔ
ميثًْ ٕٛطخ %4772 ١ممٔ ًتِٗ ايدزاض ،١رُٓٝإ يقٌ ْطخ ِٖ ١محً ١ايدنتٛزاٚ ٙميثًٕٛ
ٚ ،% 974يهٔ ٚجٛا عدا َٔ إًَ ٞازج ١ايتدنتٛزاٚ ٙااإجطتتري ٜتدٍ عًت ٢يٕ ايخٓتٛى
إٍ ااساجع ١ايداإًٖٚ .١ٝرا ميهٔ ايخإ ت َتٔ
مت ٌٝإىل دٛرٝف ااؤٖ ايعإي١ٝ
االعتُإا عً ٢إجإرإدِٗ عً ٢اضتخٝإٕ ايدزاضٚ ١ايٛي ٍٛإىل ْتإ٥ج رػهٌ يفطٌ.
نُإ ْ ظ َٔ اجلد ٍٚيٕ َعظِ ااطتجٝخني د اٚح إربادِٗ رتني  5إىل  10ضتٓٛا
ٚرٓطخ ١إتإيٛ ١ٝاي ٝ .%3777 ٞنإٕ عداِٖ َ 20ساجعًإ.
املركز الُظّ ْ َالظًادٔ املًهّٕ
مت دٛج ٘ٝيض ١ً٦يًُساجل ايداإً ٞعٔ ااسنص ايرٜ ٟػ ً٘ إ إز ايفسش ايرٜ ٟعُتٌ
فٝتت٘ ،إىل جإْ ت ضتتؤاٍ اإتتس عتتٔ ايػتتٗإا ٠ااٗٓٝتت ١اي ت حيًُتتٗإ إٕ ٚجتتد ٚ ،قتتد دتتٛشش
ااطتجٝخني عً ٢إٝإزا اءجإر ١ط اجلد ٍٚايتإي:ٞ
اجلدَ را ( ُ )2لِع افراد اللّهٕ حبشب املركز الُظّ ْ َالظًادٔ املًهّٕ
الظًادٔ املًهّٕ
اللدد الهشبٕ
الُظّ ٕ
%1571
8
ذلاسب اانُنْ ميين
%83
44
مدا داخلْ
%577
3
%17
9
رّٙص اش التداّ
ACPA
مدِر التداّ الداخلْ
CIA
7972
42
اخرٗ
اخرٗ
%111
53
اجملمُع
%111
53
اجملمُع
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ْ ظ َٔ إ ٍ اجلد ٍٚزقتِ  )2إٕ دٛشٜتل ااطتتجٝخني رإيٓطتخ ١يًُسنتص ايتٛرٝفٞ
اذم س ٚرٝفَ ١دقل ٚزٝ٥ظ قطِٚ ،غهًت ازجَ ١دقل ااإًتْ ٞطتخٖٚ ،%83 ١تر1
ٜتتدٍ عًتت ٢يٕ ٚرٝفتت ١ااتتدقل ايتتداإًَ ٞعظتتِ اا تتإزف ي ٚايفتتسٚش عختتإز ٠عتتٔ ٚرٝفتت١
اعتٝإا ١ٜال دسق ٢إىل َتدٜس إاازٚ ،٠جتإ ٤رتإق ٞايٓطتخٖٚ ١تٚ )%17 ٞعتداِٖ دطتع١
زٝ٥ظ قطِ.
يَإ رإيٓطخ ١يًػٗإا ٠ااٗٓ ١ٝفٓ ظ يٕ تٝل يفساا عٓٝت ١ايدزاضت ١ال حيًُت ٕٛغتٗإا٠
 CIAيَ ٟدقل ااإًَ ٞعتُدٚ ،يٕ إيخ ١ٝااطتجٝخني ال حيًُ ٕٛغٗإاا َٗٓٝ ،١ٝت
رً ت ْطختِٗ  ،%7972رُٓٝإ دٛشعت ايٓطخ ١ايخإق ١ٝرني محً ١غٗإا ٠حمإض قإْ ْٞٛميين
 ٚحمإض قإْ ْٞٛعسرٖٚ ،ٞرا ٜدٍ عً ٢يٕ ٖٓإى إج ١اعٗد  ٚين يتصٖٝتٌ ااتساجعني
تٍٛ
ٖرا اجملإٍ ْٚ ،ظ يٜطإ يٕ رعطِٗ جلتص إىل ا
ايداإًٝني َٓٚحِٗ غٗإاا
عً ٢غٗإاَ ٠ساجل إإزج ٞميتين ي ٚعسرتٖٚ ٞتِ ٜػتهًَ ٕٛتإ ُٛعت٘ َ %2078تٔ عتدا
ااطتجٝخني.
ثانياً  :ححليل البياناث واخخبار الفرضياث
مت دكطتت ِٝاجلتتص ٤ايثتتإَْ ٞتتٔ االضتتتخٝإٕ إىل ث ثتت ١تتإال ٚ ،نتتٌ تتإٍ خيتتتش
رفسضتتٚ ١ٝا تتدَ ٠تتٔ فسضتتٝإ ايدزاضتتٚ ،١قتتد مت ًٝتتٌ ايخٝإْتتإ رإضتتتملداّ ايربْتتإَج
اء إٚ ،SPSS ٞ٥فكإ اإ - :ًٜٞ
اختبار درجٕ الثبات
اضتملدّ ٖرا ااكٝإع  ،(Cronbach’s Alphaيفحتش ٚاإتختإز ازجت ١ايثختإ
إجإرإ ع ١ٓٝايدزاض ١عٔ يض ١ً٦االضتخٝإٕ َٔ ،إ ٍ قٝإع َد ٣ايثخإ ايداإً ٞيتساٚا
ااطتجٝخني هإ ٙرٓتٛا االضتتخٝإٕٚ .دعتترب ايكُٝت ١ااكخٛيت ١إ تإٝ٥إ هلترا ااعإَتٌ ٖت%60 ٞ
فصنثس)29 .
جدَ را (" )4اختبار درجٕ الثبات ال ا ةجابات اّهٕ الدراسٕ"
اجملا
مدٗ أار دَر املراجع يف إدارٔ املداطر باللُامل
التهعّمّٕ

