
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل مقرتح لتطوير دور املراجعة الداخلية الختبارات حتمل الضغوط 
 مع دراسة ميدانية 3يف إطار مقررات بازل 

 
 
 
 شاهين أحمد د. عبد الحميد أحمد

 أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة 
 جامعة مدينة السادات-كلية التجارة

مدخل مقترح لتطوير دور المراجعة الداخلية الختبارات تحمل الضغوط فى إطار مقرراتالعنوان:
بازل 3 مع دراسة ميدانية

مجلة التجارة والتمويل ( كلية التجارة - جامعة طنطا ) - مصرالمصدر:

شاهين، عبدالحميد أحمد أحمدالمؤلف الرئيسي:

ع1المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2014التاريخ الميالدي:

463 - 401الصفحات:

:MD 650718رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EcoLinkقواعد المعلومات:

إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، السلطات اإلشرافيةمواضيع:

https://search.mandumah.com/Record/650718رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/650718


 
 
 
 
 
 
 

 مدخل مقرتح لتطوير دور املراجعة الداخلية الختبارات حتمل الضغوط 
 مع دراسة ميدانية 3يف إطار مقررات بازل 

 
 
 
 شاهين أحمد د. عبد الحميد أحمد

 أستاذ مساعد المحاسبة والمراجعة 
 جامعة مدينة السادات-كلية التجارة



303 

 ملخص البحث:
ملبةدد  عملليةدإ إدارا املطةد رم عدبةدد  امللدرسةدإ ال ةليلة ات بةدراإ حتلة  ال ة      يهدف البحث إىل إجراء دراسة حتليليةة  

جعةةةةة الداتليةةةةةة   محةةةةةر ع تيةةةةةيو ات بةةةةةدراإ حتلةةةةة  ال ةةةةة    عال ةةةةةي دري  دإ ام ععضةةةةةر إ ةةةةةدر دتةةةةة   لةةةةةدعر املر 3إ ةةةةدر دتةةةةةرراإ  ةةةةةد   
انيةةة  دسةة طدائ ةدالةةة اس توةةدء لل ةةة ف ملةة  دةةد  إدرا  عاام اضةةدإ ام للةةة   إ ةةدر دبةةدد  ات بةةدراإ ال حلةة س عإجةةراء دراسةةة ديد

جعةة الداتليةة ات بةدراإ حتلة  ال ة   م ع اةج ن ةداس الدراسةة اطد ر عاال زائ  ةدلب    مهييةة املر عاملامل ئ لني  إداراإ املراجعة الداتلية 
طة املراجعةةةة الداتليةةةة   اةةةد  إدارا املطةةةد ر ر نطةةةدن  ناةةةيامليدانيةةةة إىل مةةةدئ عجةةة د ات دمةةةدإ ااإ دالةةةة إيوةةةداية  اةةة     ييةةةة   سةةة

 ةدلب   م عمحةةر املراجعةة الداتليةةة ملةةد  اسة طدائ ات بةةدراإ ال حلة  عإدددجهةةد   ي حلةةة املطةد رم عمحةةر دة هس ات بةةدراإ ال حلةة  
دةةة  ةني املراجعةة الداتليةة عال ي دري  دإ اام اضيةم عمحر عد د عة ن داس ات بدراإ ال حل  عاس ا يجيدإ ختفيف املطد رم ع يية الع

 طدإ اإلشراميةسلعال 
Abstract: 

The research aims to conduct an analytical study of the principles and the risk 

management processes, principles for sound stress testing practices in the framework of Basel 

3, establishing a framework proposal for the role of the internal audit in the review and 

evaluation of stress tests, scenarios and assumptions which are possible within the framework 

of the principles of the stress tests. and conducting a field study using the questionnaire of 

survey to determine the extent of the realization officials departments of internal audit, risk and 

compliance with the banks for the importance of internal audit for the stress tests. The results of 

the field study refer to the lack of statistically significant differences on: the importance of 

expanding the scope of internal audit activities in aspects of risk management in banks, the 

review of the internal audit of the extent for the use of stress tests and their integration in risk 

governance, the review of the methodology of stress tests and assumptions scenarios, reviewing 

and monitoring results of stress tests and the risk mitigative strategies, and the importance of 

the relationship between internal audit and supervisory authorities. 
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 (*)د. عبد الحميد أحمد أحمد شاهين 
 أوال: اإلطار العام للبحث

 دوافع ومشكلة البحث: 1/1
  إدةةدار د لللبةةدد  امهسدسةةية للرةد ةةة املوةةرمية الفعدلةةةم   عزيةةز ال مةةدئ املةةدمل العةةدمل  دةة  تةةد (1)ا  لةةجل ة ةةة  ةةد   للرةد ةةة املوةةرمية 

ملةةة  امل ةةة    املةةة  عالةةةدعملم  علةةةة د ةةةر  ديةةةداإ ااسةةة ترار املةةةدململعدةةةةة نتةةةد  ال ةةةعف   ال مةةةدئ املوةةةر  للةةةدع  امل تددةةةة عال دديةةةة مد
رمية لديهد مردة ددالة إلجراءاإ ملة  شةددلة إلدارا ع  ر إ  لك املبدد  ي لية اة  دع ال لطدإ اإلشرامية     الب    عاجملل مدإ املو
 س(BCBS, 2006)د  تلة  اك  د دسب داتلية املطد ر املورميةم عرةد ة داتلية حدمية عددالة حلجو ع عتيد امهملد  عدراجعة 

دا دةة   حةةؤ املتس ةةدإ ت ةةدار ددليةةة ضةةطلة عا يةةدراإ اة وةةددية  دلةةجل مةةد حتتةة  إىل 8002علتةةد  دإ امه دةةة املدليةةة العدمليةةة مةةدئ 
امل تددةةة    عر ةةد ع دريكةةد ع سةةيدم علتةةد  ر ةةب ملةة  دةةد سةةب  ةيةةدئ ة ةةة  ةةد    دإاملدليةةة الدعليةةةم ع د ةةد  ير ةةد لياةةل  مةةددا دةة  ااة وةةددي

إلشةراف اإلدةديية الة   ةدف إىل  عزيةز الرةد ةة عاال ةدا ج عالة   اةك  ال مةة د كددلةة دة   (8) 8010مةدئ  3 د    إددار دترراإ 
عإدارا املطد ر للتطدع املدمل عاملور م  دإلضةدمة إىل حت ةني ةدر ةل ملة  اسة يعدد الوةدددإ ال دضةة مة  ضة    ددليةة عاة وةددية ع ج ةد 

 (BCBC, December 2010) يد حد  دودر د 

طةةد ر ال ةةي لة عاإلشةةراف إ   دعلةةجل  دةة را  سدسةةية ددةة  دبةةدد  اإلدارا ال ةةليلة ملال مةةة دةة  اإلدةةدارا 3دتةةرراإ  ةةد    ع  ةةل جل
م عإ ةةدر دعمل لتيةةد  (BCBS,2009)م عدبةةدد  امللدرسةةدإ ال ةةليلة ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة    عاإلشةةراف (BCBS,2008)مليهةةد 

امل ة تر خمد ر ال ي لة هبدف حت ني ةدرا التطدع املور  مل  اس يعدد الودددإ عدد   ل ل د  ن ب    طية ال ي لة عدةد  ال ل ية  
(BCBS, April 2010)عدبدد  ل عزيز ي حلة الب     م(BCBS, October 2010) 

حة داا راي ةة   (Stress testing) ةإجراء ات بةدراإ حتلة  ال ة     8011علتد  لةزئ الب ةك املرحةزمل املوةرمل الب ة   العددةة     رية  
 ت يدإ املط لفة ل تييو ةدر د ملة  د اجهةة مل  حمدمظ ةرعضهدم هبدف  عدد  الب    در ال دعرملإلدارا املطد ر املورميةم عالك  اك  

اانكاةدمدإ ملة  ال مةة املتشةراإ املدليةة للب ةك  ةه  اانكادمدإ   ظ  امهعضدع عظرعف العل  الوعبةم دة  تةد  ةيةد   يةر ددة  
ملوةةرمل عد احبةةة  م ةة  م ل ةةلد  سةةددة عاسةة ترار عمدمليةةة اةهةةد  املوةةر  ا(3)ع وةةفة تددةةة امهيةةر ملةة  دةةد  حفديةةة ر   املةةد  عالر يةةة 

 (س33-33م ص 8018امللدرسدإ الدعلية )سعدم 
علتد   دإ العديد د  امل ملدإ امله يةة عاللجةد  الدعليةة ا  لددةد  دلةدعر احلية مل لللراجعةة الداتليةة   اةد  إدارا املطةد ر  ةد ي ةهو 

حلةد (س  (BCBS, June 2012, IIA, 2012    عزيةز ة امةد احل حلةة  دملتس ةدإ املدليةة عختفةي  يةداإ ال عةرم مه دةدإ ددليةة
رحةزمل ا  و الب ك املرحزمل املورمل هبها الدعر د  تد    سير نطدن امهناطة ال  متدرسهد إدارا املراجعة الداتلية    ةها اجملةد  )الب ةك امل

 (س33-33م ص 8013املورملم 
لةةةدئ ة ةةةة  ةةةد   للرةد ةةةة املوةةةرمية  دت بةةةدراإ حتلةةة    لدةةة    ا   البحىىىثهىىى ا  أولىىىو دوافىىىعع  ةةةدء ملةةة  دةةةد  تةةةدئم يةةةر  البديةةةث    

دعدةةةة نتةةد  دةة   جةة  ( (BCBS, 2009عاإلشةةراف ال ةة   م دةة  تةةد  إدةةدار دبةةدد  امللدرسةةدإ ال ةةليلة ات بةةدراإ ال حلةة  
لدلةةةة    ( عامل8002ال ةةةعف   سدرسةةةدإ ات بةةةدراإ ال حلةةة  )الةةة  يةةةديجل ةبةةة  ظهةةة ر  ةةة ادر امه دةةةة املدليةةةة العدمليةةةة   د  وةةةف مةةةدئ 
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اس طدائ ات بدر ال حل  عااندددج   ي حلة املطد رم د هجيدإ ات بدر ال حل م ات يدر ال ي دري م عات بدر ال حلة  مل  جةدإ عخمةد ر 
 حمدداس

إ ع  د يؤ  دعر املراجعةة الداتليةة دة  تةد  ال حتة  دة  دةد  ال ةزائ اإلداراإ امل ةئ لة  دلب ةك  بةدد  امللدرسةدإ ال ةليلة ات بةدرا
 ال حل م د   ج  دعدةة نتد  ال عف    لك امللدرسدإ عال  حدنجل  يد امهسبدد امهسدسية   امه دة املدلية العدمليةس

ي لدةة       ات بةةدراإ ال حلةة   عةةد  داا  ددةةة إلدارا املطةةد ر ع  ةة طدئ   اسةةطة الب ةة   حجةةزء دةة  إدار ةةد الداتليةةة  والىىدافع النىىا  
 Capital Adequacy Assessment ProcessInternal- (4) تيةيو الةداتل  لكفديةة ر   املةد  لللطد رم د  تةد  ملليةة ال

ICAAP))   ع   ها اإل در  حدإ ة ة  د   د  تةد  دةد عرد  دملبةد  ال دسةر دة  دبةدد   عزيةز ي حلةة الب ة BCBS, October 

درا عظيفة املراجعة الداتلية   حتديةد عدعدةةة املاةدح  املر بطةة مل  ي لية ةيدئ الس اإلدارا عاإلدارا العليد  دلب ك   ح ني ة  (2010
د ر  إدارا املطد ر ع نملة الرةد ة الداتليةم د  تد    ىل املراجعني الداتليني دهدئ احلكةو ملة  مدمليةة إدارا املطةد ر عال تةدير مة  املطة

 عن داس ات بدراإ ال حل  لللجلس عاإلدارا العليدس
م عالةةك   إ ةةدر دةةد عرد  دملبةةد  ال ةةدد   مي لدةة     عةةدظو دعر املراجةةر الةةداتل    اةةد  إدارا املطةةد ر  ةةدلب     أمىىا الىىدافع النالىىث

محةةر -ملةة  سةةبي  املدةةد  ا احلوةةر-اإلشةةرامية امل وةةلة   ظيفةةة املراجعةةة الداتليةةةم عالةة     ةةل   دل  ةعةةدإ عال ةةد ر دةة  املبةةدد  امل علتةةة
 ة الداتلية عملليدإ إدارا املطد ر عاحل حلة للب ك  دلكدد    سيدن ح  د  املطةد ر احلدليةة عام للةة   ع تييو حفدءا عمعدلية نمو الرةد

امل ةة تب م ع تيةةيو دةةد  حفديةةة نمةةو عملليةةدإ إدارا املطةةد ر عدةةد    ةةل ل دةة  ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة    ل حديةةد عةيةةد  ع تيةةيو عرةد ةةة 
م   ناطة الب كس  دإلضدمة إىل دد عرد  دملبد  ال دد  مار  ا   مدةة ال ةلطدإ اإلشةرامية عدطد تة عال ترير م  ضير املطد ر ال دجتة 

ةاةة )حدلب    املرحزية(   ظيفةة املراجعةة الداتليةةم عالة     ةل  اا وةد  امل ة مو  ةني املاةرمني عاملةراجعني الةداتليني  دلب ةك لكة  ية و د د
م عمهو دتدييس ختفيف املطد ر امل  طددة   اسطة الب كم عد د عة دةد  اسة جد ة الب ةك اداإ اخلطر ال  مت حتديد د   اسطة الطرمني

 (BCBS, June 2012)ال عف امددا   ل تد
امله يةة لللراجعةة الداتليةة  دلةدعر احلية مل لللراجةر الةداتل    اةد  إدارا  ةللللدرسة  ي لد    ا  لدئ املعديج الدعليةة والدافع الرابع

عالةهمل   ةةر   ييةة    ي  ةل  ناةد  املراجعةةة  م(IIA, 2012)اخلةدص  ةإدارا املطةد ر  8180تةد  دعيةدر املراجعةةة رةةو املطةد رم دة  
 الداتلية  تييو معدلية إدارا املطد ر عامل دية   حت ني  ع  ط ير

ميليةة  ةةدمو ع  لدشة  دةةر دهةةدئ دة  تةةد  ال تريةر مةة  ن ةةداس ملليةة ال تيةةيو عالة     ةةل      امه ةةداف ال   ملليةدإ إدارا املطةةد رم
  دةر املطةد ر الة   ر ةب امل اة ا   حتللهةدم  فامل ا ام عي و حتديد املطد ر اهلددة عاملتررام عات بدر ااس جد دإ امل دسبة لللطد ر ال   

د خيلةةر دةةدير املراجعةةة ع رسةة    ال ةةةجل امل دسةةب   ضيةر  شةةدء امل اةة اس عم ةدداملعل دةدإ مةة  املطةةد ر ااإ الوةلة   عية و احلوةة   ملةة
ا الداتلية إىل    اإلدارا ةد ةبلجل د     د  املطةد ر الة  ةةد  كة    ةج دتب لةة للل اة ام مإنةل ي ب ة  مليةل د دةاةة اإلدارا العليةد    ةه

د ر اخلةةةةةدص  دا وةةةةةد  عةبةةةةة   املطةةةةة 8300امهدةةةةةر عال تريةةةةةر مةةةةة  ةبةةةةة   املطةةةةةد ر جمللةةةةةس اإلدارام عالةةةةةك   إ ةةةةةدر دعيةةةةةدر املراجعةةةةةة رةةةةةةو 
(iiA,2012س) 

عإلزادل للب    املورية   طبي   لةك املتةرراإ عدةد    ةل ل دة   3دد  تدئم عنمرا ال زائ الب ك املرحزمل املورمل  ترراإ  د     ع  دء مل
     ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة   م مإنةةل  بةةدع املاةةكلة الراي ةةة للبحةةث   حيفيةةة ةيةةدئ إدارا املراجعةةة الداتليةةة  فحةةر ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة

  ي حلةةةة املطةةةد رم عدةةة هس اات بةةةدر  داملطةةةد ر املوةةةرمية ميهةةةد ي علةةة   كةةة  دةةة   اسةةة طدائ ات بةةةدراإ ال حلةةة  عإدددجهةةةحةةة داا إلدارا 
 عال ي دري  دإ املف ضةم عن داس ات بدراإ ال حل  عاس ا يجيدإ ختفيف املطد رس عد  مث يدج البديث ال  دؤاإ ال دلية 
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عةةة الداتليةةة  تةةدد   حيةةداإ  اةة   حفةةدءا عمعدليةةة ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة     ةةد    ةةل ل دةة  سةةي دري  دإ جا ةة  نكةة  إلدارا املر -1 
 عام اضدإ حم للة؟

املوةرمية  بةدد  ات بةدراإ  املطةد رعدد    اداإ الفحر ال  نك     متدرسهد إدارا املراجعة الداتلية لل حت  دة  ال ةزائ إدارا -8
 ميلد ي عل   طد ر ال ي لة؟ 3د   ال حل  ال اردا  ترراإ  

ع ةة  نكةة  محةةر ع تيةةيو سةةي دري  دإ ال حلةة    ظةة  اخليةةدراإ امللك ةةة عالةة    طةة   ملةة  م ادةة  اخلطةةر املط لفةةة ال دجتةةة مةة  -3
 الودددإ  درجدإ د   مة د  الورادة؟

 ر املورمية عات بدراإ حتل  ال    ؟ دلب    نطدن  ناطة املراجعة الداتلية   اد  إدارا املطد ع   يدر  امل ئ ل   -4
عدةةد دةةد  إدرا  امل ةةئ لني  ةةدلب    لسييةةة ال  ةةبية جملةةداإ الفحةةر الةة   ةة و   اسةةطة إدارا املراجعةةة الداتليةةة لللبةةدد  احلدحلةةة -3

 ات بدراإ حتل  ال     عإدرا  العدةة  ني املراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشرامية؟
 أهداف البحث: 1/2

 لباحث إلو اإلجابة عن التساؤالت السابقة بما يسهم ف  تحقيق األهداف التالية:يسع  ا
 س3دراسة حتليلية ملبدد  عملليدإ إدارا املطد رم عدبدد  امللدرسدإ ال ليلة ات بدراإ حتل  ال       إ در دترراإ  د    س1
لة  ال ة    عال ةي دري  دإ عاام اضةدإ ام للةة   مرم إ در مكرمل دت   لدعر املراجعة الداتلية   محر ع تييو ات بدراإ حت س8

 إ در دبدد  ات بدراإ ال حل س
ارا دراسة ديدانية م  دد  إدرا  امل ئ لني  إداراإ املراجعةة الداتليةة عاملطةد ر عاال ةزائ  ةدلب    مهييةة املراجعةة الداتليةة   اةد  إد س3

لةة هلةه  اات بةدراإم عاةداإ ال عةدع   ةني حد اإ ال حلة    ضة ء املبةدد  احلبةدر املطد ر املوةرميةم عاةداإ املراجعةة الداتليةة ات 
 املراجعني الداتليني عال لطدإ اإلشراميةس

 فروض البحث: 1/3
 بصياغة فروض البحث علو النحو التال : ، قام الباحثلتحقيق أهداف البحث

 يية   سير نطةدن  ناةطة املراجعةة الداتليةة   اةد  إدارا  ا   جد ات دمدإ ااإ دالة إيوداية  ني مي دإ الدراسة  ا   إدرا  س1
 املطد ر  دلب   س

الداتليةةة ملةةد  اسةة طدائ ات بةةدراإ ا   جةةد ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةداية  ةةني مي ةةدإ الدراسةةة  اةة   اةةداإ محةةر املراجعةةة  س8
 ال حل  عإدددجهد   ي حلة املطد رس

ي ةةةةةةدإ الدراسةةةةةةة  اةةةةةة   محةةةةةةر املراجعةةةةةةة الداتليةةةةةةة ملةةةةةة هس ات بةةةةةةدراإ ال حلةةةةةة  ا   جةةةةةةد ات دمةةةةةةدإ ااإ دالةةةةةةة إيوةةةةةةداية  ةةةةةةني م س3
 عال ي دري  دإ املف ضةس

عد د عةة ن ةداس ات بةدراإ ال حلة  ا   جد ات دمدإ ااإ دالة إيوداية  ني مي دإ الدراسة  اة   ةيةدئ املراجعةة الداتليةة  فحةر  س4
 دإ ختفيف املطد رسيس ا يجعإ

 إيوداية  ني مي دإ الدراسة  ا   العدةة  ني املراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشراميةس ا   جد ات دمدإ ااإ دالة س3
 حدود البحث: 1/3

 تيةةد   املر بطةةة م لةةها سيت وةةر البحةةث ملةة    ةةدع  ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة   م عاملبةةدد 3 عةةددإ ال ةةدا ج اإلدةةديية  تةةرراإ  ةةد   
اجعة الداتلية امل وةلة   طةدن ال اةد  عالعدةةة  ةني املراجعةة الداتليةة عال ةلطدإ اإلشةرامية خمد ر ال ي لةم  دإلضدمة إىل دبدد  عظيفة املر 
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ة   اةةد  إدارا املطةةد ر املوةةرميةس حلةةد اة وةةر البحةةث   الدراسةةة امليدانيةةة ملةة  اسةة طدع  راء امل ةةئ لني  كةة  دةة  إدارا املراجعةةة الداتليةة
  اةةةد  إدارا الداتليةةةة  ييةةةة دعر املراجعةةةة    ال جدريةةةة املوةةةريةم لل ةةةة ف ملةةة  دةةةد  إدرا  عإدارا املطةةةد ر عإدارا اال ةةةزائ لعي ةةةة دةةة  الب ةةة

 املطد ر املورمية عات بدراإ ال حل  عاداإ ال عدع   ني املراجعني الداتليني عال لطدإ اإلشراميةس
 أهمية البحث: 1/4

مردةةة  3دليةةة الةة  متةةر هبةةد دوةةرم ييةةث   ةةي  دتةةرراإ  ةةد   للبحةةث  ييةةة تددةةة   ظةة  المةةرعف عامهعضةةدع ااة وةةددية عال يدسةةة احل
ددالةةة للب ةة   إلدارا رؤع   د اهلةةد عاملطةةد ر  اةةك   حدةةر حفةةدءا دةة  تةةد  إجةةراء ات بةةدراإ ال حلةة   اةةك  دعرمل عإت ةةدع ملليةةدإ 

 إدارا املطد ر عات بدراإ ال حل  لللراجعة الداتليةم  د ي هو   تف  يداإ إتفدن الب   س
  للبحةةث  ييةةة نمةةرا مه  ات بةةدراإ ال حلةة  حةة داا راي ةةة إلدارا املطةةد ر املوةةرمية ةةةد ندلةةجل  ييةةة حبةةجا دةة  ةبةة  حدمةةة اللجةةد  حلةةد  

 ةدلب    الداتليةة  دةهد  املور  مل  امل     الدعمل عاإلةليل  عامل م ع  نفس ال ةجل ندلةجل عظيفةة املراجعةة عاهليئدإ عاجملدلس املع ية 
 سبد د  ةب  ة ة  د   للرةد ة املورمية عتددة   اد  إدارا املطد ر املورمية عد د عة ات بدراإ حتل  ال    سا  لددد د د

 ةةةها  دإلضةةةدمة إىل    البحةةةث   مل دةةةل يعةةةد  دد ةةةة دمةةة ا مكريةةةة دف  يةةةة للل ملةةةدإ الدعليةةةة حلج ةةةة  ةةةد   للرةد ةةةة املوةةةرمية عدعهةةةد 
يدر ملراجعة ات بدراإ حتل  ال      دلب    ي  دع  إرشةدداإ يدحلةة لللةراجعني الةداتليني  اة   املراجعني الداتليني الدعمل إلددار دع

 ات بدراإ ال حل    إ در نطدن املراجعة امل سر ال ارد  بدد  ة ة  د   ل ظيفة املراجعة الداتلية  دلب   سإجراءاإ املراجعة الداتلية 
 منهج البحث: 1/4

ملةةة  املةةة هس ااسةةة تراا  دةةة  تةةةد  اسةةة تراء دةةةد دةةةدر مةةة  ة ةةةة  ةةةد   للرةد ةةةة املوةةةرمية دةةة  دبةةةدد   يع لةةةد البحةةةث  وةةةفة  سدسةةةية
ع  جيهةدإ   علةة   ةإدارا املطةةد ر عات بةةدراإ ال حلة  عدعر املراجعةةة الداتليةةة    ةها الاةة  م عاسةة طدع اراء امل ةئ لني  ةةإداراإ املراجعةةة 

ا   يية املراجعةة الداتليةة لعلليةدإ إدارا املطةد ر عات بةدراإ ال حلة    ضة ء دبةدد  الداتلية عاملطد ر عاال زائ لل ة ف مل  دد  إدر 
لللراجعةةة الداتليةةة   اةةد  دراجعةةة ات بةةدراإ ال حلةة  حةة داا  ات بةةدراإ ال حلةة م عالةةك   يةةة اسةة  بد  ال  ةةداس الكفيلةةة  دلةةدعر املر تةةب 

 إلدارا املطد ر املورميةس
 خطة البحث: 4/ 1

 لبحث واختبار مدى صحة فروضه تم تقسيم بقية البحث كما يل :لتحقيق أهداف ا
 عالدراسدإ املع ية  راجعة ات بدراإ حتل  ال     إاإلددارامرم عحتلي   ثا يا:
 اإل در العدئ إلدارا املطد ر املورمية عإدارا خمد ر ال ي لةس ثالنا:
 ات بدراإ حتل  ال     ح داا إلدارا املطد ر املورمية رابعا:
 إ در املراجعة الداتلية ات بدراإ حتل  ال    س امسا:خ

 سال حل   دلب    ال جدرية ات بدراإدراسة ديدانية م  املراجعة الداتلية  سادسا:
 ال  داس عال  ديدإ عالدراسدإ امل  تبليةس سابعا:

 ثانيا: عرض وحتليل اإلصدارات والدراسات املعنية مبراجعة اختبارات حتمل الضغوط:
 (Supervisors) ع  اهليئدإ الدعلية عاإلةليليةة )دة  تةد  إدةدارا د( ا  لددةد  دت بةدراإ حتلة  ال ة    عدعر املاةرمني    دإ

 عاملراجعني الداتليني   اد  دراجعة إدارا املطد ر عات بدراإ ال حل    الب   س
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م ع ييةة ال حتة  دة  معدليةة  لةك الةؤادس د ر املوةرميةالدراسدإ  ةرادس ات بةدراإ حتلة  ال ة    حة داا إلدارا املطة  حلد   دعلجل  ع
   حتتي  امه داف امل ا دا د هدم ع ها دد ي ضحل العرم ال دملس

 المعنية بمراجعة اختبارات تحمل الضغوط بالبنوك: تاإلصدارا 2/1
 ,BCBS)عاإلشةةةراف   إدةةةدار دبةةةدد  امللدرسةةةدإ ال ةةةليلة ات بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة    قامىىىج لجنىىىة بىىىاة  للرقابىىىة المصىىىرفية  

علتةةد يةةددإ اللج ةةة دعر ال ةةلطدإ اإلشةةرامية )الب ةة   املرحزيةةة(   محةةر ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة    دةة  تةةد  ال مةةة دةة   م(2009
 املبدد م لع  د   يهد ضرعرا ةيدئ  لك ال لطدإ  د يل  

ت بةةةدر ياةةةك  جةةةزءا دةةة  ملليةةةة ال تيةةةيو الةةةداتل  ال  حةةةد دةةة  املاةةةدرحة الفعدلةةةة لةةةبدارا العليةةةد    رنةةةددس ات بةةةدراإ ال حلةةة م ع   اا - 
 لكفدية ر   املد  عإ در إدارا خمد ر ال ي لة للب كس

 ال حل س مهسدسية املتدية ل  داس ات بدراإ تييو معدلية  رنددس اات بدر   حتديد نتد  ال عف ااإ الولة عدراجعة اام اضدإ ا -د
دإ ملة  د ة    الب ةكم عال  حةد دة  إجةراء حتلية  احل دسةية ميلةد ي علة   دمةدمظ دعرمة ال حديدإ امل علتة   طدن عشدا ال ةي دري   -ج

  ع الع اد  امددا عاس طدائ سي دري  دإ ات بدراإ ال حل  العك يةس
 محر ن داس ات بدراإ ال حل  حجزء د  املراجعة الرةد ية  ع اإلشرامية لك  د  ال تييو الداتل  لكفدية ر   املد  عال ي لةس -د

م عيةددإ دعر ال ةلطدإ (CEBS,2010)  املبةدد  ال  جيهيةة ات بةدراإ ال حلة  لج لجنىة اإلشىراف المصىرف  األوروبيىةوتناو 
 اإلشرامية   محر ات بدراإ حتل  ال     د  تد  ال مة د  املبدد م لع  د   يهد ضرعرا ةيدئ  لك ال لطدإ  د يل  

 در ال ي دري  عامل هجيدإ عالب ية ال ح ية عاس طدائ اات بدراإسال حت  د     ات بدراإ ال حل    ط  ملليدإ ات ي - 
دراجعة خمرجدإ ات بدر ال حل  د   ج   تيةيو ةةدرا الب ة     ظة  المةرعف ااة وةددية املعدح ةة عدةد  إدكدنيةة احلفةد  ملة  دةد  -د

 يكف  د  ر   املد  عال ي لةس
 عةددا   الب ةك ع اةل   نة اع خم لفةة دة  اات بةدراإ عية و ددةس ال حت  د     ات بدراإ ال حلة  دةدردة عجتةر  ملة  د ة  يدإ د -ج

  دري  دإ )د  دع دلة إىل يددا(سيال مة د  ال 
للب ةة  س حلةةد   ةةدع  اجمللةةس دعر ال ةةلطدإ     ضةةر دبةةدد  إرشةةددية ات بةةدراإ ال حلةة واهىىتم مجلىىخ التىىدمات الماليىىة اإلسىى مية
 (س8011د  اإلرشددية ال دلية  )الس اخلدددإ املدلية اإلسدديةم اإلشرامية  ا   ات بدراإ ال حل  د  تد  املبد

 تييلةةةدإ د  ملةةةة عشةةةددلة ات بةةةدراإ ال حلةةة  ملتس ةةةدإ اخلةةةدددإ املدليةةةة اإلسةةةدديةم عدراجعةةةة ن ةةةداس اات بةةةدراإ ل تيةةةيو دةةةد   - 
 الوعبةس اس ترار  لك املتس دإ عةدر د مل  احلفد  مل  ر   املد  عال ي لة الكدمية   ظ  امهعضدع

ال حتةة  اإلشةةرا  مل هجيةةة دتس ةةدإ اخلةةدددإ املدليةةة اإلسةةدديةم ملةة     يةة و   حةةد ال ةةلطدإ اإلشةةرامية دةة     لةةديهد التةةدراإ  -د
 عاملهدراإ الكدمية ل تييو  رنددس ات بدراإ ال حل س

شةةرامية     ةة و  دمل دنةةة  وةةليو ع طبيةة  ات بةةدراإ ال حلةة  ملةة  نطةةدن ال مةةدئ عال وةة راإ امةةدداس ييةةث  ةةب ملةة  ال ةةلطدإ اإل -ج
 املدلية لك  املتس دإ ل تدير ع تييو   يج الوع  ة ااة وددية مل  التطدع املور س

ي ب ةةةة      طلةةةةب دةةةة  ع  ةةةب ملةةةة  ال ةةةةلطدإ اإلشةةةةرامية دراجعةةةةة اإلجةةةراءاإ ال وةةةةحيحية   ةةةةدء ملةةةة  ن ةةةةداس ات بةةةدراإ ال حلةةةة م  -د
بدإ  عجةل ةوة ر  سدسةية    رنةددس اات بةدر  ع دةد إاا حدنةجل ن ةداس اات بةدر املتس دإ املدلية اختدا إجراءاإ  وحيحية إاا مت إي

 التراراإ  اك  حدفس اختدااام بدر مللية   مل   ته 
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م ع  دعلةةجل ةةةدرا املراجعةةة  (BCBS, June 2012)دبةةدد  يدحلةةة ل ظيفةةة املراجعةةة الداتليةةة   الب ةة    وأصىىدرت لجنىىة بىىاة 
عدراةبةةة ال ةةي لةم عالةةك دةة  تةةد  املبةةد  ال ةةد ر عالةةهمل  املةةد  حفديةةة ر    را املطةةد ر الراي ةةة ععظةةدافإدا الداتليةةة ملةة  دراجعةةة عظةةداف

 يل   ي  ل   وفة تددة دد
محر   ميو ع ف ي  املهدئ ل ظيفة إدارا املطد ر  ةد   الةك خمةد ر ال ة ن عااا لةد  عال ةي لة عال اة ي  عسةعر الفداةدا عاملطةد ر  - 

 م ع يددا يدا املطد رم عال ترير م  الت ديد عالتراراإ ال  اخته د عظيفة إدارا املطد رابة   املطد ر التدن نيةم ع تييو الر 
محةةةر ضيةةةر امهيكةةةدئ عال ةةةدا ج املوةةةرمية اخلددةةةة   حديةةةد عةيةةةد  ر   املةةةد  ال  ميلةةة  ع تيةةةيو دةةةد  حفديةةةة ر   املةةةد  ميلةةةد ي علةةة   -د

 ترراسامل امهدىن دل عرم لللطد ر املورمية عن ب احلد 
ه   اام بةةةدر ع ةةةجا  ةةةه  محةةةر ملليةةةدإ إدارا املطةةةد ر ميلةةةد ي علةةة   دت بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة    مل ةةة  يدإ ر   املةةةد م دةةةر امهتةةة -ج

