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 الملخص:

المصرفي بفروع  التمويل  الحد من مخاطر  الداخلية في  المراجعة  الدراسة هو معرفة دور  الهدف من هذه  إن 

أ على  الدراسة  هذه  واعتمدت  الليبية.  سرت  مدينة  في  العاملة  التجارية  الوصفي،  المصارف  اإلحصاء  سلوب 

نظام   باستخدام  اإلحصائية  األساليب  مجتمع  SPSS واستخدمت  وتكون  بالدراسة.  المتعلقة  النتائج  الستخراج 

المصارف التجارية العاملة بمدينة فروع الدراسة من كل المراجعين الداخليين )الموظفين والمسؤولين( في جميع 

ال عينة  وتمثلت  العاملين    دراسة سرت،  الداخليين  والمراجعين  الداخلية  المراجعة  قسم  رؤساء  بعض  في 

 من عدد إلى الدراسة  توصلت الدارسة. وقد هذه أهداف . واستخدمت االستبانة كأداة لتحقيقبالمصارف التجارية

  الدراسة   ينةفي إجابات أفراد ع  0.05توجد اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال    وأهمها: النتائج

 في الحد من مخاطر التمويل. وقد العاملة بمدينة سرت  على دور إدارة المراجعة الداخلية بالمصارف التجارية  

في  ضرورة  أهمها:   توصيات عدة إلى الدراسة خلصت الداخلية  المراجعة  بوظيفة  االهتمام  زيادة  على  العمل 

 ي في دعم إدارة المخاطر بالمصارف التجارية الليبية. المصارف التجارية وتفعيل دورها  لما لها من أثر ايجاب

 .مصارف التجارية الليبية, المخاطر التمويل المصرفي , المراجعة الداخلية: مفتاحيةالكلمات ال

 

 مقدمة: ال .1

التمويل دورا هاما بل أساسيا في دفع عملية   يلعب 

دولة ألي  االقتصادية  خالل   ,التنمية  من  وذلك 

المشروعات   مختلف  ودعم  تأسيس  في  المساهمة 

من  التمويل  نشاط  ويعتبر  واإلنتاجية.  االستثمارية 

بمختلف   أهم المصارف  تزاولها  التي  األنشطة 

إسالمي  أنواعها أم  تقليدية  أكانت مصارف  ة.  سواء 

األنشطة  تلك  مزاولة  سبيل  في  المصارف  أن  إال 

عن   الناتجة  المخاطر  من  العديد  تواجه  أصبحت 

الممولين   من  الخاطئة  طالبي   أوالممارسات 

يؤدي    ,التمويل الذي  المصرفي    إلى األمر  التعثر 

أ السليم  التمويل  قرار  اتخاذ  لعدم  إما  لعدم    ونتيجة 

التمويل   طالب  بالتزاماعلى  قدرة  مما    ,تهاإليفاء 

وبهذا   المصرف.  أعمال  نتائج  على  سلبا  ينعكس 

التي   المخاطر  أهم  من  التمويل  مخاطر  تصنف 

المصارف حيث أن  معظم نشاطها يعتمد   تواجهها 

 على التمويل.

من   أمكن  ما  درء  إلى  المصارف  إدارة  وتسعى 

المحتملة األدوات    ,المخاطر  خالل  من  وذلك 

أهمها إدارة واإلدارات العاملة بالمصرف والتي من 

الداخلية المراجعة  وإدارة  فالمراجعة    .المخاطر 

األدوات  من  أداة  تعتبر  مؤسسة  أي  في    الداخلية 
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العليا  اإلدارات  تنبيه  في  دور  من  لها  لما  المهمة 

المستمر    ,بالمصرف تقييمها  طريق  عن 

بما   االستشارات  وتقديم  والمحايد  والموضوعي 

العليا   المصرف  إدارة  القرارات   التخاذيساعد 

 المناسبة بأقل مخاطر ممكنة. 

 مشكلة الدراسة:   1.1

العاملة   المصارف  تعثر  في    تعاني  من  ليبيا  

التمويل،   مخاطر  من  زاد  مما  السداد  في  عمالئها 

لدى   تولد  فقد  مدى عليه  حول  استفسارا  الباحثتان 

بالمصارف   الداخلية  المراجعة  إدارة  مساهمة 

في الحد من مخاطر التمويل.  لذلك    التجارية الليبية

الرئيسي  السؤال  طرح  في  البحث  مشكلة  تكمن 

بالمصارف    التالي: الداخلية  المراجعة  إلدارة  هل 

 دور في الحد من مخاطر التمويل؟

الرئيسي السؤال  األسئلة   ولإلجابة عن  يمكن طرح 

 الفرعية التالية: 

الداخلية المراجعة  إدارة  تتبنى  )العاملون    هل 

المعايير الدولية    بالمراجعة في المصارف التجارية(

 عند القيام بمراجعة مخاطر التمويل؟

بالمصارف   الداخلية  المراجعة  تساهم  التجارية  هل 

 في الحد من مخاطر التمويل؟  

 أهداف الدراسة:   2.1

في   الدراسة  لهذه  الرئيسي  الهدف  محاولة  يتمثل 

من    على  عرفالت الحد  في  الداخلية  المراجعة  دور 

المصرفي التمويل  التجارية    مخاطر  المصارف  في 

األهداف   الليبية، تحقيق  من  البد  ذلك  ولتحقيق 

 الفرعية التالية: 

 مخاطر التمويل المصرفي. التعرف على  -

إدارة    - في  الداخلية  المراجعة  أهمية  على  التعرف 

 المخاطر المالية في المصارف التجارية.

الضوء   - تسليط  شأنها  من  التي  مقترحات  تقديم 

الحد   في  الداخلية  المراجعة  دور  أهمية  مدى  على 

 . من مخاطر التمويل المصرفي

 الدراسة:   ميةأه  3.1

في    أهميةتكمن   الدراسة  التي   أهميةهذه  المشكلة 

مخاطر التمويل   يدراستها وه  إلىتسعى  

حلول لهذه المشكلة بهدف   إليجادوالحاجة  

التي تواجه المصارف  المخاطر  الحد من 

استمرارها.  لضمان  وذلك  التجارية 

المراجعة   أن  في  الدراسة  أهمية  وتمثلت 

من   التقليل  في  أهميتها  لها  الداخلية 

الالسلبيا بعض  ت  تطبيق  عن  ناتجة 

منح السياسات   عند  بالمصارف  الخاصة 

تكمن    .التمويل في    أهميةكما  الدراسة 

مدى    أغناء لتبيان  المعرفي  الجانب 

من   الحد  في  الداخلية  المراجعة  مساهمة 

  إلى مخاطر التمويل المصرفي والوصول  

المصارف التجارية في    إداراتنتائج تفيد  

 هذا الجانب. 

