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Framework).   
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  :مقدمة

لقد شهدت بیئة األعمال تطورات وتغیرات سریعة بالغة األهمیة، حیث أفرز هذا الوضع صعوبة   

في إنتاج معلومات مالئمة وموثوق بها حول وضعیة المؤسسات، كما أصبحت المؤسسات تواجه مخاطر 

  . عدیدة عند ممارسة أعمالها، مما یؤدي إلى تعّرض هذه األعمال إلى العدید من األزمات

أصبح من الضروري للمؤسسات أن تقوم بتحدید وتقییم حجم المخاطر التي تهدد نشاطها، لذلك   

وٕادارتها، على اعتبار أّن إدارة المخاطر تساهم بشكل فّعال في لبحث عن أسالیب جدیدة لمعالجتها وا

والفشل  فإّن عدم إدارة المخاطر بطریقة صحیحة قد یؤدي إلى الخسارة ومنه نجاح المؤسسة وٕاستمراریتها،

، وهنا أصبح من الضروري وجود أداة داخل المؤسسة تعمل في تحقیق األهداف اإلستراتیجیة للمؤسسة

على قیاس مقدار عدم التأكد وتحدید الفرص والتهدیدات، وتتمثل هذه األداة في وظیفة إدارة المخاطر، 

اإلداریة بالمؤسسة من أجل  هذه األخیرة التي تحتاج إلى تكثیف الجهود من مختلف الوظائف والمستویات

تقییمها ومراقبتها، ولعّل من أبرز الوظائف التي تؤدي إلى ذلك هي وظیفة التدقیق التي شهدت تطورا 

كبیرا من حیث نطاق اهتماماتها، فبعد أن كانت وظیفة هدفها تقلیل تكالیف عملیة التدقیق وتسهیلها، 

فة قیمة للمؤسسة وتحسین عملیاتها من خالل وظیفة استشاریة تهتم بإضا أصبحت في الوقت الحالي

العدید من النواحي، بما فیها إدارة المخاطر والتي أصبح التركیز علیها من طرف وظیفة التدقیق عامال 

  .مهما في تحقیق أهداف المؤسسة

  :إشكالیة الدراسة

هذه الدراسة في تماشیا مع الجهود المبذولة إلدارة المخاطر بالمؤسسة، یمكن المساهمة من خالل   

  :اإلجابة على اإلشكالیة التي ستقودنا إلى التساؤل الرئیسي التالي

 ما هو دور وظیفة التدقیق في استشراف وٕادارة المخاطر بالمؤسسة ؟ 

  :تندرج تحت هذا التساؤل الرئیسي جملة من التساؤالت الفرعیة، والمتمّثلة فیما یلي

 ؟ات واالستراتیجیات المتّبعة في الحد من الخطرما هو دور وظیفة التدقیق في تطویر السیاس 

 ؟ما مدى مساهمة وظیفة التدقیق في إدارة المخاطر  

  ؟بمؤسسة برید الجزائر عالقة بین وظیفة التدقیق وٕادارة المخاطرهل هناك 
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  :فرضیات الدراسة

قصد اإللمام بحیثیات الموضوع ومحاولة اإلجابة على إشكالیة الدراسة، قمنا بصیاغة مجموعة   

من الفرضیات المبدئیة، والتي سیتم إثباتها أو نفیها من خالل انجاز هذا البحث، وتتمثل هذه الفرضیات 

  : فیما یلي

 في تطویر السیاسات واالستراتیجیات المتّبعة  لتدقیقوظیفة اال لهناك دور فعّ : الفرضیة األولى

  .خاطرلافي الحّد من 

 تساهم وظیفة التدقیق بشكل كبیر في إدارة المخاطر والحّد منها :الفرضیة الثانیة.  

 في مؤسسة برید  بین وظیفة التدقیق وٕادارة المخاطر ةطردیهناك عالقة  :الفرضیة الثالثة

 .الجزائر

  :أسباب اختیار الموضوع

یرجع اختیارنا لهذا الموضوع لمجموعة من األسباب الموضوعیة والذاتیة، والتي یمكن تلخیصها   

 : فیما یلي

  الت التي التحوّ في ظل حاجة المؤسسات للتدقیق قصد تحقیق الفعالیة في إدارة المخاطر، خاصة

 .شهدها المحیط االقتصاديی

 ل الباحثیناإلهتمام المتزاید بإدارة المخاطر في المؤسسات من قب. 

  للبحث في میدان كبیرة  رغبةبصفتي عامل في قطاع البرید والمواصالت، فإّنه كانت لدي

، خاصة وأنه أحد العناصر التي تعتبر مرافقا دائما لّنشاطات قطاع البرید والمواصالت، األمر التدقیق

 الذي دفعني إلى التوجه لهذه الدراسة حتى أتمّكن من االّطالع والّتعرف أكثر على خبایا هذا القطاع؛   

  إثراء العمل على فتح المجال أمامنا كباحثین لدراسة وظیفة التدقیق بشكل أعمق، مما یساهم في

 .المستوى المیداني

 إبراز دور وظیفة التدقیق في إدارة المخاطر وتحقیق االستقرار واالستمراریة بالنسبة للمؤسسات.  
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 :أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة الدراسة من خالل تبنیها لموضوع معاصر، حیث زاد االهتمام بعملیة إدارة المخاطر    

دور التدقیق في تفعیل إدارة المخاطر  إلىفي المؤسسة وذلك باالعتماد على وظیفة التدقیق ، إضافة 

ة المنافسة ومنه دعم باعتباره أحد الركائز التي تساهم في رفع كفاءة المؤسسة ، وبالتالي قدرتها على زیاد

  .ها وٕاستمراریتهااستقرار 

ف على مدى التطور الذي أحرزته وظیفة التدقیق في كل جوانبها الدراسة تهمنا في التعرّ  كما أنّ     

  :ومدى

 مساهمة هذا التطور في الحد من التجاوزات التي تكتنف عملیات المؤسسات. 

 خاطر داخل المؤسسةاالرتباط بین وظیفة التدقیق وفعالیتها في إدارة الم. 

 توضیح أهمیة االعتماد على تقنیات التدقیق في إدارة المخاطر بالمؤسسات. 

  :أهداف الدراسة

تحقیق مجموعة من األهداف والتي یمكن بلوغها من خالل محاولة  إلىتهدف هذه الدراسة   

  :معالجة اإلشكالیة المطروحة، واثبات أو نفي الفرضیات المصاغة، ومن بین هذه األهداف نذكر

 التعّرف على واقع وظیفة التدقیق ومدى تطبیقها بالمؤسسات الجزائریة. 

 ي إدارة المخاطر بالمؤسساتمدى اعتماد المدقق على المعاییر الحدیثة للتدقیق ف. 

  التعّرف على مدى التطور الذي حصل على مستوى وظیفة التدقیق ومدى مساهمته في وضع حد

 .لحاالت الغش واألخطاء، وبالتالي التقلیص في نسبة مخاطر التدقیق

 التعّرف على دور التدقیق في إدارة ودعم نظم إدارة المخاطر. 

  :منهج الدراسة واألدوات المستخدمة

حیث استخدمنا  ن المتغیرین،ة بیلدراسة العالق االستقصائيتّم االعتماد على المنهج الوصفي   

المنهج الوصفي بالنسبة للجزء النظري من خالل استخالصه من أهم الدراسات والكتب والمقاالت العلمیة 

 والمداخالت التي طرحت في الملتقیات العلمیة، أّما بالنسبة للجزء التطبیقي استخدمنا فیه المنهج
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  ث

 

ئلته حسب ما جاء في الجزء النظري استبیان تّم استنتاج أس ةمعالجاالستقصائي، حیث تّم من خالله 

مثل أدوات اإلحصاء (على بعض الطرق اإلحصائیة اإلجابات  للدراسة، وقد تّم االعتماد في تحلیل

لبرنامج معالج الجداول ، باإلضافة SPSS 19: الوصفي، وبعض البرامج اإلحصائیة ومنها برنامج الـ

MS.EXCEL  2007إصدار(.  

  :حدود الدراسة

الدراسة المیدانیة على مستوى مؤسسة برید الجزائر، حیث تّم اختیار مجموعة من مكاتب تّم إعداد   

  :تمثلت فیما یلي البرید على مستوى الوحدة الوالئیة بمدینة أم البواقي

 حيامكتب برید قصر الصب. 

  1954نوفمبر  01مكتب برید. 

  فیفري 18مكتب. 

 مكتب برید النصر. 

  .من نفس السنة يإلى غایة شهر ما مارسالمدة الزمنیة تبدأ من شهر  

  :الدراسات السابقة

دراسة حالة (دور التدقیق الداخلي في إدارة مخاطر المؤسسة "دراسة من إعداد رحو خیرة، بعنوان  .1

تتمثل أهداف هذه الدراسة فیما ، 2011/2012، سنة )" NOVERالشلف  - مؤسسة الزجاج الجدیدة 

 :یلي

  یقوم بها التدقیق الداخلي، ومدى مساهمته في خلق قیمة مضافة في محاولة إظهار األعمال التي

 .حالة ما إذا تّم استغالله من طرف المدیریة العامة للمؤسسة

 التعّرف على دور التدقیق الداخلي في إدارة ودعم نظم إدارة المخاطر. 

 التعرف على واقع التدقیق الداخلي في المؤسسة الجزائریة. 

  :، وهيهذه الدراسة إلى مجموعة من النتائجوتّم التوصل من خالل 



  مقدمة 

 

  ج

 

 للدور الحدیث  نإدراك العدید من ذوي االهتمام بالتدقیق الداخلي سواء الممارسین منهم واألكادیمیی

 .الذي یلعبه التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر والحاجة الّماسة لتفعیل العاملین في البیئة الجزائریة

 ر المعاییر الدولیة للتدقیق الداخلي على بیئة األعمال، والذي انعكس الدور الكبیر الذي لعبه إصدا

على أراء التدقیق الداخلي، فباإلضافة إلى الفحص والتقییم والتأكید أصبحت تقوم بتقییم المخاطر 

 .وتقدیم الخدمات االستشاریة بما یضیف قیمة للمؤسسة

 لتي توضع من قبل اإلدارة لضمان الّتحكم إن الرقابة الداخلیة هي مجموعة من الوسائل والقوانین ا

في وظائف المؤسسة بغیة الوصول إلى تسییر فّعال للعملیات المالیة واإلداریة التي تقوم بها، فنظام 

الرقابة الداخلیة وباإلضافة إلى أّنه أداة للتسییر فهو أداة للوقایة واإلنذار عن كل ما یّمس باستقرار 

 .كم في المخاطر وتعدیل إجراءات التسییر في الوقت المناسبالمؤسسة، وذلك عن طریق الّتح

 ء ایجابي، حیث یسهل علیها تقییم المخاطر التي تواجه استعمال المؤسسة دلیل تقییم المخاطر شي

 .مختلف المصالح

  تحدید المؤسسة للمخاطر التي یمكن أن تواجهها مصالحها وتقییمها من خالل ما طابق ذلك مع

  .2007الصادرة سنة  ISO14001دلیل تقییم المخاطر وسعیها للحصول على شهادة 

دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفیة "دراسة من إعداد نور اإلسالم سعدودي، بعنوان  .2

، والتي كان تساؤلها  2014/2015، سنة)"وكالة تقرت   -BNAدراسة حالة البنك الوطني الجزائري (

من المخاطر  دّ حي البنوك ؟ وما مدى قدرته على الما هو دور المدقق الداخلي ف: الرئیسي كالتالي

 المصرفیة ؟ 

الوطني الجزائري ، معززا لمعالجة هذه اإلشكالیة  قام الباحث بدراسة التدقیق الداخلي في البنك     

مجموعة من  إلىذلك بإجراء تربص على مستوى وكالة تقرت التابعة للبنك الوطني الجزائري ، وتوصل 

  :النتائج تتمثل فیما یلي

  ّیّتسم بالموضوعیة والحیاد والنزاهة لمدقق الداخليأداء ا أن. 

  تّمت وفقا لمعاییر الممارسة المهنیة التقاریر التي یعّدها المدقق الداخلي تبّین أّن أنشطة التدقیق

 .للتدقیق الداخلي



  مقدمة 

 

  ح

 

 یمتلك المدققون للحسابات في الجزائر المؤهل والتخصص العلمي المطلوب، إضافة إلى الخبرة 

المهنیة التي تمكنهم من القیام بدورهم في كشف المخاطر، على اعتبار الدور الكبیر والمهم الذي 

 .تلعبه البنوك في االقتصاد الوطني

 یقوم قسم التدقیق بإعداد خطة التدقیق وتطویرها وتحدید أهدافها باالعتماد على المخاطر. 

  یتوقف نجاح المدقق الداخلي في منهج عمله على إتباعه لمعاییر المراجعة المتعارف علیها، فأهمیة

     .قالمدقق في تنفیذ عملیة التدقیهذه المعاییر تكمن في كونها مقیاسا لألداء الذي یقوم به 

التدقیق الداخلي وٕادارة "، بعنوانHOUESSOU-AGBO Koudjo Rolandدراسة من أعداد  .3

، سنة )توغو  - دراسة حالة مظلة الوحدات التعاونیة لالّدخار واالئتمان (  المخاطر في نظام مالي مركزي

 :وتمثلت أهداف هذه الدراسة في مجموعة من النقاط هي، 2016/ 2015

  الداخلي في إدارة المخاطر التشغیلیة في مظلة الوحدات التعاونیة لالّدخار تحلیل دور التدقیق

 .توغو - واالئتمان 

 تقدیم مفهوم إدارة المخاطر. 

 المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق دور وصف. 

 مظلة الوحدات التعاونیة ب المخاطر إدارة في الداخلي التدقیق كفاءة تدخل لتحسین طرق اقتراح

 .توغو -واالئتمان لالّدخار 

  :أوجه االختالف بین دراسة الباحث والدراسات السابقة

تختلف دراسة الباحث عن الدراسات السابقة في كون جّل الدراسات السابقة انصّب اهتمامها على   

دراسة وظیفة التدقیق الداخلي ودورها في إدارة أنواع معینة من المخاطر على غرار المخاطر التشغیلیة، 

، وكان ذلك من خالل دراسة العالقة بین التدقیق الداخلي والرقابة االحتیال ومخاطر االئتمانمخاطر 

بینما إهّتمت دراسة  الداخلیة وتأثیر كل متغیر على اآلخر سواء كان ذلك في مؤسسات خدمیة أو إنتاجیة،

ف التي تّوجه االهتمام تمثلت األهدا الباحث بتبیان دور وظیفة التدقیق في إدارة المخاطر بالمؤسسة، حیث

  :نحوها في مجموعة من النقاط تمثّلت فیما یلي

 التعّرف على واقع وظیفة التدقیق ومدى تطبیقها بالمؤسسات الجزائریة. 

 مدى اعتماد المدقق على المعاییر الحدیثة للتدقیق في إدارة المخاطر بالمؤسسات. 



  مقدمة 

 

  خ

 

 دقیق ومدى مساهمته في وضع حد التعّرف على مدى التطور الذي حصل على مستوى وظیفة الت

 .لحاالت الغش واألخطاء، وبالتالي التقلیص في نسبة مخاطر التدقیق

 التعّرف على دور التدقیق في إدارة ودعم نظم إدارة المخاطر.  

  :هیكل الدراسة

سعیا لإلجابة على إشكالیة الدراسة وتحقیق أهدافها، تناولنا الموضوع من خالل فصلین، الفصل   

 األول منها یتعلق باإلطار العامالمبحث األول متعلق بالجانب النظري للدراسة ویتضمن ثالثة مباحث، 

وأهمیة وظیفة  ویتضمن نشأة ومفهوم وظیفة التدقیق، أنواع ومعاییر التدقیق، أهداف لوظیفة التدقیق

  .التدقیق

فیما یتعلق المبحث الثاني بآلیات إدارة المخاطر، حیث تم التطرق فیه إلى نشأة ومفهوم إدارة   

واعد وأهداف عملیة إدارة المخاطر، إضافة إلى خطوات وأدوات إدارة المخاطر، كما تّم التطرق إلى ق

فة التدقیق في إدارة المخاطر، حیث تّم أّما المبحث الثالث فقد خصص لدراسة متطلبات وظیالمخاطر، 

فیه دراسة العالقة بین التدقیق، إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة، باإلضافة إلى التطرق إلى أعمال تدقیق 

التطرق  إدارة المخاطر من خالل أعمال التدقیق الداخلیة والخارجیة، خطوات تدقیق إدارة المخاطر، كما تمّ 

  .لي في إدارة المخاطرإلى دور التدقیق الداخ

بالنسبة للفصل الثاني المتعلق بالدراسة التطبیقیة فقد تّم فیه دراسة حالة مؤسسة برید الجزائر أین   

مكتب برید قصر : تّم التركیز على بعض المكاتب على مستوى الوحدة الوالئیة بمدینة أم البواقي وهي

فیفري بأم البواقي، مكتب برید  18تب برید بأم البواقي، مك 1954نوفمبر  01الصباحي، مكتب برید 

  .النصر بأم البواقي

یضم هذا الفصل ثالثة مباحث، األول منها ركزنا فیه على تقدیم مؤسسة برید الجزائر وذلك من   

، وفیما یتعلق بالمبحث الثاني فقد خالل التطرق إلى نشأتها، هیكلها التنظیمي والخدمات التي تقوم بتقدیمها

اإلطار المنهجي للدراسة التطبیقیة والذي تّم التطرق فیه إلى منهجیة الدراسة في المطلب األول، تضّمن 

وتحلیل فرضیات الدراسة ضمن المطلب الثاني، بینما تّم تحلیل محاور فرضیات الدراسة في المطلب 

فیه وفق  م التطرقبالنسبة للمبحث الثالث فقد قمنا من خالله باختبار فرضیات الدراسة، حیث ت، و الثالث

  .كل مطلب إلى الفرضیات الثالثة التي تّم وضعها



  مقدمة 

 

  د

 

من خالل ما تّم استعراضه في الفصول السابقة، سیحاول الباحث بناءا على نتائج الدراسة النظریة   

األكادیمیین والمهنیین خاصة عمال مؤسسة  والتطبیقیة الوصول إلى جملة من االقتراحات تساعد الباحثین

    .ئربرید الجزا

  :صعوبات الدراسة

  :واجهتنا عدة صعوبات أثناء القیام بالبحث نذكر منها

 صعوبة إسقاط الجانب النظري على الواقع المعاش في المؤسسات. 

 صعوبة الحصول على المعلومات بسبب رفض البعض ملء االستمارة.  

           



 

 الفصل األول

 الفصل األول

الفصل األول
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  :تمهید

مع توجه الجزائر إلى اقتصاد السوق وتعدد التغیرات التي مست عدة جوانب من محیط المؤسسة،   

ر طرق التسییر، ظروف السوق وغیرها، فقد صال وتغیّ على غرار تطور تكنولوجیات اإلعالم واالتّ 

وتعزیز مكانتها وجودة منتجاتها، إضافة إلى حاجتها لتوفر  سیاساتهاأصبحت المؤسسة بحاجة إلى تنویع 

ه الحاجات ذنها من اكتشاف ومواجهة المخاطر، وحتى تتمكن المؤسسة من تلبیة هال یمكّ نظام رقابي فعّ 

التدقیق، لتفادي نقائصه وتدعیم ایجابیاته في الوقت   دوریا ب البد لها من متابعة نظامها الرقابي

 المناسب، كما ال یمكننا إهمال عملیة إدارة المخاطر التي أصبحت من أهم الممارسات في اإلدارة حالیا

لما لها من أهمیة كبیرة في التنبؤ باألخطاء، إضافة إلى أخذها بعین االعتبار للطرق الالزمة والكفیلة التي 

  .ن المؤسسة من إدارة هذه المخاطر وتحقیق أهدافها المسطرةكّ تم

لتدقیق وٕادارة المخاطر في هذا الفصل التطرق لإلطار النظري ل لدراسة أكثر تفصیال، سنحاول في

  :المؤسسة من خالل

 لتدقیقلاإلطار العام  :المبحث األول. 

 آلیات إدارة المخاطر :المبحث الثاني. 