 امللدرسدإم عال رم د هدم عدعت لية ال ي دري  دإ عاام اضدإ امهسدسية امل  عللةم عامل ي ةية   العلليدإ امل  طددةس
 اختبارات تحمل الضغوط بالمؤسسات المالية: الدراسات المعنية بمراجعة 2/2

 ييةةة ات بةةدراإ ال حلةة  حةة داا إداريةةة يتيتيةةة د كددلةةة متددةةد داتةة  يتدمةةة املطةةد ر   الب ةةكم ع    Initio (2012)أبىىرةت دراسىىة 
 ن داس  ه  اات بدراإ  تير  اك  دبدشر مل  اخلطط اإلس ا يجية ال  يدد د اإلداراس

ج د حتديدإ حبجا   اجل التطدع املور    ا  د   دعاإ اإلمداد ات بدراإ حتل  ال       الب ة  م عدة  ع حدإ الدراسة مل  ع 
 ةةةةه  ال حةةةةديدإط حتديةةةةد إ ةةةةدر للح حلةةةةة الرشةةةةيدا عال   ةةةةي   ةةةةني تطةةةة   امهملةةةةد  عإداراإ إدارا املطةةةةد رم دةةةةد  التةةةةدرا ملةةةة    يةةةةج 

 Real-Market) ع ال لةةة    ال ةةة ن احلتيتةةة  ملعللةةةدإ ااة وةةةدد الكلةةة   اام اضةةةدإ امهسدسةةةية ات بةةةدراإ ال حلةةة  عمتةةةد لل طةةة ر

Macroeconomic Parameters)  م عدد  إدكدنية إمةداد ةدمةدا  يدنةدإ د يةدا عسيةزا   اسةطة الب ةك ع   ةل  دعل دةدإ حليةة)
 عن مية د دسبة ل  فيه ال ي دري  دإ ام للةس

 بةةدر ال حلةة  التدالةةة ع عجةةل التوةة ر ميهةةدم عالةةك دةة   عايةةد  اام اضةةدإم  كةةرار ع حةةدإ الدراسةةة ملةة  إدكدنيةةة دراجعةةة ملليةةدإ ات
اات بةةدرم جةة دا البيدنةةدإ عامهدعاإ عال فةةدمدإ  ةةةني مئةةدإ املطةةد رم الع ادةة  املةةتيرا ملةةة  دعللةةدإ املطةةد ر )ااة وةةددية عااج لدميةةةة 

 ة عال جدرية ع ج د(م عد     دادرحة اإلداراسيعالبيئة عال يدس
 سااس ا يجيةضدمة إىل حتلي  ن داس ات بدر ال حل  ع تييو اإلجراءاإ ال وحيحيةم عالك متايد در ةراراإ الب ك  دإل

دلةيد لل يدسةدإ اإلشةرامية ملة  ات بةدراإ ال حلة    الب ة  م ع شةدرإ الدراسةة إىل ي ليةة  HKMA (2012)واقترحج دراسىة 
 رنةةةددس ات بةةةدر  عد دنةةةةيةةة و الفحةةةر الةةةدعرمل عال تيةةةيو ال ةةة م  عالكلةةة  اسةةة لرار معدليةةةة املراجعةةةة امل ةةة تلة لؤنةةةددس ات بةةةدر ال حلةةة  ع   

إاا حةةد   ةةها لةةل دةةد يةةؤر  دةة  تةةد  -  حدةةج دةة  امهييةةد -ال حلةة س عي ب ةة  إجةةراء الفحةةر دةةرا عايةةدا   ال ةة ة ملةة  امهةةة م  ع  حدةةر
  البيئةةةة اخلدرجيةةةة الةةة  يعلةةة  ميهةةةدس عياةةةل  محةةةر  رنةةةددس    يةةةجاإ حبةةةجا   اسةةة ا يجيدإ امهملةةةد  عتوةةةدار املطةةةد ر   الب ةةةك  ع

 ات بدر ال حل  ج انب د عددا د   ي هد دد يل  
 معدلية  رنددس ات بدر ال حل     لبية   راضل املتوة دام عدةد  حفديةة الرةد ةة اإلداريةة عال  يية  للؤنةددسم عددةس اات بةدراإ   إدارا - 

 ر مل  امل   يدإ اإلدارية امل دسبةساملطد ر الي دية عملليدإ د ر الترا
  فيةه  رنةددس اات بةةدر   ضة ء ال  يةةجاإ اهلددةة  ع  ملةةد  ال طة ير   اسة ا يجيدإ امهملةةد  عالب ة  م عتوةةدار املطةد ر  ع البيئةةة  -د

 اخلدرجيةس
 ف م هد الفحرساملوددةة مل  ن داس ات بدراإ ال حل م عدعدةة الب ك مل  ش  حدف للت ديد  ع نتد  ال عف ال  حا -ج
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Authorities)  8002حيفيةةة   فيةةه ال ةةلطدإ اإلشةةرامية لللبةةدد  الوةةددرا مةة  ة ةةة  ةةد   مةةدئ   محةةر  اةةد  ات بةةدراإ ال حلةة م 
عةةة   فيةةةه ات بةةةدراإ ال حلةة   ةةةدلب    حجةةةزء دةةة  املراجعةةة الرةد يةةةة ل تيةةةيو حفديةةة ر   املةةةد  عال ةةةي لةس علتةةةد اخلددةةة  ةةةدعر املاةةةرمني   د د 

 يل   تلوجل الدراسة لعدا ن داس  يهد دد
إ   يةةةد ال حةةةديدإ املر بطةةةة  ةةةدل تييو ي لدةةة    دةةةد  دعت ليةةةة سةةةي دري  دإ ات بةةةدراإ ال حلةةة  عاملطرجةةةدإم مهةةة  د ةةةد   دةةةعبة  - 

العديد د  البلدا م عيديظ    الب      فدعإ ميلد  ي هد  ا   ال ط ر   اد  ال لةداج عاام اضةدإ عامهسةدليب لبشرافس ع  
 امل ط را امل  طددةس

إ  املراجعة امل ة تلة   اسةطة املةراجعني اخلةدرجيني  ع ااس اةدريني نكة      كة    يةد م ددةر ملليةة ال تيةيو عمتدة  حتةديد  دل  ةبة  -د
س علكةة   حدةةر دةة  نوةةف البلةةدا   شةةدرإ إىل   ةةد ا  ع لةةد دطلتةةد ملةة  املراجعةةة امل ةة تلة ل  ةةداس ات بةةدر ال حلةة   لةةبع  البلةةدا 

 حجزء د   ناطة اإلشراف مليهدس
عج د العديةد دة  اجملةداإ املاة حة ل طة ير الفحةر   امل ة تب  ميلةد ي علة   لدرسةدإ الب ة   ات بةدراإ حتلة  ال ة   م ع ةه   -ج

م احل حلةةة   اةةد  يدجةةة الب ةة   لفهةةو عاإلسةة ا يجيةددةةس ن ةةداس اات بةةدراإ   ملليةةة دةة ر التةةراراإ ال جدريةةة  اجملةةداإ  اةةل  
 م   لتي د ات بةدراإ ال حلة  عاام اضةدإ عالاةك   دة  ةبة  امل ة طددني دة  ن ةداس ات بةدراإ ال حلة م شةدا ال ةي دري  دإم 

 سال ح ية ل ك  ل جيد املعل ددإ عالب ية عالبيدندإ
ال ةةرم دةة  ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة   م عدعر الةةس اإلدارا عاإلدارا العليةةد   إمةةداد عد د عةةة  DICO (2013)وعرضىىج دراسىىة 

اات بةةةةدراإم عاام بةةةةدراإ العددةةةةة ال اجةةةةب درامد ةةةةد   ات بةةةةدراإ ال حلةةةة م عسةةةةب   طةةةة ير  رنةةةةددس اات بةةةةدرم عاةةةةداإ  رحيةةةةز حمةةةةددا   
 املراجعة الداتلية عالهمل ي  ل  دد يل    الؤنددسس  ها  دإلضدمة إىل دعر

دراجعة ع تييو نطدن  رنددس ات بدر ال حل  ع بيعة إشراف الس اإلدارام ع تيةيو دةد إاا حدنةجل ال ةي دري  دإ امل ة طددة   فة  دةر  - 
داريةةةة   ال ةةةةجل اخلطةةةر املر ةةة دم  دإلضةةةدمة إىل  تيةةةيو دةةةد إاا حدنةةةجل ع ةةةجا ع  ةيةةةجل ات بةةةدراإ ال حلةةة  حدميةةةة لةةةدمو اإلجةةةراءاإ اإل

 امل دسبس
 تييو دد إاا حد   رنددس ات بدر ال حل  عال ي دري  دإ املط درا د دسبة حلجو ع عتيةد عدة ر املطةد ر  ةدلب   م ع تيةيو نطةدن عشةدا  -د

 ات بدر ال حل م  دإلضدمة إىل  تييو دد  إدددج حتلي  ات بدر ال حل    مللية د ر الترارس (Severity)درادة   ع
درير الس اإلدارا عدد  دادعراإ اجمللس  اة   ال  ةداس عال  دةيدإم عمحةر  وةرمدإ  ع سةل حيدإ اإلدارا عجمل  ع اجمللةس  تييو  ت -ج

   ااس جد ة ل  داس ات بدر ال حل س
  محةر ع تيةةيو -حةدلب    املرحزيةة-م    دعمةو اإلدةةداراإ ال ةد تة ةةد ا  لةجل  ةدعر ال ةةلطدإ اإلشةراميةعي  ة  للبديةث سةد  تةدئ

الب ةة       فيةةه ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة    ح يةةد امهدعاإ امهسدسةةية إلدارا املطةةد رم عانوةةب اا  لةةدئ   اةةد  املراجعةةة الداتليةةة  دعر
ملةة  نطةةدن  ناةةطة املراجعةةة لفحةةر ملليةةدإ إدارا املطةةد ر  ةةد    ةةل ل دةة  ات بةةدراإ ال حلةة  ةليةةر  نةة اع املطةةد ر احلدليةةة عام للةةة   

 ي عرم هلد الب كسامل  تب  عال  ةد 
عال تيةةيو عدراجعةةة ال مةةج لل ةةلطدإ اإلشةةرامية   اةةد  ات بةةدراإ ال حلةة م عإ ةةرا   را  لةةجل الدراسةةدإ ال ةةد تة  علليةةدإ الفحةةحلةةد 

دعر املراجعةة الداتليةة  وةفة مددةة   دراجعةة ع تيةيو نطةدن  رنةددس ات بةدر ال حلة م ع بيعةة إشةراف الةس اإلدارا ع تيةيو  رنةددس ات بةدر 
 ل حل  عال ي دري  دإ املط درام ع تييو  تدرير الس اإلدارا  ا   ال  داس عال  ديدإ امل علتة  دت بدراإ ال حل سا
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ية عجتدر اإلشدرا إىل  نل مل  الر و د  ا  لدئ العديد د  الدراسدإ العر ية عامهج بيةة  ةدعر املراجعةة الداتليةة   إدارا املطةد ر املوةرم
شةةة  املراجعةةةة الداتليةةةة ات بةةةدراإ حتلةةة  -  يةةةدعد ملةةةو البديةةةث- ةةةها اا  لةةةدئ مل ي جةةةل دةةة  ةبةةة  البةةةديدني م إا   (3) وةةةفة مددةةةة 

 ال     عدد    ل ل د  د هجيدإ عسي دري  دإ ام اضية عم اد  تطر  سدسيةس
ال حلة  ل اةجير اةهةدإ املع يةة  ع  دء مل  دد  تدئم ير  البديث  يية الدراسة عال حلي  لةدعر املراجعةة الداتليةة   اةد  ات بةدراإ 

الةةةدعمل إلدةةةدار دعيةةةدر ملراجعةةة ات بةةةدراإ ال حلةةة  ي  ةةةدع  إرشةةةدداإ لللراجةةةر  الةةةداتلينيحلج ةةة  ةةةد   للرةد ةةةة املوةةةرمية عدعهةةةد املةةراجعني 
ا املطةةد ر عضةة ا ط الةةداتل    حيفيةةة د د عةةة ال ةةزائ الب ةة    بةةدد  ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة   س عدةة  مث  بةةدع  ييةةة مةةرم اإل ةةدر العةةدئ إدار 

ات بدراإ حتل  ال     ح داا إلدارا املطد ر املورميةم عإ ةدر املراجعةة الداتليةة ات بةدراإ ال حلة س ع ةها إدارا خمد ر ال ي لةم ع بيعة 
 دد   ضحل الدراسة ال حليلية ال دليةس

 إلدارة املخاطر املصرفية وإدارة خماطر السيولة العام ثالثا: اإلطار
مل  ي ليةة اة  ةدع ال ةلطدإ اإلشةرامية  ة   الب ة   عاجملل مةدإ  (BCBS, 2006)  امهسدسية للرةد ة املورمية الفعدلة  حدإ املبدد

س ضيةر املطةد ر اة  ريةة ةعد د عة عدراةبةم د  تد  حتديد ع تييو (3)املورمية لديهد مردة ددالة إلجراءاإ مل  شددلة إلدارا املطد ر 
ا  لةةدئ العديةةد دةة  اةهةةدإ  ةةإدارا املطةةد ر   إ ةةدر ي حلةةة الاةةرحدإم عإدارا خمةةد ر ال ةةي لة ح يةةد د ةةببدإ عالعةةرم ا ب  عةةد ي  ةةدع  

 امه دة املدلية العدمليةس
 اإلطار العام إلدارة المتاطر المصرفية وحوكمة المتاطر: 3/1

 ةك لللطةد ر عاإلةةةرار م هةد  ةةد ياةل  حةة    ةطلر عظيفةة إدارا املطةةد ر  ةدلب      حديةةد عةيةد  عد د عةة عرةد ةةة عختفيةف  عرضةةدإ الب
 ن اع املطد ر عحها امهرددا دات  عتدرج امليزانية س اء مل  د     اجملل مة حكة   ع ملة  د ة    حة  حمفمةةم  ة  عملة  د ة    حة  

 (س18م ص 8011ناد  )الب ك املرحزمل املورملم الرةد ة الداتليةم 
     اإلس ا يج    ال عرف مل  املطد ر املددية ال    اجل الب كم عدةيد ة دية   ع  لح ر   داف إدارا املطد ر   الب ك مل  امل

عال حتة  دة  متدشة  تطةط امهناةطة ال اة يلية دعهةدم ع فعية  دبةد  اختةدا التةرار  (Risk Appetite)الب ةك للحةد املتبة   دة  املطةد ر 
رعرا التيدئ  دملراجعة امل  تلةم عال  حد دة  د ةدندا تطةط ال لة  د  تد  امهناطة ال ا يليةم در ضمل   سد  املطد راجمل دتد   العداد 

لسناطة ال ا يلية اإلس ا يجية   تييو مدم  لللطد رم عدراةبة املطد ر لل حت  د  إدكدنية حتتي  امه ةداف املدليةة امةددا حتةجل ظةرعف 
 (س33م ص 8011 ا يلية مدا دعدح ة )  ك الك يجل الو دم م 

هبةةدف  لبيةةة اي يدجةةدإ ال مةةة عاسةةعة دةة   دةةحدد  (ISO 31000.2009) جيهةةدإ إلدارا املطةةد ر علتةةد دةةدرإ دبةةدد  ع 
املولحة )حدملراجعني الداتليني( عدمو  ريتة جديدا لل فكج   إدارا املطةد رم حلة  العديةد دة  ال  دة ةدإ عال لة م الةهمل ي جةد  ةني 

العدةةةة  ةةني دبةةدد  إدارا   ISO 31000س ع  ةةدع  دعيةةدر(Purdy, 2010)العديةةد دةة  امل ةةد س عال عريفةةدإ املط لفةةة إلدارا املطةةد ر 
 (1املطد ر عإ در عملليدإ إدارا املطد ر د  تد  الاك  ال دمل رةو )
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 ( الع قة بين مبادئ إدارة المتاطر وإطار وعمليات إدارة المتاطر1شكل رقم )

 ISO 31000.2009  المصدر

ة  ةةةني دبةةةدد  إدارا املطةةةد ر عإ ةةةدر عملليةةةدإ إدارا املطةةةد ر   ضةةة ء الاةةةك  ال ةةةد  م مةةةإ  إدارا عإاا مت   فيةةةه عامدممةةةة ملةةة  العدةةةة
  (AS/ NZS, 2009)د  حتتي  دد يل   امل اآإاملطد ر متك  ضير 

  يددا اي لةداإ حتتية  امه ةدافم ع اةجير اإلدارا ااسة بدةيةم ع    كة   ملة   ي ةة دة  احلدجةة إىل حتديةد عدعدةةة املطةد ر   س1
 ضير  شدء امل ا ام عحت ني حتديد الفرص عال هديداإس

حتتي  ال  امة    سدرسةدإ إدارا املطةد ر  ةني امل اةآإ عالةدع م عال  امة  دةر امل طلبةدإ التدن نيةة عال  ميليةة ااإ الوةلة عاملعةديج  س8
 الدعليةم عحت ني ال تدرير املدليةم عحت ني احل حلةم عحت ني يتة  دحدد املولحةس

سةةس د يتةة لل ططةةيط عاختةدا التةةرارم عحت ةني  عجةةل الرةد ةةم عختوةةير عاسة طدائ املةة ارد ملة  شةة  معةد  لعةةدج املطةةد رم عضةر   س3
 عحت ني الفعدلية عالكفدءا ال ا يليةس

 عزيةةةز دةةةحة عسةةةددة امهداء عئديةةةة البيئةةةةم عحت ةةةني ال ةديةةةة دةةة  اخل ةةةدار عإدارا احلةةة اد م عختفةةةي  اخل ةةةدارم عحت ةةةني الةةة علو  س4
 ميل  عاملرعنة ال  ميليةسال  
ال مةة دة  اخليةدراإ العددةة مهتةه د   اام بةدر م ةد ال عددة  دةر املطةد رم ع اةل   جت ةب املطةد رم  يةددا  ISO 31000ع عطة  

املطةةد ر دةة   جةة  د د عةةة مردةةةم إ الةةة دوةةدر اخلطةةرم ال  يةةج دةة  اي لدا ةةلم   يةةج م اةبةةلم  تدسةةو املطةةد ر دةةر  ةةرف  ع   ةةراف  تةةر م 
 (Purdy, 2010)اإل تدء مل  املطد ر د  تد  ةرار د   ج ع 

س (BCBS, October 2010)علتد ا  لجل ة ة  د   للرةد ةة املوةرمية  ةإدارا املطةد ر م ةد   دعهلةد ملبةدد   عزيةز احل حلةة   الب ة   
املطةد رم عضةةرعرا      ةل  اإلدارا العليةةد  اسةة ا يجيةييةث   دعلةةجل دعمةو  ةةه  املبةدد    ييةةة د امتةة الةةس اإلدارا عإشةرامل ملةة    فيةه 

لب ةةك عظيفةةة إدارا خمةةد ر د ةة تلةم ع   حتةةدد املطةةد ر ع راةةةب ملةة  ل    ناةةطة الب ةةك   لدشةة  دةةر الر بةةة   حتلةة  املطةةد رم ع   يكةة   
طةةةد ر ضةةةل   سةةةد  د ةةة لر دةةةر اسةةة طدائ ات بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة    ال طلعيةةةة عحتليةةة  ال ةةةي دري  لفهةةةو  م ةةة  اي لةةةداإ  عرضةةةدإ امل

ال مة ظرعف سيئةم عال  اد  الداتل  امل ني ي   املطد رم عي ب   مل  اجمللس عاإلدارا العليد    ي  طددد  اك  معد  العلة  الةهمل 
يتةة ئ  ةةل املراجةةر الةةداتل  عدراةةةب احل ةةد دإ ععظةةداف الرةد ةةة الداتليةةة عتو دةةد   اةةد  إدارا املطةةد رم عدعرمةةة عمهةةو اجمللةةس عاإلدارا 

 (س133-183م ص 8010يد للهيكلية ال ا يلية للب ك عاملطد ر ال   طريهد )احتدد املودرف العر يةم العل
عجتةةد اإلشةةدرا إىل    ي حلةةة املطةةد ر املوةةرمية    ةةل  ال فدمةة   ةةني الةةس اإلدارا ععظيفةة  إدارا املطةةد ر عاملراجعةةة الداتليةةة   اةةد  

ااسةة طدائ املداةةو ات بةةدراإ ال حلةة  دةة  تةةد   حتديةةد   ةةداف إلدارا العليةةد   ضةةلد  إدارا املطةةد رم عاملاةةدرحة الفعدلةةة لللجلةةس عا
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 ,BCBS, 2009)اات بدراإم عحتديد ال ي دري  دإم عد دةاة ن داس اات بدراإم ع تييو اإلجراءاإ ام للة عاختةدا التةراراإ املدالةة 

p.2)( إ در ي حلة املطد ر  دل8س عي ض  الاك  ال دمل رةو ) ب    عدراةبة ال لطة ال  فيهية(Beardshaw, 2011,p.8)س 

 
 بالبنوك ومراقبة السلطة التنفي ية المتاطر ( إطار حوكمة2شكل رقم )

 مبادئ ومقاييخ إدارة متاطر السيولة: 3/2
لعدمليةةةم متةةد  عجةةب الةةك نمةةرا مه  خمةةد ر ال ةةي لة ددلةةجل  يةةد ال هديةةداإ الراي ةةة اسةة لرار املعةةدددإ املدليةةة تةةد  امه دةةة املدليةةة ا

إمددا ال حيز مل  ال ي لة   الو دمة املورمية   اسطة الدعاار ال  ميليةم د  تد   تييو خمةد ر ال ةي لة  اةك  د ة لر عااسة فددا دة  
 س(Tabak, et al., 2012, p. 15)ال  داس امل  طلوة د  ات بدراإ حتل  ال ي لة  اك  د كدد  در املطد ر الراي ة امهتر  

وتعرف متاطر السيولة بأ ها التسائر المحتملة الناتجة عن تكبد خسائر تكاليف تمويل إضافية  اتجة عن إخفاق البنك عىن 
تنشىىأ متىىاطر السىىيولة مىىن عىىدة األصىىو ، وقىىد  الوفىىاب بالتماماتىىه أو عىىدم القىىدرة علىىو تمويىىل متطلبىىات التوسىىعات االسىىتنمارية فىى 

 (:3، ص2011نك المركمي المصري، متاطر السيولة، مصادر متتلفة من بينها ما يل  )الب
 دة ا  إضةدمية  دامد و مة را ع اةك  دفةدجا سةد ي طلةب دة  الب ةك  ة مجيةخمد ر د  جدنب اال زاددإ ح   يتة ئ امل دمة     ةحب إ س1

 امهد   ملتد لة ملليدإ ال حب املفدجاس  ع  د  تد  ااة ام د  ال ج  ع  ير
 د اجهة دع  دإ    ير امهد   ملتد لة ال دمتدإ ال تدية اخلدرجةس خمد ر د  جدنب امهد   دد  س8
ا لدنيةةة ال ةةد   امل امتةةة مليهةةد دةة  ةبةة  وةة را  حةةؤ مةة  املتةةدر دةة  احلةةدعد ااخمةةد ر دةة  جدنةةب الب ةة د تةةدرج امليزانيةةة ددةة  ال ةةحب   س3

 الب ك سد ي طلب    يت م الب ك  د اا إضدميةس
 ,BCBS)املوةةرمية دبةةدد  اإلدارا ال ةةليلة ملطةةد ر ال ةةي لة عاإلشةةراف مليهةةد دةة  اة انةةب ال دليةةة علتةةد   دعلةةجل ة ةةة  ةةد   للرةد ةةة 

2008)  
املبد  امهسدس  إلدارا خمةد ر ال ةي لة عالةهمل ي  ةل  د ةئ لية الب ةك مة  اإلدارا ال ةليلة ملطةد ر ال ةي لة عي ليةة ةيددةل   ضةر إ ةدر  س1

ملةة  سةةي لة حدميةةة   شةةك   دةة   سةةدالة مدليةةة اةةة دا  ةةج در  نةةةم عالةةك ل حلةة  ةةة   إلدارا خمةةد ر ال ةةي لة  ةةد ي ةةل  امدممةةة 
لكة   (Impairment)ملة  اخل ةدرا  ع ااافةدم  ع ااضةلحد     طة مل  الةك  لةك الة   ال مة د  امهيدا  عال      د

 د  دوددر ال ل ي  امل ل نة ع ج امل ل نةس
اإلدارا العليةةةد   ضةةةر اسةةة ا يجيدإ عسيدسةةةدإ عإجةةةراءاإ إلدارا خمةةةد ر ال ةةةي لة عمتةةةد ي حلةةةة إدارا خمةةةد ر ال ةةةي لة دةةة  تةةةد  ةيةةةدئ  س8

ل حل  املطد رم عضلد  اي فد  الب ك   ي لة حدميةةم عملة  اإلدارا العليةد     راجةر  دسة لرار املعل دةدإ اخلددةة   طة راإ ال ةي لة 
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الةةةس اإلدارا دهلةةةة املراجعةةةة عامل امتةةةة ملةةة  ااسةةة ا يجيدإ   الب ةةةك عال تريةةةر م هةةةد جمللةةةس اإلدارا  اةةةك  دعرملس عيتةةةر ملةةة  مةةةد   
 ضلد  ةيدئ اإلدارا العليد  إدارا خمد ر ال ي لة  فعدليةس عحهلكعاإلجراءاإ امل علتة  إدارا ال ي لة س  يد مل  امهة م عال يدسدإ 

 ةة خمةد ر ال ةي لةم عامل د عةة عالرةد ةة الفعدلةة ةيد  عإدارا خمد ر ال ي لة د  تد   عج د ملليدإ سليلة ل حديد عةيةد  عد د عةة عرةد س3
يةةةةة عال  ميليةةةةة عال اةةةة يلية ل بةةةةدد   نالب ةةةةك ملطةةةةد ر ال ةةةةي لة عاي يدجةةةةدإ ال ل يةةةة    إ ةةةةدر التيةةةة د التدن (Exposures)ل عرضةةةةدإ 

عرم الب ك ملطةد ر  رحةز اي يدجدإ ال ي لةم ععضر إس ا يجية لل ل ي   د حيت  معدلية ال   ير   دوددر عاجد  ال ل ي  يىت ا ي 
 س(Liquidity concentration risk) (2)ال ي لة 

 دإلضةةدمة إىل ضةةرعرا إجةةراء ات بةةدراإ ال حلةة   وةةفة دعريةةة جملل مةةة د   مةةة دةة  دوةةددر ال ل يةة  ةوةةجا ع  يلةةة امهجةة  عسةةي دري  دإ 
ل عةةةةدي  اسةةةة ا يجيدإ  ال حلةةةة  س ات بةةةةدراإال حلةةةة  ملةةةة  نطةةةةدن ال ةةةة ن ل حديةةةةد دوةةةةددر ال ةةةة  ر ام للةةةةة   ال ةةةةي لة عاسةةةة طدائ ن ةةةةدا

عي ليةة اي فةد   م(Effective contingency plans)عسيدسدإ إدارا خمد ر ال ي لة عدراحز ال ةي لة ع طة ير تطةط  ة ار  معدلةة 
ة مل اجهة (Unencumbered)ع ةج در  نةة  (High quality liquid assets) د   ال دالة مدلية اةة دا مهالب ك  جل مة د  ا

الوددة د  تد  ال مة دة  سةي دري  دإ حتلة  ال ةي لة املف ضةة عالة  ةةد    ةل  ت ةدرا  ع اضةلحد   (Cushion) ع اد ودص 
  ع  دوددر ال ل ي  امل ل نة ع ج امل ل نةس

ع ييةة  visory review)(Super ع اإلشةرامية  املع يةة  دملراجعةة الرةد يةة 8دة  دتةرراإ  ةد    (2)سبي  اال زائ  دلدمددةة الددنيةة ع  
اي ةني  (BCBS, April 2010)الةدعمل لتيةد  خمةد ر ال ةي لة  اإل ةدرم   ةدع  (ICAAP)ملليةة ال تيةيو الةداتل  لكفديةة ر   املةد  

- لةد  املتةدييس الكليةة ملطةد ر ال ةي لة عالة   اةك  املعةديج املع لةدا رسيةد لللتس ةدإ املوةرمية ال دشةطة دعليةد عيةد ن ةبة   طيةة ال ةي
(Liquidity coverage ratio-LCR)  عن بة دد  ال ل ي  امل  تر(Net stable funding ratio-NSFR)س 

إىل ضلد  اي فةد  الب ةك   ة    حةدف دة  امهدة    ةج املر  نةة عمدليةة اةة دا عالة  نكة  حت يلهةد ( 2)ع دف ن بة   طية ال ي لة 
 ا  د ية دد د يدي   ي دد   جب سي دري  يدد ل حل  ال ي لة حمدد د  ةب  املارمنيسإىل نتدية ل لبية اي يدجدإ ال ي لة لديل لف  

(The LCR aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered, high 

quality assets that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30-day time 

horizon under an acute liquidity stress scenario specified by supervisors. BCBS, April 2010). 

 (BCBS, April 2010)وتحدد  سبة تغطية السيولة كما يل  

 
املتس ةدإ املدليةة(  إىل احلد د  اإلمرا    اام لدد مل  ال ل ية   دةللةة )ال ل ية  دة ( 10) ي لد  دف ن بة دد  ال ل ي  امل  تر 

    عةدإ ان عدش ال ي لة   ال  ن ع اجير  تييو  م   ملطد ر ال ي لة مؤ حدمة الب  د دات  عتدرج امليزانيةس
(The NSFR aims to Limit over-reliance on wholesale funding during times of buoyant 

Market liquidity and encourage better assessment of liquidity risk across all on and off-balance 

sheet items). 