ادد
األسٚلٕ
11

ملامل
ال ا
1.6867

الهتّحٕ
مقبُلٕ

Uma Sekaran, Research Methods for Business, Second Edition, John Wiley and Sons, New York, 1992, p.287.
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مدٗ أار دَر املراجع يف إدارٔ املداطر باللُامل
الظدصّٕ
مدٗ اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ يف إدارٔ املداطر
مجّع األسٚلٕ

8

1.8889

مقبُلٕ

25
43

1.9513
1.9245

مقبُلٕ
مقبُلٕ

ٚقد مت اضتملداّ ااكٝإع يهٌ ُٛع ١يضَ ١ً٦تعًكت ١رفسضتَ ١ٝتٔ ايفسضتٝإ عًت٢
تتدَٚ ٠تتٔ ثتتِ جملُتتٛش يضتت ١ً٦االضتتتخٝإٕ نهتتٌ ْٚ ،تتظ َتتٔ اجلتتد ٍٚيعت  ٙيٕ تٝتتل
ْتإ٥ج ااكٝإع دخني إٕ اءجإرإ دتُتتل رإيثختإ عًتَ ٢طتت ٣ٛنتٌ فسضتٚ ١ٝعًتَ ٢طتت٣ٛ
االضتخٝإٕ نهٌ.
ثتِ مت ًٝتٌ اءجإرتتإ َكطتُ ١إىل ايث ثتت ١احملتإٚز ااترنٛز ،٠ي ًتتل عًٗٝتإ تتإال
ٚنتتٌ تتإٍ َتعًتتل رفسضتتٚ ١ٝا تتدَ ٠تتٔ فسضتتٝإ ايدزاضتتٚ ١نإْتتت ْتٝجتت ١ايتحًٝتتٌ
ءجإرإ ع ١ٓٝايدزاض ١عً ٢فكسا اجلص ٤ايثإْ ٞعً ٢ايٓح ٛايتإي- :ٞ
اجملااا األَ ٜ :تطتتُٔ ٖتترا اجملتتإٍ  10فكتتسا ٚمتثتتٌ ايعٛاَتتٌ ايتٓظُٝٝتت ١ااتعًكتت ١رإيخ٦ٝتت١
اي ميإزع َٔ إ هلإ ااساجل عًُ ١ااإٌ اا سفٚ ،ذيو رٗدف قٝإع ايفسض ١ٝاألٚىل
اي دتٓش عًت ٢يْت٘  :دتؤثس ايعٛاَتٌ ايتٓظُٝٝت ١يًُساجتل ايتداإً ٞعًت ٢اٚز ٙهتإ ٙإااز٠
ااملإ س اا إزف).
جدَ را (  ) 5مدٗ أار اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ يف قّّ َإدارٔ رلاطر املصرف
باللُامل التهعّمّٕ
را
ال قرٔ
لّا املراجع َحتدِد اجرٍ مبلرفٕ اةدارٔ الللّا.
1
دا اةدارٔ لُظّ ٕ املراجلٕ الداخلّٕ.
2
التلاَى اجلّد با َظّ ٕ املراجلٕ الداخلّٕ َبااْ
3
األطراف يف املصرف.
ار باط املراجع مبحلص اةدارٔ اَ جلهٕ املراجلٕ َالت اال
4
املباطر ملً .
استقاللّٕ املراجع الداخلْ اْ ادا٘ املٌ َادم حتّزٍ.
5
مدٗ َنطاق امل املراجع الداخلْ.
6
احل يف احلصُ الٖ املللُمات َاال صا بأٓ مُظ
7
داخل املصرف
ال قرٔ
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املتُسط
احلشابْ
4749
4766
4747