 التدقیق في إدارة المخاطر متطلبات :المبحث الثالث. 
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  لتدقیقمفاهیمي لاإلطار ال :المبحث األول

الة على األحداث االقتصادیة التي یعتبر التدقیق عملیة منتظمة للحصول على األدلة والقرائن الدّ   

یمكنه أن یالحظ حجم االهتمام المتزاید الذي  تدقیقالع للتطورات التي شهدها قامت بها المؤسسة، والمتتبّ 

 لعبه في تحقیق االستقرار والنمو لكل الوحدات االقتصادیة، ومدّ یبه، نظرا للدور الكبیر الذي  حظي

  .القرارات اإلستراتیجیة التخاذمختلف األطراف باآلراء المختلفة التي تعتبر مدخال أساسیا 

إلى التطور التاریخي للتدقیق، مفهومه، أنواعه، معاییره، أهدافه لتحلیل ما سبق سنتطرق في هذا المبحث 

  .وأهمیته

  نشأة ومفهوم التدقیق :المطلب األول

  :نشأة التدقیق 1- 1

یستمد التدقیق المحاسبي نشأته من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البیانات المحاسبیة     

مطابقة تلك البیانات للواقع الذي أنتجها والتي تعبر  والمالیة التي یعتمد علیها في اتخاذ قراراته، والتأكد من

وحسب عدد من الكتاب فان هذه الحاجة ظهرت أوال لدى الحكومات، حیث تدل الوثائق التاریخیة . عنه

على أن حكومات قدماء المصریین والیونان كانت تستخدم المدققین للتأكد من صحة الحسابات العامة، 

یوجد لمستعملیه وهم أصحاب المصلحة في المعلومات  یرا شفهیا عما قام به،فكان المدقق وقتها یقدم تقر 

  .المقدمة، وهم أیضا من عینوا القائم بعملیة التدقیق أو المراجعة

، " Audire" المشتقة من الكلمة الالتینیة "  Audit" وهكذا نجد أن كلمة تدقیق تقابل كلمة     

    1.ومعناها یسمع

إلى السلطات المصریة القدیمة التي عینت فاحص مستقل للسجالت عند  أصل التدقیق یعود إنّ     

ثم الرومان ثم اإلقطاع من النبالء االنجلیز الذین عینوا ) الیونان(المحاسبة الضریبیة، وتبع ذلك اإلغریق

    2.مدققین لمراجعة الحسابات والتقریر عنها بواسطة الخدم

ر الحدیث في العدید من الدول كان نتیجة تطور علم التدقیق في العص  التطور الحاصل في  إنّ     

المحاسبة، حیث أن أول ظهور لشركات المساهمة بالمعنى المعروف كان قبل ذلك في أمستردام سنة 

م، وقد ترتب على ظهور هذا النوع من الشركات واتساعها انفصال الملكیة عن اإلدارة، والذي 1602

قها في اإلشراف واإلدارة لمدیر أو أكثر، وقد یكون من بمقتضاه تتنازل جماعة المساهمین عن ح

  .المساهمین أو أجیر

                                                           
1
، دار المحمدي العامة، التدقیق اإلداري وتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر عبد الرحمان بابنات وناصر دادي عدون،  

  .9 -8: ص -، ص2008الجزائر
  . 30، ص 2009، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان المدخل إلى التدقیق والتأكید الحدیث أحمد حلمي جمعة،  2
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قد نتج عن هذا الفصل بین حق اإلدارة وحق الملكیة، ظهور الحاجة إلى وجود شخص مستقل     

وهو ما أدى إلى . یقوم بفحص حسابات الشركة، وسجالتها، ویقدم تقریرا إلى حملة األسهم بنتائج فحصه

    1.لتدقیق وبصورة جلیةظهور الحاجة ل

التدقیق قد مر بعدة مراحل زمنیة، حیث أن تطور النشاط االقتصادي أدى إلى تطور   تطور  إنّ     

كیفیة وأسلوب التدقیق، انطالقا من الفحص بالتفصیل للعملیات االقتصادیة إلى غایة القیام بالفحص 

تفصیلي لمراحل تطور التدقیق وأهدافه عبر  االختیاري والتركیز على الرقابة الداخلیة، وفیما یلي جدول

  .الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .11 -10: ص - ، صمرجع سبق ذكرهالرحمان بابنات وناصر دادي عدون، عبد  1



 إلطار العام للتدقیق وٕادارة المخاطرا    :الفصل األول

 
5 

 

  ظهور وتطور التدقیق): 01-01(جدول رقم 

  أهداف التدقیق  المدقق  اآلمر بالتدقیق  الفترة

قبل المیالد  2000

  میالدي 1700إلى 

ك، اإلمبراطور، الكنیسة، المل

  .الحكومة

راق على السّ معاقبة   .رجل الدین، كاتب

اختالس األموال، حمایة 

  .األموال

إلى  1700من 

  م 1850

الحكومة، المحاكم التجاریة 

  .والمساهمین

منع الغش ومعاقبة   .المحاسب

  .فاعلیه، حمایة األصول

إلى  1850من 

  م1900

شخص مهني في   .الحكومة، المساهمین

  .المحاسبة أو قانوني

 وتأكیدتجنب الغش 

  .مصداقیة المیزانیة

 إلى 1900من 

  م1940

شخص مهني في   .الحكومة والمساهمین

  .المحاسبةو  المراجعة

تجنب الغش واألخطاء، 

الشهادة على مصداقیة 

  .القوائم المالیة التاریخیة

إلى  1940من 

  م1970

 الحكومة، البنوك

  .والمساهمین

شخص مهني في 

  .المحاسبةو  المراجعة

الشهادة على صدق 

وسالمة وانتظام القوائم 

  .المالیة 

إلى  1970من 

  م1990

الحكومة، هیئات أخرى 

  .والمساهمین

شخص مهني في 

المحاسبة و  المراجعة

   .واالستشارة

الشهادة على نوعیة نظام 

واحترام  ،الرقابة الداخلیة

المعاییر المحاسبیة 

    .ومعاییر التدقیق

الحكومة، هیئات أخرى   1990ابتدءا من 

  .والمساهمین

شخص مهني في 

المحاسبة و  المراجعة

   .واالستشارة

الشهادة على الصورة 

الصادقة للحسابات 

ونوعیة نظام الرقابة 

الداخلیة في ظل احترام 

المعاییر ضد الغش 

   .المالي

  .12-ص ،مرجع سبق ذكرهالرحمان بابنات وناصر دادي عدون، عبد  :المصدر
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  :ثالثة مراحل رئیسیة، یمكن اختصار تطور عملیة التدقیق في Dirsmithو Carpenterحسب     

 هدف التدقیق كان موجها أساسا نحو البحث عن الغشحتى نهایة القرن التاسع عشر ، .

 فكانت أسالیب المراقبة تتمحور على التحقق المفصل والشامل لوثائق اإلثبات المحاسبیة؛

 ظهرت ضرورة تقدیم حكم على الصحة العامة منذ بدایة القرن العشرین ،)La validité 

globale (فظهرت طرق  .للوثائق المحاسبیة، بالتوازي مع البحث عن الغش أو األخطاء

على وثائق اإلثبات، مقابل مراجعتها والتحقیق فیها بشكل مفصل من قبل، هذا ) Sondage(السبر

التطور فرضه النمو الكبیر للمنظمات التي تتم مراقبتها، وهو الشيء الذي رفع من تكالیف 

 التدقیق؛

  أصبح الهدف من التدقیق محددا في إصدار حكم صحة منتصف القرن العشرینبعد ،

 Les(األهمیة المعطاة لالطالع على سیرورات إنمن جانب أخر ف. الحسابات السنویة

procédures (ألن مقابل . حركة المؤسسة ازدادت شیئا فشیئا، لتصبح الیوم محددة للعملیة ككل

المدققون مصلحة نوعیة السیرورات الداخلیة فیها بالتأكد من  ارتفاع حجم وتعقید المؤسسات، ربط

  .اعتمادیة المعلومات المنتجة من طرف النظام المحاسبي لها

  :التدقیق  مفهوم  2- 1

تعددت التعاریف المعطاة للتدقیق واختلفت باختالف الهیئات واألطراف الصادرة عنها، ومن بین     

  :أهم هذه التعاریف نذكر

اء بأسلوب من طرف مهني مؤهل اختبار تقني صارم وبنّ : " ف التدقیق بأنهیعرّ : التعریف األول    

ل على نوعیة ومصداقیة المعلومات المالیة المقدمة من طرف المؤسسة، ومستقل، بغیة إعطاء رأي معلّ 

واعد وعلى مدى احترام الواجبات في إعداد هذه المعلومات في كل الظروف، وعلى مدى احترام الق

والقوانین والمبادئ المحاسبیة المعمول بها، في الصورة الصادقة على الموجودات، وفي الوضعیة المالیة 

  1.ونتائج المؤسسة

مترابطة ال جراءاتمجموعة من اإلق بكل استقاللیة لالتدقیق هو نشاط یطبّ  :التعریف الثاني  

   2.الجزئي لإلجراءات اإلداریة في المؤسسةومعاییر فحص من أجل تقییم مدى مالئمة، التشغیل الكلي أو 

عملیة منتظمة للحصول على القرائن المرتبطة بالعناصر : " هف التدقیق بأنّ رّ عُ  :التعریف الثالث  

لعناصر الة على األحداث االقتصادیة، وتقییمها بطریقة موضوعیة لغرض التأكد من درجة مسایرة هذه االدّ 

  3".ائج ذلك إلى األطراف المعنیة لمعاییر الموضوعة، ثم إیصال نتل

  

                                                           
  .14-12: ص -، صمرجع سبق ذكرهالرحمان بابنات وناصر دادي عدون، عبد   1

2  Jean-Charles Becour et Henri Bouquin, Audit opérationnel, 2ème édition, Economica, Paris 1996, p12.  
  . 13، ص2006الطبعة األولى، عمان  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،، تدقیق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،   3
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  :من التعریف السابق، نجد أن التدقیق یتضمن النقاط التالیة

 أي أن عملیة التدقیق تعتمد على التخطیط المسبق لما سوف أن التدقیق هو عملیة منتظمة ،

 .یقوم به المدقق

 بطریقة  أهمیة حصول مدقق الحسابات على األدلة والقرائن المالئمة وتقییمها من قبله

 ،موضوعیة

  مدى االلتزام بالعناصر محل الفحص للمعاییر الموضوعة كأساس للتقییم وٕابداء الرأي

 .الشخصي

 مما یعني أن  ،أن عملیة التدقیق تنتهي بإیصال نتائج فحص المدقق لألطراف المعنیة

 .  التدقیق هو وسیلة اتصال

فني محاید للدفاتر والسجالت التدقیق هو فحص منتظم من قبل شخص  :التعریف الرابع   

والحصول على األدلة والقرائن الالزمة إلبداء الرأي الفني المحاید عن مدى عدالة القوائم  ،والمستندات

   1.المالیة وكفاءة اإلدارة في استغالل الموارد المتاحة لدیها

  :نجد أن التدقیق یتضمن وظیفتین أساسیتین هما ،مما سبق    

  ّالت والمستنداتجالفحص للدفاتر والس. 

  اإلیصال للمعلومات التي یحصل علیها المدقق من خالل عملیة التدقیق، وهو ما یسمى

 . بالمنتج النهائي للتدقیق والذي یتمثل في تقریر مدقق الحسابات

  :ومن خالل هذه التعاریف السابقة یمكن صیاغة تعریف شامل للتدقیق    

التدقیق هو فحص یقوم به مهني مختص، وفقا لمعاییر موضوعة مسبقا، وذلك من أجل اكتشاف العیوب 

  .التصحیح الالزمة، من خالل طرق دقیقة، وتوصیل تلك النتائج لمستخدمیها إجراءاتوالشذوذ، ووضع 

  أنواع ومعاییر التدقیق: المطلب الثاني

  :التدقیق أنواع 1- 2

، وفیما یلي عرض إلیههناك أنواع متعددة للتدقیق، تختلف باختالف الزاویة التي ینظر من خاللها   

 2:ألهم أنواع التدقیق

  :التصنیف من زاویة اإللزام القانوني -أ

 في  اإلجباریةیمكن التفرقة بین هذین النوعین على أساس  :التدقیق التعاقدي والتدقیق القانوني

 :یلي تطبیق مهمة التدقیق كما

                                                           
  .15- 14: ص -ص، مرجع سبق ذكره غسان فالح المطارنة، 1
  .17 -16: ص-، ص2018قسنطینة ، ، مؤسسة نومیدغراف للنشر واإلشهارالتدقیق المالي نصر الدین عیساوي، 2
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 یكون موضوعه عموما شركات األشخاص التي ال یجبرها مثال  ):االختیاري(التدقیق التعاقدي

 .القانون التجاري الجزائري على مسك محاسبة، ومن ثم التدقیق الدوري لمستنداتها

 سك نظاما محاسبیا، یكون موضوعه عموما شركات األموال، التي تم ):اإلجباري(التدقیق القانوني

 . ومن ثم یحتم علیها القانون التجاري الجزائري تقییم معلوماتها المالیة

  :التصنیف من زاویة المدة الزمنیة - ب

 یمكن التفرقة بین هذین النوعین على أساس االمتداد الزمني في  :التدقیق المستمر والتدقیق المؤقت

 :یلي تطبیق مهمة التدقیق كما

  یقوم به  ،مستقلة بذاتها  یكون عموما هذا النوع من التدقیق داخلیا، ك ):الدائم(المستمرالتدقیق

 .شخص أو فریق بصفة مستمرة طیلة السنة المالیة

 یقوم بهذا النوع من التدقیق طرف خارجي، من خالل مهمة محددة  ):الظرفي(المؤقت التدقیق

 .مسبقا باالتفاق مع مدیریة الشركة

  :التصنیف من زاویة التطبیق -ج

 المهام (یتم التفرقة بین النوعین على أساس مجال تطبیق التدقیق :التدقیق الشامل والتدقیق الجزئي

 :یلي كما) الموكلة للمدقق

 یشمل هذا النوع من التدقیق كل الحسابات، اختبار القوائم المالیة وتقییم نظام  :التدقیق الشامل

 .یتقاطع هذا النوع من التدقیق مع التدقیق المستمر الذي یقوم به طرف داخلي. الرقابة الداخلیة

 في  إلیهاقد یشمل جزء من الحسابات، أو مهمة واحدة من المهام المتطرق  :التدقیق الجزئي

ویتقاطع هذا النوع من التدقیق مع التدقیق المؤقت، الذي یقوم به طرف خارجي . شاملالتدقیق ال

 .وفق مهمة محددة مسبقا

  :التصنیف من زاویة الجهة التي تقوم بالتدقیق -د

 یتم التفرقة بین هذین النوعین على أساس الجهة التي تقوم  :جير التدقیق الداخلي والتدقیق الخا

  :یلي كما) الجهة الموكلة لها مهمة التدقیق ( بعملیة التدقیق

 یعرف :التدقیق الداخلي)IAASB (في معیار التدقیق الدولي)تقویم : التدقیق الداخلي بأنه) 610

وظائفه من بین أشیاء شأة كخدمة للمنشأة، وتشمل ناألنشطة المتعارف علیها داخل الم

   1.الرقابة الداخلیة) مالئمة(مراقبة مدى كفایة وفعالیة) الفحص والتقییم(أخرى

 عبارة عن مهمة یقوم بها مكتب أو مكاتب تدقیق مستقلة، تعمل لحسابها  :التدقیق الخارجي

على تحدید فحوى المهمة وكذا شروطها یكون  حیث أنّ ، ...الخاص بصفة تعاقدیة، مؤقتة وجزئیة

 . عاتق مدیریة الشركة، وذلك بموافقة المكتب المختار لقیادة مهمة التدقیق

                                                           
  .47، ص مرجع سبق ذكرهأحمد حلمي جمعة،  1
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  :التدقیق معاییر 2- 2

إلى  ،المتخصصةالمراجع األكادیمیة والتطبیقیة  یتم تقسیم المعاییر الدولیة للتدقیق حسب جلّ   

   1:ثالث مجموعات رئیسیة

 ؛معاییر عامة 

 معاییر العمل؛ 

  التقریر؛ إعدادمعاییر  

: یلي تتمیز هذه المعاییر عموما بأنها ذاتیة بطبیعتها، والتي تتعلق عموما بما :معاییر عامة - 1

 2.كفاءة المدقق، استقاللیته، جودة عمله واحترامه للسر المهني

 :الكفاءةالتدریب و  معیار  - أ

یعني أن الشخص الذي یقوم بفحص القوائم المالیة یجب أن یكون لدیه كفاءة معینة، ویتوفر لدیه  

ولكي تعطي هذه المواصفات أثرها البد أن یتمتع صاحبها . مواصفات فنیة تظهر تلك الكفاءة

وحتى یكون هناك ثقة لدى األطراف الذین یعینون المدقق بكفاءة . بالتدریب والتأهیل المناسب

ولتحدید . الرأي إبداءمدقق یجب أن یتوافر لدیه شروط التأهیل العلمي والمهني واالستقالل عند ال

 3.معیار الكفاءة البد من تحدید القدر المناسب من التأهیل العلمي والتأهیل العملي

          ):الحیاد ( یةمعیار االستقالل  -  ب

  :یلي استقاللیة المدقق بماتعتبر استقاللیة المدقق سببا مباشرا في نزاهته، حیث تقاس 

 مدى احترامه للقوانین الساریة المفعول والضمیر المهني؛ 

 رأیه دون الخضوع لضغوط  الجهات التي قامت بتعیینه؛ إبداء 

  ّل علیها من طرف الزبون، القیام بمهمته بغض النظر عن حجم األتعاب المحص 

  ّهر على استقاللیة الفریق العامل والمساعد له؛الس 

 :معیار جودة العمل -ج

   :القیود التالیة یحكم جودة عمل المدقق    

 التكوین الجید لممارس هذه المهنة وسنوات الخبرة المتراكمة؛ 

 احترام الضمیر المهني وكذا اإلجراءات والقوانین التي تنظم المهنة؛ 

 احترام التأكیدات التي تحكم مهمة التدقیق؛ 

  ّهر على التقییم المستمر ألعضاء الفریق المساعدین، حتى یكون العمل متكامال؛ الس 

  

                                                           
  .32 -17: ص - ، صمرجع سبق ذكرهنصر الدین عیساوي،  1
  .32، صالمرجع السابق 2
  . 39ص، مرجع سبق ذكره غسان فالح المطارنة، 3
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  :ر المهنيمعیار السّ  -د

 مؤسسة، المنافسة الشرسة التي تسود جل القطاعات،المحیط المتغیر الذي تنشط فیه ال إنّ     

 ویتحصل على أسرارتفرض على المدقق الذي یقوم بمهمة ما ... مع انتشار وسائل االتصال الحدیثة

  1.أن یحفظ تلك األسرار من التفشي والتسرب إلى أطراف ال تمت بصلة للمؤسسة موضوع التدقیق زبونه،

مهمة التدقیق یجب أن تتم بعنایة شدیدة، وذلك من خالل التخطیط الجید واالحترام  :معاییر العمل - 2

على فریق التدقیق وحفظ الملفات وأوراق العمل بشكل صحیح كوسیلة  واإلشرافالدقیق للجداول الزمنیة، 

  ). ISA 220 , ISA 230( استنتاجات التدقیق إلثبات

مع  ،التدقیق  المراقبة النوعیة ل إلى إضافةالداخلیة،  للرقابةكما یجب أن تتضمن مهمة التدقیق تقییما 

  ، والنصوص التشریعیة والتنظیمیة(ISA  240)األخذ بعین االعتبار لمخاطر الغش واألخطاء 

 )250 ISA(2.، وجمع األدلة الكافیة 

د من طرف محافظ تتجلى معاییر إعداد التقریر ضمن التقریر المعّ  :معاییر إعداد التقریر - 3

الحسابات أو المدقق المالي، ومستعملي المعلومات التي تضمنها هذا التقریر، ویمكن إیجاز هذه المعاییر 

 3:یلي كما

  :المدقق في التقریررأي   - أ

یقوم معد التقریر بتوثیق رأیه حول نظامیة ومصداقیة المعلومات المالیة في القوائم المالیة   

   صورة صحیحة وصادقة عن النتیجة المحققةبالسنویة، وذلك حتى تمدنا هذه األخیرة 

تقتضیه وفق ما ).. قائمة المركز المالي ( ، وموجودات ومطالب المؤسسة)قائمة الدخل ( 

  .المحلیة ساریة المفعولو  المعاییر الدولیة

  :یمكن أن یتضمن تقریر المدقق أحد اآلراء التالیة    

 " ّبنظامیة ومصداقیة المعلومات المالیة في القوائم المالیة السنویة؛" من دون تحفظ أقر 

 " ّوذلك  عن نظامیة ومصداقیة المعلومات المالیة في القوائم المالیة السنویة،" بتحفظ أقر

للمبادئ المحاسبیة، وجود نقص في بعض  –في بعض الحاالت  - عدم احترام: حالة

 األعمال، أو وجود شك ما؛

 " ّبنظامیة ومصداقیة المعلومات المالیة في القوائم المالیة السنویة، حالة وجود عدم " ال أقر

شك ال یترك  مطابقة التسجیالت المحاسبیة للمبادئ المحاسبیة ومعاییر التقییم، أو وجود

 مجاال للمدقق من إبداء رأیه؛

                                                           
  .33، صمرجع سبق ذكرهنصر الدین عیساوي،  1

2 WHANNOU Serge, AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER, Support De Cours Master, Ecole Supérieur De 

Gestion D’Informatique et Des Sciences, Togo 2012, p11. 
  . 37- 36: ص -، صمرجع سبق ذكرهنصر الدین عیساوي،  3
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 على المدقق أن یرفق رأیه بأدلة ملموسة في الحالة الثانیة والثالثة، تتضمن األسباب التي جعلته یقرّ 

   . بتحفظ أو یرفض اإلقرار

 :شكل ومضمون التقریر  -  ب

  :یتضمن التقریر عموما ثالث مجموعات من المعلومات    

 الجهة التي قامت بتعیین المدقق ألداء (عبارة عن فقرة تقدیم تتضمن  :المعلومات العامة

 ؛)مة، اسم المؤسسة، الدورة المالیةهذه المهمة، األهداف المرجوة من المه

 حول الحسابات السنویة ومدى مطابقتها للمعاییر المعمول بها، ثم فقرة یقرّ  :رأي المدقق 

 رار حول المهمة التي أسندت إلیه؛بتحفظ أو یرفض اإلق فیها بدون تحفظات، یقرّ 

 تتمثل في فقرة یبین من خاللها إن قام بأعمال التفتیش  :التفتیش والمعلومات الخاصة

ن فیها النقائص والتحفظات كسند لرأیه في وفقرة أخرى یبیّ . وفقا للمعاییر التي تحكم المهنة

 .الفقرة السابقة

  :والتي تطرقنا إلیها وفق الشكل التاليویمكن تلخیص معاییر التدقیق المتعارف علیها، 
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  التدقیقمعاییر : )01 -01( الشكل رقم

   

   

      

 

 

 

 

  

  

  

    

   

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .32ص، مرجع سبق ذكره نصر الدین عیساوي، :اعتمادا على من إعداد الطالب :المصدر

  

  

  

  

  

  

 التدقیق معاییر 

  المعاییر العامة

 معیار التدریب والكفاءة ؛ -1

 التأهیل العلمي 

 التأهیل العملي 

 معیار االستقاللیة ؛ -2

 معیار جودة العمل ؛ -3

 معیار الّسر المهني ؛ -4

  معاییر العمل 

  

 تخطیط عملیة التدقیق؛ -1

 اإلشراف على المساعدین؛ -2

 دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة؛ -3

 المالئمة؛الحصول على أدلة اإلثبات  -4

 

  إعداد التقریرمعاییر 

  

 رأي المدقق في التقریر؛ -1

 شكل ومضمون التقریر؛ -2

 المعلومات العامة. 

