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 األهداء

  إلى:تواضع  ملالعمل  ا  ثمرةهذاأهدي    

الوصول  في الفضل لها فأحسنت و الحياءوالحياة  معنى تني  علممن ، إلى  قـلبيوضوء  ينجوهرة عي   
 أبي أيضا  هلل   إلى  قام أمي العزيزة حفظها املهذا ا وصوليإلى ت من أجلربما أنا عليه اآلن وصإلى  

 ياة أخوتي األعزاء حلت معهم  دروب امسمن تقا ىلإ

 كل األهل واألصدقاء والزمالء  ىلإ 

 طلب العلمفي  كل طالب علم قضى زهرة حياته  ىلإ 

 تواضعملكل هؤالئي أهدي هذا العمل ا ىلتسعهم مذكرتي  إ ملمن سعتهم ذاكرتي و ىلإ  
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 شكر وعرفان

على  يندا طيبا مبارك فيه على أن وفقمحهللامد حن، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدىهللا  مد حلا
 تواضع.ملام هذا العمل امتإ

رحاب  يفأعوام قضيناها  ىلامعية من وقفة تعود إجلياة احلا يفة ريخطواتنا األخنخطو  البد لنا أن 
بناء جيل الغد  يفة ريبذلك جهودا كب نيباذل ريامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثجلا

شرف ملاألستاذ ا ىلزيل الشكر واالمتنان والتقدير إجبلتبعث األمة من جديد   أتقدم أوال 
 ﴾بوحوصيخي  شبو﴿الدكتور

 امهذاالعملوإخراجهعلىأكملوجه.متوحرصهالدائمعلىإ،علىماأفادوأجادبهمننصائحوتوجيهات

عبد الحميد بن باديس  امعة ريجبيعأساتذتياألفاضلبكليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةوعلومالتسيىلمجإ
 بمستغانم.

 ﴾يسعد عبد الرحمان﴿واألستاذ﴾بدراف الجياللي﴿ناقشةكلمناألستاذملنةاجلأنأشكرينكمااليفوت
 منتوجيهات.يلوعلىماسيقدمونه،ممناقشةهذاالبحثهلعلىقبو

 .ذكرةملازهذهاجنكلمنساعدنيمنقريبأوبعيدعلىإىلوأختمشكريإ

 ،وإنأخطأنافمنأنفسناهللا  فإنأصبنافمن،يعامجميزانحسناتنايفعلهذاالعملجيالعليالعظيمأنهللاوأسأل
 التوفيق.يلوهللاو
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 تمهيد-0

اث دــألحت وااـــــلعملياد ـــــتعقت  واـــــملؤسسام ـــــحجدةاـــــيزو ـــــة هـــــخليالداة ـــــجعاملرار وـــــي لظهـــــألساسال ـــــلعامإن ا

افة ــباإلض، اــهلة ــلتابعواة ــلقابضوعارــلفت  واياــنسجلدة ادــملتعاةــليولدت اركاــلشر ااــنتشاذلك ــك، ويةداــالقتصا

ع ــى منــل علــة تعمــملؤسسال ــخد أداة داوــجوري ورــلضان ــمن اــذلك كــل، بــلتالعء وااــألخطد اوــجوك ــلذ ىلإ

م تقو، وملشاكلهاة رــمعاص، وةــملؤسسا يفت ــلوقال ــكدة وــموجن وــتك، ثهاودــت حــقء واــألخطف ااــكتشوا

 ؛يةدور ليس وجعة بصفة منتظمةاباملر

 فكتشاا ىلإ فدـيهيذـلا يدـلتقليا موـملفها لوـحتثـحيرع،اـكلمتسـةبشـخليالدا ةـجعاملرا ةـظيفو رتلقدتطو

 ذهــهلؤـلتنبا ىلإ خليادـلا عـجاملرا لـعمقاـتوسيعنطىلإ فيهديلذا ديثحلا مملفهوا ىلإ لغشوا لتالعبوا ءألخطاا

 اطرـملخا ةـجهامويفةـملؤسسا ذهاـتتخيتـلا اءاترـإلجا مـهأ دـحأ ةـخليالدا ةـلرقابا منظاربيعتو ؛ ءاـألخطا

 ادرـألفا لـنقبـهمـتمتطبيقـيو ،ةـلفاعليوا ءةاـبالكفزاـتميةـخليدا ةـقابر ماـعنظـضإن و ثـحي،دمنهاـحلوا

 ءةاــلكفا مدــعتاالــحو اترــلثغا عــتتبيفاهمــتسو ،جههااتويتلا ملخاطرا ايةللمؤسسةمنمحيشكلدارة،إلوا

 السياسات و اإلجراءات و مدى اإللتزام بها من طرف املؤسسة. فراوــتو قــلتحقوا اطرــملخا مــيضحجــفختو

 لرقابةا متفعيلنظاو تقييمهاو ملخاطرباملؤسسةا دارةلصحيحإلا لفهما نلذلكفإ

 تاــــملؤسسا عىــــاتســــماذــــهو اطرــــملخا ذهــــرهــــثأ لــــتقليو بــــنيفجتلاــــكلفعــــاهمبشـةيسـخليالدا

 .هاارستمروا هلنجاحهاــــقيقيفحتيةداــــالقتصا

 :لرئيسيةا لمشكلةا  -0

 ةـاطربالمؤسسـلمخإدارة ا وأداءخليةفيفعاليةالدا جعةالمراظيفةو تساهمأن  يمكنىمدأيلىإ

 ؟يةدالقتصاا

 :لفرعيةا ألسئلةا -0

 ؟يةدالقتصااملخاطر باملؤسسة إدارة ايفل خلية بشكل فعاالداجعةاملراظيفة وة مهمساى ما مد-1

 ؟يةدالقتصااملؤسسة ا يفملخاطر اديد حتإدارة وية مهخلي ألالداجع املراعي وو ى إدراك ما مد -2

ما  - 4؟ يةدالقتصااملخاطر باملؤسسة إدارة اتفعيل  يفخلية الداجعة املرل اكم ألعماحمم تطبيق نظادور ما هو  - 3

 ؟يةدالقتصااملخاطر باملؤسسة دارة اخلية إلالداجعة املرانشطة أ يفخلي الداجع املردور اهو 
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 البحثفرضيات  -0

 تلفرضياا نـــةمـــموعجمياغةـــابصـــثقمنـــلبحا كاليةـــشإ نـــةعـــإلجابا ةـــلواحمو عوـــملوضا تاـــيثيحبماـــإلملا دـــقص

 :هيو ملبدئيةا

αتوجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة يساوي  -1 =  ةـجعاملرا ةـظيفو ةمهاـمسنيـب0.05

 ؛يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا يفلةبشكلفعاـخليالدا

αتوجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة يساوي  -2 =  تقييمودـدييفحتةـخليالدا ةـجعاملرا ةمهاـمسنيـب  0.05

 ؛يةدالقتصااملؤسسةايفاهلالستجابةوا ملخاطرا

αتوجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة يساوي  -3 =  يةمهخليألادـلا عـجاملرا يـعإدراك وو  ىدـمنيـب0.05

 ؛يةدالقتصاا ملؤسسةا يفملخاطرا ديدحتإدارة و

αتوجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة يساوي  -4 =  جعةاملرالاــمألعمـكحمماــقنظـتطبيىدــمنيـب 0.05

 ؛يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا تفعيليفهاودور  خليةالدا

 :علموضوا ر ختياا راتمبر-1

 منها:رات عتباة انتيجة لعدن ا كامنوإلصدفة اليس من قبيل ع ملوضوا اذهلنا رختياإن ا

ت اـــمللتقيات وارمتؤـــملا يفه ـــحولث اـــحبألاة ـــيمهأد ـــياتز، وهنارـــلات ـــلوقا يفاطر ـــملخع إدارة اوـــة موضـــثاحد- 

 ؛ليةولدا

رات اـالستشا ميدـتق يفة ـخليالداة ـجعاملراه ـتلعبي ذـلور ادـبالل اـألعماة ـا عالقة ببيئهلن مملعديد ل اغفاإ- 

 ؛ملخاطرن إدارة ابشأت لتوصياوا

 .يباسحمصص تدقيق ختي يتناسب مع ميدكاأث ميحبلةتقدواحم- 

 أهمية الدرسة:-0

بحت من ـصأ يتـلاية داـالقتصت ااـملؤسسا يفة ـخليالداجعة املراظيفة وية مهأ يفسة رالداية هذه مهأتتمثل 

قيق يفحتة مهاـملسوااطر ـملخإدارة اة ـنظمي أرتـتع يتـلالضعف ط اعلى نقاء لقضان اضما يفتساهم  يتلدوات األا

م تقو يتلاائز ـلركت وااـملتطلبال ـتفعي يفخلي ادـلاع ـجاملراز دور ارـبإذلك ـك، ةـية للمؤسسجتارتإلسااف ألهدا

 .ملخاطرإدارة اعليها 
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 سة:ارلدا افهدأ -1

 ملخاطرباملؤسسةاتهدف هذه الدراسة بسكل رئيس ي إلى قياس مدى فعالية وأداء وظيفة املراجعة الداخلية في إدارة 

 إلى:و تهدف أيضا ،يةدالقتصاا

 ؛ملخاطر باملؤسسةإدارة اية مهخلي ألالداجع املرى إدراك امدف لتعرا-

 ؛ منهج عملهاوملخاطر إدارة اعلى ف لتع را- 

 ؛ملخاطرو إدارة اخلية الداجعة املرانيلعالقة باز ابرإ-

ة ــخليالداة ــلرقابم ااــة نظــفعاليءة واــد كفــمح بتحديــتس يتــلاة ــخليالداة ــجعاملرأدوار اف ــتلخمى ــعلف رــلتعا- 

 ملخاطر.إدارة ا يفها ودور 

 :لسابقةا تسارالدا-0

 صـصخت،ريتـماجسةذكرـم" ملخاطرإدارة ا يفخليةالدا جعةاملر" دور اانميبعنوريلبجا حلصاديسةشادرا-0

 جعةاملراةــظيفو ةمهاــمسىدــىمــعلفرــلتعا ىلإ ةــسرالدا ذهــدفتهــدهــلق،2211-2212،قــمشد ةــجامع،بةــاسحم

 ةـسرالدا ائجـمنتـهأ من،واصةخلوا لعامةا يةرلسوا رفملصاا يفملخاطرإدارة ا عمليةيفخليةالدا

 يةروــلسا رفاــملصا يفاطرــملخإدارة ا ةــعملييفخليادــلا دقيقــلتا طاــةلنشــةفعالمهاــدمســهاليوجـنأ

 ، ةـــاصخلا يةروـــلسا رفاـــملصا يفاطرـــملخإدارة ا ةـــعملييفلاـــكلفعـــخليبشادـــلا دقيقـــلتا طاـــاهمنشــيس،ةــلعاما

 قسممستقلللتدقيقاثحدإ يفاعإلسروا،ديهاــاطرلــملخإدارة ا ةــبعمليريــكلكبــبشو رفاـملصا ماــهتما ورةرـضو

 ؛لتدقيقا تبعيتهللجنةلجباتهمنخالابوماـةللقيـلكافيا تقالليةـلعامةيتمتعباالسا رفملصاا يفخليالدا

 يفاطرـملخإدارة ا لـتفعييفخليادـلا دققـمل" دور ا انوـبعنن،دهوـملا هيمارـبإ حاـبر هيمابرإ سةدرا -0

 2211محاسبة وتمويل،الجامعة اإلسالمية بغزة، صـصخت،ريتـماجسةذكرـم"ةزــغعاــقطيفةــلعاملارفاـملصا

 ةإدار  ماـــيمنظـــتقيو ةـــقبارمبهـــةقيامـــيمهوأ ،خليادـــلا دقيقـــلتا لاـــمألعمـــكحمماـنظدوـجو ةـيمهأ ركدـايـكم،

توصلت الدراسة إلى أنه ليس من مهام التدقيق الداخلي تحديد املخاطر وإدارتها  اـــكمف،رـــملصا يفائمـــلقااطرـــملخا

  خليادـلا دقيقـلتا نيـيقبـنتنسـالبدمو ،ملخاطرإدارة ا نبشأتلتوصياوا راتالستشااو إنها دوره يتمثل في تقديم 

 دةاـــيز ةـــسرالدا ذهـــهيفةـــملقدما تياـــلتوصا مـــهأ من.وفرـــملصا يفءةاـــلبكفـــلعما ريـــسنماـاطرلضـملخودارة ا

 نيدققـملا راتدـةقـبتنميماـالهتما دةاـيز لعملعلىوا رف،ملصاا يفملخاطروإدارة ا خليالدا دققـــملا نيـــيقبـــلتنسا

 ؛جهو كملأ مهامهعلىداءبأملقياا خليليتمكنمنالدا ملدققا ستقالليةا تلعلىتدعيممقوماـلعما ،نيخليادـلا

 



 

 ج
 

 حدود الدراسة: -1

 :لموضوعيةا ودلحدا-أ

 ةــــــاطرباملؤسســــــملخإدارة ا يفةــــــخليالدا ةــــــجعاملرا ةــــــظيفوأداء و ةــــــى فعاليــــــتناعلــــــستدرارــــــقتصا

 ةـــجعاملرا ةـــظيفو ةمهاـــمسو ،اطرـــملخوإدارة ا ،ةـــخليالدا ةـــجعاملرا ىـــعلءوـــلضا ءاـــلقإ لالـــنخـــيةمداـــالقتصا

 ،يةدقتصاا ريـــلغداراتاإلوا تاـــملؤسسءاتثناـــباسدياـــالقتصا ابعـــلطذات ا تاـــملؤسسا يفاطرـــملخإدارة ا يفةـــخليالدا

 .سةرالدا تقتضيهيلذالكنللمنحىو ،

 :لمكانيةوا لزمانيةا ودلحدا-ب

 رإلطاااـــمأ،2215 نةـــلسياـــهرمـــشو  رساـــهرمـــشنيابـــةمـــقعالوا ةرتـــةللفـــسراللدينزمـــلا راـــإلطا دـــديمتحتدـــلق

 مستغانم. بواليةةجداملتوا يةدالقتصاا تملؤسساا بعضيفيتمثلكانيملا

 لمستخدمة:ا دواتألوا لمنهجا -01

 تياـــلفرضا دعمـــتاملنهج الوصفي التحليلي،وذلك بهدف التوصل إلى نتائج منطقية  امستخدا سةعلىرالدا تعتمد

 عوـــملوضا تـــلوتنايتـــلا تاـــبيدألا ملـــتشيتـــلوا ةـــلثانويا دراـــملصا امتخدـــسا تمـــايـــكم،  ةـــسارلدا يفاردةوـــلا

 نينالقوا كذلكو ةـــملتخصصا تياور دـــلا يفتاالـــمقو ةـــعلميتاـــسودرا ثاـــحبأ نـــرهمـــنشمتاـــذلكمـــكو

 بةـاسحملا نييفـملتخصصا ةاتذـألس،ا تاـملؤسسا يبـاسحمو نيجعاىمرــاعلــيعهزتومتو ،سةرالدا عوضومبملرتبطةا

 لـللتحليspssامجـبرنلالـنخـمنتبياـالسا لـليحتو ةـجلمعامتتوساباحلاافظيـحم،  دينـملعتما نيبـاسحم،ةـجعاملروا

 .لبحثا عيةملوضوور لضروا ملناسبةا إلحصائيةاراتاـالختبا اءرـجوإائيـإلحصا

 :سةمايليرالدا هذهءثناأ جهتناوا يتلا تلصعوباا نيمنب:لبحثا تصعوبا-00

 ؛ملهمةا اصعبعليناممت،ملؤسساا يفملخاطرإدارة ا يفمتخصصةإدارةدجوو معد-

 ؛سةرالدا عملستهدفةملوضوا لفئةا بستيعاا نقص- 

 ؛لعينةا ادفرأ عةعلىزملوا راتالستماا ميعكلجتصعوبة- 

 .تهللباحثةدعاوإ نالستبياا علىدلرا لجاأ امرتحا معد- 

 تياــلفرضا راــالختبو ،ةــلفرعيا تالؤاــلتسوا ةــحوملطراكاليةــإلشا ىــةعلــلإلجابلبحث:ا ىمحتو-00

 :يلثكالتاــلبحا ميمــتصمت،ةــحرتملقا



 

 ح
 

،    نــهمــليإ لوــلوصا دــانريــدئيملــمبروــمتصــسر نــتمكنمــنىتــةحــسرالدا كاليةــشإ اــافيهــنجلعا:ةــمقدم -

 يتــلا تعوباــلصوا ،عــملتبا يــلعلما نهجــملوا عوــملوضا راــختيا بباــسوأ ةــيمهأ ناددــاحــكماف،دــهأ

 ؛سةرالدا عوضومباعالقةيتهللا لسابقةا تسارالدا همأ ىلإ تناكماتطرقناــضرتعا

 هـــنخاللـــامـــلنوحا:ول ألاثــــــملبح، ا مبحثينمنــــــيتضوالداخلية،الفصل األول: اإلطار املفاهيمي للمراجعة  -

 اــعهانووأ ةــخليالدا ةــجعاملرا ةـــظيفو ىلإ قرـــلتطا ثاني تملا ثـــملبحوا ،ةـــخليالدا ةـــجعاملرا ةـــىماهيـــعلفرـــلتعا

 ،داري إلا يمــلتنظا يفاــموقعهو  اليبهاــسوأ

 ملبحثا ،ةمباحثـثالثلالـنخـهمـتجلمعامت، املخاطر،املراجعة الداخلية في إدارة املخاطرالفصل الثاني:إدارة  -

 لــنهجعمــمو اليبــسأثانيلا ثـملبحا يفاـلنوتناو ،اطرـملخإدارة ا لألساسيةحوا ملفاهيما علىفخصصللتعرول ألا

 ؛ملخاطرإدارة ا يفةــخليالدا ةــجعاملرا ةــهفعاليــافيــلنوثفتناــلثالا ثــملبحا اــمأ ،اطرــملخإدارة ا

نظرة عامة ولاــنتنول ألا ثــملبحا يــففثالثة مباحث، ىـلعلــلفصا اذــتملهــيشو،الفصل الثالث:الدراسة امليدانية -

و  مكونات و منهجية الدراسة امليدانيةهـــفيول اـــنتنثاني لا ثـــملبحا اـــمأز حول الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغا

 ؛ليلهاحتو ةـــنيامليدا ةـــسرالدا ائجـــنتأخيرا املبحث الثالث

 تياــلفرضا راـختبا ائجـنتي،ورـلنظا يرـلفكا راـإلطا اضتعرـسالالـنخـامـليهإ لـملتوصا لنتائجا كرنافيهاذ:خاتمة -

 ت،ىشكلتوصياــتعلــكانتاــحارتالقا نــةمــلمجدمناــاقــليهإ لــملتوصا ائجــلنتا ىــعلءااــبنو  ،ةــسراةبالدــملتعلقا

 .ةثجديدحبقفاوأ



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل األول املراجعة 

 الداخلية

 



 

2 
 

 تمهيد:

وع رـملشااحب ـصم وـيقة ريغـلصت اعاورـملشاي ـففم،دـلقاذ ـعليه منرف خلية متعاالداجعة املرط انشاإن 

ة ــالحلاذه ــه يفوه ــعمالأى ــة علــلرقاباق ــقيحتل ــجأن ــمر اــالستفسوايم ــلتقيواة ــجعاملراءاتارــجإبعض ــبدة اـع

 ايةمحلتأكدمنواملرسومةتالسياساوا ططخلبااماللتزا نلضماو ،خليالداجع املراهو وع ملش ر ااحب ــصن وــيك

 ؛ملؤسسةا لصوأ

 تاـــلبيانا حةـــصىدـــنمـــدمـــلتأكا نـــمدارةإلا نـــكميثـــةحيـــخليالدا ةـــجعاملراىلإ ةـــاجحلا ترـــاظهـــنهنـــم

 الرقابة الداخلية و اإللتزام بها، لتأكدمنسالمةنظموا اهلملقدمةا

ة ـــجتلنااة ـــلثقاة ـــمأزد ـــبعتاـــملؤسساة ـــل حوكمـــتفعي يفا ريـــكبودورا ة ـــيمهأة ـــخليالداة ـــجعاملرت اذـــخأا ـــكم

 .رةاــملنهتااــملؤسسا يفابي ــلرقداء األاعف ــن ضـــع

 :أينا تقسيم الفصل األول إلى مبحثينو بالنظر إلى األهمية التي حظيت بها املراجعة الداخلية فقد ارت

 ؛خليةالدا جعةاملرا ماهية:ول ألا لمبحثا

 داري؛إلا لتنظيما يفموقعهاو خليةالدا جعةاملرا اعنووأ ظيفةو:لثانيا لمبحثا 
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 خليةالدا جعةالمرا ماهية:ول ألا لمبحثا

 دوـملوجاة ـلرقابياة ـألنظمام ـهأد ـحتوأاـملؤسسااـز عليهـترتك يتـلاائف ـلوظام ـهأن ـة مـخليالداة ـجعاملرا ربـتعت

 طةــــألنشا ةــــيلكافــــتقييمطاــــنش،وةــــملؤسسا لــــخدا ثدــــحياــــلمــــطتهاكــــساببوــــقاتردارةإلا دــــبيأداة  يــــفهبها،

 . خليةالدا لرقابيةا نظمتهاأ حيثتعملعلىتطوير،ملؤسسة ا يفتلعملياوا

 :خليةالدا جعةالمرا تعريفو ةنشأ:ول ألا لمطلبا

ارات رـم قـعد يفدور ن ـه مـا تلعبـمل، ةـملؤسسال ـخداة ـلرقابياة ـألنظمام ـهأد ـحأة ـخليالداة ـجعاملرا ربتعت

 عليها.ة مللقاالية وملسؤالتخفيف من دارة واإلا

 خليةالدا جعةالمرا ةنشأ-الأو

ة ـجعاملرر اوـد ظهـبعت رـد ظهـقوية داـالقتصاطة ـألنشاع ـتوسر ووـع تطـة مـخليالداة ـجعاملرا ىلإة ـاجحلت اظهر

ذهم ـتنفيوا ـفيه نياملـلعءة أداء اكفاى على مدف لشركة بالتعرم إدارة اهتما، وأدى اجية بوقت طويلراخلا

في الوحدة و فحص األداء خلية و توجيهاتها إلى ضرورة وجود محاسب داخلي يقوم بتقييم األنشطة الدا تهاـلسياس

 ،1خليالداجعاملرا سما يطلقعليهاملحاسبي فيها 

في  1121 نةـة لسـلعاملياةـمزألا ىلإاـهرع ظهوـث يرجـحي، بياـة نسـة حديثـظيفوة ـخليالداجعة املراظيفة و ربتعت

  يضـــفخت،و التي أثرت سلبا الشركات وأدت إلى ضرورة الدقيقة للحسابات بهدف ةـــألمريكيا ةدـــملتحا تاـــلوالي

 يفنذينيعملوــلا نيوظفــمىلإ ماــملها ذهــضهــلبعــتوكيتركاــلشا تــحرتقا اــنهنــمو ،يفراـــملصا

 ؛لرقابةعليهما منعنوضفرطخلهابشردا

 دياـأليا نوـثلميلذينوا ،للمؤسسةنهمتابعوو جعةاملرا لبأعمانلذينيقوموا نيخليالدا نجعواملراقدظهرو

 نــفمــلتخفيا وــهو يــلرئيسا فدــهلا قــبتحقينمحوــذينيســلوا ،نيجيراــخلانيجعارــللمنوجلاــملعأوا ةاعدــملسا

 ،2لوظيفةا ليسو خليةالدا جعةاملرمامفهونهناتكو،وملؤسسةاءاــعبأ

 نـكميالطاـكنشافرتـالعا حديثةىتحألوالستعماا ةــــملؤسسا لــــخدا تقلــــمسطاــــبحتكنشــــصأثــــحي 

من القانون التوجيهي  42من خالل املادة  تلثمانيناعليها املشرع الجزائري في نهاية  ا صـدنـفق،هـعنءتغناـالسا

 لعموميةا تملؤسساا علىنييتع:"نهأ ينصعلىيلذا 1188جانفي  12الصادر بتاريخ  88/21للمؤسسات رقم 

 "،هاريتسيو هاريسطامنأ ةبصفةمستمرنيسحتوةـملؤسسا يفةـقباةباملرـةخاصـخليدا لـيمهياكـيةتنظداـالقتصا

 