 ع تةةيس  ةةه  ال  ةةبة ةيلةةة دوةةددر امهدةة ا  امل ديةةة   يلةةة امهجةة  للب ةةكم دتدرنةةة  دل  ظيفةةدإ   امهدةة   عاي لةةداإ عجةة د دطدلبةةدإ
 ندجتة م  اال زاددإ تدرج امليزانيةس مت يلية
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 :(BCBS, April 2010)يل   وتحديد  سبة صاف  التمويل المستقر كما

 
عنمةةرا مهنةةل دةة  املهةةدئ امهسدسةةية إلدارا املطةةد ر   الب ةة    ةة  ضةةلد  مةةدئ اإليةةد    ااسةة عداد للمةةرعف ال ةةيئة م ةةد إمةةداد تطةةط 

الةة  يعةةد د الب ةةك   مهةةو دةةد   ةة ير حمفمةةة  دةة   الب ةةك م ةةددد  وةةب  المةةرعف  حدةةر حتةةديدم ال حلةة  ال لةة م ييةةث   ةةدمد ات بةةدراإ 
ييث  ت ئ إدارا املطد ر  إمداد ال ي دري  دإ امل ة تبلية ل حلية  دةد  حتلة  سةي لة عر يةة الب ةك عحتديةد ميلةد إاا حدنةجل ملليةة ال تيةيو 

  الب ك ددالة ل حل  الودددإ املتيرا  د ميهد دد  ب اختدا  د  ةب  اإلدارا د ةبتد لل طفيةف  (ICCP)الداتل  لكفدية ر   املد  
(س مإنةل  بةةدع  ييةةة   ةدع  ات بةةدراإ حتلةة  ال ة    حةة داا إلدارا املطةةد ر 34م ص 8011طةةد ر )  ةك الك يةةجل الوةة دم م دة   ةةه  امل

 املورميةم ع ها دد ي ضحل العرم ال دملس
 الضغوط كأداة إلدارة املخاطر املصرفيةحتمل رابعا: اختبارات 

ي ب ة  ملة  الب ة   ااسة عدنة هبةد حجةزء دة  إدار ةد الداتليةة لللطةد ر   الة  املطةد ر ال حل   داا  ددة د   دعاإ إدارا عد ات بدراإ 
م ييةث   ةةدمد  ةةه  اات بةدراإ ملةة    بيةةل إدارا الب ةك لل  ةةداس ال ةةلبية  ةةج 8د    ةةحلةد  ةة  دطلةة د عمتةد للدمددةةة الددنيةةة دة  دتةةرراإ 

تشةةةرا ملةةة  حليةةةة املةةة ارد املدليةةةة ) ةةةد   الةةةك ر   املةةةد   ةةة مر اات بةةةدراإ دع امل  ةعةةةة امل علتةةةة  جل مةةةة د   مةةةة دةةة  املطةةةد ر املكاةةة مةم 
س عالعةرم (HkMA, 2012, p.4)عال ي لة( ال رعرية اد ودص اخل دار ال دضة م جمل  ع الول د  ددئ المةرعف الاةديدا  ع التدسةية 

 ا ب  عد ي ض   بيعة ات بدراإ ال حل  عاملبدد  احلدحلة لعللية اات بدرس
 تحمل الضغوط بالبنوك:طبيعة اختبارات  3/1

ات بةدراإ حتلة  ال ة       ةد امهسةدليب الف يةة الة  متكة  املتس ةدإ املدليةة دة   تيةيو درعن هةد  ع  Initio (p. 1 ,2012)مرمةجل 
ةةةةدر د ملةةة  حتلةةة  الوةةةدددإ ال ةةةلبية الكبةةةجا   د اجهةةةة ال تلبةةةدإ الاةةةديدا  ع احلجةةةز ملةةة  امهدةةة ا  عمةةةدء للةةةدي  م عنكةةة  ال مةةةر إىل 

بةةدراإ ال حلةة  ملةة    ةةد إسةةتد  للحدلةةة املدليةةة  ع ااة وةةددية للب ةةك   ظةة  ال مةةة دةة  المةةرعف املعدح ةةة الةة  ةةةد  كةة   شةةديدا ات 
نكة      (Sever Consequences)ن يجة لعدد   ع لع اد  تطر د عددا مل  دد  مةدا مة اإ  د يةة دةر ن ةداس  ع م اةةب ةدسةية 

 س(IAA, 2013)مت د مهشهر  ع س  اإ 
 (:HKMA,2012)تسع  إلو تحقيق األغراض التالية التحملواختبارات 

)ددةة   جيدإ د دسةةبة ل طفيةةف املطةةد ريلطةةد ر ل لكةةني الب ةةك دةة   طةة ير اسةة ا ( للForward-Looking) تةةدد  تيةةيو  طلعةة   س1
 د ام  إمددا اهليكلة( عتطط الط ار  مؤ ال مة د  المرعف امل ادداس

اجمللةةس عاإلدارا العليةةد ملةة   لطةةد ر اخلددةةة  دلب ةةك ع  ةةهي  د د عةةة ال  ةةجاإ    لةةك املطةةد رم عإمةةدئحت ةةني مهةةو الةةس اإلدارا لل س8
عحتديةد دةد إاا حةد  ال عةرم لللطةد ر ي  دسةب دةر الر بةة    ((Toleranceيدلة الر بة   املطد ر اخلددة  ع التدرا مل  حتللهد 

 املطد ر  ع التدرا مل  حتللهدس
ملتةةدييس إيوةةداية للططر)ددةة  التيلةةة املعرضةةة للططةر  ع اةةداج ر   املةةد  ااة وةةددمل( عالةة   تةة ئ  سدسةةد ملةة   ااسة طدائ اإلضةةد  س3

رخييةة  البيدندإ عاام اضدإ ال درخييةم عامل دية   اةداج املطةد ر املر بطةة  دمل  جةدإ  ع امهناةطة اةديةدا الة  ا   ة امر هلةد  يدنةدإ  د
 حدميةس
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املطةةد ر( عةةةدر د ملةة  حتلةة  احلةةداإ   رحةةزاإعف التدالةةة عام للةةة ملةة  د ةة    الب ةةك )ددةة  ال دشةةئة مةة   تيةةيو مةةدئ ل تةةد  ال ةة س4
 مل  الر ية عال ي لة عحفدية ر   املد س ريامهالاديدا د  ييث 

  اجير الب ك مل  ختطيط ر   املد  عال ي لة عملليدإ د ر الترار ااس ا يج س س3
جيةةةة  اةةة   ر بةةةة الب ةةةك   املطةةةد را  ع التةةةدرا ملةةة  حتللهةةةدم ع عرضةةةدإ املطةةةد رم عاسةةة ا يجيدإ دمةةةو اا وةةةداإ الداتليةةةة عاخلدر  س3

 ختفيف املطد رس
الشىروط ال ةمىة أل ةمىة اختبىارات التحمىل الفعالىة  (24-14، ص 2011ولقد حدد مجلىخ التىدمات الماليىة اإلسى مية )

 وه :
 د املع لدا در الفهو الادد  لت ديد املطد ر امددا ال    عرم هلد الب   سإدراج ات بدراإ ال حل   دلب      إ در إدارا خمد ر  س1
ااإ املوةةةةداةيةم ع طةةةة ير  رنةةةةددس -ل ةةةةرم  رنةةةةددس ات بةةةةدراإ حتلةةةة -الد دةةةةةعضةةةةر اإلسةةةة ا يجية املدالةةةةة للحوةةةة   ملةةةة  البيدنةةةةدإ  س8

 ال حل س اإات بدر  ك  ل جيد املعل ددإ عإدارا نمدئ د ارد املعل ددإ  د ي  دسب در  عتد  ت يدإ 
ددءدةةة ات بةةدراإ ال حلةة  ملةةد   عتةةد ملليةةدإ الب ةة  م ييةةث نكةة       ةة طدئ الب ةة   امهحدةةر  طةة را دز ةةد دةة  اة انةةب الكليةةة  س3

م   يةني    الب ة   امهدة ر يجلةد عامهةة   عتيةدا نكة       اةا ة بد إىل ج ةب دةر ال وة راإ الوةعبة عحتلية  احل دسةيجعال  مية 
 يدا د  ال ديية الف يةس سل  د  ة   عت

عجةة د ال لةةداج املدالةةة عتؤااهةةد ل ةةلد  ي ةة  سةةج إجةةراء ات بةةدراإ ال حلةة م ييةةث  ةةب     عكةةس اةةداج ات بةةدراإ ال حلةة   س4
ي طلةب اراء اخلةؤاء   دةد  معدليةة يجو الب    ع عتيد د ع     دمد د مل  د اجهةة املطةد ر اخلددةة هبةدم حلةد    دةحة ال لةداج 

امل دسةبة  ع ال عدةةد  اخلةؤا اعملم د اس طددهد    رنةددس اات بةدراإم ع ةب اح  ةدد اخلةؤا دة  تةد  ال  ظيةف دة   ه  ال لداج 
 ري  د  اخلدرجسدر امل  دل

اإلشةرامية هلةد    ةه  الوة دمةم دة   جة  إناةدء عامدممةة ال ةلطدإ اس فددا الب    دة  اإلرشةدداإ عاملراجعةدإ الدعريةة الة   تةددهد  س3
 ر ات بدراإ ال حل  الفعد سمل  إ د

 سبع خطوات لمنهج اختبارات التحمل وه : Oracle (p.2-3,2009)ولقد حددت 
ييةث ية و حتديةد امهناةطة مةؤ تطة   امهملةد م عم ادة  اخلطةر امةددا ملة   سةد  نتةد  ال ةعف امةددا  :خطة اختبار التحمىل .1

   اسطة  تييلدإ الب كس
ليو سةةي دري  دإ حم للةةة عحتديةةد ال مةةة دةة  م ادةة  اخلطةةر امل دسةةبة   سةةيدن حمةةددم دةة  تةةد   وةةتصىىميم اختبىىارات التحمىىل:  .2

 عالك متايد در   داف إدارا املطد رس
  ييث  ب     ك   الودددإ عاةعية عااإ دلة  بيئة ااة ودد الكل م ع حةؤ دة  ال تةدير (Shock) حجم أو مقدار الصدمة .3

 مهملد سامل حفظ د  اخل دار ام للة تد  دعرا ا
داج احلدليةةة للب ةةك  ةة لك  دةة  إجةةراء ال تيةةيو امل دسةةب ل ةة يج حتلةة  عالةةك دةة  تةةد  حتليةة  دةةد إاا حدنةةجل ال لةة: تحليىىل الصىىدمات .3

 ال     مل  ر   املد م عاملطوودإم عامهر د  عاخل دارس
إ جمل  عضةةدع ضةةد طةم الطةة ار  اي ةة اء يةةدع  دةةدددتطةةط دةة  تةةد   ااسةة ا يجية  عيةة و عضةةر تتفيىىف المتىىاطر اسىىتراتيجية .4

 عالك   دء مل  ن داس حتلي  الودددإم عنك    فيه اليدإ اهل دسة املدلية امل دسبة عال ح  س
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دد يةةة  امل ةةد   املعرضةةة للططةةرم ع  طيةةة اات بةةدر عاام اضةةدإ عامهيةةر ملةة  الر يةةةم عر    يةةد  عي  ةةل  حتدتقريىىر تحمىىل الضىىغوط .4
 ل بط ت دار ال حل  امددا عال  ب املدلية الراي ةس   طدئاملاملد  املعد  ي ب املطد رم عاإلجراء 

ع   ةةل   ختفةةي  يةةدعد املطةةد رم  عةةةدي  سيدسةةدإ ال  ةةعجم  يةةددا د طلبةةدإ ر   املةةد م  عزيةةز دةةة ارد : اإلجىىرابات التصىىحيحية .4
 ةم عال  ري  عال ح  سالو دعن عاحلد د  املطد ر تد   عزيز اس ا يجيدإ ال طفيف د  املطد ر دد  د طلبدإ ضلدندإ إضدمي

 مبادئ اختبارات تحمل الضغوط: 3/2
م علتةةد تلةةجل (BCBS, 2009) دةةدرإ ة ةةة  ةةد   للرةد ةةة املوةةرمية دبةةدد  امللدرسةةدإ ال ةةليلة ات بةةدراإ ال حلةة  عاإلشةةراف 
م عمت مةرم دبةدد  الب ة   ة دبةدد  املبدد  اخلددة  دلب    مخ ة مار دبد   ي لةد اي ة إ املبةدد  اخلددةة  دل ةلطدإ اإلشةرامية ملة  سة

  ال مةةدإ راي ةةةة ع ةةة   اسةةة طدائ ات بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة    عإدددجهةةد   ي حلةةةة املطةةةد رم د هجيةةةدإ ات بةةةدراإ ال حلةةة  عات يةةةدر 
 ال ي دري  دإم عات بدراإ ال حل  ملطد ر عد  جدإ حمددا ل طفيف املطد ر عان تد  املطد رس

ة دد  د هجيدإ اات بدر عال ةي دري  دإ املف ضةة عالوةدددإ عم ادة  اخلطةرم ييةث علتد   ل جل  ه  املبدد  مدا دفد يو  سدسي
الةةة   ع لةةةد مليهةةةد ات بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة    عخت لةةةف درجةةةة  عتيةةةد د ل ةةة اع   ةةةني ات بةةةدراإ  (Methodologies)   ةةة ع امل هجيةةةدإ 

لةة   ةةدف إىل  تيةةيو حتلةة  ااة وةةدد الكلةة  عا (Complex stress tests)احل دسةةية الب ةةيطة عات بةةدراإ حتلةة  دعتةةدا  ع درحبةةة 
 س(BCBS, 2009,p.3)ع ير الك مل  ةيدسدإ دد  الع ااد عر   املد  ااة وددمل  (Severe)لودددإ ةدسية  ع م يفة 
ند  ال  ع املب ط د  ات بدراإ ال حل م ييث ية و   جةب  ةه  اات بةدراإ  (Sensitivity analysis)مل هس حتلي  احل دسية 

امل  ةجاإ امهتةر  يد  ةةم ع  ةدمد  ةه  اات بةدراإ و  ير  طبي    ج  ج د اب دد مل  ج عايد مل  ال ضر املدمل للب ك دةر  تةدء حدمةة  تيي
ملةة  إدةةداد الب ةةك   تيةةيو دبةةدا  عسةةرير ملةةد  ي دسةةية حمفمةةة الب ةةك ملعددةة  تطةةر دةةد عحتديةةد  عجةةل  رحةةز املطةةد ر هبةةد )الب ةةك املرحةةزمل 

 (12م ص 8018سعدر العداد  دمفمة ل ج   رام امل دجرام املورملم خمد ر  
ميعةةد املةة هس امهحدةةر  عتيةةدا دةة  دةة هس حتليةة  احل دسةةية ييةةث يتةةيس ا يةةدر امل ا طةةة  (Scenario analysis) دةةد حتليةة  ال ةةي دري  

 ر ات بدراإ ال حل  الة  ية و إدتدهلةد   لل حرحدإ املعدح ة   مدد د  م اد  اخلطر عحيدد اام اضدإ امل دسبة للع اد  املط لفة ملطد
تةةدر امهيةةر ال ةةد س ملةة  املرحةةز املةةدمل للب ةةك ددةة  امهيةةر ملةة  جةة دا امهدةة   عالر يةةة عحفديةةة ر   املةةد  )دعهةةد الدراسةةدإ يسةةي دري  دعةةني ع 

مية عةةةدر د ملةة  دتدعدةةة (س عيع لةةد  ةةها املة هس ملةة  سةةي دري  دإ ام اضةية دوةةللة ل تيةةيو دةد  ةةة ا املتس ةةدإ املوةر 8010املوةرميةم 
 س(FRS, 2013)البيئدإ ااة وددية ال لبية  ع ال درا  ادا 
ملةة  حتديةةد سةةي دري  دإ ام اضةةية  ةةتدمل إىل  (Reverse Stress testing) العك ةةية   يةةني يع لةةد دةة هس ات بةةدراإ ال حلةة 

اةدد  لكدمةة امهيةدا  الة  نكة      ةدد ااسة لرارية  ع حتل  الب ك خل دار ددلية حمددام عي و ديد ة ال ي دري  ام لةددا ملة  الفهةو ال
م عيع لةد  ةها املة هس ملة  امة ام  يةدا  دعي ةة ةةد  ةتدمل إىل (Threaten the viability or solvency)املةدءا املدليةة للب ةك 

مث نكة     ي ةهو  عد م (HKMA, 2012, P. 19, IAA, 2012, p.14)خمدلفة ن ب ر   املد  ال  ميل  عال ي لة  ع اإلم در 
 ,Thun, C) ةها املة هس )حلة هس دكلة   دنةب دةة هس حتلية  ال ةي دري (   حت ةني مهةو نتةد  ال ةةعف عحت ةني ال ططةيط الر سةدمل 

and Knowles, p., 2011., p.7)س 
تد  ايةدر ال ةي دري  تةد  ع اج ال ي دري  دإ إىل البيئة امللك ة   امل  تب م س اء   نتطة  د ية  ع مل  دد  م ا د  الزد م عإسة

  حللةةلم ع  ةة طدئ ال ةةي دري  دإ   ال مةةة  دةة دمة  ع ااة وةةدد الةة  يع الفةة ا الزد يةةة املدرعسةةة نكةة     يكةة   ملعدةةةة شةةرحة دعي ةةة  
إ ال ةة دني دةة  الطةةرن  ع امل ةةد س ل تيةةيو ال ةةعف املةةدمل للاةةرحة عال عةةرم للفاةة  لكةة  دةة  املتس ةةدإ املدليةةة الفرديةةة ددةة  الب ةة   عشةةرحد
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عالوةة دمدإ   حللهةةدم حلةةد   ةةد نكةة       ةةدمد    تيةةيو معدليةةة خم لةةف اخليةةدراإ امل ديةةة إلدارا الاةةرحدإ عاهليئةةدإ ال  ميليةةة ل طفيةةف 
عال ي دري  اةيد    ال لدي  الكدد  عامل  لر مهيدا  ال  ن دةر إدكدنيةة احلوةر الاةدد  لكة   عجةل ال  ةج  س(IAA, 2013)املطد ر 
 س(Hua& Zhao, 2010)د  اخلطر ااإ الولة عال دضة م  الودددإ   م ا

عيرام  م د  وليو سي دري  دإ ات بدر ال حل  دراجعة الدرع  امل  فددا د  املدضة  )امه دةدإ امليةة  ع اخلدرجيةة عايدر ةد( ع طة ير 
طةة  سةةي دري  دإ ات بةةدر ال حلةة  د ةة  يدإ مةة  اتةةر  طةة راإ امهسةة انم ملةة       ال دجتةةة سةةي دري  دإ ام اضةةية  ةةد يعكةةس املطةةد ر 

ي دري  دإ امل دسةبة (س مدت بةدر ال ة8010سة اء حدنةجل دع دلةة  ع د  سةطة  ع دةعبة )دعهةد الدراسةدإ املوةرميةم  املعدح ةةخم لفة لآليةدر 
ر   املةةد  الةةداتل   ةة   يةةد اام بةةدراإ اهلددةةة تددةةة  دل  ةةبة ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة    ل تيةةيو حفديةةة ر   املةةد  عملليةةدإ ال ططةةيط لةة

عحت ةةني إ ةةدر  وةةليو ال ةةي دري  دةة  تةةد   ةة مج د  ةةجاإ إضةةدمية دةة  شةة  د ال تةةد  املطةةد ر اهلددةةةم سةةد  عةة  دةة  ال ةةي دري  دإ  حدةةر 
 (FRS, 2013)ةد لية لل  بت  يددا  عزيز الافدمية   مللية  وليو ال ي دري    ات بدر ال حل   اك  مدئ 

الوةدددإ املدليةة عالة  سة ف  ةتير   عةةجل اية  ملة  ال مةدئ  (Trigger)مهيدا  ال   فجر  ع حتد   ي لد يتود  دلودددإ ا
سةةةبي  املدةةةد م  لةةةزا    ةةة ندد    اليد ةةةد (م  ع املةةةدمل  ع دتس ةةةدإ حمةةةددام عنكةةة      كةةة   الوةةةدددإ يتيتيةةةة مهتبةةةدر مدجلةةةة )ملةةة  

 &Hua) لدا دة  امهيةدا  ال درخييةةم حطلفيةة ات بةدراإ حتلة  ال ة    ام اضية د  لدا د  اخلؤا املدليةم  ع  ك   الودددإ د ة

Zhao, 2010) م إإىل دةةدددإ  تةةر  ددةة  امه دةةدإ ال يدسةةية عااة وةةددية امليةةةم عالكةة ار  الاةةديدا امليةةة حدلفي ةةدند ضةةدمةدإل م
 الدعملسع ع مزمة اس ترار ال مدئ املدمل 

 م ددة (IAA, 2013)    تير  اةك  دبدشةر ملة  امهسة ان املدليةة  ع املتس ةدإ املدليةة  عمتد  م اد  اخلطر املتشراإ ال  د  ش  د
الوةةرف امهج ةةع عدعةةد  ال  ةةطو دتشةةراإ ااة وةةدد الكلةة  حلعةةد  ال  ةةج ال ةة  مل   اةة  ال ةةد س املةة  اإلضةةدمل عدعةةد  الفداةةدا عسةةعر 

 عدعد  البطدلةس
دةة  اخلطةةر الراي ةةة الةة    ةةهو  حدةةر دةة   ج ةةد   اخل ةةدرا امل  ةعةةة   سةةي دري  ع ةة و إجةةراءاإ احلةةد دةة  املطةةد ر مةة   ريةة  حتديةةد م ا

إ  س   احلداإس عاملبدد  الددية املطل  ةة دة  ة ةة  ةد   للرةد ةة املوةرمية ع ة   احلدجةة إىل دعت ليةة ات بةدراإ ال حلة م عشةدا سةي دري  د
س عللتيةةدئ ة اةةك  د هجةة  داتةة  إ ةةدر إلدارا املطةةد ر الكليةةة التيدسةةيال حلةة م عاإلجةةراءاإ املتددةةة للحةةد دةة  املطةةد رم نكةة    فيةةه د 

يةةة الةة  نكةة      وةةدا  دسةة طدائ ال   يةةر ااي لةةدمل لع ادةة  اخلطةةر الراي ةةة عد ةةدي هد   احلةةد ل ةةهلك   ةةد  يدجةةة إىل ةةةدر دةة  املعت  
در مةةدا سةةي دري  دإ داةة حة دةةر ال ةةي دري  امهسةة  س امهةوةة  للط ةةدرا دةةر امهتةةه   اام بةةدر ال حرحةةدإ امل زاد ةةة   م ادةة  اخلطةةر عات يةة

 س (Breuer, et al., 2009,P.222)ع ها امل هس حيت  املزايد ال دلية 
 ع دل دمل د ر الاع ر الزااف  دمهدد س (Harmful)مدئ  يدد ال ي دري  دإ احلددا  ع ال درا  س1
 ( عال  س ف  عرم دوداةية حتلي  ال حل  للططرسا ي و حتلي  ال ي دري  دإ  ج التد لة لل ودي  ) حدر سد ي ب   س8
 ي دري   سة   احلةداإ عالةك مةدمظي ل  امل هس   حديد م اد  اخلطر الراي ة ال    هو  حدةر دة   ج ةد   اخل ةدرا امل  ةعةة   سة س3

 حمدداس
 بةدراإ ال حلة م عتلةجل ات (Guidelines)دبةدد    جيهيةة  (CEBS, 2010)علتةد  دةدرإ ة ةة اإلشةراف املوةر  امهعرع يةة 

سبعة مار دبد  للب    عمخ ة دبدد  لل لطدإ اإلشراميةم ع ه  املبدد    اةد ل   د ةل  د دةر املبةدد  الوةددرا مة  ة ةة  ةد  س  ي لةد 
سةةبعة دبةةدد  مهم ةة  امللدرسةةدإ ات بةةدراإ ال حلةة  ع ةة   حتديةةد امةةيط  (IMF, 2012,pp.48-49)مةةرم دةة دعن ال تةةد الةةدعمل 

لدت بةةدراإ  وةة را د دسةةبةم حتديةةد ضيةةر ة ةة اإ ان اةةدر املطةةد ر ااإ الوةةلةم إدراج ضيةةر املطةةد ر ع ةة اد  امهدةةد  املهلةةةم  املتس ةة 
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ااسةة فددا دةة  عجهةةة نمةةر امل ةة دلري     وةةليو ات بةةدراإ ال حلةة م ال حيةةز ملةة   سةةدليب إيوةةداية عاة وةةددية ةيدسةةية دوةةللة ل حديةةد 
د  املطةد رم إ ةدا ن ةداس ات بةدراإ ال حلة   طريتةة  درمةةم عاحلةهر  ع ااية ا  و  دع  مدد حبج سي دري  دإ ام اضية د اددا    

 س(Black Swan)د  الددعت   
 :وتشملعلو خمسة مبادئ عامة لتنفي  إطار عمل اختبارات تحمل الضغوط  KPMG (2012)ولقد ركمت 

لةةة  دةةةللجل تويوةةةد ال تةةةد  ال عرضةةةدإ  اةةةك  حةةةدف لسناةةةطة إ ةةةدر ات بةةةدر ال حلةةة  ي ب ةةة     ياةةةل  امهناةةةطة عال طبيتةةةدإ ا س1
 عاملطد رس

عج د إ در معةد  ات بةدر ال حلة  ي  ةل  ن ةداس د ية ن هبةد  ع لةد ملة  إدتةد  البيدنةدإ مدليةة اةة دا عاملعل دةدإ عنمةو املعل دةدإ  س8
 اإلدارية امل دسبةم در   يي  اام اضدإس

ييةث ي ب ة     يكة   اإل ةدر دي ةدديك   ةد ميةل الكفديةة عدةر  إلددةدج ال  ةجاإ    عج د إ در معد  ات بدر ال حل   طلع  عدر م س3
امهناطة دات  عتدرج امليزانية للب ةكم ع كة ي  امةدمظ ااسة دلدريةم عجة دا امهدة  م ع يئةة عإسة ا يجية العلة م ع طة راإ ااة وةدد 

 الكل  عامهس ان املدليةس
حةم عةد لةة لل  فيةهم عددم دةة جيةداس ع ةب ملة  اإلدارا دراجعةة  ناةطة ات بةدر ال حلة  ي ب       ك   ن ةداس ات بةدر ال حلة  عاضة س4

 مل   سد  د  مو ل حديد دحة اام اضدإ عشدا اات بدراإ عد دنة ال تديراإ عدعت لية ال  داسس
إلدارا العليةةد عضةةر ي ب ةة     ياةةل  إ ةةدر ات بةةدر ال حلةة  ي حلةةة ة يةةة عضةة ا ط داتليةةة معدلةةةم ييةةث  ةةب       ةةل  عاجبةةدإ ا س3

شةةراف ملةة   طةةة ير اإم ع عيةةني املةةة ظفني امهحفةةدءم عاإلددالةةةم عضةةلد  ااد دةةةد  ل لةةك ال يدسةةدإ عاإلجةةراءسيدسةةدإ عإجةةراءاإ 
ع  فيه ات بدر ال حل م ع تييو ن داس اات بدرم عدراجعة  يةة ن ةداس   علة    ةج ملليةدإ اات بةدرم عاختةدا إجةراءاإ  وةحيحية م ريةة 

 راسم د ال رع 
ع  دء مل  دد  تدئم  بدع  يية مرم دعر املراجعة الداتليةة   محةر ملليةدإ إدارا املطةد ر ميلةد ي علة   دت بةدراإ حتلة  ال ة    
مل ةةة  يدإ ر   املةةةةد م دةةةر امهتةةةةه   اام بةةةدر ع ةةةةجا  ةةةةه  امللدرسةةةدإ عال ةةةةرم د هةةةدم عدعت ليةةةةة ال ةةةي دري  دإ عاام اضةةةةدإ امهسدسةةةةية 

ةيةةة   العلليةةدإ امل ةة طددةم عمحةةر امهنملةةة عالعلليةةدإ املوةةرمية لتيةةد  عدراةبةةة  عضةةدع ال ةةي لة ميلةةد ي علةة   وةة را امل ةة عللةم عامل ي  
 للل طلبدإ ال  ميليةس ع ها دد ي ضحل اةزء ال دملس امهدىناملطد ر عالبيئة اخلدرجية عاحلد 

 الضغوطخامسا: إطار املراجعة الداخلية الختبارات حتمل 
الداتليةةةة    ةةةد ناةةةد    حيةةةدمل عاس اةةةدرمل د ةةة ت  عد ضةةة م م   ةةةرم إضةةةدمية ةيلةةةة للل اةةة ا ع طةةة ير  ع حت ةةةةني   عةةةرف املراجعةةةة

و عحت ةةني معدليةةة ملليةةدإ إدارا املطةةد ر عالرةد ةةةة يملليد ةةدس ع  ةةدمد امل اةة ا ملةة  إفةةد    ةةدامهد   اسةةطة  سةةدليب د هجيةةة د ملةةة ل تيةة
 س(IIA,2011)عاحل حلة 

مهدعار املاةةةرمة لةةةداتليني الةةةدعمل امهدعار امهسدسةةةية لللراجعةةةة الداتليةةةة ميلةةةد ي علةةة   ةةةإدارا املطةةةد رم عااني علتةةةد يةةةدد دعهةةةد املةةةراجع
(Legitimate)  دةةةر  ةةة مج ال ةةةلدندإ امل دسةةةبة(Appropriate Safeguards) عامهدعار الةةة  ا ي ب ةةة  لللراجعةةةة الداتليةةةة    م

 س(IIA, 2009)  طلر هبد  ع  بدشر د 
ميلةد ي علة   ةإدارا املطةد ر م اةل    تةدد   حيةداإ  اة   ملليةدإ إدارا  (للراجعة الداتلية )الدعر ال  حيةدملمهسدسية ل دد امهدعار ا

املطةةد رم  تةةدد   حيةةداإ  ةة   املطةةد ر يةة و  تييلهةةد  اةةك  دةةحي م  تيةةيو دعدةةةة إدارا املطةةد رم  تيةةيو ال تريةةر مةة  املطةةد ر الراي ةةةم 
راس  ي لد    ل  امهدعار املارعمة در   مج ال لدندإ امل دسبة )الدعر ااس اةدرمل عااسة ا يج ( حة  دة   دراجعة املطد ر الراي ة لبدا
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م    ةي   ناةطة إدارا املطةد رم (Responding to risks) ي ةج حتديةد ع تيةيو املطةد رم  ةدريب اإلدارا ملة  ااسة جد ة لللطةد ر 
 اسةة ا يجيةرار ع طةة ير إ ةةدر إدارا املطةةد رم   ييةةد إناةةدء إ ةةدر إلدارا املطةةد رم ع طةة ير ال تريةةر امل يةةد مةة  املطةةد رم امل ةةدمدا ملةة  اسةة ل

 (IIARF, 2011,pp.12-13)إدارا املطد ر ع ودي  الس اإلدارا مليهد 
 Setting the)  لللراجعةة الداتليةة     بدشةر د ميلةد ي علة   ةإدارا املطةد ر  حتديةد الر بةة   املطةد ر ع اةل  امهدعار الة  ا ي ب ة

risk appetiteه ااسةة جد ة لللطةةد ر نيد ةةة مةة   عهةةداإ لةةبدارا مةة  املطةةد رم   فيةة م مةةرم ملليةةدإ إدارا املطةةد رم   حيةةداإ  ع
 س(IIARF. 2011,p.13)اإلدارام عامل دءلة م  إدارا املطد ر 

لةةة  ال ةةة    عالةةةهمل ي  ةةةل  حةةة  دةةة   ع  ضةةة ء دةةةد  تةةةدئم نكةةة  للبديةةةث مةةةرم اإل ةةةدر املتةةة   لللراجعةةةة الداتليةةةة ات بةةةدراإ حت
لة  املبدد  عاملعديج احلدحلة للعدةة  ني املراجعة الداتليةة  ةدلب    عامه ةراف الداتليةة عاخلدرجيةةم دراجعةة دةد  اسة طدائ ات بةدراإ ال ح

دراإ ال حلةةة  عإدددجهةةةد   ي حلةةةة املطةةةد رم محةةةر دةةة هس ات بةةةدراإ ال حلةةة  عال ةةةي دري  دإ املف ضةةةةم عمحةةةر عد د عةةةة ن ةةةداس ات بةةة
 عاس ا يجيدإ ختفيف املطد رس

 المبادئ والمعايير الحاكمة للع قة بين المراجعة الداخلية واألطراف الداخلية والتارجية: 4/1
م د مرضهد ملبدد  عظيفة املراجعةة الداتليةة  ةدلب    العدةةة  ةني عظيفةة املراجعةة الداتليةة عحة  دة    املورمية   دعلجل ة ة  د   للرةد ة

اة اج  الس اإلدارا عة ة املراجعةم اإلدارا العليدم" ال لطدإ اإلشرامية حدلب    املرحزيةم عدراةب احل د دإم مهيد الب ة   العددةة   إ ةدر
(م عالةهمل سي ةيف إليةل البديةث 3لللبةدد  عاملعةديج الة  حتكةو  ةه  العدةةدإ  عةرم الاةك  ال ةدمل رةةو )احل حلةم د  تد  حتديد د 

 ملراجعة الداتلية   ظيف  إدارا املطد ر عإدارا اال زائسمدةة ا

 
 (3شكل رقم )

 المبادئ والمعايير الحاكمة للع قة بين المراجعة الداخلية واألطراف الداخلية والتارجية 
  دع  عظيف  إدارا املطد ر عإدارا اال زائ BCBS (June 2012, p.17) المصدر

 السابق من خ   التحليل التال :ويمكن للباحث عرض مضمون الشكل 
 إللللدرسةةد( إ  العدةةة  ةةني عظيفةة املراجعةةة الداتليةةة عحة  دةة  الةةس اإلدارا عة ةة املراجعةةةم حيكلهةد العديةةد دةة  املعةديج الدعليةةة 1)

  ميلةةة  )دعيةةةدر (م عااسةةة تد  ال1000عامللدلةةةة   ال ةةةرم عال ةةةلطة عامل ةةةئ لية )دعيةةةدر ( (IIA, 2012امله يةةةة لللراجعةةةة الداتليةةةة 
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( عالةةةةهمل ياةةةةج إىل  نةةةةل  ي ةةةةدء 8840عاملاةةةةدرحة    رنةةةةددس العلةةةة  )دعيةةةةدر (م 1111(م عال فدمةةةة  املبدشةةةةر دةةةةر اجمللةةةةس )دعيةةةةدر 1110
ك ال عدةةداإ ااس اةةدرية نكة  حتديةةد الت ةديد امل علتةةة  دحل حلةة عإدارا املطةةد ر عالرةد ةةم عحللةةد حدنةجل  ةةه  الت ةديد ج  ريةةة  دل  ةبة للب ةة

ل  ةةةب ال  ادةةة  دةةةر اإلدارا العليةةةد عالةةةس اإلداراس   يةةةني    العدةةةةة  ةةةني عظيفةةةة املراجعةةةة الداتليةةةة عاإلدارا العليةةةد حيكلهةةةد دعيةةةدر مإنةةة
 س8840عدعيدر املادرحة    رنددس العل  رةو  1100ااس تد  عامل ض مية رةو 

 ف  مجا  إدارة المتاطر يحكمها كل من:( إن الع قة بين وظيفة المراجعة الداخلية والسلطات اإلشرافية 2)
عالة    دعلةجل دعر املاةرمني   اةد  احل حلةة ع  ةر إ  ييةة ةيةدئ  (BCBS, October 2010)  ي حلةة الاةرحدإدبةدد   عزيةز -أ

الرةد يةةةم  دإلضةةدمة  املاةةرمني   تيةةيو دةةد إاا حةةد  الب ةةك لديةةل اليةةدإ معدلةةة يتةة ئ دةة  تدهلةةد الةةس اإلدارا عاإلدارا العليةةد   حلةة  د ةةئ ليد و
إىل ال يدسةةدإ عالعلليةةدإس ع ةةه  ا ليةةدإ  اةةل   وةةليو ع  فيةةه عظةةداف الرةد ةةة  اةةك  سةةليوم ددةة  املراجعةةة الداتليةةةم عإدارا املطةةد ر 

 سملراجعة الداتلية    ىل دهدئ املراجعدإ  اك  د  ت  عمعد  عدر كز مل  املطد راعاال زائس عي ب     حد املارمني د     عظيفة 
م عالةة     ةةل    املبةةد  ال ةةد ر د هةةد ضةةرعرا ة دمةةة املاةةرمني  ةة   (BCBS, 2006)الفعدلةةة بةةدد  امهسدسةةية للرةد ةةة املوةةرمية امل-د

  عضةةر دداةو لعلليةةة إدارا املطةد ر الاةةددلة ) ةد   الةةك إشةراف اجمللةةس عاإلدارا العليةد( دةة  تةد  حتديةةد  املوةرميةالب ة   عاجملل مةةدإ 
 عة عرةد ة ضير املطد ر ع تييو حفدية ر   املد سع تييو عد د 

 ي لةةد ياةةج املبةةةد  ال ةةد ر ماةةةر إىل ضةةرعرا اة  ةةةدع املاةةرمني  ةةة   الب ةة   لةةديهد رةد ةةةة داتليةةة حدميةةةة عددالةةة حلجةةةو ع عتيةةد امهملةةةد م 
 عدراجعة داتلية د  تلة د دسبةس