 ة: فرضيات الدراس  4.1

داللة    :رئيسيةالفرضية  ال ذات  اختالفات  توجد 

الداللة   )عند مستوى  إجابات 0.05إحصائية  في   )

الداخلية   المراجعة  إدارة  دور  على  العينة  أفراد 

 .تجارية في الحد من مخاطر التمويلبالمصارف ال

اختبار  الرئيسية من خالل  الفرضية  اختبار  ويمكن 

 الفرضيات الفرعية التالية: 
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األولى الفرعية  ذات   :الفرضية  اختالفات  توجد 

الداللة   مستوى  )عند  إحصائية  في  0.05داللة   )

المراجعة   إدارة  تبنى  على  العينة  أفراد  إجابات 

 .التجارية للمعايير الدولية  المصارف  الداخلية في

الثانية: الفرعية  ذات    الفرضية  اختالفات  توجد 

الداللة   مستوى  )عند  إحصائية  في    (0.05داللة 

الداخلية   المراجعة  إن  على  العينة  أفراد  إجابات 

الحد من   المصارف تساهم في  التمويل في    مخاطر 

 . التجارية

 منهجية الدراسة:   5.1

وذلك   الوصفي  المنهج  الدراسة  هذه  استخدمت 

لتحليل وتوصيف المتغيرات موضوع الدراسة، من  

على   العينة  لمفردات  المختلفة  اإلجابات  خالل 

)االستبانة(،  الدراسة  أداة  تضمنتها  التي  العبارات 

معرفة من    بهدف  الحد  في  الداخلية  المراجعة  دور 

التمويل عينة   مخاطر  المصارف  في  المصرفي 

.  وقد استخدم هذا المنهج أيضا في معالجة  الدراسة

كبيرة   بدرجة  يعتمد  الذي  وتحليلها  البيانات  تجميع 

كما   والظاهرة   الواقع   دراسة  في  على  توجد 

دقيقًا ويعبر عنها  الواقع، واالهتمام بوصفها وصفًا 

لمناسبته  المنهج  اختير هذا  كيفيا ًوكمياً. كما  تعبيراً 

الوصفي ألغر المنهج  أن  حيث  الدراسة    اض 

ويفسر  "  البحث،  موضوع  الظاهرة  وصف  يحاول 

إلى تعميمات ذات  الوصول  في  أمالً  ويقارن ويقيم 

المعرفة   رصيد  بها  يزيد  الظاهرة،  معنى  تلك  عن 

 .  ]1[دون تدخل الباحث في مجرياتها"

 :دراسة مجتمع وعينة ال  6.1

من كل المراجعين الداخليين    دراسة يتكون مجتمع ال

المصارف   جميع  في  والمسؤولين(  )الموظفين 

العام عينة التجارية  وتمثلت  سرت،  بمدينة  لة 

الداخلية    دراسةال المراجعة  قسم  رؤساء  بعض  في 

فروع   في  العاملين  الداخليين  والمراجعين 

المصارف التجارية الواقعة بمدينة سرت )مصرف  

سرت,  جامعة  الوحدة  مصرف  الرئيسي,  الوحدة 

الصحاري,   مصرف  الجمهورية,  مصرف 

والتنمية,   التجارة  مصرف  التجاري,  المصرف 

إلي باإلضافة  أفريقيا(,  شمال  المحاسبين    مصرف 

الداخلي   المراجع  بدور  ودراية  معرفة  لديهم  الذين 

التجارية   المصارف  في  المالي  األداء  مراجعة  في 

( عدد  توزيع  وتم  الذكر.  استبانه  35السالفة   باليد( 

( منها  وأسترجع  العينة،  أفراد  استبانه 29على   )

الردود  للتحليل, وبذلك تكون نسبة  جميعها صالحة 

ن82.8حوالي   وهي  هذه %,  مثل  في  كافية  سبة 

 .البحوث

 مصادر جمع البيانات:   7.1

كأداة  تمثلت في االستيبانة المصادر األولية: .1

للدراسة, صممت خصيصا لغرض   رئيسية 

من   الدراسة  عينة  علي  ووزعت  الدراسة, 

في  والمحاسبين  الداخليين  المراجعين 

مدينة  في  العاملة  التجارية  المصارف 

  .سرت

الثانوية .2 في مجموعة من  المصادر  تمثلت   :

ذات  واألجنبية  العربية  والمراجع  الكتب 

الدو استخدام  إلى  باإلضافة  ريات  العالقة، 

السابقة   والدراسات  والقوانين،  والمقاالت 

التي   المختلفة  اإلنترنت  ومواقع  واألبحاث 

أجل   من  الدارسة،  موضوع  تناولت 

العالقة   ذات  المعلومات  على  الحصول 

 بالموضوع.  

 أداة الدراسة:   8.1

المعلومات،   لجمع  كأداة  االستبانة  استخدام  تم 

و نتائجها.  وتحليل  تطبيقها  على  نظرا ًلسهولة  ذالك 

دراسات  في  استخدمت  قد  الوسيلة  هذه  أن  اعتبار 
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إعداد   تم  حيث  البحث,  هذا  لموضوع  مشابهة 

الدراسة،   أهداف  تخدم  استبانه مكونة من محورين 

األول:   الجزء  االستبانة علي جزئيين  اشتملت  ولقد 

من   المشاركين  عن  خاصة  معلومات  علي  يحتوي 

وع  الوظيفي,  المسمى  العلمي,  المؤهل  دد  حيث 

يحتوي  الثاني:  الجزء  الوظيفية.  الخبرة  سنوات 

عينة   اتجاهات  علي  للتعرف  المعلومات  علي 

الحد من    الدراسة حول الداخلية في  المراجعة  دور 

،  المصرفي في المصارف التجارية مخاطر التمويل

وصممت األسئلة بحيث تتناسب مع مقياس ليكرت  

Likert   الخماسي والذي تم استخدامه في دراسات

مشابهة لموضوع البحث، والهدف من هذا المقياس 

باإلضافة   قياسها  المراد  األفراد  أراء  اتجاه  تحديد 

المشارك  من  تفكيرا  يحتاج  المقياس  هذا  أن  إلي 

بشكل معمق قبل اإلجابة علي أي سؤال, الن إجابته 

 .  ]2[متدرجة بشكل دقيق

 