                                                           
 ؛531،ص3002ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،،لتطبيقا لىإ لنظريةا منتلحساباا قبةامرو جعةالمرا،ياالسيدسرا مدحم1
 ؛ 01،ص0991دار البشير،عمان،،كيلسلىالمحتويوالنظرراإلطااخليةالداجعةالمرا،حلصاات أحمد رـلعما2
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 خليةالدا جعةالمرا تعريف-ثانيا

 ىلل إوـلوصال ـجأنـمى ورـخأ ىلإة ـن هيئـمى ورـخأ ىلإة ـن مرحلـة مـخليالداجعة املرل ايف حورلتعادت اتعد

لتالية:ت التعريفاح ارتتعريف شامل نق

 تاــعملينيــسحتو ةــلقيماافةــممإلضــوعيمصــموضو تقلــمسري اــستشوا ينأميــتطاــينشــه" ةــخليالدا ةــجعاملرا-

 يمـباطيلتقيـنضا نهجـمو ةـةمنظمـليآاملؤسسة عبر مساعدتها في تحقيق أهدافها بواسطة اكتساب املؤسسة 

 ،1"ملؤسسةاحوكمة ت عملياولرقابة واملخاطر إدارةافعالية نيـسحتو

إدارات  نـــمأو إدارة  مــهقســبموــتقليقــمسطاــنشيفلــةتتمثــخليالدا ةــلرقابمااــننظــمءزــةجــخليالدا ةــجعاملرا-

 تلعملياوا ملاليةا يررلتقاوا ئمالقووا تلسجالوا لدفاتروا اتملستندا فحصو جعةامهمتهمرو ة،ملنشأا

 ،2لتقييما العليابنتائجهذا دارةإلا ىلإ يررتقاميتقدمثة،ملنشأا يفمألقساوا داراتإلأداء ايمـتقي،ملختلفةا

 ةـجعاملر" ااـهلامالـاشـتخلصتعريفـنسأن  كنناميخليةالدا جعةاملختلفةللمرا يفرلتعاا هذهلمنخال

 صــلفحا ةــبعمليماــلقيا يفةــلوظيفا ذهــهتاطاــلنشــتتمث،ةــملؤسسا لــخدا تقلةــةمســظيفو ةـخليالدا

تحت تصرف مديريةـو هذا من أجل مراقبة سير املؤسسة،و لتحقيق فيما إذا كانت  وعةــملوضا ائلــللوسوريدــلا

 طةــألنشا عــيمجوأن  قةداــصتاــملعلوموا رعيةــشتاــلعمليوأن ا ةــلكافيا تماناــلضا منــتتضاإلجراءات املعمول بها 

 ".ملوضوعةا اللنظمــفقو ريــةتســملؤسسا لــخدا

 خليةالدا جعةالمرا افهد: أنيلثاا لمطلبا

ع ـة تضـملؤسسات ـفكان، غيلهاـتشوة ـملؤسساطة ـنشدة أاـيل زالـن خـة مـخليالداة ـجعاملرا ىلإة ـاجحلت ارـلقد ظه

ءات رــالجاك ــتلع اــتبى إدــن مــد مــلتأكا ىلاد إرــألفل ااــسربإم وــتقت واــلسياساءات وارــإلجان ــة مــموعجم

 .فرحنأي أايتها من محت واــلسياسوا

 خليةالدا جعةالمرا افهدأ-الأو

أو  ءاـيدلألخطـتتصـةليسـجعاملرا ةـظيفأن و ثـحيال تهدف املراجعة الداخلية إلى معاقبة أو تهديد املوظفين 

تهدف إلى التحقق من سالمة  اـمنوإ ،ثهاودـحيفككوـملشا لاـألعمأو ا فةـملكتشا ءاـألخطا آلخرينعنا معاقبة

 ةــمالئماءاترـــإلجوا تاـــلسياسا ذهــهوأن  ،غيليةـــلتشا ةــملؤسسا اءاترـــجوإ تاــسياستنفيذ

 ةـجعالرئيسيللمرا فدهلأن ا بتوضيحجيو ،تاــلبيانا ةــجلةمعاــوليمشو غيلـــلتشا ةـــقفعاليــةلتحقيـــكفايو

 صـلفحا تاـيلعمليـتجفرعـالمنإ ألمرليسا لكنو تملخالفاوا لتالعبأو ا ءاـألخطا فاـكتشا يسـةلـخليالدا

                                                           
1Jacques Renard,Théorie et partique d'audit interne, les éditions d'organisation, 7éme édition،3050،p07،  

 039،ص0999،المفتوحللتعليمةلقاهرا معةجا ،جعةالمرا تساسياأ،ونخروآ دموحمحامدرمنصو2
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و  يطـــطيفختدارةإلا ةاعدـــيةملسراـــستشا ةـــظيفو خليادـــلا عـــجاملرا ةـــظيفأن و دـــجنكـــلذ ىـــعلو ،هـظيفتأداءو

 و ليست وظيفة بوليسية تهتم بالبحث عن املتالعبين و مقترفي الجرائم، اـــظائفهو ةـــقابور  يمـــتنظ

 :نساسياأ ناهدفاهلخليةالدا جعةاملرأن ا لنانيلسابقيتبا ضلعرا منو

يةلحماا -0

 : ألتيا ملاضيةللتحققمنا لوقائعوا اثألحداجعةامايةمرحلا ممفهوينيع

 ؛اسبيةحملا تلبياناا علىدالعتماا مكانيةإ منو اسبيةحملا لرقابةا تطبيقو قةد-

 ل؛امهإلوا لسرقةا لكافيةمنا ايةمتقدةلنشأا لصوأن أ-

- ؛اسبةحملا ظيفةوو  ،لتنفيذا ظيفةوو  ظ،الحتفاا ظيفةو نيايتعلقبالفصلبمبخليةخاصةالدا لرقابةا رختباا-

 ذــلتنفيــقتسلســقحياــمبلاــألعما يمــثتقســنحيــخليمادــلا بطــلضا يمــتقي

 .لألعماا ارتكرىلإ ديااليؤمبو ،قبلهيلذا ملوظفا تفعملياــلموظــدققكــثيــيحبت،اــلعمليا

 هـــجأو عــيمجيمــتقيو داــنتقا نــتمكنمــلية،ربــخلوا تــلوقا نـــهمــخليلديادــلا عــجاملرأن ا ذكرــديربالــوجــاهــمو

 .يلملاا لتدقيقا مايةحلا فلذلكيطلقعلىهدو ،خليةالدا لرقابةا

 ئيإلنشاا -0

ن  ـد مـلتأكامن ـائي يتضـإلنشف ادـهلم اوـمفهن إـفا ذـل، ويلاـملاث ادـألحاة ـجعامل راد متداإلنشائي ف ادهلايعد و

 ؛قبةاموضع مرة ملنشأط انشامن ء كل جز

ة ـــريطخلل االـــن خـــة مـــخليالداة ـــجعاامج للمرـــيس برنـــتأسل الـــن خـــمن وـــيكف دـــهلا اذـــق هـــقيحتن إـــذلك فـــلو

ثال ــممة ــالحلاذه ــه يفد ــخلي يعادــلاع ــجاملرن ااــك فــلذى ــعلء اــبن، وةــملالياير راــلتقل االــن خــيس مــلوة ــلتنظيميا

اف دـألهاع ـة مـلفرعياة ـألنظماف ادـهرب أاـتقى دـيم مـه يقـك ألنـل، وذةـملاليدارة اإلـثال لـممليس ولعامة دارة اإلــل

 دارة.إلامع ما تتطلبه م لنظااشي متى مدأو ا هللعليا دارة اإلاعتها ـضو يتـلا

 :1مايلينيلسابقا نيدفهلاىلإخليةكذلكباإلضافةالدا جعةاملرا افهدأ منإن 

زيادة قيمة الشركة و تحسين عملياتها من خالل مشاركة اإلدارة في تخطيط إستراتيجية الشركة و توفير  -

 ؛تيجيةارتإلسا تنفيذتلكيفتساعدهااملعلومات التي

 ؛ملخاطرإدارة ا فاعليةنيسحتو ميتقو-

                                                           
 ؛591-591،ص.ص3053مجلة الدراسات اإلقتصادية المالية،  في تفعيل حوكمة الشركات،خلية الدا جعةالمردور ا،صيفأو ضرخلي،سعيديحي1
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 ؛لرقابةا فاعليةنيسحتو ميتقو-

 .قبتهاامرو ملنظمةا نشطةأ توجيهتفاعليةعمليانيسحتو ميتقو-

 خليةالدا جعةالمرا قنطا: لثلثاا لمطلبا

 :1لمنخالداءألا فعاليةو ءةتقييمكفاو خليةفحصالدا جعةاملرا قيتضمننطا

 ائلــلوسا ذلكــكو اــهتهانزو غيليةــلتشوا ةــملاليا تاــملعلوما ىــعلداــالعتما ةــمكانيإ ىدــةمــجعامر-

 ت؛ملعلوماا لتقريرعنتلكوا ،تصنيفو س،قياو ،دــتخدمةلتحديــملسا

 ؛كنامملكذ نهاكلماكادجوو لتحققمنوا لألصوا علىظفاحلا سائلو جعةامر-

 ؛  ملستخدمةا اردملوا امستخدا ءةتقييمكفا-

أو  تاـــلعمليا تـــكانوإذا  وعةـــملوضا افدـــألها عـــىمـــائجتتماشـــلنتأن ا نـــدمـــمجللتأكاربـــلأو ا تاـــلعمليا ةـــجعامر-

 .اهلططخممجتنفذكماتنفذكماهواربلا

 خليةالدا جعةالمراهميةوأ خصائص: بعالرالمطلبا

 فــــتلخمأداء  ىــــعلنيلوؤــــملسا اعدــــةتســــقابير داةأــــاكــــليهإ ةــــاجحلا دــــياعتزــــةمــــخليالدا ةــــجعاملرا ةــــيمهأ تدــــياتز

 بها. م،و نظرا للخصائص التي تمتازظائفهو

 خليةالدا جعةالمرا خصائص-الأو

 :2هيو صائص خلاملة من جبخلية الداجعة املرز اتامت

 لـــكيفو تاـــملؤسسا يفقـــيتطبـــفه:املةـــةشـــظيفو ةـــخليالدا ةـــجعالمرا -0

 ؛ ملؤسسةا ظائفولـــىكـــبعلـــثتنصـــحي،ائفـــلوظا

 صـلفحتااـالعمليـهلةـلتابعا حلاـملصوا اتدـلوحا تلفخمضعختحيث:يةدور  ظيفةو خليةالدا جعةالمرا -0

 ة؛يمبصفةمستمرـلتقيوا

أن  جعاملرا فعلىى،رـألخا ائفـلوظا ظائفو ظيفةمنو خليةالدا جعةاملرأن اغمر:الستقالليةا -0

 .يتسمعملهباملوضوعيةىتمستقالحنيكو

                                                           
 كلبنوا سةحالةدرا)ليةولدا لتدقيقا ريعايملا ءضويفخاطرملإدارة ا خليعلىالدا لتدقيقا ثران،ضور يبمصطفىد بيهاإ1

 ؛53،ص3053ة،غز،إلسالميةا امعةجلا ،لتمويلوا اسبةحملا يفتيرجسالمادةمقدمةلنيلشهاةمذكر(ةغزعقطايفلفلسطينيةا
 دةمقدمةلنيلشهاةذكرز،سةحالةسونلغا،درايةدالقتصاا لمؤسسةا فيداءألا لماليةفيتقييما خليةالدا جعةالمرور اد،دمعمرسعاريشد2

 15،ص3002/3009،داسبومرةبوقرمدحمأ جامعة،رياجستملا
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 :1يفخليةتتمثلالدا جعةاللمرىخرأ خصائصكهناو

 ة؛ملنشأا يفألنشطةا يعمجهمةفحصمبخليةالدا جعةاملرا ظيفةو تصخت-

 ؛ظيفةتنفيذيةو كثرمنهاأ يةرستشاا ظيفةوخليةالداجعةاملرا-

 ؛خليالدا لضبط، وا اسبيةحملا لرقابةا افيهامب،يةدارإلا تلرقاباا يعىلمجإ خليةالدا جعةاملرا طتدنشامي-

 ؛ اسبيةحملا لرقابةا تعملعلىتقييم-

 .بتحقيقهميقوفعملسوأداء  يفكرتيشأو  لتنفيذا لعماأ عملمنيبأميقوأنبجيخليالالدا جعاملرا-

 خليةالدا جعةالمرا هميةأ-ثانيا

ة ــة نتيجــلعامليب ارــحلاة ــلعاملياية داــالقتصاة ــمزألل االــة خــر جديــكثرة أوــةبصــخليالداةــجعاة للمرــاجحلت ارــظه

إدا ر ات ن حاجة ـــال عــفض، كــلذن ــليةعوؤــملست اركاــلشاذهــهإداراتل ـــمحتت وركاــلشان ــد مــلعديس االــإلف

 ةـــخليالدا ةـــجعاملرا ةـــيمهأن أ كـــالشو، ديهاـة لـخليالداة ـلرقاباةـنظمأة ـفاعليى دـة مـملتابعت ركاـلشاهذه 

 نيـــسحتلالــنخــتممـــةيــلقيما افةـــضأن إ ىلإ دــملعها راــشوأ ، افةـــضإ ىـــةعلـــلوظيفا ذهـــهرةدـــق ىدـــميفنـــتكم

أن ؛مقبولةتمستوياىلإ ملخاطرافيضختو تلعملياوا اءاترـــإلجا نيــسحتو ةـــملنظما افدــهأ زاــجنا صرـــفدةاــيوز 

 قـةتتحقـلقيما افةـضإ أندـيؤكو ،ائيـلبنوا يميوـلتقا اـجبهاابوـقيامهلالـلقيمةللشركةيتحققمنخا ضافةإ

 تاـــعتوقعـــقمـــايتســـمبو تيجيةارتـــإلسا يمـــلتنظا افدـــهأ قـــقيحتىـــيمعلـــلتنظإدارة ا رةدـــمقـــعد لالـــنخـــم

 ،ملوضوعيةلواالستقالا منرطاإ يفيةرالستشاوا لتأمينيةوا لتأكيديةا ألنشطةا خليطمنداءملصلحةبأابحاـــصأ

 دةوـــعجـــفر ىـــاعلـــمالكهو ةـــملؤسسإدارة ا اعدـــةتســـةفعالـــقابيفةـــخليالدا ةـــجعاملرا ةـــيمهأ نـــاتكمـــكم

وزادت  رتوـــتطو ترـــدظهـــذلكفقـــل،ةــملؤسسا لوــصوأ تاــتلكممىــةعلــافظحملوا داء،ألا يمــتقيلواــألعما

 :ملتمثلةفيمايليالـــمالعوا نـــةمـــموعجمافرـــةلتضـــانتيجـــيتهمهأ

 ؛ عمليادتعدو تملنشآا حجمربك-

 ؛لفرعيةباملؤسسةا داراتإلا بعضىلإ تلياوملسؤوا تلسلطاا تفويضىلإ دارةإلا ارضطرا -

 ارات؛لقرا عملو لتخطيطوا تلسياسياا قيقةلرسمود يةدور  تبياناىلإ ملؤسسةإدارة ا حاجة-

 ء؛ألخطاوا لسرقةوا لغشا ملؤسسةمنا الموأ صيانةو ايةىلمحإ ملؤسسةإدارة ا حاجة-

 ة؛ريلتسعوا ،كوميةحلا لرقابةوا دي،القتصاا قيقةللتخطيطد تبياناىلإ هاريغو كوميةحلا تهاجلا حاجة-

                                                           
 95،صرجعسابق،عةمجحلميدمحأ1
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 داري إلا لتنظيما موقعهافيوخليةالدا جعةالمرا اعنوأ:لثانيا لمبحثا

أي ي ـــففوع رـــملشا يفة ـــملطبقاة ـــلرقابياائل ـــلوساة ـــفاعليس اـــقي يفا ـــعينهدارة وإلأداة اة ـــخليالداة ـــجعاملرا

ي أي ذــلتنفيال ــلعمان ــد مــلتأكيض ارــائل لغــسق وو رــه طــفر لدياوــتتأن د ــالبا دــا جيــنظم تنظيمــموع رـــمش

ة ـــخليادلاة ـــجعاية للمرـــألساساة ـــلوظيفن اإـــفا ذـــى هـــعلوا ـــتطبيقهوا ـــفاعليتهوة ـــخليالداة ــلرقابان ــد مــللتأك

حة ـصوة ـملالياث ادـجيل لإلحـتساءات وجرت وإية من سياسادارإلاتمر للنظم ـــملسار ـــلتقريواص ـــلفحاي ـــه

 ت.ه من بياناـا تنتجـالمة مـساث ودـإلحاذه ـجيل هـتس

 خليةالدا جعةالمرا اعنو: أ ول ألا لمطلبا

 ساليبها.أا كذوخلية الداجعة املراع انوأملطلبا اهذيفلبحث ول اسنحا

ها ــن بعضــعاع وــألناذه ــل هــفصن اــعوبة بإمكــلصان ــه مــناال إة ــخليالداة ــجعاملراع اوــناد أدــن تعــالرغم مــب

س اـقيداري أو إلوا يلاـملار ـألثر االعتباا نيألخذ بعدون اجعة تشغيلية ايتم مرأن لصعوبة افمن ، جعةاملرء ااــثنأ

 ىلإة ـخليالداة ـجعاملرايم ـى تقسـد علـد عمـفق نيدققـملاد ـمعها ذـل هـكت، ليمالتعواباألنظمة ام زـاللتى ادـم

 جعة.املراف اهدأقيق حتجل ألتعامل معه من اتسهيل ع ول تبسيط فهم كل نوـجأن ـة مـلتاليم ااـألقسا

 :مايلي ىلإخلية الداجعة املراكن تقسيم ميا على هذو 

 املالية: خليةالدا جعةالمرا -0

، بيةـاسحملت اجالـلس، واةـملاليائم اوـنظم للقـملوال ـلكاماص ـلفحاهـةبأنـملالياة ـخليالداة ـجعاملرف ارـتع

ت اـلسياسواا ـعليهرف اـملتعابية ـاسحملدئ ااـملباتطابقها مع ى لتحديد مدت لسجالاملتعلقة بتلك ت ااــلعمليوا

 ى.ألخرت ااـملتطلبواة ـيدارإلا

 بيةــاسحملا دوــلقيا عــتتبوة الداخلية،الذي يتضمن مراجعة و تعتبر املارجعة املالية املجال  التقليدي للمراجع

 المتهاـنسـقمـلتحقا مث،تندياـمسو ابياـاحسـجعتهامرو ة،أـملنشا صـيتختـلا يةدالقتصااثاإلحداىلإ دتعويتــلا

 وـجعةهاملرا منفدهلوا دارة،اصةباإلخلا ألنظمةوا تلسياساوا ،عليهارفملتعاا اسبيةحملا دئملباا امعـتطابقهو

 .1ةأـــيللمنشـــقيقحلا عـــلوضا ســـحيحةتعكـــصو وعيةـــموضرةوـــةبصـــملاليا ئماوـــلقوا تاـلبيانا راـظهإ

 

 

                                                           
 لعاملةفيا لتأمينا تلمحاسبيةفيشركاا تلمعلوماا خليةلنظمالدا لرقابةا مخليفيحسيننظاالدا لمدققدور ا تقييم،يابرجلا مدحمعليمدحم1

 30،ص3055ء،صنعا-صرفيةملوا اليةملا ملعربيةللعلوا يةميدألكاا ،اسبةحملا رييفاجستملا دةذكرمقدمةلنيلشها،ليمنا
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 املراجعة الداخلية التشغيلية)مراجعة العمليات(: -0

نظم ــص مــى فحــمل علــتشويم ــلتنظاائف ــظوو ب ــناع جوــيمجمل ــتقل يشــص مســغيلية فحــلتشاة ــجعاد باملرــيقص

يم ـوتقيـهم واـعف دـه هـغيلي لديـلتشاع ـجاملر، واةـمعيناف دـعالقته باألهو نيلقسم معأولشركة انشطة ألكافة 

د اـالعتماة ـمكانيت وإاـلعمليءة ااـكفوة ـيم فعاليـتقيويم ـلتنظاب ـنان جوـم نيجانب مع يفخلية الدالرقابة دة اوـج

خلي الداجع املرن التشغيلية فإاجعة اباملرم لقيااعند ، وو اللوائح املالية و تقييم اإللتزام بالقوانينير راـلتقاى ـعل

 نيجعارــملا دـــهامعهددـــحيتـــلا تئولياـــملسا ةـــقائميفدهاــديحتيتـلاف ادـألهان ـموعة مجمن سباحلا يفيأخذ أن ب جي

 :مايليافألهداذهـــمهـــهوأ،1ةـــألمريكيا ةدـــملتحا تاـــلواليا نييفخلادـــلا

 ؛لتشغيليةا لرقابةا قةتطبيقود سالمةىتقييممدو فحص-

 اءات؛إلجرواططخلوا ملوضوعةا تبالسياسااماللتزا قفحصنطا-

 ؛لتنظيما خلدا دةملوجوا دارةإلا تعلىبيانادالعتماا مكانيةوإ فحص-

 ؛ملخصصةا مملهاوا تلياوملسؤا تنفيذيفدارةإلا دةتقييمجو-

 ؛ملمكنةا تلتحسيناا لحوتحارتمقءعطاإ-

 .ليةلألصودملاا مايةحلا لتأكدمنا-

 مراجعة نظم املعلومات: -0

ذه ـــاهـــخرجتهأيتـــلتااـــلبيانا ىلإافة ــاباإلضـــهتهانزت واـــملعلومام ـــنظتاــغيلبيانـــنتشـــمر أاـــختبا ىلو تهدف إ

 ىــعلةدــملعاير راــلتقواغيليةــلتشواةــملاليتااــةبالعمليــاصخلا تجالــلسا أنكــلذمنــيتض،ونظمــلا

 .2ةمفيدو كاملة،ملناسبا لوقتا يفةمعد،قابلةللتصديق،قيقةد تمنمعلوماــهاتتضــساسأ

 مراجعة اإللتزام: -0

ب ـيتجيـلد اوـلعقواة ـألنظموا نيناوـلقت وااـلسياسوامج اربـلافحص ملختلف اء جرإجعة املراتتضمن هذه 

بها وإتباعها من أجل الحفاظ على املبادئ التوجيهية املقررة في الشركة،و يترتب على مراجعة اإللتزام  امزـاللتا

 مايلي:

 ام؛اللتزا تهامنمتطلباريغو ألنظمةوا نينالقوا عنتملعلوماا عمج-

                                                           
 ؛23،صمرجع سابق،نسيممشار1
 رييفاجستملا دةمقدمةلنيلشهاةكر(،مذيةرلسوا رفلمصاا نيةفياسةميددرا)لمخاطرإدارة ا خليةفيالدا جعةالمردور اي،مريلبجا حلصاديشا2

 01،ص1100،دالقتصااكلية،مشقد جامعة،اسبةحملا
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 ؛ملعاملةا ءسوو لقانونيةا ريغلألعماا لكشفعنا يفجعةاملرا ودفهمحد-

 ؛قانونيةريغلألعماا اءجرثدحتأن  كنيتميلا ملخاطرا تقييم-

 األداء:جعة املرا -1

ءة اــر كفــكثأة ــديها بطريقــة لــملتاحارد اوــملاتعمل ــركة تســلشات ــكانإذا ا ــص مــة فحــجعاملراذه ــمن هــتتض

م اــــة نظـــكفايى دــــم يفر ــــلنظاك ـــلذمل ــــتش، وفهاادــــهوأالتها ــــسرق ـــقيحتن ــــا مــــكنهمت، يةداـــقتصاة ــفعاليو

 .جعةاملرا برنامجيفةملسطرا ططخلوا اففقالألهدو تنفيذهايرجيمجاربلأو ا تعملياوأنة ــــخليالداة ــــلرقابا

 خليةالدا جعةالمرا ساليبأاملطلب الثاني :

 :1ا يليمبم لقيااخلي الداجعاملراعلى  نيفهايتعاهدأخليةالداجعةاملراقق حتلكي 

 ؛فعاليتهاو كفايتهاىتقييممدو خليالدا لضبطوا لرقابةا نظمةأ ليلحتو سةودار فحص-

 ؛عهاانوأ سائربكافةخلا ايتهامنمحسائلو كفايةو صحةقيدهابالدفاترو ةملنشأا لصوأ دجوو لتحققمنا-

  ،تقبالـــثهامسودـــحاررـــعتكـــمنوبـــلتالعوا ءاـــألخطا فاـــالكتشاتتندـــملسا صـــفحو تجالـــلسوا دفاترـــلا ةـــجعامر-

وأن  ،دفاترــلا يفدوــلقيا اعوــنأعــميجلةــثلممرةاــملختا دوــلقيا نوــتكأن  اــجعتهاملردوــلقيا ءاــنتقا دــىعنــعايرو

 ؛لسنةا ارتلفةعلىمدخمات رتفيفنتكووأن  ةلعملكلموظفــثلممنوــتك

 ةـــملختلفا داراتإلا دهاـــتعيتـــلا يرراـــلتقأو ا ةـــملاليا ئماالقوـــبةاهرـــلظا ابيةـــسحلا تاـــلبيانا حةـــنصـــقمـــلتحقا-

 ؛لعلياا دارةإلوا

 رة؛ملقرا تلسياساا تنفيذيفداءألا تقييمنوعية-

 .لعملا ساليبأ نيلتحستلتوصياا اءبدإ-

تتناول وظيفة املراجعة الداخلية في املؤسسة  :داري إلا لتنظيما خليةفيالدا جعةالمرا موقع:لثالثا لمطلبا

ث ــحي، اــينية ألنظمتهــلتحست ااــحارتالقا ميدــــة بتقـــيدارإلاحياوــــلنا مثا هلوـــألص املجال التقييمي و الوقائي

يتمتع برئاسة مباشرة ملجموع املوظفين  و الــم فهــعمله رييفــلغاهــن اليوجــلكو ريــلغال ــخلي عمادــلاع ــجاملرايمــيق

 الذين يراجع عملهم.