 رأي المدقق. 

 التفتیش والمعلومات الخاصة . 
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  التدقیق أهداف وأهمیة: المطلب الثالث

   :التدقیق أهداف 1- 3

مكن توضیح تطور أهداف تدقیق الحسابات، من أهداف تقلیدیة إلى أهداف معاصرة في الجدول یُ 

  1:التالي

  األهداف التقلیدیة والمعاصرة لتدقیق الحسابات: )02-01( جدول رقم

  األهداف المعاصرة  األهداف التقلیدیة

التأكد من مدى صحة ودقة البیانات المحاسبیة 

  .المدونة في الدفاتر والسجالت المحاسبیة

األهداف  تدقیق: اشتمال أهداف تدقیق الحسابات على

المتخذة لتحقیقها، وأیضا  المخططة، والقرارات

  . المعلومات التي اتخذت على أساسها مختلف القرارات

اكتشاف األخطاء والغش والتزویر والتقلیل من 

  .فرص ارتكابها

باعتبار أن الوحدات االقتصادیة تعمل داخل الهیكل 

االقتصادي للدولة، فمن الضروري أن تشتمل أهداف 

، )المالیة وغیر المالیةالوقائع (التدقیق على كافة الوقائع

  ).الشق المالي واإلداري(أي النظام المحاسبي بشقیه 

الخروج برأي فني محاید عن عدالة القوائم 

المالیة، وتمثیلها لما هو مقید بالدفاتر 

ة اإلثبات والسجالت، وهذا باالعتماد على أدلّ 

  . المتعارف علیها في مهنة تدقیق الحسابات

وقرائن اإلثبات على أساس  ةالحرص على اختیار أدلّ 

  .موضوعي، وهذا للتأكد من عدالة القوائم المالیة

التحول في أسلوب تدقیق الحسابات، من التدقیق حول 

  .الحاسب إلى التدقیق من خالل الحاسب االلكتروني

  

تحقیق أقصى كفایة إنتاجیة، من خالل القضاء على 

اإلسراف، وذلك عن طریق استخدام معاییر الجودة 

  . العالمیة في تدقیق الحسابات

  

  

  .المرجع السابق تونسي نجاة،: المصدر

                                                           
، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 4، العدد 2مجلة المالیة واألسواق، المجلد ،تدقیق الحسابات وتقییم نظام الرقابة الداخلیة تونسي نجاة، 1

  .132ص
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   :التدقیق أهمیة 2- 3

یعتبر التدقیق وسیلة تخدم العدید من األطراف ذات المصلحة في المنشأة وخارجها، وال یعتبر   

القیام بعملیة التدقیق یجب أن یخدم العدید من الفئات التي لها مصلحة في  حیث أنّ . ذاتها غایة بحدّ 

  1:التعرف على المركز المالي للمنشأة، ومن هذه األطراف

یعتبر التدقیق مهما إلدارة المشروع، حیث أن اعتماد اإلدارة في عملیة التخطیط : إدارة المنشأة -أ

بة على التدقیق یجعل من عمل المدقق حافزا للقیام بهذه واتخاذ القرارات الحالیة والمستقبلیة والرقا

 .المهام، كذلك یؤدي تدقیق القوائم المالیة إلى توجیه االستثمار لمثل هذه المنشأة

یعتبر التدقیق ذات أهمیة خاصة لمثل هذه المؤسسات  :المؤسسات المالیة والتجاریة والصناعیة - ب

وع، حیث أن تلك المؤسسات تعتمد في عملیة اتخاذ عند طلب العمیل قرض معین أو تمویل المشر 

قرار منح القرض أو عدمه على القوائم المالیة المدققة، بحیث توجه أموالها للطریق الصحیح، والذي 

 . یضمن حصولها على سداد تلك القروض في المستقبل

تعتمد الجهات الحكومیة على القوائم المالیة المدققة في الكثیر من األغراض  :الجهات الحكومیة -ج

مثل الرقابة والتخطیط، فرض الضرائب، منح القروض والدعم لبعض النشاطات، باإلضافة إلى 

االتحادات والنقابات تعتمد على القوائم المالیة المدققة في حالة نشوب خالف بین المنشأة وأي طرف 

 . آخر

، أن أهمیة 2002عند إصدار المعاییر في عام ) IFAC(نت لجنة االتحاد الدولي للمحاسبینبیّ  لقد   

  :تكون على سبیل المثال في) المصلحة العامة(التدقیق

  یساعد مدققوا الحسابات المستقلون على المحافظة على أمانة وكفاءة البیانات المالیة

للقروض وحاملي االسم للحصول على  المقدمة إلى المؤسسات المالیة، وذلك كدعم جزئي

 .رأس المال

  یعمل المدراء المالیون التنفیذیون في اإلدارات المالیة المختلفة في المؤسسات، ویساهمون

 .باستقالل موارد المؤسسات بفعالیة وكفاءة

 یساعد خبراء الضرائب في بناء الثقة والكفاءة عند التطبیق العادل للنظام الضریبي. 

 السلیمة داریةاإلع القرارات یساعد في وض.  

   

                                                           
  .20 - 19: ص -ص، مرجع سبق ذكره غسان فالح المطارنة، 1
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  دارة المخاطراإلطار المفاهیمي إل: المبحث الثاني

األهمیة  البالغةاآلثار  تتمیز البیئة التي تنشط فیها المؤسسات بالتغیرات السریعة والمستمرة ذات  

في فشلها على المؤسسات عبر العالم بأسره، وهذا ما یجعلها عرضة لمختلف المخاطر التي قد تكون سببا 

أو ضعف نتائجها، وبالتالي أصبحت المؤسسات مجبرة على معرفة هذه المخاطر وقیاسها وتقییمها 

، وهذا ما سنحاول التعرض له في وتحدیدها، فهذا یساعد على انتهاج وسائل مناسبة لتقلیلها أو تحویلها

ها، إضافة إلى استراتیجیات هذا المبحث من خالل تحدید مفهوم إدارة المخاطر، نشأتها، خطواتها وقواعد

  .وأهداف عملیة إدارة المخاطر

  نشأة ومفهوم إدارة المخاطر: المطلب األول

   :نشأة إدارة المخاطر 1- 1

بدأت عملیة إدارة المخاطر بعد الحرب العالمیة الثانیة، في حین كانت بدایة إدارة المخاطر   

وتطور مفهوم إدارة المخاطر المالیة سنة م،  1964إلى  1955بمفهومها الحدیث في الفترة الممتدة من 

م أین كانت الشركات الكبیرة التي لدیها الكثیر من األصول المالیة قد بدأت في تطویر التأمین 1970

الذاتي ضد المخاطر المعنیة، واستخدام األدوات المشتقة كأدوات إلدارة المخاطر والتي بدأت في 

  .السبعینات وتم تطویرها خالل الثمانینات

مع الظهور السریع لألسواق المالیة وتنویع المشتقات، األمر الذي ینطوي على مخاطر أخرى أكثر 

صعوبة في الظهور، أصبحت أنشطة التأمین الذاتي والحمایة من المخاطر مهمة جدا، ولها أنشطتها التي 

األزمات تشكل ما یسمى إدارة المخاطر والتي أصبحت اآلن عنصرا ال غنى عنه وخاصة في أوقات 

  1.المالیة

   :مفهوم إدارة المخاطر 2- 1

باعتبار أن إدارة المخاطر علم جدید نسبیا فقد تّم تقدیم عدة تعاریف تدور كلها حول فكرة واحدة   

  :تقریبا، ومن بین هذه التعاریف

إدارة المخاطر هي مجموعة من األنشطة المالیة مثل  )DIONNE 2001(: التعریف األول    

األنشطة  لالتدفق النقدي، وتتمث خفض التكالیف المرتبطة بتقلبوالعملیات التي تهدف إلى  ،التغطیة

المشتقات، التأمین مختلفة بما في ذلك  أدواتالرئیسیة في تنویع وتغطیة المخاطر من خالل استخدام 

  2.الذاتي والحمایة الذاتیة

                                                           
1 Ferial Manel Azzi, La comptabilité de couverture et son impact sur la gestion des risques d’entreprises, 
journal des études financières; comptables et administratives, numéro 4, Université Constantine2 
Décembre2015, p32.  
2 Georges Dionne, Gestion des risques : histoires, définition et critiques, CIRRELT 04 Janvier 2013, p8.   
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حد من ي تقوم بها اإلدارة للاإلجراءات التكافة : " تعّرف إدارة المخاطر بأنها :التعریف الثاني    

  1".اآلثار السلبیة الناتجة عن المخاطر وٕابقائها في حدودها الدنیا 

إدارة المخاطر عبارة عن تنظیم متكامل یهدف إلى مجابهة المخاطر بأفضل  :التعریف الثالث    

  2:الوسائل وأقل التكالیف، وذلك عن طریق

 اكتشاف الخطر؛ 

 تحلیله؛ 

 قیاسه؛ 

 تحدید وسائل مواجهته، ثم اختیار أنسب وسیلة للمواجهة؛ 

إدارة األحداث التي ال یمكن : " إدارة الخطر على أنها ERIK 1993عّرف  :التعریف الرابع    

التنبؤ بها، والتي قد یترتب علیها خسائر محتملة الحدوث في المؤسسة، إذا لم یتم التعامل معها بشكل 

تعریف الخطر، قیاسه : ، وأوضح أن عملیة إدارة المخاطر تتضمن ثالث مراحل أساسیة وهي"مناسب

االحتفاظ : عملیة إدارة الخطر یمكن أن تتبع إحدى االستراتیجیات الثالثة التالیة وٕادارته، كما أوضح أن

    3.بالخطر، تخفیض الخطر، أو تحویله

مجموعة " :إدارة المخاطر على أنها  Borgsdorf & Pliszkaعّرف الكاتبان :التعریف الخامس    

من أجل تدنیة اآلثار المحتملة  ،المنظمةاألنشطة الخاصة بالتخطیط والتنظیم والقیادة والرقابة لموارد 

، وأوضح الكاتبان أنه یمكن إدارة المخاطر بشكل منظم وفّعال "للمخاطر التي تتعرض لها تلك الموارد 

   4:باالعتماد على األنشطة التالیة

 تحدید الخسائر المحتملة من الخطر موضع االهتمام؛ 

 تقییم األسالیب البدیلة للتعامل مع الخطر؛ 

 ق األسالیب المناسبة لمعالجة الخطر؛تطبی 

 متابعة وتقییم نتائج األسالیب التي تم االعتماد علیها في إدارة الخطر؛ 

  تطویر وتعدیل أداء وممارسات إدارة المخاطر للتوصل إلى نتائج أفضل؛ 

  

  

  

                                                           
  .29، ص 2011دیسمبر  8- 7 ، الملتقى الثالث للتأمین التعاوني، جامعة القیصمإدارة مخاطر التأمین التعاوني اإلسالميرانیة زیدان العالونة،  1
  .26، ص2012الطبعة األولى، عمان  دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ،إدارة المخاطرشقیري نوري موسى وآخرون،  2
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، فرع  ،إستراتیجیة إدارة المخاطر المالیة في المؤسسة االقتصادیةنسیمة بروال،  3

  . 96، ص2011/ 2010إستراتیجیة مالیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 
، رسالة مقدمة للحصول على درجة )مدخل لتعظیم القیمة ( ساهمة المصریةإدارة المخاطر المالیة في الشركات الم محمد علي محمد علي، 4

  .5، ص2005دكتور الفلسفة في إدارة األعمال، كلیة التجارة، قسم إدارة األعمال، جامعة القاهرة 
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منهج "  :إعطاء تعریف شامل إلدارة المخاطر على أنهامن مجمل التعاریف سابقة الذكر یمكن     

منظم لتحدید وقیاس وتخفیف المخاطر في المؤسسة، وهي عملیة للسیطرة على احتمالیة وقوع األحداث 

ویشمل منهج إدارة المخاطر تنفیذ تقنیات الكشف عن المخاطر، والوقایة منها وتصحیحها، وهي . السلبیة

  ".عملیة متكررة تنطوي على مشاركة الموظفین من جمیع المستویات في المنظمة

  : ن توضیح ذلك من خالل الشكل التاليویمك

  عملیة إدارة المخاطر): 02-01(الشكل رقم

  

  

     

          

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

, cours élabore par le CGAP, géré par ADA et Aide Mémoire Gestion Des Risques:  Source
AFMIN, 2015, p9.  

   

 تحدید المخاطر -1

وٕاجراءات  تطویر استراتیجیات - 2

 األولویة حسب المخاطر لتصنیف

 من للتخفیف سیاسات وضع -3

 المخاطر حدة

تنفیذ الرقابة وتحدید  - 4

  المسؤولیات

  

 اختبار الفعالیة وتقییم النتائج - 5

 تعدیل السیاسات واإلجراءات - 6

  المخاطر إدارة
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  المخاطرإدارة واستراتیجیات  خطوات: المطلب الثاني

  :خطوات إدارة المخاطر 1- 2

  1:المخاطر من خالل الخطوات التالیة إدارةیمكن   

 ؛)مخاطر البیئة ( النطاق و  تحدید األهداف 

 تحدید المخاطر؛ 

 تحلیل المخاطر؛ 

 تقییم المخاطر؛ 

 معالجة المخاطر؛ 

 مخاطر وبیئة المخاطر بانتظام؛رصد ومراجعة ال 

  المصالح؛االتصال والتشاور المستمر مع أصحاب 

  : تحدید األهداف والنطاق -أ

الغرض من هذه المرحلة من التخطیط یكمن في فهم البیئة التي تعمل فیها المؤسسة، وهذا  إنّ     

 :وتتم هذه المرحلة من خالل. یعني أن نفهم البیئة الخارجیة والداخلیة للمؤسسة

  .التنظیمیة، وٕادارة مخاطر المؤسسة اإلستراتیجیةوضع  -  

  .تحدید القیود والفرص في بیئة التشغیل -  

ویتم تحدید األهداف والنطاق من خالل مجموعة من التحلیالت البیئیة، التي تشمل مثال     

وثائق استعراض المتطلبات التنظیمیة والمدونات والمعاییر والمبادئ التوجیهیة الصناعیة، فضال عن 

  .السابقة المخاطر واألعمال إدارةذات الصلة، وخطط  ةالمؤسس

جزء من هذه الخطوة هو أیضا لوضع معاییر المخاطر، وینبغي أن تعكس هذه المعاییر النطاق     

، ومن أصحاب األسهم المحدد الذي یعتمد غالبا على سیاسات وأهداف وغایات داخلیة للمؤسسة ومصالح

المهم تحدید معاییر مناسبة في البدایة تتوافق مع نوع المخاطر والطریقة التي یتم بها التعبیر عن 

      . مستویات المخاطر

  :تحدید المخاطر - ب

التي  ،باستخدام المعلومات المكتسبة في المرحلة األولى، فان الخطوة التالیة هي تحدید المخاطر    

  .تحقیق أهداف المؤسسة أو النشاط أو المبادرةح أن تؤثر على من المرجّ 

  :یلي من بین األسئلة التي قد تساعد على تحدید المخاطر ما    

 من أجل تحقیق أهدافك، متى، أین، لماذا وكیف یمكن أن تحدث المخاطر؟ 

 هي المخاطر المرتبطة بتحقیق أولویاتنا؟   ما 

                                                           
1  Heinz- Peter Berg, Risk Management: Procedures, Methods And Experiences, RT&A #, vol 01, 
GERMANY June 2010, p-p  : 82-83. 
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 هي المخاطر المرتبطة بعدم تحقیق أولویاتنا؟ ما 

  ؟)الموردین، المتعاقدین، أصحاب األسهم ( ویاتنایمكن أن یشارك في تحقیق أولمن 

األشخاص  إشراكولجمع الخبرات المتاحة في المؤسسة فیما یتعلق بالمخاطر الداخلیة، ینبغي     

  .ذوي المعرفة المناسبة بمختلف أجزاء المنظمة في تحدید المخاطر

هذه  إدارةعملیة تقییم المخاطر، حیث یجب  تحدید مصادر الخطر هو أهم مرحلة في إنّ     

كلما كانت نتائج عملیة  وكلما تحسن فهم مصادر المخاطر. للمخاطر إستباقیة إدارةالمصادر من أجل 

  .المخاطر إدارةوأكثر فعالیة، وبالتالي فعالیة  أفضلتقییم المخاطر 

األحداث ذات المخاطر  إسقاطفي الجانب العملي تحدید المخاطر هو عملیة الفرز، حیث یتم     

مبررات لألحداث التي لم تدرس بالتفصیل، ثم یتم التركیز  إعطاءالمنخفضة من الدراسة، ومع ذلك ینبغي 

  1.ارتفاع مستویات الخطر إلىالكمي على األحداث التي سوف تؤدي 

 السجالت الداخلیة، استقصاءات تحلیل المخاطر،: نجد ن أدوات التعّرف على المخاطرمن بی    

الخ، ویمكن ...خرائط تدفق العملیات، تحلیل القوائم المالیة، عملیات معاینة الشركة، المقابلة الشخصیة

أن تساعد في ضمان عدم تجاهل  والفهم الوافي لعملیات الشركة اإلبداعيلهذه األدوات مقترنة بالخیال 

  2.المخاطر الهامة

  :تحلیل المخاطر -ج

تحلیل المخاطر یتضمن النظر في مصدر المخاطر، النتائج واحتمال تقدیر المخاطر المتأصلة    

تقدیر مدى فعالیتها ومستوى  الرقابة، كما یتضمن تحدید مطبقة رقابةأو غیر المحمیة دون وجود 

 ).للرقابةالمخاطر المحمیة، المتبقیة والمخاطر الخاضعة (الرقابة  ن ذلك في حالة وجودالمخاطر الناتج ع

  .والغرض من التحلیل یكمن في الحصول على المعلومات والبیانات المتاحة

حیث یمكن  تقنیات التحلیل المقبولة باالعتماد على المخاطر هي تقنیات نوعیة، كمیة وشبه كمیة،   

یمكن في كثیر من أن تخضع المخاطر العالیة لتقنیات كمیة أكثر تكلفة كما هو مطلوب، في حین 

: وذلك باستخدام أدوات مثل ان استخدام تقنیات التحلیل النوعیة أو شبه الكمیة لفحص المخاطر،األحی

مصفوفات المخاطر، الرسوم البیانیة للمخاطر أو الدراسات، لكن األداة األكثر استخداما هي مصفوفة 

  3. نتائجتحدید خصائص كل خطر باستعمال معاییر االحتمال والالمخاطر، حیث أن تطبیقها یستوجب 

ونتائج الوقائع التي ستحدث، ویتم تقییمها طبقا لذلك أیضا، یمكن تحدید احتمال حدوث المخاطر     

  .من خالل الرجوع إلى فعالیة أنشطة الرقابة الحالیة

                                                           
1 Heinz- Peter Berg, op. cit, p84.  

، "اإلدارة والتنمیة للبحوث والدراسات"مجلة ، كفاءة وفعالیة المراجعة الداخلیة للشركات في إدارة المخاطرلبزة هشام، . ضیف اهللا محمد الهادي ود 2

   . 427، ص2016، جامعة الوادي دیسمبر 09، العدد 5المجلد 
3 Heinz- Peter Berg, op. cit, p85. 
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لتحدید مستوى كل خطر یمكن اإلشارة إلى ذلك من خالل مصفوفة الخطر، عن طریق تقاطع     

  :وفیما یلي مثال عن مصفوفة المخاطر مستویات االحتمال والنتیجة

  مصفوفة المخاطر :)03-01( جدول رقم

  النتیجة  الّداللة

تأثیر طفیف   تأثیر غیر هام

على فئة 

  صغیرة

تأثیر متوسط 

على فئة 

  كبیرة

تأثیر كبیر 

على فئة 

  صغیرة 

تأثیر كارثي 

على فئة 

  كبیرة

ال
تم

ح
اال

  

  مرتفع  مرتفع معتدل منخفض  منخفض  نادر  1

 مرتفع جدا  مرتفع معتدل منخفض منخفض  غیر مرجح  2

 مرتفع جدا مرتفع جدا مرتفع  معتدل منخفض  ممكن/متوسط  3

 شدید مرتفع جدا مرتفع  مرتفع  معتدل  مرجح  4

 شدید  شدید  مرتفع جدا  مرتفع  معتدل  معظمها صحیح  5

Source: Heinz- Peter Berg, op. cit, p85.  

  

 :تقییم المخاطر -د

تحلیل المخاطر یتم وضع قائمة تتضمن المخاطر المحتملة، هذه األخیرة التي یتم تجاهل بمجرد     

، یشكل تهدیدا كبیرا على المؤسسة بعضها نظرا لعدم أهمیتها وتوجیه االهتمام للبعض اآلخر منها، والذي

الة من خالل إز ، وذلك حیث یجب على إدارة المؤسسة أن تطور أسالیبها للتعامل مع هذه المخاطر

  1.ضرورة التدخلالمخاطر التي لیس لها تأثیر أو تكون زائدة وتقسیم المخاطر األخرى وفقا لألهمیة و 

اإلحصائیة، لكن أبسطها وأكثرها فاعلیة هي یتم تقییم المخاطر من خالل مجموعة من الطرق     

تعتمد هذه الطریقة طریقة تقییم درجة الخطر بأنها عالیة جدا، عالیة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا، و 

  2:على خاصیتین مرافقتین للخطر هما

  تأثیر الخطر. 