 :الدراسة  حدود 9.1

 الدراسة على الحدود التالية : اقتصرت هذه 

  وع تناولت هذه الدراسة موض  :الحدود الموضوعية

الداخلية مخاطر    هادورو  المراجعة  من  الحد  في 

بمدينة   في   التمويل العاملة  التجارية  المصارف 

 . سرت

  : تم إجراء هذه الدراسة خالل شهر الحدود الزمانية

 م.  2019أكتوبر

الدراسة على بعض    : اقتصرت هذهالبشريةالحدود  

والمراجعين   الداخلية  المراجعة  قسم  رؤساء 

العاملين في فروع المصارف    والمحاسبين  الداخليين 

 . التجارية الواقعة بمدينة سرت

المكانية فروع  الحدود  الدراسة  هذه  شملت   :

 .الليبيةالمصارف التجارية الواقعة بمدينة سرت 

 

 

 

 السابقة: الدراسات  10.1

البجيرمي،    ( المراجعة     :]3[(2011دراسة  دور 

إلى   الدراسة  المخاطر" هدفت     إدارة  الداخلية في 

الداخلي   التدقيق  وظيفة  مساهمة  مدى  على  التعرف 

المصارف   في  المخاطر  إدارة  عملية  في  وفعاليتها 

على   للحصول  استبانة  استخدام  وتم  السورية، 

لد المراجعة  إدارة  من  المصارف،  المعلومات  ى 

يوجد   ال  إنه  أهمها  نتائج  إلى  الدراسة  وخلصت 

عملية   في  الداخلي  التدقيق  لنشاط  فعالة  مساهمة 

 إدارة المخاطر في المصارف السورية,

الداخلي     :]4[(2012دراسة )رضوان،   التدقيق  أثر 

التدقيق   معايير  ضوء  في  المخاطر  إدارة  على 

تأثير   الدولية" هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى

في   المصرفية  المخاطر  إدارة  في  الداخلي  التدقيق 

الدولية،   التدقيق  لمعايير  وفقا  التجارية  البنوك 

لجمع  استبانة  على  االعتماد  تم  ذلك  ولتحقيق 

نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت  األولية،  المعلومات 

أهمها وجود داللة ايجابية بين تطبيق معايير من قبل 

في الداخلي  التدقيق  التجارية    أجهزة  المصارف 

 الفلسطينية وبين إدارة المخاطر المصرفية. 

مدى مساهمة     :]5[(2014دراسة ) دحدوح ومراد،  

التشغيلية في   المخاطر  الحد من  الداخلي في  التدقيق 

الدراسة   ركزت  سورية"  في  اإلسالمية  المصارف 

على توضيح مدى مساهمة التدقيق الداخلي في الحد  

في المصارف اإلسالمية في  من المخاطر التشغيلية  

سورية لحمايتها واستمراريتها، ولتحقيق هذا الهدف  

والتحليلي،   الوصفي  المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 

للتدقيق  إن  أهمها  نتائج  مجموعة  إلى  وخلصت 

 الداخلي دور في الحد من مخاطر التشغيلية.

وكليب،   )العمودي  العوامل   :]6[(1502دراسة 

المرا دور  على  إدارة  المؤثرة  تجاه  الداخلي  جع 
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المخاطر في المصارف اليمنية" هدفت الدراسة إلى  

المخاطر   إدارة  في  الداخلي  المراجع  دور  التعرف 

في المصارف اليمنية، وتوصلت إلى نتائج أهمها إن  

يتأثر  المخاطر  إدارة  تجاه  الداخلي  المراجع  دور 

 بالعوامل الشخصية والتنظيمية.

فروح،  ( الدا :]7[(2016دراسة  المراجعة  خلية  دور 

المصرفية المخاطر  إدارة  إلى  , و في  الدراسة  هدفت 

التعرف على دور المراجع الداخلي في تحديد وتقييم 

وا لها  االستجابة  وإجراءات  في  لمخاطر  دورها 

تفعيل إدارة المخاطر المصرفية، وتم االعتماد على  

أهمها  بنتائج  وخلصت  التحليلي،  الوصفي  المنهج 

ال وحاالت المراجعة  الثغرات  تتبع  في  تسهم  داخلية 

 عدم التأكد وتخفيض حجم المخاطر.

مما سبق عرضه تبين إن الدراسات السابقة اتفقت  و

إدارة      في  فعال  دور  الداخلية  للمراجعة  أن 

العمودي    ( دراسة  أن  غير  عامة،  بصفة  المخاطر 

بالعوامل   يتأثر  الدور  هذا  أن  أوضحت  وكليب( 

وا للمؤسسة  للمراجع  التنظيمية  الشخصية  لعوامل 

هذ  الداخلي. يميز  للتحقق   هوما  إنها جاءت  الدراسة 

مخاطر   من  الحد  في  الداخلية  المراجعة  دور  من 

المخ أنواع  من  كنوع  المصرفي  اطر  التمويل 

من  الخصوص،  وجه  على  نظر    المصرفية  وجهة 

المصارف   في  العاملين  الداخليين  المراجعين 

 التجارية الليبية.

 : رياإلطار النظ .2

على   1.2 المبنية  الداخلية  المراجعة  مفهوم 

 : المخاطر

من  كغيرها  المصارف  مرت  العولمة  ظل  في 

تنوع   منها  عديدة  بتطورات  المالية  المؤسسات 

الخدمات المصرفية وتعقدها، مما أحاطها بمجموعة  

تهدد  مالية  غير  وأخرى  مالية  منها  بعض  مخاطر 

تفعيل المراجعة وجودها واستمراريتها، ومن هنا تم  

من  وتقليل  المصرفية  الخدمات  لتحسين  الداخلية 

 نسبة المخاطر المحاطة بها.

الداخلية  المراجعة  ُعرفت  "   فقد  مستقل بأنها  نشاط 

ومهمته   المنشأة  إدارات  من  إدارة  أو  قسم  به  يقوم 

والسجالت   والدفاتر  المستندات  وفحص  مراجعة 

الم والعمليات  المالية  والتقارير  تقييم والقوائم  ختلفة، 

إلى  تقديم  ثم  المنشأة  في  واألقسام  اإلدارات  أداء 

التقييم"   هذا  بنتائج  العليا  من   .  ]8[اإلدارة  وهناك 

نشاط تقويمي واستشاري وموضوعي  " عرفها بأنها  

إض بغرض  يصمم  وتحسين  ومستقل  قيمة  افة 

المنشأة، أهدافها"   عمليات  تحقيق  على   ومساعدتها 

الهامة    .]9[ اآلليات  إحدى  هي  الداخلية  فالمراجعة 

عناصر   من  فهي  المصارف،  لحوكمة  والالزمة 

داخل   يتم  مستقل  نشاط  وهي  الداخلية،  الرقابة 

من   التحقق  في  اإلدارة  مساعدة  بهدف  المصرف 

األصول   حماية  تكفل  التي  اإلدارية  السياسات  تنفيذ 

الدفاتر   تتضمنها  التي  البيانات  دقة  وضمان 

المراجعة والسجال وتكتسب  وهذا  المحاسبية،  ت 

منها،   المستفيدة  الجهات  ثقة  الداخلية مصداقيتها من 

إدارة  بشأن  توفره  الذي  الموضوعي  التأكيد  وفي 

 والحوكمة في المؤسسات المختلفة  المخاطر والرقابة 

]10[  . 