تضىمن المبىدأ السىادش عشىر العديىد مىن جوا ى  ، حيث (BCBS, June 2012)وظيفة المراجعة الداخلية ف  البنوك -ج
 ما يل :الع قة بين المراجعة الداخلية والمشرف من أهمها 

  ملةة  ا وةةد  د ةة مو دةةر املةةراجعني الةةداتليني  دلب ةةك لكةة  يةة و  د دةاةةة اةةداإ اخلطةةر    ةةب ملةة  ال ةةلطدإ اإلشةةرامية     كةة-1
ملطةةةد ر امل ةةة طددة   اسةةةطة الب ةةةكم عد د عةةةة دةةةد  اسةةة جد ة الب ةةةك ل تةةةد  الةةة  مت حتديةةةد د   اسةةةطة الطةةةرمنيم عمهةةةو دتةةةدييس ختفيةةةف ا

س ع  دةيدإ املراجعةة الداتليةة اال عف امدداس حلد ي ب   مل  ال لطدإ اإلشرامية      لت  دعريةد  ع   ةدء ملة   لبهةد  تةدرير  ة  و ن ةد
 حتديد دسمت ل تد  ال عف ال      ها الا  م عحهلك اإلجراءاإ ال وحيحية امل طها  ع ال  س  طه اس جد ة

ن داجهةةد ع  دةةيد دم ع ةةب     كةة    مل دةاةةةي ب ةة  لل ةةلطدإ اإلشةةرامية متةةد اج لدمةةدإ دعريةةة دةةر املةةراجعني الةةداتليني للب ةةك -8
 ةب  ع جا  ةه  ااج لدمةدإ عاا وةداإ امهتةر   ةني الطةرمني د  دسةبة دةر يجةو الب ةك ع بيعةة عخمةد ر ملليد ةل ع عتيةد   ميلةلس حلةد

مل  ال لطدإ اإلشرامية احلو   مل  مهو للمةرعف الة   دإ إىل ااتة دف  ع ااشةراف مة  تطةة املراجعةة الداتليةةم عد دةاةة تطةة 
املراجعةةة لل ةة ة املتبلةةة ملعرمةةة دةةد إاا حدنةةجل  حدةةر ي دسةةية ع  طةة  امل ةةد   املعرضةةة للططةةر  اةةك  د دسةةبس  دإلضةةدمة إىل ضةةرعرا د دةاةةة 

 ظيفة املراجعة الداتلية مل   دراجعة عظداف إدارا املطد ر الراي ة عحفدية ر   املد  عال ي لةسالطرمني لتدرا ع 
 حكمها كل من:يبين وظيفة المراجعة الداخلية ووظيفة إدارة المتاطر  الع قة( إن 3)
  لللجلةس عاإلدارا العليةد  ةل    املبةد  ال دسةر  نةل نكةم عالة    (BCBS, October 2010)دبدد   عزيز احل حلة الاةرحدإ - 

معدليةة    عزيز ةدرا عظيفة املراجعةة الداتليةة ميلةد ي وة    حلةة الب ةك عإدارا املطةد ر دة  تةد  إشةرا  املةراجعني الةداتليني للحكةو ملة
 ىل الس اإلدارا عاإلدارا العليدسطد ر عن مية ال ترير م  املطد ر إعظيفة إدارا امل

ييةةث   ةةل  املبةةد  ال ةةدد  عال ةةد ر نطةةدن  ناةةطة املراجعةةة  م(BCBS, June 2012) الب ةة   عظيفةةة املراجعةةة الداتليةةة  -د
 الداتلية   اد  إدارا املطد ر عد   ي هد ا ب 
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محر ع تييو حفدءا عمعدليةة ملليةدإ إدارا املطةد ر عاحل حلةة للب ةك  دلكددة م عإمةداد تطةة سة  ية لللراجعةة الداتليةة در كةزا ملة   س1
 ال اطةس  تييو املطد ر

التدرا مل  دراجعة املهدئ الراي ة إلدارا املطد ر عحفدية ر   املةد  ال  ميلة  عدراةبةة ال ةي لةم عمحةر   مةيو ع فة ي  املهةدئ ل ظيفةة  س8
 إدارا املطد رس

محةةةر ملليةةةةدإ إدارا املطةةةد ر ميلةةةةد ي علةةةة   دت بةةةدراإ حتلةةةة  ال ةةة    مل ةةةة  يدإ ر   املةةةةد م دةةةر امهتةةةةه   اام بةةةدر ع ةةةةجا  ةةةةه   س3
 امللدرسدإم عال رم د هدم عدعت لية ال ي دري  دإ عاام اضدإ امهسدسية امل  عللةم عامل ي ةية   العلليدإ امل  طددةس

 امهدىن عضةةةةدع ال ةةةةي لة ميلةةةةد ي علةةةة   وةةةة را املطةةةةد ر عالبيئةةةةة اخلدرجيةةةةة عاحلةةةةد محةةةةر امهنملةةةةة عالعلليةةةةدإ املوةةةةرمية لتيةةةةد  عدراةبةةةةة  س4
 للل طلبدإ ال  ميليةس

عالةةهمل ي  ةةل   تيةةيو م (IIA, 2012)اخلةةدص  ةةإدارا املطةةد ر  8180رةةةو  الداتليةةة امله يةةة لللراجعةةة ةللللدرسةةالةةدعمل  املعيةةدر-ج
املراجةةر الةةداتل  لفعدليةةة إدارا املطةةد ر عامل ةةدية   حت ةةني  ع  طةة ير ملليةةدإ إدارا املطةةد رم ع تيةةيو ال عةةرم لللطةةد ر امل وةةلة   حلةةة 

  بة م  املطد ر    تدد امهملد  ااس ادرية يد   تييو ملليدإ إدارا املطد ر   امل ا اسالارحدإم عددس املعرمة املك 
 يحكمها: كل من: (Compliance)( 11)المراجعة الداخلية وإدارة االلتمام  ة( إن الع قة بين وظيف2)
لةةهمل ي  ةةل  معدليةةة املراجعةةة الداتليةةة   عا (IIA, 2012) 8 -8180درسةةة امله يةةة لللراجعةةة الداتليةةة رةةةو لاملعيةةدر الةةدعمل للل- 

 ي لية  تييو عة ع ااي يد  عدد ية ال دا ج ال    طه د اإلدارا مل اجهة خمد ر ااي يد س
عالةهمل ي  ةل  ال  حيةد ملة  ضةرعرا    خي ةر نطةدن عاةد   (BCBS, 2005)  ةدلب    املبد  الدةدد  دة  دبةدد  عظيفةة اال ةزائ-د

 راجعة دعرية د  ةب  إدارا املراجعة الداتليةم للحكو مل  دد  حفدء د عمعدلي هدس ناطة عظيفة اال زائ مل
م عالةةة     ةةةل    املبةةةد  ال دسةةةر ضةةةرعرا اشةةة ا  املةةةراجعني (BCBS, October 2010) دبةةةدد   عزيةةةز ي حلةةةة الاةةةرحدإ-ج

 الداتليني   احلكو مل  دد  مدملية إدارا املطد ر ععظيفة اال زائس
اخلةةدص  ةة فهو  313دعيةةدر املراجعةةة الةةدعمل رةةةو  قىىة بىىين وظيفىىة المراجعىىة الداخليىىة ومراقىى  الحسىىابات يحكمهىىا:( إن الع 4)

اخلةةدص  دراسةةة ملةة  املراجعةةة الداتليةةةم ييةةث حيةةرص  310امل اةة ا ع يئ هةةد ع تيةةيو خمةةد ر ال حريةةف اهلةةدئم عدعيةةدر املراجعةةة الةةدعمل رةةةو 
دد   ة مج ال مةة دة  املعةديج ل ظيفةة املراجعةة الداتليةة عالة   اةل  ال ضةر ال  ميلة   دراةب احل د دإ  وفة تددة مل  ال حت  د 

 س(IFAC, 2010)عنطدن العل  عالكفدءا امله ية عالع دية امله ية ال اجبة 
 مراجعة مدى استتدام اختبارات التحمل وإدماجها ف  حوكمة المتاطر 4/2

عدليةةة ملليةةدإ إدارا املطةةد ر عاحل حلةةة للب ةةك  دلكددةة    سةةيدن حةة  دةة  املطةةد ر لتةةد سةةب  ال   يةةل إىل    محةةر ع تيةةيو حفةةدءا عم
م عدةة  مث  ةةب ال حتةة  دةة     (BCBS, October 2012)احلدليةةة عام للةةة   امل ةة تب م   ةةدرج ضةةل   ناةةطة املراجعةةة الداتليةةة 

 د  تد  دد يل   ك الب كم عالات بدراإ حتل  ال     متد  جزءا ا ي جز  د  احل حلة عيتدمة إدارا املطد ر  
ال حلة  عدةيد ة اسة ا يجيدإ ختفيةف املطةد رم دة  ال حت  د  دد  داةدرحة الةس اإلدارا عاإلدارا العليةد    وةليو ات بةدراإ -1

 ال حل س عات بدراإتد  محر حمدضر ااج لدمدإ الدعرية عاخلطط عالؤادس امل يتة املر بطة  علليدإ إدارا املطد ر 
س ف ةةةدر دةةة  امل ةةةئ لني  ةةةدإلداراإ املع يةةةة )حةةةإدارا املطةةةد رم إدارا اال ةةةزائم ة ةةةة املراجعةةةة( مةةة     ات بةةةدراإ ال حلةةة    طةةة  اا-8

ال مةةةة عاسةةةعة دةةة  عجهةةةدإ نمةةةر ضيةةةر اهليئةةةدإ اإلداريةةةة   الب ةةةكم عااسةةة فددا دةةة  عجهةةةة نمةةةر امل ةةة دلري  )رؤ  ال ةةة ن(    وةةةليو 
   ميليةةة عحمدسةةبية ددةة  اسةة طدائ احلةةدعد الةةدنيد ملعةةداإ العداةةد عالةة   عكةةس دةةد  ع ةةؤ  اةهةةدإ ات بةةدراإ ال حلةة  ملةة   سةةد  دعةةديج
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الف يةةةة  ال  ميليةةة ن ةةةبة دةةدءا ددليةةةة حدميةةةةس عالةةك دةةة   جةة  حتتيةةة    طيةةةة شةةددلة    رنةةةددس ات بةةدراإ ال حلةةة م  ةةةد   الةةك امهسةةةدليب
بةةةدراإ للل ةةةد   الةةة    طلةةةب  يةةةددا اسةةة طدائ  يكةةةدئ اإلدارا الفعدلةةةة لللطةةةد ر ال  ميةةةة عالكليةةةة لةةةدمو عاسةةة كلد  ال لةةةداج ل  طيةةةة اات 

DICO(2013,pp.3-4)  
ال ةةة ف ملةة  دةةد  إدرا  اجمللةةس عاإلدارا العليةةد للتيةة د املفرعضةةة ملةة    فيةةه ات بةةدراإ ال حلةة  )ملةة  سةةبي  املدةةد  اام اضةةدإ -3

امل ديةةة لل ةة    احلدديةةة(م عإدرا  امهسةةد  امل طتةة  عا يةةدر امل  بةةة ملةة   داء الراي ةةة الكدد ةةةم نطةةدن امهيكةةدئ امل ةة طددةم ااي لةةداإ 
 س(HKMA, 2012,p.14)اخليدراإ امل  طددة 

م عمهةةو اد دةاةة اإلدارا العليةةد   دةد  ةةةدر د ملة  د د عةةة  ةرادس ات بةةدراإ ال حلةة م عال عبةج   ضةة   مة  ر بةةة الب ةك   املطةةد ر -4
 املطد ر اخلددة  دلب كسال د طة مل    يج امهيدا  

حلد ي درج ضةل   ناةطة املراجعةة الداتليةة محةر دةد  حفديةة نمةو عملليةدإ إدارا املطةد ر ل حديةد عةيةد  ع تيةيو عرةد ةة عدطد تةة 
  عال تريةةةر مةةة  ضيةةةر املطةةةد ر ال دجتةةةة مةةة   ناةةةطة الب ةةةكم عسةةةددة نمةةةو املعل دةةةدإ عإدارا املطةةةد رم  ةةةد   الةةةك الدةةةةة عامل ي ةيةةةة عاح لةةةد

ع ةها ي طلةب إجةراء الفحةر الاةدد  لكدمةة امل ة  داإ امل يتةة املر بطةة  علليةدإ  س(BCBS, October 2012) البيدنةدإ امل ة طددة
ال حلةةة م ع اةةة ي   رنةةةددس  اإال حلةةة م عاملر بطةةةة  كةةة  دةةة   ال يدسةةةدإ عاإلجةةةراءاإ احلدحلةةةة لؤنةةةددس ات بةةةدر  اإإدارا املطةةةد ر عات بةةةدر 

 بدر عال رم د  ح  م ور   الؤنددس عدد   كرار اات بدرساات بدر د  ييث ن ع اات 
دة الب ية ال ح ية للب ك لعلليةدإ إدارا املطةد ر عإجةراء ات بةدراإ ال حلة م عالةك دة  تةد  ال حتة  دة  ءعحهلك الفحر دد  دد

)ال  ةةجاإ    بيعةةة  ناةةطة الب ةةك عامهعضةةدع د دسةةبة عة يةةة عدرنةةة  ةةد ميةةل الكفديةةة لدسةة جد ة لل  ةةجاإ   البيئةةة اميطةةة  عجةة د   يةةة حت يةةة
دةةة اات بةةدراإ   ضةة ء ال  ةةجاإ احلدديةةة عإدكدنيةةة   يةةج ات بةةدراإ ال حلةة   ع اام اضةةدإ الةة   تةة ئ مليهةةد ءاخلدرجيةةة( ع ةةث دةةد  دد

س ع   ةةل  (Ernst & Young, 2009)عمعدلةةة  (Fast) ةةرادس اات بةةدرم عإدكدنيةةة  عةةدي   ع ا  ةةداع سةةي دري  دإ جديةةدا حمكلةةة 
دةةة ع  ال ةةةجل امل دسةةبم عيجةةو ع عتيةةد املطةةد رم جتليةةر املطةةد ر ءالب يةةة ال ح يةةة  نمةةو دعل دةةدإ ةةةددرا ملةة   ةة مج البيدنةةدإ  ةةدة دا املد

 س(DICO, 2013,p.3-4)دعرية لبدارا العليد عالس اإلدارا   ال ةجل امل دسب  تدرير  عال عرضدإم  تدد
م   ةةدرج ضةةل  3ئ الراي ةةة إلدارا املطةةد ر عحفديةةة ر   املةةد  ال  ميلةة  عدراةبةةة ال ةةي لة   إ ةةدر دتةةرراإ  ةةد   عنمةةرا مه  دراجعةةة املهةةد

دةة  ملليةةة ال تيةةيو الةةداتل  لكفديةةة ر    بةةدراإ ال حلةة   اةةك  جةةزءا ا ي جةةز الداتليةةةم مإنةةل ي ب ةة  ال حتةة  دةة     ات  ناةةطة املراجعةةة 
عاإلجةةراءاإ الةة  ي ةةعهد الب ةةك   إ ةةدر إدارا عدراةبةةة املطةةد ر املوةةرمية دةة   يدسةةدإ م دةة  تةةد  محةةر ال مةةة ال(ICAAP)املةةد  

ر   دد  الب ةك ملة  اد وةدص اخل ةدار   عرم هلد الب كم عال حت  د  ةدرا ج   تييو حفدية ر   املد    د اجهة املطد ر الكلية ال  ي
للفرعم ال  مت اسة طدادهد   ات بةدراإ ال حلة  )الب ةك املرحةزمل املوةرملم  ام للة ال  نك     ي عرم هلد الب ك    س   المرعف عمتد

 (س38م ص 8011خمد ر ال  نم 
 :(CEBS,2010)وك لك فحص السياسات واإلجرابات الت  تنةم بر امج اختبارات تحمل الضغوط من الجوا   التالية 

 نددسس ن اع ات بدراإ ال حل  عال رم الرايس د  ح  م ور د  م ددر الؤ -1
 دعرية  طبي  ات بدراإ ال حل م عال  د  املرج     خت لف  بعد لل  ع عال رمس-8
  عريف ال ي دري  دإ ااإ الولة عدعر اخلؤاءسع  فددي  امل هس لك  م ورم -3
  الةك  تيةيو العدجيةة امل  تةدام اسة  ددا إىل  ةرم عنة ع عن يجةة ات بةدر ال حلة م  ةد  ملد  عاإلجراءاإال مة اام اضدإ لس-4

 ال وحيحية   يداإ ال   ر ع يئة امهملد  امل  جاس جدع  اإلجراءاإ
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ع  و املراجعة الدعرية ات بدراإ ال حل  عاملةد  الةزدي هلةدم دة  تةد  محةر الع ادة  الة   ةتير ملة  دعريةة عدةدمل اات بةدراإ عالة  
 ةجاإ حمة  اات بةدرم عامهسةدليب امل ة طددة دة  ةبة  الب ةك    ةها ةد    ل  مل  سبي  املدد   بيعة مل  الب ةكم عدرجةة  ه ةهد امل 

 الا  م عحها ال  جاإ اة  رية ال   طةر  ملة  البيئةة اخلدرجيةة  ع  يكة  املطةد ر لةد  الب ةكس  دإلضةدمة "إىل الةك مإنةل ية و حتديةد املةد 
بةةدر )الب ةةك املرحةةزمل املوةةرملم خمةةد ر  سةةعدر العداةةد  دمفمةةة الةةزدي إلجةةراء ات بةةدراإ ال حلةة  عمتةةد  جةةد  عدرجةةة سةةي لة املراحةةز حمةة  اات 

 (س12-12م ص 8011ل ج   رام امل دجرام 
إمةةداد تطةةة سةة  ية در كةةزا ملةة   تيةةيو املطةةد ر ال اةةطة اسةة  ددا ملةة   عةة  املةةدتدإ دةة  عي  ةةل  نطةةدن  ناةةطة املراجعةةة الداتليةةة 

عالة    ةدمد   ملليةة حتديةد عإدارا الع ادة   (18)يةة دتشةراإ اإلنةهار املبكةر اإلدارا العليد عالس اإلدارا ع ها يت  ة  محةر دةد  عاةع
امل علتة  طد ر ال ي لةم ييث    ل   لك املتشراإ ال مة د  الودددإ عم اد  اخلطةر ال دضةة م هةدم عدة   ةني  ةه  املتشةراإ الة  

  (BCBS, 2008,p. 16) ب    خت ر للفحر دد يل  
لدمدية ال لبية مة  امل  ال ي لة عد   ي هد اافدم ال و يف ااا لدين للب كم  اير ت املبكر امل علتة  دلودددإ دتشراإ اإلنهار امل-1

الب ةةةكم ةيةةةدئ الب ةةة   املراسةةةلة  إل ةةةدء  ع ختفةةةي  احلةةةدعد ااا لدنيةةةة املل  يةةةة للب ةةةكم رمةةةر سةةةعر الفداةةةدا ملةةة  ال دااةةةر   اسةةةطة ال ةةةلطدإ 
 دةللةةةة  ع ال جزاةةةةم ع لةةةب امه ةةةراف املتد لةةةة ل ةةةلدندإ إضةةةدمية حلوةةة   الب ةةةك ملةةة  ال  ةةةهيدإ  اإلشةةةرامية عار فةةةدع  كةةةدليف ال ل يةةة 

 ااا لدنية  ع رم هد الدت     دعدددإ جديدا در الب كس
دتشةةراإ اإلنةةهار املبكةةر امل علتةةة  ع ادةة  تطةةر ال ةةي لة عدةة   ي هةةد  يةةددا دعةةداإ سةةحب عدااةةر العلةةدءم عدةةع  دإ   احلوةة   -8
 ي    ي  امهج م عاافدم سعر ال ةهو  ع ار فةدع  كةدليف الةدي  م ع يةددا درجةة مةدئ ال  امة   ةني العلةدإم عاافةدم امل  سةط مل  مت

للحدعد الداتليةة  ع ال  ميليةةم ععجة د  (Breaching)املرج   جد  اس حتدن اال زاددإم ع كرار يداإ اة اد املراحز  ع ات اةهد 
 عال ضر املدمل الكل س امهد  عاال زاددإم ع د  ر حبج   ح  د   ر د  الب ك عج دا  رحزاإ مدلية   امهد   

 فحص منهج اختبارات التحمل والسيناريوهات المفترضة: 4/3
ي  ةةل  نطةةدن  ناةةطة املراجعةةة الداتليةةة محةةر ملليةةدإ إدارا املطةةد ر ميلةةد ي علةة   دت بةةدراإ حتلةة  ال ةة    مل ةة  يدإ ر   املةةد م 

 اام بةةدر ع ةةجا  ةةه  امللدرسةةدإم عال ةةرم د هةةدم عدعت ليةةة ال ةةي دري  دإ عاام اضةةدإ امهسدسةةيةم عامل ي ةيةةة   العلليةةدإ دةةر امهتةةه  
 ةةةةدل حيز ملةةةة  امل هجيةةةةة عاام اضةةةةدإ الكدد ةةةةة عراء  الداتليةةةةةعدةةةة  مث  ةةةة و املراجعةةةةة س (BCBS, October 2012)امل ةةةة طددة 

 ,IIA)تةةةةة  دةةةةة  اسةةةةة طدائ امهسةةةةةدليب امل دسةةةةةبة عاام اضةةةةةدإ ااإ الوةةةةةلة امل  ةةةةةتة داتليةةةةةد ل حلال ةةةةةي دري  دإ الةةةةة  مت ات بدر ةةةةةدم 

2013,p.19) ع ةها ي طلةةب ضةرعرا مهةةو  بيعةةة عيجةو ع عتيةةد امهناةةطة امهسدسةية للب ةةك عالبيئةةة اخلدرجيةة الةة   علةة  هبةد  ةةد ي ةةهو   م
  BCBS, 2009) ال حت  سد يل  

 مةةة حددلةةة دةة  املطةةد ر عاةةداإ العلةة  ال جةةدرمل ل تةةدد دةة را حددلةةة مةة  املطةةد ر ملةة  إ   ناةةطة ات بةةدراإ ال حلةة    طةة  ال-1
 د     الب كم ع   دوددر البيدندإ امل  طددة إلدارا ات بدراإ ال حل    وف  دلدةة عاا  دن عال  ةيجل عااح لد  عامل ي ةيةس

 اج ات بةةدر ال حلةة  عال ةةي دري  دإ ام للةةةم ع نةةل متةةجل دةةد  ال ةةة ف ملةة   بيعةةة الوةةدددإ املةةتيرا   حتديةةد م ادةة  اخلطةةر   لةة-8
 مللية احلور الكدد    ي دري  دإ اات بدر لك   عجل ال  ج   م اد  اخلطر ااإ الولة عال دضة م  الودددإس

دري  سةةي دري  دإ ات بةةدر ال حلةة  لسيةةدا  احلدليةةة عامل  ةعةةة دةة  تةةد  محةةر دةةد  يةةدع    يةةجاإ   حةة  دةة    سةةي  دةةةءدد-3
 م ال يدسدإ عاملبدد  ال  جيهية عامللدرسدإ مل  د     اجملل مةم امهنملةم ال يدسة ال تديةم امهملد  ال جدريةم(13)ااة ودد الكل  

 (Tabak, et al., 2012, p. 17)د   يدإ الدي   امل  ترام عامهس ان 



324 

دتها، وذلىىىك مىىىن خىىى   الوقىىىوف علىىىو كمىىىا يىىىتم فحىىىص مىىىدى التىىىدرج فىىى  السىىىيناريوهات االفتراضىىىية مىىىن حيىىىث مسىىىتوى شىىى
(HKMA, 2012,p.27)  

  ع امل  ةر ل حتي    داف الب كس العددملال ي دري  امهسدس  اخلدص   تييو امل در -1
سةةةي دري  شةةةديد  ع دةةةدرئ   ظةةة  ظةةةرعف ةدسةةةية ددةةة  يةةةداإ يةةةدع  انكلةةةدش اة وةةةددمل  ع اضةةةطرا دإ   امهسةةة ان املدليةةةة  ع -8

     يج الك مل  متدا  ال لعة  ع يجو اخل دارسددددإ سي لة   ال  نم عدد
سةي دري  دةةر بط  دت بةدراإ ال حلةة  العك ةية عالةةهمل يعكةةس نتةد  ال ةةعف   الب ةك عي دسةةية املرحةةز املةدمل  ةةد ةةد يهةةدد  تةةدء  ع -3

 اس لرارية الب كس
راإ ال حلة  عال ةي دري  دإ عاام اضةدإ عي ب   إجةراء الفحةر الاةدد  لكدمةة امل ة  داإ امل يتةة املر بطةة   فددةي  د هجيةدإ ات بةد

امهسدسةةةةيةم عالةةةةر ط  ةةةةني  لةةةةك امل ةةةة  داإ عامهيةةةةدا  عامه دةةةةدإ )امليةةةةة  ع اخلدرجيةةةةة( الةةةة  يةةةةديجل   املدضةةةة  لل حتةةةة  دةةةة  إدتدهلةةةةد 
املفةدجا    دري  دة  تةد  الةر ط  ةني ااافةدم يدة اام اضةدإ اخلددةة  كة  سةء  ي دري  دإ ات بدر ال حل س عال حت  د  دد  دد

يتة ال  ن عالوةدددإ اخلددةة  دلب ةك عالة   اةل  دةدددإ امهسةعدر لفئةدإ  دة   حمةددام عجفةدف سةي لة امهدة   املتد لةةم عإدكدنيةة 
حبةةجا   ةةر  ةةدلت ا املدليةةة للب ةةكم عاةة  اي يدجةةدإ ال ةةي لة ح  يجةةة ال زادةةدإ ال ةةي لةم ع  ةةدؤ  إدكدنيةةة دتةة    سةة ان يةةدع  ت ةةدار  
 ةةةج د ةةل نةس ع تيةةةيو  يةةر ات بةةةدراإ ال حلةة  ملةة   سةةةد  دتيةةد  عايةةةد  ع  حدةةرم عاملتةةةدييس ال ل اجيةةة امل ةةة طددة  عمت يةة  د ةةل نة  

املةةةد  ال  ميلةةة   ع امهدةةة   املرجحةةةة  ةةةدخلطرم  اةةل  ةةةةيو امهدةةة  م عامهر ةةةد  عاخل ةةةدار الر سدليةةةةم عامهر ةةةد  عاخل ةةةدار ااة وةةةدديةم عر   
 س(BCBS, 2009)) ي لة عمج اإ ال ل ي  عد طلبدإ ر   املد  ااة وددملم عال

  ةدء ملة  نة ع  ات بةدر ال حلة  (Assumptions)حلد  ب محر دد  ةدرا الب ك مل  اختدا  ةس حمةدمظ م ةد عضةر ام اضةدإ 
دةةة اام اضةةدإ امل ةة طددة عالةة  ةةةد    ةةل  ميلةةد ءالةةك دةة  تةةد  ةيةةدئ إدارا املراجعةةة الداتليةةة  فحةةر دةةد  ددعشةةدا ال ةةي دري م ع 

 يل   ي عل   دت بدراإ حتل  خمد ر ال ي لة دد
(BCBS, 2008, p. 26) 

  ةيلة امهد   ال دالةم ع ة امر دوةددر ال ل ية  دة  املتس ةدإ املدليةة امل ةل نة  (Erosion) ع آح  ال ي لة   س ن امهد  -1
 ع ج امل ل نةم عالعدةة  ني  س ان ال ل ي   ع معدلية ال   ير مؤ دوددر ال ل ي س

عال دمتدإ ال تدية اخلدرجة ال دضةة مة   ناةطة م (Contingent Claims)ددد ال ل ي م عاملطدلبدإ الطدراة  ع سحب ال داار -8
 س(Contingent lines)تدرج امليزانيةم ع  امر تط    ع حتوي دإ  دراة 

 /Complex Products)املعتةةدا املر بطةةة  دمل  جةةدإ عاملعةةدددإ  (Liquidity drains)ااسةة  زاف ال ةةدر   لل ةةي لة -3

transactions) م ع ةةة يجاإ داةةة دإ(Triggers)  ال وةةة يف ااا لةةةدينم عحت يةةة  العلةةةدإ امهج بيةةةة عال دةةة   إىل  سةةة ان الوةةةرف
 امهج عس

ل ة اي  التدرا مل  نت  ال ي لة مؤ الكيدندإ عالتطدمدإ عاحلدعد در امهته  عني اام بدر نطدن التي د عملليةدإ اإلجبةدر دة  ا-4
 التدن نية عال  ميلية عال ا يلية عمدد  ال ةجلم عاحلو   مل  مت ي  د  الب ك املرحزملس

الد دةةة  ال يةةدا عاإلجةةراءاإ العدجيةةة للب ةةكم عدةةد   ةة امر م (Monetise assets) امهدةة   التةةدرا ال اةة يلية للب ةةك ل  ةةيي -3
 م للة م د   فيه  ه  اإلجراءاإم ع تديراإ ا  امليزانية   امل  تب سعاخلؤا ال ا يلية عات بدر   فيه د در درامدا  ير ال لعة ا
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خىى   فحىىص السىىيناريو المقتىىرل لهىى ا النسىىبة والىى ي  مىىن (LCR)ويىىتم التحقىىق مىىن مىىدى االلتىىمام بنسىىبة تغطيىىة السىىيولة 
 ,BCBS)يلىى   وصىىدمات واسىىعة فىى  السىىوق والتىى  تتضىىمن مىىا(Idiosyncratic)ينطىىوي علىىو الجمىىع بىىين الوضىىع الطبيعىى  

April 2010,p. 6) . 
متةدا  التةدرا ملة  ال ل ية   ةج ع اافدضد حبةجا   ال وة يف ااا لةدين العةدئ للب ةكم عاسة  فدد  ع إمةددا ن ةبة دة  عدااةر العلةدءم -1

 امل ل   د  املتس دإ املدلية عختفي دإ د  دوددر ال ل ي  ام للة امل ل نة مهج  حمددس
إ ال ل ي  امل ل   ةوج امهج   دس د دء امهد   ال ةدالة مدليةة اةة دام عالزيةددا    تلبةدإ ال ة ن الة  ت درا   ضير دعددد-8

  تير مل  ج دا ال لدندإ  ع ال عرم ام ل  لعت د املا تدإ   امل  تب س
دجةةة امل ةة لرا ل ل يةة  اةة  حلاملةة  ضيةةر عدااةةر ااا لةةد  التدالةةة  ةةج امل ةة طددة ع  ةةهيدإ ال ةةي لةم ع د ةةح  دإ  ةةج د  ةعةةة -3

 امليزانية املر كز مل  ال زاددإ  ج  عدةدية ل طفيف خمد ر ال لعةس
عي و ال حت  دة     ال ةي دري  يفة م يةدع  ضيةر الوةدددإ ال ةد تة   ا  عايةد لل حتة  دة  دةد  عجة د سةي لة حدميةة للوةل د 

 ي ئس 30مهحدر د  
 راتيجيات تتفيف المتاطر:فحص ومتابعة  تائج اختبارات التحمل واست 4/3

يو ر بةةة الب ةةك   املطةةد را ع يةةددا يةةدا املطةةد ر عال تريةةر مةة  الت ةةديد عالتةةراراإ الةة  يةة دتلةةجل ة ةةة  ةةد   للرةد ةةة املوةةرمية ملليةةدإ  ت
م عدةة  مث  ةة و ملليةةة الفحةةر الاةةدد  (BCBS, October 2012)اختةةه د عظيفةةة إدارا املطةةد رم ضةةل   ناةةطة املراجعةةة الداتليةةة 

ال حلةة   ةةد   الةةك ات بةةدر لكدمةةة امل ةة  داإ املر بطةةة    ةةداس ات بةةدراإ ال حلةة  عاإلجةةراءاإ العدجيةةة اسةة  ددا إىل  ةةرم عنةة ع عن يجةةة 
دةةر امهيةةدا   (ICCP) جةةدع  اإلجةةراءاإ العدجيةةةم عدطد تةةة ن ةةداس ات بةةدراإ ال حلةة  عملليةةة ال تيةةيو الةةداتل  لكفديةةة ر   املةةد  

 ية ات بدراإ سد تة )املتدرنة در امهيدا  ال د تة(سعال ي دري  دإ ال درخي
الةس اإلدارا عال تةدرير املرم مةة لةبدارا العليةد عاجمللةس دة  إدارا املطةد ر  دلب ةكم  اة   ن ةداس  اج لدمدإ دإلضدمة إىل محر حمدضر 

دةيةة  عد دةاةةة د  في ةةة لل  ةةداس ع تيةةيو  ةةةراراإ اجمللةةس  ع اإلدارا العليةةد   ةة  د ملةة  حتليةة  ات بةةدراإ حتلةة  ال ةة   س عال حتةة  دةة    
م عالةةهمل ةةةد ياةةل  حتديةةد الر بةةة   املطةةد رم عحفديةةة ر   املةةد  عال ةةي لة عامهعضةةدع املدليةةةم عدةةد  امل دنةةة   إالتةةراراامهيةةر ام لةة  ل لةةك 

 س(HKMA, 2012, p. 28)ال ةدية د  املطد ر عالكاف م هد ع دا ج ختفيف املطد ر 
اختدا ةد دة  جدنةب الب ةك عالة  ةةد خت لةف ام لةددا ملة  امهييةة ال  ةبية ال اجةب دةة اإلجةراءاإ العدجيةة ءدحلد ي و محر دةد  د