                                                           
 دةهاــلشــةلنيــمقدمةذكرــم،لفــلشا-ةدــلجديا جاــلزجا ةــةمؤسســةحالــس،درالمخاطرإدارة ا يــخليفادــلا دقيقــلتدور ا ة،ريــوخـحر1

 يةداــالقتصا موــلعلا ةــكلي،لفــلشا ،وعليــنبـــيبةبــةحســجامع،ةــقباملروا دقيقــلتوابةــاسحمصــصخت،يةداــالقتصا موــلعلا رتيفــملاسا

 ؛0100-0100،رييـــلتسا موــعلو ةــيرلتجاوا
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 لعلياا دارةفقالإلو خليةالدا لمرجعةا موضع-الأو

ن ـما ذـهوة ـتعه باستقالليةتاممتظل  يفال إكتماله ر انتصوأن كن ميخلي ملهامه ال الداجع املرإنأداء ا

 :انيمهساسيتأنياحيتـن

 هـعمليفلتقالـالساقـقحيهـلدارةإلا دـتعقيأن  ثـحي،اـلعليا تتوياـهباملسـعملطاـتبوار وظيفيـلا يمـلتنظا يفهـمكان-

 ؛ليهمنعملإ قيقمايوكلحتو

 ةـملؤسساطةـنشأ عـميجللتنفيذا قبةامرو لتقييموا لفحصا بوظيفتهمنحيثمخلييقوالدا جعاملرإن ا-

 . تنفيذيةأو  تسجيليةممهايليهبأإ يعهدأن  بـجيالاذـهلو

( موضع الداخلية وفقا لإلدارة العليا0-0الشكل رقم)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ارتباط خلية املراجعة الداخلية مباشرة بمجلس اإلدارة1-1)قمر لشكلا يظهرلنا

 لمركزيةا خليةالدا جعةالمرا-ثانيا

 :يلخليةكالتاالداجعة املرام وضعخلية ن يكوف ملركزية فسواخلية الداجعة املرذج اومنخذنا إذاأ

 

 

 

 

 

 المراجعة الداخلية

 اإلدارة

الوسطى اإلدارة  

 اإلدارة العليا

 مجلس اإلدارة
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 (املراجعة الداخلية املركزية0-0رقم)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ـــنبقيـــة عـــخليالداة ـــجعاملراة ـــليخلم اـــلتل ااـــلالنفصا رـــتقاللية نظـــساع اوـــألنار ـــكثع أوـــلنا اذـــه ربـــيعت

 ى.ألخراائف ـــلوظا

 لالمركزيةا خليةالدا جعةالمرا-ثالثا

أو  يفارــــل جغــــتكتط أو اــــة نشــــل منطقــــكى توــــى مســــة علــــخليالداة ــــجعاملرإدارة اع ــــضوا ــــهلن خالــــتم مــــي

 :يللتاالشكل ا نييفللمؤسسة كما هو مباغ رــــف

 لالمركزيةا خليةالدا جعةالمرا (0-0الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

الوظائف األخرى مديريةال  

 المراجعة الداخليةمديرية 

العامة مديريةال  

 المنطقة ج المنطقة أ المنطقة ب

 المديرية العامة

 المنطقة أ المنطقة ب المنطقة ج

 فرع المراجعة باقي الوظائف

 الداخلية

الوظائف باقي  فرع المراجعة 

 الداخلية

 فرع المراجعة

 الداخلية

 باقي الوظائف
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ة ـل منطقـكيفخلية الداجعة اقسم للمرد جون وستقاللية ألاجة دريبيفلتموقع نقص نسا اهذ يفنالحظ 

 الستقاللية.اجة درا يضعف حلممملصااينشأ نوعا من أن ن شأنه ـم

 لمختلطةا خليةالدا جعةالمرا-بعارا

ة ــــملركزياة ــــخليالداة ــــجعاملر)ا نيابقــــلسا نيوعــــلنا نيــــبج زــــملاتم ــــة يــــخليالداة ــــجعاملران ــــمع وــــلنا اذــــه يف

ة ـلعاماملديرية ى اخلية على مستوالداجعة املرء إدارة اساإريث يتم حب، لالمركزية(اخلية الداة ــــجعاملروا

 :1يللتاافقا للشكل ا وهذط وكل منطقة نشاى ا على مستوـهلوع رـلفال ـجعوة ـللمؤسس

 (مراجعة داخلية مختلطة0-0رقم) الشكل

 

 

 

 

 

ن ةألــلالمركزياة ــخليالداة ــجعاملرع اوــلنا يفدة وــملوجان ــم ربــكأتقاللية ــساد ــجنع ــلتموضان ــمع وــلنا اذــه يف

لتابعةللمديرية اخلية الداجعة املراصاية مديرية وت حتكل منطقة تعمل  يفة جداملتواخلية الداجعة املروع ارــف

 لعامة.ا

 جعةالمرا للجنةموضع املراجعة الداخلية وفقا  -خامسا

ه ـق عليـا يطلـمء نشاإو حنت ملؤسساامن  ريلكثا يفة يدامتزت اهاجتك اهنا

 :يللتنظيميللمؤسسةكالتاا يكلهلا خليةضمنالدا جعةاملرا عخليةـبحموقـثيصـحي،ةـجعاملراةـبلجن

 

 

 

 

 

                                                           
 اسبةحمل" ا ول ألا يلولدا رمتملؤا خلةضمنامدتلشركاا حوكمةرطاإ خليفيالدا لتدقيقدورا ،ية مسقوضيليرة،لتوميساا بن1

 ؛0100ديسمبر 11-10،جامعةمسيلة"، ليةولدا لألعماا ظلبيئةيفجعةاملروا

 المديرية العامة

 المديرية العامة

 المديرية العامة المديرية العامة المديرية العامة المديرية العامة
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 جعةالمرا فقاللجنةو لتنظيميا لهيكلا خلدا خليةالدا جعةالمرا تموضع(1-0)قمر لشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارةإلاسـلجمنـمءاـعضأ نـمنوـتتكيتـلا جعةاملرا بلجنةةخليةمباشرالدا جعةاملرا يرتبطقسم

 ريايــملعا ت،اــلسياساةــقبامرو ةــخليالدا ةــجعاملرا مــوظفيقســةمــمكافئو ةــترقي،فــنتوظيــلةعوؤـمسنوـتكو

 .لقسما ىىمستوــعلةذــملتخا اءاترــإلجوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جعةالمرا لجنةا مجلس اإلدارة  

خليةالدا جعةالمرا  

 اإلدارة العليا

التنفيذية اإلدارة  

الوسطى اإلدارة  
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 :لفصلا خالصة

ف إدارة رـــن طـــوعة مـــملوضاة ـــلرقابياءات ارـــإلجاحيح ـــتصو نيـــسحتى ـــة علـــخليالداة ـــجعاملرال ـــعمإن 

، ليتهموؤـمسوامهم ـذ مهـتنفي يفائها ـعضة أاعدـمسوا ـهلامووأا هلوـصأة ـايىلمحإ ىلأوة ـجربدف دـة يهـــملؤسسا

ة ـموعجمل تعماـة باسـة للمؤسسـخليالداة ـلرقابم اتقييم لنظالوالفحص ت اخلي بعملياالداع ــجاملرم ااـك بقيـلذ

 ؛جعتهاات مريتمتلت العمليال اتعاليقحودارة وائح لإلـنصء اـعطوإائل ـلوسان ـم

 ةـممهمـهأن أ ةـخاص،ةـخليالدا ةـلرقابا روـلتطاددـمتا الإ اهيـخليةمالدا جعةاملرا أنستخالصههوا كنميماو

في التأكد من وجود وكفاءة الرقابة  الداخلية و هذا عن طريق تحديد املخاطر  بها املراجعة الداخلية تتمثلتكلف 

 و تقييمها و الحد منها؛

 ىدـــلكرتـــملشا مـــلفها فراوـــتورةرـــىضـــعلتاـــملؤسسا ةـــلحوكمـــتفعييفةـــخليالداةـــجعاملردور ا فـــيتوقو  اـــكم

 لــةجعــةلكيفيــملؤسسا ةــنحوكمــمةتفيدــملسا افرــألطوا نيخليادــلا نيجعارــملا

 ويحمي حقوقها. ةللمؤسسةــيفقيمــاطايضــةنشــخليالداةــجعاملرا
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، الفصل الثاني:إدارة املخاطر

في إدارة  املراجعة الداخلية

 املخاطر
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 دـهيـــــــــتم

و يجعاه عرضة ملختلف املخاطر التي  اإلقتصادية في بيئة متقلبة و هذا ما يهدد استقرارهاتنشط املؤسسة 

 نإــفيلاــبالت،والتهاــسر قــقيىلحتإ ةــفداهلا ةــملؤسسا يةارتمرــسا ىــلباعلــؤثرســدتــقو ،فهاادــهأ زاــجناتهدد 

 ملخاطروا لتهديدا نبجتو ملتاحةا صلفرا لستغالا علىدرةقانتكوىتعلىترصديهاحةجمرببحتــصأةــملؤسسا

 ةـــملؤسسا ىـــاعلـــمو (.....ةـــمنافس،ةـــمالي،ةـــقانوني)ةدـــعديراـــألخطا ذهـــهدراـــمص؛هازتفريتلا

 هــتخلصمنــىللــملثلا ةــلطريقا داــجيإ ةــمكانيإ هــمنو رــدللخطــديجلا خيصــلتشا نــتمكنمــتىتـــاحـــةمعرفتهـــلواحمالإ

 ،يررلتقاوا تملؤسسةباملعلوماا يدوتزيفخليةالدا جعةاملهمللمرا ور لدا زربايــهنو ،هريأثــنتــلمــلتقليأو ا

هذه اإلخيرة قد تم فهمها وإدارتها بطريقة مالئمة حيث أصبحت اـهلضرـتتعيتـلا راـألخطأن ا دـتأكيتلوا

 ملخاطرا تقليلو ،ملخاطرإدارة ا تلياوملمسؤيفحتايساعدــتوجيهيو ياراــستشا رادــةمصــخليالداةــجعاملرا

 .مقبولةودحدىلإ

 : ثالثةمباحثىلإ ثانيلا لفصلا تأيناتقسيمار قدو

 ؛ملخاطرأدارة ا لساسيةحوأ مفاهيم:ول ألا لمبحثا

 ؛ملخاطرإدارة ا منهجعملو ساليبأ:لثانيا لمبحثا

 .ملخاطرإدارة ا يفخليةالدا جعةاملرا فعالية:لثالثا لمبحثا
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 لمخاطرإدارة ا لساسيةحوأ مفاهيم: ول ألا لمبحثا

اء وـد سـى حـئة علـلناشواا ـة منهـملتقدما ىتـش ملاـلعر ااـقطأ يفا دـياهتماما متزاملؤسسية املخاطر إدارة اتلقى 

 يلملاالفشل والتعثر ااطر خمولعمل ااطر بيئة خمملؤسسة انيب يفجتاسم حلاها ور لك لدت وذملؤسساايع يفمج

 داري.إلوا

 لمخاطرا دارةيخيإلرلتاا ر لتطو: اول ألا لمطلبا

ة ــملالياة ــلنظريواائيةــلفضواكرية ــلعسامج اربــلا يفة ــندسهلت ااــتطبيقج دماــنان ــاطر مــملخت إدارة اأــنش

م ــى علــد علــملعتمااطر ــملخإدارة ار ــفكىلإ نيأمــلتإدارة اى ــعلد اــالعتمان ــمل وــلتحن ااــكو يلاــملع ااــلقطا نييفأمــلتوا

 العلمي إلتخاذ القرار في ظل ظروف عدم التأكد، نهجـملواةــملتوقعاة ــلقيمو اد ــلعائواة ــلتكلفال ـلييفحتدارة إلا

 فـملؤلا حرـثطـحي،1151املخاطر في مجلة هارفرد بيس نزريفو إدارةملصطلحرظهوأول  ناــثكــحي

 ةــــملنظمااطرــــخمإدارة  نــــئوالعــــمسنوــــيكأن  يــــةينبغــــملنظما خلادــــابــــامــــشخصأن  يــــهواـاممتةـتلفخمةرـفكاكذـنآ

 عــتوسو ؛ هي البنوك، اطرــملخإدارةاة ــسرامموا ــاطرهخمدارة إــت بــقام يتــلت ااــملؤسسىلأو نيــــنبــــم. وةــــلبحتا

يق دصناونيأمــلتات ركاــكشةــملاليا تاــملؤسسا اــخصوصتاــملؤسسا فــتليفخماطرــملخإدارة ا تاــتقنيامتخدــسا

 ،ىرـألخاة ـملاليت ااـملؤسسااقي ـن بـا عـيزهمتا ـاطرهخمإدارة  يفق رـطت وا تقنياهلصبحت أ ىتحر الستثماا

ة ـــبطرت رارـــدماقـــعنى ،ورـــخأ ىلإة ـــن مؤسســـمت رــنتشواة ـــمعقولوة ـــاطر منطقيـــملخإدارة افة ـــفلسأت دـــد بــلق

ي رــجيا ــوال مــحتأن  ىلرة إاــشإ ريــلتغين ااــك1195نييفأمــلتوااطر ــملخإدارة اة ــعيىلمجإا ــهمسا ريــتغي نيأمــلتي ارتــمش

 .اطر" ــملخ"إدارة اا ــهمساة ــلجمرــبنش نيأمــلتوااطر ــملخإدارة اة ــعيمجأت دــث بــحي

 يتــلااهيم ــملفان ــما ريــع كثــقالوا يفه ــاطر". ألنــملخإدارةال ــمي"زامج ــنربلان ــم نيرجــللمتخ ينـملهام ـالسابح ـصوأ

 .1تطبيقهافيهو لألعماا ملعاىلإ نقلهامتيةميدألكااةــسرالدت ااــقاع يفت أــنش

 لمخاطرا إدارة ممفهو: لثانيا لمطلبا

 :نهأ كنتعريفهعلىميطرحيثخلا ممفهوىلإ قنتطر،ملخاطرإدارة ا تعريفىلإ قلتطرا قبل

إنجاز األهداف و توثر سلبا على استمرارية املؤسسة الهادفة  لظواهر و األحداث التي تهدد"نهأ طرعلىخلا فيعر-

 إلى تحقيق رسالتها"؛

 

                                                           
 10،ص3002كلية التجارة ،عين الشمس،الدار الجامعية  اإلسكندرية،،(كبنوت،شركاإدارات،  ادفرألمخاطر)إدارة ا،دامحللعاا عبدرقطا1
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 هـحياتءاـثنأ اراترـلقا هذاـختا دـخصعنـلشا زمالـةتـحالةمعنويأو ةظاهر"طرهوخلا-

 يتخذهايتلا اراتلقرا لتأكدمننتائجتلكا ملعدفوخلأو ا لشكا ةمنـهحالـبعليـترتايـمم،ةـليوميا

 .1"نيمععلشخصبالنسبةملوضوا

 :ملخاطرا إدارةتعريفىلإ قنتطر،طرخلا ممفهوىلإ ربعدتطرقناباختصاو

اث دـــألحاة ـــقبامر، إدارة، ويمـــتقي، دـــديحتة ـــعمليعلى أنها اطر ـــملخإدارة ا نيخليادـــلا نيدققـــملاد ـــمعهف رـــع-

 ؛لهاملخطط املؤسسة ااف هدأقيق حتز واجنفيما يتعلق بإل كيد معقوالظروف و ذلك بهدف تزويد اإلدارة بتا

 إدارة املخاطر على أنها: كنتعريفمياالمجوإ

 ،هــثودحدــائرعنــسخلا مــنحجــلمــلتقليوا ،رــطخلا عــلملنــلتوصا لاــجميــاطرهــملخإدارة ا

 ريدبـــتىلإ اطرـــملخإدارة ا دـــتمتاـــكم،تقبالـــهمســـرلتالفيـــلخطـــكوثدـــحبباـــسأ ةـــسراهبداررــتكمدــىعــلعلــلعموا

إدارة  ىـعلنائموـلقا بحـصوأ ج،اـإلنتوا لـلعما نـفعـاليتوقيتـلا ائرـسخلا عنوعملشرا ويضـــةلتعـــمزلالا الوـــألما

 .2ملخاطرإدارة ا سةتكاليفراحدبعيدبدىلإنوـيهتموعرـمشأي  وعرـملشا

 لمخاطرإدارة ا افهد: ألثالثا لمطلبا

 اتريأثــنتــفمــلتخفيا يفنثالــيتمندفاــهلوا اطرــملخا دارةإلدةدــفامتعادــهأ نياحثــلبا مــمعظحرــيط

 راـآلثا لـتقلي" ملخاطرإدارة اWilliams&Heinzفحيثيعر،ىندألا دحلا ىلإ لتكلفةا تقليلوةاطرــملخا

 3"عليهاةلسيطروا قياسهاو عليهافلتعرا لكنةمنخالممبأقلتكلفةىندألا دحلا ىلإاطرـلبيةللمخـلسا

 :انيمهئيستر نيموعتىلجمإ لعامةافهااهدأ ملخاطرحسبإدارة ا كنتصنيفميو

 رةلخساا لتيتسبقا افألهدا-الأو

هي: اف دــألهاذه ــم هــه، وأائرــسخلاق ــقحتبق ــتس يتــلااطر ــملخدارة اإلاف دــألهان ــد مــلعديكااــهنة أــمنشأي  يف

 ا كما يلي:هلويتم تنا، وضة وملفراجية راخلت اماااللتزامقابلة ، لقلقافيض ختد، القتصاا

ة ـــتملحملاائر ـــللخسات ديرـــلتقاد ــتعأن ب ـــجية اـــملنشأن اك ـــلذ ينــيعواليف(:ـــلتكا يضـــ)تخفداـــالقتصا -0

 اليفـــلتكا ،نيأمـــلتا طاـــقسأ ن،اـــألما مجارـــبتفاورـــملصا لـــليحتمنـــيتضاذـــهو ،ةـــكنمميةداـــقتصاةـــبطريق

 طرخلا جهةاموإلى تخفيض تكاليفاملختلفة ملواجهة الخسائر،بمعنى تهدف إدارة املخاطر  اليبـــةباألســـملرتبطا

 ،كنممحدىنأد ىلإ

                                                           
 32،ص3009،ردنألا ن،عما،يعزلتووا لعلميةللنشرا زوريليادار اإدارة المخاطر و الـتأمين،،لسيفوا اعيلمسإ ليد،وبوبكرأ دمحأ ةعيد1
 01،ص3002،القاهرة،5،الطبعةثلبحووا لعلياا تسارالدا مركزتطوير،لمخاطروإدارة ا تقييم،ونخروآ نعمملا عاطفعبد2
إدارة صـصخت،ريتـاجسملا دةهاـلشـةلنيـمقدمةذكرـمة،عيدـس، SCISدور و مكانة إدارة المخاطر في المؤسسة اإلسمنت و مشتقاتها،،لطيفةيلعبد3

 12،ص3053-3055،ريلتسيا معلوو يةرلتجاوا يةدالقتصاا ملعلوا كليةن،تلمسا،بكرقايديبأ جامعةت،لشركاا حوكمةو ادألفرا
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 لاـلبا ةـحرا هـبأنMehr & Hedgesله رييشي لذالتوتر والقلق ايقصد بتقليل :لقلقاتقليل-  -0

 تاالــحلا يف،ةــملعاكسا وفرــللظيدــبةللتصــملناسا ريبادــلتا ةــعكافــضو متدــهقــنأةــنمعرفـمأتيـتيتـلا

 ؛يةمهأ ألكثرىاألخرا راتالعتباا نتباها يصرفاأن  ماهلكنينميلذها لقلقوادــلتأكا مدــعنإــفىوــلقصا

  لـــنقبـــةمـــضوملفرا تاـــيباملتطلبـــتفأن  بـــجيةأـــملنشأن ا ينـــيعاذـــهو:ةـــضولمفرا ةـــجيرلخاا تاـــمااللتزأداء ا -0

 ةــــمايحلناــــألما ائلــــسو فراوــــبتةأــــملنشا بــــتطاليتــــلا ةــــكوميحلا تاــــملتطلبا لــــمث،ةــــجيراخلا تاــــهجلا

 .رألخطاانـــــمنياملــــلعا

 رةلخساا لتيتليتحققا افألهدا-ثانيا

 :كما يليرة ساخلاقق حتتلي  يتلافاألهدا ىلق إسنتطرو

دي اــقتصن ااــة ككيــملنظماية ارتمرــسن اماــضء واــلبقاو ــاطر هــملخدارة اإلول ألفادــهأن :يةارتمرــالسوا ءاــلبقا -0

 يتـلاائر ـسخلل اوـحتال ن أن ماـضأية ـغيلية للمؤسسـلتشاة ـلفاعلياى ـعلظ اـفحلل وااـألعمابيئة  يفه دجوض ويفر

 ؛ىألخراف املنظمة لألهداقيق حتدون لبحتة املخاطر اد تنشأ بسبب ـق

ن ـتج مـد تنـق يتـلادخل ـلا يفت اـلتباينافض خبللشركة  يلامجإلداء األا يفملخاطر إدارة اتسهم :حبارألا ار ستقرا -0

ء بـــلعال ـــعجيا ـــمم، هـتذاد ـح يفب وـمرغف هو هدى وقل مستوأ ىلإلبحتة املرتبطة باملخاطر اسائر خلا

 ؛لوقتور ارمبة مستقرح بارألن اقل عندما تكون أيكوف سوة للمنشأى دـــملال ـــلطويا يبريـــلضا

د ـحان ـم ربـو يعتـلنمالة ـصاى موـعلرة دـلقن اال، ةـل مؤسسـاجس كـو هـلنمف ادـه ربـيعت:وـلنما يةارستمرا -0

ه ــجاتو يتــلات ادــلتهديان ــة مــلوقايابح ــتص، اــا هامــدفا تنظيميــو هــلنمن اوــدما يكــعن، وةــملؤسساف ادــهأم  ـهأ

أن ن ــكميذ ــلتنفياد وادــإلعة ادــيجلااطر ــملخت إدارة اتيجياارتــسوإاطر ــملخاف إدارة ادــهأم ــهأد ــحأو ــلنماك ــلذ

 النمو  في حالة حدوث خسارة تهدد نموها؛ية ارتمرــساهل ــتس

املسؤولية اإلجتماعية بأنها هدف سابق للخسارة  Mehr & Hedgesيضيفاملسؤولية اإلجتماعية: -0

ت اـمااللتزاة ـموعجمة ـالجتماعيالية وؤـملسان ـمرة اـابق للخسـلساب ـانجلاربط ـيرة، واـالحق للخسوهدف

 ررــيتض، موظفيها و باملنظمات األخرى و باملجتمع عموما ببــةبســملنظما هــجاتويتــلاةـالجتماعيا

 دــتكب نــم ةــملنظما بةــملناسا اطرــملخإدارة ا تتيجياارتــسا يــمحتدماــاعنــمأ اءوــدســىحــعلكالــملوانوــملوظفا