المراجعة و أهداف  تحديد  يمكن  سبق  ما    من خالل 

المصارف في  في    التجارية  الداخلية 

  :]11[نقاط التاليةال

 مساعدة المصرف في تحقيق أهداف.  -

المسؤ  - بأعمالهم  ومساعدة  القيام  المصرف  لين في 

 بفاعلية وكفاءة. 

بتكلفة   - المخاطر  وتقليل  الفعالة  الرقابة  تحقيق 

 معقولة.
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 حماية أصول المصرف.  -

 تقييم ومراقبة المخاطر.    -

 : مفهوم مخاطر التمويل  2.2

فهناك من عرف  ال يوجد   للمخاطر،  مفهوم محدد 

يسبب    مستقبلي  حدث  وقوع  احتمال  بأنه"  الخطر 

أو ضرر"  عليه خسارة  وقع  من   .]12[لمن  وهناك 

كإحدى   المصارف  على  الواقعة  المخاطر  عرف 

المؤسسات المالية وأكثرها عرضة للمخاطر بأنها 

من  مباشر  بشكل  إما  خسارة  حصول  احتمال   "

نتائج   في  خسائر  في  خالل  خسائر  أو  األعمال 

رأس المال، أو بشكل غير مباشر من خالل وجود  

أهدافه   تحقيق  على  المصرف  قدرة  من  تحد  قيود 

وغاياته حيث إن مثل هذه القيود تضعف من قدرة  

أعماله   تقديم  في  االستمرار  على  المصرف 

وممارسة نشاطاته من جهة وتحد من قدرته على  

األ بيئة  في  المتاحة  الفرص  عمال  استغالل 

   .  ]13[ المصرفية من جهة أخرى" 

لها   تتعرض  التي  المصرفية  المخاطر  أهم  ومن 

السوق ومخاطر  التمويل  مخاطر   المصارف 

السيولة، ومخاطر  التشغيل  وتتمثل   ومخاطر 

مخاطر التمويل في عدم قدرة المصرف على جذب  

أموالهم  وإيداع  معه  للتعامل  والمودعين  العمالء 

سالم بسبب  للمصرف  الوضع  ة  وذلك  المالي 

السو في  التمويلوان     ق.وسمعته    هي   مخاطر 

تمويل  يوجد  فال  التمويل،  لعملية  مصاحبة  نتيجة 

ها بشكل ن المخاطر، ولهذا يجب التعامل معخالي م

ممكن،   حد  أقل  إلى  تخفيضه  يتم  لكي  واقعي 

التي   الحديثة  األساليب  أحد  الداخلية  والمراجعة 

 التمويلية.تعمل على الحد من المخاطر 

 

 للمراجعة المهنية للممارسة الدولية المعايير  3.2

 الداخلية: 

 أو الداخلية على انه "دائرة يعرف نشاط المراجعة

 ممن غيرهم أو المستشارين من  فريق أو  قسم

 موضوعية استشارية وخدمات تأكيدات يقدمون

وتحسين قيمة إضافة بهدف ومستقلة  للمؤسسة 

 تحقيق على  المؤسسة النشاط هذا يساعد .عملياتها

 لتقييم منظم منهجي أسلوب إتباع خالل من أهدافها

الحوكمة  فعالية وتحسين  المخاطر وإدارة عمليات 

 الداخلية المراجعة نشاط على . ويجب]14[والرقابة" 

 في والمساهمة المخاطر إدارة عمليات فعالية تقييم

  . تحسينها

 : ما يلي الداخلية المراجعة مهمة أهدافومن أهم 

 بالنشاط المتصلة للمخاطر أّولي تقييم إجراء  -1

 مهمة تعكس أهداف أن ويجب مراجعته. يتم الذي

 .التقييم ذلك نتائج مراجعةال

 مهمة أهداف تحديد عند االعتبار في  األخذ  -2 

عمليات  أو هامة أخطاء وجود احتمال المراجعة

 .أخرى مخاطر أو تقيد عدم حاالت أو احتيال

 وإدارة الحوكمة لتقييم  كافية مقاييس وجود  -3

  ة.الرقابي والضوابط المخاطر

 : عالقة المراجعة الداخلية بإدارة المخاطر  3.3

إدارة   مهام  من  مهمة  المخاطر  إدارة  تعتبر 

و الداخلية  في  المراجعة  العالقة  تتضح 

  :]15[ المراحل اآلتية

عند     - المراجعة:  عملية  تخطيط  التخطيط مرحلة 

تتضمن  التي  اإلجراءات  تحديد  يتم 

إلى   تتعرض  إلى  العمليات  عن  معلومات 

 المخاطر.

يجب   - المراجعة  مرحلة  تنفيذ  عند  التنفيذ:  مرحلة 

على   تعمل  المؤسسة  إدارة  إن  من  التأكد 
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الضوابط   خالل  من  المخاطر  تجنب 

 الداخلية التي يتم تحديدها مسبقا.

العمل: يتم فيها    - المعلومات  مرحلة أوراق  إضافة 

العمل  أوراق  إلى  بالمخاطر  المتعلقة 

لعملية  تنفيذه  أثناء  بالمراجع  الخاصة 

بين  الربط  يتم  حيث  المراجعة، 

لها  تتعرض  التي  والنتائج  المالحظات 

 المؤسسة للخروج بالتوصيات المالئمة.

وضع    - فيها  يتم  المراجعة:  تقرير  إعداد  مرحلة 

خال  إليها  توصل  تم  التي  عملية  النتائج  ل 

تحديد  مع  النهائي  التقرير  في  المراجعة 

 المخاطر والتوصيات الالزمة. 

السيطرة   - إلى  العملية  المتابعة: تهدف هذه  مرحلة 

على كافة المخاطر وإدارتها بالشكل الذي  

 يقلل من تعرض المؤسسة للخسارة.