االسلراف
امللّارٓ
17515
17478
17541

4731

17513

4734
4715
4743

17478
17691
17537
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ادم القّام مبشيَلّات ه ّ ِٕ.
االاتماد املالْ املدصص للمراجلٕ الداخلّٕ.
َاْ املشُٚلا بأيمّٕ املراجلٕ الداخلّٕ اٍ إدارٔ
املداطر.
املتُسط اللام

4747
4745
4781

17513
17539
17395

47456

17183
25719
17111

مشتُٗ الداللٕ

ْ ظ َٔ اجلد ) 5 ٍٚيٕ ااساجعني ايداإًٝني يعوٛا ينرب ٚشٕ يًفكس ٠زقِ )10
تتًت عًتتَ ٢تٛضتتب قتتدز )4781 ٙممتتإ ٜتتدٍ ط ت زيٜتت ٞيٕ ااتتساجعني ٜٛاجٗتتٛا
اي ت
ضتتعف ٚعتتت ٞاءاازَٚ ٠طتتتٛ٦ي ٞاا تتتسف هتتإ ٙاٚز ااساجتتتل ايتتتداإً ٞدكٝتتت ِٝإااز٠
ااملإ سٚ ،رإيتإي ٞفِٗ ٜس ٕٚيٕ ٖرا ايعإٌَ ٖ ٛينثس ايعٛاَتٌ دتصثريا عًت ٢اٚز ااساجتل،
 ًٜ٘ٝٚايعإٌَ زقِ  ٖٛٚ )2اعِ اءااز ٠يٛرٝف ١ااساجع ١ايداإً. ١ٝ
تًت عًتَ ٢تٛضتب ينثتس َتٔ ) 4715
ْ ظ يٜطإ يٕ تٝل فكسا ٖرا اجملتإٍ
 ٖٛٚيقٌ َتٛضب ٖرا اجملإًٍ ٚ ،ت عً ٘ٝايفكتس ٠زقتِ  )6ايت دتحتد عتٔ َتد٣
ْٚوإم عٌُ ااساجل ايتداإً ،ٞممتإ ٜتدٍ عًت ٢يٕ تٝتل ايعٛاَتٌ ايعػتس ٠دتؤثس َتٔ ٚجٗت١
ْظس ااساجعني ٚردزج ١نخري ٠عً ٢اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز ٠ااملإ س.
تتًت ٖتتر ٙايعٛاَتتٌ عًتتَ ٢تٛضتتب إتتتإيٚ ) 47456 ٞاذمتتساف َعٝتتإز)07183 ٟ
 ٖٛٚاذم ساف ضعٝف ممإ ٜدٍ عً ٢دكإزب ٚجٗتإ ْظتس ااتساجعني هتإ ٙفكتسا اجملتإٍ،
ٚالإتختتإز ايفسضتت ١ٝمت اضتتتملداّ اإتختتإز عٓتتد َطتتت ٣ٛثكتتٚ ،) %95 ١نإْتتت قُٝتت١
َٚ )25709طت ٣ٛاالي ١يفس ممإ ٜعين قخ ٍٛايفسضت ١ٝايكإً٥ت : ١دتؤثس ايعٛاَتٌ ايتٓظُٝٝت١
يًُساجل ايداإً ٞعً ٢اٚز ٙهإ ٙإااز ٠ااملإ س اا إزف).
اجملااا الثااانْٜ :تطتتُٔ ٖتترا اجملتتإٍ  8فكتتسا ٚ ،متثتتٌ نتتٌ فكتتس ٠عإَتتٌ َتتٔ ايعٛاَتتٌ
ايػمل  ١ٝيًُساجل ايداإًٚ ٞذيو رٗدف قٝإع ايفسض ١ٝايثإْ ١ٝاي دٓش عً ٢يْ٘ :
دؤثس ايعٛاٌَ ايػمل  ١ٝيًُساجل ايداإً ٞعً ٢اٚز ٙهإ ٙإااز ٠ااملإ س
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جدَ را ( ) 6مدٗ أار اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ يف قّّ َإدارٔ رلاطر املصرف
باللُامل الظدصّٕ