 :يللتاالشكل ا يفملخاطر اف إدارة اهدأكن تلخيص ميو؛عياتهاتدو سإلفالا دييتمتفا،حةدخسائرفا
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 (؛أهداف إدارة املخاطر0-0الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 لمخاطرإدارة ا عمل منهجو ساليب: ألثانيا لمبحثا

اطر ــملخاة ــجهاا موــهلن خالــتم مــي يتـلوالألاب ــملطلا يفاطرــملخإدارة االيب ــسأ ىلإث ــملبحا اذــه يفق نتطرـس

دارة إلدارة واإلاس ــلجمل ــن قبــة مــلرقاباك ــلذ يفا ــمباطر ــملخت إدارة ااــمقوم، واــة عنهــمجلنااائر ــسخلايض ــفختو

، اطرـملخإدارة ال ـنهج عمـم ىلق إرـلتطايتم ـس اثانياب ـملطلا يفا ـم، أهاـقياسواطر ـملخاديد حتوت لسياساواا ــلعليا

 .حلهامروملخاطر إدارة اجعة امر ىلإ ريألخاب ـملطلوا

 لمخاطرا دارةألساسيةإلا تلمقوماوا  ألساليب:اول ألا لمطلبا

 .ملطلبا اهذ يفبتوضيحها م ملخاطر سنقودارة اإلتمقوماوساليب ك أهنا

 لمخاطردارة ااساليبأ-الأو

 :امهملخاطر دارة اإل نيسلوبك أهنا

 لخطرا تخفيض -0

 سائرخلا عوـمجميضـفيلختاـبالتو رـطخلا ةـجهااموـهلنخالـنمـكميةـنطريقـثعـلبحا تمـهيـفإنبلوـألسا اذـظلهيف

د أو املشروع خالل فترة زمنية و أيضا تخفيض مجموع الخسائر التي يتحملها املجتمع خالل لفرا يتحملهايتلا

 مــيضحجــفختأو  دثاــحلا وثدــحلاــحتما يضــفىلختإ فدــريهــطخلا يضــفختبلوــسأ نإــكفــلوذ ة،رتــلفا ســنف

 قرــــلطا مــــهأ نــــمو ،ةــــلفعليا ائرــــسخلا مــــحجو لاــــحتما يضــــفختأو  ثهاودــــةحــــحاليفةــــلفعليا ائرــــسخلا

 :طرخلا تخدمةلتخفيضــــملسا

 ؛ طرخلانب جت-

 ؛ سائرخلا يفلتحكم ا-

 أهداف ما قبل الخاسرة أهداف ما بعد الخاسرة

 البقاء-

 استمرارية العمليات-

 استمرار األرباح-

 استمرارية النمو-

 املسؤولية اإلجتماعية-

 اإلقتصاد-

 تقليل التوتر-

 أداء اإللتزامات املفروضة  خارجيا-
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 طر. خلايع زتو-

 لخطرا لمترتبةعلىتحققا لخسائرا تمويل -0

 تمـه يـنأة ـلفعلياائر ـسخلام ـحجل أو حتماافيض ختلة واحموطر خلاجهة انه البد من موب أألسلوااظل هذ يف

 ،رـطخلا قـقحتىـةعلـتبرتملا ائرـسخلا جهةاملوالبحث عن وسيلة يمكن بها تدبير التمويل الالزم 

دون  نــلكو ،ةــمعينةرتــفلالــالخــهفعـــقلــتتحقيتــلا ائرــسخلا نــموعرــملشأو ا درــلفا يبــيضنصـفختةـلوايلحماـبالتو

 ددـىعـعلزعوـائرتتـسخلأن ا رـألما يفاـلمـفك،للمجتمعأو  تتحققلهيتـــلا رةاــيضللخســفخت

 :طرهيخلا ققحتتبةعلىرتملا سائرخلا ويليفحتتخدمةـملسا قرـلطا مـهوأ ،الأم  رةاـللخسضرـتعاءوـسربـكأ

 ؛طرخلا ملحت-

 ؛طرخلا ميعجت-

 .طرخلا ويلحت-

 لمخاطردارة األساسية إلت المقوماا-ثانيا

 1لتالية:الرئيسية العناصر اتشمل على أن ب جيملخاطر لكل مؤسسة إن إدارة ا

 لعليا:دارة اإلدارة واإلاقابة فاعلة من قبل مجلس ر -0

د اــعتمدارة اإلاس ــلجمى ــب علــجيوا ــلعليدارة اإلدارة واإلا ســلجمل ــن قبــي مــفعلاف رــشإاطر ــملخإدارة اب ــتتطل

، ةــــللمؤسس يلاــــملاع ــــلوضاع ــــب مــــتتناس يتــــلااطر ــــملخاءات إدارة ارــــجت وإاــــسياست وياجتارتــــساف وادــــهأ

ة ـملؤسست اتوياـة مسـى كافـعلت فقااملوايتم تعميم تلك أن ب جي، وملها للمخاطرحتجة ، ودراطرهاخمة ــــطبيعو

 ؛ملخاطرت إدارة اذ سياساـة بتنفيـملعنيا

 كافة السياسات و الحدود: -0

 يتــلااطر ــملخاع ــاطر مــملخت إدارة ااــب سياســتتناسورة أن رــى ضــل علــلعماا ــلعليدارة اإلدارة واإلاس ــلجمى ــعل

ت اـق سياسـب تطبيـجيذلك ـل، واـتحكم فيهـلواا ـعنهغ الـإلبواا ـقبتهامروفيفها ختوقياسها ، و ملؤسسةا يفتنشأ 

ا ــمبة ــمزلالاير راــلتقاد ادــعارات وإرــلقذ ااــختة الــفعالت وإدارة اــة معلومــنظماءات وأرــجف وإقوــس، وةـمالئم

 ملؤسسة.انشطة أطبيعة ى ومدق واــع نطــب مــيتناس

 

                                                           
صندوق النقد العربي،السياسات ،لمخاطروإدارة ا كلبنوا لرقابةعلىا فيةمعاصرو ساسيةأ طرأ،سنةالكرا هيمابرإ1

 51-55،ص،ص3001اإلقتصادية،أبوظبي،مارس،
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 :تلمعلوماا نظمةوأ لمخاطرا قابةر كفاية -0

 يلاــبالتو ريــلكبدي ااــملا ريأثــلتذات ااطر ــملخاة ـــكافس اــقيوة ــتوجب معرفــاطر تســة للمخــلفعالاة ــلرقابإن ا

ير راـــبالتقدارة إلاس ـــلجموا ـــلعليدارة اإلاد ـــيوى تزـــعلدرة اـــقت اـــم معلومـــنظ ىلج إاـــتحتاطر ـــملخاة ـــقابن رإـــف

 ملؤسسة.ع اضال أوملناسب حوات ـــة بالوقـــمزلالا

 لضبط:ا نظمةأ كفاية -0

ى ـة علـملؤسسل اعماأ ريحسن سن ضما ىلإة بالنسبة مسملؤسسة هي حاا يفلضبط انظمة أتركيبة وهيكلة أن 

ية ـــألساسة ازـــلركيا ربـــتعت ائفـــلوظال ـــة فصـــمهم، وإن  صوــصخلاه ــجوى ــاطر علــملخإدارة اى ــعلم ووــلعماه ــجو

 .لـــلفصا اذـــل هـــمثد وـــجم ودـــة عـــحال يفة واطرـــملخع إدارة اوـــموض يف

 لمخاطرإدارة ا منهجعمل: لثانيا لمطلبا

لشكل ا يفلك ذكن توضيح مي، ولتاليةات اطوخلامنهجية تتم من وعن عملية منطقية رة ملخاطر عباإدارة ا

 :يللتاا

 رلمخاطإدارة ا (منهجعمل0-0قم)ر لشكلا

 

 

 

 

 فحص املخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتابعة و المراجعة

 

 

 

 

 

 

 

 اإلتصال و التشاور 

 إنشاء نطاق إدارة المخاطر 

 تقييم المخاطر

 تحليل المخاطر

 التعرف على المخاطر

 معالجة المخاطر
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 لمخاطرإدارة احلعمليةامر-الأو

 هناك العديد من املراحل التي تمر عملية إدارة املخاطر و فما يلي نستعرض املراحل التي تمر بها هذه العملية:

 إنساء نطاق إدارة املخاطر -0

رة إدا ةــسياسءاــبنيفراـــالعتبا نيــذبعــتؤخيتـــلا ةــجيراخلواةــخليالدا راتاـــالعتبا نــدمــلعديا كاــهن

 :يفتتمثلواطرـــملخا

 ؛فهااهدأ عنطريقهاتسعىلتحقيقيتلوا خليةللمؤسسةالدا لبيئةا عنرةهيعباو:خليةالدا راتالعتباا-

 دياــالقتصا ماــلنظوا دــلبلا يفةائدــلسا ةــلثقافا ،ةــألنظموا نيناوــلقا اــمثلتهأ نــمو:ةــجيرلخاا راتاــالعتبا-

 .خل...ابهلوــملعما

 لمخاطر:ا فحص -0

 :لتاليةا طلنقاا ملرحلةا تتضمنهذه

 ذهــنهــمفدــهلفا،اــةعليهــتبرتملا راــآلثوا اطرــملخا دراــىمصــعلفرــلتعا ةــملؤسسا ىــعل: اطرــلمخا ىــعلفرــلتعا-

أو  فدــةهــلإزا ىتــحأو  يضــفخت،عــمن،نيــسىلحتإ ديؤــدتــقيتــلا اطرــاملةللمخــةشــدقائمــوتوليــهةوــطخلا

 ؛لتحقيقا لشركةمناافدــهأ

 لاـــحتموا رةاـــلللخســـتمحملا مـــجحلا ساـــتمقيـــيأن  بـــجي،اطرـــملخا ىـــعلفرـــلتعا تمـــيأن  دـــبع:اطرـــلمخا لـــتحلي-

 ؛هامة ريغوهامة ، اطر حرجةىلخمت إلوياوألاترتيب  مثرة ساخلاتلك وث حد

 اطرــملخا ديرــتقنيــةبــنرمقااءرــجإ وريرــلضا نــهمــفإن،اطرــملخا لــليحتنــمءاــالنتها تمــدمايــعن:اطرــلمخا يمــتقي-

 تقييممتخدــلذلكيس....،حلاــملصا بحاــصأ تاــهتماموا ، ،ةـملؤسسا فرـنطـهاماددـعإ يتمتـلا اطرـملخا مقاييسو

 ؛تهجلمعاأو  بقبولهجيطرخلإذاا فيماو ،يةبالنسبةللمؤسسةمهذاتأ ملخاطرا اهجتاراتلقرا ذاختملخاطرالا

 لمخاطر:ا معالجة -0

 يفة وـطخلاذه ـل هـتتمث، واطرـملخاذه ـبط هـبة لضـملناسا ريايـملعاع ـضوتم ـا يـتقييمهوملخاطر اعلى  فلتعرابعد 

ار رـــقذ اـــختاا ـــفيهد دـــيتحيـــلاة ـــملرحلاي ـــفهة، اطرـــخمل ـــع كـــل مـــمها للتعاماتخدـــساي ـــينبغ يتـــلت ااـــلتقنياة ـــسدرا

ة ــــلتقنيار ــــد تقريــــعنول ــــلتحويظ وااــــالحتف، اضــــفخل، ايــــلتحاشاد ــــجنت اــــلتقنياذه ــــه نيــــن بــــم،اطرــــملخن اأـــبش

ارد وـملواثها ودـحل اـحتمى ادـموة ـتملحملرة ااـسخلام ـحجرس دـتمعينمها للتعامل مع خطر استخداب ــــجالوا

 ؛ثهاوحدلحارةساخلاويضـة لتعـملتاحا
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 :جعةالمروا لمتابعةا-ثانيا

و املراجعة نوعين من العمليات،األول عبارة عن املراجعة التي يقوم بها طرف خارجي  ةــملتابعا ةــمعمليـتضو

تقوم بها إدارة املخاطر،و يعود إدراج عملية املتابعة و املراجعة في برنامج إدارة املخاطر  ةــملتابعا ةــمعمليـتضو

 لسببين هما:

 تاـلتقنيا ذلكـكو ،ةـمياطرقدـخميـتفختو ةدـاطرجديـخمتنشأو ريتتغءفاألشيااغ،فريفملخاطرالتتمإدارة ا عملية-

 ب؛صلمطلواملتوا فاالنتباهيلاحلا ملعاا يفكذلكنملاضيقدالتكوا يفكانتمناسبةيتلا

 هناك بعض األخطاء غير متكررة،لذا وجب وجود متابعة و مراجعة مستمرة بهدف تحسين األداء. -

 :ور لتشاوا لالتصاا-ثالثا

 اطرـملخإدارة ا حلايعمريفمج،جيةراخلوا خليةالدا حلملصاا بصحاأ معور لتشاوا لالتصاا يتم

بها من أجل إبالغ أصحاب املصلحة  ةــملتعلقا اءاترــإلجوا تاــلعمليا نــعغالــإلبا منــةتتضــعخطـكلوضـلوذ

 ىـاعلـمبينارـتقريادبإعدباألسس التي تم اعتمادها في هذا املجال،باإلضافة إلى قيام املراجع الداخلي و الخارجي 

 لعلياا دارةإلوا دارةإلا لسىلجمإ سالهإر ليتم،مةزلالا لةدمدعماباألنيكووأن حوـلوضوا ةـهالنزا

 .1لكذ يفكلمنلهمصلحةو

 حلهامرو لمخاطرإدارة ا تجعةعملياامر: لثالثا لمطلبا

ا ــر مــممة لتقريــاطر مصــملخإدارة اامج ــنربة لــمنظمويلية ــة تفصــجعاة مرــي عمليــاطر هــملخإدارة اة ــجعاة مرــعملي

بة ـملناساف ادـألهاك ـق تلـملصممة لتحقيا ريبالتد، وأن املؤسسةت انامج مالئمة الحتياجاربلاف اهدأكانت إذا 

تم ـلة يـصاة متوـن عمليـعرة جعة عبااملرواملتابعة أن اغم ، ور تنفيذها بشكل سليم متقد  ريبالتداكانت إذا ا ـمو

تم ـت يتل،واخليادـلاع ـجاملرف ارـن طـة مـجعاخضاعه ملرإملخاطر ينبغي إدارة ابرنامج أن ال ع إنقطادون اا ـهأداؤ

 :يفحلتتمثلاملرا هذهونة،معيافهدأ قيقحتجلأ منةـلمعينـحامر ربـع

 :لمخاطرإدارة ا تسياساو افهدأ جعةامر-الأو

، امجـــنربلاف ادـــهأة ـــمعرفوةـــملؤسساا ـــتنتهجه يتـــلااطر ـــملخت إدارة ااـــة سياســـجعامر ىليفوألة اوـــطخلال ـــتتمث

ة ــمايحلاط ــمناءات ورــإلجال ــليحتن اــة فــة مكتوبــيمسراطر ــملخإدارة اة ــة سياســملؤسسى ادــن لــيك ملو ــل ىتــحو

ه ـم تقييمتـي مثامج ــنربلاف ادـهأى ـعلف رـلتعاتم ـدها يــبع، والـة فعـة قائمـسياسد وـجو ىلإ ريـيشأن ن ــكمي

و قدرتها على  ةـملالياة ـملؤسسارد اوـة مـجعالتقييم عموما مرا ايشمل هذوبته للمؤسسة ــمناسى دـر مـلتقري

 تحمل الخسائر املعرضة لها،

                                                           
1  International Organization ForStandardization,Op-Cit,p08 
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 :رةللخساضلتعرا تقييمولمخاطرا علىفلتعرا-ثانيا

ة ــملؤسسض ارــة تعــحتمالياىــعلف رــلتعاي ــة هــلتالية اوــطخلن اوــتكاف دــألهايم ــتقيود ــديحتن ــمء اــالنتهاد ــبع

ع ـجاملراى ـي علـية ينبغـئيستراـل تعرضـاهجتل  وغفاإحالة  يف، وكــلذ يفتخدمة ــملست ااــلتقني، وااطرــللمخ

ة ــحال يفا ــمأئل ادــلباب ــا بأنســهلي دــمها للتصاتخدــسان ــملمكااييس ــملقواائل ــلوساى ــعلف رــيتعأن خلي ادـلا

 ريبالتدذ ااختلتوصية بااخلي الداجع املرافينبغي عل ت لتعرضااذه هلي ملستخدمة للتصداائل ــلوساةــكفاي

 ؛مةزلالالتصحيحية ا

 :ضلتعاملمعكلتعرا اراتتقييمقر-ثالثا

ة ــملختلفاخل ادــملاخلي ادــلاع ــجاملررس ادــها يــقياسوة ــملؤسساه ــجاتو يتــلااطر ــملخاى ــعلف رــلتعاتم ــيأن د ــبع

ع ــة مــملؤسسال ــة تعامــجعامرة وــطخلاذه ــمل هــتشأن ي ــينبغة، واطرــخمل ــع كــل مــمها للتعاماتخدــسان ــملمكا

 ؛لتقليل منهاأو ايها داطر لتفاــملخا

 :رةلمختاا لمخاطرا معالجةتتقييمتنفيذتقنيا-بعارا

أن  نـقمـلتحقوا اطرـللمخضرـلتعـلكيدـلتصا ةـكيفيلوـملاضيةحا اراتلقرا هيتقييمو لتاليةا ةطوخلا أتيت

 رة؛ساخلا يفلتحكما ريباجعةكلمنتدايضامرأ ةطوخلا كماتشملهذه،جهو كملأ قدتنفيذهعلىارلقرا

 صاـخلا 2122مـقر راـملعيا يفددـلصا اذـهيفةـخليالدا جعةاملهنيةللمرا سةرليةللمماولدا ريملعايا قدنصتو

 :ملخاطرعلىمايليا دارةبإ

 ، ملخاطرإدارة ا اءاتجرإ تطويريفةمهملساا اكذو ملخاطرإدارة ا خليةتقييمفعاليةالدا جعةاملرا ةحدو بعلىجي-

 التي تقوم بها املؤسسة و نظم املعلومات من خالل األتي: تاــلعمليا ةــملكافــتشو

 ت؛لعملياا ءةكفاو تقييمفعالية-

 ل؛ألصوا ايةمحىتقييممد-

 .دلعقووا ألنظمةا ،نيناللقولالمتثاا ىتقييممد-

 نتائجلمفصلحوو بتقريرمكتوادعدإ يتم :لبرنامجا لتحسيناتتغيرلخادلتوصيةبإوا لتقريرا-خامسا

 دارةإلا ىلإ عـــيرفو ،اطرـــملخإدارة ا امجـــبرننيـــلتحستديالـتعو اتريـتغاءإجرـةبـمزلالا تياـلتوصا مناـلتحليلمتضا

 .1ورةر لضا عندحلملصاا بحاـــصوأ مهنياـــملسا اذـــكو ةـــجعاملرا ةـــنجلو دارة،إلا ســـلجمو اـــلعليا

                                                           
 ؛egypt.org-www.erma 00/10/0101،طرخلإدارة ا ر معيار،ألخطاا دارةملصريةإلا معيةجلا1
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 لمخاطرإدارة ا خليةفيالدا جعةالمرا فعالية: لثالثا لمبحثا

جد العديد من املؤسسات عدة مخاطر قد تكون ناجمة عن أنشطة املؤسسة في حد ذاتها او البيئة التي تو 

 دارةاملةإلــشاءاترــجإينــنتبــدمــكالبــلذ قــلتحقيو ،بةــةمناســاطربآليــملخا ذهــعهــلمــلتعاما بــجيذلكــل،اــلفيهــتعم

 .يرعنهارلتقاا ادعدوإ ملخاطرا

 خليالدا جعالمرا بينو لتنسيقبينهاوا خليةالدا جعةالمخاطربالمرإدارة ا ستعانة:اول ألا لمطلبا

 عـم،ةـملؤسسا اـهلضرـتتعيتـلا اطرـملخا يمـتقيو دـديحتىـةعلـخليالدا ةـجعاملخاطرباستعانةباملرا إدارةتعمل

 .خليالدا جعاملرا يقمعـلتنسا

 خليةالدا جعةالمخاطربالمرإدارة استعانةا-الأو

توافق بين املراجعة الداخلية و إدارة املخاطر على توحيد نماذج عملياتهما بشكل يضمن لكال الطرفين هناك 

 دفقـتنماـةلضـعسياسـضو بـيتطلاذـهو الستقالليةلكلمنهماوا تيةالذا رةلصوا علىظفاحلا معدلملتباا لتكاملا

 ؛نيلطرفا كالنيبتملعلوماوا تلبياناا

فيجب على إدارة املخاطر أن تسمح للمراجع الداخلي باملشاركة في اجتماعاتها مع اإلدارة التي تهدف إلى وضع 

البيانات الخاصة بها لتحقيق املشاركة ة إستراتيجية إلدارة املخاطر،و ينبغي أن تسمح له بالدخول إلى قاعد

 ؛ملخاطرا دارةكمإلحممنظاادإلعدرةملشوا ميتقدو

خلي ادـــلاجع ااملرـــتعانة بـــالساتم ـــث يـــحي،ملخاطرإدارة ا لـــعمراـــطإ وفرـــةتـــمسخلا غيليةـــلتشا لـــحاملرا يـــفه

لتنسيق ايتطلب ي لذاألمر ا، خلاتدث دحيألخر لذلك قد انشطة أا يعكس مهفكال، حلاملرايع هذه يفمج

 .1بينهما

 لمخاطرإدارة ا وخليالدا جعالمرا لتنسيقبينا-ثانيا

على  هاــبعرضموــهيقور دــبيذــلا ،اطرــملخا ديرــعمــتهامــتممناقشــةيــملختصا تاــهجلا لــنقبــاطرمــملخا دــديحتدــبع

،فمهام  اإلدارة التنفيذية لإلتخاذ الإلجراءات الالزمة للحد منها وإدارتها بشكل يضمن تحقيق أهداف املؤسسة

 ،ملؤسسةا اهلضتتعريتلا شاملةللمخاطرإدارة إدارة املخاطر هي القيام بجميع العمليات التي من شأنها توفير 

بذلك وملخاطر ن إدارة اضعها بشأو يتمتـلا تياـصلتوا نـقمـلتحقا يفهـظيفتو لـخليفتتمثادـلا عـجاملرا اـمأ

 .2للمخاطرة جيدإدارة على ل صوحلاكن ميون لتعاا

                                                                                                                                                                                     
 

 10صمرجع سابق،ن،دهوملا هيمابرإ حبار هيمابرإ1
 10صمرجع سابق،ن،دهوملا هيمابرإ حبار هيمابرإ2
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 لمخاطرإدارة ا خليةفيالدا جعةالمر: دور الثانيا لمطلبا

 نيدققـملامعهد ر شاأملخاطر حيث التعامل مع ا يفيا روحمدورا خلية تلعب الداجعة املرأن االشك 

 صـثنـخليحيادـلا عـجاملرا تاـختصاصوا تاـجبوا منـضربملخاطريعتوإدارة ا تقييمأن  ىلإIIAنيخليادـلا

 على: 2112راـملعيا

 اطرـملخا ةـجدر ىـدعلـةتعتمـجعاطللمرـعخطـبوضماـلقيا هـةعليـخليالدا ةـجعاملرا ةئرادـليذـلتنفيا ملديرا على"

؛ 1" ةـةللمؤسسـلعاما افدـألها عــاقهامـتسا يلاـبالتو ةـخليالدا ةـجعاملرا ةرــئدا طةـنشأ تاـلويأو دـدييفحتةـملتوقعا

 تقييمو ملخاطرا علىفلتعرا قـطري نـع ةـملؤسسا اعدـيسأن  يـةينبغـخليالدا ةـجعاملرا طاـنشأن  ىـعل"

م اـــديها نظـــلن وـــة يكـــل منظمـــك؛أن لرقابيةا لنظموا ملخاطرإدارة ا نيسيفحتةمهملساوا امةللمخاطرهلا تلتعرضاا

ملخاطر اقبة اخلية مستقلة ملرداة ـــجعاة مرـــظيفوو ة ـــمنظمرة وـــاطر بصـــملخإدارة اى ـــل علـــي يعمـــخلدا ابيـــقر

املخاطر و  دارةبإفيةفيمايتعلقاإلشرا تلياوملسؤا تنفيذيفدارةإلاس ــلجمة ــيزيد فاعليــا ســمم، ، لرقابةانظمة وأ