  احتمال حدوث الخطر. 

  :یمكن توضیح طریقة تقییم درجة الخطر من خالل الجدول التالي    

  

  

  

                                                           
1 Clifford F. Gray et Erik W. Larson, Management de projet, Adaptation française: Yves Langevin, Édition : 
Dunod, Paris 2007, p227.   

  . 13، ص2008، مركز تطویر الدراسات العلیا والبحوث، كلیة الهندسة، جامعة القاهرة تقییم وٕادارة المخاطرعاطف عبد المنعم وآخرون،  2
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  تقییم درجات الخطر : )04-01( جدول رقم

االحتمال   

  التأثیر  
  منخفض  متوسط   عالي

  متوسطة  عالیة  عالیة جدا  عالي

  منخفضة  متوسطة  عالیة  متوسط 

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  منخفض

  .13ص، مرجع سبق ذكرهعاطف عبد المنعم وآخرون،  :المصدر

  .واألسطر تقاطع األعمدةیتم التوصل إلى درجة المخاطرة من خالل 

  :معالجة المخاطر -ه

وتقلیل المستوى  في تطویر خیارات فّعالة من أجل معالجة المخاطر الهدف من هذه المرحلةن یكمُ     

، هذه الخیارات لیست بالضرورة مالئمة في جمیع الظروف، إّنما هي غیر المقبولة المتوقع للمخاطر

  1:مدفوعة بالنتائج التي تشمل

 تجنب األنشطة التي تؤدي إلى المخاطر  (تجنب المخاطر.( 

 أو السیطرة على تأثیر العواقب احتمال حدوث المخاطر السیطرة على( تقلیل المخاطر ،

 ).إذا وقع الخطر 

 تحویل المخاطر. 

 االحتفاظ بالمخاطر. 

  :عملیة معالجة المخاطر الشكل التالي یوّضح

  المخاطر معالجة: )03-01(الشكل رقم

  

 

  

  

  

  

  

  

Source: Préparé par l'étudiant en fonction de: Heinz- Peter Berg, op. cit,  p87.  

    

                                                           
1 Heinz- Peter Berg, op. cit, p-p: 85- 86.  

 تحلیل الخطر
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 مراقبة ومراجعة المخاطر
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  :هناك مجموعة عوامل یجب مراعاتها في إستراتیجیة إدارة المخاطر یمكن إیجازها فیما یلي

  الصیانة الوقائیة، أو ضمان الجودة  :من خالل وقوع الخطرهل یمكن تقلیل احتمال

 .واإلدارة، التغییر في أنظمة األعمال والعملیات

 التخطیط للطوارئ، التقلیل من : هل یمكن تقلیل اآلثار المترتبة عن الحدث من خالل

 .التعرض لمصادر الخطر، فصل أو نقل النشاط والموارد

أو  طر إلى طرف أخر،مخاجزئیا یمكن تحقیقها من خالل نقل ال إستراتیجیة نقل المخاطر كلیا أو    

، ومع ذلك یجب األخذ بعین االعتبار أنه )مشروع مشترك ( ، الشراكةالتأمین ،دو عقال :من خالل تقاسمها

یمكن أن تنشأ مخاطر جدیدة من الطرف الذي تم نقل المخاطر إلیه، على غرار أّنه قد ال یقوم بإدارة 

  .الئمالمخاطر بشكل م

الناتج عن التنفیذ الناجح للعالجات  ،المرحلة التالیة تتمثل في تحدید المستوى المستهدف للمخاطر    

   .وأنشطة الرقابةالمفّضلة 

:مراقبة ومراجعة المخاطر - و
1 

ا یكمن منتظمة، الهدف منهمراقبة دوریة و  إّن مفهوم المخاطر مفهوم دینامیكي یحتاج إلى مراجعة    

المخاطر الجدیدة، وٕاعداد خطط بدیلة لمواجهتها ومنع حدوثها، هذه الخطوة تتطلب وصف في مراقبة 

  .وتحدید معالم ومعاییر النجاح وعالمات التحذیر من الفشل كیفیة قیاس نتائج المعالجة

، ولكن كقاعدة عامة تعد )بما في ذلك التشریع ( یتم تحدید فترة المراجعة من خالل بیئة التشغیل    

وهذا على أساس أن جمیع تغییرات الخطط  ة الشاملة كل خمس سنوات معیارا مقبوال في المجالالمراجع

  . تخضع لعملیة تغییر مناسبة بما في ذلك تقییم المخاطر

عملیة إدارة المخاطر والوثائق ال تزال صالحة، كما تحتاج عملیة المراجعة إلى التأكد من أن     

الحالیة والممارسات الصناعیة التي ربما تكون قد تغیرت بشكل كبیر  تحتاج إلى مراعاة البیئة التنظیمیة

، ویجب على أنظمة إدارة المؤسسة أن تكون قد استولت على هذه التغییرات، كما ینبغي في الفترة الفاصلة

   ".توقف خلفي"أن ینظر إلى المراجعة على أنها 

المخاطر، االحتماالت (السابق  یجب رصد االفتراضات التي تّم إجراؤها في تقییم المخاطر    

، فعالیة نظام اإلدارة المرتبط بها والمراقبة المستمرة لألشخاص لضمان التحكم بالمخاطر وفقا )والنتائج

  . للمعاییر األساسیة

من أجل السیطرة الفّعالة على المخاطر، یكون تحلیل تفاعالت المخاطر ضروریا، وهذا یضمن     

، والطریقة المستعملة لهذا الغرض هي طریقة تحلیل على الّنوع اآلخر تحدید تأثیر نوع من المخاطر

  .التأثیر المتقاطع، شبكات بیتري أو أدوات المحاكاة

                                                           
1Heinz- Peter Berg, op. cit, p-p: 86- 87. 
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كما یجب وضع إطار یّمكن الموظفین من اإلبالغ عن الجوانب التالیة من المخاطر وتأثیرها على     

  :عملیات المؤسسات

 هي المخاطر الرئیسیة؟ ما - 

 إدارتها؟كیف تتم  - 

 فما الذي یمكن فعله؟ ،لم تكن كذلك إذا هل استراتیجیات العالج فّعالة؟ - 

   هل هناك مخاطر جدیدة، وما هي اآلثار المترتبة على المؤسسة؟ - 

 :االّتصال والتشاور المستمر -ز

یعّد االّتصال الواضح أمرا ضروریا لعملیة إدارة المخاطر، وبالتالي یكون هناك اّتصال واضح     

  .بالنسبة لألهداف، عملیة إدارة المخاطر وعناصرها، وكذلك النتائج واإلجراءات المطلوبة نتیجة للمخرجات

والتشاور في جمیع مراحل إدارة المخاطر، كما یجب وضع خطة مبكرة لهذا الغرض  یتم االّتصال    

تتضمن اإلبالغ عن المواضیع المتعلقة بإدارة المخاطر واإلجراءات المتّبعة في ذلك، وهذا من أجل فهم 

   1.أصحاب المصالح لألسس المعتمدة في ذلك

وأّنها أجریت بشكل صحیح وهي  ت وفق منهجیة،تمّ  العملیة نّ أ إلثباتالتوثیق أمرا ضروریا  یعدُّ   

 تحدید المخاطر، التحلیل،( حیث أّن المخرجات الموثّقة من الخطوات السابقةقابلة للتدقیق بشكل كامل، 

  2.ّدات أو النشاط قید الدراسةعتعّد سجال للمخاطر من أجل الموقع، الخطط، الم) التقییم والمراقبة 

  3:إدارة المخاطر اتیجیاتر است 2- 2

إدارة المخاطر في تصمیم وتنفیذ إجراءات من شأنها تقلیل إمكانیة یتمثل الدور األساسي لوظیفة     

  :حدوث الخسارة إلى الحّد األدنى، ویمكن تصنیف التقنیات التي تستخدم في إدارة المخاطر إلى

 :التحكم في المخاطرة  - أ

لها المؤسسة بأدنى تكالیف ممكنة، كز هذه الطریقة على تقلیل المخاطر التي یمكن أن تتعرض ترّ     

  .وتشمل أسالیب التحكم في المخاطرة تقنیات التفادي والخفض

 یتم تفادي المخاطرة عندما ترفض المؤسسة قبولها حتى ولو  :تحاشي أو تفادي المخاطرة

للحظة، ویتحقق ذلك عن طریق عدم القیام بالعمل المنشئ للمخاطرة، ویعد تفادي المخاطرة أحد 

التعامل مع المخاطرة ولكنه تقنیة سلبّیة ولیست ایجابّیة، ألّنه في حال استخدامه بشكل  أسالیب

 .مكّثف قد یحرم المؤسسة من فرض كثیرة لتحقیق الربح، وربما تعجز عن تحقیق أهدافها

                                                           
  .428، ص مرجع سبق ذكرهضیف اهللا محمد الهادي ولبزة هشام،  1

2 Heinz- Peter Berg, op. cit, p89.  
  .53 -32: ص -،ص2007، الدار الجامعیة، اإلسكندریة بنوك -شركات - إدارات -أفراد: إدارة المخاطرطارق عبد العال حماد،  3
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 األولى من خالل منع المخاطرة والتحكم فیها، : یمكن تقلیل المخاطرة بطریقتین :تقلیل المخاطرة

وتعّد برامج السالمة وتدابیر منع الخسارة مثل الرعایة الطبیة وٕادارات إطفاء الحرائق وأجراس اإلنذار 

 .أمثلة لمحاوالت التعامل مع المخاطرة عن طریق منع حدوث الخسارة أو تقلیل فرصة حدوثها

ن تقلیل المخاطرة أیضا بشكل إجمالي باستخدام قانون األعداد الكبیرة، من خالل دمج یمك    

عدد كبیر من وحدات التعرض یمكن التّوصل لتقدیرات دقیقة بشكل معقول للخسائر المستقبلیة 

  . لمجموعة ما، وبناًءا على هذه التقدیرات یمكن للمؤسسة أن ال تواجه احتماالت الخسارة نفسها

 :لمخاطرةتمویل ا  -  ب

یركز تمویل المخاطرة على تدبیر األموال لتغطیة الخسائر الناشئة من المخاطر التي تبقى بعد   

  .تطبیق تقنیات التحكم في المخاطرة، ویأخذ تمویل المخاطر بدرجة أساسیة شكل االحتفاظ أو التحویل

 لتعامل مع المخاطرة، قد یكون االحتفاظ بالمخاطرة األسلوب األكثر شیوعا ل :االحتفاظ بالمخاطرة

أي إجراء لتفادي  فالمؤسسة تبقى معّرضة لعدد غیر محدود من المخاطر وعندما ال یتم اّتخاذ

المخاطرة أو تقلیلها أو تحویلها، فإّنه یتم بذلك االحتفاظ باحتمال الخسارة الذي تنطوي علیه تلك 

 .المخاطرة

 شخص إلى شخص آخر أكثر  من الممكن نقل أو تحویل المخاطرة من :تحویل المخاطرة

استعدادا لتحمل المخاطرة، ویمكن استخدام أسلوب التحویل في التعامل مع كل من المخاطرة 

 .المضاربیة والمخاطرة البحتة

عّد التأمین كذلك وسیلة لتحویل المخاطرة، ففي مقابل دفعة محددة یسددها أحد الطرفین یوافق یُ     

    1.حتى مبلغ معین عن الخسارة المحددة الجائزة الحدوث الطرف الثاني على تعویض الطرف األول

  وأهداف عملیة إدارة المخاطر قواعد: المطلب الثالث

  :قواعد إدارة المخاطر 1- 3

في اإلدارة، أّدى إلى تزاید االهتمام وتوجیهه نحو صیاغة مبادئها  وظیفةإّن تطور إدارة المخاطر ك    

وتقنیاتها، بهدف توفیر قواعد إرشادیة متصلة بعملیة اتخاذ القرارات المتصلة بإدارة المخاطر، ومن بین 

اإلسهامات المقدمة لمجال إدارة المخاطر تطویر مجموعة من قواعد إدارة الخطر، وهي ببساطة مبادئ 

  :لى حسن اإلدراك والفطرة السلیمة وتطبق على مواقف المخاطرة تحتكم إ

 ال تجازف بأكثر مما تستطیع تحمل خسارته. 

 فكر في االحتماالت. 

 ال تجازف بالكثیر مقابل الحصول على القلیل. 

                                                           
1
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هذه القواعد توفر إطاًرا أساسیا یمكن اتخاذ قرارات أدارة المخاطر فیه، ولكن كثیرا ما یتم تجاهلها   

   1.یانا یساء فهمهاوأح

  :ال تجازف بأكثر مما تستطیع تحمل خسارته  - أ

عّد هذه القاعدة من أهم قواعد إدارة المخاطر، بالرغم من أنها ال تنص بالضرورة حول ما یجب تُ   

عمله تجاه مخاطرة معینة، إّال أّنها تقول لنا أّي المخاطر یجب اّتخاذ اإلجراءات المناسبة تجاهها، وهنا 

تقریر المخاطر والذي تتمثل خالصته في  تقریر أّي المخاطر ال یمكن االحتفاظ بها ، یبرز دور 

  .والمخاطر التي یمكن االحتفاظ بها

العامل األهم في هذه القاعدة هو تقریر أّي المخاطر تتطلب عمال محدًدا تجاه الخسارة المحتملة   

الخسارة المحتملة ینتج عنها خسارة غیر محتملة القصوى التي قد تنتج عن الّتعرض للمخاطرة، وٕاذا كانت 

فإّن االحتفاظ ال یكون واقعیا والشدة المحتملة یجب تقلیلها إلى مستوى قابل لإلدارة أو یجب تحویل 

  .المخاطرة، أّما إذا تعّذر تقلیل الشدة وتحویل المخاطرة فإّنه یجب تفادیها

 :فّكر في االحتماالت  -  ب

رر احتمالیة حدوث خسارة ما یكون في وضع أفضل یّمكنه من التعامل إّن الفرد الذي یمكنه أن یق  

خسارة أقل أهمیة من الشدة المحتملة، وال یعني  حدوث مع المخاطرة، ومع ذلك فاحتمال حدوث أو عدم

ذلك أن االحتمالیة لیست أحد االعتبارات األساسیة فمثلما تشیر الشّدة المحتملة للخسارة إلى المخاطر التي 

تخاذ إجراءات من شأنها أي المخاطر التي یمكن االحتفاظ بها، فمعرفة ما إذا كان احتمال حدوث یجب ا

  .الخسارة ضعیفا أم معتدال أم مرتفعا یمكن أن یساعد المدیر في تقریر ما یجب عمله بشأن مخاطر معینة

المواقف التي ال  استخدام االحتمالیة في اتخاذ قرارات إدارة المخاطر مقصور على تلك منطقیا، إنّ   

ال تجازف بأكثر مما تستطیع « تتعارض فیها القرارات المراد دراستها مع القاعدة األولى إلدارة المخاطر

  .»تحمل خسارته 

  : ال تجازف بالكثیر مقابل القلیل  -  ت

تقتضي هذه القاعدة أن تكون العالقة بین تكلفة تحویل المخاطرة والقیمة التي تعود على المحّول   

  :، وهي توفر التوجیه في اتجاهینمعقولة

 بالنسبة لألقساط ) الكثیر(عندما تكون الخسارة المحتملة كبیرة  ،ینبغي عدم االحتفاظ بالمخاطر

 ).القلیل(الموفرة من خالل االحتفاظ 

  من ناحیة أخرى، في بعض األحیان یكون القسط المطلوب للتامین ضد المخاطرة مرتفعا

فیما تمثل » الكثیر«المخاطرة المحّولة، وفي هذه الحاالت تمثل األقساط بدرجة ال تتناسب مع 

 .»القلیل«الخسارة المحتملة 

                                                           
1
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إّال أّن هذه القاعدة تقترح أن بعض المخاطر األدنى من مستوى االحتفاظ األقصى ینبغي أن تحّول   

أساس التكلفة  أیضا، وینصح بوضع أو تحدید المستوى الفعلي لالحتفاظ لكل مخاطرة على حدا على

  1.والعائد الموجود ضمًنا

  :أهداف عملیة إدارة المخاطر 2- 3

رؤیتها، تقوم إدارتها بتحدید األهداف اإلستراتیجیة، هذه األخیرة التي و  في إطار مهمة المؤسسة  

تنعكس بدورها على جمیع مستویات ووظائف المؤسسة، حیث یكون لمعظم الوظائف داخل المؤسسة 

إدارة المخاطر ال تختلف عن ذلك، حیث یمكن تصنیف أهدافها المتعددة إلى   وأهداف متعددة أیضا، 

  2:أربع فئات كما یلي

 وتتعلق بإستراتیجیة المؤسسة، وهي تتماشى مع رسالتها وتدعمها :األهداف اإلستراتیجیة. 

 وتتعلق هذه األهداف باالستخدام الكفء والفّعال للموارد :األهداف التشغیلیة. 

  تتعلق بموثوقیة التقاریر :یرأهداف التقار. 

 وهي متعلقة باالمتثال وااللتزام بالقوانین واللوائح المعمول بها :أهداف االمتثال. 

ربط األهداف في فئات مختلفة یسمح بالتركیز على الجوانب المختلفة إلدارة المخاطر، وعلى الرغم   

تشترك في هدف معین وتقوم بتلبیة احتیاجات من تمیز هذه الفئات إّال أنها تبقى متداخلة فیما بینها، وقد 

  .المؤسسة، كما یتیح هذا التصنیف تحدید المساهمات المحتملة لكل فئة من األهداف على نحو أدق

بما أّن المؤسسة تتحكم في األهداف المتعلقة بمصداقیة التقاریر واالمتثال للقوانین واللوائح، فمن   

  .یتعلق بتحقیق هذه األهدافالفروض أن نتوقع ضمانا معقوال فیما 

من ناحیة أخرى، یعتمد تحقیق األهداف اإلستراتیجیة والتشغیلیة في بعض األحیان على أحداث خارجیة 

قد تكون خارجة عن سیطرة المؤسسة، وبالتالي في هذه الحالة یمكن إلدارة المخاطر أن تقدم تأكیدا معقوال 

رافي یتم إعالمهما في الوقت المناسب بحالة تقدم المؤسسة بأن اإلدارة أو مجلس اإلدارة في دورهما اإلش

  . نحو تحقیق أهدافها

 إدارةأّن  »تطبیقاتو  مفاهیم: إدارة المخاطر«في كتابهما الكالسیكي  Mehr and Hedgesیرى   

  : فئتین إلىالمخاطر لها مجموعة متنوعة من األهداف یمكن تصنیفها 

 أهداف ما قبل الخسارة. 

  الخسارةأهداف ما بعد. 