 اإلطار العملي:  .3

 خصائص عينة الدراسة: 1.3

الوصفي للبيانات ( نتائج التحليل  1)  يوضح الجدول 

الدراسة،   عينة  أفراد  من  للمبحوثين  الشخصية 

نالحظ أن النسبة األكبر من عينة الدراسة وظيفتهم  

ما   شكلت  حيث  داخلي  %.  65.53نسبته  مراجع 

أكثر   أن  تبين  فقد  العلمي،  المؤهل  إلى  وبالنسبة 

في   المبحوثين البكالوريوس  حملة  من  كانوا 

حوالي   %,62.07وبنسبة  المحاسبة     وأن 

الشهادة  10.34 حملة  من  هم  المبحوثين  من   %

يرفع   جيد  المؤشر  هذا  ويعتبر  )الماجستير(  العالية 

من مستوي مهنة المراجعة الداخلية في المصارف.  

تتراوح   %  34.49ونسبة   المشاركين  من إجمالي 

مابين   وهذا   10 إلي  واتسن  5خبرتهم  سنوات، 

يعني أن المراجعين الداخليين يتمتعون بخبرة كافية 

في مجال المراجعة الداخلية, وهذا ما يعطي أهمية 

ت كونها  والجدول  آلرائهم  الواقعية.  من  قدر    حمل 

للبيانات 1) الوصفي  التحليل  نتائج  بقية  يوضح   )

 الشخصية لعينة الدراسة. 

 الدراسة عينة خصائص :(1جدول )

 المتغير 
فئات  

 المتغير 
 العدد 

النسبة  

 المئوية 

المؤهل  

 العلمي

 

 

 

 % 62.07 18 بكالوريوس 

 % 10.34 3 ماجستير  

 % 3.45 1 دكتوراه 

 % 24.14 7 دبلوم 

 % 100 29 المجموع 

الخبرة  

 الوظيفية 

سنوات   5

 فأقل 
6 20.68 % 

إلى   5من 

 سنة  10
10 

34.49 

% 

  10من 

  15إلى 

 سنة 

7 24.15 % 

  15من 

  20سنة 

 سنة 

4 %13.79 

 

  20من 

 سنة فأكثر 
2 %6.89 

 % 100 29 المجموع 

المسمى  

 الوظيفي 

 

رئيس قسم  

المراجعة  

 الداخلية 

6 %20.68 

مراجع  

 داخلي 
19 65.53 % 

 % 13.79 4 محاسب 

 % 100 29 المجموع 

 

 صدق وثبات أداة جمع البيانات:  2.3

الظاهري األداة  ومن  :  صدق  األداة  من صدق  للتأكد 

االستبانة  عرض  تم  أجله،  من  وضعت  لما  قياسها 
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( عدد  على  األولية  المحكمين 4بصورتها  من   )

قسمي   في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المختصين 

سرت،   بجامعة  االقتصاد  بكلية  والتمويل  المحاسبة 

االقتراحات,   من  مجموعة  على  الحصول  تم  حيث 

تعدي في  مباشر  أثر  لها  بعض  كان  صياغة  ل 

بصورتها   االستبانة  اعتماد  تم  أن  إلى  العبارات، 

 النهائية.

الداخلي(:  )االتساق  القياس  أداة  وثبات    صدق 

دقة   على  للحكم  )ألفاكرونباخ(  الثبات  يستخدم معامل 

أنه عند قيام باحث   الدراسة، أي بمعنى  قياس مفاهيم 

آخر بالدراسة نفسها سوف يتوصل إلى النتائج نفسها.  

اإلجابات وكذل توافق  قياس مدى  أجل  من  يستخدم  ك 

المدروسة   للمتغيرات  بالنسبة  البعض  بعضها  مع 

النتائج  اتساق  يعني  األداة  وثبات  النتائج.  وموثوقية 

عندما تطبق األداة أكثر من مرة، حيث تم حساب قيم 

( كرونباخ  ألفا  بطريقة  الثبات  -Alphaمعامل 

Cornpach  )معا قيمة  المعادلة  أظهرت  مل وقد 

هذه   في  المستخدمة  القياس  أبعاد  لجميع  االرتباط 

( وهو  الحد 0.842الدراسة  من  أكبر  يعني  وهذا   )

النتيجة  وهذه  إحصائياً،  ألفا  لمعامل  المقبول  األدنى 

الق في وسيلة  الداخلي  الثبات  ياس، كما هو تعبر عن 

 . (2) لمبين في الجدو

 معامل ألفا كرونباخ : (2) لجدو

 البيــــــــــان 
عدد  

 األسئلة 
 النتيجة  معامل ألفا 

معامل ألفا لجميع  

 االستبيان   أسئلة
20 0.842 

مقبول 

 إحصائيا 

 

 المعالجة اإلحصائية:  3.3

الحزم   برنامج  بواسطة  وتحليلها  البيانات  إدخال  تم 

( االجتماعية  للعلوم  تم  SPSSاإلحصائية  وقد   .)

لترميز   الرقمي  الترميز  أفراد  استخدام  إجابات 

ترميز كما هو العينة لإلجابات، حيث تم إعداد هذا ال

 (. 3)مبين في الجدول 

 (: ترميز اإلجابات 3جدول )

 اإلجابة 

غير 

موافق  

 بشدة 

غير 

 موافق 
 موافق  محايد 

موافق  

 بشدة 

 5 4 3 2 1 الرمز 

 

االتجاهات  لتحديد  الوصفي  التحليل  استخدام  وتم 

)موافق   القبول  ونسب  المشاركين  إلجابات  العامة 

موافق  )غير  القبول  عدم  ونسب  وموافق(  بشدة، 

المحايدة  اآلراء  ونسب  موافق(  وغير  بشدة، 

المتعلقة  للبيانات  المئوية  والنسب  )المحايد(، 

والمتوسط   للمشاركين،  الديموغرافية  بالجوانب 

 حسابي لجميع أسئلة االستبيان األخرى. ال

اختبار استخدام  تم  ا (Tكما  للعينة  لتحليل  (  لواحدة 

الفرق بين و  عبارات االستبانة، للحكم علي معنوية 

المجتمع ومتوسط  العينة  إذا  و  ,متوسط  ما  لمعرفة 

)فروق  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  كانت 

منهم  معنوية( المستقصي  أراء  فروق  في  وأنها   ,

وليست   حقيقي،  اختالف  وجود  علي  تدل  جوهرية 

الصدفة  إلي  راجعة  مستوي   ,فروقاً  عند  وذلك 

( ثقة  0.05معنوية  بدرجة  أي  وهذا    .%95( 

مع   يتناسب  الاالختبار  ههذا  وقد  نوع  الدراسة.  ذه 

مشابهة أخرى  دراسات  في  تم وكذلك    .استخدم 

لواحدة لتحليل عبارات ( للعينة ا (Tاستخدام اختبار

أفراد    االستبانة، أن  بمعني  ايجابية،  العبارة  وتكون 

االحتمالية   القيمة  كانت  إذا  عليها  يوافقون  العينة 

، وأن المتوسط الحسابي  0.05( أقل من  tالختبار )