 ،نينالقوا الفةخماطرخمو لتكنولوجياا اطرخمومنها مخاطر العمليات،و مخاطر السوق،و مخاطر اإلئتمان 

 ؛ارثلكوا اطرخمو

 ا و املشاركة في تحليلها و إدارتها:خليتقييمهالدا جعاملرا ىليتويتلا ملخاطرا هموأ

 ؛لتشغيليةوا ملاليةا تملعلوماا قةد معد-

 ؛نينالقووا اءاتإلجروا ططخلوا تلسياساا عتباإ يفلفشلا-

 ل؛ألصوا عضيا-

 ارد؛للموءلكفا ريغو ديالقتصاا ريغامالستخدا-

 دـلبعـلعما تمـاطرليـملخا يمـتقيو دـديحتو ةـسرالدجاـتحتةـخليالدا ةـجعاملرأن ا تخلصـبقنسـاسـمملمنخالو

 ثانيلوا ةــلعالقذات ا تاــةللجهــليوألا يرراــلتقا ربــعةرــمباشدارةإلا مــعد وــهول ألا نييــساسأ ينروــحمىــكعلــلذ

 اطقـــملنا يفاءاترـــإلجا فـــتكثيو زـــتركيو ةـــجعاملرا ةـــعخطـــضو دـــعبراـــالعتبا يفاطرـــملخا لـــماذعوــخا

 .اهلملخاطرحوا عاـــتفرزباـــتتمييتـــلا

 

 

 
                                                           

 ملعلوا رتيفاسملا دةمقدمةلنيلشهاةمذكر،لشلفا- ةديدجلا جلزجاا سةحالةمؤسسةدرا ،لمؤسسةا مخاطرإدارة  خليفيالدا لتدقيقدور اة،ريحوخر1

 78،ص1100/1101،ريلتسيا معلوو يةرلتجاوا يةدالقتصاا ملعلوا كلية،لشلفا ،جامعةحسيبةبنبوعلي،قبةارملوا لتدقيقا اسبةحم،صصخت،يةدالقتصاا
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 لمخاطروإدارة اخليةالدا جعةالمرا لعالقةبين: الثالثا لمطلبا

 ةــظيفو تـاكانميدــفق،ةـخليالدا ةــجعاملرا عـمريـكلكبــلبشـتتصيتــلا تاـلتخصصا ىدــحإ اطرـملخإدارة ا دـتع

 ثـــنحيـــبعضمـــلا هماـــنبعضـــعنيوظيفتـــلا لـــفصمتموـــليا نـــلكو ،ةـــجعاملرا ةـــنعمليـــمءزـــاطرجـــملخإدارة ا

 :1لعالقةفيمايليا تتظهرمستوياو ، ،يـــلتنظيما لـــلتكاموا ماـــملها

 جعةالمرا مرحلةتخطيطعملية-الأو

 تاـــلعمليا نـــعتاـــمنمعلومـــتتضيتـــلا اءاترـــإلجا دـــديحتدقيقـــيطللتـــلتخطا ةـــعملياءرـــجإ دـــيعنـــعاير

 اطرـملخا لـللكـكلهيكـيشيذـلا  اطرـملخا لـليد علىءديدهابناحتحيثيتم،لعاليةا للمخاطرضتتعريتـــلا

 ،عليهارفاـملتعا

إذا  اـــمراـــختبا وـــيهـــألساسا زـــكيرتلا روـــحمنوـــيك،ةـــجعاملرا ةـــذعمليـــةتنفيـــمرحللالـــخ:لتنفيذا مرحلة-ثانيا

 عـــجاملرا يـــيوصاذـــل،اـــدمنهـــحلأو ا اطرـــملخا بـــنجتىـــلعلـــةتعمـــخليالدا ةـــلرقابوا ةأـــملنشإدارة ا تـــكان

الـــداخليبزيـــادةفعاليـــة الضـــوابطالداخلية اليتيتمحتديدهامنخالل التعاون  املباشربني املراجع ومدير 

 املخاطر2؛

 جعااملرـاصةبخلا لعملأوراق ا ىلإ ملتعلقةباملخاطرا تملعلوماا فتضا:لعملأوراق ا مرحلة-ثالثا

 اطرـــملخا عـــامـــليهإ لـــةيتوصـــنتيجأو  ةـــلمالحظـــكنيـــربطبـــلا تمـثيـيحبةـجعاملرا ةـذهلعمليـتنفيءاـثنأ

 ،ةــخليالدا ةــجعاملروا اطرــملخإدارة ا عــمون اــبالتعتياــلتوصا ياغةـــكصـــلذ دـــتمبعـــيو ة،أـــملنشا اـــهلضرـــتتعيتـــلا

 لتقريرا يفجعةاملرا عمليةلليهاخالإلتوصلايتمتلالنتائجا ضعو يتمجعةالمرا تقريرادعدإ مرحلة-بعارا

تعليماتها إلى إدارة  ردـهاتصور دـبيتـلا اـلعليا دارةإلـرلـلتقريا عـفر تمـيو ، ،خليالداجعاملرا هادبإعدميقويلذا

 ؛3ذهاـةتنفيـمتابعوعـجاملرا تياـذبتوصـباألخاملخاطر 

 :لمتابعةا مرحلة-خامسا

تهدف هذه العملية إلى  ،و رـلتقريااـعليهنص   يتـلتاياـلتوصاذـةلتنفيـملتابعاةـمرحلأتي ـرتـلتقريادادـبإعماـلقيادـبع

 4ة.ر للخساةملنشأضايقللمنتعريلذابالشكلو  ملخاطرٕاعلىكافةةلسيطرا

 

                                                           
1International Organization For Standardization, Risk Management-Principles and guidelines On Implementation, 

Zwitzerland,2008 

2The Institute Of  Risk Management, A Risk Management  S tandards,London, Aimic Publishing,2002. 
 53صمرجع سابق،،باسومدحم3
 55،صمرجعسابقال،نويحيصبا،ضيةرا ودبغد4
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 لفصلا خالصة

 ربــتعت، وةــملؤسسار اتمرــسح وااــلنجا دــا جــمهما رــمأ ربــا تعتــل معهــلتعامواا ــتقييمهواطر ــملخإدارة اة ــعملي

ن ـكيتميـلاائج ـلنتاث أو ادـألحص اصوخبلتأكد م اعلى حالة عدم يث تقوحبهاما وحيويا ا ملخاطر عنصرإدارة ا

 ؛ملؤسسةت اياجتارتساف واهدأقيق حتجوهريا على ا ريتأثث دـحتأن

 نـــلمـــلكرةوـــملشا ميدـــيتقـــةهـــخليالدا ةـــجعاملرا ةـــفوظيف،اطرـــملخإدارة ا يفاالـــفعدوراةـــخليالدا ةـــجعاللمرو

 اـاطرفكلتـملخوإدارة ا ةـخليالدا ةـجعاملرا نيـيقابـتنسكهناأن  كما،ملخاطروإدارة ا لتنفيذيةا دارةإلا

 ةـــجعاملرا دارةإـــبنيتعـــاطرتســـملخا دارةإـــف،نهمـــلمـــتقالليةكـــسا ىـــعلظاـــفحلا عـــامـــهابعضــلبعضـيكمنيوظيفتـلا

 عــجاملرا ذلكــكو ،دهاــديحتو اطرــملخا يمــتقييفةربــنخــامــهلاــةملــملختلفااــلعملهـــحامريفةـــخليالدا

 .ئهداملتعلقةبأا تلعملياا منريكثيفاطرــملخا دارةإــبنيتعــخلييسادــلا
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لث:الدراسة الفصل الثا

 امليدانية
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 تمهيد

ن ــية مداــالقتصاة ــاطر باملؤسســملخإدارة ا يفة ـــخليالداة ــجعاملراة ــظيفوأداء وة ــفعالي ىلإا ــد تطرقنــبع

نهج ــف مـصل والــن خــك مــل، وذةـسرالداذه ــهلي ــلتطبيقاب ــانجلال ـلفصا اذــه يفول نتناــسي، رـلنظاب ـــانجلا

و طرق إعدادها،و صدقها و  تخدمةـــملساة ـــسرالدأداة اك ذلـــك، واـــعينتهوة ـــسارلداع ـــتمجماد رــف، وأةــسرالدا

ثباتها،كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام بها الباحث في  تقنين ادوات الدراسة وتطبيقها،وأخير 

 املعالجات اإلحصائية التي اعتمدت عليهها الباحث في اختيار تحليل فرضيات الدراسة.

عكس بالنجاح إال مكنة أن يوال بأقل تكلفة وبأفضل الشروط املالحصول على األمو نحسسة ؤ إن سعي املو 

ثمر مع موردي األموال وعلى العكس ة زمنية كافية تسمح بالتفاوض املالدالية مقدما وفي فت   هبتخطيط احتياجات

 سة .ؤسداف املها بشكل أمثل لتحقيق أهوارد واستغالللتوزيع املمن ذلك ،والذي يعد أسلوبا جيدا

 :ىذا الفصل الهجانب التطبيقي و النظري فقد قسم وبهدف الربط بين ال

 نظرة عامة حول الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز.بحث األول :امل

 .مكونات و منهجية الدراسة امليدانيةاملبحث الثاني:

 .ليلهاحتونية امليداسة رالدانتائج ثالث :لاملبحث ا
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 بحث األول :نظرة عامة حول الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز.امل

 هاطور تو مراحل  ز نلغاوسسسة ؤمةنشأ: لوألاملطلب ا

 زنلغاوسسة سؤمةنشأ أوال:

العاليواملنخفض وهذا الخط بين املتوسط كلم  1222مجموع قدرة 1121ئر منذ از جلقد بدأت اإلضاءة في ال    

ئر. وتتمثل مهامها في اإلنتاج زااقة الكهربائية والغازية في الجولهذا اعتبرت سونلغاز عامال تاريخيا في مجال الط

والنقل والتوزيع عبر قنوات وقوانينها الجديدة التي أعطت لها إمكانية توسيع نشاطها نحو مجاالت أخرى للنمو 

 سة في مجال تجارة الكهرباء والغاز إلى الخارج.بقطاع الطاقة املقدمة لفائدة املؤس

 ثانيا: مارحل تطور شركة سونلغاز

 حل عديدة تمثلت فيمايلي:رامرت شركة سونلغاز بم

و هي مكلفةبإنتاج الكهرباء  25/21/1149في  491222 ئر )سونلغاز( رقمزاتم انشاء كهرباء وغاز الج 1141سنة  -

 والغاز؛

- EGA :قدم شركات اإلنتاج والتوزيع الكهرباء ذات الطابع الخاص التيسقطت تحت وهي عبارة عن مجمع أل

 الصادر عن السلطة الفرنسية؛ 1141نة عنوان التأميم في س

 21 الصادر عن الجريدةالرسمية في 11/51رقم  إنشاء املؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز بمرسوم:1111سنة  -

أصبحت شركة وطنية للكهرباء والغازوفي هذا الوقت كانت الشركة سونلغاز التي إلى  EGAتحول إسم  1111أوت 

موظف وقد حدد املرسوممهمة رئيسية تتمثل في االندماج بطريقة  1222من الحجم الكبير أين تجاوز عدد عمالها

 منسجمة في سياسة الطاقة الداخلية؛ 

شركة سونلغاز فيهذه السنة مؤسسات حيث أصبحت  21إعادة هيكلة سونلغاز والتي جاء معها: 1183سنة  -

 فروع اعمال وهي: 25 ذات خدمات عمومية وتسيير وتسويق املؤسسة وبذلك

 االشكال الكهربائية؛( KAHRIFكهريف ) -

 ( تركيب البنى التحتية واالنشاءات الكهربائية؛ KAHRKIBكهركيب) -

 ندسة املدنية؛  (KANAGAZكنا غاز) -

- AMC ناعة العدادات ومختلف التجهيازت املستعملة في املارقبة؛ص
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أصبحت اين  2224/2221خالل السنوات (HOLIDING):أصبحت سونلغاز عبارة عن مجمع : 2224سنة  -

 سونلغاز مجمع أو مجموعة مؤسسات تم إعادة هي هيكلة الفروع املكلفة بالنشاطات الرئيسية بها.

 ؛ SPEسونلغاز انتاج الكهرباء ؛ -

 فروع وهي:24 تم هيكلة وظيفة التوزيع وقسمت إلى : 2221سنة  -

 ؛ SPAسونلغاز للتوزيع )جازئر العاصمة(   -

 ؛ SDCسونلغاز الجهة الشرقية  -

 .SDEسونلغاز الجهة الوسطى  -

.SDO سونلغاز الجهة الغربية -
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 بمستغانم ز نلغاوسمؤسسة التنظيم الهيكلي :املطلب الثاني

 زنلغاوسمؤسسة التنظيم الهيكلي(0-0رقم)  الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : من وثائق الشركة 

 هيكل قسم املحاسبة واملالية

 هيكل قسم املحاسبة واملالية(0-0)الشكل رقم

 

 

 

 

 

املصدر:من وثائق الشركة

مستغانمالمديرية الجهوية لـ  

 سكريتا ريا المديرية

 مساعد األمن الداخلي

 مهندس الوقاية واألمن

 عون قانوني

 مكلف باالتصال

 مصلحة الوسائل العامة

 مديرية تقنيات الكهرباء

ليمديرية تسيير أنظمة اإلعالم اآل مديرية المحاسبة والمالية مديرية الموارد البشرية  

الغاز مديرية تقنيات لمديرية دراسات التنفيذ واألعما   مديرية العالقات التجارية 

والماليةقسم المحاسبة   

 رئيس المصلحة رئيس المصلحة

 مكلف بالدراسات

رمصلحة الميزانية ومراقبة التسيي  مصلحة اإلشغال المحاسبي 

+محاسبمكلف بالدراسات    مكلف بالدراسات  +محاسب 

 مصلحة المالية

 رئيس المصلحة
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 املبحث الثاني:مكونات و منهجية الدراسة امليدانية

تتمحور الدارسة بشكل اساس ي على دارسة وتحليل فعالية واداء التدقيق الداخلي في ادارة املخاطر في املؤسسة 

واالدوات املستعملة في جميع البيانات املتعلقة  االقتصادية، حيث يشمل هذا املبحث على تحديد الطريقة

 .بالدارسة

 املطلب األ ول: التحليل الوضعي للعينة

ملا كان الهدف هو الدارسة والتعرف على فعالية واداء التدقيق الداخلي في ادارة املخاطر وذلك بالتطبيق على 

باتباع املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدارسة ، قمنا مستغانممؤسسة توزيع الكهرباء والغاز '' سونلغاز'' لوالية 

وذلك الن املنهج الوصفي التحليلي بهدف دارسة الظاهرة وجمع الحقائق واملعلومات عنها ومن تم تحليلها للوصول 

 إلى النتائج والتوصيات.

 أوال: مصادر البيانات

 االولية وذلك كمايلي:تم الحصول على البيانات عن طريق املصادر الثانوية ومصادر البيانات 

ت والدوريات وامللتقيات والدارسات السابقة  املتعلقة ار املتمثلة في الكتب واملذك مصادر البيانات الثانوية: -0

 .بموضوع الدارسة واملجاالت العلمية واملهنية املتخصصة

والحصول علىمعلومات  ،تية في تأكيد املعلومااللجوء إلى املقابلة ملا لها من أهم إضافة إلى اإلستبيان تم 

أخرى لم ترد في االستبيان حول موضوع الدارسة، وذلك مع موظفي املؤسسة محل الدارسة للوقوف على حقيقة 

د العينة مللء االستبيان، ار خل املؤسسة، كما استخدمت مع األففعلية التدقيق الداخلي في تقليل املخاطر دا

 بهدف:

 ّزهم ، وعدم تحي  تجاوب افارد العينة ؛ توضيح هدف الدارسة وأهميتها لضمان -

 ت األسئلة أفارد العينة؛ ار شرح، وتوضيح مدلوالت فق -

املالحظة الخروج بنتيجة أو برأي حول ّ مدى صدق اإلجابات التي تم الحصول عليها ، وذلك عن طريق   -

 د العينة، والظروف املحيطة بهم؛ار الشخصية لسلوك اف

 متاحة أو متوفرة.الحصول على بيانات غير  -

ث العلمي، خاصة في مالحظة عمل على املالحظة باعتبارها إحدى األدوات الهامة للبح كما اعتمد الطالب

 د الوظيفة الصحية.ار أف
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وذلك وتمثلت هذه املصادر في تصميم استبيان ومن ثم توزيعها على عينة  الدارسة مصادر البيانات االولية: -0

تعريفها وتحليلها " SPSS"لدارسة بعض املفردات وحصر وتجميع املعلومات الالزمة في موضوع البحث ومن ثم

 .باستخدام برنامج االحصائي

 ثانيا: حدود الدارسة

اقتصرت هذه الدارسة على تحديد فعالية التدقيق الداخلي في تقليل املخاطر في املؤسسة الحدود املوضوعية:  -

 ة؛محل الدارس

  مستغانم،  اقتصرت الدارسة على مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ''سونلغاز'' املتواجدة في واليةالحدود املكانية:  -

 العاملين باملؤسسة محل الدارسة؛ من  ن مكو سةراوكان مجتمع الد

 22إلى غاية  2218مارس 22اقتصرت الدارسة على مدة زمنية تقدر بمدة شهر من تاريخالحدود الزمنية:   -

 .2218أفريل

 ثالثا: مجتمع وعينة الدارسة

دها من بين االشخاص التي تتوفر لديهم الخبرة العلمية ار مع الدارسة امليدانية ان يكون افروعي في اختبار مجت

والعملية وقدرة الحكم على فعالية واداء وظيفة التدقيق الداخلي في عملية ادارة املخاطر وتقليل من حالة عدم 

 لتأكد.ا

وقد تم توزيع استبيانات الدارسة على العينة لتمثيل مجتمع الدارسة حيث ان عدد املوظفينالذين ينتمون  -

 32استبانة استرد منها 34موظف. كل من يعمل في باملؤسسة املذكورة، وقد تم توزيع  34إلى مصلحة التدقيق

ض البحث العلمي، ار وهي نسبة جيدة ألغ%88.23صالحة للتحليل اإلحصائي، وبالتالي فإن نسبة االستجابة بلغت

هو اعتذار العاملين عن تعبئتها نتيجة %11.99وكان سبب عدم تمكن الطالبة من استرداد النسبة املتبقيةالبالغة

لالهتمام بمتطلبات العمل أو لتحفظ بعضهم،وفيما يلي جدول يوضح عدد االستماارت املوزعة واملستردة من 

 مجتمع الدارسة:

 ةاالستماارت املوزعة واملسترد(:0-0)الجدول رقم

 سونلغاز املصدر: من نتائج االستبيان

 

ت ار االستما اسم املؤسسة

 املوزعة

نسبة التوزيع إلى 

 حجم املجتمع

ت ار االستما

 املستردة

نسبة االسترداد 

 إلى حجم املجتمع

 %88.23 32 %122 34 مؤسسة سونلغاز
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 االحصائية املستخدمةاملطلب الثاني: األساليب 

 أوال: املعالجة اإلحصائية للبيانات واملعلومات:

استبانة خالل  جمعها من تم االجتماعية " لتحليل البيانات ّواملعلوماتالتي استخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم تم

د العينة ار افولوصف إجابات ت الفروض. ار لتفسير نتائج اختبااالعتماد على مستوى معنوية   الدراسة،كما تم

 رات الدارسة استخدم اإلحصاء الوصفي من خالل املقاييس التالية:على فق

 ،استخدمت ملعرفة إجابات افارد العينة،النسبة املئوية والتوزيع التكارري -

 ماستخدا: هو أكثر مقاييس النزعة املركزية الوسط الحسابي -
 
د العينة ار استخدم لتحديد اتجاهات افث  حي ،ا

 ياس الدارسة، ويعبر عن حاصل قسمة مجموع القيم على عددها. ضمن مق

رة عن الوسط استخدم لتبيان درجة التشتت اإلجابة عن وسطها الحسابي، وهو عبا االنحارف املعياري: -

 فات القيم عن وسطها الحسابي. ار الحسابي ملربعات انح

 ب لوصف خصائص العينة. : يستخدم ملعرفة صدق وثبات بيانات النساختبار الفا كرونباخ -

 اختبار االنحدار البسيط الختبار العالقة بين املتغير املستقل وكل متغير تابع على حدى. -

فيشر "fقيمة"يهدف إلى معرفة معنوية العالقات بين املتغيارت، ومن خالل تحليله يتم معرفة"anova"اختبار -

 التي من خاللها تحدد القيم املعنوية. 

 .: هو مقياس العالقة الثنائية الخطية ملتغيريناالرتباط بيرسون معامل  -

هو عبارة عن مؤشر يقيس القوة التفسيرية لنموذج االنحدار، أي نسبة التباينفي املتغير (:R2معامل التحديد) -

 التابع من قبل املتغيارت أو املتغير املستقل.

 :اليا  للمقياس التقتحديدها طباألهمية النسبية:    تم   -

 الحد األدنى البديل/ عدد مستويات القياس–األهمية النسبية = الحد األعلى البديل  

  2.11=       1/3-3= األهمية النسبية

لتحديد  ، وقد تم إضافة القيمة املحصل عليها إلى أقل قيمة في املقياس ّ واملتمثلة في الواحد الصحيح، وذلك    

 ملستويات القياس املوضوعةكما يلي: اوبذلك يكون طول الخاليا وفقالخد األعلى للفئة)الخلية( األولى ،

 .1.15إلى 1املستوى منخفض من   -
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 .2.31إلى  1.11املستوى متوسط من  -

 .2.11إلى  2.32املستوى مرتفع من  -

في تقليل  ةالداخلي راجعةقصد تحديد فعالية امل تم االعتماد على االستبيان لجمع معلومات موضوع الدارسة -

 املخاطر داخل املؤسسة من خالل ما يلي:

 أشتمل االستبيان على أربعة محاور رئيسية هي:ثانيا: بناء أداة الدارسة:

(واملتمثلة في النوع، العمر، املؤهل  ادألفر اد العينة )العينة در ار افالبيانات الشخصية  نتضم املحور األول: -

 لعلمي، التخصص العلمي، عدد سنوات الخبرة؛ ا

في تقليل مخاطر املؤسسة، والذي تمعرضه في  ةالداخلي ملراجعةن دور مجلس اإلدارة واتضماملحور الثاني: -

 فقرات؛ 5و التي تمثلت في شكل فقارت،

 فقرات، 9تضمن الكفاءة املهنية للمراجعة الداخلية، و الذي تمثلت فقرات في :املحور الثالث -

 فقرات، 1تضمن دراسة املخاطر،و التي عرضت في بع:ااملحور الر  -

 فقرات، 5تضمن معايير التدقيق الداخلي،و الذي تمثلت فقراته في املحور الخامس:  -

 فقرات، 1تضمن استقاللية املراجعة الداخلية،و الذي تمثلت فقراته في املحور السادس: -

ت ار لمتغيقياس، وتحديد األهمية النسبية لكل فقرة، حيث أعطيت أوازن لمقياس "ليكارت الي" ل اعتمدالطالب

 ت املدروسة واملوضحة في الجدول التالي:ار املتعلقة باملتغي

 مقياس ليكارت الثالثي املستخدم في دارسة (:0-0الجدول رقم )

 

 

استعمال هذا املقياس ملعرفة فعالية الدقيق   باملتغيرات كما هو موضح في الجدول و قد وفق امليازن الخاص

 .الداخلي في تقليل املخاطر داخل املؤسسة

 ثالثا: مالئمة أداة الدارسة:

يقصد بها مدى تناسق فقرات اإلستبيان مع متغيرات الدراسة التي تعمل على قياسها، و صدق أداة الدارسة: -0

 يتفق مع الغرض الذي صممت من أجله لذا،و للتحقق من صدق محتوى أداة البحث تم مراجعتها، أن مضمونها

 فقوام دمحاي غير موافق 

 0 0 0 الدرجة
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يقصد بثبات أداة الدارسة إبقاء املبحوث على إجابته دون تغيير أو أن  تعطي هذه ثبات أداة الدارسة: -0

ى أن ثبات ، بعبارة أخر االستبانة نفس النتيجة في حالة إعادة توزيعها أكثر من مرة في نفس الظروف والشروط

ر في نتائجها، وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لوتم إعادة توزيعها على أفارد العينة عدة ار االستبانة يعني االستق

ت زمنية معينة، ويتم التحقق من ثبات استبانة الدارسةباالعتماد على معامل ألفا كرو نباخ. ار ل فتمارت خال