                                                           
1
  .107 -102: ص - ، صالمرجع السابق 
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 Philippe Christelle et Serge Villepelet, Le management des risques de l’entreprise, Coso 2 Report, Paris 

2005, p6.     
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تحاشي التوتر والقلق، في حین ترتبط و  فإّن أهداف ما قبل الخسارة ترتبط بالتوفیرحسب الكاتبان   

  1.باكتمال وسرعة التعافي) ا بعد الخسارة م( الفئة الثانیة من األهداف

 أهداف إدارة المخاطر: )05-01( جدول رقم

  أهداف ما قبل الخسارة   أهداف ما بعد الخسارة

 البقاء - 

 مواصلة النشاط - 

 استقرار األرباح  - 

 استمراریة النمو - 

  ولیة االجتماعیةؤ المس - 

 )التوفیر(االقتصاد  - 

 تقلیل التوتر - 

 أداء االلتزامات المفروضة خارجیا - 

  ولیة االجتماعیةؤ المس - 

  .147 -146 :ص - ، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  :المصدر

یتم إّال إذا كانت المؤسسة موجودة، فالهدف األول مهما كانت أهداف المؤسسة، فإّن تحقیقها ال   

إلدارة المخاطر هو البقاء وضمان استمراریة وجود المؤسسة ككیان عامل في االقتصاد، وبهذا تكون 

 إلدارةالرئیسیة إلدارة المخاطر هي القیام بدور مساند ألهداف المؤسسة، ویكمن الهدف الرئیسي وظیفة ال

فاعلیة التشغیلیة للمنظمة؛ أي ضمان عدم مساهمة الخسائر التي قد تنشأ الحفاظ على الالمخاطر في 

  .بسبب المخاطرة البحتة في عدم تحقیق المؤسسة لألهداف األخرى

  2:باإلضافة إلى هدف البقاء، هناك مجموعة من األهداف األخرى التي یمكن إیجازها في النقاط التالیة

 تماشیا مع ل مع المخاطر إلى أدنى مستوى ممكنالهدف هنا هو خفض تكلفة التعام :االقتصاد ،

 .الهدف األول الخاص بالبقاء

 الّتخاذ تدابیر مناسبة  ً، والتي تأتي تبعا»راحة البال«یقصد بهذا الهدف  ):القلق ( تقلیل التوتر

للتصدي للظروف المعاكسة، ویسمح تحقیق هذا الهدف للمدیرین بتوجیه طاقاتهم نحو النمو 

 .والربحیة

 للمؤسسة، وذلك بخفض  اإلجماليالمخاطر في األداء  إدارةتساهم  :استقرار األرباح والمكاسب

التباینات في الدخل التي تنتج من الخسائر المرتبطة بالمخاطر البحتة إلى أقل مستوى ممكن، وهو 

إلى أن خفض التباین في الدخل یمكن أن یساعد في تعظیم  باإلضافةهدف مرغوب في حد ذاته، 

مما یجعل العبء الضریبي الستقطاعات الضریبیة عن الخسائر وتقلیل الضرائب على األرباح، ا

 . للمؤسسة أقل عندما تستقر األرباح مع مرور الوقت

                                                           
  .147 -146: ص -، صمرجع سبق ذكرهطارق عبد العال حماد،  1
  .152 -147المرجع السابق، ص ص،  2
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 وعندما  النمو من األهداف التي كثیرا ما تسعى المؤسسة إلى تحقیقها، ریعتب: استمراریة النمو

المخاطر  إدارةالتهدیدات التي تواجهه أحد أهداف  النمو هدفا تنظیمیا تصبح الوقایة منیكون 

إدارة المخاطر الجیدة اإلعداد والتنفیذ یمكن أن تسهل استمراریة النمو في  واستراتیجیات، الهامة 

 .حالة حدوث خسارة كان من الممكن أن تهدد ذلك النمو

 بالمؤسسات األخرى عالقة المؤسسة یرتبط هذا الهدف ب :أداء التزامات مفروضة من الخارج

ومع الدولة، ویتناول العقود المستخدمة في عالقات العمل، والتي لها صلة بمن سیكون مسئوال عن 

 .تحمل الخسائر في ظروف محددة

 یضیف  :ولیة االجتماعیةؤ المسMehr and Hedges  المسؤولیة االجتماعیة بأنها هدف

السابق للخسارة من المسؤولیة االجتماعیة سابق للخسارة وهدف الحق للخسارة، ویربط الجانب 

بمجموعة االلتزامات االجتماعیة التي تواجه المؤسسة بسبب عالقاتها بموظفیها وبالمنظمات 

 فعندما تشهر المؤسسة إفالسها یتضرر الموظفون والمالك على حد. األخرى وبالمجتمع عموما

اسبة من تكبد خسائر فادحة، یتم تفادي سواء، أّما عندما تحمى استراتیجیات إدارة المخاطر المن

 .اإلفالس وتداعیاته، وكثیرا ما یتعارض هدف المسؤولیة االجتماعیة مع هدف االقتصاد

  إدارة المخاطرفي  التدقیق متطّلبات :المبحث الثالث

مانات معقولة لمدیري المؤسسات، قییم فعالیة األنشطة، وتقدیم ضعلى ت االتدقیق قادر  كونیحتى     

  .مع وظائف المؤسسة هوكذلك لغیرها من الجهات الفاعلة فیما یتعلق بالمؤسسة، یتم دمج

إدارة المخاطر،  وظیفةالتدقیق و  من أجل السیطرة على المخاطر التي تضر بالمؤسسة، یتم التنسیق بین

عالج هذه هذه األخیرة التي تتعامل مع الحد من تأثیر المخاطر على المؤسسة، من خالل تحدید وتقییم و 

 .المخاطر

ق في هذا المبحث إلى العالقة إدارة المخاطر داخل المؤسسة، سنتطر  وظیفةالتدقیق و لتوضیح العالقة بین 

التدقیق ،إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة وذلك في سیاق المطلب األول، ثم نتناول في المطلب الثاني بین 

 .سنتطرق إلى دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر أعمال تدقیق إدارة المخاطر، وفي المطلب الثالث

  العالقة بین التدقیق، إدارة المخاطر والرقابة الداخلیة: المطلب األول

  :والرقابة الداخلیةالعالقة بین التدقیق الداخلي  1- 1

المحاسبة، الرقابة : العدید من الوظائف في نظام الرقابة الداخلیة، ومن هذه الوظائف نذكر تشارك  

اإلداریة، إدارة المخاطر، تكنولوجیا المعلومات، الموارد القانونیة، الموارد البشریة، األداء والنوعیة، 

تعدد في الجهات الفاعلة من یتم تنفیذ الرقابة في المؤسسة وفق ثالثة أو أربعة مستویات، هذا ال ...األمن

مؤسسة من الرقابة شأنه أن یخلق صعوبات تؤدي بدورها إلى تخفیض فعالیة الرقابة، وبالتالي قد تعاني ال

من جانب هیاكل مختلفة تشارك جزئیا في نفس الموضوع، حیث یمكن لكل جهة في لحظة معینة أن تظن 
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جهة أخرى تتعامل مع خطر أو رقابة معینة ، دون أن یستفید أي طرف من مستوى الذكاء والخبرة  أنّ 

  .المطلوبة للسیطرة على المخاطر

كل مؤسسة أن تضع اآللیة  ىلذلك فان مسألة التنسیق السلیم لهذه المجموعة لها أهمیة كبیرة، ویتعین عل

  .المناسبة لتحقیق أهدافها، رؤیتها وثقافتها، لضمان فعالیة الرقابة الداخلیة

یمكن تحدیدها بوضوح في النقاط  ،التدقیق الداخلي بالجهات الفاعلة األخرى للرقابة الداخلیة عالقة إنّ 

  1 :التالیة

 التدقیق الداخلي یشارك في لجان الرقابة الداخلیة. 

 یقوم التدقیق الداخلي بتقییم وظائف إدارة المخاطر األخرى. 

 یقدم التدقیق الداخلي نصائح لإلدارة العلیا لمساعدتها على وضع تخطیط فّعال للرقابة الداخلیة. 

تعتبر إدارة المخاطر نموذجا متطورا للرقابة الداخلیة، هذه األخیرة التي تسعى المؤسسات إلى     

جها، وهي تعتبر جزء ال یتجزأ من إدارة المخاطر، حیث یشمل إطار عمل إدارة التطبیق الكامل لنموذ

  .حول الرقابة الداخلیة  )اإلرشاديتوساي اإلن(المخاطر الرقابة الداخلیة ویتجاوزها كما ورد في دلیل 

مما سبق یتبین أن التدقیق الداخلي هو جزء متداخل ضمن أغراض الرقابة الداخلیة، كما أنه یركز   

لى تقییم المخاطر لضبطها، بینما الرقابة الداخلیة تتضمن اإلجراءات قبل وبعد العملیات، لذلك یعّد ع

  2.التدقیق الداخلي أحد عناصر الرقابة الداخلیة

 :العالقة بین التدقیق الداخلي وٕادارة المخاطر 2- 1

معقول على عملیة إدارة إن دور التدقیق الداخلي فیما یتعلق بإدارة المخاطر هو تقدیم تأكید  

وظیفة  عمل داخل المؤسسة معی، فالتدقیق الداخلي المخاطر وتقدیم المشورة بشأن عملیة إدارة المخاطر

  .إدارة المخاطر لتزوید إدارة المؤسسة بتأكیدات معقولة فیما یتعلق بإدارة المخاطر بالمؤسسة

یل عملیات إدارة تنفیذ وتشغ األخیرة هذه ، تضمنالمسطرة من قبل إدارة المؤسسة هدافاأللتحقیق و 

 اأن تساعدهالتدقیق الداخلي   لجان  طلب منتأن لإلدارة العامة یجوز ولهذه الغایة ، المخاطر الصارمة

الة ، ثم إصدار ، والتحقق من أنها كافیة وفعّ المخاطر المنفذةمن خالل مراجعة وتقییم عملیات إدارة 

  .تحسینهاالتقاریر والتوصیات من أجل من 

یقومان بها من  بالتالي، فإّن لكل من مدیر المخاطر والمسؤول عن التدقیق الداخلي أدوار محددة    

- 21 :2011(أجل السیطرة على المخاطر داخل المؤسسة، وبشكل عام فإّنه حسب مجلة التدقیق الداخلي

  :، مدیر المخاطر له ستة أدوار یجب أن یقوم بها، وهي)23

                                                           
1 Prise de position IFA/ IFACI sur: Le rôle de l'audit interne dans le gouvernement d'entreprise, Institut 
Français Des Administrateurs, Institut De L'audit Interne,  France Mai 2009, p4.      

، دراسة مكّملة للحصول على درجة COSOمدى فاعلیة دور التدقیق الداخلي في تقویم إدارة المخاطر وفق إطار هیا مروان إبراهیم لظن، 2

      .  83، ص2016ماجستیر في المحاسبة والتمویل، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزة 
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 المنهجیة؛ سالمة وضمان المخاطر إدارة نظام تحدید 

 ؛تنسیق المراسلین ونشر ثقافة المخاطر والتواتر وٕاعداد التقاریر ومراقبة النظام 

  لمؤسسة؛اتعزیز مهارات إدارة المخاطر ونشر ثقافة المخاطر في 

 ؛المخاطر إدارة سیاسة واستجابة المخاطر إدارة رغبة تحدید في المساهمة 

  عندما یعتبر الخطر غیر مقبول؛، خطة اإلصالح الخاصة بهممساعدة أصحاب المخاطر في 

 ها،وتطور  معالجاتها، المخاطر الرئیسیة :العلیا ولجنة التدقیق حول اإلدارة تقدیم التقاریر إلى 

 1.ونظام إدارة المخاطر ككل

  :رئیسیة أدوار ثالثة هناك الداخلي، بالتدقیق یتعلق فیما  

  في تحدید وتقییم  فاعل وأحیاًنا، مستخدمأحیانا یكون  المخاطرالتدقیق الداخلي في إدارة

 ؛المخاطر

 التدقیق الداخلي یكون مساهما في إدارة المخاطر بالمؤسسة؛ 

 از إدارة المخاطر بالمؤسسة؛ هالتدقیق الداخلي یكون مقّیما لج 

إدارة المخاطر هي عالقة تكامل وظیفي، فالتدقیق وظیفة التدقیق الداخلي ب عالقة مكن القول بأنّ یُ   

یعمل اكتشاف مواطن الضعف في نظام إدارة المخاطر وتقدیم توصیات تتعلق بتحسینها الداخلي 

وتطویرها، بینما تكّمل وظیفة إدارة المخاطر التدقیق الداخلي من خالل تقدیم التقاریر حول المخاطر 

  . المخاطر ككل الرئیسیة، طرق معالجتها، ونظام إدارة

  :العالقة بین التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي 3- 1

 والرقابة المخاطر، إدارة ،الشركات حوكمة هیاكل من تجزأت الوظیفة  یعتبر التدقیق الداخلي  

في بعض القطاعات مثل القطاع المالي شرطا قانونیا، حیث یمكن أن وظیفة ، ویّعد إنشاء هذه الالداخلیة

للتعدیل، وذلك وفقا لمعاییر دولیة، ووفقا لحجم وهیكل  التدقیق الداخليوظیفة  أهداف ونطاق تخضع

  .لتوقعاتها ًالمؤسسة ومراعاة

یحدد كیف یمكن لمهارات وخبرات فریق التدقیق الداخلي مساعدة المدقق ": ISA 610"فالمعیار

الداخلي والتدقیق الخارجي تتطلب التنسیق ، فمعاییر التدقیق الخارجي على فهم الكیان وبیئته بشكل أفضل

  2.وتبادل المعلومات بین الوظیفتین من أجل بلوغ األهداف المسطرة

                                                           
1 HOUESSOU-AGBO Koudjo Roland, L’audit interne et le management des risques dans un Système 
Financier Décentralisé: cas de la FUCEC-TOGO, Mémoire de fin d’études Master Professionnel en Audit et 
Contrôle de Gestion, Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion Avril 2016, p-p : 36-37. 
2 ECIIA- IFACI-CNCC, Améliorer La Coopération Entre L’Audit Interne Et L’Audit Externe, Paris 
Novembre 2014, p9. 
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القرارات التي یتخذها المدقق الداخلي والتي قد تؤثر  فإنّ ، Krisnamoorthy (2002): وفقا لـ    

 عن الكاملة المسؤولیة یتحمل الخارجي لمدقق، فا1تشكل عملیة معقدة  الخارجي دققالمعلى تخطیط 

  2.الداخلیین المدققین لعمل استخدامه بسبب المسؤولیة هذه تقل وال ، عنه یعبر الذي الرأي

مكن توضیح األدوار التي یقوم بها كل من التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي من خالل الجدول یُ 

    :التالي

                                                           
1 SOUROUR AMMAR, Le Rôle De L’Auditeur Interne Dans Le Processus De Gouvernance De 
L’entreprise à Travers L’évaluation Du Contrôle Interne, Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sfax 
Janvier 2016, p10.  
2 ECIIA- IFACI-CNCC, op. cit, p9. 
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  والتدقیق الخارجيللتدقیق الداخلي  منفصلة أدوار :)06-01( جدول رقم

  التدقیق الخارجي  التدقیق الداخلي  

المدقق الداخلي یرتبط وظیفیا بالمجلس أو لجنة   عالقة العمل 

  . التدقیق

 أو للمساهمین تقاریره یقدم خارجي خدمة مقدم

  .المعادلین ألصحاب المصلحة

إدارتها  وعملیة المخاطر فئات جمیع تقییم  نطاق التدخل

 مخاطر االمتثال، التشغیلیة،  المخاطر المالیة ،(

  ).الشركات حوكمة

 السنویة المالیة البیانات حول الرأي إبداء

 دراسة وبالتالي الصلة، ذات والمعلومات

  .الرأي الصلة بهذا ذات الداخلیة الرقابة ترتیبات

 بالتزاماتها تفي العلیا اإلدارة بأن ضمان تقدیم  األهداف

المخاطر  ، إدارة بحوكمة الشركات المتعلقة

  .الداخلیة والرقابة

 أصحاب للمساهمین أو ضمانات تقدیم

 السنویة المالیة البیانات على المعادلة المصلحة

 بموجب مطلوب هو كما التقاریر، من وغیرها

  .المحلیة اللوائح

األسلوب 

المستخدم لتحقیق 

  الهدف

 فعالیة على ضمان وتوفیر خطوط العمل، فهم

  .المخاطر وٕادارة الداخلیة الرقابة أنظمة وكفاءة

 على قادرا لیكون الكفایة، فیه بما المنظمة فهم

  .المالیة البیانات حول رأيال عن التعبیر

 لجنة تشرف علیها التي المهنیة المعاییر تنفیذ  مبدأ االستقاللیة 

 التحسین برنامج مراقبة خالل من التدقیق،

 . الجودة وضمان

  الموضوعیة: المركزي العنصر

 تأكید: التنظیمي واإلطار المهنیة المعاییر

  .التدقیق لجنة إلى سنویاً  المقدمة االستقاللیة

 البیانات حول مستقل رأي: المركزي العنصر

  المالیة

 أو المساهمین إلى المدقق رأي إرسال یتم  ة، قَ المؤسسات المدقَ اإلدارة العامة، لجنة التدقیق،   مستلمي التقاریر

  .المعادلین المصلحة أصحاب

الحوكمة  هیئة إلى التوصیة خطابات إرسال یتم

  .واإلدارة العامة

متطلبات ممارسة 

  المهنة

   المهنیة للممارسات الدولي المرجعي اإلطار

)CRIPP (الداخلي  من المعهد الدولي للتدقیق

IIAمدونة و  الدولیة المهنیة ، بما في ذلك المعاییر

  .السلوك قواعدل

  .والتنظیمياإلطار القانوني 

التحسینات التي 

  یتم إدخالها

 المؤسسة، عملیات جمیع تهم قد التي التوصیات

 تنفذها التي اإلجراءات التصحیحیة ومتابعة

  .اإلدارة

 تمت التي العملیات بشأن توصیة خطاب

 على الضروریة، والتركیز والتحسینات مراجعتها

  المالیة التقاریر إعداد عملیات

 :المطلوبة المهارات  المهارات

 والمخاطر الشركات،  حوكمة فهم على القدرة

 أعمال مخاطر كانت سواء علیها، تنطوي التي

  .باالمتثال تتعلق مخاطر أو إستراتیجیة،

 تحلیل على إجراء المنظمة من أجل القدرة فهم

  .ةیالمحاسب معاییرال لتطبیق نقدي

Source: Préparé par l'étudiant en fonction de: ECIIA- IFACI-CNCC, op. cit, p10. 
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 أكثر نظرة الحوكمة هیئة یمنح ،الخارجیین نوالمدققی الداخلیین المدققین بین والتعاون التفاعل إنّ   

 بین الجید التواصل، كما أّن التدقیق جهود في المحتملة االزدواجیة من الحد مع والمخاطر لألنشطة شموالً 

 الناتجة والتوصیات الحساباتتدقیق  مهام، ألّن للمدیرین أیًضا مفید الخارجيتدقیق وال الداخلي التدقیق

  .أفضل بشكل منسقة ستكون الداخلیة والرقابة المخاطر إدارة تحسین عن

 المدققون یجمعها التي المخاطر معلومات فإنّ  ،همتهمم ونطاق المحددة األهداف إلىبالنظر    

 ومجلس العلیا اإلدارة بطریقة تتعلق وال المالیة، التقاریر إعداد مخاطر على عادة تقتصر الخارجیون

المتعلقة باالمتثال، و  وعملیاتها المنظمة بإستراتیجیة المتعلقة المخاطر بإدارة التدقیق لجنة تقوم، و اإلدارة

  .هیئة الحوكمة تأكیدا حول هذه القضایاو  ومع ذلك یمكن أن یقدم التدقیق الداخلي لإلدارة العلیا

 تتداخل مجاالت هناك تكون فقد الداخلي،التدقیق و  الخارجي التدقیق أهداف اختالف من الرغم على  

 خطابات توفیر الخارجي للتدقیق یمكن الخصوص وجه على، و المالي اإلبالغ سیاق في والسیما ،فیها

، وعلى التدقیق التدقیق ةمهم أثناء تحدیدها تم التي الداخلیة الرقابة في الضعف نقاط بشأن لإلدارة مرجعیة

 فعالیة لضمان المبادرة زمام وأخذالداخلي أن یأخذ هذه العناصر بعین االعتبار في عملیة التخطیط، 

 الداخلي تدقیقال نتائج االعتبار في الخارجي التدقیق یأخذ أن ینبغيكما ، لإلدارة التصحیحیة اإلجراءات

  .عمله من كجزء

الداخلي والتدقیق الخارجي في مستوى أعلى وأكثر تواترا، ینبغي أن حتى یكون التعاون بین التدقیق   

   1:یشمل ما یلي

 المخاطر؛ من خرىاأل نواعاألو  ،المالیة المخاطر تقییم خالل والمناقشات المعلومات تبادل 

 دققین ملل إتاحتها یمكن والتي ،الداخلي التدقیق تقاریر في الواردة الداخلیة الرقابة أنظمة تقییم

 .الخارجیین

 التدقیق؛ لنهج متبادل فهم إیجاد أجل من ،والمعاییر المنهجیات حول النظر وجهات تبادل 

 ؛الداخلي التدقیق لخطة التحدیثات بشأن ،الخارجي المدقق إلى بانتظام المعلومات إرسال 

  عند الطلب وفي إطار ما یسمح به القانون، فإّنه یمكن الوصول إلى وثائق عمل معینة؛ 

 التوصیات، تنفیذ في المحرز التقدم والتقدم حالةوالتي تضم  ،التدقیق الداخلي السداسیة تقاریر 

 ؛الخارجي تدقیقلل إتاحتها یمكن التي

  ذات قضایا أي لمناقشة الخارجیین مدققینوال الداخلیین مدققینال بین منتظمة اجتماعاتتنسیق 

 ؛صلة

 التدقیق الداخلي، وذلك وفقا لمستوى المخاطر؛ تقاریر في الخارجي لتدقیقا توصیات دراجإ 

                                                           
1 ECIIA- IFACI- CNCC, op. cit, p- p: 11- 12.  
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وظیفتي التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي، یمكن القول بأّنهما من خالل ما تّم عرضه حول   

وظیفتان مكّملتان لبعضهما البعض، فالتدقیق الداخلي مكّمل للتدقیق الخارجي ویبرز ذلك من خالل 

المعلومات والتنسیق المتبادل بین الوظیفتین، أین یمكن استخدام أعمال التدقیق الداخلي لبناء أحكام 

أداة الكتشاف مواطن الضعف الموجودة في جي، وفیما یتعلق بالتدقیق الخارجي فهو بمثابة التدقیق الخار 

نظام الرقابة الداخلیة والمخاطر التي تنتج عن ذلك، كما یعمل على تقدیم توصیات بشأن العملیات التي 

  .فّعال إلدارة المخاطرتّم تدقیقها والتحسینات التي یجب إضافتها للخروج بنظام 

  أعمال تدقیق إدارة المخاطر: الثاني المطلب

إال أّن برنامج إدارة المخاطر  ،رغم أّن التقییم والمراجعة عملیة متواصلة یتم أداؤها دون انقطاع  

ینبغي إخضاعه بشكل دوري لمراجعة شاملة تسمى تدقیق إدارة المخاطر، ومعظم الناس ملمون بمصطلح 

التدقیق كما یستخدم في مجال المحاسبة، حیث یقصد به إجراء فحص رسمي للسجالت المحاسبیة 

ت المحاسبیة، إال أّن مصطلح التدقیق بواسطة محاسبین عمومیین للتحقق من دقة وعدالة وسالمة السجال

موجود ضمنیا في مصطلح تدقیق إدارة  - وهو أي فحص وتقییم وافي لمشكلة ما -له معنى آخر

وتدقیق إدارة المخاطر هو مراجعة تفصیلیة ومنظمة لبرنامج إدارة مخاطر مصمم لتقریر ما إذا  المخاطر،

وما إذا كانت التدابیر المصممة لتحقیق تلك األهداف كانت أهداف البرنامج مالئمة الحتیاجات المؤسسة، 

     1.مناسبة وتّم تنفیذها بشكل سلیم

  :أعمال التدقیق الداخلیة والخارجیة 1- 2

خص ما من خارج بتحلیل البرنامج المّنفذ بواسطة ش، یهتم مصطلح تدقیق أعمال إدارة المخاطر  