المحايد   المتوسط  سلبية  3أكبر من  الفقرة  ، وتكون 

عليه يوافقون  ال  العينة  أفراد  أن  كانت بمعني  إذا  ا 

، وأن  0.05( أقل من  tالقيمة االحتمالية الختبار )  

المحايد   المتوسط  من  أقل  الحسابي  ،  3المتوسط 
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إذا  محايدة  العبارة  في  العينة  أفراد  آراء  وتكون 

   .0.05يمة االحتمالية لها أكبر من كانت الق

المتعلقة   4.3 النتائج  ومناقشة  وتحليل  عرض 

األولى: الفرعية  بيانات  لت  بالفرضية  واختبار  حليل 

البيانات  تحليل  تم  األولى,  الفرعية  الفرضية 

من   عليها  بالجدول  المتحصل  والموضحة  االستبانة 

وصفيا  4) األسئلة  (  تتضمن  وذلك  الخاصةوالتي   ،

  كما يلي:

 

 األولى  الفرعية التحليالت المتعلقة بالفرضية: (4جدول )

المتوسط   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  العبارة  

 المرجح 

االنحراف  

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  المعياري

تقوم إدارة المراجعة  
 باالتي:  الداخلية 

عمليات   مراجعة 
وفقا   التمويل  مخاطر 

 لبرامج وخطط محددة. 

6 %20.7 19 %65.5 4 %13.8 0 0 4.07 0.593 

عمليات  توثيق   نتائج 
صورة   في  المراجعة 
إلى   ترسل  تقارير 
ولجنة   العليا  اإلدارة 

 المراجعة. 

5 %17.2 11 %37.9 5 %17.2 8 %27.6 3.45 1.088 

أهداف   مراجعة 
التمويل   منح  وسياسات 
مع   اتفاقها  ومدى 
إدارة   سياسات 

 المصرف. 

9 %31 18 %62.1 2 %6.9 0 0 4.24 0.577 

التزام   مدى  مراجعة 
متخذي قرارات التمويل  
والمنشورات   باللوائح 

 المصرفية. 

11 %37.9 17 %58.6 1 %3.4 0 0 4.34 0.553 

سالمة    مراجعة 
بيانات   وموثوقية 
والضمانات   العمالء 

 المقدمة. 

11 %37.9 18 %62.1 0 0 0 0 4.38 0.494 

لمخاطر   دوري  تقييم 
 التمويل. 

6 %20.7 21 %72.4 1 %3.4 1 %3.4 4.10 0.618 

الداخلي   المراجع  يتمتع 
 باالتي:

والخبرة   المهنية  الكفاءة 
مخاطر   لتقييم  الكافية 

 التمويل. 

7 %24.1 10 %34.5 10 %34.5 2 %6.9 3.76 0.912 

تمكنه   التي  االستقاللية 
رأيه   إبداء  من 
حيال   بموضوعية 

 المخاطر المحتملة. 

4 %13.8 16 %55.2 9 %31 0 0 3.83 0.658 

لتقييم   مهارات 
 المخاطر.   

3 %10.3 13 %44.8 12 %41.4 1 %3.4 3.62 0.728 

تقييم   في  الفعالية 
في   المخاطر والمساهمة 

 تحسينها. 

5 %17.2 21 %72.4 3 %10.3 0 0 4.07 0.530 
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( وعلى مستوى الفقرات 4يتضح من الجدول رقم ) 

جاءت بدرجة مرتفع، حيث  أن إجابات أفراد العينة  

( الثانية  الفقرة  الداخلية  كانت  المراجعة  إدارة  تقوم 

تقارير  بت في صورة  المراجعة  عمليات  نتائج  وثيق 

المراجعة. ولجنة  العليا  اإلدارة  إلى  األكثر ترسل   )

( بلغ  بمتوسط  مرتفعة 3.45انخفاضاً  بدرجة   ،  )

الفقرة  أما   ، الفقرة  هذه  على  موافقين  وباتجاه 

)الخامس بة  الداخلية  المراجعة  إدارة  مراجعة تقوم 

والضمانات   العمالء  بيانات  وموثوقية  سالمة 

المتوسط   (المقدمة بلغ  حيث  ارتفاع  األكثر  هي 

  ( قدره 4.38المرجح  معياري  وبانحراف   )

 وبالتالي كانت إجاباتهم موافق بشدة. (، 0.494)

الناحية  و من  األولى  الفرعية  الفرضية  الختبار 

 تمت صياغتها إحصائياً كما يلي:اإلحصائية 

ال توجد اختالفات ذات  (:  H01الفرضية الصفرية )

الداللة   مستوى  )عند  إحصائية  في  0.05داللة   )

المراجعة   إدارة  تبنى  على  العينة  أفراد  إجابات 

 .التجارية للمعايير الدولية  المصارف  الداخلية في

توجد اختالفات ذات داللة    (:H1الفرضية البديلة )

الداللة   )عند مستوى  إجابات 0.05إحصائية  في   )

الداخلية في  المراجعة  إدارة    أفراد العينة على تبنى 

 . التجارية للمعايير الدولية المصارف

 األولى  الفرعية ختبار نتائج الفرضية(: ا5جدول )

الفرضية  

 فرعية ال

 األولى  

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجة  

 الحرية 

 

T 

 

 

P 

 

4.028 0.321 28 17.193 0.00 

T)   = ( 0.05مستوى المعنوية = )     1.687( الجدولية 

( الجدول  من  )5يتبين  قيمة  أن   )T  المحسوبة  )

( )17.193تساوي  قيمة  من  أكبر  وهي   )T )

( أكبر 1.687الجدولية  الحسابي  المتوسط  وان   ،)

أقل من مستوي p=0.000(, وان قيمة )3من )  )

رفض الفرضية  وبناء علي ذلك ن(. 0.05المعنوية )

وجد  تالصفرية, ونقبل الفرضية البديلة التي نصها " 

إحصائية   داللة  ذات  ااختالفات  مستوى  لداللة عند 

إدارة    0.05 تبنى  على  العينة  أفراد  إجابات  في 

في الداخلية  العاملة    التجارية  المصارف  المراجعة 

 ."الدولية للمعايير تبمدينة سر

المتعلقة   5.3 النتائج  ومناقشة  وتحليل  عرض 

الثانية:   الفرعية  اختبار بالفرضية  يمكن  لكي 

البيانات  تحليل  يجب  الثانية،  الفرعية  الفرضية 

االستبي استمارة  من  عليها  والموجهة المتحصل  ان، 

الدراسةل تتعلقعينة  أسئلة  علي  تحتوي  والتي   ، 

الداخليةبمساهمة   من    المراجعة  الحد  مخاطر  في 

المصارف في  بمدينة   التمويل  العاملة  التجارية 

وقد تم تحليل البيانات المتحصل عليها وهي   سرت،

 . (6) الجدول كما في
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 التحليالت المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية (:6)جدول 

 العبارة 
المتوسط   غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة 

 المرجح 

االنحراف  

 % العدد  % العدد  % العدد  % العدد  المعياري

تقوم إدارة المراجعة  
 باالتي:  الداخلية 

إجراءات   مراجعة 
والضمانات   المستندات 
قبل   المشروع   وتقييم 
البدء في إجراءات منح  

 التمويل. 