 1و  2 ينبت واتساقها حيث ان معاماللثبات يأخذ قيمة نكون محصورة ار الفقتخدم لقياس قوة العالقة بين يس

جيد على ثبات االستبيان وبالتالي صالحية ومالئمة ار الثبات مرتفعة فان هذا يعتبر مؤشفإذا كانت قيمة معامل 

 .2.12 االستبيان وكما هو معروف بان معامل الفا كرونباخمقبوال ابتداء من

لثبات طبقا الختبار معامل ألفا ّ كرو نباخ استبيان وكانت النتائج كما هيموضحة في الجدول تم استخراج معامل ا

 (10)أنظر امللحق رقم :التالي

 (:معامل ألفا كرونباخ0-0الجدول رقم)

 قيمة ألفا كرونباخ عدد العينات عدد املحاور 

5 21 2.149 
 (SPSS)ملصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامجا

صورتها النهائية،و  واالستبانة في،معامل الثبات مرتفعأن وهذا يعني 2.149 يالحظ أن قيمة معامل ألفا كرونباخ

الحيتها لتحلياللنتائج، واإلجابة على أسئلة ،مما يدل  على صالتأكد من صدقها وثباتها  وذلك تم توزيع ، للقابلة

فرضياتها. الدارسة، واختبار



 

41 
 

 تحليلهاو نيةالميدا سةرالدا نتائج: لثانيا لمبحثا

ل ـــجأن ـــة مـــسرالدل أداة االـــن خــا مـــعليهل وـــصحلا يتمتـــلت ااـــلبيانع اوــة نـــث مناقشـــملبحا اذـــه يفول نحاــس

ك ـلذد ـة بعــلباحثض ارـتتع مثت، ياـلفرضرااـختبانتبياــالسات ارـل فقـة لتحليــمزلالرات ااـالختبع اوـد نـديحت

فقرات محور اإلستيان و املناقشة الفرضيات من أجل إثباتها أو نفيها و ذلك عن طريق استخدام  لــلتحلي

 .ملناسبةا إلحصائيةا ألساليبامجموعة من  

 :سةرالدا اتتحليلفقرو(فسمرنو-وفكولمجررختباا )لطبيعيا يعزلتوا ر ختبا:اول ألا لمطلبا

 (فسمرنو-وفكولمجررختباا)لطبيعيايعزلتوراختباا-الأو

 وــهو ،الأم  يــلطبيعا عــيزلتوا عــتتبتاــلبيانا لــةهــملعرففسمرنو-وفكولمجررختباا سنعرض

 عـيزتونوـيكأن  طرتــةتشـملعلميا راتاـالختبا مـمعظنالت،ياـلفرضا راـختبا ةـحاليفوريرــضراــختبا

أي  ةريصغZ( نتائج اإلختبار حيث تبين أن قيمة اإلختبار 4-3)قمر يللتاا ول دــجلا حـيوضو ،اـطبيعيتاـلبيانا

أن  ىــعللدــياذــهو( Sig.≥2.25)( 2.25 نــمربــكا ةــلداللا ىتوــةمســذلكقيمــكو 2.28ةـليودجلا Zةـنقيمـصغرما

 .ملعلميها راتالختباا امستخدا بجيويــلطبيعا عــيزلتوا عــتتبتاــلبيانا

 رلطبيعيلكلمحوا يعزلتوا ر ختباا(:0-0قم)ر ول جد

 لداللةا ىمستو zقيمة اإلختبار عدد الفقرات املحور  الرقم

إدارة  يةمهخليألالدا جعاملرإدراك اىمد 10

 ةيدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةا

11 1.010 1.111 

إدارة  تفعيليفخليالدا جعاملردور ا 10

 يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةا

11 1.011 1.111 

إدارة  تعزيزيفخليةالدا جعةاملرا ظيفةو فعالية 10

 ملخاطرا

11 1.001 1.111 

 1.111 00 00 نالستبياا ور جميعمحا

 SPSS:من نتائج رلمصدا

 سةرالدا اتفقررختباوا تحليل-ثانيا

 ةلفقرانوــتكو ن،تبياــالسا اترــلفقــلتحلي( O n e S a m p l e T T e st)ةدــحالوا ةــللعينTراــختبام اتخدــسا مت

 يتـلواة ـليودجلاTةـمنقيمربكأ سوبةحملاTكانتقيمةإذا  هااتوحمعلىنفقوالعينةيوا ادفرأن أ ىنعمبابيةجيا

( و تكون الفقرة سلبية بمعنى أن %12و املعدل النسبي أكبر من   2.25نـلمـقأ ةــلداللا ىتوـمسأو )2.22 وي اـتس

أو ) 2.22وي اــتسيتـلوا ةـليودجلاT ةـنقيمـغرمـصأ وبةـسحملاTةــتقيمـكانإذا هااتوحمىـعلنوـفقاةاليوـلعينا ادرـفأ

 (،%12نــلمــقأ يبــلنسا لدــملعوا 2.25نــلمــقأ ةــلداللا ىتوــمس

 . 2.25 منربكأ اهللداللةا ىمستونكاإذا ةدــايحمةرــلفقا يفةــلعينا ادرــفآراء أ نوــتكو
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 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةإدارة ا خليألهميةالدا جعالمرإدراك ا ىمد:ول ألا ر لمحوا اتتحليلفقر

 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةإدارة ا خليألهميةالدا جعالمرإدراك ا ىمد:ول ألا ر لمحوا ات(: تحليلفقر1-0قم)ر ول جد

 SPSSمننتائج: رلمصدا

 جعاملرأداراكا ىدـــم)ول ألا روـــحملا يفةـــسرالدا ةـــعينادرـــفأراء أ نيـــيبيذـــلا(5-3)مـــقولردـــجلا لالـــنخـــحمـــيتض

 :كمايليةلكلفقريبلنسا لملعدا لياحسبزمرتبةتنا(يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا يةمهخليألالدا

مما يدل على  2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة   %81.251بي لنسا لملعدا بلغ 23. في الفقرة رقم 1

 ةـاصخلا ةـلرقابا ةـنظمأ نيـةلتحسـاجحلا ىمدو ملخاطرا يةمهملؤسسةبأا ىلديلعاىمستوذو  عيإدراكوو  نهيوجدأ

 بها.

مما يدل  2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %91.491بيلنسا لملعدا بلغ 25و  24.في الفقرة رقم 2

 اكلـملشا دـديحتو ةـيدور  يمـتقيتاـخليةلعمليالدا لرقابةا منظاعخضاإ خليةتعملعلىالدا جعةاملرأن ا علىعلى

توفر لإلدارة العليا املعلومات بشكل دقيق لإلتخاذ قراراتها و مساعدتها في  اـكم،اـتابعتهمبموـتقو فيهادةوـملوجا

 دوري. ملخاطربشكلإدارة ا منظافحص و تقييم سالمة 

أن   مما يدل على 2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %98.534بيلنسا لملعدا بلغ21في الفقرة رقم.0

 النشاط املراجعة الداخلية يشمل تقييم عمليات الحوكمة بهدف اإلسهام في تحسين إدارة املخاطر.

ــــــــــــلفقا لرقما  لمتوسطا ةرــــــــــــــــ

 لحسابيا

 افالنحرا

 ري لمعياا

 للمعدا

 لنسبيا
 ىمستو T قيمة 

 لداللةا

 جعةاملرا ظيفةو متقو 10

 يفملخاطراإدارة اءاتإلجرمخليةبوضعنظاالدا

 .تقييمفعاليتهو قبتهامرو ملؤسسةا

0.100 0.01001 1.1000 01.100 1.111 

 علىءاخليةبناالدا جعةاملرا اءاتجروإ مضعنظاو يتم 10

 راءملؤسسةبآا جهاتويتلا تقييمللمخاطرو سةدرا

 .تساباحلا جعامرو دارةإلا لسجميررتقاو

0.100 0.00001 1.1000 1.000 1.111 

 ىمدو ملخاطرا يةمهملؤسسةبأا ىلدإدراكيوجد 10

 لتحسين أنظمة الرقابة الخاصة بها اجةحلا
0.1000 0.00010 1.00010 00.000 1.111 

 منظاعخضاإ خليةعلىالدا جعةاملرإدارة ا تعمل 10

 يةدور  تقييمتخليةلعملياالدا لرقابةا

 فيهادةملوجوا ملشاكلا ديدحتلعملعلىوا

 متابعةتصحيحهاو

0.1100 0.00101 1.11010 01.011 1.111 

 لعلياا دارةخليةلإلالدا جعةاملرا ظيفةو توفر 11

بشكل دقيق و منظم إلتخاذ قراراتها و  تملعلوماا

إدارة  متقييمسالمةنظاومساعدتها في فحص 

 دوري ملخاطربشكلا

0.1100 0.00000 1.11010 01.110 1.111 

 تخليةتقييمعملياالدا جعةاملرا طيشملنشا 10

 بهدف اإلسهام في تحسين إدارة املخاطر وكمةحلا
0.1001 0.00010 1.10100 01.100 1.111 

إدارة  يفلفعاور خليةبدالدا جعةاملرإدارة ا متقو 02

من خالل تحديد و تقييم املجاالت الهامة التي  ملخاطرا

 ملؤسسةا خلدا عرضةللمخاطرتكون 

0.0000 0.00000 1.00010 0.111 1.111 

 1.111 00.010 1.11000 1.10101 0.1101 رلمحوا ترـــــــــــــــــــــــجميعفق
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مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %98.22بيلنسا لملعدا بلغ 21. في الفقرة رقم 4

 .تقييمفعاليتهو قبتهامرو ملؤسسةا يفملخاطرإدارة ا اءاتإلجرمبوضعنظامخليةتقوالدا جعةاملرا ظيفةو

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %94.11بي لنسا لملعدا بلغ 22. في الفقرة رقم 5

 راءآــةبــملؤسساهــجاتويتــلا اطرــيمللمخــتقيو ةــسدرا ىــعلءااــعهبنــضو تمــةيــخليالدا ةــجعاملرا اءاترــجوإ ماــنظ

 . تساباحلا جعامرو دارةإلا لسجميرراــتقو

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %18.391بيلنسا لملعدا بلغ 29.في الفقرة رقم1

إدارة املراجعة الداخلية تقوم بدور فعال في إدارة املخاطر من خالل تحديد و تقييم املجاالت الهامة التي تكون 

 .ملؤسسةا خلدا عرضةللمخاطر

أداراك  ىدــــم)ول ألا روــــحملا اترــــعفقــــميجلابيــــسحلا طــــملتوسأن ا( 5-3)مــــقر ول دــــجلا نــــامــــلننيــــيتبو

 %91.438وي اـيسيبـلنسا لدـملعوا، 3.1911 وي اـيس(يةداـالقتصا ةـملخاطرباملؤسسإدارة ا يةمهخليألالداعــــجاملرا

 ةــليودجلاTةــنقيمــمربــكأ يــهو 14.224 وي اــوبةتســسحملاTو أن قيمة  % 12 دــايحملا يبــلنسا لدــملعا نــمربــكأو هو 

، 2.14515  راــملعيا افرــحنالوا 2.25 نــلمــقأ يــهو 2.222 وي اــةتســلداللا ىتوــمسو 1.11

 ةــجعاملرا اءاترــجوإ ماــعنظــضوو  ،اــلعليا دارةإلــةلــمنظمو ةــقيقد تاــمعلومريوفــتأنىــعللدــايــمم

 روـألما نـدمـاطرتعـملخر ةا داطإلـطخلا عـضو يفةاعدـملسوا ،يمللمخاطرــتقيو  ةــسدرا ىــعلءااــةبنــخليالدا

 .ملخاطرباملؤسسةإدارة ا فعاليةدةلزيارالعتباا نيعيفذهاـيأخأن  خليادـلا عـجاملرا ىـبعلـيتجيـلا

 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةإدارة ا خليفيتفعيلالدا جعالمر:دور الثانيا ر لمحوا اتتحليلفقر

 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةإدارة ا خليفيتفعيلالدا جعالمر:دور الثانيا ر لمحوا ات(: تحليلفقر0-0قم)ر ول جد

ـــــلفقا الرقم  لمتوسطا ةرــــــــــــــــ

 لحسابيا

 افالنحرا

 ري لمعياا

 للمعدا

 لنسبيا
 ىمستو Tقيمة 

 لداللةا

 عمليةنيلتحستملعلوماا دلاــــتبلاــــيفجماطرــــملخإدارة ا مــــقسو ةــــجعاملرا مــــقسون اــــيتع 10

 .ملخاطرإدارة ا
0.1010 0.0001 1.01100 00.011 1.111 

 اطرـــملخا ساـــةلقيـــةفعالـــخليدا اءاترـــجإ دوـــجو نـــدمـــخليبالتأكادـــلا عـــجاملرا موـــيق 11

 ملؤسسةا ىلدلملارأس ا ةـــكفايىتوـــيممســـغيليةلتقيـــلتشا
0.0001 0.01010 1.0011 00.010 1.111 

  يوــتنةدــةجديــخدمأي  يمــةتقيــخليالدا ةــجعاملرا مــقسىلوــيت 01

 اءاتإلجروا ةــــــــدمخلا ذهــــــــاطرهــــــــخمىــــــــعلفالتعرــــــــب،هاميدــــــــةتقــــــــملؤسسا

 .ملخاطرا لرقابيةللحدمنهذها

0.0011 0.00001 1.00000 00.000 1.111 

 1.111 01.101 1.00100 0.11001 0.0100 ملؤسسةا قبلن ــةمــملقبولا اطرــملخا ىتوــدمســخليبتحديادــلا عــجاملرا موــيق 00

 نشطةأ تلفخمجهاتويتلا ملخاطرا  خليبتقييمكافةالدا جعاملرا ميقو 00

 منتظمةو ةمستمررةملؤسسةبصوا
0.0111 0.00000 1.10010 0.011 1.111 

 1.111 1.001 1.11000 00.1100 0.0100 دوري. بشكلدارةإلا ملخاطرمعا لتقليلمنا خليفعاليةالدا جعاملرا يناقش 00

 جهةاملوضوعةملوا بطاوـــــــلضا ةـــــــفعاليو ءةاـــــــيمكفـــــــخليبتقيادـــــــلا عـــــــجاملرماوـــــــيق 00

 لرئيسيةللمؤسسةا ألنشطةا اثملتعلقةبأحدا ملخاطرا
0.0111 0.00011 1.00010 00.100 1.111 

 1.111 00.001 1.10110 1.10011 0.1001 رلمحوا ترـــــــــــــــــــــــجميعفق

 SPSSاملصدر:من نتائج
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دور اني)لثا روـــحملا يفةـــسرالدا ةـــعينادرـــفأراء أ نيـــيبيذـــلا( 1-3)م ـــقولردـــجلا لالـــنخـــحمـــيتض

 لملعدا لياحسبزمرتبةتنا(يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا تفعيليفخليالداعـــجاملرا

 :كمايليةلكلفقريبلنسا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %84.284بي لنسا لملعدا بلغ 11. في الفقرة رقم 1

 .ملؤسسةا ملقبولةمنقبلا ملخاطرا ىبتحديدمستومخلييقوالدا جعاملرا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %83.99بي لنسا لملعدا بلغ 21. في الفقرة رقم 2

 ةـكفايىتوـيممسـلتشغيليةلتقيا ملخاطرا سخليةفعالةلقيادا اءاتجرإ دجوو بالتأكدمنمخلييقوالدا جعاملرا

 .ملؤسسةا ىلدلملارأس ا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %82.118بي لنسا لملعدا بلغ 12. في الفقرة رقم 3

 ذهــاطرهــخمىـــعلفالتعرــهابميدــةتقــملؤسسا يوـــتنةدــةجديــخدمأي  يمــتقيىلوـــةيتــخليالدا ةــجعاملرا مــقس

 .ملخاطرا لرقابيةللحدمنهذهاءاتاإلجروا ةـــدمخلا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة % 82.118بي لنسا لملعدا بلغ 14.في الفقرة رقم 4

 اثدـــةبأحـــملتعلقا اطرـــملخا ةـــجهاوعةملوـــملوضا بطاوـــلضا ةـــفعاليو ءةاـــيمكفـــبتقيموـــخلييقادـــلا عـــجاملرأن ا

 .لرئيسيةللمؤسسةا طةـــألنشا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %82.142بي لنسا لملعدا بلغ 28. في الفقرة رقم 5

 .ملخاطرإدارة ا عمليةنيلتحستملعلوماا دلتبالايفجمنناوملخاطريتعاإدارة ا قسمو جعةاملرا قسم

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %99.481بي لنسا لملعدا بلغ 13. في الفقرة رقم 1

 دوري. بشكلدارةإلا ملخاطرمعا لتقليلمنا ناقشةفعاليةمبمخلييقوالدا جعاملرا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %93.114بي لنسا لملعدا بلغ 12. في الفقرة رقم 9

 .منظمةو ةمستمررةملؤسسةبصوا نشطةأ تلفخمجهاتويتلا ملخاطرا بتقييمكافةمخلييقوالدا جعاملرأن ا

 عـجاملردور اثاني)لا روـحملا اترـعفقـميجلسابيحلا ملتوسطأن ا( 1-3)قمر ول دجلا لنامننييتبو

 وـهو%98.594 وي يسايبلنسا لملعدوا 3.1289 وي يسا(يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة الـتفعييفخليادـلا

 نــــلمــــقأ يــــهو 2.222 وي اــــةتســــلداللاىتوــمسو 1.11الجدولية  Tو أن القيمة  %12النسبي املحايد  لدـملعا نـمربـكأ

 دارةإلـــلراتاـــستشا ميدـــخليبتقادـــلاعــــجاملرا ماــــقيأن ىــــعللدــــايــــمم 2.98112نحراف املعياري ال.وا 2.25

 احرتقا لملؤسسةمنخالا هـــجاتويتـــلا اطرـــملخا فـــتلخميمـــذلكتقيـــكو اطرـــملخإدارة ا طةـــنشأ لوـــاحـــلعليا
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 رةإدا تفعيليفخليالدا عـجامللمرـمهو لاـفعدور  كاـنههنأ علىليد،ملخاطرا ملناسبةللتعاملمعهذها لوسائلا

 .يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةا

 لمخاطرإدارة ا خليةفيتعزيزالدا جعةالمرا ظيفةو فعالية: لثالثا ر لمحوا اتتحليلفقر

 لمخاطرإدارة ا خليةفيتعزيزالدا جعةالمرا ظيفةو فعالية: لثالثا ر لمحوا ات(: تحليلفقر1-0م)قر ول جد

 لمتوسطا الفقرة الرقم

 لحسابيا

 افالنحرا

 ري لمعياا

 للمعدا

 لنسبيا
 ىمستو Tقيمة 

 لداللةا

 1.111 0.000 1.01110 0.11101 0.0111 .سةرو ملدا اللمخاطرـــفقو نويةـــةســـجعاةمرـــخطاددـــةبإعـــخليالدا ةـــجعاملرا مـــقسموـــيق 01

 لرقابةا نظمةوأ ملخاطرإدارة  ا نيــــسحتىــــةعلــــخليالدا ةــــجعاملرا مــــلقســــخدا يقــــلتنسا تمــــي 00

 خليةالدا
0.0001 0.01000 1.01010 00.100 1.111 

 1.111 1.111 1.1010 0.01010 0.0101 ملخاطرا دارةمةإلزلالا تملعلوماا خليةالدا جعةاملرا توفر 01

 1.111 00.111 1.00100 0.01000 0.1100 خليةالدا ةــلرقابا ةــنظموأ اطرــملخإدارة ا نيــسيفحتةــخليالدا ةــجعاملرا اهمــتس 00

 1.111 0.101 1.1000 0.01010 0.0001 .ملؤسسةا طةبنشاـــــملتعلقا ةـــــتملحملا اطرـــــملخا يمـــــىتقيـــــةعلـــــخليالدا ةـــــجعاملرا لـــــتعم 01

 جهأو ملناسبةللتعاملمعا  تاـــآلليوا بلـــلسوا ائلـــلوسا احرتاقـــةبـــخليالدا ةـــجعاملرا مـــقسموـــيق 01

 .ملختلفةا ملخاطرا
0.1000 0.01101 1.01100 00.100 1.111 

 1.111 0.101 1.11000 0.01000 0.1110 .ملوضوعيةوا ملالئمةا تاميلتقووا  تيالـــلتحلا ساـــسأ ىـــهعلـــائجعملـــنتءاـــخليبنادـــلا عـــجاملرا ىــعل 00

 1.111 00.000 1.11000 1.00011 0.0100 رلمحوا ترـــــــــــــــــــــــجميعفق

 SPSSمننتائج: رلمصدا

 جعةاةملرــظيفو ةــفعالي)ثــلثالا روــحملا يفةــسرالدا ةــعينادرــفأراء أ نيــيبيذــلا( 9-3) مــقول ردل الجــالــن خــح مــيتض

 :كمايليةلكلفقريبلنسا لملعدا لياحسبزمرتبةتنا(ملخاطرإدارة ا تعزيزيفخليةالدا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %85.154بي لنسا لملعدا بلغ 11 مـقر ةرـلفقا يف.1

 .خليةالدا لرقابةا نظمةوأ ملخاطرإدارة ا نيسحتخليةعلىالدا جعةاملرا خلقسمدا تنسيقكهنا

مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %81.248بي لنسا لملعدا بلغ 18 مـقر ةرـلفقا يف. 2

 .لرقابةا نظمةوأ ملخاطرإدارة ا نيسيفحتخليةتساهمالدا جعةاملرا

أن مما يدل على  2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة%82.524بي لنسا لملعدا بلغ 22 مـقر ةرـلفقا يف. 3

 .ملختلفةا ملخاطرا جهأو ملناسبةللتعاملمعا تآللياوا لسبلوا لوسائلا احرتباقمخليةيقوالدا جعةاملرا قسم

ه أنمما يدل على 2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %91.44بيلنسا لملعدا بلغ 11 مـقر ةرـلفقا يف. 4

 .ملؤسسةا طملتعلقةبنشاا تملةحملا ملخاطرا خليةتعملعلىتقييمالدا جعةاملرا

مما يدل على أن  2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %91.22بي لنسا لملعدا بلغ19 مـقر ةرـلفقا يف. 5

 .ملخاطرا دارةمةإلزلالا تملعلوماا خليةتوفرالدا جعةاملرا



 

46 
 

مما يدل على  2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %95.812بي لنسا لملعدا بلغ 21 مـقر ةرـلفقا يف. 1

 .ملوضوعيةواملالئمةا تاميلتقووا تلتحليالا سساأ نتائجعملهعلىءخليبناالدا جعاملرا نهعلىأ

 قسممما يدل على 2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %19.851بي لنسا لملعدا بلغ 15 مـقر ةرـلفقا يف. 9

 .سةرو ملدا فقاللمخاطرو جعةسنويةاخطةمرادبإعدمخليةيقوالدا جعةاملرا

 ةـظيفو ةـفعالي)لثالثا روحملا اتميعفقرجلابيسحلا ملتوسطأن ا( 9-3)قمر ول دجلا لنامننييتبو

 نــمربــكأ وــهو%99.112 وي اــيسيبــلنسا لدــملعوا،3.8581 وي اــيس( اطرــملخإدارة ا زــتعزييفةــخليالداةـجعاملرا

 1.11 ةــليودجلاTةــنقيمــمربــكأ يــهو 13.344 وي اــوبةتســسحملاTو أن القيمة   %12 دــايحملا يبــلنسالدــملعا

 افرـــشأن إ ىـــعللدـــايـــمم 2.2، 2.88899 ري اـــملعيا افرـــحنالوا،2.25و هي أقل من  2.222الداللةىتوــمسو

 ةــــخليالدا ةــــجعامللمرــــكحمماــــقنظــــتطبيو  ةــــخليالدا ةــــلرقابا ىــــةعلــــخليالدا ةــــجعاملراةرـــئدا

 دارةةإلــمزلالا تاــملعلوما وفرــتإن  اــكم،اطرــملخ، ا ةــظيفو ةــىفعاليــعللدــياذــهإدارة  ةــــملتابعاءاتإجرــــبماــــلقيوا

 .ملخاطرإدارة ا تعزيزيفخليةالدا جعةاملرا ةــخليالدا ةــجعاملرا لــنقبــاطرمــملخا

 سةرالرئيسيةللدا ور جماليللمحاإ تحليل

 ةسرالدا ور تحليلمحا(:0-0)قمر ول جد

 لمتوسطا املحور  الرقم 

 لحسابيا

 افالنحرا

 ري لمعياا

 للمعدا

 لنسبيا

Tىمستو قيمة 

 لداللةا

 1.111 00.010 1.11000 1.10101 0.1101 يةدالقتصاا ةــاطرباملؤسسـملخإدارة ا ةـيمهخليألادـلا عـجاملرإدراك اىدـم 10