ال ةد طةم ييةث  ةب ال  حةد دة      لةك اإلجةراءاإ د  دسةبة دةر شةدا  ة يج ن ةداس ات بةدراإ ال حلة  عإ ةدر  لسيةدا عالت ا ام للةة 
فيةةف املطةةد رس عدةة  مث يةة و محةةر  بيعةةة اإلجةةراءاإ العدجيةةة عدةةد  ددءد هةةد لمةةرعف إدارا املطةةد ر الكليةةة عسيدسةةدإ احلةةد دةة   ع خت

  (HKMA, 2012,p. 29-30)الب ك عالبيئة اميطةم عد   ني اإلجراءاإ ال  خت ر للفحر دد يل  
 عد ةةد   رم لللطةةد ر لتطدمةةدإ ع لةةدا تفةة  يةةداإ ال عةةع إمةةددا اهليكلةةةم ال وةةفية لتطدمةةدإجمل عيةةداإم عيةةداإ ال حةة  م -1

 حمددا  ع حمدمظ امهعران املدليةس
امهملةةد   ع سيدسةةدإ الب ةة   ) ةةد   الةةك  عاسةة ا يجيدإ اةةديد د طلبةةدإ ضةةلد  ال ةة دا م عدراجعةةة ع عةةدي  يةةدعد ال عةةرمم -8

 حفدية ر   املد ( ل تييد املطد راسع   لك امل علتة  دل ل ي   
مهد   ع  يكلة اال زائم  ع  تييد    ير امهر د  لللحدممة مل  ر   املةد     ية اع امليزانيةم  (Shrinking) تلير  ع انكلدش -3

  ع ال ي لةس



324 

 عزيةةةزاإ إضةةةدمية لةةةر   املةةةد   ع ال ةةةي لة ل طفيةةةف الوةةةدددإ عال عددةةة  دةةةر امهيةةةر ام لةةة  للمةةةرعف ال ةةةد طةم ع عةةةدي  سيدسةةةدإ -4
 فدادا  ع  دد  الدت ( ل عكس خمد ر اه لة سد تدسالال  عج )دد  

ال ح ج مه دة سي لة   ظ  يةداإ د اةددا دة  تةد   يةددا تطة   ااا لةد  عدوةددر ال ل ية  عإدارا  يكلةة اال ةزائ ل ةلد  -3
 ال ل ي  الكد  تد  امه دةس

   فيه تطط الط ار س-3
 اجةةر دفةةدجا ع ةةدر    عالةة     ةةل  اإلسةة ا يجية الةة  ي بعهةةد الب ةةك   يدلةةة  عرضةةل ل (14)الطةة ار  ال ل يليةةة تطةةط عنمةةر مهييةةة 

 و ملليدإ املراجعة الداتلية ل لةك اخلطةط عدةد    ةل ل دة  سيدسةدإ عإجةراءاإ ال وةعيد الة  ية و  د     ال ي لة لديلم مإنل  ب    
 إ بدمهد عددمل حتديدهد  وفة دعرية لل  حد د  معدلي هدس

 يل : وتتضمن أعما  المراجعة لتطط الطوارئ فحص ما
  امةة   ةةني الال تديةةة )الداتلةةة عاخلدرجةةة( ال دشةةئة مةة  الب ةة د داتةة  عتةةدرج امليزانيةةة عا يةةدر امل  بةةة مليهةةدم عدةةد   تةةديراإ ال ةةدمتدإ  س1

دوةةددر ال ةةدمتدإ ال تديةةة امل  ةعةةة عاسةة طدادد دم عإمةةداد دتشةةراإ   ةةدمد إدارا الب ةةك ملةة  ال  بةةت   ةة    خمةةد ر ال ةةي لة ام للةةة 
 )دتشراإ اإلنهار املبكرس

اإلجةةةراءاإ الةةة  ي عةةةني اختدا ةةةد ل ةةةلد  دةةةةة  ال عددةةة  دةةةر   دةةةدإ نتةةةر ال ةةةي لةم عالةةة   ةةةب       ةةةل  ححةةةد  دين  يجيةاسةةة ا  س8
عضلد  عد هلد إلدارا الب ك   ال ةجل امل دسب  د نك هد د  سرمة اختدا التراراإم عالفو  ال دئ  ةني املهةدئ عامل ةئ ليدإ املعل ددإ 

دمةةة امه ةةراف الراي ةةة عامه ةةراف املتد لةةة الةة    عددةة  دةةر الب ةةك   امهناةةطة امل علتةةة   تةةدد ال ل يةة  عامدممةةة ملةة  مدةةةة ة يةةة دةةر ح
عال ةةي لةم ع ناةةطة امل ةةدجرا عامهناةةطة تةةدرج امليزانيةةة الةة  نكةة     يع لةةد مليهةةد الب ةةك    ةة مج ال ةةي لة   المةةرعف  ةةج العدديةةةةم 

 عااي فد    ي لة إضدميةس 
حمليةةة ع ج بيةةة( ل ج ةةب د   مةةة دةة  ال ةةي لة ااي يد يةةة ) ل ةةي لةم ييةةث  ةةب       ةةل  اخلطةةة حتديةةد دوةةددرتطةة   اي يد يةةة ل س3

خمد ر  رحز ال ي لةم عال حديد الدةي  حلجو ال ل ي  الةهمل نكة  للب ةك احلوة   مليةل دة   ةه  املوةددر عالاةرع  الد دةة للحوة   
  إلزاديةة )يةدمر الب ةك مليهةد ملة اإ( عالة   كة   د ديةة حتةجل المةرعف  ةج مل   ها ال ل ي م ع   ي  امر لد  الب ك يةدعد مت ية

 امل ا ية إاا ما    احلو   مل  ال  هيدإ  ج امللزدةس
 دإلضدمة إىل محر دد  عج د  سدليب ل طفيف خمد ر ال ي لة د  تد  محر دد  ةيةدئ الب ةك   حديةد دوةددر  ديلةة لل ل ية  

ال ةةي لةم ال مةةة د   مةةة دةة  الوةةدددإم ييةةث  ع لةةد دوةةددر ال ل يةة  ملةة   بيعةةة عشةةدا عدةةدا دةةددة  ل عزيةةز ةةةدرا الب ةةك ملةة  حتلةة 
جديةةدا دةة   دعاإ الةةدي  ةوةةجا ع  يلةةة ا جةة م  إع اةةل  دوةةددر ال ل يةة   اةة  ال دااةةرم عدةةد  جةة  اسةة حتدن اال زادةةدإم عإدةةدارا

ر الاةرحدإ ال د عةة  ع تطة   العلة  م ع  رية  امهدة  م ع يةر امهدة   دات  اجملل مةم عإددار جديدا لةر   املةد م ع ية عحت ي  امهد ا  
 (Marginal Lending Facilities)م عااة ام د    هيدإ اإلةرام احلديةة (Unencumbered)مدلية ال ي لة  ج املر  نة 

 س (BCBS, 2008, p 20)للب ك املرحزمل
 ةدلب    دةد  إدرا  امل ةئ لني  ةإداراإ املراجعةة الداتليةة عاملطةد ر عاال ةزائ  ع  دء مل  دد  تدئم  بةدع  ييةة إجةراء دراسةة ديدانيةة مة 

ه  مهييةةة املراجعةةة الداتليةةة   اةةد  إدارا املطةةد ر املوةةرميةم عاةةداإ املراجعةةة الداتليةةة ات بةةدراإ ال حلةة    ضةة ء املبةةدد  احلدحلةةة هلةة
 ل لطدإ اإلشراميةم ع ها دد ي ضحل العرم ال دملساات بدراإم عاداإ ال عدع   ني املراجعني الداتليني عا
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 التجارية  كسادسا: دراسة ميدانية عن املراجعة الداخلية الختبارات التحمل بالبنو
 ةإداراإ املراجعةةة الداتليةة عاملطةد ر عاال ةزائ  ةةدلب    ال جدريةة لل ةة ف ملة  دةةد   مكةر امل ةتلني دراسةة امليدانيةة إىل اسةة تراءال ةدف 
مهيية الدعر امل سةر لللراجعةة الداتليةة   اةد  إدارا املطةد رم عاةداإ املراجعةة الداتليةة ات بةدراإ ال حلة    ضة ء املبةدد   إدراحهو

  احلدحلة هله  اات بدراإم عاداإ ال عةدع   ةني املةراجعني الةداتليني عال ةلطدإ اإلشةرامية حةدلب    املرحزيةةس عل حتية   ةها اهلةدف ي  ةدع 
 يعة  لك الدراسة عحتلي  ال  داس عات بدر مرعم البحثم ع ها دد ي ضحل العرم ال دملسالبديث  ب

 طبيعة الدراسة الميدا ية واختبار االعتمادية لمتغيرات الدراسة: 4/1
 بةةةدر ي  ةةل   ةةها اةةةةزء ا لةةر عمي ةةةة الدراسةةةم ع ريتةةة جتليةةةر البيدنةةدإم عامهسةةةدليب اإليوةةداية امل ةة طددة   حتليةةة  البيدنةةدإم عات

 اام لددية مل  جاإ الدراسةس
 مجتمع وعينة الدراسة وطريقة تجميع البيا ات: 4/1/1

ي كةةة   ا لةةةر الدراسةةةة دةةة  يةةةد  مئةةةدإ   ةةةو امل ةةةئ لني عالعةةةددلني  ةةةإداراإ املراجعةةةة الداتليةةةة عاملطةةةد ر عاال ةةةزائ  ةةةدلب    ال جدريةةةة 
اجملل مدإ الدديةم ييث   ةو اجملل مةة امهعىل مي ةة   د  مة  دل  دعمل ملدفردا  120املوريةس عةد مت حتديد يجو مي ة الدراسة  عدد 

الددلدةةة امل ةئ لني عالعةددلني  ةإداراإ املراجعةة الداتليةةم ع  ةو اجملل مةة الددنيةة مي ةة امل ةئ لني عالعةددلني  ةإداراإ املطةد رم ع  ةو اجملل مةة 
ع  ةك الب    ال جدرية العددة الددية   مي ة الدراسة ع ة  الب ةك امه لة  املوةرمل  مي ة امل ئ لني عالعددلني  إداراإ اال زائس عةد مت ات يدر

م عةةةد مت جتليةةر (13)دوةةر ع  ةةك التةةد رام  دإلضةةدمة إىل يديةةة   ةة   تددةةة ع ةة    ةةك اإلسةةك درية ع  ةةك ة ةةدا ال ةة يس عاملوةةرف امل حةةد 
البيدنةةدإ الد دةةة ات بةةدر مةةرعم البحةةث مةة   ريةة  ةدالةةة اس توةةدء عالةة  ام لةةد مليهةةد البديةةث ح سةةيلة راي ةةة ةلةةر البيدنةةدإ امهعليةةةم 

 لفئدإ الدراسة عن ب ااس جد ة ع   ن ب  ول  لل لدي  اإليودا س ال  م ( ال و يف 1عيبني اةدع  ال دمل رةو )
 (1جدو  رقم )

 ف النوع  لفئات الدراسة و س  االستجابةالتصني
  سبة االستجابة % االستمارات الصحيحة عينة الدراسة فئات الدراسة
 2362 43 30 إدارا املراجعة الداتلية

 2162 43 30 إدارا املطد ر
 3363 32 30 إدارا اال زائ

 2063 182 120 ضدملاإل
(   دعلةةجل نطةةدن  ناةةطة املراجعةةة الداتليةةة   اةةد  1مخ ةةة  سةةئلة )دلحةة  رةةةو  علتةةد   ةةل جل ةدالةةة ااس توةةدء   شةةكلهد ال هةةدا 

إدارا املطد ر  دلب   م عاداإ محر دد  اس طدائ ات بةدراإ حتلة  ال ة    عإدددجهةد   ي حلةة املطةد رم عاةداإ محةر دة هس 
عاسةةة ا يجيدإ ختفيةةةف املطةةةد رم بةةةدراإ ال حلةةة  ات بةةةدر حتلةةة  ال ةةة    عال ةةةي دري  دإ املف ضةةةةم ع عجةةةل الفحةةةر عامل د عةةةة ل  ةةةداس ات 

 عالعدةة  ني املراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشراميةس عمت  ر يب  سئلة التدالة  د ي هو   ات بدر مرعم البحثس
 األسالي  اإلحصائية المستتدمة ف  تحليل البيا ات: 4/1/2

الةة اردا  تدالةةة ااس توةةدءم عسةة ف يةة و إدتةةد  ع اةة ي  البيدنةةدإ دةة   عةةد إجةةراء ملليةةدإ ال ديةةز الد دةةة لكدمةةة د  ةةجاإ الدراسةةة 
عنمةةرا لطبيعةة البيدنةةدإ اجمللعةة عيةةىت نكة  ات بةةدر  سSPSSتةد  احلدسةب ا مل  دسةة طدائ ال مةة الةةؤادس اإليوةداية اةةةد زا امل ةلدا 

 مرعم البحثم م  ف يع لد البديث مل  دد يل  
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 :Kruskal- Wallisاختبار -1
ملعرمةةةة دةةةد إاا حدنةةةجل   جةةةد ات دمةةةدإ ااإ دالةةةة إيوةةةداية  ةةةني اراء مي ةةةدإ الدراسةةةة الدديةةةة  ةةةإداراإ املراجعةةةة الداتليةةةة عي ةةة طدئ 

 عاملطد ر عاال زائم مللد     اات بدر ا ي طلب     ك   العي دإ د  دعية العددس
 :(Discriminant Analysis)التمايم  ختبار تحليلا-2

امل  ةةجاإ امل عةةددا اس كاةةدف  سةةبدد اات دمةةدإ املاةةد دا م ةةد دةةع  ة مهةةو العدةةةدإ ال ةةببية  درجةةة   عيع ةةؤ دةة   سةةدليب حتليةة 
  ال لييةةز  ةةني  ة امل  ةةجاإ الةة  هلةةد  ةة يج دع ةة مل(س عي ةة طدئ  ةةها اات بةةدر لل  دةة  إىل حتديةةد ال مةة1222حدميةةة )ج ن ةة   ععشةةر م 

 Canonical)م عحتديةةةةد دعددةةةة  اار بةةةةد  امهسدسةةةة   ع ال  امةةةة  Chi-Squareاجمل لعةةةةدإ اخلدضةةةةعة لل حليةةةة  دةةةة  تةةةةد  ات بةةةةدر 

Correlation)  عمتةد حلجةو املطلة  عالهمل ي ضة   ييةة ال لة اج عة  ةل   حتلية  ال لةديز  ةني اجمل لعةدإم  دإلضةدمة إىل  ر يةب امل  ةجاإ
عالةهمل حيةدد  Wilks' Lambdaدعددة   ضةل  دالةة ال لييةزم عحةهلك حتديةد ةيلةة (Absolute size of correlation)لدر بةد  

 دد  ةدرا ال ل اج مل  ال لييز  ني مي دإ الدراسة
 Cronbach's Alphaاختبار -3

دالة    تييو درجة ال  دس  الداتل   ةني   ة د املتيةد  اخلدضةر  (Reliability)عي  طدئ  دم بدر   حدر  سدليب حتلي  اام لددية 
ا  دن د  جاإ الدراسة دةر  ع ةهد الةبع م دة  تةد  ار بةد  امل  ةجاإ داتة  اجملل مةة ال ايةدام لدت بدرس ييث ي  طدئ لل  حد د  

عار بةةد  حدمةةة امل  ةةجاإ  بع ةةهد الةةبع م عالةةك لل  حةةد دةة  إدكدنيةةة   ظيفهةةد ملةة  شةة  د كددةة  حلةة  املاةةكلة البحديةةةم عالةةك  دام لةةدد 
 مل  ات بدر  لفد لدم لددية عالدتةس

ال حليةةة  اإليوةةةدا  ال دةةةف  ددةةة  ال سةةةط احل ةةةدع املةةةرج  عااشةةةراف املعيةةةدرمل لل ةةةة ف ملةةة  دةةةد  امهييةةةة  اسةةة طدائ  سةةةدليب-4
 ال  بية لكدمة امل  جاإس

ليكةةرإ الةةدرج  امل ال تةةد  اخلل ةةة ل حديةةد درجةةدإ امهييةةة ال  ةةبيةم ع بةةد   دتيةةد عجتةةدر اإلشةةدرا إىل    البديةةث ةةةد ام لةةد ملةة  
ر ةةر نتةةد  ) ةةدئ( عيةةد  نتةةد  )د  سةةط امهييةةة( عنتط ةةني )ةليةة  امهييةةة( ع   هةة    تطةةة عايةةدا )مةةدد  دةة  مخةةس نتةةد  ) ةةدئ جةةدا( مث 

 سامهيية
 اختبار االعتمادية لمتغيرات الدراسة: 4/1/3

  ةةةةةدع  البديةةةةةث ن ةةةةةداس ات بةةةةةدر اام لدديةةةةةةجمل الدبةةةةةدإ لللتةةةةةدييس امل ةةةةة طددة   الدراسةةةةةةم عالةةةةةك  دسةةةةة طدائ ات بةةةةةدر  لفةةةةةد حرعنبةةةةةد  
(Cronbach's Alpha)  د  تد   سل د دعدد  اار بد   لفد(Alpha Correlation coefficient)س 

عيعةرم اةةدع  ال ةدمل  0603   إيوةداية اات بةدر  ةب  ا  تة  مة   (Ellison, et al. 2009)عدة  امل عةدرف مليةل إيوةدايد 
درجة اار بد  الكلية سة اء ملة  د ة    اجملل مةة ال ايةدام  ع ( دعدد  اار بد   لفد حرعنبد  مل  جاإ الدراسةم ييث ي       8رةو )

 %23م  دلاةك  الةهمل يعكةس  ة امر اام لدديةة عالدتةة    ةجاإ الدراسةة عالةك  درجةة يتةة ةةدر د 063اجملل مدإ الدديةم ا  ت  مة  
 ال دليةس ال حلي ع د يدمو الدتة   د  جاإ الدراسة عيتحد دديي هد ملراي  
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 (2م )جدو  رق
 لمتغيرات الدراسة Cronbach's Alphaقيمة معام ت 

 Cronbach's Alphaمعامل ارتباط  رمم المتغير المتغيرات

 العينات الن ثة تالمسئولين والعاملين بإدارا
 االلتمام المتاطر المراجعة الداخلية

 X1-x12 062123 062183 062303 062344 *نطدن  ناطة املراجعة الداتلية
 X13-x24 063221 062021 062322 062343 * محر دد  اس طدائ ات بدراإ ال حل 

 X25-x39 062142 062222 062423 062138 * محر د هس ات بدراإ ال حل 
 X40-x44 062232 062233 062883 062133 * محر ن داس اات بدراإ عمدج املطد ر

 X45-x51 062824 062330 062242 062233 * مدةة املراجعة الداتلية  دملارمني

 تحليل النتائج واختبار الفروض: 4/2
 ي  دع  البديث    ها اةزء مرم   و دد  ظهر ل ن داس ال حلي  اإليودا  لبيدندإ الدراسة امليدانيةة املر بطةة  ةدعر املراجعةة الداتليةة

دةةد  دةةحة مةةرعم البحةةث ملةة  ال حةة  امل ضةة  ميلةةد يلةة س  داا إلدارا املطةةد ر املوةةرميةم عالةةك ات بةةدر حةةال حلةة    ات بةةدراإ  اةةد  
( ةةةد  ظهةةرإ امهييةةة ال  ةةبية 8مللةةد  ةة   ن ةةداس ال حليةة  ال دةةف   دسةة طدائ ال سةةط احل ةةدع املةةرج  عااشةةراف املعيةةدرمل )دلحةة  رةةةو 
د  اة جل   اراء مي ةدإ الدراسةة  درجة  دئ جدا ملعمو د  جاإ الدراسةم ع درجة   اع   ني  دئ ع دئ جدا لبدة  امل  جاإم عمدئ عجة  

  ع اجملل مدإ الدديةس ةلير امل  جاإم عالك س اء مل  د     اجملل مة ال ايدا
  تائج اختبار الفرض األو  بشأن  طاق أ شطة المراجعة الداخلية: 4/2/1

إدرا   ييةةةة   سةةةير نطةةةدن  يت ةةة  الفةةةرم امهع  للبحةةةث   نةةةل ا   جةةةد ات دمةةةدإ ااإ دالةةةة إيوةةةداية  ةةةني مي ةةةدإ الدراسةةةة  اةةة  
الداتليةةةة   اةةةد  إدارا املطةةةد ر  ةةةدلب   س ع اةةةج   ةةةو ن ةةةداس ال حليةةة  اإليوةةةدا  ات بةةةدر دةةةد  دةةةحة  ةةةها الفةةةرم املراجعةةةة  ناةةةطة 

 ( إىل دد يل  3عامل ضحة  دةدع  ال دمل رةو )
اية  ةةني رؤيةةةة مي ةةةدإ الدراسةةةة ملعمةةةو  اةةةج إىل مةةةدئ عجةة د ات دمةةةدإ ااإ دالةةةة إيوةةةد Kruskal-Wallisإ  ن ةةداس ات بةةةدر -1

 حةةؤ دةة  د ةة    املع  يةةة م ةةد  P-Valueامل  ةةجاإ امل علتةةة  د  ةةدع نطةةدن  ناةةطة املراجعةةة الداتليةةة   اةةد  إدارا املطةةد رم ييةةث إ  
 ةد  ة  د  نمج  8ام   ة  درجدإ يرية  Chi-Squareم حلد    ةيلة x1, x2,x3,x4,x5,x6,x7,x9, x10للل  جاإ  0603

 ل فس امل  جاإس 0603م د د     دع  ية  3622اةدعلية عال   عدد  
 حؤ د  د ة     P-Valueييث إ  م x8, x11, x12  يني  ظهرإ ال  داس عج د ات دمدإ ااإ دالة إيوداية للل  جاإ 

م ةةةد  3622ةدعليةةةة عالةةة   عةةةدد   حةةةؤ دةةة  نمج ةةةد ا 8ام ةةة  ة  ةةةدرجدإ يريةةةة  Chi-Square م حلةةةد    ةيلةةةة0603املع  يةةةة م ةةةد 
  ةيةدئ املراجعةة الداتليةة  دمل امتةة عامدممةة ملةة  مةدئ اا فةدن  ةةني مي ةدإ الدراسةة ملةل لةك امل  ةجاإس عةةد يعةزمل  0603د ة    دع  يةة

رم ع  فةة   ةةةه  إدارا املطةةةد  إ( إىل ام بةةدر الةةك  ةةةدتد دةة  املراجةةةر الةةداتل    ات وددةةدx8اسةة لرار العلةة    لةةةداج اخلطةةر )امل  ةةةج 
 ,IIARF) حةةةد  دعهةةةد املةةةراجعني الةةةداتليني الةةةدعمل  اةةة   امهدعار الةةة  ا ي ب ةةة  لللراجعةةةة الداتليةةةة     تةةة ئ هبةةةد  ال  يجةةةة دةةةر دةةةد

2011,p.13)حلةد    مةدئ اا فةدن  اة   امل  ةجي    مX11, x12  ةةد يعةزمل إىل ام بةدر  لةك امهناةطة   ةدرج ضةل  الةدعر ااس اةدرمل
 س(IIARF,2011,pp.12-13)ية عليس الدعر ال  حيدمل لللراجعة الداتل
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الة   اةج إىل  ر يةب ع لللجل مةدإم  ة  ضة  ةةيو دعةدددإ اار بةد  ال جليعية Discriminant Analysisإ  ن ةداس ات بةدر -8
   امة  ييةزم ع ةه  ال  ةداس املطل  لدر بد  ضل  دالةة ال لامل  جاإ امهحدر ةدرا مل  ال لييز )اات دف(  ني مي دإ الدراسة عمتد حلجو 

 Kruskal-Wallisات بدر در ن داس 
 وتحليل التمايم لمتغيرات  طاق أ شطة المراجعة الداخلية Kruskal-Wallis(  تائج اختبار 3جدو  رقم )

 طاق أ شطة المراجعة الداخلية ف  مجا  إدارة 
 المتاطر بالبنوك

معامل االرتباط األساس   kurskai-Wallisاختبار 
(Canonical correlation Chi Square p-value 

عمدمليةةةةة نمةةةةو الرةد ةةةةة الداتليةةةةة محةةةةر ع تيةةةةيو حفةةةةدءا -1
عملليةةةةةةدإ إدارا املطةةةةةةد ر عاحل حلةةةةةةة للب ةةةةةةك  دلكددةةةةةة م   

 سيدن ح  د  املطد ر احلدلية عام للة   امل  تب س
16243 06322 06300(2) 

اخلطةةة  إمةةداد تطةةة سةة  ية لللراجعةةة الداتليةةةم ع  ةة  د-8
ملةة   عةة   اسةة  دداملةة   تيةةيو املطةةد ر ال اةةطة  ع الت يةةةم 

 املدتدإ د  اإلدارا العليد عالس اإلدارا
06231 06330 06138(10) 

التةةةةةدرا ملةةةةةة  دراجعةةةةةة املهةةةةةةدئ الراي ةةةةةة إلدارا املطةةةةةةد ر -3
 (4)06333 06813 36022 عحفدية ر   املد  ال  ميل  عدراةبة ال ي لة

املهةةدئ ل ظيفةةة إدارا املطةةد ر  ةةد محةةر   مةةيو ع فةة ي  -4
  الةةك خمةةةد ر ال ةةة ن عااا لةةةد  عال ةةةي لة عسةةةعر الفداةةةدا 

 عال ا ي  عاملطد ر التدن نيةس
06124 06212 06102(11) 

 تيةةيو ر بةةة الب ةةك   املطةةد رام ع يةةددا يةةدا املطةةد رم -3
عال تريةةةةر مةةةة  الت ةةةةديد عالتةةةةراراإ الةةةة  اختةةةةه د عظيفةةةةة إدارا 

 املطد رس
36123 06803 06303(3) 

ل حديةةةةد دةةةةد  حفديةةةةة نمةةةةو عملليةةةةدإ إدارا املطةةةةد رم -3
عةيةةد  ع تيةةيو عرةد ةةة عدطد تةةة عال تريةةر مةة  ضيةةر املطةةد ر 

 ال دجتة م   ناطة الب كس
06233 06383 06842(2) 

سةةةةددة نمةةةةو املعل دةةةةدإ عإدارا املطةةةةد رم  ةةةةد   الةةةةك -2
 (10)06022 06232 06183 الدةة عامل ي ةية عاح لد  البيدندإ امل  طددةس

امل امتةةة عامدممةةة ملةة  اسةة لرار العلةة    لةةداج اخلطةةرم -2
 ةةةد   الةةةك ال حتةةة  دةةة  اا  ةةةدن عال  ةيةةةجل عااسةةة تد  
 عامل ي ةية   دوددر البيدندإ امل  طددة    ه  ال لداجس

 

26333 06013 06484(3) 

محةةةةةر ضيةةةةةر امهيكةةةةةدئ عال ةةةةةدا ج املوةةةةةرمية اخلددةةةةةة --2
عةيةةةد  ر   املةةةد  ال  ميلةةة  ع تيةةةيو دةةةد  حفديةةةة   حديةةةد 

ر   املةةةةد  ميلةةةةد ي علةةةة   ةةةةدل عرم لللطةةةةد ر عن ةةةةب احلةةةةد 
 امهدىن املتررا

36423 06123 06383(3) 



332 

 طاق أ شطة المراجعة الداخلية ف  مجا  إدارة 
 المتاطر بالبنوك

معامل االرتباط األساس   kurskai-Wallisاختبار 
(Canonical correlation Chi Square p-value 

محر ملليدإ إدارا املطد ر ميلةد ي علة   دت بةدراإ -10
املةةةةةةد م دةةةةةةر امهتةةةةةةه    عر  حتلةةةةةة  ال ةةةةةة    مل ةةةةةة  يدإ 

د هةةةدم عدعت ليةةةة  اام بةةةدر ع ةةةجا  ةةةه  امللدرسةةةدإم عال ةةةرم
ال ةةةةةةةةةي دري  دإ عاام اضةةةةةةةةةةدإ امهسدسةةةةةةةةةةيةم عامل ي ةيةةةةةةةةةةة   

 العلليدإ امل  طددةس

16212 06323 06810(1) 

محةةةر امهنملةةةة عالعلليةةةدإ املوةةةرمية لتيةةةد  عدراةبةةةة -11
 عضدع ال ي لة ميلةد ي علة   وة را املطةد ر عالبيئةة اخلدرجيةة 

 عاحلد امهدىن للل طلبدإ ال  ميليةس
146223 06001 06233(1) 

ال تيةةةةةيو الةةةةةدعرمل لفعدليةةةةةة دعدةةةةةةة املطةةةةةد ر املوةةةةةرمية -18
عال حتةةة  دةةة   فدمةةة  عظةةةداف ال تريةةةر إلمةةةداد د   ال ةةةةجل 
امل دسةةبم ع      ةةةو  دلدةةةةة عامل ي ةيةةةم ع    كةةة   ال تةةةدرير 
د دسةةةةةةةبة لكةةةةةةة  دةةةةةةة  اإلدارا الداتليةةةةةةةة عاملاةةةةةةةرف )الب ةةةةةةةك 

 املرحزمل(س

26312 06002 06342(8) 

إىل مةةدئ  x1-x12( ملةة  امل ةة    اإلضةةدمل للل  ةةجاإ 4امل ضةةحة  دةةةدع  ال ةةدمل رةةةو ) Kruskal-Wallisت بةةدر  اةةج ن ةةداس ا
ع ةة   حةةؤ دةة  د ةة    املع  يةةة م ةةد  P-value 0.163عجةة د ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةداية  ةةني رؤيةةة مي ةةدإ الدراسةةةم ييةةث إ  

م ةد د ة     3622 ةة  دة  نمج ةد اةدعليةة عالة   عةدد   8إ يرية  درجد 36334ام   ية  Chi-Squareم حلد    ةيلة 0603
  0603دع  ية 

 (3جدو  رقم )
 علو مستوى إجمال  المتغيرات Kruskal-Wallisار بت تائج اخ

 المعنوية Chi-Square DF p-value المتغيرات
X1-x12 ج دع  مل 06133 8 36334 نطدن  ناطة املراجعة الداتلية  

X13-x24  دةةةةد  اسةةةة طدائ ات بةةةةدراإ محةةةةر
  ج دع  مل 06133 8 36213 ال حل 

X25-x39  ج دع  مل 06821 8 86420 محر د هس ات بدراإ ال حل  
X40-x44  محةةةةر ن ةةةةداس اات بةةةةدراإ عمةةةةدج

  ج دع  مل 06288 8 06331 املطد ر

X45-x51 ج دع  مل 06323 8 16220 مدةة املراجعة الداتلية  دملارمني  
(  اج إىل مدئ عج د ات دف 3ال دمل رةو ) امل ضحة  دةدع  Discriminant Analysisىل    ن داس ات بدر  دإلضدمة إ

 0.047د لديز ااإ دالة إيوداية  ني مي دإ الدراسة  ا   ا  دع نطدن  ناطة املراجعة الداتلية   اد  إدارا املطد ر ييث إ 
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=p-value  عةيلةChi-Square   ع    ة  د  نمج د اةدعلية عال   عدد  11 درجدإ يرية  126223ام   ة  عدد
 س0601م د د     دع  ية  84628

 (4جدو  رقم )
 علو مستوى إجمال  المتغيرات (Discriminant Analysis) تائج اختبار تحليل التمايم 

 'Wilksمعامل  المتغيرات

Lambda 

Chi-

Square 
DF 

p-

value 
 canonical)معامل االرتباط 

correlation 

X1-x12 نطدن  ناطة املراجعة الداتلية 
06243 126223 11 06042 06323 

X13-x24  محةةةةةةةةةةةةةةر دةةةةةةةةةةةةةةد  اسةةةةةةةةةةةةةة طدائ
 06820 06422 11 106320 06213 ات بدراإ ال حل 

X25-x39  محر د هس ات بدراإ ال حل 
06233 126182 14 06801 06322 

X40-x44  محةةةةةةةةةةةر ن ةةةةةةةةةةةداس اات بةةةةةةةةةةةدراإ
 عمدج املطد ر

 06114 06211 4 16322 222س0

X45-x51  مدةةةةةةةة املراجعةةةةةةة الداتليةةةةةةة
 06331 06010 3 136234 06232  دملارمني

ع ةة  ار بةةد  ضةةعيف سةةد يةةد  ملةة  مةةدئ عجةة د اتةة دف د لةةديز  ةةني مي ةةدإ الدراسةةة  06323حلةةد  لةةا دعددةة  اار بةةد  امهسدسةة  
 'Wilks دادإ  ييةةة ال لةة اج عة  ةةل   حتليةة  ال لةةديز(م عدعددةة  )مكللةةد ار فعةةجل ةيلةةة  ةةها املعددةة  عاة  ةةجل دةة  عايةةدا دةةحي  ا  

Lambda= 0.846 عددة   ة اع  ةيل ةل  ةني الوةفر عال ايةدم  ني مي دإ الدراسة )مللد  ة   امل عيد  مل  مدئ عج د ات دف د لديز
 عحللد اة د د  الوفر د  الك مل  ةدرا ال ل اج مل  ال لييز  ني اجمل لعدإ(س

دد  تدئم ي و ةب   الفرم امهع  للبحث عالهمل يت     نل ا   جد ات دمدإ ااإ دالةة إيوةداية  ةني مي ةدإ الدراسةة ع  دء مل  
  ا   إدرا   يية   سير نطدن  ناطة املراجعة الداتلية   اد  إدارا املطد ر  دلب   س