را
ال قرٔ
املشتُٗ الللمْ ال ٓ حصل الٌّ املراجع.
1
اخلربٔ اللملّٕ باملراجلٕ الداخلّٕ.
2
امللرفٕ بلملّات َإجرا٘ات املصرف ال ٓ
3
ِلمل فٌّ.
مشتُٗ التدرِب ال ين للمراجع الداخلْ.
4
التأيّل املشتمر للمراجع الداخلْ.
5
امللرفٕ بأسالّب إدارٔ املداطر َ قهّا ًا.
6
املًارات التحلّلّٕ لدٗ املراجع الداخلْ.
7
ب اللهإِ املًهّٕ اهد ادا٘ مًام املراجلٕ
8
الداخلّٕ.
املتُسط اللام
ال قرٔ

مشتُٗ الداللٕ

املتُسط
احلشابْ
4715
4715
4749

االسلراف
امللّارٓ
1736
1769
1.51

3781
4751
3787
3779
4712

1791
1751
1765
1769
1777

4711

1728

11794
17111

ْ تتظ َتتٔ ْتتتإ٥ج ًٝتتٌ إجإرتتإ ااطتتتجٝخني عتتٔ يثتتس ايعٛاَتتٌ ايػمل تت ١ٝعًتت ٢اٚز
ااساجل هتإ ٙإااز ٠ااملتإ س اا تسف :يٕ ينثتس ايعٛاَتٌ دتصثريا ٖت ٛايعإَتٌ زقتِ ،)5
تٌ عًت ٢يعًتَ ٢تٛضتبٝ ،ت نتإٕ
 ٖٛٚايتصٖ ٌٝااطتُس يًُساجل ايداإًٝ ،ٞت
ااتٛضب  )4751ممإ ٜدٍ عً ٢ا إج ١ااإض ١يد ٣ااتساجعني ايتداإًٝني يًتصٖٝتٌ ااطتتُس
تإٍ عًُتِٗ َٚتإ ٜطتتجد فٝت٘ٚ ،جتإ ٤ااسدخت ١ايثإْٝت١
ت١
َٔ إت ٍ اٚزا َتمل
ايعإَتتٌ زقتتِ ٖٚ )3تت :ٛااعسفتت ١رعًُٝتتإ ٚإجتتسا٤ا اا تتسف ايتترٜ ٟعُتتٌ فٝتت٘ ااساجتتل
ايداإً ،ٞيَإ يقٌ ايعٛاٌَ دصثريا َٔ ٚجْٗ ١ظس ااساجل ايداإً ٞفهإٕ ايعإٌَ زقتِ )7
تٌ عًتَ ٢تٛضتب قتدزٙ
ٚااتُثٌ ااٗإزا ايتحًًٝٝت ١يتد ٣ااساجتل ايتداإًٚ ،ٞايترٟ
 ٖٛٚ ،)3779ضُٔ ايدزجَٛ ١افلَٚ ،ل يُٖٖ ١ٝرا ايعإٌَ َتٔ ٚجٗتْ ١ظتس ايخإ ت  ،إال
يٕ ااساجعني ايداإًٝني ع ١ٓٝايدزاضٜ ١س ْ٘ٚيقٌ يَُٖ ١ٝكإزْ ١رإيعٛاٌَ األإس.٣
 َٔٚإ ٍ ااتٛضب ايعإّ يفكسا ٖرا اجملإٍ ْٚ ،) 4710 ٖٛٚتٝج ١اإتختإز ايخإي ت١
َٚ )10794طتتت ٣ٛايداليتتْ )0.000 ١كختتٌ ايفسضتت ١ٝايثإْٝتت ١ايكإً٥تت - : ١دتتؤثس ايعٛاَتتٌ
ايػمل  ١ٝيًُساجل ايداإً ٞعً ٢اٚز ٙهإ ٙإااز ٠ااملإ س اا إزف ).
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اجملا الثالثٜ :تطُٔ ٖرا اجملإٍ  25فكس ٠رٗدف قٝإع ايفسض ١ٝاي دٓش عً ٢يْ٘ :
ال ٜكتت ّٛااساجتتل ايتتداإً ٞاا تتإزف ايُٝٓٝتت ١رتتدٚز ٙهتتإ ٙإااز ٠ااملتتإ س ٚفكتتإ اتتإ
دكتطَ ٘ٝتوًخإ َٗٓ ١ااساجع ١ايداإً.١ٝ
را
ال قرٔ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17