 1.111 00.001 1.10110 1.10011 0.1001 .يةدالقتصاا ةــــــاطرباملؤسســــــملخإدارة ا لــــــتفعييفخليادــــــلا عــــــجاملردور ا 10

 1.111 00.101 1.11000 1.10011 0.1100 ملخاطرإدارة ا تعزيزيفخليةالدا جعةاملرا ظيفةو فعالية 10

 1.111 00.010 1.100011 1.10001 0.100011 ور لمحاا جميع

 SPSSمننتائجبرنامج: رلمصدا

وأداء  ةـــةفعاليـــملتعلقا ةـــسرالدا ةـــعينادرـــفأراء أ نيـــيبيذـــلا( 8-3) مـــقولردـــجلا لالـــنخـــحمـــيتض

 لملعدا لياحسبزمرتبةتنا،يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا يفخليةالدا جعةاملراةـــظيفو

 :كمايليروحملكليبلنسا

 كهنامما يدل على أن 2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %91.438بيلنسا لملعدا بلغ 1 مـقر املحور يف.1

 .يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا يةمهخليألالدا جعاملرا ىلدأداراك 

مما يدل على  2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %91.424بي لنسا لملعدا بلغ 3  مـقر املحور يف. 2

 .ملخاطرإدارة ا خليةتعملعلىتعزيزالدا جعةاملرا ظيفةوأن
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مما يدل على أن   2.25و هي أقل من  2.222ومستوى الداللة %98.112بي لنسا لملعدا بلغ 2  مـقر املحور يف. 3

 .يةدالقتصاا ملخاطرباملؤسسةإدارة ا تفعيليفدور  خليالدا جعاللمر

 ور اـــحملا اترـــعفقـــميجلابيــسحلا طـــملتوسأن ا( 8-3)مـــقر ول دـــجلا نـــامـــلننيـــيتبو

وأن  %12 دــايحملا يبــلنسا لدــملعا نــمربــكأ وــهو %98.1415 وي اــيسيبــلنسا لدــملعوا،3.132495وي اـــةيســـلثالثا

 يــهو 2.222وي اــةتســلداللا ىتوــمسو 2.22ةــليودجلاTةــنقيمــمربــكأ يــهو 11.494وي اــوبةتســسحملاTقيمة

 ديدحتو سةدرا ىلإ جتاحتخليةالدا جعةاملرأنا علىلايدمم،  2.18319 ري ملعياا افرحنالا ابلغــكم 2.25 نــلمــقأ

 يرراــلتقا ربــعةرــمباشدارةإلا مــعد وــهول ألا نييــساسأ ينروــحمىــكعلــلذ دــلبعـلعماتمـاطرليـملخا يمـتقيو

 زـتركيو ةـجعاملرا ةـعخطـضو دـعنراـالعتبا يفملخاطرا ملاخذعوأ ينلثاوا ،ةــلعالقذات ا تاــةللجهــليوألا

 .اهلملخاطرحوا عتفارزباـتتمييتـلا اطقـملنا يفاءاترـإلجا فـتكثيو

 (Corrélation de Pearson)طتبارالاماسةباستخدرالدا تفرضيارختبا:ا لثانيا لمطلبا

 (Corrélation de Pearson)نوــسريبطاــتبرالا لــمعامامتخدــسا بــملطلا اذــهلالــنخــمول نحاــس

 سة كما يلي:رالدوض التحقق من صحة فرايتم ت الؤلتسار اطاإ يفلتحليل 

𝛂وي اــةيســاللد ىتوــدمســهعنــتباطيار ةــدعالقــتوج:ىــلوألا يةــلفرضا-0 = 𝟎.  اهمةــينمســب 𝟎𝟓

 .يةدإلقتصاا لمخاطربالمؤسسةإدارة ا فيلخليةبشكلفعاالدا جعةالمراةــظيفو

 ةـظيفو ةمهاـمسنيـلعالقةبا داجيإل(Corrélation de Pearson)نسوريبرختبااماستخدا مت

αوي اللةيساد ىيةعندمستودالقتصاا تملخاطرباملؤسساإدا رة ا يفلةبشكلفعاـخليالداةـجعاملرا = 0.05 . 

 ةيدالقتصاالمخاطربالمؤسسةإدارة ا فيلخليةبشكلفعاالدا جعةالمرا ظيفةو بينمساهمةطتبارالا (يبينمعامل1-0قم)ر ول جد

إدارة  فيلها بشكلفعاودور  ءاتإلحصاا رلمحوا

 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةا

 ظيفةو مساهمة

 خليةالداجعةالمرا

 2.928 طتبارالا معامل

 2.222 لداللةا ىمستو

 41 لعينةا حجم
 SPSSمننتائج : رلمصدا

 اــكم 2.25 نــلمــقا يــهو 2.222تساوي  ةــلداللا ىتوــةمســقيمأن(1-3)مــقر ول دــجلا نــامــلننيــيتبو

 وي اــتسيتــلواةــليودجلاrطاــتبرالا لــةمعامــنقيمــمربــكأ يــهو 2.928وي اــوبةتســسحملاrطاــتبرالا لــةمعامــقيمأن

 علىلايدمم  2.199
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αةـاللد ىتوـحصائيةعندمسإ اللةذات د تباطيهار عالقةدجوو =  جعةاملراةـظيفو ةمهاـمسبينـ0.05

إدارة  يفلاـكلفعـاهمبشـةتسـخليالدا ةـجعاملرأي ا ،يةداـالقتصاةـملخاطرباملؤسسإدارة ا يففعاليتهاو خليةالدا

 .يةدالقتصااملؤسسةا يفملخاطرا

𝛂وي اــةيســاللد ىتوــدمســهعنــتباطيار ةــدعالقــتوج: ةــلثانيا يةــلفرضا-0 = 𝟎. 𝟎𝟓 

 يةدالقتصاالمؤسسةاالستجابة لهافيوا لمخاطرا تقييمو خليةفيتحديدالداة ــجعالمرااهمةــينمســب

 ديديفحتةـخليالدا ةـجعاملرا ةمهاـمسنيلعالقةبا داجيإل( Corrélation de Pearso)نسوريب رختبا اماستخدا مت

αوي،اللةيساد ىعندمستوة يدالقتصاا تملؤسساايفاهلالستجابةوا ملخاطرا تقييمو = 0.05 . 

لمؤسسة ا الستجابة لهافيوا لمخاطرا تقييمو خليةفيتحديدالدا جعةالمرا بينمساهمة طتبارالا (يبينمعامل01-0قم)ر ول جد

 يةدالقتصاا

 

 

 

 

 SPSSمننتائج: رلمصدا

 اــكم 2.25 نــلمــقا يــهو 2.222اوي ـةتســلداللا ىتوــةمســقيمأن  (12-3)مــقر ول دــجلا نــامــلننيــيتبو

 الجدولية و التي تساوي   rطاـــتبرالا لـــةمعامـــنقيمـــمربـــكأ يـــهو 2.91وي اـــوبةتســـسحملاrطاـــتبرالا لـــةمعامـــقيمأن

αةـــاللد ىتوـــدمســـائيةعنـــحصإ ةـــاللذات د هـــتباطيار ةـــعالقدوـــجو ىـــعللدـــايـــمم 2.119 =

 نهأي أ ،يةدالقتصاا تملؤسساا يفاهلالستجابةوا ملخاطرا تقييمو ديديفحتخليةالدا جعةاملراةمهاـــمسنيـــب0.05

 اطرــــملخا يمــــتقيو دــــدييفحتلاــــكلفعــــاهمبشــــاتســــةلكنهــــخليالدا ةــــجعاملرا ةـــظيفو يفةؤثرـملا لـمالعوا غمر

 .يةدالقتصاا تاــــملؤسسا يفاــــهلتجابةــــالسوا

𝛂وي اــةيســاللد ىتوــدمســهعنــتباطيار ةــدعالقــتوج: ةــلثالثا يةــلفرضا-0 = 𝟎. ي ــعإد راكوو  ىدــينمــب 𝟎𝟓

 يةدالقتصاالمؤسسةا لمخاطرفيا تحديدإدارة و خليألهميةالدا جعالمرا

 جعاملرايــعإد ر اك وو  ىدــمنيــةبــلعالقا داــجيإل(C o r r é l a ti o n d e P e a r s on)نوــسريبراــختباماتخدــسا مت

𝛂وي اللةيساد ىيةعندمستودالقتصااملؤسسةايفملخاطرا ديدحتإدارة و يةمهخليألالدا = 𝟎. 𝟎𝟓 

 الستجابةلهافيوا لمخاطرا تقييمو فيتحديد ءاتإلحصاا رلمحوا

 يةدالقتصاا لمؤسسةا

 مساهمة

 جعةالمرا

 خليةالدا

 1.10 طتبارالا معامل

 1.111 لداللةا ىمستو

 00 لعينةا حجم
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 لمخاطرفيا تحديدإدارة و خليألهميةالدا جعالمرا عيإد راك وو  ىبينمدطتبارالا (يبينمعامل00-0قم)ر ول جد

 ةيدالقتصاالمؤسسةا

 

 

 

 

 SPSSاملصدر:من نتائج 

 اــكم 2.25 نــلمــقا يــهو 2.222 وي اــةتســلداللا ىتوــةمســقيمأن (11-3)مــقر ول دــجلا نــامــلننيــيتبو

 وي اـــتسيتـــلواةـــليودجلاr طاـــتبرالا لـــةمعامـــنقيمـــمربـــكأ يـــهو 2.512وي اـــوبةتســـسحملاrطاـــتبرالا لـــةمعامـــقيمأن

αةـاللد ىتوـدمسـائيةعنـحصإ ةـاللذات د هـتباطيار ةـعالقدوـجو ىـعللدـايـمم 2.119 = راك إد ىدــمنيـ0.05

اك  إد ر  ىدـــمليلاـــحلا عـــقالوا هـــنأي أ،يةداـــالقتصاةـــملؤسسايفاطرـــملخا دـــديحتإدارة و ةـــيمهخليألادـــلا عـــجاملرا يـــعوو 

 ،يةدالقتصااملؤسسةا يفملخاطرا ديدحتإدارة و يفيةمهألا متوسطنيخليالدانيجعاملرا عيوو 

αوي اــة يســاللى دتوــد مســه عنــتباطيارة ــد عالقــة:توجــبعالراية ــلفرض. ا0 =  ماــقنظــتطبيىدــينمــب0.05

 ية.دالقتصاالمخاطر بالمؤسسةإدارة اها في تفعيل ودور خلية الداجعة المرل امحكم ألعما

 داــجيإل( C o r r é l a ti o n d e P e a r s on) نوــسريبراــختبامإتخدــسا مت

إدارة  لـتفعييفاـهودور  ةـخليالدا ةـجعاملرا لاـمألعمـكحمماــقنظــتطبيىدــمنيــةبــلعالقا

αوي اــةيسـاللد ىتوـدمسـعن، يةداـالقتصاةـاطرباملؤسسـملخا = 0.05 . 

إدارة  هافيتفعيلودو ر خليةالدا جعةالمرا لمحكمألعمامتطبيقنظاىبينمدطتبارالا (يبينمعامل00-0قم)ر ول جد

 يةدالقتصاالمخاطربالمؤسسة ا

 

 

 

 

SPSSمننتائج: رلمصدا

 لمخاطرفيا تحديدإدارة و هميةوأ ءاتإلحصاا رلمحوا

 يةدالقتصاالمؤسسةا

إد راك  ىمد

 جعالمرا عيوو 

 خليالدا

 1.100 طتبارالامعامل 

 1.111 لداللةا ىمستو

 00 لعينةا حجم

إدارة  هافيتفعيلودور  ءاتإلحصاا رلمحوا

 يةدالقتصاالمخاطربالمؤسسةا

 لمحكمألعمامتطبيقنظاىمد

 خليةالدا جعةالمرا

 1.111 طتبارالا معامل

 1.111 لداللةا ىمستو

 00 لعينةا حجم
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 اــكم 2.25 نــلمــقا يــهو 2.222وي اــةتســلداللا ىتوــةمســقيمأن (12-3)مــقر ول دــجلا نــامــلننيــيتبو

  وي اــتسيتــلواةــليودجلاrطاــتبرالا لــةمعامــنقيمــمربــكأو هي  2.591وي اــوبةتســسحملاrطاــتبرالا لــةمعامــقيمأن

αةـاللد ىتوـدمسـائيةعنـحصإ ةـاللذات د هـتباطيار ةـعالقدجوو علىلايدمم 2.119 =

إدارة  تفعيليفهاودور  خليةالدا جعةاملرا لكمألعماحممقنظاـتطبيىدـمنيـب0.05

 تفعيليفدور  لهنيكولخليةبشكلفعاالدا جعةاملرا لمألعماـكحمماـقنظـتطبيأي  ،يةدالقتصااملخاطرباملؤسسةا

 .يةدالقتصااملخاطرباملؤسسةإدارة ا

𝛂وي اـــةيســـاللد ىتوـــدمســـهعنـــتباطيار ةـــدعالقـــتوج: ةـــلخامسا يةـــلفرض.ا1 = 𝟎.  طةـــنشأينـــب𝟎𝟓

 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةإدارة ا خليفيالدا جعالمردور ا بينو لمخاطرإدارة ا خليةفيالداة ـــجعالمرا

 يفةـخليالدا ةـجعاملرا طةـنشأ نيـةبـلعالقا داـجيإل(Corrélation de Pearson)نوـسريبرختبااماستخدا مت

 ىتوـــدمســـيةعنداـــالقتصا ةـــاطرباملؤسســـملخإدارة ا يفخليادـــلا عـــجاملردور ا نيـــبو اطرـــملخإدارة ا

𝛂وي اـــةيســـاللد = 𝟎. 𝟎𝟓. 

إدارة  خليفيالدا جعالمردور ا بينو لمخاطرإدارة ا خليةفيالدا جعةالمرا نشطةأ بينطتبارالا (يبينمعامل00-0قم)ر ول جد

 يةدالقتصاالمخاطربالمؤسسةا

 

 

 

 

 SPSS:من نتائج  رلمصدا

 اــكم 2.25نــلمــقا يــهو 2.222تساوي  ةــلداللا ىتوــةمســقيمأن( 13-3)مــقر ول دــجلا نــامــلننيــيتبو

 وي اــتسيتــلواةــليودجلاrط  اــتبرالا لــةمعامــنقيمــمربــكأ يــهو  2.481 وي اــوبةتســسحملاrطاــتبرالا لــةمعامــقيمأن

𝛂ةـــاللد ىتوـــدمســـائيةعنـــحصإ ةـــاللذات د هـــتباطيار ةـــعالقدوـــجو ىـــعللدـــايـــمم  2.119 =

𝟎.   اطرــملخإدارةا يفخليادــلا عــجاملردور ا نيــبو اطرــملخإدارة ا يفةــخليالدا ةــجعاملراطةـــنشأنيـــب𝟎𝟓

 عـــجاللمرنوـــاطريكـــملخإدارة ا يفةـــخليالدا ةـــجعاملرا طةـــنشأ ةـــفعاليأي أن أداء و ،يةداــالقتصاةــباملؤسس

 .يةدالقتصاا ةـــاطرباملؤسســـملخإدارة ا رييفـــكبدور  خليادـــلا

إدارة  خليفيالدا جعالمردور ا بينو ءاتإلحصاا رلمحوا

 يةدالقتصاا لمخاطربالمؤسسةا

 نشطةأ

 جعةالمرا

 خليةفيالدا

 لمخاطرإدارة ا

 1.001 طتبارالامعامل 

 1.111 لداللةا ىمستو

 00 لعينةا حجم
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 ةــــجعاةللمرــــامهلا ائفــــلوظا ىدــــحإ  رةوــــملشوا حــــلنصا اءدــــبوإ يمــــلتقيا يفةــــخليالدا ةــــجعاملردور ا بحــــصأ دــــلق

 نـــلمـــعجييذـــلا رـــألما ،ةـــملؤسسا اطرـــخمإدارة  ةـــيمعمليـــلتقيـــتميتحتـــلوا ةـــخليالدا

 دــيوتزيفةــخليالدا ةــجعامللمرــملها ور دــلا زربــايــنهنــمو ،اطرــملخا دارةتمرإلــملسا داـــشرالإلـــحيويرادـــةمصـــجعاملرا

 ةــلرقابا ةــنظموأ اطرــملخإدارة ا زــتعزييفاهمــاتســكم،يرراــلتقوا تاــيةباملعلومداــالقتصا تاــملؤسسا

إدارة  تلياوؤـلمسـميفحتاعدـتوجيهيايسو يارستشاا رادــةمصــخليالدا ةــجعاملرا بحتــصأ ثــحي،ةــخليالدا

 تاــملؤسسايفةــخليالدا ةــجعاملرا ةــقتقنيــنتطبيــرمـملنتظا فدـهلفا،ةـمقبولوددـحىلإ اطرـملخا لـتقليو ،اطرـملخا

.تملةحملا تفاارحنالء واألخطاا لكشفعنوا التنبؤــمحبــكليســبش،اطرــملخا لــكيفتحكمــلا نماــوضــهإذن 
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 لفصلا خالصة

ل ـجأن ـما ذـهوة ـسرالداذه ـهلة( ـنيامليداة ـسرالداي ) ـلتطبيقء ازـجلز ااـجنا بإـل قمنـلفصا اهذل من خال

ة ـفعالي يفة ـخليالداة ـجعاملراظيفة وة مهمساى مد يفملتمثلة واحة وملطرالرئيسية اإلشكالية اة على ـإلجابا

ن تبياــسز ااـجنة بإــلباحثات ــث قامــحي، يةداـالقتصاة ــاطر باملؤسســملخإدارة ا يفة ـخليالداة ـجعاملراة ـظيفوأداء و

ة ــسرالداة ــجلت معاــمت، وتهدفةــملساة ــلعينراء اا ألــطبقن، وتبياــالسان ــمت اــملعلوماى ــعلءا اــابقة بنــة سـن خلفيــم

 سة.رالدت اخطأ فرضياأو صحة  ىلل إليلها للوصوحتو spssامج ــبرنام تخدــائيا باســحصإ
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 دـــتعقو اـــحجمهربـــعكـــامـــخصوصو اـــحقوقهأهمية كيرة لحماية ممتلكاتها ويـــيةتعطداـــالقتصا ةـــملؤسسأنا

 ةـقامإ ورةرـضىلإ نيئولـباملسأدىاـماذـه،يتهاارتمرـسو ا اـىبقائهـعلظاـفحلا لـجأ نـكمـلوذ عملياتها اإلقتصادية،

 بـــلتالعا لاـــعمأفـــتلخملحماية الحقوق املؤسسة و موجوداتها من  لـــكفيو لاـــفعقسم للمراجعة الداخلية

 ؛لغشوا ءألخطاا تملاليةمنحاالا لوثائقوا اسبيةحملتالعملياايضمن سير   و لاـــمهإلوا

 ماـــيمنظـــىتقيـــلعلـــثتعمـــحي،يةداـــالقتصا ةدـــلوحا يفةـــلرقابأدوات ا ىدـــحإ ةـــخليالدا ةـــجعاملرا ربـــاتعتـــكم

 موــتقو اــكمت،توياــملسا ةــىكافــعلاذــهوالرقابة الداخلية،و ذلك بهدف جعل املسؤولين يتحكمون في أنشطتهم  

و تتم دارة،إلا ســلجملــنقبــذمــتنفو ممــةتصــاعمليــهرةباعتباــاطرباملؤسســملخإدارة ا ىــةعلــخليالدا ةــجعاملرا

 ؛ملخاطرإدارة ا عنطريقتصميمبرنامجنيملوظفا ملؤسسةبأكملهامنقبلا يةجتارتسإ تنفيذلمنخالإدارتها 

 تـكانإذا  اـرمـممةلتقريـاطرمصـملخإدارة ا امجـنربمنظمةلو عنعمليةتفصيليةرةملخاطرعباإدارة ا جعةامرو

 ،بةــملناسا افدــألها كــقتلــممةلتحقيــملصا ريبادــلتا تــكانإذا  اــمو ،ةــملؤسسا تاــةالحتياجــامجمالئمــنربلا افدــهأ

 ربـــعةرـــمباشدارةإلا مـــعد يفةـــخليالدا ةـــجعاملردور ا لـــيتمثو ،ليمـــكلســـبشريبادـــلتا ذهـــذهـــتنفيمتإذا  اـــمو

 فـزتكثيـتركيو ةـجعاملرا ضعخطةو عندرالعتباا يفملخاطرا ملاخذعووأ لعالقةذات ا تليةللجهاوألايرراـــلتقا

 ؛اهلملخاطرحوا عتفارتتميزبايتلا ملناطقا يفاءاترـإلجا

 اطرـملخإدارة ا لـتفعيرييفـكلكبـاهمبشـةتسـخليالدا ةـجعاملرا ةـظيفأنو تنتجـبقنسـاسـملالـمنخ

 ذلكـــكاملخاطر و درجة خطورتها، دـــديحتو يصـــتقليفاهمـــيسيذـــلا ةـــخليالدا ةـــلرقابا ماـــلنظـــتفعيلالـــنخـــكمـلوذ

 اطرـــخلإدارة ا يفةـــخليالدا ةـــجعاملرا ةاعدـــاملســـهامارـــعنصربـــخليتعتادـــلا عـــجاةللمرـــملهنيا ءةاـــلكفإن ا

 .ملؤسسةا اـــهلضرـــتتعيتـــلا
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  :تلفرضياا ر ختباا-

 لالـــنخـــامـــهلائجحوـــنتىلإ لوـــلوصا متدـــفق،ثـــلبحا اذـــةهـــيابديفاـــحهارتقا يتمتـــلا تياـــبةللفرضـــبالنس

 :نيةلبحثناكمايليامليدوا لنظريةا سةرالدا

𝛂 وي اـةيسـاللد ىتوـدمسـهعنـتباطيار ةـدعالقـتوجأن " ىـنصعلـتيتـلوا:لىوألا لفرضيةا-0 =

𝟎.  يةداــالقتصا ةــاطربالمؤسســلمخإدارة ا يــفلاــكلفعــةبشــخليالدا ةــجعالمرا ةــظيفو اهمةــينمسـب𝟎𝟓

 نــلمــقا يــهو  2.222وي اــةتســلداللا ىتوــةمســقيمأن  اــلننيــتبو  ،حتهاــصتاــثبإ متاــليلهحتواــهرختباا دــبعو"،

 لــــةمعامـــــنقيمــــمربـــــكأ يــــهو  2.928 وي اــــوبةتســـــسحملاrطاــــتبرالا لــــةمعامــقيمأن  اــكم 2.25

 ىتوـدمسـائيةعنـحصإ ةـاللذات د هـتباطيار عالقةدجوو علىلايدمم 2.119 وي اـــــتسيتــــلواةـــــليودجلاrطاــــتبرالا

αةـاللد = أي  ،يةداـالقتصاةـملخاطرباملؤسسدارة اايففعاليتهاو خليةالدا جعةاملراةـظيفو ةمهاـمسنيـب 0.05

 .يةدالقتصاا ملؤسسةا يفملخاطرإدارة ا يفلاـكلفعـاهمبشـةتسـخليالدا ةـجعاملرا

𝛂وي اــةيســاللد ىتوــدمســهعنــتباطيار ةــدعالقــتوجأن " ىــنصعلــتيتــلوا: ةــلثانيا يةــلفرض.ا0 = 𝟎. 𝟎𝟓 

 يةداــالقتصاةــلمؤسسايــافــتجابةلهــالسوا اطرــلمخا يمــتقيو دــيتحديــةفــخليالدا ةــجعالمرا اهمةــمسبين 

 2.25 نـلمـقا يـهو 2.222 وي لداللةتساا ىقيمةمستوأن  لنانيتبو  ،صحتهاتثباإ متليلهاحتوهارختباادــبعو"،

 لــــةمعامـــــنقيمــــمربـــــكأ يــــهو  2.91 وي اــــوبةتســـــسحملاrطاـــتبرالا لـــةمعامـــقيمأن اـكم

 ىتوـدمسـائيةعنـحصإ اللةذات د تباطيهار عالقةدجوو علىلايدمم 2.119 وي اـــــتسيتــــلواةـــــليودجلاrطاــــتبرالا