10 %34.5 19 %65.5 0 0 0 0 4.34 0.484 

الممول   نشاط  متابعة 
 أثناء تشغيل المشروع. 

5 %17.2 21 %72.4 3 %10.3 0 0 4.07 0.530 

المقترحات   تقديم 
لمساعدة   المناسبة 
اإلدارة العليا في كشف  

 مخاطر التمويل. 

8 %27.6 19 65.5 % 2 %6.9 0 0 4.21 0.559 

الوسائل  اقتراح 
مع   للتعامل المناسبة
 التمويل.  مخاطر

7 %24.1 18 62.1 % 4 %13.8 0 0 4.10 0.618 

 مالئمة  من التأكد 
المصرف  إستراتيجية 

 الصادرة  التعليمات  مع
 المصرف  عن

الخاصة   المركزي
 مخاطر التمويل.  بإدارة

7 %24.1 16 %55.2 4 %13.8 2 %6.9 3.97 0.823 

العمل   طبيعة تحديد
 واإلسهام  التقييم بشأن

 إدارة تحسين في
 المخاطر التمويلية. 

10 %34.5 14 %48.3 4 %13.8 1 %3.4 4.14 0.789 

 فعالية  وتقييم مراقبة
مخاطر   نظام إدارة 

 .بالمصرف التمويل

5 %17.2 16 55.2 % 6 %20.7 2 %6.9 3.83 0.805 

إلدارة   سياسيات  إيجاد 
حالة   في  المخاطر 
األزمات   حدوث 

 الضوابط ووضع
 منها.  للحد الالزمة

4 %13.8 12 %41.4 9 %31 4 %13.8 3.55 0.910 

إدارة   تتوفر لدى 
الداخلية  المراجعة 
والوسائل   األدوات 

 لقياس وتقييم الالزمة
 مخاطر التمويل. 

4 %13.8 17 %58.6 7 %24.1 1 %3.4 3.83 0.711 

إدارة المراجعة  
اإلدارة  الداخلية تساعد 

العليا على اختبار  
وتطوير وتحسين نظام  

إدارة المخاطر  
 التمويلية. 

7 %24.1 18 %62.1 4 %13.8 0 0 4.10 0.618 
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الجدول   من  )6)يتضح  الثامنة  الفقرة   أن  تقوم ( 

الداخلية   المراجعة  سياسيات بإدارة  إيجاد  مراجعة 

 حدوث األزمات ووضعإلدارة المخاطر في حالة  

بمتوسط  للحد الالزمة الضوابط انخفاضاً  األكثر   )

( )3.55بلغ  األولى  الفقرة  جاءت  بينما  تقوم (، 

الداخلية   المراجعة  إجراءات  بإدارة  مراجعة 

البدء   قبل  المشروع   وتقييم  والضمانات  المستندات 

التمويل(   منح  إجراءات  بين في  قيمة  بأعلى 

حي مرتفعة  بدرجة  )المتوسطات  بلغ  (  4.34ث 

( قدره  معياري  وباتجاه0.484وبانحراف   ) 

مستوى  وعلى  الفقرة,  هذه  على  بشدة  موافقون 

الفقرات أن تصورات المبحوثين في مجملها جاءت 

 بدرجة مرتفعة. 

الناحية  و من  الثانية  الفرعية  الفرضية  الختبار 

 اإلحصائية تمت صياغتها إحصائياً كما يلي:

( الصفرية  اختالفات  " (:  H02الفرضية  توجد  ال 

الداللة   مستوى  )عند  إحصائية  داللة  (  0.05ذات 

في إجابات أفراد العينة على إن المراجعة الداخلية  

الحد من   المصارف تساهم في  التمويل في    مخاطر 

 التجارية".

"توجد اختالفات ذات داللة    (:H2الفرضية البديلة )

الداللة   )عند مستوى  إجابات 0.05إحصائية  في   )

في  أ تساهم  الداخلية  المراجعة  إن  على  العينة  فراد 

 التجارية".  مخاطر التمويل في المصارفالحد من 

 ختبار نتائج الفرضية الثانية (: ا7جدول )

الفرضية  

الفرعية  

 الثانية 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجة  

 الحرية 

T 

 

P 

 

3.887 0.475 28 10.062 0.000 

T)   = ( 0.05مستوى المعنوية = )     1.687( الجدولية 

( الجدول  من  )7يتضح  قيمة  أن    )T  المحسوبة  )

( )10.062تساوي  قيمة  من  أكبر   )T  الجدولية  )

(1.687( أكبر من  الحسابي  المتوسط  وان   ،)3  ,)

( قيمة  المعنوية p=0.000وان  مستوي  من  أقل   )

إلي رفض الفرضية الصفرية  0.05) ( وهذا يشير 

ال الفرضية  " وقبول  نصها  التي  وجد تبديلة، 

الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  اختالفات 

المراجعة    0.05 إن  على  العينة  أفراد  إجابات  في 

من   الحد  في  تساهم  في الداخلية  التمويل  مخاطر 

 العاملة بمدينة سرت". .التجارية المصارف

اإلحصائي   التحليل  لنتائج  سبق  مما  خالل  ومن 

الرأي   الدراسة, ومن خالل  التجاهات  عينة  ألفراد 

الفرعية  الدراسة  فرضيات  قبول  البديلة   قبول  يتم   ,

للدراسة والتي تنص على    البديلة   الفرضية الرئيسية

"ت عند  أنه  إحصائية  داللة  ذات  اختالفات  وجد 

في إجابات أفراد العينة على    0.05مستوى الداللة  

التجارية   بالمصارف  الداخلية  المراجعة  إدارة  دور 

 ".في الحد من مخاطر التمويل

 نتائج الدراسة:  .4

ما    توصلت الدراسة لبعض النتائج العامة عّل أهمها

 : يلي

راجعة مب  تقوم  إدارة المراجعة الداخليةإن   .1

وتقييم   والضمانات  المستندات  إجراءات 

منح  إجراءات  في  البدء  قبل  المشروع  

 التمويل 

مراجعة ب  تقوم  إدارة المراجعة الداخليةإن   .2

التمويل  قرارات  متخذي  التزام  مدى 

 باللوائح والمنشورات المصرفية. 