جدَ را (  ) 7مدٗ اّام املراجع الداخلْ بدَرٍ

اٍ إدارٔ املداطر

ال قرٔ
إاداد خطٕ للمراجلٕ حتدد فًّا دلاالت املداطر
للمصرف.
ُاف ال ّبات امللمُلٕ مع ملاِري اللمل احلالّٕ
اخلاصٕ مبلًد املراجلا الداخلّا األمرِلْ.
ِقُم مُظ ُ املراجلٕ الداخلّٕ جبرد َاد الهقد املتاح
بالصهدَق.
التحق مو مدٗ فلالّٕ ازلال األيداف املدططٕ ةدارٔ
املداطر.
قُم بُضع خطط مراجلٕ لتمد الٖ درجٕ املداطر
املتُالٕ لػر حتدِد اَلُِات انظطٕ ااما املراجلٕ
الداخلّٕ.
رفض آ مشيَلّٕ ه ّ ِٕ امام اةدارٔ فّما خيص إدارٔ
املداطر.
قُم باةبالغ او املداطر مبا ِت مع ايداف املًمٕ.
قُم بتُجٌّ االنتباٍ إع املداطر اللبرئ .
قُم بتقّّ احتماالت حدَث االحتّا َالػع.
التأكد مو كّ ّٕ إدارٔ امليسشٕ للمداطر.
التأكد مو مُاُإّ َسالمٕ املللُمات املالّٕ
َالتظػّلّٕ.
التأكد مو فلالّٕ َك ا٘ٔ اللملّات.
التأكد مو االمتثا للقُانا َاألنعمٕ َاللقُد.
التأكد مو محإِ األصُ .
ِلد املراجع الداخلْ قرِر او إدارٔ املداطر َِرفلٌ
جمللص اةدارٔ َجلهٕ املراجلٕ.
التأكد مو مراابٕ َ قّّ ك إِ انعمٕ إدارٔ املداطر يف
املصرف.
التأكد مو مدٗ استحابٕ اةدارٔ للتُصّات امللدٔ
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املتُسط
احلشابْ