أن تتم بواسطة طرف خارجي إّال أّنها یمكن أن تتم  المؤسسة، ورغم أّن أعمال تدقیق إدارة المخاطر یمكن

داخلیا أیضا، وعندما یكون لدى إدارة المخاطر الخبرة الداخلیة المطلوبة فإّنها یمكن أن تنشأ نظاما ألعمال 

أعمال التدقیق الداخلیة قد تفتقر  إدارة المخاطر على أساس منتظم، ورغم أنّ   التدقیق الداخلیة ل

كثیرا من نفس  لموضوعیة أعمال التدقیق الخارجیة وال یمكن أن تكون بدیلة لها، إّال أّنها یمكن أن تحقق

المزایا، وسوف یتم تعظیم مزایا أعمال التدقیق الداخلیة إلى الحد الذي یجعل من أدائها متقاربا مع أداء 

التدقیق الداخلي ینبغي أن تتّبع نفس إجراءات التدقیق الخارجي فسوف  التدقیق الخارجي، وألّن أعمال

نتطّرق إلى أسباب إجراء تدقیق خارجي مستقل إلدارة المخاطر، والتي یمكن حصرها في مجموعة من 

  :المزایا وهي

 ألن المدققین  فأهم ما یمیز أعمال التدقیق الخارجي هو موضوعیة المدققین، فنظرا :الموضوعیة

جیین یجلبون منظورا منفصال إلى المراجعة، فإّنهم یمكن أن یكونوا أكثر موضوعیة بشأن الخار 

 .القرارات التي یتخذونها

                                                           
  .120 -119: ص -طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 قد یحمل المدققون الخارجیون خبرة ال توجد داخل المنظمة، ویحدث ذلك على وجه  :الخبرة

صة، الخصوص عندما تعمل المؤسسة محل التدقیق في مجال متخصص ذي تعّرضات فریدة وخا

  .ویكون للمدقق خبرة بتدقیق المنظمات في ذلك المجال

للحدث، حیث یكون السبب  تكون موجهةإلدارة المخاطر  كثیر من عملیات التدقیق الخارجیة  

فیها عملیة تّملك أو اندماج أو التعرض لمشكلة ما في السیطرة أو قد یكون هناك صعوبة في 

الحصول على خط تأمین معین، ومن حین آلخر یتم التكلیف بإجراء تدقیق إدارة المخاطر بسبب 

هذه الحالة یكون  وجود تحفظات لدى اإلدارة على أداء مدیر المخاطر أو إدارة المخاطر، وفي

  .التدقیق عبارة عم مراجعة ألداء مدیر المخاطر

المخاطر بواسطة مدیر المخاطر  إلدارةتدقیق خارجي  بإجراءفي بعض األحیان، یتم التكلیف   

بحاجة إلى إقناع اإلدارة العلیا بها، أو إدارة المخاطر لدعم تغییر ما في البرنامج أو مبادرة 

ف خارجي غالبا ما یكون لها وزن أكبر لدى المكتب التنفیذي من والتوصیة المقدمة من طر 

توصیات الموظفین العادیین، لذا یجب أن ینظر إلى تدقیق إدارة المخاطر على أّنها جزء ال یتجزأ 

خارجي هو الحصول على منظور غیر تدقیق  إلجراءمن عملیة إدارة المخاطر، والدافع المنطقي 

عیوب حرجة في البرنامج لم ینتبه لها مدیر المخاطر بسبب  متحیز یمكن أن یكشف عن وجود

 . قربه من البرنامج

  :خطوات تدقیق إدارة المخاطر 2- 2

تشمل عملیة تقییم ومراجعة برنامج إدارة المخاطر، سواء تمت داخلیا أو بواسطة مدقق خارجي   

   1:مجموعة من الخطوات تتمثل فیما یلي

  وسیاستهاتقییم أهداف إدارة المخاطر. 

 التعّرف على وتقییم التعّرضات للخسارة. 

 تقییم قرارات التعامل مع كل تعرض. 

 تقییم تنفیذ تقنیات معالجة المخاطر المختارة. 

 التوصیة بإدخال تغییرات لتحسین البرنامج. 

  :مراجعة أهداف وسیاسة إدارة المخاطر .أ

مخاطر ما في مراجعة سیاسة إدارة المخاطر تمثل الخطوة األولى في عملیة تدقیق برنامج إدارة ت    

التي تنتهجها الشركة، ومعرفة أهداف البرنامج استنادا إلى معیار ما، وتمثل أهداف البرنامج المعیار 

المنطقي لمثل هذا التقییم، وحتى عندما ال یكون لدى المؤسسة سیاسة إدارة مخاطر رسمیة مكتوبة، فإّن 

  .یمكن أن یشیر إلى وجود سیاسة قائمة فعالتحلیل اإلجراءات ونمط الحمایة 
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بعد التعّرف على أهداف البرنامج، یتم تقییمها لتقریر مدى مناسبتها للمؤسسة، وسوف یشمل هذا     

التقییم عموما مراجعة موارد المؤسسة المالیة وقدرتها على تحمل الخسائر المعّرضة لها، والهدف هنا هو 

إدارة المخاطر تتماشى مع الموارد المالیة للمؤسسة وقدرتها على تحمل تقریر ما إذا كانت أهداف برنامج 

الخسارة، وعندما تكون أهداف إدارة المخاطر معیبة وقاصرة فإّنه یتم صیاغة أهداف جدیدة وعرضها على 

  .اإلدارة للموافقة علیها

ین، إما بتغییر األهداف في حالة وجود تناقض أو تعارض بین التطبیق والسیاسة، ینبغي التوفیق بین االثن

  .أو تغییر أسلوب المؤسسة في التعامل مع المخاطر

  :التعّرف على المخاطر .ب

بعد االنتهاء من تحدید وتقییم األهداف، یأتي الدور على الخطوة التالیة المتمثلة في الّتعرف على     

المخاطر في تدقیق إدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة، والتقنیات المستخدمة في الّتعرف على 

  .المخاطر هي نفس التقنیات المستخدمة في مرحلة التعرف على المخاطر من عملیة إدارة المخاطر

وتتكون هذه الخطوة من تحلیل العملیات لتقریر مختلف التعّرضات للخسارة، وهي تعمل بمثابة عملیة 

وتجاهل تعرضات رئیسیة ینبغي  فالإغمراجعة إلجراءات الّتعرف التي طبقت في الماضي، وفي حالة 

، أما لمناسبةا على التدقیق أن یتعّرف على المقاییس الممكن استخدامها للتصدي لها، والتوصیة بالبدائل

  .في حالة عدم كفایة التصدي لتعرض تم الّتعرف علیه سابقا، فینبغي التوصیة بالتدابیر التصحیحیة

  :دراسة البدائل .ت

خاطر التي تواجه المنظمة وقیاسها، یدرس المدقق المداخل المختلفة التي بعد الّتعرف على الم    

یمكن استخدامها للتعامل مع كل مخاطرة، وینبغي أن تشمل هذه الخطوة مراجعة لمدى استخدام أدوات 

تفادي أو تقلیل عن طریق  إدارة المخاطر في التعامل مع المخاطر، على غرار التحكم في المخاطرة

  .أو االحتفاظ  بالمخاطر تحویلال عن طریقوذلك  ،تمویل المخاطر من خالل لمخاطر، أوا

  :تقییم تدابیر إدارة المخاطر التي تّم تنفیذها .ث

تتمثل هذه الخطوة في تقییم القرارات الماضیة حول كیفیة التصدي لكل تعرض، والتحقق من أن القرار قد 

  .ة كل من تدابیر التحكم في الخسارة وتمویل الخسارةتم تنفیذه على أكمل وجه، وتشمل هذه الخطوة مراجع

، وما إذا كانت تدابیر حیث یجب أن تقوم بمراجعة برنامج التحكم في المخاطرة الخاص بالمؤسسة أوال

األمر  تفادي الخسارة والتقلیل منها قد طبقت على كل واحد من الّتعرضات المتعّرف علیها، وٕاذا لم یكن

السبب الذي حال دون تطبیقها، وبعد ذلك تتم مراجعة تدابیر تمویل المخاطرة، والتي كذلك فیجب تبیان 

 1.ینبغي أن تغطي االختیارات التي تّم القیام بها بخصوص التحویل واالحتفاظ
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  دور التدقیق الداخلي في إدارة المخاطر : المطلب الثالث

  :في نطاق مهمة التدقیق الداخلي المخاطر إدارة تقییم 1- 3

   :تعریف التدقیق الداخلي -أ

 على السیطرة درجةتأكید حول  المؤسسة یعطي وموضوعي مستقل نشاط هو الداخلي التدقیق  

عن  تقییمها خالل من أهدافها تحقیق على المؤسسة ساعدوی تحسینها، كیفیة حول المشورة ویقدم عملیاتها،

 مقترحات وتقدیم عملیات المراقبة والحوكمة،  المخاطر، إدارةعملیات  ،ةومنهجی ةمنتظم طریق مقاربة

  .فعالیتها لتعزیز

، ویكون المخاطر إدارة نظام مكونات جمیع فعالیة أو تثالام مدى لتقییم الداخلي التدقیقیهدف   

  .یتمتع بها نظام إدارة المخاطر في المؤسسة یق االمتثال وتدقیق الفعالیة التيذلك من خالل تدق

في هي  المراجع، وهذه المراجع علیه ما تنص من خالل مقارنة ما هو موجود مع یتم: تدقیق االمتثال

  :شكلین

 في المخاطر إدارة نظام ومكونات والقواعد، تمثل في مجموعة من المبادئیو : جع داخلير م 

 1.المؤسسة

  المعاهد الدولیة و  تمثل في مجموعة المبادئ والقواعد التي نّصت علیها اللجانیو  :جع خارجيمر

 ، یمكنCOSO2, FERMA, ISO31000: ونذكر منها ما یلي ،للتدقیق وٕادارة المخاطر

 .المخاطر إدارة لنظام تحلیل كشبكة استخدامه

 الداخلیین المدققین على یجب الة،فعّ  المخاطر إدارة عملیات كانت إذا ما تحدید أجل من: تدقیق الفعالیة

  :من التأكد

 وتساهم في ذلك، مهمتها مع تتفق المنظمة أهداف. 

 الكبیرة المخاطر وتقییم تحدید یتم. 

 مؤسسةال لدى ةالمخاطر رغبة  مع وتتماشى ،مناسبة المختارة المخاطر معالجة. 

  تحدید المعلومات المتعلقة بالمخاطر وٕابالغها في الوقت المناسب داخل المؤسسة، لتمكین

 .لیاتهمالموظفین حسب تسلسلهم الهرمي ومجلس اإلدارة من ممارسة مسؤو 

  تتم مراقبة عملیات إدارة المخاطر من خالل أنشطة اإلدارة المستمرة، أو من خالل تقییمات

 .، أو من خالل كلیهمامحددة

  :مساهمة التدقیق الداخلي في تقییم إدارة المخاطر - ب

الداخلي في إدارة المخاطر من خالل جمیع أنشطتها ومهامها، ویمكن عرض یساهم التدقیق   

  :التدقیق الداخلي في تقییم إدارة المخاطر في النقاط التالیةمساهمة 

                                                           
1 Jean-Pierre Hottin et Autres, Audit De La Gestion Globale Des Risques : Efficacité Ou Conformité ?, Les 
Rencontres AMRAE, 19 ème conférence annuelle, Deauville 2011, p- p :14- 15.  
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 خرائط رسم عملیة من كجزء إجراؤه تم الذي ،المخاطر تحلیل تحدیث أو صحة من التحققیقوم ب 

 .المخاطر

 الداخلیة الرقابة نظام تقییم( المخاطر معالجة لفعالیة تقییماً  یقدم(. 

 تعرضًا  األنشطة/المناطق أكثر على مهامه تركیز خالل من المخاطر، مراقبة في یساهم

 .للمخاطر

 للمخاطر التعرض حول التنفیذیین والمدیرین نرییّ المس إبالغ عملیة بتقییم یقوم. 

  المخاطر إدارة عملیة امتالكو  المخاطر، ثقافة نتشارال تقدیره عنیعّبر. 

 1.خطورة األكثر األنشطة/المناطقالسیطرة على  درجة على تأكیًدا یعطي 

  :مخاطر الغش وٕادارةدور التدقیق الداخلي في اكتشاف  2- 3

الّغش  مخاطر وخاصة ،المؤسسات داخل المخاطر إدارة في هاماً  دوراً  الداخلي التدقیق یلعب    

، ومعالجتها عنها والكشف االحتیال مخاطر تقییم في دائماالمدققون الداخلّیون  ارك، حیث یشاالحتیالو 

التدقیق الداخلي في إدارة هذا النوع من المخاطر، سنقوم بالّتعریج إلى تعریف وقبل التطرق إلى دور 

  2.مخاطر االحتیال

 اللوائح مع تعارضی النیة سوء من عملهو  الحتیالا" Robert Micro: لـ وفقا :تعریف مخاطر االحتیال 

  ."اآلخرین بحقوق ضریو  ،والقوانین

، وجمعیة الفاحصین )IIA(التابعة لمعهد المدققین الداخلیینیعّرف االحتیال وفقا لمجموعة العمل     

 La Fraude Comment Mettre En Place, Et Renforcer Un«في مقالهم  ACFE)(المعتمدین لالحتیال

Dispositif De Lutte Antifraude» ،أو شرعي، غیر ربح على للحصول آلخرینل عمدا خادع فعل": بأنه 

  .المنظمة قواعد أو القانونیة االلتزامات على للتحایل

 قبل من نیة بسوء ارتكب مدمتعّ  عمل هو :الغش من خالل التعریفین السابقین یمكن القول أن    

   .للمنظمة) الخارجي االحتیال( خارجيأو وكیل  ،)الداخلي االحتیال( داخلي وكیل

مكاسب شخصیة، یبدو من الواضح أّن الغرض من االحتیال هو اختالس أصول الشركة، لتحقیق     

  3.عن طریق االحتیال أو الخدیعة، ویمكن أن یكون لالحتیال تأثیرات خطیرة على تحقیق أهداف المؤسسة

بالعودة إلى دور التدقیق الداخلي في إدارة مخاطر الّغش واالحتیال، فإّن التدقیق الداخلي یعمل     

آلیات لمكافحة االحتیال من عدمه، فالمدقق الداخلي یجب أن یعرف أنه یلعب بمثابة رادع حول وجود 

دورا هاما من خالل التقییمات المنتظمة والدوریة لنظام مكافحة االحتیال الموجود داخل المؤسسة، وحسب 

                                                           
1 Jean-Pierre Hottin et autres, op. cit, p17. 
2 HOUESSOU-AGBO Koudjo Roland, op. cit, p39. 
3 Ibid, p13.   
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Jacques RENARD  ّالتدقیق الداخلي له أربعة أدوار یمكن أن یقوم بها في إطار إدارة مخاطر  :فإن

  :، وهيش واالحتیالالغّ 

 بمخاطر االحتیال الكبیرة، أو التغطیة الضعیفة ) بمدیر التدقیق ًبدءا(إبالغ السلطات المختصة

 .لهذه المخاطر وتجنب أي تهاون

 السریعة واالستنتاجات إجراء تحقیقات إضافیة، إلثبات التصریحات، وتجنب االنطباعات. 

 المتخصصین مع التعاون. 

  تدابیر الّرقابة الداخلیة قد تم تنفیذها، لمنع وقوع مثل هذه األحداثالتأكد من أّن جمیع. 

أصحاب العمل  الداخلي التدقیق یساعد أن یمكن للمنظمة، التشغیلیة بالمخاطر یتعلقفیما   

  : في موقفهم تغییر على حثهم طریق عن االحتیال عن الكشف في ینوالمسؤول

 المیثاق في تام بوضوح مسؤولیاتهم تحدید. 

 عند القیام عملیات  ذكاًء وتفهًما أكثر یكونوا أن المدیرین على لتشجیع تدریبیة، دورات إعداد

 .المراقبة

 بغضذلك و ، التنفیذ حیز االحتیال مكافحة میثاق وضع یجب ،المؤسسات ضمن أنه یعني هذا  

  .الداخلي التدقیق میثاق عن النظر

الداخلي  التدقیق مهمة خطوات تلخیص یمكنالتدقیق، فإّنه  لمهمة الكالسیكي للمخطط خالفاو   

  1:خطوات أربعة في لالحتیال

 یشكك شيء أي وجود عدم من یتأكد أن الداخلي المدقق على المرحلة، هذه في :قبول المهمة 

لیست على خالف مع  إلیه الموكلة المهمة أهداف أن من تأكد، والحیاده یغیر أو استقاللیته في

 .قواعد األخالق المهنیة

 للخطر المعرضة المناطق بتحلیلفي هذه المرحلة  الداخلي المدقق یقوم :التحقیق اإلعدادي 

وهي خطوة تتطلب بعض التقدیر من طرف المدقق، حیث یتعلق األمر  األولیة، الوثائق وجمع

 .لمذكرات التي أّدت إلى تحریك مهمة التدقیقالوثائق وا من ، ابتداءبجمع األّدلة التي تثبت االحتیال

 والتحقق ،االحتیال نظریة تصورأن ی الداخلي المدقق منیتطلب  الجزء هذا :التحقیق المیداني 

 ما حول فرضیات صیاغة من االحتیال نظریة تتكون، و األدلة عن البحث خالل من صحتها من

 .تحلیلها تم التي المتاحة والبیانات المعروفة الحقائق ضوء في یحدث أن یمكن كان

 بالنظر یرفضه أو به سیحتفظ كان إذا ما لتحدید ،المهني حكمه الداخلي المدقق یستخدم ثم من

  .المتاحة لةاألدّ  إلى

                                                           
1 Ibid, p- p: 40- 41.  
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 في التحقیق بعد المكتوب التقریر یصف أن في هذه المرحلة، یجب :االنتهاء من المهمة 

االحتیال،  أساس في ، االختالالتبها أدلى التي أوضاع العمل، البیانات واقعیة بطریقة االحتیال

ة التي اتخذت أثناء المهمة، أو التي سیتم اتخاذها والتوصیات لتحسین یاإلجراءات التصحیح

 .العملیة

، والتي غالبا ما تكشف هذا وتتمیز مهمة التدقیق الداخلي لالحتیال بالتحقیقات التي یتم إجراؤها  

لمؤسسة، من حیث اإلدارة، التنظیم، نظام المعلومات والرقابة، والشكل عن وجود اختالالت داخلیة في ا

  .التالي یوضح دور التدقیق الداخلي في ردع االحتیال

  دور التدقیق الداخلي في إدارة مخاطر االحتیال ):04-01( الشكل رقم

  

  

  

     

 

  

 

 

 

  

  

42.pit, cp. oAGBO Koudjo Roland, -HOUESSOU: Préparé par l'étudiant en fonction de Source:  

  :فاعل

 تحقیق التدقیق
  :)مّیسر( مّسهل

 الصلة ذات  بالتوصیات ینصح

  :المشرف

مخطط التدقیق  تدوین أوجه االحتیال المدرجة في

  .متعدد السنوات
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  :خالصة الفصل األول

التدقیق   إلى وظیفتي التدقیق وٕادارة المخاطر، وحاولنا إبراز دور  هذا الفصل من خاللتطرقنا   

التدقیق من الوظائف المهمة التي تساهم في اكتشاف العیوب   في إدارة المخاطر بالمؤسسة، حیث تعتبر 

واألخطاء، فهي عبارة عن فحص مهني یقوم به شخص مختص وفقا لمعاییر موضوعة مسبقا، وذلك 

  .شذوذ ووضع إجراءات التصحیح الالزمة، وٕابالغ المستخدمین بالنتائجالكتشاف العیوب وال

تنقسم إلى عدة أنواع   التدقیق، فقد أصبحت هذه ال  لتحقیق هذه الغایة التي أنشأت من أجلها   

وحسب عدة معاییر، لخدمة اإلدارة واألطراف األخرى، وعلى ذلك برزت أهمیتها والحاجة لها، وبذلك 

ن أهداف تقلیدیة إلى أهداف معاصرة تدعوا إلى اكتشاف األخطاء والتزویر، والخروج تطّورت أهدافها م

  .إنتاجیةبإجراءات تصحیحیة تسمح بتحقیق أقصى كفاءة 

إدارة المخاطر، والتي تتمثل في عملیة منظمة لتحدید، تقییم، والسیطرة على   كما تطرقنا إلى   

یة إدارة المخاطر مجموعة من الخطوات واألدوات التي احتمالیة وقوع األحداث السلبیة، حیث تشمل عمل

یجب إتباعها من أجل تحدید، تقییم، ومواجهة المخاطر التي تواجه المؤسسة، والّتوصل إلى اّتخاذ قرارات 

  .فّعالة للتعامل مع المخاطر

التدقیق في إدارة المخاطر بالمؤسسة، وكذا إبراز العالقة بین   تطرقنا إلى دور إضافة إلى   

الوظیفتین، فعملیة التدقیق ینتج عنها كشف للمخالفات واألخطاء ومحاوالت الّغش التي حدثت، وبالتالي 

فهي تقوم بالكشف عن مختلف المخاطر التي من الممكن أن تؤثر سلبا على تحقیق أهداف المؤسسة، 

إدارة المخاطر، وهذه الخطوات یتم ى مجموعة من الخطوات خالل تدقیق نظام وذلك باعتمادها عل

  .انتهاجها بوجه عام سواء كانت أعمال التدقیق داخلیة أو خارجیة

كما أبرزنا دور التدقیق الداخلي ومساهمته في إدارة المخاطر بالمؤسسة، فهو یساعد على إدارة   

، على غرار إبالغ السلطات المختصة بمخاطر االحتیال مخاطر الّغش واالحتیال من خالل ما یقوم به

الكبیرة، إضافة إلى إجرائه لتحقیقات إضافیة إلثبات صحة التصریحات، وتجنب االنطباعات واألحكام 

          .    المتسّرعة

        

  

  

  



  ثاني  

  الفصل الثاني 

ثاني  الفصل ال

الفصل الثاني 
 

الفصل الثاني 
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  :تمهید

بعد االنتهاء من الدراسة النظریة لمختلف جوانب التدقیق ووظیفة إدارة المخاطر، سیحاول الباحث    

إسقاط الجانب النظري على الجانب التطبیقي لتدعیم الدراسة والوصول إلى نتائج تساعد في توضیح 

د الجزائر، یر بمؤسسة دیم وصف عام لالمعالم المبهمة في الفصل األول، حیث اعتمد الباحث على تق

 من حیث نشأتها وطابعها القانوني، إضافة إلى مختلف المهام التي تؤدیها، ،والتي تعتبر كمجتمع للدراسة

قسیم هذا الفصل إلى وطرح أسئلة تساعد في كشف الغموض حول معالم الدراسة، وبالتالي قام الباحث بت

  :المباحث التالیة

 تقدیم عام لمؤسسة برید الجزائر :المبحث األول. 