 دعهلةد ل طةدن  ناةطة املراجعةة الداتليةة   اةد  إدارا املطةد ر مل  دد  حد ل ة ةة  ةد   للرةد ةة املوةرمية م ةد   ي د ع  ف   ه  ال  داس 
 م ع تحد ال  داس مل  إدرا  مي دإ الدراسة ملد ددر م  ة ة  د      ها الا  س(BCBS, June 2012) دلب    
  تائج اختبار الفرض النا   بشأن فحص مدى استتدام اختبارات التحمل: 4/2/2

 ةاجعةةةاملر ل ا   جةةةد ات دمةةةدإ ااإ دالةةةة إيوةةةداية  ةةةني مي ةةةدإ الدراسةةةة  اةةة   اةةةداإ محةةةر يت ةةة  الفةةةرم الدةةةدين للبحةةةث   نةةة
اسةة طدائ ات بةةدراإ ال حلةة  عإدددجهةةد   ي حلةةة املطةةد رس ع اةةج   ةةو ن ةةداس ال حليةة  اإليوةةدا  ات بةةدر دةةد  دةةحة الداتليةةة ملةةد  

  ض  مدئ عج د ات دمدإ ااإ دالة إيوةداية  ةني رؤيةة  Kruskal-Wallis( إىل ن داس ات بدر 3 ها الفرم  دةدع  ال دمل رةو )
 حةؤ دة  د ة    املع  يةة P-Value)ييةث إ   0603مي دإ الدراسة ةلير امل  جاإ امل علتةة  جةداإ الفحةر م ةد د ة    دع  يةة 

 x13-x17لةد مةدا امل  ةجاإ (م عالك مي3622 ة  د  نمج د اةدعلية عال   عدد   8ام   ة  درجدإ يرية  Chi-Squareعةيلة 
 حةؤ دة  نمج ةد اةدعليةة عالة   8  ة  ةدرجدإ يريةة  ةام Chi-Square للل  جي   ة  دة  د ة    املع  يةة عةيلةة  P-Valueييث    
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 تحةةةد مةةةدئ عجةةة د  0601م ةةةد د ةةة    دع  يةةةة  X13مX17) مللةةةد  ةةة   ن ةةةداس امل  ةةةجي  0603م ةةةد د ةةة    دع  يةةةة  3622 عةةةدد  
 ااإ دالة إيوداية(سات دمدإ 

  ضة  ةةيو دعةدددإ اار بةد  ال جليعيةة لللجل مةدإ عالة   اةج إىل  ر يةب  Discriminant Analysisحلد    ن داس ات بةدر 
 امل  جاإ امهحدر ةدرا مل  ال لييز  ةني مي ةدإ الدراسةة عمتةد للحجةو املطلة  لدر بةد  ضةل  دالةة ال لييةزم ع ةه  ال  ةداس    امة  دةر ن ةداس

 سKruskal-Wallisت بدر ا
إىل مةدئ عجة د  x13-x24( مل  امل     اإلضةدمل للل  ةجاإ 4امل ضحة  دةدع  رةو ) Kruskal-Wallisع اج ن داس ات بدر 

م حلةد 0603ع    حةؤ دة  د ة    املع  يةة  P-Value= 0.156  إات دمدإ ااإ دالة إيوداية  ني رؤية مي دإ الدراسةم ييث 
  0603م د د     دع  ية  3622 ة  د  نمج د اةدعلية عال   عدد   8 درجدإ يرية  36213ام   ة  Chi-Square   ةيلة 

 (4جدو  رقم )
 وتحليل التمايم لمتغيرات فحص استتدام اختبارات التحمل Kruskal-Wallis تائج اختبار 

وإدماجها ف  تحمل الضغوط دى استتدام اختبارات فحص م
 حوكمة المتاطر

معامل االرتباط  kurskai-Wallisتبار اخ
األساس  

(Canonical 

correlation 

Chi 

Square 
p-value 

 حلةةةةةةة عيتدمةةةةةةة إدارا احلال حلةةةةةة  جةةةةةةزء ا ي جةةةةةةز  دةةةةةة   اإ   ات بةةةةةةدر -13
 (1)06312 06012 26134 املطد ر   الب ك

ال حل  ل  فيه عةدرا ن داس اات بدر   ال ة يج ملة  ات بدراإ ةد لية -14
 (3)06302 06183 46131 عااس ا يجيةالتراراإ اإلدارية 

داةةةةةةدرحة الةةةةةةس اإلدارا عاإلدارا العليةةةةةةد   عضةةةةةةر  ةةةةةةرادس ات بةةةةةةدراإ -13
 (18)06034 06283 06321 ال حل  ل لد  مدملية  ه  اات بدراإ

  ةةهو  ةةرادس ات بةةدراإ ال حلةة    حتديةةد املطةةد ر عال ةةيطرا مليهةةد -13
 (4)06320 06338 86030 داية املكللة مهناطة إدارا املطد رسعاختدا اإلجراءاإ ال ة

   ات بةةةةةةدر ال حلةةةةةة  ياةةةةةةك  جةةةةةةزءا ا ي جةةةةةةز  دةةةةةة  ملليةةةةةةة ال تيةةةةةةيو -12
الداتل  لكفدية ر   املد م امهدر الهمل ي طلب ةيدئ الب ةك  ةإجراء ات بةدر 

عدةةةدرئ ل حديةةد ال  ةةةجاإ ام للةةةة الةةة  ةةةد  ةةةتير سةةةلبد ملةةة   لعةةة حتلةة   ط
 الب كس

26382 06083 06402(3) 

 (8)06342 06038 36343      هو ات بدراإ ال حل    حتديد عةيد  عضبط خمد ر ال ي لة-12
إ  ات بةةةدر ال حلةةة  ي طةةة  ال مةةةة عاسةةةعة دةةة  عجهةةةدإ نمةةةر ضيةةةر -12

 (3)06340 06108 46330 اهليئدإ اإلدارية   الب كس

 وةةةةليو  ااسةةةة فددا دةةةة  عجهةةةةة نمةةةةر امل ةةةة دلري  )رؤ  ال ةةةة ن(  -80
ات بةةدراإ ال حلةة م ملةة   سةةد  دعةةديج   ميليةةة عحمدسةةبية ددةة  اسةة طدائ 
احلةةدعد الةةدنيد ملعةةداإ العداةةد عالةة   عكةةس دةةد  ع ةةؤ  اةهةةدإ ال  ميليةةة 

36088 06881 06813(2) 
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وإدماجها ف  تحمل الضغوط دى استتدام اختبارات فحص م
 حوكمة المتاطر

معامل االرتباط  kurskai-Wallisتبار اخ
األساس  

(Canonical 

correlation 

Chi 

Square 
p-value 

 س(ن بة ددءدة حدمية
   الب ةةةةك ي ةةةة طدئ   عةةةةددا د عةةةةددا عال مةةةةة  سةةةةدليب م يةةةةة ن ميةةةةة -81

طيةةة شةددلة    رنةةددس ات بةدر ال حلةة م ييةث مت ةةد عحليةة هبةةدف حتتية    
احل دسةةةية الب ةةةيط )امل ةةة  د إىل   ةةةجاإ   مددةةة   حتليةةة اات بةةةدراإ دةةة  

 عالهمل ي  ل  ات بدراإ  دل ة ال عتيدس ال ي دري )إىل حتلي   تطر حمدد(

86081 06334 06122(10) 

محةةةةر ملليةةةةدإ حتديةةةةد ع  ييةةةة  حةةةة  دةةةة  ال يدسةةةةدإ عاإلجةةةةراءاإ -88
لةةة لؤنةةددس ات بةةدراإ ال حلةة م ع اةة ي   رنةةددس اات بةةدر دةة  ييةةث احلدح

عدةةد   كةةرار اات بةةدر  الؤنةةددس نةة ع اات بةةدر عال ةةرم دةة  حةة  م وةةر  
ع فددةةةةي  د هجيةةةةدإ اات بةةةةدر عال ةةةةي دري  دإ عاام اضةةةةدإ امهسدسةةةةيةم 
عاإلجراءاإ املوححة اس  ددا إىل  رم عنة ع عن يجةة ات بةدر ال حلة   ةد 

 ع  اإلجراءاإ ال وحيحيةس  الك جد

16230 06412 06883(2) 

عة يةةةة عدرنةةةة  ةةةد ميةةةل الكفديةةةة  دةةةد  عجةةة د   يةةةة حت يةةةة للب ةةةك د دسةةةبة-83
سة يعدد عر ةةد ل  يةةج ات بةةدراإ ال حلة   ع اام اضةةدإ الةة   تةة ئ مليهةةد ا

 ةةةرادس اات بةةةدرم دةةةر درامةةةدا ال  ةةةجاإ    بيعةةةة  ناةةةطة الب ةةةك عامهعضةةةدع 
 اخلدرجية 

36022 06818 06832(2) 

ال حلةةةةة  عحتةةةةةديدهد  اةةةةةك  دعرمل  ات بةةةةةدراإدةةةةةد  امدممةةةةةة ملةةةةة  -84
 (14)06123 06334 16128 ع تييو معدلية عد دنة ات بدراإ ال حل  ن ميد عحليد

(  اةج إىل مةدئ عجة د اتة دف د لةديز ااإ 3امل ضحة  دع  رةو ) Discriminant Analysis ات بدر  دإلضدمة إىل    ن داس
الةةة إيوةةداية  ةةني مي ةةدإ الدراسةةة  اةة   اةةداإ محةةر املراجعةةة الداتليةةة ملةةد  اسةة طدائ ات بةةدراإ ال حلةة  عإدددجهةةد   ي حلةةة د

ع ة   ةة  دة  نمج ةد  11 ةدرجدإ يريةة  106320ام ة  ة  عةدد   Chi-Squareعةيلةة  P-Value= 0.497املطةد ر ييةث إ  
د  ملة  يةع ة  ار بةد  ضةعيف ع  06820ع لا دعددة  اار بةد  امهسدسة   0603  ية م د د     دع  126320  عدد اةدعلية عال  

ع ةد  ملة  مةدئ عجة د  06213دةد ةيل ةل  Wilks' Lambdaم عحةهلك  لةا دعددة  الدراسةةاتة دف د لةديز  ةني مي ةدإ  عجة دمةدئ 
 ات دف د لديز  ني العي دإس

     نل ا   جةد ات دمةدإ ااإ دالةة إيوةداية  ةني مي ةدإ الدراسةة ع  دء مل  دد  تدئم ي و ةب   الفرم الددين للبحث عالهمل يت
 ا   اداإ محر املراجعة الداتلية ملد  اسة طدائ ات بةدراإ ال حلة  عإدددجهةد   ي حلةة املطةد رس ع  فة   ةه  ال  ةداس دةر دبةدد  

اس مل  إدرا  مي دإ الدراسة ملد دةدر مة  ة ةة م ع تحد ال  د3امللدرسدإ ال ليلة ات بدراإ حتل  ال     عال  عردإ  ترراإ  د   
  د      ها الا  س
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  تائج اختبار الفرض النالث بشأن فحص منهج اختبارات التحمل: 4/2/3
يت ةة  الفةةرم الددلةةث للبحةةث   نةةل ا   جةةد ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةداية  ةةني مي ةةدإ الدراسةةة  اةة   محةةر املراجعةةة الداتليةةة 

عال ةةي دري  دإ املف ضةةةس ع اةةج   ةةو ن ةةداس ال حليةة  اإليوةةدا  ات بةةدر دةةد  دةةحة  ةةها الفةةرم عامل ضةةحة  ملةة هس ات بةةدراإ ال حلةة 
  ضة  مةدئ عجة د ات دمةدإ ااإ دالةة إيوةداية  ةني رؤيةة مي ةدإ  Kruskal-Wallis( إىل    ن داس ات بةدر 2 دةدع  ال دمل رةو )

اجعة الداتلية مل هس ات بدراإ ال حل  عال ةي دري  دإ املف ضةة م ةد د ة    دع  يةة الدراسة ةلير امل  جاإ امل علتة  جداإ محر املر 
 ةةة  دةة  نمج ةةد اةدعليةةة  8ام ةة  ة  ةةدرجدإ يريةةة  Chi-Square حةةؤ دةة  د ةة  مل املع  يةةةم عةيلةةة  P-Value)ييةةث     0603

 ةة  دة  د ة      p-Valueييةث إ   x26, x28,x30,x31(م ميلةد مةدا امل  ةجاإ 0603م د د     دع  ية  3622عال   عدد  
 0603م ةةد د ةة    دع  يةةة  3622 حةةؤ دةة  نمج ةةد اةدعليةةة عالةة   عةةدد   8ام ةة  ة  ةةدرجدإ يريةةة  chi-Square عةيلةةةاملع  يةةة 
 ةةداس  تحةةد مةةدئ عجةة د ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةداية(س ع ةةه  ال  0601م ةةد د ةة    دع  يةةة  x28, x30 ةة   ن ةةداس امل  ةةجي   د)مللةة

 امل ضحة د  تد  دعدد  اار بد  امهسدس س Discriminant Analysis   ام  در ن داس ات بدر 
إىل مةةدئ  x25-x39( ملةة  امل ةة    اإلضةةدمل للل  ةةجاإ 4امل ضةةحة  ةةدع  رةةةو ) Kruskal-Wallisحلةةد  اةةج ن ةةداس ات بةةدر 

ام ةة  ة  Chi-Squareعةيلةةة  P=-Value= 0.291إ  عجةة د ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةداية  ةةني رؤيةةة مي ةةدإ الدراسةةةم ييةةث 
  م0603م د د     دع  ية  3622عدد   ة  د  نمج د اةدعلية عال    8 درجدإ يرية  86420

 (4جدو  رقم )
 وتحليل التمايم لمتغيرات فحص منهج اختبار التحمل Kruskal – Wallis تائج اختبار 

 يوهات المفترضةفحص منهج اختبار تحمل الضغوط والسينار 
معامل االرتباط  kurskai-Wallisاختبار 

األساس  
(Canonical 

correlation 

Chi Square p-value 

اخلدرجيةةة الةةة   ةعالبيئةةمهةةو  بيعةةة عيجةةو ع عتيةةةد امهناةةطة امهسدسةةية للب ةةةك -83
 (1) 06822 06134 46083 يعل  هبد

املطةةةد ر عاةةةداإ      ناةةةطة ات بةةةدراإ ال حلةةة    طةةة  ال مةةةة حددلةةةة دةةة -83
 (8)06433 06008 186131 العل  ال جدرمل ل تدد د را حددلة م  املطد ر مل  د     الب ك

   دوةةةةةةددر البيدنةةةةةةدإ امل ةةةةةة طددة إلدارا ات بةةةةةةدر ال حلةةةةةة    وةةةةةةف  دلدةةةةةةةة -82
 (13)06012 06204 06433 عاا  دن عال  ةيجل عااح لد  عامل ي ةية

ل حديةةد عدراةبةةة عضةةعية  رحةةزاإ املطةةد ر دةةد  اسةة طدائ ات بةةدراإ ال حلةة  -82
 كدةةة  تةةةد  سةةةي دري  دإ شةةةددلة   طةةة  امهدةةة   داتةةة  امليزانيةةةة عتدرجهةةةد عحةةةهل

 خمد ر ام للة ع ج ام للة
26238 06012 06403(3) 

 تيةةةيو  يةةةر ات بةةةدراإ ال حلةةة  ملةةة   سةةةد  دتيةةةد  عايةةةد  ع  حدةةةرم عاملتةةةدييس -2
ط امهر ةةد  عاخل ةةدار الر سدليةةةم امهر ةةد  ال ل اجيةةة امل ةة طددة  اةةل ط ةةةيو امهدةة  

عاخل ةدار ااة وةةدديةم ر   املةةد  ال  ميلةة   ع امهدةة   املرجحةةة  ةةدخلطرم د طلبةةدإ 
 ر   املد  ااة وددملم عال ي لة عمج اإ ال ل ي س

36233 06032 06312(3) 

 (4)06331 06030 36223    ةةةرادس ات بةةةدراإ ال حلةةة   اةةةل  ال مةةةةة دةةة  ال ةةةي دري  دإم  ةةةد ميهةةةةد -30
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 يوهات المفترضةفحص منهج اختبار تحمل الضغوط والسينار 
معامل االرتباط  kurskai-Wallisاختبار 

األساس  
(Canonical 

correlation 

Chi Square p-value 

اام بةةةةةدر ال فةةةةةدمدإ ملةةةةة  د ةةةةة     إ  طلعيةةةةةة  ةةةةةدف إىل امهتةةةةةه  سةةةةةي دري  د
 امل م دة عايدر ردعد الفع 

   ات بدر ال حل  يال  امدن  د ية خم لفةة  بعةد خلوةدار خمةد ر ال عرضةدإ  31
 (1)06303 06002 26222 اس ا يج ا در د جل لدس طدائ ال ك يك   عبةيد ال حلي م عدد إاا حد  اات 

 بةةدراإ ال حلةة    ةةو ال مةةة دةة  امهيةةدا  الاةةديدا  ع التدسةةيةم  ةةد ت   ا-38
ميهد امهيدا  التددرا ملة  إيةدا   حةؤ ةةدر دة  ال ةرر سة اء دة  تةد  يجةو 

 ال لعة ا اخل دار  ع متد
86833 06388 06821(2) 

 
د  تةدء الب ةةك     رنةددس ات بةدر ال حلةة  حيةدد ال ةةي دري  دإ امل طرمةة الة   ةةد 33

)ات بةةةدراإ ال حلةةة  العك ةةةية( ع دل ةةةدمل حاةةةف املطةةةد ر اخلفيةةةة عال فةةةدمدإ  ةةةني 
 املطد رس

86231 06840 06883(10) 

يتةةةةة ئ   عزيةةةةةز سدرسةةةةةد ل ات بةةةةةدر ال حلةةةةة  دةةةةة  تةةةةةد  ال مةةةةةر    ك   الب ةةةةة-34
العدةةةةدإ امل بددلةةةة اهلددةةةة  ةةةني الع ادةةة  امل   مةةةة ع اةةةل  دةةةدددإ امهسةةةعدر لفئةةةدإ 

حمددام جفدف سي لة امهد   املتد لةم إدكدنية يةدع  ت ةدار حبةجا   ةر   د  
 ةةدلت ا املدليةةة للب ةةكم اةة  اي يدجةةدإ ال ةةي لة ح  يجةةة ال زادةةدإ ال ةةي لةم ع  ةةدؤ  

 إدكدنية دت    س ان مت ي  د ل نة  ع  ج د ل نةس

36032 06812 06838(2) 

  ظرعف دعي ة دد  يدلة إجراء الب ك ات بدراإ ال حل  ل رم حمدد   ظ-33
 (2)06833 06833 86332 ال د  ر ال رير   امهعضدع ال يدسة عااة وددية امليةس

دةةد  حتديةةد ع  ييةة  حةة  دةة  ااسةة ا يجيدإ املعةةدا د ةةبتد  اةة   إجةةراءاإ -33
العدجيةةةة  عاإلجةةةراءاإاملعدةةةةة الةةة  سةةةي و اختدا ةةةد   ةةةدء ملةةة  ن ةةةداس اات بةةةدراإم 

 د  ددءدة  طبيتهدامل طها  دلفع  عد
06144 06231 06048(14) 

دد  ال ة ف ملة   بيعةة الوةدددإ املةتيرا   حتديةد م ادة  اخلطةر   لة اج -32
ر الكددةةةةةة  وةةةةةةات بةةةةةةدر ال حلةةةةةة  عال ةةةةةةي دري  دإ ام للةةةةةةةم عإنةةةةةةل متةةةةةةجل ملليةةةةةةة احل

  ي دري  دإ اات بدر لك   عجل ال  ةج   م ادة  اخلطةر ااإ الوةلة عال دضةة مة  
 الودددإ

06333 06232 06113(18) 

محةةةر امهيةةةدا  عامه دةةةدإ )امليةةةة  ع اخلدرجيةةةة( الةةة  يةةةديجل   املدضةةة م -32
 (11)06121 06323 16103 عال حت  د  إدتدهلد   ي دري  دإ ات بدر ال حل 

دةةةةةةة ال ةةةةةةي دري  دإ امل ةةةةةة طددة ) درخييةةةةةةةم ادةةةةةةط دميةم ءمحةةةةةةر دةةةةةةد  دد-32
ي م مدمليةةة  ع مددةةة( خلوةةدار املطةةد ر مك ةةيةم حتليةة  احل دسةةيةم حتليةة  ال ةةي در 

 ال  ي اجههد الب ك
16824 06383 06133(18) 
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-X25( ملة  امل ة    اإلضةدمل للل  ةجاإ 3امل ضةحة  ةدع  رةةو ) Discriminant Analysisن ةداس ات بةدر     دإلضةدمة إىل 

X39 اةة   اةةداإ محةةر املراجعةةة الداتليةةة ملةة هس   اةةج إىل مةةدئ عجةة د اتةة دف د لةةديز ااإ دالةةة إيوةةداية  ةةني مي ةةدإ الدراسةةة 
 126182ام ة  ة  عةدد   Chi-Squareم حلةد    ةيلةة P-Value 0.201ات بدراإ ال حل  عال ي دري  دإ املف ضة ييث إ  = 

سدسة  م ع لةا دعددة  اار بةد  امه0603م ةد د ة    دع  يةة  836320ع    ة  د  نمج د اةدعلية عال   عةدد   14 درجدإ يرية 
  Wilks' Lambdaع   ار بد  ضعيف سد يد  مل  مدئ عج د ات دف د لديز  ني مي ةدإ الدراسةةم عحةهلك  لةا دعددة   06322
 عيد  مل  مدئ عج د ات دف د لديز  ني العي دإ الدد س 06233دد ةيل ل 

مةةةدإ ااإ دالةةةة إيوةةةداية  ةةةني مي ةةةدإ ع  ةةةدء ملةةة  دةةةد  تةةةدئم يةةة و ةبةةة   الفةةةرم الددلةةةث للبحةةةث عالةةةهمل يت ةةة    نةةةل ا   جةةةد ات د
 املف ضةس  إالدراسة  ا   محر املراجعة الداتلية مل هس ات بدراإ ال حل  عال ي دري  د

م ع تحةد ال  ةداس ملة  إدرا  3دبدد  امللدرسدإ ال ليلة ات بدراإ حتل  ال     عال  عردإ  تةرراإ  ةد    رع  ف   ه  ال  داس د
 ة ة  د      ها الا  س مي دإ الدراسة ملد ددر م 

  تائج اختبار الفرض الرابع بشأن فحص ومتابعة  تائج اختبارات التحمل: 4/2/3
يت   الفرم الرا ر للبحث   نل ا   جد ات دمدإ ااإ دالة إيوةداية  ةني مي ةدإ الدراسةة  اة   ةيةدئ املراجعةة الداتليةة  فحةر 

وةدا  ات بةدر دةد  دةحة  ةها الفةرم فيف املطد رس ع اج   و ن داس ال حلية  اإليعد د عة ن داس ات بدراإ ال حل  عاس ا يجيدإ خت
  ضة  مةدئ عجة د ات دمةدإ ااإ دالةة إيوةداية  ةني رؤيةة مي ةدإ  Kruskal Wallis( إىل    ن ةداس ات بةدر 2 دةدع  ال دمل رةو )

اسةةةة ا يجيدإ ختفيةةةةف املطةةةةد ر م ةةةةد د ةةةة    دع  يةةةةة الدراسةةةةة ةليةةةةر امل  ةةةةجاإ امل علتةةةةة  فحةةةةر عد د عةةةةة ن ةةةةداس ات بةةةةدراإ ال حلةةةة  ع 
 ةة  دة  نمج ةد اةدعليةة عالة   8ام ة  ة  ةدرجدإ يريةة  Chi-Square حؤ د  د     املع  ية عةيلة  P-Valueييث إ  0601
 =06032 ييةةث إ  X41امل  ةةجاإ مةةدا امل  ةةج  رةليةة 0603م عا   جةةد ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةداية م ةةد د ة    2681 عةدد  

P-Value  عةيلةةChi-Square  دةةر س ع ةه  ال  ةداس    امة  3622 حةؤ دة  نمج ةةد اةدعليةة عالة   عةدد   8ام ة  ة  ةدرجدإ يريةة
 عامل ضحة د  تد  دعدد  اار بد  امهسدس   Discriminant Analysisات بدر ن داس 

 (4جدو  رقم )
 تغيرات فحص  تائج اختبارات التحملوتحليل التمايم لم Kruskal-Wallis تائج اختبار 

 واستراتيجيات تتفيف المتاطرتحمل ال اتاختبار  تائج ومتابعة فحص 
معامل االرتباط األساس   kurskal-Wallisاختبار 

(Canonical 

correlation 
Chi Square p-value 

ةةةدرا ات بةةدر ال حلةة  ملةة   طةة ير  سةةدليب ل طفيةةف املطةةد ر ددةة  ال حةة   -40
ضة عاس طدائ ال لدندإ ععضر تطط الط ار  مةؤ ال مةة دة  المةرعف ع عاملعد

 ال د طة
36001 06883 

06420(3) 
 

دةةةراية امل  جةةةدإ املعتةةةدا عاملعدلةةةة ددةةة  ال حلةةة      ي طةةة   رنةةةددس ات بةةةدر-41
 عرضةةةةدإ ال  ريةةةة م عات بةةةةدر ال حلةةةة  لسدةةةة   امل رةةةةةة  ةةةةب    يرامةةةة  امهدةةةة   

دإ ال عدةديةةة ااإ الوةةلة يةةال مدديةةة عاا فدة د لع ادةة  ال ةة ند امهسدسةةية ع عرضةة
 ع ير الرامعة املدلية

36428 06032 06384(1) 

   ي طةةةة   رنةةةةددس ات بةةةةدر ال حلةةةة  خمةةةةد ر حت يةةةة  امهدةةةة   املدليةةةةة املر بطةةةةة -48
 (4)06481 06443 16313   ناطة ال  ري  عال  داإ ال دد ةم عخمد ر امدمظس



334 

 واستراتيجيات تتفيف المتاطرتحمل ال اتاختبار  تائج ومتابعة فحص 
معامل االرتباط األساس   kurskal-Wallisاختبار 

(Canonical 

correlation 
Chi Square p-value 

ال تةةةد   ةة يج خمةةةد ر ال ةةلعةم عددةةةس  دةةد   عزيةةةز د ةةد س ات بةةةدر ال حلةة -43
 (8)06343 06333 06213 املطد ر ال دضة م  م اد  تدرج امليزانية

دد   عزيز د هس ات بدر ال حل  لس راف املتد لة مدلية ااسة دانة ع اةل  -44
دةةة ددي  ال حةةة  م ال ةةةدد ني املةةةدلينيم الب ةةة   ااسةةة دلدريةم عامه ةةةراف املتد لةةةة   

نكةةة      كةةة   دعرضةةةة  اةةةك  تةةةدص إىل  نةةة اع  دةةة   حمةةةددا املاةةة تدإ الةةة  
 عيرحدإ ال  نس

 (3)320س0 06232 06331

إىل مةةدئ  X40-X44( ملةة  امل ةة    اإلضةةدمل للل  ةةجاإ 4امل ضةةحة  ةةدع  رةةةو ) Kruskal-Wallisحلةةد  اةةج ن ةةداس ات بةةدر 
ع ةة   حةةؤ دةة  د ةة    املع  يةةة م ةةد  P-Value 0.722م ييةةث إ  إيوةةداية  ةةني رؤيةةة مي ةةدإ الدراسةةة عجةة د ات دمةةدإ ااإ دالةةة

م ةةد نفةةس  3622 ةةة  دةة  نمج ةةد اةدعليةةة عالةة   عةةدد   8 ةةدرجدإ يريةةة  06331ام ةة  ة  Chi-Squareم حلةةد    ةيلةةة 0603
 امل    س

-X40  ةجاإ للل( ملة  امل ة    اإلضةدمل 3امل ضةحة  ةدع  رةةو ) Discriminant Analysis دإلضةدمة إىل    ن ةداس ات بةدر 

X44  اج إىل مدئ عج د ات دف د لديز ااإ دالة إيوداية  ني مي دإ الدراسة  ا   ةيدئ املراجعة الداتلية  فحر عد د عةة ن ةداس 
 عةةةدد    ام ةة  ة Chi-Squareم حلةةةد    ةيلةةة P-Value= 0.811ات بةةدراإ ال حلةة  عاسةة ا يجيدإ ختفيةةةف املطةةد ر ييةةث إ  

م ع لةةا دعددةة  اار بةةد  0603م ةةد د ةة    دع  يةةة  26420ع ةة   ةةة  دةة  نمج ةةد اةدعليةةة عالةة   عةةدد   4 ة ةةدرجدإ يريةة  16322
 'Wilksع ة  ار بةد  ضةعيف سةد يةد  ملة  مةدئ عجة د اتة دف د لةديز  ةني مي ةدإ الدراسةةم عحةهلك  لةا دعددة   06114امهسدس  

Lambda   لعي دإ الدد سعيد  مل  مدئ عج د ات دف د لديز  ني ا 06222دد ةيل ل 
ع  دء مل  دد  تدئم ي و ةب   الفرم الرا ر للبحث عالهمل يت     نل ا   جةد ات دمةدإ ااإ دالةة إيوةداية  ةني مي ةدإ الدراسةة 

ال حلةة  عاسةة ا يجيدإ ختفيةةف املطةةد رس ع  فةة   ةةه  ال  ةةداس دةةر دبةةدد   إات بةةدرا اةة   ةيةةدئ املراجعةةة الداتليةةة  فحةةر عد د عةةة ن ةةداس 
ملةة  إدرا  مي ةدإ الدراسةةة ملةد دةةدر مةة    ال  ةداس م ع تحةةد 3حتلةة  ال ة    عالةة  عردإ  تةرراإ  ةةد    ات بةدراإدإ ال ةةليلة امللدرسة

 ة ة  د      ها الا  س
  تائج اختبار الفرض التامخ بشأن ع قة المراجعة الداخلية بالمشرفين: 4/2/4

دالة إيوداية  ني مي دإ الدراسة  ا   العدةةة  ةني املراجعةة الداتليةة  يت   الفرم اخلددس للبحث   نل ا   جد ات دمدإ ااإ
( إىل    2عامل ضةحة  دةةدع  ال ةدمل رةةو ) ال حلي  اإليودا  ات بدر دد  دحة  ها الفةرم  س ع اج   و ن داساإلشرامية عال لطدإ

اية  ةةني مي ةةدإ الدراسةةة ةليةةر امل  ةةجاإ امل علتةةة  اةةج إىل مةةدئ عجةة د ات دمةةدإ ااإ دالةةة إيوةةد Kruskal-Wallis ن ةةداس ات بةةدر
ع  يةةم عةيلةة امل حةؤ دة  د ة     P-Value)ييث إ   0603 دلعدةة  ني املراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشرامية م د د     دع  ية 

Chi-Square   ةجي  (م ميلةد مةدا امل 3622 ةة  دة  نمج ةد اةدعليةة عالة   عةدد   8ام   ة  درجدإ يريةة X50-X51   ييةث إ
P-Value  ة  د  د     املع  ية عةيلة     Chi-Square  3622 حؤ د  نمج د اةدعلية عال   عةدد   8ام   ة  درجدإ يرية 

عامل ضةحة دة  تةد  دعددة  اار بةد   Discriminant Analysisع ةه  ال  ةداس    امة  دةر ن ةداس ات بةدر  0.05م د د     دع  ية 
 سامهسدس 
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 (4جدو  رقم )
 وتحليل التمايم لمتغيرات ع قة المراجعة الداخلية بالمشرفين Kruskal-Wallis تائج اختبار 

 الع قة بين المراجعة الداخلية والسلطات اإلشرافية
معامل االرتباط األساس   kurskal-Wallisاختبار 

(Canonical 

correlation 
Chi Square p-value 

ر املةةراجعني رمني    يك نةة ا ملةة  ا وةةد  د ةة مو دةة ةةب ملةة  املاةة-43
يةةة و د دةاةةةة اةةةداإ اخلطةةةر الةةة  مت حتديةةةد د   الةةةداتليني  دلب ةةةك لكةةة

  اسةةةطة الطةةةرمنيم عمهةةةو دتةةةدييس ختفيةةةف املطةةةد ر امل ةةة طددة   اسةةةطة 
 الب كم عد د عة دد  اس جد ة الب ك ل تد  ال عف امددا

36224 06133 06333(4) 

طدإ اإلشةةةةرامية      لتةةةة  دعريةةةةد  ع   ةةةةدء ملةةةة  ي ب ةةةة  ملةةةة  ال ةةةةل-43
 لبهةةةةةةد  تةةةةةةدرير  ةةةةةة  و ن ةةةةةةداس ع  دةةةةةةيدإ املراجعةةةةةةة الداتليةةةةةةةم عحةةةةةةهلك 
اإلجراءاإ ال وحيحية امل طها  ع ال  س  طه اس جد ة ل تد  ال عف 

 ال  مت حتديد د

86214 06843 06380(2) 

 ي ب ةة  لل ةةلطدإ اإلشةةرامية متةةد اج لدمةةدإ دعريةةة دةةر املةةراجعني-42
الداتليني للب ك مل دةاة ن داجهد ع  ديد دم ع ب     ك   ع جا  ةه  
ااج لدمةةةةدإ عاا وةةةةداإ امهتةةةةر   ةةةةني الطةةةةرمني د  دسةةةةبة دةةةةر يجةةةةو 

 ع بيعة عخمد ر ملليد ل ع عتيد   ميلل الب ك

16440 06422 06333(3) 