االسلراف
امللّارٓ

4711

1759

3766

1776

3798

1782

4711

1759

3751

1751

2753

1775

4749
4732
4732
3766

1777
1775
1775
1748

3798

1757

4732
3798
4715

1775
1.82
1769

3751

1777

3751

1778

3798

1782
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بُاسطتل لتقُِٕ نعام إدارٔ املداطر يف املصرف.
التأكد مو مدٗ استحابٕ اةدارٔ لتُصّات املراجع
اخلارجْ لتقُِٕ نعام إدارٔ املداطر يف املصرف.
التأكد مو فاالّٕ ادا٘ املُظ ا يف التلامل مع املداطر.
التأكد مو اى اةدارٔ لدًِا نعام مللُمات كاف ملراابٕ
ادا٘ مقدمْ اخلدمات يف املصرف.
التأكد مو اى اةدارٔ شتطّع احلصُ الٖ املللُمات
اللافّٕ ملراابٕ رضا اَ ادم رضا اللمال٘.
ِهااع املراجع الداخلْ فلالّٕ إدارٔ املداطر مع اةدارٔ
بظلل دَرٓ.
ِركز املراجع الداخلْ الٖ مراجلٕ املّات إدارٔ
املداطر داخل املصرف.
ِشاي املراجع الداخلْ بظلل كبري َبدَر استظارٓ يف
قلّل املداطر.
التلاَى مع اةدارات األخرٗ يف َضع سق للمداطر.
املتُسط اللام
مشتُٗ الداللٕ

3783

1771

3783

1771

3768

.147

3785

1769

3768

1775

4711

1759

3785

1769

3751
3784

1751
1739

11783
17111

تًت
ْ تظ َتٔ إت ٍ اجلتد ٍٚزقتِ  ) 7يٕ انترب َتٛضتب رًتغ  ) 4749ايترٟ
عً ١ٝايفكس ٠زقتِ  ،) 7ااتعًكت ١ركٝتإّ ااساجتل رتإءر غ عتٔ ااملتإ س ايت  ٜظٗتإ مبتإ
تًت ايفكتسدني  ) 16 ٚ 15عًتَ ٢تٛضتب
ٜتفل َل يٖداف ااُٗ ١حمٌ ااساجع ،١رُٓٝإ
ٚ ) 3751دتعًل األٚىل رخعداا ااساجل يتكسٜس عتٔ إااز ٠ااملتإ س اا تسف إىل ًتظ
اءااز ٠ي ٚجلٓ ١ااساجع ١إٕ ٚجد  ،ممتإ ٜعتين يٕ ااساجتل ٜخًتغ عتٔ ااملتإ س إذا ال ظٗتإ
نُإ ٖ ٛايفكس )7 ٠يهٔ إعداا دكسٜس َتهإٌَ عٔ إااز ٠ااملإ س جإ ٤قسٜت َتٔ
تًت عًٝت٘ ايفكتس٠
اآوك ١احملإٜتدٖٚ ٠تَ ٛتإ ٜعتإاٍ ْطتخ % 70 ١دكسٜختإٖٚ ،تْ ٛفتظ َتإ
ااإي ١رإيتصند َٔ َساقخٚ ١دك ِٝٝنفإ ١ٜيْظُ ١إااز ٠ااملإ س اا سف.
تتتًت ايفكتتتس ٠زقتتتِ  ) 6عًتتت ٢يقتتتٌ َتٛضتتتب ،رًتتتغ  ) 2753ممتتتإ ٜعتتتين يٕ
رُٓٝتتتإ
ااساجعني ايداإًٝني ٜكخًتٛا ي ٝإْتإ ايكٝتإّ مبٗتإّ دٓفٝرٜت ١فُٝتإ خيتش إااز ٠ااملتإ س رٓتإ٤
عً ٢دٛجٗٝإ إااز ،١ٜعًُإ يٕ ذيو َٔ األَٛز اي ال جي يٕ ٜك ّٛرٗتإ ااساجتل ٚفكتإ اتإ
يدز عتٔ َعٗتد ااساجعت ١ايداإًٝت ١طت َتإ ضتخل غتس ٘ ٖٚترا خيتٌ رتدٚز ٙهتإ ٙإااز٠
ااملإ س.
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َٔ إجإر ١ايفكس ٠زقِ  ْ )1ظ يٕ ااساجعني ٜطعٛا إو ١يًُساجع ١ايداإً ١ٝدؤإر
ًت عًَ ٢تٛضب  ،)4يهٔ َٔ إت ٍ
االعتخإز إال خمإ س اا سفٝ ،
ايفكس ٠زقِ  ْ )2ظ يٕ َإ ٜكَٛٛا ر٘ َٔ دسدٝخإ ال ٜتٛافل نثريا َل َعتإٜري ااساجعت١
تتًت عًتتَ ٢تٛضتتب
اي تتإاز عتتٔ ااعٗتتد األَسٜهتت ٞإال رٓطتتخ %73 ١دكسٜختتإ ٝ ،ت
.)3766
ًت تٝل فكسا ٖر ٙايفسض ١ٝعًَ ٢تٛضب عإّ َ ٖٛٚ ،) 3784إ ٜعتإاٍ ْطتخ١
 % 77دكسٜختتإٜ ٚ ،تتصد ٞياْتتَٓ ٢وكتت ١ااٛافتتل ،ممتتإ ٜعتتين ضتتعف َٛافكتت ١ااتتساجعني
ٚيهٔ ردزج ١ري نخري َٔٚ ،٠إ ٍ ْتٝج ١اإتخإز ايخإي َٚ )10783 ١طت ٣ٛااعٜٓٛت١
ْ )0000سفد ايفسض ١ٝايكإ - :١ً٥ال ٜك ّٛااساجل ايداإً ٞاا إزف اي ١ُٝٓٝردٚزٙ
هإ ٙإااز ٠ااملإ س ٚفكإ اإ دكتطتَ ٘ٝتوًختإ َٗٓت ١ااساجعت ١ايداإًٝتْٚ ).١كختٌ ايفسضت١ٝ
ايخد ٖٞٚ ١ًٜيٕ ااساجعني ايداإًٝني ٜس ٕٚيِْٗ ٜكَٛٛا رتدٚزِٖ هتإ ٙإااز ٠ااملتإ س ٚفكتإ
اإ دتوًخ٘ ااٗٓ.١
االسخنخاجاث والخىصياث :
أوالً  :االسخنخاجاث
َٔ إ ٍ اضتعساض ْتإ٥ج
اضتٓتإ ا د- :ٞ