 اإلطار المنهجي للدراسة التطبیقیة :المبحث الثاني. 

 ربط المتغیرات واختبار الفرضیات :المبحث الثالث. 
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  تقدیم عام لمؤسسة برید الجزائر :المبحث األول

، المهام التي تمارسهام في هذا المبحث الّتطرق إلى مؤسسة برید الجزائر، من حیث نشأتها، سیتّ     

  .هیكلها التنظیمي والخدمات التي تقدمها

  نشأة مؤسسة برید الجزائر: المطلب األول

تأسست بعد  ،»EPIC« تجاريو  ة برید الجزائر هي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعيسسمؤ   

، أین أعطت الدولة الحریة لهذا المتعامل تكنولوجیات اإلعالم واالتصالو  إعادة هیكلة قطاع البرید

االقتصادي للمشاركة في النمو االقتصادي واالجتماعي، حیث كانت مؤسسة برید الجزائر تسیر وفق 

برید والمواصالت، فمیالد ، والمتضمن لقانون ال1975دیسمبر  30المؤرخ في  89 -75أحكام األمر رقم 

ال یمكن الّتحكم فیها وال حتى توجیهها، من  برید الجزائر كان نتیجة لتضافر جهود وعوامل جّلها خارجیة

بینها محاولة الجزائر االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، إضافة إلى أّن السوق العالمیة تعیش في 

ات في مجال تكنولوجیا اإلعالم واالّتصال وعلى رأسها ظل تأثیرات العولمة وما جاءت به من تغییر 

االنترنت، التي قلبت كل الموازین وغّیرت من شكل العالم، هیكلة المؤسسات، وطرق التنظیم واإلدارة داخل 

   .هذه المؤسسات

ها أنّ  حیث ،2002جانفي  14المؤرخ في  02/43إنشاء برید الجزائر بموجب المرسوم تّم  قدل

خدمات عمومیة عبر كامل التراب الوطني، وهي مطالبة بضمان استغالل وتوفیر الخدمات  ملزمة بتقدیم

  1.البریدیة والمالیة

 :وغواللّ  1- 1

جّراء إعادة تنظیم قطاع البرید والمواصالت، وفي إطار سیاسة اإلصالح والتطویر للقطاع، فإّن     

مؤسسة برید الجزائر تحاول خلق وجه جدید یحمل كل خصائص الهویة لبرید الجزائر، ولهذا الغرض 

اختارت  لتقریب المستهلك من حقل نشاط المؤسسة، كما "برید الجزائر "قامت باختیار االسم التجاري 

  .وتوقیعا یختصر أهداف المؤسسة) وغواللّ (رسما ممیزا لالسم التجاري 

فاألصفر الفاقع كلون للتذكیر وجلب االنتباه، والّلون : وغو فقد انصّب االهتمام على األلوانأما اللّ   

   :وغو من قسمیناألزرق الداكن كداللة على خاصیة اإلعالم، ویتشكل اللّ 

                                                           
، البرید-متعاملي/https://www.mpttn.gov.dz/ar/content: موقع وزارة البرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة والتكنولوجیا والرقمنة 1

  .20:18: على الساعة 26/04/2018
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 برید الجزائر،على اسم للداللة " ج"والحرف " ب"ي، یسمح بقراءة الحرف رسم الكالیغرافبال قسم 

  .)الجو، البر والبحر ( موجودان في وضعیة متناظرة تشرح طرق النقل المستعملة وهما

 وقسم بالّلون األزرق یدل على اسم المؤسسة باللغتین العربیة والالتینیة. 

تصاحب العروض االشهاریة، فقد اختارت أّما التوقیع، وهي الجملة المقروءة التي     

  :المؤسسة الّتعهد بالتواجد بالقرب من الزبائن وفي كل مكان من خالل الجملة التالیة

« Pour être prés de vous nous nous engageons à être partout »  

  :شعار برید الجزائر

  

  . الموقع الرسمي لبرید الجزائر :المصدر

 : اإلطار القانوني 2- 1

المؤرخ  89-75م، كانت مؤسسة برید الجزائر تسیر وفق أحكام األمر رقم 2000إلى غایة سنة     

والمتضمن قانون البرید والمواصالت، الذي یجعل من قطاع البرید والمواصالت  1975دیسمبر  30في 

زانیة مؤسسة واحدة عمومیة ذات طابع صناعي تجاري، تحت إشراف وزارة البرید والمواصالت، وتتمتع بمی

ملحقة یخضع تنفیذها إلى قواعد المحاسبة العمومیة، وتتمتع أیضا في استغاللها لمختلف نشاطات البرید 
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على التوالي من ذات  39والمادة  01والمواصالت السلكیة والالسلكیة بمزایا نظام االحتكار وفق المادة 

  .القانون

الد من اقتصاد موجه إلى اقتصاد حر، الّتوجه الجدید في السیاسة االقتصادیة للب تماشیا مع    

، كان لزاما التكنولوجي السیما في مجال االّتصالوبسبب تغیر الظروف السیاسیة واالقتصادیة والّتطور 

بتاریخ  2000 - 03رجمت هذه النقلة بصدور القانون رقم على قطاع البرید أن یسایر هذه الّتحوالت، فتُ 

مة المتعلقة بالبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة، والذي م الذي یحدد القواعد العا2000أوت  05

  : یهدف إلى

تطویر وتقدیم خدمات البرید والمواصالت بمواصفات نوعیة، وفي ظروف موضوعیة وفي مناخ  -

 .تنافسي، مع ضمان المصلحة العامة

من طرف  لبرید والمواصالتالمتعلقة باتحدید الشروط العامة لالستغالل في المیادین  -

 .المتعاملین

 . تحدید إطار وكیفیة ضبط النشاطات ذات الصلة بالبرید والمواصالت السلكیة والالسلكیة -

: تحویل نشاطات استغالل البرید والمواصالت، التي تمارسها وزارة البرید والمواصالت إلى -

السلكیة ، وٕالى متعامل للمواصالت )EPIC(مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي وتجاري للبرید

 .والالسلكیة ینشأ وفق التشریع المعمول به

تنفیذا لمحتویات هذا القانون، صدرت المراسیم التنفیذیة لتحدید مجاالت النشاط لكل متعامل،     

 43-02رقم ومراسیم تنفیذیة أخرى إلنشاء وتنظیم نشاط هؤالء المتعاملین، فبموجب المرسوم التنفیذي 

، أنشئت مؤسسة "برید الجزائر" »  EPIC« لمتضمن إنشاء مؤسسة ، وا2002جانفي  14المؤّرخ في 

برید الجزائر كمؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، تحمل صفة الشخص االعتباري 

وتتمتع باالستقاللیة المالیة، وتخضع في عالقتها مع الدولة لقواعد القانون العام، وتّعد تاجرا في عالقتها 

لمؤسسة تحت وصایة الوزیر المكّلف بالبرید، ویسّیرها مجلس إدارة یرأسه الوزیر ، وتوضع امع الغیر

المكلف بالبرید، ویدیرها مدیر عام یعین بمرسوم بناءا على اقتراح من الوزیر، وتنتهي مهامه بالشكل 

   1.نفسه

 :مهام المؤسسة 3- 1

تجاریة واقتصادیة، یؤدي إّن اإلطار القانوني لمؤسسة برید الجزائر كمؤسسة عمومیة وكمؤسسة     

إلى اضطالعها بالعدید من المهام تبدو في بعض األحیان في ظاهرها متناقضة، أو على األقل صعبة 

  .التحقیق

                                                           
  .باالعتماد على وثائق رسمیة من مؤسسة برید الجزائر 1
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یفرض على المؤسسة توفیر أحسن الخدمات للمجتمع وبأقل : فباعتبارها مؤسسة عمومیة    

  .التكالیف، لتسمح لكل شرائح المجتمع باالستفادة منها

یجب أن تعمل على تخطیط وترقیة تنمیتها، : ارها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاريوباعتب    

  .وتقلیص تكالیفها والعمل على الحصول على نتائج ایجابیة لمتابعة تطورها

یجب أن تلعب دورا محركا : وباعتبارها مؤسسة اقتصادیة ذات دور حیوي في التنمیة الشاملة    

الجهود في مجال البحث واالستثمار لتوفیر الشروط الضروریة لالقتصاد الوطني، من خالل مضاعفة 

  .لباقي القطاعات لإلقالع االقتصادي الشامل

فمهام هذه المؤسسة تبدو متعددة، والتوفیق بینها یبدو صعب التحقیق أیضا، لكن كل منها یحمل     

أّما عن موضوع هذه التزاما واجب األداء، فاالضطالع بها كلها وبشكل مرضي یمثل أهم االنشغاالت، 

   1:المهام فیمكن تلخیصها فیما یلي

 استغالل كل النشاطات المدرجة تحت نظام التخصیص أو الحصر)Exclusivité(،  حسب

بخصوص برید الرسائل بكل أشكاله في النظام الداخلي، وفي  03 -2003من القانون  63المادة 

 .عالقتها مع الخارج

  والتي لها عالقة بالنشاط الرئیسي، سواء تعلق األمر بالنشاطات القیام بكل النشاطات الملحقة

المرتبطة ببرید الرسائل، الطرود البریدیة، اإلمدادات والمصالح المالیة البریدیة، بما في ذلك 

 .مصلحة التوفیر

 القیام بكل النشاطات الموكلة إلیها لصالح الخزینة العمومیة. 

 وأهدافها على مستوى كامل التراب الوطني، مع  إنشاء وخلق هیئات تتماشى مع نشاطاتها

توفیر كل الوسائل الضروریة لتأمین االستغالل وصیانة كل الهیاكل القاعدیة الموجودة تحت 

 .صرفها

 صیاغة مختلف المخططات الرئیسیة لتطویر مختلف الهیاكل المرتبطة بنشاطها. 

  النجاعة المصادق علیه من طرف الصّیاغة واإلشراف على السیاسة التجاریة، تماشیا مع عقد

 .الوزیر المكّلف بالبرید

  اإلشراف على تنفیذ سیاسة الخدمة الدولیة في إطار السیاسة القطاعیة وفي إطار التنظیمات

 .الجاري العمل بها، ووفق دفتر األعباء الممضى مع سلطة الضبط للبرید والمواصالت

  

                                                           
، مذكرة مقّدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في علوم تقییم صورة المؤسسة وأثرها على سلوك المستهلكوهاب محمد،  1

  .  104 -103: ص -، ص2006 -2005التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة، قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر 
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  لجزائرمؤسسة برید االهیكل التنظیمي ل: المطلب الثاني

كمؤسسة تجاریة، یمكن لمؤسسة برید الجزائر أن تقوم بتحسین أدائها من خالل تحسین هیاكلها،   

لتستجیب إلى مهامها كمؤسسة تجاریة تهدف إلى تحقیق األرباح، ولتستجیب إلى أهدافها كمؤسسة 

  .عمومیة تسعى إلى تقدیم خدمة عمومیة

  :نت المؤسسة هیاكلها على ثالثة مستویاتبَ     

  المستوى العام وتسییر المؤسسة على  اإلشرافالمدیریة العامة والهیاكل المركزیة، تسهر على

 .المركزي

 المدیریات اإلقلیمیة، وتسهر على تسییر المؤسسة على المستوى الجهوي. 

 الوحدات الوالئیة، وتضطلع بمهام االستغالل على المستوى الوالئي. 

 1:الهیاكل المركزیة ومهامها 1- 2

یرأسها مدیر عام یسهر على تنفیذ قرارات وتوجیهات مجلس اإلدارة، یعین  :المدیریة العامة 1- 1- 2

بمرسوم ویحوز على كامل السلطات على المستوى الوطني لیقوم باإلدارة والتسییر اإلداري، التقني والمالي 

  : للمؤسسة ، حیث یقوم بـ

للموافقة علیه، لیرفع إلى الوزیر  إعداد واقتراح التنظیم العام للمؤسسة على مجلس اإلدارة -

 .للمصادقة علیه

 .ممارسة السلطة السلمیة على كل موظفي المؤسسة -

صفقات والمعاهدات واالتفاقیات، في إطار القوانین واإلجراءات التنظیمیة ال وٕاجراءالعقود  إمضاء -

 .المعمول بها

البریدیة، وعلى مستوى فتح حسابات لمصلحة المؤسسة وتشغیلها على مستوى مركز الصكوك  -

 .المؤسسات البنكیة

 .یمثل المؤسسة في النزاعات أمام القضاء -

 .یسهر على احترام التنظیم الداخلي للمؤسسة -

 .یمكن أن یفّوض بعض السلطات إلى مساعدیه -

 .یقوم بإعداد المیزانیة، جدول النتائج، الكشف السنوي الخاص بحقوق ودیون المؤسسة -

                                                           
، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطّلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، كلیة النظام القانوني لمؤسسة برید الجزائرمبروك یوسفي،  1

  .   25 -21: ص -، ص2015 -2014الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة الشهید حمه لخضر 
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البرامج العامة لالستغالل، المشاریع والمخططات والبرامج : اإلدارةیقترح على مجلس  -

نظام األجور، و  االستثماریة، المیزانیة التقدیریة، استعماالت وتوزیع النتائج، رزنامة مناصب العمل

 . مشاریع توسیع النشاط

ریات مركزیة وتنقسم إلى قسمین، مدیریات مكّلفة بالبحث والدراسات ومدی :الهیاكل المركزیة 2- 1- 2

  .مكّلفة باإلشراف والتنفیذ

 مدیریات الدراسات: 

ذات نوعیة  ویتمثل الهدف الرئیسي لها في توفیر خدمة :لتحسین النوعیة اتمدیریة الدراس  . أ

 :هذه المدیریة مكلفة بـ للزبون، ولبلوغ ذلك فإنّ 

 .مستوى األداء، نوعیة الخدمة، وتقییم مستوى الرضا لدى الزبائن تقییملإیجاد نظام  -

 .تعداد مختلف الخدمات المقدمة من المؤسسة -

إجراء مختلف التحقیقات المیدانیة، حول نوعیة الخدمات المقدمة بالتعاون مع مختلف  -

 .هیاكل المؤسسة، مع إمكانیة التعاون مع المعاهد المتخصصة في هذا المجال

وسائل القیاس المستعملة على المستوى العالمي، واستعمالها وتحدید الفروقات في تعداد  -

 .مجال نوعیة الخدمة المقدمة

 : تحدید مستوى نوعیة مقبول خاص ببرید الجزائر في میدان -

 أمنها، أدائها، سرعتها ( زمن توجیه برید الرسائل، الطرود البریدیة.( 

 توى المكاتب البریدیة والمراكز المالیةالتخفیض من زمن تنفیذ العملیات على مس. 

 تحسین مستوى االستقبال. 

تعمل هذه المدیریة على ترجمة إستراتیجیة  :مدیریة الدراسات اإلستراتیجیة، التخطیط والتنظیم  . ب

المؤسسة، بتحدید محاور التنمیة وتحضیر مشاریع مخططات التنمیة، وتقوم بتسییر عقد النجاعة، 

وعلیه فإّن هذه المدیریة مكّلفة . راءات التنظیمیة بالتعاون مع الهیاكل المعنیةوالعمل على تطبیق اإلج

 :بما یلي

 .تحدید محاور التنمیة وتحضیر مشاریع مخططات التنمیة، والّسهر على تحقیقها -

 .المتابعة المادیة والمالیة للمشاریع االستثماریة -

 .المؤسسةإعداد وتوزیع الوثائق التلخیصیة المتعلقة بنشاطات  -

 .العمل على إحداث بنك للمعطیات اإلحصائیة -

 .بخصوص إنشاء فروع جدیدة بالّتعاون مع المدیریات المعنیة ،إجراء الدراسات -

 .إسناد ومساعدة مختلف الهیاكل في تنفیذ اإلجراءات التنظیمیة المبتغاة -
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ة إلى إعطاء دفع تهدف هذه المدیری :مدیریة الدراسات لمراقبة التسییر واإلشراف الداخلي. ج

للمؤسسة لتحسین أدائها، من خالل إیجاد الحلول المناسبة والمساهمة الفّعالة والدائمة في خلق القیمة 

، وتساعدها أیضا على تحقیق األهداف المسطرة من خالل التقییم المستمر واإلشراف وتقدیم المضافة

 :االقتراحات، وتتكفل هذه المدیریة بما یلي

 .المؤسسة وترشید االستغالل األمثل لمختلف المواردقیاس أداء  -

 ).اإلنتاج، النوعیة( المشاركة في تحدید مؤشرات -

 .المشاركة في صیاغة لوح القیادة وتحلیل النتائج -

 .متابعة مختلف الملفات المتعّلقة بالسرقات واختالس األموال -

مالیة على المستوى تنظیم دورات تفتیشیة على مستوى المؤسسات البریدیة، والمراكز ال -

 .اإلقلیمي والمحلي

تهدف إلى ترقیة االّتصال على المستوى الداخلي للمؤسسة  :مدیریة الدراسات في مجال االّتصال.  د

 :ومع المحیط، حیث تقوم بـ

 .تمثیل مؤسسة برید الجزائر -

 .توزیع ونشر مختلف نتائج التحقیقات في مجال دراسة السوق -

 .بتطور المؤسسة وٕاستراتیجیتهاانجاز التحقیقات المرتبطة  -

 .القیام بتجنید مختلف الطاقات البشریة، لتحقیق األهداف المسطرة -

تتمثل مهامها في تمثیل  :مدیریة الدراسات للشؤون الدولیة، التعاون والشؤون القضائیة. ه

مؤسسة برید الجزائر في المفاوضات الدولیة المتعلقة بالبرید والمصالح المالیة، وتمثیلها في االّتحاد 

العالمي للبرید، كما تهتم بمراقبة التعاون والتبادل الدولي، والقیام بإعداد االتفاقیات الثنائیة والمتعددة 

 :، كما تتكفل بـمع مختلف الهیئات البریدیة العالمیة

 .تطبیق نصوص مؤتمر االتحاد البریدي واالتحادات الجهویة -

تسییر ملفات النزاعات القانونیة، وٕاعداد اإلجراءات القانونیة لتقدیمها إلى مصالح  -

 .القضاء

إعداد ومتابعة الملفات المودعة لدى سلطة الضبط، بخصوص احترام النصوص  -

 .القانونیة

ق الالزمة في مجال الشراكة، وفي مجال إنشاء فروع تحضیر اإلمكانیات والوثائ -

 . للنشاطات البریدیة والمالیة
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تتمثل مهامها في مساعدة الهیاكل المكّلفة بتسییر الوسائل  :فة بالممتلكاتمدیریة الدراسات المكلّ . و

 العامة، في استغالل وتسییر مختلف العقارات والممتلكات المدرجة في الصنف الثاني من المخطط

  :، وتتكفل هذه المدیریة أیضا بـالوطني للمحاسبة

من مختلف الممتلكات التي وضعت تحت تصّرف المؤسسة، بسبب  اإلثبات والتحقق -

 .تقسیم ممتلكات القطاع بین مؤسسة برید الجزائر واتصاالت الجزائر

 .صیاغة القواعد القانونیة لجرد الممتلكات ومتابعة اهتالكها -

 .القواعد المحاسبیة إلثبات الممتلكات محاسبیاالمشاركة في صیاغة  -

 .المشاركة في صیاغة القواعد المتعلقة بإدماج االستثمارات الجدیدة المكتسبة حدیثا -

 .إعداد مدونة لمختلف التجهیزات واالستثمارات الخاصة ببرید الجزائر -

رات، التنازل عن االستثما( إعداد مختلف اإلجراءات لمعالجة الفروقات الناتجة عن -

 ). تحویلها، إخراجها من الحضیرة بسبب التقادم 

 المدیریات المركزیة:  

تتكفل بالسهر على حسن األداء للمصالح البریدیة على المستوى  :مدیریة المصالح البریدیة  . أ

 :الداخلي وفي عالقاتها مع الخارج، كما تتكّفل بـ

 .تحضیر ومتابعة مخطط التنمیة للهیاكل القاعدیة للبرید -

، وبرید المؤسسات ذو التوزیع )CIDEX(تطویر وترقیة البرید الشخصي ذو التوزیع الخاص -

 .الخاص

 .إعداد البرامج السنویة إلصدار الطوابع البریدیة -

تنفیذ نصوص االتفاقیات البریدیة الدولیة والثنائیة والمتعددة المتعلقة بتبادل الرسائل  -