 ةةةب ملةةة  املاةةةرمني احلوةةة   ملةةة  مهةةةو للمةةةرعف الةةة   دإ إىل -42
شةةةراف مةةة  تطةةةة املراجعةةةة الداتليةةةةم عد دةاةةةة تطةةةة ااتةةة دف  ع اا

املراجعة لل  ة املتبلة ملعرمة دد إاا حدنجل  حدةر ي دسةية ع  طة  امل ةد   
 املعرضة للططر  اك  د دسب

36283 06133 06480(3) 

ي ب   لللارمني عاملراجعني الداتليني د دةاة ةدرا عظيفة املراجعة -42
ا املطةةد ر الراي ةةة عحفديةةة ر   املةةد  الداتليةةة ملةة  دراجعةةة عظةةداف إدار 

 عال ي لةس
86812 06330 06332(3) 

ةةةةدرا املراجعةةةة الداتليةةةة ملةةة      ةةة مر لللاةةةرمني دعل دةةةدإ مةةة  -30
دةةةد  حفديةةةة الرةد ةةةة عاإلشةةةراف ملةةة  العلليةةةدإ عاملطةةةد ر   امهناةةةطة 

عمعدليةةةةة إجةةةةراءاإ إدارا املطةةةةد ر عدةةةة هس  تيةةةةيو  م  طبيةةةة ال جدريةةةةة ددةةةة 
عاملطبةةةة  ملةةةة  خمةةةةد ر ااا لةةةةد  عال ةةةة ن عال ةةةةي لة عال اةةةة ي  املطةةةةد ر )

ع ج ةةةد دةةةة  املطةةةةد ر ااإ الوةةةةلة  ةةةدلرحيزا الددنيةةةةة امل علتةةةةة  كفديةةةةة ر   
 املد ( عتطط الط ار س

116411 06003 06210(1) 

ي ب   لللراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشرامية اا  لدئ  دل  يجاإ -31
ك عاةةداج امهملةةد  )امه ةةداف عالتةةراراإ الةة   طةةر  ملةة  إسةة ا يجية الب ةة

اإلسةةةةةة ا يجيةم عجةةةةةة دا عجةةةةةة  ر اإلدارا عاحل حلةةةةةةة ع يكةةةةةة  العلليةةةةةةدإ( 
 ل  يج د مل  الرةد ة الداتلية للب ك عإدارا املطد ر عاحل حلة

186114 06008 06332(8) 
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إىل مةةدئ عجةة د  X45-X51جاإ ( ملةة  امل ةة    اإلضةةدمل للل  ةة4امل ضةةحة  ةةدع  رةةةو ) Kruskal-Wallisحلةةد  اةةج ن ةةداس 
م  0603ع ة   حةؤ دة  د ة    املع  يةة م ةد  P-Value 0.393ات دمةدإ ااإ دالةة إيوةداية  ةني رؤيةة مي ةدإ الدراسةةم ييةث إ  

م ةد د ة    دع  يةة    3622 ةة  دة  نمج ةد اةدعليةة عالة   عةدد   8 درجدإ يريةة  16220ام   ة  Chi-Squareحلد    ةيلة 
0603 

( ملةة  امل ةة    اإلضةةدمل للل  ةةجاإ 3رةةةو )امل ضةةحة  دةةةدع   Discriminant Analysisالةةر و دةة     ن ةةداس ات بةةدر  عملةة 
X45-X51   06010 اج إىل عج د ات دف د لديز ااإ دالة إيوداية  ةني مي ةدإ الدراسةة )ييةث إ =P-valueم حلةد    ةيلةة 

Chi-Square   م ةةد د ةة     186320ع ةة   حةةؤ دةة  نمج ةةد اةدعليةةة عالةة   عةةدد   3 ةةدرجدإ يريةةة  136234ام ةة  ة  عةةدد
 06232 لا    Wilks' Lambdaع   ار بد  ضعيفم عدعدد   06331( إا    دعدد  اار بد  امهسدس  0603دع  ية 

دإ ااإ دالةة م ي و ةب   الفرم اخلددس للبحث عالهمل يت ة    نةل ا   جةد ات دمةKruskal-Wallisع  دء مل  ن داس ات بدر 
 سةعال لطدإ اإلشراميإيوداية  ني مي دإ الدراسة  ا   العدةة  ني املراجعة الداتلية 

 ع  ف   ه  ال  ةداس  ي ةد دةر دةد  حد ةل ة ةة  ةد   للرةد ةة املوةرمية م ةد   دعهلةد للعدةةة  ةني املراجعةة الداتليةة عال ةلطدإ اإلشةرامية دة 
 (BCBS, June 2012)اتلية  دلب    تد  مرضهد ملبدد  عظيفة املراجعة الد

ع  دء مل  دد ةدد ل  ةه  الدراسةة  دنبيهةد ال مةرمل عامليةداين  اة    فعية  دعر املراجعةة الداتليةة   اةد  ات بةدراإ حتلة  ال ة      
ب ةةة     اةةةد  إدارا م عا  لةةةدئ اللجةةةد  عامل ملةةةدإ امله يةةةة  دلةةةدعر ال  حيةةةدمل عااس اةةةدرمل لللراجعةةةة الداتليةةةة   ال3إ ةةةدر دتةةةرراإ  ةةةد  

م عالةةك ملةة  املت يةةةاملطةد ر املوةةرمية عات بةةدراإ حتلة  ال ةة   م يعةةرم البديةث   ةةو ن ةةداس ع  دةيدإ البحةةث عالدراسةةدإ امل ة تبلية 
 ال ح  ال دملس

 سابعا: النتائج والتوصيات والدراسات املستقبلية
ة عات بةةدراإ الفةةرعم عمةةدد دةة  ال  دةةيدإ عالدراسةةدإ امل ةة تبلية تلوةةجل الدراسةةة إىل العديةةد دةة  ال  ةةداس املر بطةةة  دلدراسةةة امليدانيةة

 ي جز د البديث مل  ال ح  ال دملس
  تائج البحث: 4/1

 يمكن الباحث عرض أهم النتائج المرتبطة بالدراسة الميدا ية واختبار فروض البحث علو النحو التال :
ر لياةةةةل  محةةةةر ع تيةةةةيو حفةةةةدءا عمعدليةةةةة ملليةةةةدإ إدارا املطةةةةد ر ا  ةةةةدع نطةةةةدن  ناةةةةطة املراجعةةةةة الداتليةةةةة   اةةةةد  إدارا املطةةةةد -1

عاحل حلة للب ك  دلكدد    سةيدن املطةد ر احلدليةة عام للةةم عإمةداد تطةة سة  ية لللراجعةة الداتليةة   ة  د ملة   تيةيو املطةد ر ال اةطة 
فديةةة ر   املةد  ال  ميلةة  عدراةبةةة ال ةي لةم عمحةةر   مةةيو  اةدرحة اإلدارا العليةةد عالةس اإلدارام عدراجعةةة املهةةدئ الراي ةة إلدارا املطةةد ر عح

ع فةةة ي  املهةةةدئ ل ظيفةةةة إدارا املطةةةد ر عالةةة     ةةةل   وةةةفة  سدسةةةية خمةةةد ر ااا لةةةد  عال ةةة ن عال اةةة ي  عال ةةةي لةس  دإلضةةةدمة إىل محةةةر 
ام بةةةدر ع ةةةجا  ةةةه  امللدرسةةةدإم ملليةةةدإ إدارا املطةةةد ر ميلةةةد ي علةةة   دت بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة    مل ةةة  يدإ ر   املةةةد م دةةةر امهتةةةه   ا

 عال رم د هدم عدعت لية ال ي دري  دإ عاام اضدإ امهسدسية امل  عللةم عامل ي ةية   العلليدإ امل  طددةس
وذلىك مىن خى   ةيدئ إدارا املراجعةة الداتليةة  فحةر دةد  اسة طدائ ات بةدراإ حتلة  ال ة    عإدددجهةد   ي حلةة املطةد رم -8

 ما يل :
د  دادرحة الس اإلدارا عاإلدارا العليد    وليو ات بدراإ ال حل م ع   اات بةدراإ   طة  ال مةة عاسةعة دة  عجهةدإ ال حت  - 

نمر ضير اهليئدإ اإلدارية   الب كم عي و ااس فددا د  عجهة نمر امل  دلري  )رؤ  ال  ن(    وليو ات بدراإ ال حلة  ملة   سةد  
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حت  د  عج د   ية حت ية د دسبة عة يةة عدرعنةة  ةد ميةل الكفديةة لدسة جد ة لل  ةجاإ    بيعةة  ناةطة الب ةك دعديج   ميلية عحمدسبيةس عال 
 عامهعضدع اخلدرجيةس

مةة  سةدليب م يةة ن ميةة عحليةة هبةدف حتتية    طيةة شةددلة    رنةددس ات بةدر ال حت  د     الب ةك ي ة طدئ   عةددا د عةددا عال  -د
راإ دةة  حتليةة  احل دسةةية الب ةةيط )امل ةة  د إىل   يةةجاإ   مددةة  تطةةر حمةةدد( إىل حتليةة  ال ةةي دري  عالةةهمل ال حلةة م ييةةث مت ةةد اات بةةد

ي  ةةةل  ات بةةةدراإ  دل ةةةة ال عتيةةةدم عال ةةةة ف ملةةة  دةةةد  امدممةةةة ملةةة  ات بةةةدراإ ال حلةةة  عحتةةةديدهد  اةةةك  دعرمل ع تيةةةيو معدليةةةة عد دنةةةة 
 ات بدراإ ال حل  ن ميد عحليدس

 ما يل :اجعة الداتلية محر د هس ات بدر حتل  ال     عات بدر ال ي دري  د  مدا ج انب د   ي هد    ىل إدارا املر -3
مهةةو  بيعةةة عيجةةو ع عتيةةد امهناةةطة امهسدسةةية للب ةةك عالبيئةةة اخلدرجيةةة الةة  يعلةة  هبةةدم عال  حةةد دةة     الب ةةك يتةة ئ   عزيةةز سدرسةةد ل - 

ددلةةة اهلددةةة  ةةني الع ادةة  امل   مةةة ع اةةل ط دةةدددإ امهسةةعدر لفئةةدإ  دةة   حمةةددام ات بةةدر ال حلةة  دةة  تةةد  ال مةةر   العدةةةدإ امل ب
إدكدنيةةةة يةةةدع  ت ةةةدار حبةةةجا   ةةةر  ةةةدلت ا املدليةةةة للب ةةةكم اةةة  اي يدجةةةدإ ال ةةةي لة ح  يجةةةة ال زادةةةدإ جفةةةدف سةةةي لة امهدةةة   املتد لةةةةم 

 ال ي لةم ع  دؤ  إدكدنية دت    س ان مت ي  د ل نة  ع  ج د ل نةس
ديد  بيعة الوةدددإ املةتيرا   حتديةد م ادة  اخلطةر   لة اج ات بةدر ال حلة  عال ةي دري  دإ ام للةةم ع نةل متةجل ملليةة احلوةر حت-د

الكددةة    ةةي دري  دإ اات بةةدر لكةة   عجةةةل ال  ةةج   م ادةة  اخلطةةر ااإ الوةةلة عال دضةةةة مةة  الوةةدددإس عمحةةر امهيةةدا  عامه دةةةدإ 
دةةة ال ةةي دري  دإ ءم عال حتةة  دةة  إدتدهلةةد   ةةي دري  دإ ات بةةدر ال حلةة م عمحةةر دةةد  دد املدضةة امليةةة  ع اخلدرجيةةة الةة  يةةديجل  

 امل  طددة )ح حلي  احل دسية عحتلي  ال ي دري ( خلودار املطد ر ال  ي اجههد الب كس
درا اات بةةدراإ ملةة  س ات بةةدراإ ال حلةة  عاسةة ا يجيدإ ختفيةةف املطةةد ر حتديةةد دةةد  ةةةاد ةة   ةةل   ملةةد  الفحةةر عامل د عةةة ل -4

ضةةةة عاسةةة طدائ ال ةةةلدندإم ععضةةةر تطةةةط الطةةة ار  مةةةؤ ال مةةةة دةةة  المةةةرعف ع  طفيةةةف املطةةةد ر ددةةة  ال حةةة   عاملعد طةةة ير  سةةةدليب ل
ال ةةد طة عدةةد    ةةل ل دةة  سيدسةةدإ عإجةةراءاإ ال وةةعيد الةة  يةة و إ بدمهةةد عدةةدمل حتةةديدهد  وةةفة دعريةةة لل  حةةد دةة  معدلي هةةدم ع    رنةةددس 

 خمد ر حت ي  امهد   املدلية املر بطة   ناطة ال  ري  عال  داإ ال دد ةم عخمد ر امدمظس اات بدر ي ط 
حتلةة  ال ةة   م ييةةث   دعلةةجل ة ةةة  ةةد   للرةد ةةة املوةةرمية  ييةةة  اإ عةةدظو دعر املراجعةةة الداتليةةة   اةةد  إدارا املطةةد ر عات بةةدر -3

 يل : عدة جوا   أبرةها مالب    املرحزية( د  العدةة  ني املراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشرامية )ا
اإلشرامية     ك   مل  ا ود  د  مو در املراجعني الداتليني  دلب ةك لكة  ية و  د دةاةة اةداإ اخلطةر الة  مل  ال لطدإ  ب - 

ال ةةعف الب ةةك ل تةةد   م عد د عةةة دةةد  اسةة جد ةكمت حتديةةد د   اسةةطة الطةةرمنيم عمهةةو دتةةدييس ختفيةةف املطةةد ر امل ةة طددة   اسةةطة الب ةة
امدداس حلد ي ب   ملة  ال ةلطدإ اإلشةرامية      لتة  دعريةد  ع   ةدء ملة   لبهةد  تةدرير  ة  و ن ةداس ع  دةيدإ املراجعةة الداتليةة    ةها 

 الا  م عحهلك اإلجراءاإ ال وحيحية امل طها  ع ال  س  طه اس جد ة ل تد  ال عف ال  مت حتديد دس
رامية متةةد اج لدمةةدإ دعريةةة دةةر املةةراجعني الةةداتليني للب ةةك مل دةاةةة ن داجهةةد ع  دةةيد دم ع ةةب     كةة   ي ب ةة  لل ةةلطدإ اإلشةة-د

ع جا  ةه  ااج لدمةدإ عاا وةداإ امهتةر   ةني الطةرمني د  دسةبة دةر يجةو الب ةك ع بيعةة عخمةد ر ملليد ةل ع عتيةد   ميلةلس حلةد  ةب 
لة   دإ إىل ااتة دف  ع ااشةراف مة  تطةة املراجعةة الداتليةةم عد دةاةة تطةة مل  ال لطدإ اإلشرامية احلو   مل  مهو للمةرعف ا

املراجعةةة لل ةة ة املتبلةةة ملعرمةةة دةةد إاا حدنةةجل  حدةةر ي دسةةية ع  طةة  امل ةةد   املعرضةةة للططةةر  اةةك  د دسةةبس  دإلضةةدمة إىل ضةةرعرا د دةاةةة 
 د ر الراي ة عحفدية ر   املد  عال ي لةساملراجعة الداتلية مل  دراجعة عظداف إدارا املطعظيفة الطرمني لتدرا 
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ر الداتليةةةة   اةةةد  إدارا املطةةةد  إدرا  امل ةةةئ لني  ةةةإداراإ املراجعةةةة الداتليةةةة عاملطةةةد ر عاال ةةةزائ   الب ةةة     ييةةةة عظيفةةةة املراجعةةةة-3
راإ ال حلة م عاةداإ ال عةدع  عات بدراإ حتل  ال    م عدعر املراجعة الداتلية   محر عدراجعة دبدد  امللدرسدإ ال ةليلة ات بةد

 ةةةني املراجعةةةة الداتليةةةة عال ةةةلطدإ اإلشةةةرامية  اةةة   إدارا املطةةةد ر عات بةةةدراإ ال حلةةة م عالةةةك   إ ةةةدر دةةةد عرد مةةة  ة ةةةة  ةةةد   للرةد ةةةة 
 املورميةس
 توصيات البحث: 4/2

 ييةة م مإنةل  بةدع 3رحةزمل املوةرمل  تةرراإ  ةد     دء مل  دد عرد    داس البحثم عنمرا مهيية التطدع املور    دور عال زائ الب ك امل
ب ةةك ال عةةدع   ةةني امل ملةةدإ امليةةة عالدعليةةة حلج ةةة  ةةد   للرةد ةةة املوةةرمية عدعهةةد املةةراجعني الةةداتليني الةةدعمل عاملعهةةد املوةةر  املوةةرمل عال

 را املطد ر املورمية عات بدراإ حتل  ال    ساملرحزمل املورمل إلددار دعيدر در بط  دعر عظيفة املراجعة الداتلية  دلب      اد  إدا
لة  عي  دع  دعيدر املراجعة الداتل  املت   إددار    مج إرشدداإ لللةراجعني الةداتليني ميلةد ي علة   هةدئ املراجعةة الداتليةة  ةدلب    عا

مةةة  املطةةةد ر الراي ةةةةم عدراجعةةةة دةةةد     ةةةل   تةةةدد   حيةةةداإ  اةةة   ملليةةةدإ إدارا املطةةةد رم ع تيةةةيو دعدةةةةة إدارا املطةةةد ر عال تريةةةر 
دةةةة دتشةةةراإ اإلنةةةهار املبكةةةرم عمحةةةر دةةة هس ات بةةةدراإ ءاسةةة طدائ ات بةةةدراإ ال حلةةة  عإدددجهةةةد   ي حلةةةة املطةةةد ر عحتديةةةد دةةةد  دد

ال حلةة  عال ةةةي دري  دإ املف ضةةةة عدةةد    ةةةل ل دةةة  دةةدددإ عم ادةةة  اخلطةةةرم عمحةةر عد د عةةةة ن ةةةداس ات بةةدراإ ال حلةةة  عاسةةة ا يجيدإ 
فيةةف املطةةد ر عدةةد  ددءدةةة تطةةط الطةة ار  ملةة  د ةة    ضيةةر  نةة اع املطةةد ر املوةةرمية عتددةةة خمةةد ر ااا لةةد  عال اةة ي  عال ةة ن خت

 عال ي لةس
 دإلضةةةدمة إىل ضةةةرعرا  فعيةةة  الب ةةةك املرحةةةزمل املوةةةرمل لعدة ةةةل  ةةةإدارا املراجعةةةة الداتليةةةة  ةةةدلب      إ ةةةدر دةةةد عرد مةةة  ة ةةةة  ةةةد   للرةد ةةةة 

دبدد  د ولة  دلعدةة  ني ال لطة اإلشرامية ععظيفة املراجعة الداتلية  ا   إدارا املطد رم عال تييو الدعر    اسطة ال ةلطة املورمية د  
 اإلشرامية ل ظيفة املراجعة الداتلية د   عايد  املكدنة عال لطة دات  الب ك عالعل  عمتد ملبدد  سليلةس

 الدراسات المستقبلية: 4/3
   ةةداس ع  دةةيدإ البحةثم يةةر  البديةةث  ييةةة ااسةة لرار   إجةةراء املزيةد دةة  الدراسةةدإ امل ةة تبلية   اةةد  املراجعةةة   ةدء ملةة  دةةد عرد 

 الداتلية ات بدراإ حتل  ال    م عد   ني الدراسدإ ال  يت يهد البديث دد يل  
 اةة    (BCBS) ةةل ة ةةة  ةةد   للرةد ةةة املوةةرمية دراجعةةة ال مةةج لل حتةة  دةة  ال ةةزائ املةةراجعني الةةداتليني  دلعلةة    إ ةةدر دةةد يدد-1

  و ملهدئ دراجعة ات بدراإ حتل  ال    سد  سدرس املراجعني اجل دبدد  عظيفة املراجعة الداتليةم عدعرمة ال حديدإ ال   
عالةة   ةة دءئ دةةر  بيعةةة املراجعةةة الداتليةةة ات بةةدراإ ال حلةة    الب ةة   اإلسةةدديةم نمةةرا ل عرضةةهد مهنةة اع دةة  املطةةد ر اإلضةةدمية -8

 اسر ناد هدم دد  املطد ر املر بطة  علليدإ ال ل ي   دملرا ة عال ل ي   دل لو عمت ي  ااس و دع عاملادرحة عامل در ة عاإلجد
راجعةةةة املدراسةةةة حتليليةةةة ديدانيةةةة مةةة  مدةةةةة املراجعةةةة الداتليةةةة  كةةة  دةةة  ال ةةةلطدإ اإلشةةةرامية عإدارا املطةةةد ر عإدارا اال ةةةزائ عة ةةةة -3

لل ةةة ف ملةة  دةةد  ال عةةدع  عال كددةة   يةة هو عحتديةةد دةةد  معدليةةة عظيفةةة املراجعةةة الداتليةةة   الب ةة     اةةد  إدارا املطةةد ر عات بةةدراإ 
 ال حل س



333 

 هوامش البحث
 ة  ة ةة دة  اةهةدإ الرةد يةة  (Basel Committee on Banking Supervision-BCBS)ة ةة  ةد   للرةد ةة املوةرمية  س1

س ع ةةة  دك نةةةة دةةة  حبةةةدر سدلةةة  1223ة الةةة  مت   سي ةةةهد دةةة  ةبةةة  حمةةةدمم  الب ةةة   املرحزيةةةة جملل مةةةة الةةةدع  العاةةةر   مةةةدئ املوةةةرمي
 ال ةةة يدم ال ةةةلطدإ الرةد يةةةة املوةةةرمية عالب ةةة   املرحزيةةةة دةةة   لجيكةةةدم ح ةةةدام  ملدنيةةةدم إيطدليةةةدم اليد ةةةد م ل ح ةةةلب رجم   ل ةةةدام  سةةةبدنيدم

 ,BCBS)عجت لةةر اللج ةةة مةةددا     ةةك ال  ةة يدإ الدعليةةة  دي ةةة  ةةد      ي ةةرا ايةةدإ امل حةةدا ال  س ي ةةرام املللكةةة امل حةةداس 

 س(2006
ع عد جزءا د  جهد د  لر للج ة  د   للرةد ةة املوةرمية ع ع لةد ملة  عييتةة اا فدةيةة الدعليةة  8010مدئ  3ددرإ دترراإ  د    س8

   ةد ال مةة شةددلة دة  ال ةةدا ج  3س ع عةرف  ةد   8004الة   ةةةرإ مةدئ ( ع 8لتيةد  ر   املةد  عدعةديج ر   املةد  )دتةرراإ  ةد   
اإلدةةةديية الةةة  عضةةةع هد ة ةةةة  ةةةد   هبةةةدف حت ةةةني ةةةةدرا التطةةةدع املوةةةر  ملةةة  اسةةة يعدد الوةةةدددإ ال دجتةةةة مةةة  امه دةةةدإ املدليةةةة 

 ملليةةة ال تيةةيو الةةداتل  لكفديةةة ر   املةةد  عااة وةةددية عحت ةةني إدارا الب ةة   عإدارا املطةةد رم ع عزيةةز اةةة دا عاا  ةةدن عالاةةفدمية  
 2010) 8012إىل    يةةة و  طبيتهةةةد  اةةةك  حددةةة    ي ةةةدير  8013م عيةةة و  طبيتهةةةد   الب ةةة    ةةةدر يد دةةة   دايةةةة ي ةةةدير  ةةةدلب   

BCBS, Decemberس) 
ْدة دب  لزادد مل  الب    امل جلة لد  الب ك املرحزمل التيدئ  إجراء ) س3 ] ة د   (دا ا داةد اْسة اطاْعجُل عاداةد  ةاةْ ِميِت  ِإاا  ِدللاةلِإْ   ُرِيُد ِإاا اإْلِ

عمتد لللطد ر اميطة هبدم مل        ه  الب    اخلددةة املوةرية دة  ات بةدراإ  داملط لفة لديهات بدراإ ال حل  مل  امدمظ  [22
  تطةة دعةدا د ةبتد   اسةطة الب ةك املرحةزمل م عالك د  تد8013عالب    العددة املورية   ي ني   8018ال حل     دية مدئ 
 (8013املورملم  املرحزمل( الب ك 3ل طبي  دترراإ  د   )

 ال مة ال يدسدإ عاإلجراءاإ ال  ي ةعهد الب ةك   إ ةدر إدارا املراةبةة (ICAAP)متد  مللية ال تييو الداتل  لكفدية ر   املد   س4
املةد    د اجهةة املطةد ر الكليةة الة  ي عةرم هلةد الب ةكم ع  حتة  ملليةة ال تيةيو  املطد ر املورمية د   ج   تييو حفديةة ر   عدراةبة

 (س8010د  تد  إجراء ات بدراإ حتل  ال      وفة دعرية لكدمة  ن اع املطد ر )دعهد الدراسدإ املورميةم 
  نمر مل  سبي  املدد   س3

 Sharma (2004), Griffiths (2006), Roy (2008),Danescu( 8002(م سةةعد الةةدي  )8002مبةةد الف ةةد  ) 

 س(2010)
اخلطةةةر يةةةد  نكةةة  ل ة مةةةل    يةةةتير ملةةة  حتتيةةة  امل اةةة ا مه ةةةدامهدم عاحلةةةد  نكةةة     يكةةة   سةةةلبيد  ع إ د يةةةدم مردةةةة  ع  ديةةةدام  س3

دةةةو عيتةةد  اخلطةةر   ةة يج  عاي لةةد  عة مةةةلم عإدارا املطةةد ر لي ةةجل  ديةةة   يةةةد اا ةةد  ةة   ةة  عسةةةيلة ل حتيةة    ةةداف امل اةة ا )امه
   ةد -لة عكس  عة  املفةد يو امهسدسةية-إدارا املطةد ر   امل اة ا COSO (2004)(س عمرمةجل ة ةة 18م ص 8018امل حةدام 

مللية د ملة عد  لرا ع طبة  ااسة ا يجيدإ امل ضة مية   اسةطة حة  امل ة  يدإ اإلداريةة  دمل اة ام ع كة ي  رؤيةة مة  خمةد ر حمفمةة 
-يدلةة يةدعيهد  -مل  د     امل ا ام عدوللة ل حديد امهيدا  ام للة الة  (Portfolio view of risk)امهعران املدلية 

 ةة مج   حيةةداإ دعت لةةة لةةبدارا (م التةةدرا ملةة  (Risk appetite ا ةةتير ملةة  امل اةة ا عإدارا املطةةد ر   يةةدعد الر بةةة   املطةةد ر 
داف )اإلسةةة ا يجية عال اةةة يلية عإمةةةداد ال تةةةدرير عااد دةةةد  ل حتيةةة  امه ةةة (Geared)العليةةةد عالةةةس اإلدارام ع يةةةا العلةةة  الفعةةةد  

س (Overlapping Categories)للتةة انني عاللةة اا  املعلةة   هبةةد(   عايةةدا  ع  حدةةر  اةةك  د ةة ت  لفئةةدإ  ع  نةة اع د داتلةةة 
ة اإلداريةةم ع ةه  الع ددةر علتد مت عضر إ در د كددة  إلدارا املطةد ر ي كة   دة  ةدنيةة م ددةر  سدسةية د ا طةة ع  كددة  دةر العللية
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م  ناةةطة (Risk response) اةةل   البيئةةة الداتليةةةم عضةةر امه ةةدافم حتديةةد احلةةد م  تيةةيو املطةةد رم ااسةة جد ة لللطةةد ر 
 س(COSO, 2004)الرةد ةم املعل ددإ عاا وداإم عامل د عة 

مةدد ةلية  عحمةدعد دة  دوةددر ال ل ية  للحوة   ملة   ملة  الب كال ي لة    د خمد ر ال حيز ال دشئة م  ام لدد  رحز  عرف خمد ر  س2
ال ةةي لة الد دةةةم ملةة  سةةبي  املدةةد م مةةدد حمةةدعد دةة  املةة دمنيم  ع  رحةةز   ظيفةةدإ الب ةةك    دعاإ ددليةةة يوةةعب   ةةييلهد   ةةه لة 

 (س3م ص 8018ن يجة اافدم يجو الطلب مليهدم  ع عج د رح د مدئ   ال  ن )الب ك املرحزمل املورملم 
دة  دمددةدإ يديةة ع ة  د طلبةدإ احلةد امهدىن )دة  ر   املةد (م عملليةة املراجعةة الرةد يةة  ع اإلشةراميةم  8دتةرراإ  ةد     ك    س2

 ( 8010املراجعة الرةد ية  ع اإلشرامية مل  املبدد  ال دلية )الكراس ةم عض ا ط ال  ن )الافدمية عاإلمود (س ع ع لد مللية 
يو دةةد  حفديةةة ر   املةةد  مل اجهةةة املطةةد ر عحةةهلك عجةة د إسةة ا يجية لللحدممةةة ملةة     يكةة   لةةد  الب ةة   إجةةراءاإ ل تيةة - 

 د   يدإ حدمية د  ر   املد س
  تيةةةيو دةةةد  حفديةةةة ر   املةةةد      تةةة ئ ال ةةةلطدإ اإلشةةةرامية   تيةةةيو عدراجعةةةة امهسةةةس الداتليةةةة لةةةد  الب ةةةك ميلةةةد ي علةةة   -د

 د ة دم هد  عدئ حفدية ر   املد سعااس ا يجيدإ لديهدم عاختدا اإلجراءاإ امل دسبة م 
   حتةة فظ الب ةة      ةةب ر   املةةد   زيةةد مةة  احلةةد امهدىن املتةةرر ع   يكةة   لةةد  ال ةةلطدإ اإلشةةرامية احلةة    الطلةةب دةة   -ج

 الب    ااي فد   ر   دد   مل  د  احلدعد الدنيدس
املتةةرر مل اجهةةة خمةةد ر  امهدىن  مةة  احلةةد ي عةةني ملةة  ال ةةلطدإ اإلشةةرامية ال ةةدت    درايةة  دبكةةرا مل ةةر اافةةدم ر   املةةد -د

 الب كم ع    طلب د  الب ك اختدا إجراءاإ  وحيحية م رية إاا مل ي و ااي فد   ر   دد  حدفس
 ملزيد د  ال فوي  م  دك ندإ ن بة   طية ال ي لة راجر  س2
 ( س80-12م ص 8011الب ك املرحزمل املورملم خمد ر ال ي لة)  

 BCBS (April 2010,p.32-33) 

 ملزيد د  ال فوي  م  دك ندإ ن بة دد  ال ل ي  امل  تر راجر  س10
 ( 88-81م ص 8011الب ك املرحزمل املورملم خمد ر ال ي لة) 
 (33BCBS (April 2010,p 

 دلب ةةك ل ةةلد  ال ةةزائ الب ةةك     عجديةةةسيدسةةدإ ع نملةةة ع دعاإ رةد ةةة معدلةةة عد طةة را  خيسةةع ر  ةةدف عظيفةةة اال ةةزائ إىل إناةةدء  س11
إ  ت امةةةد العلةةة  التدالةةةة  بتةةةد لل اةةةريعدإ عال عليلةةةدإ الرةد يةةةة ال دمةةةها عالةةةك مل اجهةةةة عدكدمحةةةة  يةةةة خمةةةد ر  ةةةدد حةةة  امهعةةةةد

م امهدةر الة  امهدة ا  دس طدائ الب ك مه رام  ج دارعمة  ع داب  ةم  دمهتر خمد ر اةرااو املدليةة  ةد   الةك ناةد    ة  
ر مةةدئ اال ةةزائم عالةة    لدة    اي لةةد  مةةدئ ال ةزائ الب ةةك  ةةدلت انني  ع الت امةةد  طلةب    يكةة   الب ةةك ملة  درايةةة حدميةةة  طةد ي

 ةةةدلت انني ال ةةةدرية مةةةدئ اال ةةةزائ  ن يجةةةةم ال عةةةرم خل ةةةدار ددليةةةة  ع دةةةد ةةةةد يةةةتير ملةةة  سعةةةة الب ةةةك الرةد يةةةةالوةةةددرا مةةة  اةهةةةدإ 
ييةث  نةل دة  ام لة     يعةدين الب ةك   ةبب ماةلل   لك الل اا  عال  ا ط الوددرا م  اةهدإ الرةد يةةم هال اجب إ بدمهد عح

 (س38م ص 8018اال زائ  دلت انني عاملعديج املف م إ بدمهد )الب ك امه ل  املورملم 
اس حد  الب ك املرحزمل املورمل نمدئ إنهار دبكر هبدف  بي دعديج معدلة لل  حيد مل  سددة اةهد  املور  دة  تةد  إجةراء  س18

 (س8013عال    دمد مل  حتديد دد  ةد لية الب    لل  ير  دمه ددإ ااة وددية )الب ك املرحزمل املورملم  ات بدراإ ال حل 
  للل ةةدراإ امل ةة تبلية تلةةجل امل  ةةجاإ امليةةة   ال ايةةدإ امل حةةدا امهدريكيةةة امل وةة ص مليهةةد   سةةي دري  دإ ااة وةةدد الكلةة س13

  (BGFRS, 2013)دد يل   Dodd-frank تدن   عال اردا 
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دتدييس ال اد  ااة وددمل عامهسةعدر ع اةل م دعةد  ال  ةج ال ة  مل   اة  ال ةد س املة  اإلضةدمل احلتيتة م عدعةد  ال  ةج  - 
ال   مل   ا  ال د س املة  اإلضةدمل ااسة م عدعةد  البطدلةة  ةني ال ةكد  املةدنيني  ةج املتيةدي   دل تد ةدإ ع ملةدر و  حةؤ 