مراجعة ب  تقوم  إدارة المراجعة الداخليةإن   .3

العمالء  بيانات  وموثوقية  سالمة 

 والضمانات المقدمة.

الداخليةإن   .4 المراجعة  مراجعة    تقوم   إدارة 

ومدى  التمويل  منح  وسياسات  أهداف 

 المصرف.اتفاقها مع سياسات إدارة 
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الداخليةإن   .5 المراجعة  تقديم  ب  تقوم  إدارة 

اإلدارة   لمساعدة  المناسبة  المقترحات 

 العليا في كشف مخاطر التمويل.

 

خال الومن  لبيانات  اإلحصائي  التحليل  ،  دراسةل 

فرضياته من  اواختبار  العديد  إلى  التوصل  تم   ،

 : النتائج، يمكن إيجازها فيما يلي

انه .1 داللة  توجد  ال    تبين  ذات  اختالفات 

الدإحصائية   مستوى  في    0.05اللة  عند 

أفراد   دور    الدراسة  عينةإجابات  على 

بالمصارف  الداخلية  المراجعة  إدارة 

سرت  تجارية  ال بمدينة  الحد  العاملة  في 

 .من مخاطر التمويل

توجد   .2 ال  انه  داللة  تبين  ذات  اختالفات 

الدالإحصائية   مستوى  في    0.05لة  عند 

أفراد تبنى الدراسة  عينة    إجابات  على 

في  الداخلية  المراجعة   المصارف  إدارة 

سرت  التجارية بمدينة  للمعايير   العاملة 

 . الدولية

انه   .3 توجد  تبين  داللة  ال  ذات  اختالفات 

الداللة   مستوى  عند  في    0.05إحصائية 

أفراد   إن    الدراسة   عينة إجابات  على 

من   الحد  في  تساهم  الداخلية  المراجعة 

المصارف  في  التمويل    التجارية   مخاطر 

 العاملة بمدينة سرت.

  

 توصيات الدراسة:   .5

نوصي  التوصل تم التي النتائج ضوء في إليها 

 باالتي: 

الكافية   .1 المالية  الموارد  توفير  ضرورة 

المراجعة   لوظيفة  المؤهلة  والبشرية 

 المصارف التجارية الليبية.الداخلية في  

المصارف  .2 إدارات  اهتمام  ضرورة 

مما  الداخلية  المراجعة  بنشاط  التجارية 

في   الوظيفة  هذه  تطوير  على  يساعد 

 المصارف التجارية الليبية.

بأهمية  الداخلي المراجع توعية ضرورة .3

عقد   خالل  من  المخاطر  إدارة  دور 

لالطالع تدريبية  عل  المستمر دورات 

 المجال. هذا في لمهنيةالتطورات ا

العمل ضرورة .4 في   إدارة بين التنسيق 

في  والمراجعة المخاطر الداخلية 

لتحقيق  الليبية  التجارية  المصارف 

 أغراضها. 

االهتمام ضرورة   .5 زيادة  على  العمل 

المصارف  في  الداخلية  المراجعة  بوظيفة 

أثر   من  لها  لما  دورها   وتفعيل  التجارية 

المخا إدارة  دعم  في  طر ايجابي 

 بالمصارف التجارية الليبية.

ضرورة االهتمام بتدريس موضوع إدارة   .6

مادة  منهج  ضمن  المصرفية  المخاطر 

لكي   الليبية  الجامعات  في  المراجعة 

التطورات   الدراسية  الخطط  تواكب 

 العالمية في هذا المجال. 

 المراجع:  .6

يوسف  ]1[ مناهج    الخطيب,  عامر  في  محاضرات 

   .2( ص 2002,مكتبة القدس )فلسطين: البحث، 

مناهج البحث العلمي تطبيقات  ,  الرفاعى  أحمد حسين  ]2[

وائل للنشر والتوزيع،  )األردن: دار  إدارية واقتصادية،  

 . 173ص,  (1998

إدارة    ]3[ في  الداخلية  المراجعة  دور  البيجرمي،  شادي 

منشورة، )سوريا: كلية االقتصاد،  المخاطر, رسالة ماجستير  

 (. 2011جامعة دمشق، 

إيهاب رضوان، أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر     ]4[

في   المخاطر  إدارة  على  الداخلي  التدقيق  معايير  ضوء  في 
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منشورة،   ماجستير  رسالة  الدولية،  التدقيق  معايير  ضوء 

 (.2012)فلسطين: كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية،  

التدقيق    ]5[ مساهمة  مدى  دوريش,  ومراد  دحدوح   حسين 

المصارف   في  التشغيلية  المخاطر  من  الحد  في  الداخلي 

للبحوث   تشرين  جامعة  مجلة  سوريا،  في  اإلسالمية 

 (.   2014،  5والدراسات العلمية، )سوريا: العدد 

دور    ]6[ على  المؤثرة  العوامل  كليب،  وسالم  العمودي  أحمد 

الداخلي تج اليمنية،  المراجع  اه إدارة المخاطر في المصارف 

للعلوم   األندلس  جامعة  )اليمن:  منشورة،  ماجستير  رسالة 

 (. 2015والتقنية،  

المخاطر    ]7[ إدارة  في  الداخلية  المراجعة  دور  فروح،  سارة 

العلوم   كلية  )الجزائر:  منشورة،  ماجستير  رسالة  المصرفية، 

التسيير،   وعلوم  التجارية  والعلوم  أم  االقتصادية  جامعة 

 (.2016البواقي،  

سع  ]8[ اإلسالم  إدارة  دونور  في  الداخلي  التدقيق  دور  دي، 

)الجزائر:   منشورة،  ماجستير  رسالة  المصرفية،  المخاطر 

مرباح،   قاصدي  جامعة  والتجارية،  االقتصادية  العلوم  كلية 

 . 7(, ص2015

الداخلية    ]9[ المراجعة  دور  لتفعيل  مقترح  إطار  عتش،  عبده 

رسالة  في   المصرية،  األعمال  بيئة  في  المخاطر  إدارة 

جامعة   التجارة،  كلية  )مصر:  منشورة،  ماجستير 

 (. 2011طنطا، 

إبراهيم نسمان، دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل    ]10[

كلية   )فلسطين:  منشورة،  ماجستير  رسالة  الحوكمة,  مبادئ 

 (.2009التجارة، 

جدددع سدددبق ذكدددره, , مرأحمدددد العمدددودي وسدددالم كليدددب ]1[1

2015. 

, ص 2012مرجددددع سددددبق ذكددددره, ,إيهدددداب رضددددوان 1]2[

22  . 
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