αةـاللد =  تاـملؤسسا يفاـهلتجابةـالسوا ملخاطرا تقييمو ديديفحتخليةالداةـجعاملرا ةمهاـمسنيـب 0.05

 تقييمو ديديفحتلخليةلكنهاتساهمبشكلفعاالدا جعةاملرا ةـظيفو يفةؤثرـملا لـمالعوا مـغر هـنأي أ ،يةداـالقتصا

 .يةدالقتصاتاملؤسساا يفاهلالستجابةوا ملخاطرا

𝛂 وي اللةيساد ىتباطيهعندمستوار توجدعالقةأن " تنصعلىيتلوا: لثالثةا لفرضيةا. 0 =

𝟎. ية داــالقتصا ةــلمؤسسا يــاطرفــلمخا دــتحديإدارة و ةــخليألهميادــلا عــجالمرا يــعإدراك وو ىدـينمـب𝟎𝟓

  2.25ن ـل مـقاي ـهو  2.222وي لداللة تساى اقيمة مستوأن  نيتب،  وصحتهات ثباإ متليلها حترها وختبااد ــبعو"، 

 يتــــلواةـــــليودجلاr طاـتبرالال ـة معامـن قيمـم ربكأهي و  2.512وي اــــوبةتســـــسحملاrط تبارالال ـة معامـقيمأن ا ـكم

αة ـاللى دتوـد مسـاللة عنذات دتباطيه ارعالقة د جووعلى ل ا يدمم 2.119وي اـــــتس = ى ادراك دــمنيــب 0.05

ى إدراك دــمل يلاــحلاع ــقالواه ــن،أي أيةداــالقتصاةــملؤسسا يفاطر ــملخاد ــديحتإدارة وة ــيمهخلي ألادــلاع ــجاملراي ــعوو 

 .يةدالقتصاا ملؤسسةا يفملخاطرا ديدحتإدارة و يفيةمهألا متوسطنيخليالدانيجعارــملاي ــعوو 
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𝛂وي اـاللة يسى دتباطيه عند مستوارتوجد عالقة أن "ى ـتنص عل يتلوابعة:الرالفرضية .ا0 = 𝟎. 𝟎𝟓 

ة ــاطر بالمؤسســلمخإدارة ال ــي تفعيــا فــهودور ة ــخليالداة ــجعالمرل ااــم ألعمــمحكم اــق نظــتطبيى دـينمـب

ي ـهو 2.222وي اـة تسـلداللى اتوـة مسـقيمأن  نيـتب،  وصحتهات ثباإ متليلها حتوهارختباابعد "، وية داــالقتصا

ط اـتبرالال ـة معامـن قيمـم ربـكأي ـهو 2.591وي اـوبةتسـسحملاrط تبارالاقيمة معامل كما أن  2.25نـل مـقا

rى توـد مسـائية عنـحصإة ـاللذات ده ـتباطيارة ـعالقد جووعلى ل ا يدمم  2.119وي اـتس يتـلواةـليودجلا

αةـاللد = إدارة  تفعيليفهاودور  خليةالدا جعةاملرا لكمألعماحممقنظاـتطبيىدـمنيـب0.05

 تفعيليفدور  لهنيكولخليةبشكلفعاالدا جعةاملرا لمألعماـكحمماـقنظـتطبيأي  ،يةدالقتصااملخاطرباملؤسسةا

 .يةدالقتصااملخاطرباملؤسسةإدارة ا

 :سةرالدا نتائج-

 عــــضو ةــــيمهوأ ،يةداــــالقتصا ةــــاطرباملؤسســــملخإدارة ا ةــــيمهةبأــــخليالدا ةــــجعاملرإدارة ا ىدــــلإدراك  كاــــهن-

 ؛ملؤسسةا اهلضتتعريتلا ملخاطرناسباحلا يفجعةتأخذامراءاترــــجإ

 ؛ملوضوعيةوا ملالئمةا تاميلتقوتوالتحليالا سساأ خلينتائجعملهعلىالدا جعاملرا ينيب-

 ؛تقييمفعاليتهو قبتهامرو ملؤسسةا يفملخاطرإدارة ا اءاتإلجرمخليةبوضعنظاالدا جعةاملرا ظيفةو متقو-

 تاــملعلوما ةــمالئمو ةــموثوقيلوــدحــتأكيريوفــىتــاطرعلــملخإدارة ا نأــمبشــعملهيفنخليوادــلا نوــجعاملرا زــيرك-

 ؛بصفةعامةتملؤسساا يفخليةالدالرقابةوا

ليس من مهام وظيفة املراجعة الداخلية تحديد املخاطر وإدارتها وإنما يتمثل دوره  هـنأ ىــةعلـسرالدا لتــاتوصـكم-

وإدارة  ةـــخليالدا ةـــجعاملرا نيـــبدوـــجو نـــدمـــالبو ،اطرـــملخإدارة ا نأـــبشتياـــلتوصوا راتاـــالستشا ميدـــتقيف

 ؛ملؤسسةا يفءةلعملبكفاا ريسناطرلضماـــملخا

 ور دــللنييميداــألكا أونهمــمنيــسرملماا اءوــةســخليالدا ةــجعاباملرماــالهتمذوي ا نــدمــلعديإدراك ا-

 .ملؤسسةا نييفلعاملا ملاسةلتفعيلا اجةحلوا ملخاطرإدارة ا يفخليةالدا جعةاملرا تلعبهيذــلاديثــحلا

 :تلتوصياا-

 ديثــــحربــــيعتيذــــلا اطرـــملخا رييــــكتســــلذ يفاــــريمبيــــلتسا اتتجدـــةمســــكباموتاــــملؤسسا ىــــيعلـــينبغ-

؛ئريةازجلا تخصوصابالنسبةللمؤسساةأــــلنشا
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إدارة  مـعد يفابيجيإرـثأ نـامهلهاملادور  لعملعلىتفعيلوا خليةالدا جعةاملرا بوظيفةمالهتماا دةياز لعملعلىا-

 ؛ملخاطرا

 ىـــهعلـــمهامداءأـــبماــلقيا نـــتمكنمـــييـــخليلكادــلا عـــجاملرا تقالليةـــسا تاـــدعيممقومــيةتارتمرـــسا ىـــلعلــلعما-

 ؛جهو كملأ

 يفاطرــملخوإدارة ا ةــخليالدا ةــجعاملرا ميــقسنيــيقبــلتنسوا ةــملتابعا قــدعملتحقيــلوا ماــالهتما نــملذــبورةرــض-

 ؛ملؤسسةا

وإدارة  ةــخليالدا ةــجعاملرا لاــيفجمةتمرــمسو ةــجيرخاو ةــخليدا ةــيبيرتددورات  اءإجرــبماــلقيا ورةرــض-

في هذه املجاالت أخرى ذات الصلة باملراجعة  ملهنيةا راتمستمربالتطوعطالا عامليهاعلىءاــاطرلبقــملخا

 الداخلية،

 فـــتلخمةـــجهامويفةـــيمهألا الغـــلبا اـــهدور  ةـــمعرفو اطرـــملخإدارة ا ةـــبعمليريـــكلكبـــبشو ماـــالهتما ورةرـــض-

 ؛اضرحلا لوقتا يفسإلفالا جةدر ىلإ ةريكبو دةصبحتمتعدأ يتلوا اهلعماوأ يطةبأنشطتهاحملا اطرـــملخا

 لــتفعيوويرــلتطتاــملؤسسا ةــحوكمدئاــلمبــتفعيو قــةبتطبيــئريازجلايةداــالقتصا تاــملؤسسامازــلترة ا ورــض-

 ؛ملخاطرإدارة ا ريتسيو ،خليةالدا جعةاملرا ةــظيفو

 .ةملخاطرباملنشأإدارة ا نبشأتتوصياو راتستشاا ميلتمكنهممنتقدنيخليالدا نيجعاملرا راتتطويرمها-

 :سةرالدا قفاأ-

 ؛يةدالقتصاا ملؤسسةا يفخليةالدالرقابةا متقييمنظاو ميتقويفخليالدا جعاملردور ا-

 اف؛ألهدا قيقيفحتهاودور  ملخاطروإدارة ا خليةالدا جعةاملرا نيلتنسيقبا ىمد-

 ؛ملؤسسةأداء ا نيسيفحتهاودور  ملخاطرإدارة ا تجعةعملياامر-

 .تلشركاا تطبيقحوكمةيفخليةالدا جعةاملردور ا-
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ــــــلكتا-  :بــــــ

ت لسياساامعهد ، يلولدالنقد وق اصند، لمخاطرك وإدارة البنوالرقابة على افي ة معاصروساسية أطر ، أسنةالكراهيم ابرإ-،  -0

 ؛0110مارس  يببو ظ، أيةدالقتصاا

 ؛0111،عمان،0لطبعةا ،يعزلتووا لصفاللنشردار ا ت،لحساباا مدخلحديثلتدقيق،عةمجدحلميمحأ-  -0

 ؛0111،عمان،0لطبعةا ،يعزلتووا حامدللنشردار  ،لتأمينوا لخطرإدارة ا،موسىري نويريشقم،سامةعزميسالأ -0

 ؛0111،نعما،ريلبش، دارا لسلوكيا ىلمحتووا يلنظرا ر إلطاا خليةفيالداجعةالمر، ا حلدصامحأ اتلعمرا -0

 ؛0111،عمان،0 لطبعةا ،يعزلتووا ئلللنشردار وا ،لعلميةوا لنظريةا لناحيةا تلحساباا علمتدقيق،هللا عبدنيمأ خالد-  -1

 ثوــالميللبحــإلسا دــملعها ،وطنيــلا داــالقتصا ر وــيتطــةفــخليالدا ةــجعالمروا تركاــلشا ةــحوكمدور  ،دــمحأ هيمارــبإ يبأ عدــس -0

 ؛0110ة،دــج،يبردــلتوا

 ؛0110،ةديدجلا امعةجلدار ا ،خليةالدا جعةالمروا لرقابةا ،كاملمسري،لصحنا مدحمحلفتاا عبد-  -1

 ار دــــــلا ،يــــــلكلوا يــــــلجزئا ىتوــــــلمسا ىــــــةعلــــــخليالدا ةــــــجعالمروا ةــــــلرقابايد سرايا،ــلسا دــــــمحم،حنــــــلصا دــــــمحمحاــــــلفتا دــــــعب-  -0

 ،ةــــــامعيجلا
 
 ؛0110-0110،يةرإلسكندا

 :اترـــــــــــــلمذكا-

 رفلمصاا لمخاطرفيإدارة ا خليفيتفعيلالدا لمدققدور ا ن،ملدهوا هيمابرإ حبار هيمابرإ-1

 ؛0100ة،غز،إلسالميةا امعةجلا ،لتمويلوا اسبةحملا رييفملاجستا   دةهاـلشـةلنيـمقدمةمذكرة،غزعلعاملةفيقطاا

 كوـلبنا ةـةحالـس(درا ةـليولدا لتدقيقا لمعاييرا ءلمخاطرفيضوإدارة ا خليعلىالدا لتدقيقا ثرأ ان،ضور يبمصطفىد بيهاإ -01

 ؛0100،ةغزعفيقطاة،،غز،إلسالميةا امعةجلا ،لتمويلوا اسبةحملا رييفملاجستا دةمقدمةلنيلشهاةمذكر .  طينيةـلفلسا

 دةهاــلشــةلنيــمقدمةذكرــم،لفــلشا-ةدــلجديا جاــلزجا ةــةمؤسســةحالــس،درالمخاطرإدارة ا يــخليفادــلا دقيقــلتدور ا ة،ريــوخـحر -00

 يةداــالقتصا موــلعلا ةــكلي،لفــلشا ،وعليــنبـــيبةبــةحســجامع،ةــقباملروا دقيقــلتوابةــاسحمصــصخت،يةداــالقتصا موــلعلا رتيفــملاسا

 ؛0100-0100،رييـــلتسا موــعلو ةــيرلتجاوا

 :تلمجالا-

 دلعدا ، لباحثا لةجم،ئريةالجزايةدالقتصاا للمؤسسةداري إلا لتأهيلا تيجيةاسترإ فيAUDIT،جعةالمرا دور ،صديقيدمسعو -00

 ؛0100

 يةداـــالقتصا تاـــسرالدا ةـــلجمت،ركاـــلشا ةـــلحوكمـــيتفعيـــةفـــخليالدا ةـــجعالمردور ا ،يفـــصأو رـــضخلي،عيدـــيســـحي--00

 ؛0100،السنة الخامسة 11دلعدا ادي،وـــلا ةـــجامع،ةـــملاليوا

 ؛0111 فريلأ00يخربتادرلصا.ا01/11نلقانوا -00

 ؛0100/10/00، - 10 قمر يفخةرملؤا ئريةازجلا يةمسلرا ةريدجلا -01
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 :اتلمؤتمرتوالملتقياوا تخالالمدا-

 اسبةحمل" ا ول ألا يلولدا رمتملؤا خلةضمنامدتلشركاا حوكمةرطاإ خليفيالدا لتدقيقدورا ،ية مسقوضيليرة،لتوميساا بن -00

 ؛0100ديسمبر 11-10،جامعةمسيلة"، ليةولدا لألعماا ظلبيئةيفجعةاملروا

 رمتؤــملا ،ركةــلشا ةـقيمدةاــيز يــهفودور  تركاـلشا ةــلحوكمــيظـخليفادــلا دقيقــلتا،اوي زـلعا هللا دــدعبـمحم،انيــلعا دـمحأ ءفاـص--01

 01-01ردن،ألا ،اصةخلا لتطبيقيةا ملعلوا جامعة"، ةملعاصرا لعامليةا تلتحديال،األعماا تملنظما" إدارة الحو،   ثــلثالا يبرـلعا

 ؛0111مارس 

 يـلعلما ىـمللتقا "ةـلماليا تاـلمؤسسا يـفتاـمزألا ةـجهالمخاطرلموا دارةنظمةإلأ ءهميةبناأ، درلقاا عبدانيعصم--00

 ؛0111اكتوبر  00-01،سطيفس،عباتجامعةفرحا،لعلميةا وكمةحلوا ليةولدا يةدالقتصا، وا ةـملاليا ةـمزألالحويلودـلا

 لماليا دلفساا كآليةللحدمنتلشركاا خليةفيظلحوكمةالدا جعةالمروأداء ا فعالية، دياهلا مدحمهللا ضيف،سيدروا دمسعو--01

ماي  11-10،ةبسكر،مدخيضرحمجامعةداري،إلوا يلملاا دلفساا كآليةللحدمنتلشركاا حوكمةينلوطا مللتقىا يفخلةامد،  داري إلوا

 ؛0100

 ةـوكمحلوا ةـليولدا يةداـالقتصوا ةـملاليا ةـمزأل" الوـحيلولدا لعلميا مللتقىا ،إلسالميةا رفلمصاا لمخاطرفيإدارة ا ،حلصاحمفتا -01

 ؛0111اكتوبر  00-01،سطيفس،عباتةفرحاـجامع،ةـلعلميا

 :نيةوإللكترا قعالموا-

 ؛www.erma-egypt.org 00/10/0101،طرخلإدارة ا ر معيار،ألخطاا دارةملصريةإلا معيةجلا-  -00

 :ألجنبیةا جعباللغةالمرا

22--Jacques Renard, Théorie etpratiqued'auditinterne, les éditions d'organisation, 7éme édition.2015. 

23- The Institute  Of  Internal Auditors, << International Standards For The Professional Practice Of Internal 

audit>>Standards, 2010. 

24- - The Institute Of  Risk Management, A Risk Management  S tandards,London, Aimic Publishing,2002. 

25-  International Organization For Standardization, Risk Management-Principles and guidelines On 

Implementation, Zwitzerland,2008. 
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ة:ملناسبا إلجابةا مماأ   ) X) لعالمةا ضعو يرجى  

العمر:-0  

01أكثر من                                                     01 -01من                                                      01 من قلأ  

املؤهل العلمي: -0  

أخرى      ليسانس                            ماستر                            ماجستير                                  

سنوات الخبرة املهنية: -0  

01أكثر من                        01إلى  01من                   01إلى  1سنوات                      من  1أقل من   

التخصص العلمي: -0  

أخرى                              محاسبة                           علوم مالية                          إدارة أعمال      

املسمى الوظيفي:  -1  

 مراجع داخلي                 مدير املراجعة الداخلية               مساعد مدير املراجعة الداخلية                أخرى 

عدد الدورات التدريبية التي التحقت بها في مجال إدارة املخاطر............دورة -0  

ل توجد الئحة واضحة و ذات فاعلية في تحديد دور وظيفة املراجعة الداخلية في إدارة املخاطر ه-1

 باملؤسسة؟     نعم                                         ال
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يةدالقتصاا بالمؤسسة لمخاطرإدارة ا ألهمية خليالدا جعالمرإدراك ا ىمد: ول ألا ر لمحوا  

غير 

 فقامو

ةبشد  

غير 

فقامو  

فقامو محايد  فقامو 

ةبشد  

ـــــــــلفقا ــــــــــــــــــ ةرـــــ لرقما   

إدارة  اءاتإلجر منظا بوضع خليةالدا جعةاملرا ظيفةو متقو     

.فعاليته تقييمو قبتهامرو ملؤسسةا يف ملخاطرا    

0 

 سةدرا على ءابنا خليةالدا جعةاملرا اءاتجروإ منظا ضعو يتم     

 لسجم يررتقاو راءبآ ملؤسسةا جهاتو يتلا للمخاطر  تقييمو

تساباحلا جعامرو دارةإلا  

0 

 اجةحلا ىمدو ملخاطرا يةمهبأ ملؤسسةا ىلدإدراك  يوجد     

بها. اصةخلا لرقابةا نظمةأ نيلتحس  

0 

 لرقابةا منظا عخضاإ على خليةالدا جعةاملرإدارة ا تعمل     

 ملشاكلا ديدحت على لعملوا يةدور  تقييم تلعمليا خليةالدا

.تصحيحها متابعةو فيها دةملوجوا  

0 

 بشكل تملعلوماا لعلياا دارةلإل خليةالدا جعةاملرا ظيفةو توفر     

 سالمة تقييمو فحص يف تهامساعدو اتهاار قر ذاختال منظمو قيقد

.دوري بشكل ملخاطرإدارة ا منظا  

1 

 بهدفوكمةحلا تعمليا تقييم خليةالدا جعةاملرا طنشا يشمل     

.ملخاطرإدارة ا نيسحت يف مإلسهاا  

0 

 من ملخاطرإدارة ا يف لفعا ور بد خليةالدا جعةاملرإدارة ا متقو     

 للمخاطر عرضة نتكو يتلا امةهلا تالاملجاتقييمو ديدحت  لخال

.ملؤسسةا خلدا  

1 
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يةدالقتصاا بالمؤسسة لمخاطرإدارة ا تفعيل في خليالدا جعالمر: دور الثانيا ر لمحوا  

غير 

 فقامو

ةبشد  

غير 

فقامو  

فقامو محايد  فقامو 

ةبشد  

ـــــــــلفقا ــــــــــــــــــ ةرـــــ لرقما   

 دلتبا لاجم يف ملخاطرإدارة ا قسمو جعةاملرا قسم ون يتعا     

.ملخاطرإدارة ا عملية نيلتحس  تملعلوماا  

0 

  فعالة خليةدا اءاتجرإ دجوو من بالتأكد خليالدا جعاملرا ميقو     

 ىلد لملارأس ا كفاية ىمستو لتقييم لتشغيليةا ملخاطرا سلقيا

.ملؤسسةا  

1 

  قبل من ملقبولةا ملخاطرا ىمستو بتحديد خليالدا جعاملرا ميقو     

.ملؤسسةا  

01 

  يتنو ةجديد خدمةأي  تقييم خليةالدا جعةاملرا قسم ىليتو     

 اءاتإلجروا دمةخلا هذه اطرخم على فبالتعر ،هاميتقد ملؤسسةا

.ملخاطرا هذه من للحد لرقابيةا  

00 

  تلفخم جهاتو يتلا ملخاطرا  كافة بتقييم خليالدا جعاملرا ميقو     

.منتظمةو ةمستمر رةبصو ملؤسسةا نشطةأ  

00 

  دارةإلا مع ملخاطرا من لتقليلا فعالية خليالدا جعاملرا يناقش     

.دوري بشكل  

00 

 بطالضوا فعاليةو ءةكفا بتقييم خليالدا جعاملرا ميقو     

 لرئيسيةا ألنشطةا اثبأحد ملتعلقةا ملخاطرا جهةاملو  ملوضوعةا

.للمؤسسة  

00 
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لمخاطرإدارة ا تعزيز في خليةالدا جعةالمرا ظيفةو فعالية: لثالثا ر لمحوا  

غير 

 فقامو

ةبشد  

غير 

فقامو  

فقامو محايد  فقامو 

ةبشد  

ـــــــــلفقا ــــــــــــــــــ ةرـــــ لرقما   

 فقاو سنوية جعةامر خطة ادبإعد خليةالدا جعةاملرا قسم ميقو     

.سةرو ملدا للمخاطر     

01 

إدارة   نيسحت على خليةالدا جعةاملرا قسم  خلدا لتنسيقا يتم     

.خليةالدا لرقابةا نظمةوأ ملخاطرا  

00 

رملخاطا دارةإل مةزلالا تملعلوماا خليةالدا جعةاملرا توفر .        01 

 نظمةوأ ملخاطرإدارة ا نيسحت يف خليةالدا جعةاملرا تساهم     

.خليةالدا  لرقابةا  

00 

 ملتعلقةا تملةحملا ملخاطرا تقييم على خليةالدا جعةاملرا تعمل     

.ملؤسسةا  طبنشا  

01 

 تآللياوا لسبلوا لوسائلا احرتباق خليةالدا جعةاملرا قسم ميقو     

.ملختلفةا ملخاطرا جهأو مع للتعامل ملناسبةا   

01 

 تلتحليالا سساأ على عمله نتائج ءبنا خليالدا جعاملرا على     

.ملوضوعيةوا ملالئمةا تاميلتقووا  

00 
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 :الملخص
 حدث ما نتيجة وذلك متسارعة بوترية تربز تزال وال هذا متزيدا اهتماما تشهد الشركات حوكمة أصبحت
 بسبب وذلك فيها، املايل الفساد وانتشار الشركات من العديد وتعثر املالية األزمات من األخري السنوات خالل
 املعلومات عن اإلفصاح وعدم الشفافية نقص إىل ابإلضافة واإلشراف الرقابة يف السليمة ملمارسات إدارهتا افتقار
 .الشركة أوضاع حقيقة عن تعرب اليت املالية
 هذه تتضمن اليت املالية والكشوفات  التقارير يف الثقة تعيد وسيلة إىل احلاجة نشوء إىل أدى ما هذا

 احلوكمة تطبيق إىل زئر ا اجل تسعى لذا . احلوكمة تطبيق خالل من وذلك ومصداقيتها جودهتا وتضمن املعلومات،
 املبادئ وفق املالية القوائم عرض املتضمن املايل احملاسيب النظام يعترب إذ املعلومات، يف اجلودة هذه وبلوغ بفعالية

 أن حيث دراستنا خالل من إليه توصلنا ما وهذا واحملاسبية، املالية املعلومة وخصائص هبا جاء اليت واالتفاقيات
 مما والشفافية اإلفصاح تعزيز إىل يؤدي املالية القوائم يف تعرض أن جيب اليت املعلومات يف ولشفافية ا اإلفصاح توفر

 . الشركات حلوكمة مبدأ أهم والشفافية اإلفصاح يعترب حيث الشركات، حوكمة تفعيل يف يساهم
 .املالية املعلومة جودة والشفافية، اإلفصاح الشركات، حوكمة املايل، احملاسيب النظام :المفتاحية الكلمات

Abstract: 
Nowadays, corporate governance become a very important subject, and it 

appears by a quick rythm, because of last financial crisis, difficulties of 

companies, and spread of financial corruption, all these caused by the lack of 

steward ship in appropriate practices of control and super vision, in addition lack 

in transparency, non exposure of financial information which expresses the real 

situation of the company. 

This lead to a necessity of a tool of " Retrusting "of reports and financial 

statements which include, this information, and eusume it ' s quality and 

Reliability through applying Governance. 

Algeria is pursuing to apply Governance effectively and reach the quantity of 

information. 

Accounting and financial system which contains exposure of financial 

statements through applicable agreements and principals and the characteristics 

of financial and accounting information 

The study concluded that the exposure and transparency of this information 

must expose the financial statement, this lead to steugth exposure and 

transparency that may contribute in activating Governance. 
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