م عدعةةد  ال  ةةج ال ةة  مل   اةة  الةةدت  الاطوةة  احلتيتةة م عدعةةد  ال  ةةج ال ةة  مل   اةة  دةةدمد دةة   ع ي ةةدع  سةة ة ماةةر
 كسالدت  الاطو  ااس م عدعد  ال  طو  تشر  سعدر امل  هل

دتدييس ال ط راإ    س ان امهسهو عالعتدراإ ع ال م دتشر  سعدر امل د  م عدتشر  سعدر العتدراإ ال جدريةم عدتشةر  -د
 عدتشر س ن امهعران املدلية امهدريكيةس سعدر امهسهوم 

دتدييس  سعدر الفدادا ع ال م سعر الفدادا مل  س داإ اخلزي ة ملدا يدية  شهرم عالعداد مل  س داإ اخلزانة ملةدا مخةس  -ج
سةة  اإم عالعداةةد ملةة  سةة داإ اخلزانةةة ملةةدا ماةةر سةة  اإم عالعداةةد ملةة   دةة  الاةةرحدإ ملةةدا ماةةرا  مةة ائم عاملعةةد  امهدةةل  

(The prime rate)م عدعد  الفدادا ال تليدمل املر بط  عد  الفدادا الدد جل للر   العتدرمل ملدا يديني مدددًس 
 (10-2م ص 8011راجر الب ك املورملم خمد ر ال ي لة ) س14
دة    تريبد دة  إضةدمل امه %4268متد  مي ة الدراسة  يية ن بية   التطدع املور  املورمل ييث    ح ا الب    ال  ة مل   س13

دليةدر ج يةل ملة  د ة    التطةدع املوةر   14تريبةد دة  دةد  امهر ةد  الة   بلةا   %32دليةدر ج يةلم عحتتة   1330الة   بلةا 
(س عم ةد ات يةدر العي ةدإ رعمة   ة امر اخلةؤا   دفردا ةد ييةث    مةجل الةدرجدإ 8013)الب ك املرحةزمل املوةرملم  8018لعدئ 

دوةةر ( ع لةةا د  سةةط سةة  اإ اخلةةؤا لللجل مةةدإ الدديةةة -دراةةةب -دراةةةب  ع -راةةيس عيةةدا-نداةةب دةةدير-)دةةدير ةال ظيفيةة
 س ة مل  ال  املس 13م 18م 13
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www.kids.edu.kw 
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 8018م املورمل املعهد املور  التد رام
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 (1)ملحق رقم 
 قائمة استقصاء

 السيد األستاذ/
 ع ةةةؤ  ةةةه  التدالةةةة جةةةزء دكلةةة  لبحةةةث  ع ةةة ا  "دةةةدت  دتةةة   ل طةةة ير دعر املراجعةةةة الداتليةةةة ات بةةةدراإ حتلةةة  ال ةةة      إ ةةةدر 

 در دراسة ديدانية" 3دترراإ  د   
الداتليةةة عإدارا املطةد ر عإدارا اال ةزائ  ةةدلب   م عالةك  اةة     كة  دةة  إدارا املراجعةة امل ةتلني ع ةدف  ةه  التدالةةة إىل اسة تراء مكةةر

 إدرا  دد  امهيية ال  بيةط ل طدن  ناطة إدارا املراجعةة الداتليةة   اةد  إدارا املطةد رم عدبةدد  امللدرسةدإ ال ةليلة ات بةدراإ حتلة 
 ية    ها الا  سال     عاإلشراف مليهدم عالك   إ در دد عرد م  ة ة  د   للرةد ة املورم

م دة  اة انةب   حة داا إلدارا املطةد ر املوةرميةعل حتي  دد  تدئ    دع  التدالة دعر املراجعة الداتلية   اد  ات بدراإ حتل  ال    
 سال دلية

 نطدن  ناطة إدارا املراجعة الداتلية   اد  إدارا املطد ر  دلب   س س1
س طدائ ات بدراإ حتل  ال     عإدددجهد   ي حلةة املطةد رم عمحةر دة هس ات بةدر ةيدئ إدارا املراجعة الداتليةط  فحر دد  ا س8

 حتل  ال     عات بدر ال ي دري م عمحر اداإ ختفيف املطد ر عان تد  املطد رس 
 ب ك املرحزمل(سلالعدةة  ني املراجعة الداتلية عال لطدإ اإلشرامية )ا س3

سةةةةلفد ل ف ةةةةلكو  دملعدعنةةةةة الوةةةةددةة عاملطلوةةةةة اسةةةة يفدء التدالةةةةةم مللةةةةد  ةةةة    عي تةةةةدئ البديةةةةث ل ةةةةيدد كو اةةةةدلر الاةةةةكر عال تةةةةدير
 اس جد  كو سيك   هلد مميو امهير مل  ال  داس امل  طلوة د   ها البحثس
 الباحث

 عبد الحميد أحمد أحمد شاهيند. 
  اإلدارة التابع لها

  ال ظيفة
  املت  

  ددا اخلؤا
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 للبنود التالية لنطاق أ شطة إدارة المراجعة الداخلية ف  مجا  إدارة المتاطر بالبنوك:ما ه  درجة األهمية النسبية -1

  طاق أ شطة إدارة المراجعة الداخلية ف  مجا  إدارة المتاطر بالبنوك

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
األهمية 
3 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
األهمية 
1 

ا عمدمليةةةة نمةةةو الرةد ةةةة الداتليةةةة عملليةةةدإ إدارا املطةةةد ر عاحل حلةةةة للب ةةةك محةةةر ع تيةةةيو حفةةةدء-1
  دلكدد م   سيدن ح  د  املطد ر احلدلية عام للة   امل  تب س

     

م  تيةةيو املطةةد ر ال اةةطة  ع الت يةةة إمةةداد تطةةة سةة  ية لللراجعةةة الداتليةةةم ع  ةة  د اخلطةةة ملةة -8
 ا العليد عالس اإلداراساس  ددا مل   ع  املدتدإ د  اإلدار 

     

      التدرا مل  دراجعة املهدئ الراي ة إلدارا املطد ر عحفدية ر   املد  ال  ميل  عدراةبة ال ي لةس-3
محر   ميو ع ف ي  املهدئ ل ظيفة إدارا املطد ر  د   الك خمد ر ال  ن عااا لد  عال ي لة -4

 يةسعسعر الفدادا عال ا ي  عاملطد ر التدن ن
     

 تييو ر بة الب ك   املطد رام ع يددا يدا املطد رم عال ترير م  الت ديد عالتةراراإ الة  اختةه د -3
 عظيفة إدارا املطد ر

     

دةةد  حفديةةة نمةةو عملليةةدإ إدارا املطةةد ر ل حديةةد عةيةةد  ع تيةةيو عرةد ةةة عدطد تةةة عال تريةةر مةة  -3
 ضير املطد ر ال دجتة م   ناطة الب ك

     

      الدةة عامل ي ةية عاح لد  البيدندإ امل  طددةسسددة نمو املعل ددإ عإدارا املطد رم  د   الك -2
امل امتة عامدممة مل  اس لرار العل    لداج اخلطرم  د   الك ال حت  د  اا  ةدن عال  ةيةجل -2

 جسعااس تد  عامل ي ةية   دوددر البيدندإ امل  طددة    ه  ال لدا 
     

محر ضير امهيكدئ عال دا ج املورمية اخلددة   حديد عةيد  ر   املد  ال  ميل  ع تييو دد   -2
 املترراس امهدىنحفدية ر   املد  ميلد ي عل   دل عرم لللطد ر املورمية عن ب احلد 

     

ملد م دةر محر ملليدإ إدارا املطد ر ميلد ي عل   دت بدراإ حتل  ال     مل   يدإ ر   ا-10
اضةةةةدإ امهتةةةةه   اام بةةةةدر ع ةةةةجا  ةةةةه  امللدرسةةةةدإم عال ةةةةرم د هةةةةدم عدعت ليةةةةة ال ةةةةي دري  دإ عاام  

 سةالعلليدإ امل  طددامهسدسية امل  عللةم عامل ي ةية   

     

 ر محر امهنملة عالعلليدإ املورمية لتيد  عدراةبةة  عضةدع ال ةي لة ميلةد ي علة   وة را املطةد-11
 للل طلبدإ ال  ميليةس ية عاحلد امهدىنعالبيئة اخلدرج

     

املورميةم عال حت  د   فدم  عظداف ال ترير إلمةداد د ال تييو الدعرمل لفعدلية دعدةة املطد ر -18
  ال ةجل امل دسبم ع      و  دلدةة عامل ي ةيةم ع    ك   ال تدرير د دسبة لك  د  اإلدارا الداتلية 

 عاملارف )الب ك املرحزمل(س

     

اداإ  تةر  نكة  إدراجهةد ضةل   ناةطة املراجعةة الداتليةة سسس  احر ةد دة  م ةلك عيةدد درجةة 
  يي هد 

 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
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التاليىىة بواسىىطة إدارة المراجعىىة الداخليىىة السىىتتدام اختبىىارات تحمىىل الفحىىص  هىى  درجىىة األهميىىة النسىىبية لمجىىاالتمىىا -2
 لضغوط وإدماجها ف  حوكمة المتاطر:ا

قيام إدارة المراجعة الداخلية بفحص مدى استتدام اختبارات تحمل الضغوط 
 وإدماجها ف  حوكمة المتاطر

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
األهمية 
3 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
األهمية 
1 

      احل حلة عيتدمة إدارا املطد ر   الب كي جز  د      ات بدراإ ال حل  جزء ا-13
  ةد لية ات بدراإ ال حل  لل  فيه-14

 عةدرا ن داس اات بدر   ال  يج مل  التراراإ اإلدارية عاإلس ا يجيةس
     

دادرحة الةس اإلدارا عاإلدارا العليةد   عضةر  ةرادس ات بةدراإ ال حلة  ل ةلد  مدمليةة -13
  ه  اات بدراإس

     

  ةةهو  ةةرادس ات بةةدراإ ال حلةة    حتديةةد املطةةد ر عال ةةيطرا مليهةةد عاختةةدا اإلجةةراءاإ -13
 سرإدارا املطد ال ةداية املكللة مهناطة 

     

   ات بةةةدر ال حلةةة  ياةةةك  جةةةزءا ا ي جةةةز  دةةة  ملليةةةة ال تيةةةيو الةةةداتل  لكفديةةةة ر   -12
لعة  عدةدرئ ل حديةد ال  ةجاإ املد م امهدةر الةهمل ي طلةب ةيةدئ الب ةك  ةإجراء ات بةدر حتلة   ط

 ام للة ال  ةد  تير سلبد مل  الب كس

     

      ال حل    حتديد عةيد  عضبط خمد ر ال ي لةس     هو ات بدراإ -12
   ات بةةدر ال حلةة  ي طةة  ال مةةة عاسةةعة دةة  عجهةةدإ نمةةر ضيةةر اهليئةةدإ اإلداريةةة   -12

 الب كس
     

 دلري  )رؤ  ال ةةة ن(    وةةةليو ات بةةةدراإ ال حلةةة م ااسةة فددا دةةة  عجهةةةة نمةةةر امل ةةة-80
ملةةة   سةةةد  دعةةةديج   ميليةةةة عحمدسةةةبية ددةةة  اسةةة طدائ احلةةةدعد الةةةدنيد ملعةةةداإ العداةةةد عالةةة  

  عكس دد  ع ؤ  اةهدإ ال  ميلية ن بة ددءا حدميةس

     

 م يةةة ن ميةةة عحليةةة هبةةدف حتتيةة  ب سةةدلي ال مةةةع     الب ةةك ي ةة طدئ   عةةددا د عةةددا-81
احل دسةية الب ةيط   طية شددلة    رنددس ات بدر ال حل م ييث مت د اات بدراإ د  حتلي  

ال ةةةي دري  عالةةةهمل ي  ةةةل  ات بةةةدراإ )امل ةةة  د إىل   ةةةجاإ   مددةةة  تطةةةر حمةةةدد( إىل حتليةةة  
  دل ة ال عتيدس

     

محةةةر ملليةةةدإ حتديةةةةد ع  ييةةة  حةةةة  دةةة ط ال يدسةةةدإ عاإلجةةةةراءاإ احلدحلةةةة لؤنةةةةددس -88
رم د  ح  م وةر  بدراإ ال حل م ع ا ي   رنددس اات بدر د  ييث ن ع اات بدر عالات 

  الؤنددس عدد   كرار اات بدر ع فددي  د هجيدإ اات بدر عال ي دري  دإ عاام اضدإ 
امهسدسةةيةم عاإلجةةراءاإ املوةةححة اسةة  ددا إىل  ةةرم عنةة ع عن يجةةة ات بةةدر ال حلةة    الةةك 

 يحيةسجدع  اإلجراءاإ ال وح

     

دد  عج د   ية حت ية للب ك د دسبة عة ية عدرنة  د ميةل الكفديةة اسة يعدد عر ةد ل  يةج -83
ات بةةدراإ ال حلةة   ع اام اضةةدإ الةة   تةة ئ مليهةةد  ةةرادس اات بةةدرم دةةر درامةةدا ال  ةةجاإ   
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قيام إدارة المراجعة الداخلية بفحص مدى استتدام اختبارات تحمل الضغوط 
 وإدماجها ف  حوكمة المتاطر

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
األهمية 
3 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
األهمية 
1 

  بيعة  ناطة الب ك عامهعضدع اخلدرجية
حلةةة  عحتةةةديدهد  اةةةك  دعرمل ع تيةةةيو معدليةةةة عد دنةةةة دةةةد  امدممةةةة ملةةة  ات بةةةدراإ ال -84

 ات بدراإ ال حل  ن ميد عحليد
     

      اداإ  تر  للفحرسسس  احر د د  م لك عيدد درجة  يي هد 
األهميىىة النسىىبية لمجىىاالت الفحىىص التاليىة بواسىىطة إدارة المراجعىىة الداخليىىة لمىىنهج اختبىىار تحمىىل الضىىغوط  درجىىة مىا هىى -3

 سيناريو:واختبار ال

 فحص منهج اختبار تحمل الضغوط والسيناريوهات المفترضة

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
األهمية 
3 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
األهمية 
1 

      مهو  بيعة عيجو ع عتيد امهناطة امهسدسية للب ك عالبيئة اخلدرجية ال  يعل  هبدس؟-83
راإ ال حلةةةة    طةةةة  ال مةةةةة حددلةةةةة دةةةة  املطةةةةد ر عاةةةةداإ العلةةةة      ناةةةةطة ات بةةةةد-83

 ال جدرمل ل تدد د را حددلة م  املطد ر مل  د     الب كس
     

   دوةةةةةددر البيدنةةةةةدإ امل ةةةةة طددة إلدارا ات بةةةةةدر ال حلةةةةة    وةةةةةف  دلدةةةةةةة عاا  ةةةةةدن -82
 عال  ةيجل عااح لد  عامل ي ةيةس

     

زاإ املطةد ر دة  تةد  حة حديةد عدراةبةة عضةعية  ر دد  اس طدائ ات بدراإ ال حلة  ل-82
  طةة  امهدةة   داتةة  امليزانيةةة عتدرجهةةد عحةةهلك املطةةد ر ام للةةة ع ةةج شةةددلة  إسةةي دري  د
 ام للة

     

 تييو  ير ات بدراإ ال حل  ملة   سةد  دتيةد  عايةد  ع  حدةرم عاملتةدييس ال ل اجيةة -82
م ااة وةددية ةدار الر سدليةةم امهر ةد  عاخل ةدار امل  طددة  ال م ةيو امهد  م امهر د  عاخل

املرجحة  دخلطرم د طلبدإ ر   املد  ااة وددملم عال ي لة  امهد  عر   املد  ال  ميل   ع 
 عمج اإ ال ل ي 

     

    ةةرادس ات بةةدراإ ال حلةة   اةةل  ال مةةة دةة  ال ةةي دري  دإم  ةةد ميهةةد سةةي دري  دإ -30
 م بدر ال فدمدإ مل  د     امل م دة عايدر ردعد الفع  طلعية  دف إىل امهته   اا

     

  ات بةةةدر ال حلةةة  ياةةةل  امةةةدن  د يةةةة خم لفةةةة  بعةةةد خلوةةةدار خمةةةد ر ال عرضةةةدإ ةيةةةد  -31
 ال حلي م عدد إاا حد  اات بدر د جل لدس طدائ ال ك يك   ع ااس ا يج س

     

يدا  ع التدسةةةةيةم  ةةةةد ميهةةةةد إ  ات بةةةدراإ ال حلةةةة    ةةةةو ال مةةةة دةةةة  امهيةةةةدا  الاةةةد-38
و اخل ةةدار  ع ؤ ةةةدر دةة  ال ةةرر سةة اء دةة  تةةد  يجةةامهيةةدا  التةةددرا ملةة  إيةةدا   حةة

 متدا  ال لعة
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 فحص منهج اختبار تحمل الضغوط والسيناريوهات المفترضة

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
األهمية 
3 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
األهمية 
1 

    رنةةةةةددس ات بةةةةةدر ال حلةةةةة  حيةةةةةدد ال ةةةةةي دري  دإ امل طرمةةةةةة الةةةةة   ةةةةةدد  تةةةةةدء الب ةةةةةك -33
  ني املطد رس)ات بدراإ ال حل  العك ية( ع دل دمل حاف املطد ر اخلفية عال فدمدإ 

     

   الب ك يت ئ   عزيز سدرسد ل ات بدر ال حل  دة  تةد  ال مةر   العدةةدإ امل بددلةة -34
لفئةدإ  دة   حمةددام جفةدف سةي لة  امهسةعدراهلددة  ني الع اد  امل   مة ع اةل ط دةدددإ 

يدجةةدإ امهدةة   املتد لةةةم إدكدنيةةة يةةدع  ت ةةدار حبةةجا   ةةر  ةةدلت ا املدليةةة للب ةةكم اةة  اي 
ال ةةي لة ح  يجةةة ال زادةةدإ ال ةةي لةم ع  ةةدؤ  إدكدنيةةة دتةة    سةة ان مت يةة  د ةةل نة  ع  ةةج 

 د ل نةس

     

إجراء الب ك ات بدراإ ال حل  ل رم حمدد   ظ  ظةرعف دعي ةة ددة  يدلةة ال ةد  ر -33
 ال رير   امهعضدع ال يدسية عااة وددية املية

     

اسة ا يجيدإ املعةدا د ةبتد  اة   إجةراءاإ املعدةةة الة  دد  حتديد ع  يي  ح  د  ا-33
سةةةي و اختدا ةةةد   ةةةدء ملةةة  ن ةةةداس اات بةةةدراإم عاإلجةةةراءاإ العدجيةةةة امل طةةةها  دلفعةةة  عدةةةد  

 دة  طبيتهدسءدد

     

دةةد  ال ةةة ف ملةة   بيعةةة الوةةدددإ املةةتيرا   حتديةةد م ادةة  اخلطةةر   لةة اج ات بةةدر -32
اات بدر لك  للةم عانل متجل مللية احلور الكدد    ي دري  دإ ام   حل  عال ي دري  دإال

  عجل ال  ج   م اد  اخلطر ااإ الولة عال دضة م  الودددإس

     

محر امهيدا  عامه ددإ )املية  ع اخلدرجية( ال  يديجل   املدض م عال حتة  دة  -32
 إدتدهلد   ي دري  دإ ات بدر ال حل س

     

امل ةة طددة ) درخييةةةم ادةةط دميةم مك ةةيةم حتليةة   ال ةةي دري  دإدةةة ءمحةةر دةةد  دد-32
 احل دسيةم حتلي  ال ي دري م مدملية  ع مددة( خلودار املطد ر ال  ي اجههد الب كس

     

      دإ  تر  للفحر سس  احر د د  م لك عيدد درجة  يي هد ا
 



344 

بواسىىطة إدارة المراجعىىة الداخليىىة والمتعلقىىة بمجىىاالت تتفيىىف مىىا هىى  درجىىة األهميىىة النسىىبية لمجىىاالت الفحىىص التاليىىة -3
 المتاطر وا تقا  المتاطر:

 قيام المراجعة الداخلية بفحص مجاالت تتفيف المتاطر وا تقا  المتاطر:

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
 3األهمية 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
 1األهمية 

ضة ع حل  مل   ط ير  سدليب ل طفيف املطد ر دد  ال ح   عاملعدةدرا ات بدر ال -40
 عاس طدائ ال لدندإ ععضر تطط الط ار  مؤ ال مة د  المرعف ال د طةس

     

   ي طة   رنةددس ات بةةدر ال حلة  دةةراية امل  جةدإ املعتةدا عاملعدلةةة ددة   عرضةةدإ -41
مهدةة   امهسدسةةية ع عرضةةد د لسدةة   امل رةةةة  ةةب    يرامةة  ا ال حلةة  ال  ريةة م عات بةةدر

 دليةةدية ااإ الولة ع ير الرامعة امللع اد  ال  ن ال مددية عاا فدةيدإ ال عد

     

   ي طةةة   رنةةةددس ات بةةةدر ال حلةةة  خمةةةد ر حت يةةة  امهدةةة   املدليةةةة املر بطةةةة   ناةةةطة -48
 ال  ري  عال  داإ ال دد ةم عخمد ر امدمظس

     

ل حلةة  ال تةةد   ةة يج خمةةد ر ال ةةلعةم عددةةس املطةةد ر دةةد   عزيةةز د ةةد س ات بةةدر ا-43
 ال دضة م  م اد  تدرج امليزانية 

     

دةةةد   عزيةةةز دةةة هس ات بةةةدر ال حلةةة  لس ةةةراف املتد لةةةة مدليةةةة ااسةةة دانة ع اةةةةل م -44
د ددي  ال ح  م ال دد ني املدلينيم الب ة   ااسة دلدريةم عامه ةراف املتد لةة   املاة تدإ 

 ك   دعرضة  اك  تدص إىل  ن اع  د   حمددا عيرحدإ ال  نسال  نك      

     

      اداإ  تر  للفحرسس  احر د د  م لك عيدد درجة  يي هد 
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 ما ه  درجة األهمية النسبية للبنود التالية والمرتبطة بالع قة بين المراجعة الداخلية والسلطات اإلشرافية-4

 السلطات اإلشرافيةالع قة بين المراجعة الداخلية و 

 المقياش واألوةان الترجيحية
هام 
جدا 
4 

 هام
3 

ط متوس
األهمية 
3 

قليل 
 األهمية
2 

عديم 
األهمية 
1 

 مو دةةر املةةةراجعني الةةداتليني  دلب ةةةك ةةب ملةة  املاةةةرمني    يك نةة ا ملةة  ا وةةةد  د ةة -43
يس ختفيةف لك  ية وط د دةاةة اةداإ اخلطةر الة  مت حتديةد د   اسةطة الطةرمنيم عمهةو دتةدي

 املطد ر امل  طددة   اسطة الب كم عد د عة دد  اس جد ة الب ك ل تد  ال عف امدداس

     

ملة   لبهةد  تةدرير  ة  و ن ةداس  ءي ب   مل  ال لطدإ اإلشرامية      لت  دعريد  ع   د-43
جةةةةراءاإ ال وةةةةحيحية امل طةةةةها  ع الةةةة  سةةةة  طه يدإ املراجعةةةةة الداتليةةةةةم عحةةةةهلك اإلع  دةةةة
  ة ل تد  ال عف ال  مت حتديد دساس جد

     

ي ب ةةة  لل ةةةلطدإ اإلشةةةرامية متةةةد اج لدمةةةدإ دعريةةةة دةةةر املةةةراجعني الةةةداتليني للب ةةةك -42
مل دةاة ن داجهةد ع  دةيد دم ع ةب     كة   ع ةجا  ةه  ااج لدمةدإ عاا وةداإ امهتةر  

 ميللس ني الطرمني د  دسبة در يجو الب ك ع بيعة عخمد ر ملليد ل ع عتيد   

     

 ب مل  املارمني احلو   مل  مهو للمرعف ال   دإ إىل اات دف  ع ااشةراف -42
بلةة ملعرمةة دةد إاا حدنةجل  حدةر لل ة ة املتم  تطة املراجعةة الداتليةةم عد دةاةة تطةة املراجعةة 

 ي دسية ع  ط  امل د   املعرضة للططر  اك  د دسبس

     

لةةةداتليني د دةاةةةة ةةةةدرا عظيفةةةة املراجعةةةة الداتليةةةة ملةةة  ي ب ةةة  لللاةةةرمني عاملةةةراجعني ا-42
 دراجعة عظداف إدارا املطد ر الراي ة عحفدية ر   املد  عال ي لةس

     

 الرةد ةةةة ةةةةدرا املراجعةةةة الداتليةةةة ملةةة      ةةة مر لللاةةةرمني دعل دةةةدإ مةةة  دةةةد  حفديةةةة-30
إجراءاإ إدارا معدلية عاإلشراف مل  العلليدإ عاملطد ر   امهناطة ال جدرية دد ط  طبي  ع 

املطةةد ر عدةة هس  تيةةيو املطةةد ر )عاملطبةة  ملةة  خمةةد ر ااا لةةد  عال ةة ن عال ةةي لة عال اةة ي  
 ع ج د د  املطد ر ااإ الولة  دلرحيزا الددنية امل علتة  كفدية ر   املد ( عتطط الط ار س

     

اإ الةةة   طةةةر  ملةةة  ي ب ةةة  لللراجعةةةة الداتليةةةة عال ةةةلطدإ اإلشةةةرامية اا  لةةةدئ  ةةةدل  ج -31
اإلس ا يجيةم عجة دا عجة  ر اإلدارا  إعالتراراإس ا يجية الب ك عاداج امهملد  )امه داف 

 عاحل حلة ع يك  العلليدإ( ل  يج د مل  الرةد ة الداتلية للب ك عإدارا املطد ر عاحل حلةس

     

      مدةدإ  تر  سس  احر د د  م لك عيدد درجة  يي هد 
 



344 

 ( 2)رقم ملحق 
 نتائج التحليل اإلحصائي )الوسط احلسابي املرجح واالحنراف املعياري(

 : عينة المسئولين بإدارة المراجعة الداخلية:المجموعة األولو
 N Mean Std. Deviation 

X1 43 4628 433س 
X2 43 4632 341س 
X3 43 4633 428س 
X4 43 4631 423س 
X5 43 4641 423س 
X6 43 4633 428س 
X7 43 3638 303س 
X8 43 4643 304س 
X9 43 4633 428س 
X10 43 4620 433س 
X11 43 4622 412س 
X12 43 4628 433س 
X13 43 4623 323س 
X14 43 4633 428س 
X15 43 4632 380س 
X16 43 4633 338س 
X17 43 4622 412س 
X18 43 4623 323س 
X19 43 4624 444س 
X20 43 4630 382س 
X21 43 4س422 32س 
X22 43 4س428 33س 
X23 43 4س303 42س 
X24 43 4س301 32س 
X25 43 4س433 28س 
X26 43 4س423 31س 
X27 43 4س303 38س 
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 N Mean Std. Deviation 

X28 43 4624 444س 
X29 43 4س433 20س 
X30 43 4س422 33س 
X31 43 4س431 23س 
X 32 43 4س423 31س 
X33 43 4س314 32س 
X 34 43 4س422 41س 
X 35 43 4س338 32س 
X 36 43 4س342 30س 
X 37 43 4س343 34س 
X 38 43 4س383 42س 
X 39 43 4633 428س 
X 40 43 4س424 32س 
X 41 43 4303 س  30س 
X 42 43 4س311 30س 
X43 43 4688 382س 
X 44 43 4س342 83س 
X45 43 4س303 42س 
X 46 43 4س423 32س 
X 47 43 4س422 32س 
X 48 43 4632 424س 
X 49 43 4633 422س 
X 50 43 4س423 31س 
X51 43 4628 433س 

X1-12 43 4638132 0842342س 
X31-24 43 4631324 0838032س 
X25-39 43 4632333 0832322س 

X 40-x44 43 4632130 0432433س 
X45-51 43 462323 0341238س 

Valid N (List wise) 43   
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 ين بإدارة المتاطرالمجموعة النا ية: عينة المسئول

 N Mean Std. Deviation 

X1 43 4633 06342 
X2 43 4631 06303 
X3 43 4642 06303 
X4 43 4633 06342 
X5 43 4630 06323 
X6 43 4630 06341 
X7 43 4633 06308 
X8 43 4633 06312 
X9 43 4642 06303 
X10 43 4632 06333 
X11 43 4642 06303 
X12 43 4620 0313س 
X13 43 4624 06441 
X14 43 4642 06330 
X15 43 4632 06383 
X16 43 4631 06331 
X17 43 4633 06330 
X18 43 4632 06343 
X19 43 4642 06331 
X20 43 4644 06382 
X21 43 4648 06343 
X22 43 4642 06331 
X23 43 4648 06343 
X24 43 4633 06330 
X25 43 4642 06331 
X26 43 4683 06311 
X27 43 4631 06331 
X28 43 4632 06333 
X29 43 4644 06308 
X30 43 4633 06303 
X31 43 4642 06328 
X 32 43 4642 06331 
X33 43 4632 06422 
X 34 43 4630 06423 
X 35 43 4642 06331 
X 36 43 4633 06303 
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 N Mean Std. Deviation 

X 37 43 4633 06342 
X 38 43 4633 06422 
X 39 43 4633 06303 
X 40 43 4642 06331 
X 41 43 4632 06322 
X 42 43 4644 06308 
X43 43 4633 06320 
X 44 43 4632 06322 
X45 43 4633 06382 
X 46 43 4640 06341 
X 47 43 4648 06322 
X 48 43 4642 06330 
X 49 43 4630 06341 
X 50 43 4630 06341 
X51 43 4642 06331 

X1-12 43 4633223 06833324 
X31-24 43 4631330 06388332 
X25-39 43 4642038 06822303 

X 40-x44 43 464000 06448234 
X45-51 43 4631282 06338283 

Valid N (List wise) 43   
 لتمام:بإدارة االالمجموعة النالنة: عينة المسئولين 

 N Mean Std. Deviation 

X1 32 4633 06341 
X2 32 4630 06332 
X3 32 4633 06333 
X4 32 4633 06333 
X5 32 4638 06223 
X6 32 4643 06230 
X7 32 4630 06304 
X8 32 4638 06383 
X9 32 4631 06342 
X10 32 4633 06333 
X11 32 4634 06328 
X12 32 4632 06333 
X13 32 4633 06332 
X14 32 4634 06304 
X15 32 4633 06304 
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 N Mean Std. Deviation 

X16 32 4633 06334 
X17 32 4633 06303 
X18 32 4621 06430 
X19 32 4633 06322 
X20 32 4630 06283 
X21 32 4633 06303 
X22 32 4633 06303 
X23 32 4683 06334 
X24 32 4648 06322 
X25 32 4633 06322 
X26 32 4633 06341 
X27 32 4633 06283 
X28 32 4642 322س 
X29 32 4630 304س 
X30 32 4630 283س 
X31 32 464632 323س 
X 32 32 4632 332س 
X33 32 4632 0342س 
X 34 32 4643 0343س 
X 35 32 4633 0304س 
X 36 32 4633 0303س 
X 37 32 4631 06342 
X 38 32 4633 06304 
X 39 32 4632 0300س 
X 40 32 4621 06430 
X 41 32 4632 06321 
X 42 32 4638 0324س 
X43 32 4682 06311 
X 44 32 4682 0324س 
X45 32 4633 0421س 
X 46 32 4633 0333س 
X 47 32 4631 0423س 
X 48 32 4630 0332س 
X 49 32 4643 0308س 
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 N Mean Std. Deviation 

X 50 32 4683 06303 
X51 32 4638 383س 

X1-12 32 4642332 06318432 
X31-24 32 4631333 06823213 
X25-39 32 4631882 06344334 

X 40-x44 32 4643222 06321334 
X45-51 32 4642244 06333304 

Valid N (List wise) 32   
 المجموعات الن ثة معا:

 N Mean Std. Deviation 

X1 182 4634 06314 
X2 182 4634 06331 
X3 182 4633 06314 
X4 182 4632 06382 
X5 182 4643 06322 
X6 182 4632 06322 
X7 182 4633 06338 
X8 182 4642 06331 
X9 182 4632 06318 
X10 182 4633 06382 
X11 182 4633 06330 
X12 182 4631 06331 
X13 182 4621 06423 
X14 182 4633 06312 
X15 182 4632 06323 
X16 182 4630 06332 
X17 182 4638 06303 
X18 182 4621 06423 
X19 182 4632 06322 
X20 182 4641 06332 
X21 182 4643 06313 
X22 182 4633 06344 
X23 182 4632 06332 
X24 182 4631 06342 
X25 182 4631 06333 
X26 182 4642 06323 
X27 182 4638 06313 
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 N Mean Std. Deviation 

X28 182 4634 06313 
X29 182 4633 06330 
X30 182 4642 06313 
X31 182 4634 06322 
X 32 182 4630 06322 
X33 182 4643 06330 
X 34 182 4642 06342 
X 35 182 4643 06331 
X 36 182 4638 06342 
X 37 182 4632 06343 
X 38 182 4633 06343 
X 39 182 4632 06424 
X 40 182 4638 06333 
X 41 182 4631 06333 
X 42 182 4633 06382 
X43 182 4682 06332 
X 44 182 4631 06333 
X45 182 4632 06310 
X 46 182 4644 06382 
X 47 182 4634 06323 
X 48 182 4633 06330 
X 49 182 4632 06343 
X 50 182 4630 06333 
X51 182 4638 06338 

X1-12 182 4633203 06822123 
X31-24 182 4633124 06823334 
X25-39 182 4638441 06822234 

X 40-x44 182 4641412 06433240 
X45-51 182 4638221 06342222 

Valid N (List wise) 182   
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