ًٝتٌ رٝإْتإ ايدزاضتْٚ ١تتإ٥ج اإتختإز ايفسضتٝإ ميهتٔ

 - 1إٕ ايعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝينثس دصثريا عً ٢اٚز ااساجل هإ ٙإااز ٠ااملإ س َٔ -
ًت نًٗإ عًَ ٢تٛضوإ دفٛم
ٚجْٗ ١ظس ااساجعني ايداإًٝني ٝ -
ًت عً ١ٝايعٛاٌَ ايػمل  ١ٝيًُساجل.
ااتٛضب ايعإّ ايرٟ
 - 2إٕ ينثس ايعٛاٌَ ايتٓظ ١ُٝٝدصثريا ٖ ٞااتعًك ١رخااز ٠اا سف ضٛا ٤نإٕ ٚعٞ
اءااز ٠ردٚز ااساجل ايداإً ،ٞي ٚاعِ اءااز ٠يٛرٝف ١ااساجع ١ايداإً.١ٝ
 - 3إٕ ينثس ايعٛاٌَ ايػمل  ١ٝدصثريا عً ٢اٚز ااساجل ٖ ٛايتصٖ ٌٝااطتُس يًُساجل
ايداإً ،ٞممإ ٜعين إج ١ااساجعني يًتصٖ ٌٝااطتُس ٚ ،طٛز اٚزا عٔ نٌ
ااطتجدا اي دطإف إىل َٗإَِٗ ٜٚتوً قٝإَِٗ رٗإ ،ي ٚااعإٜري اجلدٜد ٠اي
ٜتوً االيتصاّ رٗإ.
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اٚز ااساجل ااإزج ٞهإ ٙإااز ٠ااملإ سٝ ،
 - 4إٕ ٖٓإى جٛاْ ق ٛز
ًت إ د ٣ايفكسا عً ٢يقٌ َٔ احملإٜد  ،)3رُٓٝإ مل ٜتجإٚش َعظِ ايفكسا
َتٛضوإدٗإ ازج ١ااٛافل .)4
ًت عًٗٝإ فكسا اٚز ااساجل ايداإًٞ
 َٔ - 5إ ٍ اضتعساضٓإ يألٚشإ اي
ْطتٓتج يٕ ٖٓإى ضعف فِٗ ااساجعني يدٚزِٖ هإ ٙإااز ٠ااملإ سٚ ،قخٛهلِ
ي ٝإْإ اطٛ٦يٝإ دٓفٝرَ ١ٜتعًك ١رخااز ٠ااملإ س.
ٖٓ - 6إى ضعف إازاى اادزا ٤اطؤٚي ١ٝااساجل ايداإً ٞااإي ١رخااز ٠ااملإ س،
ٖ ٍٛرا ايعإٌَ عً ٢اٖتُإّ ااساجعني رػهٌ نخري،
ٖٚرا مت اضتٓتإج٘ َٔ
ٚنريو دهًٝف اادزا ٤يًُساجعني ي ٝإْإ مبطؤٚيٝإ دٓفٝر.١ٜ
 - 7عدّ ٚجٛا رساَج ددزٜخَ ١ٝطتُسَٚ ٠تٓٛع ١يهٌ َٔ ااساجعنيٚ ،يعطإً ٤ظ
اءااز ٠األَس ايرٜ ٟؤا ٟإىل عدّ فِٗ ايخعد َِٓٗ يدٚزِٖ إااز ٠ااملإ س،
ٚقدزدِٗ عً ٢ادمإش األعُإٍ ااٛنً ١إي ِٗٝرهفإ.٠٤
 - 8يُٖٚ ١ٝرٝف ١ااساجع ١ايداإًٚ ١ٝاٚزٖإ رإعتخإزٖإ ٚرٝف ١ضإْد ٠يإلااز.٠
ثانيا  :الخىصياث
يتحطني اٚز ااساجل ايداإً ٞهإ ٙإااز ٠ااملإ س ْٛي ٞرإ د- :ٞ
 - 1عً ٢ايدٚي ١إْػإَ ٤عٗد يتصٖ ٌٝااساجعني ايداإًٝني ،ميٓح غٗإاا َعتُد٠
رريوٜٚ ،عو ٞاٚزا ددزٜخ ١ٝيًُساجعني ااؤًٖني ،يطُإٕ ايتصٖ ٌٝااطتُس.
 - 2عً ٢اجلإَعإ ٚااعإٖد ااتمل
ااإي ١رإاساجع ١ايداإً. ١ٝ

 ١عكد ايٓدٚا

ٚااؤمتسا

ٚايدزاضإ

 - 3عً ٢ايخٓو ااسنص ٟددع ِٝاضتك يَ ١ٝساجع ٞا طإرإ ايداإًٝني
اا إزف َٔ رعد ايتصثريا عٔ سٜل إجسا٤ا ايتعني  ٚدٜد األجٛز.
 - 4عً ٢اا إزف عكد اٚزا ددزٜخ ١ٝاٚز ١ٜجلُٝل ااطتٜٛإ اءااز ١ٜيتعسٜفِٗ
هُ٘ٚ ،ي ٝإ اي ٛدا اءااز١ٜ
رصٖداف اا سف ٚايٓظِ ٚايكٛاْني اي
ااملتًفَٚ ١طؤٚيٝإدِٗ ٚيُٖ ١ٝااساجع ١ايداإً ١ٝيٓجإ ِٗ يااَٗ ٤إَِٗ.
 - 5جي ٚجٛا ع ق ١غسان٘ رني ااساجل ايداإًٚ ٞإاازا
نفسٜل رإيػهٌ ايرٜ ٟطُٔ ايتعإ ٕٚايفعإٍ ر.ِٗٓٝ
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 - 6عً ٢إااز ٠اا إزف ٚااساجعني ايداإًٝني االيتصاّ رإاعإٜري ايدٚي ١ٝفُٝإ خيتش
رٛرٝف ١ااساجع ١ايداإً ١ٝمبإ ٜعصش َطإُٖتٗإ َتإرعٚ ١دك ًٌٝ ٚ ِٝٝااملإ س.
 - 7عً ٢اجلٗإ ذا ايع قْ ١ػس ايٛع ٞرصُٖ ١ٝااساجع ١ايداإً ١ٝرني ييحإب
األعُإٍ ٚااطٛ٦يني ايكوإش اا س .
 - 8عًٚ ٢شاز ٠ايتجإزٚ ٠اي ٓإعٚ ١ايخٓو ااسنص ٟإيصاّ تٝل اا إزف رتهٜٔٛ
جلإٕ ااساجع ١ايداإً ١ٝإىل جإْ إااز ٠يًُساجع ١ايداإً.١ٝ
 - 9عًٚ ٢شاز ٠ايتجإزٚ ٠اي ٓإعٚ ١ايخٓو ااسنص ٟإيصاّ تٝل اا إزف رتهٜٔٛ
إاازَ ٠طتكًٚٚ ١ضل ضٝإضٚ ١اضح ١ءااز ٠ااملإ س .
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