 . ة بذلكوالطرود البریدیة، وٕاعداد المحاسبة المتعلق

  .تشتمل هذه المدیریة على أربعة مدیریات فرعیة، وخلیة مكّلفة بالبرید السریع

  .المدیریة الفرعیة للبرید والطرود البریدیة 1.أ

  .المدیریة الفرعیة لتطویر الشبكة البریدیة، هوایة جمع الطوابع 2.أ

  .المدیریة الفرعیة للتجهیزات والبرامج 3.أ

  .المدیریة الفرعیة للحسابات البریدیة 4.أ

   .الخلیة المكّلفة بالبرید السریع 5.أ

 :تتكفل هذه المدیریة بـ :مدیریة المصالح المالیة  . ب
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مركز الصكوك، مركز ( لمختلف المراكز الملحقة بها التنظیم والسهر على حسن األداء -

 ).التوفیر، مركز الحّواالت 

 .التقییم ألرصدة حسابات الصكوك وصندوق التوفیرانجاز الدراسات المتعلقة بإعادة  -

 .العمل على تنفیذ المشاریع الهادفة إلى تحسین نوعیة الخدمات ورفع اإلنتاجیة -

تأمین االّتصال الدائم مع المدیریة العامة لصندوق التوفیر، مكتب التبادل الدولي  -

 .للحّواالت، الخزینة العمومیة ومع البنوك

 . القانونیة واالستعالمات معالجة مختلف النزاعات -

  :تشتمل هذه المدیریة على ثالثة مدیریات فرعیة

  . المدیریة الفرعیة للدراسات االقتصادیة والمالیة 1.ب

  .المدیریة الفرعیة لتنظیم وتطویر المراكز المالیة 2.ب

  .المدیریة الفرعیة لتطویر الخدمات وتحسین النوعیة 3.ب

 :تتكّفل هذه المدیریة بـ :مدیریة المالیة والمحاسبة.  ج

 .انجاز وتنفیذ السیاسة المالیة للمؤسسة -

 .تأطیر مختلف الهیاكل في المیدان المحاسبي والمالي -

 .توحید مختلف المیزانیات التقدیریة بالتعاون مع مختلف الهیاكل -

 .متابعة مساهمة المؤسسة في الفروع المنشأة -

  :فرعیةتشتمل هذه المدیریة على ثالثة مدیریات 

  .المدیریة الفرعیة للمحاسبة 1.ج

  .المدیریة الفرعیة للمالیة والمیزانیة 2.ج

  .المدیریة الفرعیة للصفقات 3.ج

 :وتتكّفل بـ :مدیریة الوسائل العامة. د

السهر على انجاز وتطبیق السیاسات المتعلقة بالعقارات، النقل، التموین، الصیانة،  -

  .الحمایة واألمن

  :المدیریة على ثالثة مدیریات فرعیةتشتمل هذه 
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  .المدیریة الفرعیة للعقارات المبنیة، الحمایة واألمن 1.د

  .المدیریة الفرعیة للنقل 2.د

  .المدیریة الفرعیة للتموین 3.د

 :تهتم بـ :مدیریة الموارد البشریة. ه

والشؤون السهر على انجاز وتطبیق السیاسات في مجال تسییر الموارد البشریة، التكوین  -

 .االجتماعیة

 ).11 - 90والقانون  59 - 85قانون الوظیف العمومي (السهر على تطبیق قانون العمل -

 .المشاركة في إعداد الهیكل التنظیمي للمؤسسة -

 .إعداد وتطبیق بنود االتفاقیة الجماعیة والنظام الداخلي -

  :تشتمل هذه المدیریة على ثالثة مدیریات فرعیة

  .إلدارة العمال المدیریة الفرعیة 1.ه

  . المدیریة الفرعیة للتنمیة والتنظیم 2.ه

  .المدیریة الفرعیة للتكوین والوثائق 3.ه

 :من مهام هذه المدیریة ما یلي :المدیریة التجاریة.  و

التكّفل بالنشاطات التسویقیة، واقتراح خدمات جدیدة حسب احتیاجات الزبائن، وٕادخال  -

 .تكنولوجیا اإلعالم واالّتصال

 .إعداد مخطط النشاط التجاري لبرید الرسائل، الطرود البریدیة، ولخدمات المصالح المالیة -

 .الّنجاعة في میدان السیاسات التسویقیة المقترحةالقیام بتقییم ومراقبة  -

 .إعداد وتوزیع الدعائم والوثائق اإلعالمیة على الزبائن -

 .زمةإعداد الدراسات بخصوص األسعار واقتراح التعدیالت الال -

  :تشتمل هذه المدیریة على ثالثة مدیریات فرعیة

  .المدیریة الفرعیة للتسویق1.و

  .المدیریة الفرعیة التجاریة 2.و

  .المدیریة الفرعیة لألسعار والتنظیم 3.و
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 :تتمثل مهامها فیما یلي :مدیریة اإلعالم اآللي.  ز

 .إعداد برامج التجهیز، لتطویر النظام اإلعالمي -

 .حیز التطبیق أنظمة اإلعالم اآللي الضروریة لتسییر المصالحانجاز ووضع  -

 .، والعمل على تخزینها وحمایتهاانجاز برامج االستغالل وصیانة األنظمة المعلوماتیة -

 .اإلشراف على تسییر ومراقبة مراكز اإلعالم اآللي، والعمل على تطویر البرامج -

 .عالم واالّتصال المستعملةمراقبة التطور التكنولوجي، وترقیة تكنولوجیات اإل -

  :تشتمل مدیریة اإلعالم اآللي على ثالثة مدیریات فرعیة

  .المدیریة الفرعیة ألنظمة الحمایة في المیدان اإلعالمي 1.ز

  .المدیریة الفرعیة للدراسات وتطویر أنظمة اإلعالم اآللي 2.ز

  .المدیریة الفرعیة لتكنولوجیات اإلعالم واالّتصال والشبكة المعلوماتیة 3.ز

  .الشكل التالي یوضح الهیكل التنظیمي لمؤسسة برید الجزائر على المستوى المركزي
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  ر لمؤسسة برید الجزائالمركزیة  كلاالهی: )01 -02( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وثیقة رسمیة ،تنظیم مؤسسة برید الجزائر: المصدر

  

  

  

  

 مجلس اإلدارة 

األمانة العامة ومكتب  برید الجزائر –المدیریة العامة 

 التنظیم 

  :مدیریات الدراسة

 مدیریة الدراسات لتحسین النوعیة - 

 مدیریة الدراسات اإلستراتیجیة، التخطیط والتنظیم  - 

 مدیریة الدراسات لمراقبة التسییر واإلشراف الداخلي  - 

 مدیریة الدراسات في مجال االّتصال - 

الدراسات للشؤون الدولیة، التعاون مدیریة  - 

 والشؤون القضائیة

 مدیریة الدراسات المكّلفة بالممتلكات - 

مدیریة 

الوسائل 

 العامة

مدیریة 

 اإلعالم اآللي

مدیریة الموارد 

 البشریة

المدیریة 

 التجاریة

 مدیریة المالیة

 المحاسبةو 

مدیریة المصالح 

 البریدیةالمالیة 

مدیریة المصالح 

 البریدیة

 8المدیریة اإلقلیمیة للبرید رقم  1المدیریة اإلقلیمیة للبرید رقم 
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 1:اإلقلیمیة ومجال تدخلها الهیاكل 2- 2

الوحدات البریدیة الوالئیة التابعة لإلقلیم، تتمثل في ثمانیة مدیریات إقلیمیة، تقوم باإلشراف على   

  :وتتكّفل هذه المدیریات بـ

 .تنظیم ومراقبة استغالل البرید على مستوى اإلقلیم -

 .تنفیذ البرامج المّعدة من طرف المدیریة العامة -

 .إعداد المیزانیات، وٕاعداد التقاریر الدوریة الخاصة بنشاطاتها -

 .توحید وٕاعداد المیزانیات التقدیریة -

 .إعداد برامج التفتیش ومراقبة تنفیذها -

  :تتشكل المدیریة اإلقلیمیة من

 خلیة التفتیش اإلقلیمیة. 

 أربعة مدیریات فرعیة. 

  :وتقوم بما یلي :خلیة التفتیش اإلقلیمیة 1- 2- 2

 .إعداد برامج التفتیش وٕاعدادها - 

 .االضطالع بقضایا العدالة - 

 .نقل األموال المعّدة من طرف المدیریة المركزیةالسهر على تطبیق اإلجراءات المتعلقة بأمن  - 

   :المدیریات الفرعیة 2- 2- 2

 :تتكّفل هذه المدیریة بـ :المدیریة الفرعیة لإلدارة العامة والوسائل  . أ

 .السهر على تطبیق ومتابعة تنفیذ اإلستراتیجیة العامة للمؤسسة -

 .مساعدة الوحدات الوالئیة على تنفیذ الهیكل التنظیمي لها -

 .اقتراح مخططات وبرامج التنمیة، تماشیا مع توجیهات المدیریة العامة -

 .إعداد المیزانیات الختامیة والتقاریر الدوریة، وٕاعداد المیزانیات التقدیریة -

، بما )التوظیف، التحویالت، األجور، التكوین ( تسییر الموارد البشریة على مستوى اإلقلیم -

 .وحدات البریدیةفي ذلك الموارد البشریة التابعة لل

اقتناء األراضي، ( تسییر الوسائل المادیة على مستوى هیكلها ولفائدة الوحدات الوالئیة -

 ).وسائل النقل، اإلعالم اآللي ووسائل العمل المختلفة 

                                                           
  . 28 -26: ص -، صمرجع سبق ذكرهمبروك یوسفي،  1
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 :وتتكّفل بما یلي :المدیریة الفرعیة للمصالح البریدیة والمالیة  . ب

 :المصالح البریدیة .1

 .ذ إستراتیجیة المدیریة العامةالسهر على تطبیق ومراقبة تنفی -

 .اقتراح برامج ومخططات التنمیة على ضوء التوجیهات العامة للمدیریة العامة -

إجراء الدراسات المیدانیة على مستوى المكاتب بخصوص تحدید القوى البشریة  -

 .الضروریة

 .إعداد التقاریر الدوریة واإلحصائیات المختلفة -

 .البریديتنظیم ومراقبة االستغالل  -

 .تنظیم توجیه البرید ما بین األقالیم -

 .معالجة مختلف االستعالمات الداخلیة والدولیة، والترخیص بدفع التعویضات -

 .تسییر المراكز الجهویة لصیانة التجهیزات البریدیة -

 :المصالح المالیة .2

 ).الحّواالتمركز الصكوك، مركز التوفیر، مركز مراقبة (تنظیم ومراقبة المراكز الجهویة  -

 عملیات اإلعالم اآللي، خاصة المدمجة حدیثا لتقدیم الخدمات متابعة تطور -

)(TREF,IFS IMO,…. 

متابعة ومعالجة االستعالمات المتعلقة بالسندات غیر المؤداة، ومتابعة تراخیص األداء  -

 .الممنوحة من مركز مراقبة الحّواالت

اج عملیات اإلعالم اآللي على المتعلقة بإدم ،LETتنسیق مختلف نشاطات مصلحة  -

 .المستوى الجهوي في المكاتب البریدیة

 .متابعة النزاعات المتعلقة بصندوق التوفیر -

 .مراقبة نوعیة الخدمات المتعلقة بتوزیع دفاتر الصكوك وكشوف األرصدة -

 .قالیم، المتواجدة على مستوى تراب األ) DAB( مراقبة الموّزع اآللي لألوراق النقدیة -

التعلیم، (تبادل األقراص المضغوطة بین مركز الصكوك والمؤسسات البریدیةتطویر  -

 ..)..، الخزینة،صندوق الضمان االجتماعي

 :وتتكّفل بـ :المدیریة الفرعیة التجاریة، نوعیة الخدمة، ترقیة المنتوج واالّتصال.ج

 .التسویقیة المعّدة من قبل المدیریة المركزیة تنفیذ ومتابعة اإلستراتیجیة -

 .المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إجراء التحقیقات ودراسة السوق -

 .إعداد وتوزیع الدعائم اإلعالنیة المّوجهة إلى الزبائن -

 .القیام بتحلیل النتائج المحّصلة لمختلف الهیاكل، واقتراح التصحیحات الضروریة -
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لیب استقبال المساهمة في إعداد مناهج التقییم فیما یخص نقل البرید، توزیعه، وأسا -

 .الزبائن

تنظیم دورات تفتیش ومراقبة مرتبطة بنوعیة الخدمة، وٕاعداد التقاریر والمالحظات ورفعها  -

 .إلى المدیریة المركزیة

تنشیط عملیات إعالمیة داخلیة، من خالل المساهمة بكتابات وتحالیل في مجلة  -

 .المؤسسة، والمشاركة في مختلف التظاهرات على المستوى الخارجي

 :وتتكّفل بـ :المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة.د

 .تطبیق أنظمة وطرق التسییر المعّدة من قبل المدیریة المركزیة -

 .إعداد وتوحید المیزانیات التقدیریة -

 .متابعة تنفیذ المیزانیة -

 ). الشهریة، الثالثیة، السداسیة والسنویة( إعداد الوضعیة المحاسبیة الدوریة -

 .التلخیصیة السنویة وتحلیلهاإعداد الوثائق  -

 .معالجة حاالت العجز في الصندوق -

 .متابعة القضایا المتعلقة بالنزاعات حسب أهمیتها - 

  .ح الهیكل التنظیمي للمدیریة اإلقلیمیة لبرید الجزائرالشكل التالي یوضّ 
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  الهیكل التنظیمي للمدیریة اإلقلیمیة لبرید الجزائر: )02 -02( الشكل رقم

  

  

  

 

 

 

 

  

       

  

  

   .، وثیقة إداریةالجزائر تنظیم مؤسسة برید: المصدر

   

 المدیریة اإلقلیمیة للبرید

خلیة التفتیش ومراقبة 

 التسییر

المدیریة الفرعیة 

 لإلدارة العامة والوسائل

المدیریة الفرعیة للمصالح 

 البریدیة والمالیة

المدیریة الفرعیة التجاریة، 

نوعیة الخدمة، ترقیة المنتوج 

 واالّتصال

المدیریة الفرعیة 

 للمالیة والمحاسبة 

الوحدة الوالئیة للبرید 

 .. رقم 

الوحدة الوالئیة للبرید 

  1رقم 
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 1:الوحدات الوالئیة 3- 2

رف هذه الوحدات على مختلف المؤسسات البریدیة والمراكز المالیة على المستوى الوالئي، تش    

 :وتتكّفل بما یلي

 .تنفیذ برامج التنمیة، وٕاعداد التقاریر الدوریة حول نشاطاتها -

 .تسییر الهیاكل القاعدیة واستغاللها في المجال البریدي -

 .تنفیذ برامج التفتیش للمكاتب البریدیة -

 .تنشیط عملیات إعالمیة، بغرض الترقیة والتعریف بالخدمات البریدیة على مستوى الوالیة -

  : تشتمل الوحدات الوالئیة على

 :وتتكّفل بـ: خلیة التفتیش  . أ

 .تنفیذ برامج التفتیش المعّدة مسبقا، واقتراح دورات تفتیشیة بالتنسیق مع المدیریة اإلقلیمیة - 

 ).عرض الحاالت، تكوین الملفات ومتابعتها ( االضطالع بقضایا العدالة - 

 .تنفیذ العقوبات التأدیبیة - 

 :أقسام الوحدات الوالئیة   . ب

  :ـویتكفل ب :قسم اإلدارة العامة والوسائل 1.ب

 .تنفیذ مخططات وبرامج التنمیة - 

التعبیر عن االحتیاجات، تقییم األداء، التحویالت الداخلیة، ( تسییر الموارد البشریة - 

 ...).التكوین والخدمات االجتماعیة

التموین بالمطبوعات وتزوید المكاتب بنایات، وسائل النقل، ( تسییر الوسائل المادیة - 

 ).البریدیة، اقتناء تجهیزات اإلعالم اآللي وصیانتها 

، وربط المؤسسات بالحمایة المدنیة، )البنایات، األموال ( تسییر مصلحة األمن والحمایة - 

 .وأجهزة األمن بخطوط هاتفیة متخصصة

 .اإلقلیمي إعداد الوضعیة المالیة الدوریة وٕارسالها إلى مركز المحاسبة - 

  

  

  

                                                           
   .31 -30 :ص - المرجع السابق، ص 1
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   :ویشرف على تسییر ما یلي :قسم المصالح البریدیة والمالیة 2.ب

  :المصالح البریدیة 1-2.ب

تقییم وترشید االستعمال العقالني للوسائل البشریة والمادیة، لتحسین األداء للمكاتب  -

 .البریدیة

 .تنظیم ومراقبة نشاط المصالح البریدیة -

 .البریدیة، وٕاحصاء احتیاجات المكاتب لوسائل العملاقتراح توسیع وٕانشاء المكاتب  -

 .تنظیم، توجیه، استقبال وتوزیع برید الرسائل والطرود البریدیة -

، وبیع الطوابع البریدیة وعقود نقل البرید داخل CIDEX  إعداد العقود بخصوص مصلحة -

 .الوالیة

 .یةإعداد اإلحصائیات الدوریة والسنویة، وٕاعادة تصنیف المكاتب البرید -

 .معالجة مختلف االستعالمات والشكاوى -

  :المصالح المالیة 2-2.ب

مركز الصكوك، المحاسبة ومركز ( معالجة البرید الوارد من المراكز المالیة اإلقلیمیة -

 ).الحّواالت 

 ).المعاشات، الشبكة االجتماعیة ( االضطالع بمختلف العملیات لصالح الخزینة العمومیة -

 ).TREF, IFS IMO, VORA, ENCA (اإلعالم اآلليمتابعة تطویر عملیات  -

 .معالجة وضعیة الصكوك بدون رصید -

 ).إیداع واسترجاع من مختلف حسابات صندوق التوفیر( معالجة العملیات المرفوضة -

 .معالجة مختلف االستعالمات والشكاوى المتعلقة بالمصالح المالیة -

  :االّتصالالقسم التجاري، نوعیة الخدمة، ترقیة المنتوج و  3.ب

 .تنفیذ اإلستراتیجیة التسویقیة المعّدة من قبل المدیریة البریدیة -

 .إعالم الزبائن والسهر على تطبیق اإلجراءات القانونیة، ومراقبة تطبیق األسعار الجاریة -

نقل البرید، الطرود : معاییر المحددة بخصوصالحسب خدمات الالسهر على تنفیذ  -

 .الزبائنالبریدیة، التوزیع واستقبال 

 .إعداد التقاریر العالجیة، بغرض تحسین أداء الخدمات وتوجیهها إلى المدیریة اإلقلیمیة -

 .معالجة مختلف االستعالمات، وٕاعداد التقاریر بخصوصها -

 .تنشیط عملیات االّتصال الداخلیة بالتنسیق مع المدیریة اإلقلیمیة -
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  .للبریدي یمثل الهیكل التنظیمي للوحدة الوالئیة تالالشكل ال

  الهیكل التنظیمي للوحدة الوالئیة للبرید: )03 -02(الشكل رقم 

  

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  .، وثیقة إداریةتنظیم مؤسسة برید الجزائر :المصدر

   

منسق الوحدة الوالئیة 

 البریدیة

 خلیة التفتیش

المصلحة التجاریة، نوعیة الخدمة، 

 ترقیة المنتوج واالّتصال

مصلحة البرید 

 والمالیة

مصلحة اإلدارة 

 العامة والوسائل
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  ؤسسة برید الجزائرخدمات م: الثالثالمطلب 

تعرف الخدمات البریدیة والمالیة التي تقدمها مؤسسة برید الجزائر تنوعا كبیرا، وتشهد الیوم تحدیثا   

مؤسسة برید الجزائر وتطویرا مستمرین بسبب الضرورة االقتصادیة التي أملتها إجراءات الفصل بین 

وشركة اتصاالت الجزائر، وبسبب أیضا إحداث وظیفة تهتم بالسیاسات التسویقیة والتجاریة في الهیكل 

، ویمكن التمییز في هذه الخدمات )المركزي، اإلقلیمي، المحلي ( التنظیمي للمؤسسة في مستویاته الثالثة

دمات األساسیة والخدمات اإلضافیة من جهة بین الخدمات البریدیة والخدمات المالیة من جهة، والخ

  .أخرى

  :حتى نتمّكن من اإلحاطة بكل الخدمات التي تقترحها المؤسسة على زبائنها نورد التقسیم التالي

 الخدمات البریدیة األساسیة والخدمات اإلضافیة. 

 الخدمات المالیة. 

 خدمات أخرى. 

  :الخدمات البریدیة 1- 3

ونقصد بها ما اصطلح علیه ببرید الرسائل، وتشمل  :األساسیةالخدمات البریدیة  1- 1- 3

إّن  ،)طبوعات والعّینات والرزم الصغیرةالرسالة، البطاقة البریدیة، األیروغرام، الرزمة البریدیة، الم(الخدمات

  1:التصنیف المشار إلیه للبعائث البریدیة یأخذ بعین االعتبار معیارین أساسیین للتمییز

 :وهنا نمیز بین البرید المّوجه إلى: معیار االّتجاه )1

 داخل الجزائر وفي اّتجاه دول المغرب العربي ( دول النظام الداخلي.( 

 دول العالم العربي وبعض الدول اإلفریقیة  (دول النظام الخاص.( 

 باقي الدول غیر المذكورة في النظامین السابقین ( دول النظام الدولي.( 

ونقصد بها التهیئة العامة للبعائث، وتشمل الغالف، المحتوى، الوزن  :معیار شروط القبول )2

 .واألبعاد

وتعرف في النظام الداخلي على أّنها كل ورقة مكتوبة، وتمثل بالنسبة للمرسل أو المرسل  :الرسالة  . أ

إلیه مراسلة شخصیة، سواء أرسلت داخل غالف أو مكشوفة، كما یدخل في هذا الصنف في النظام 

مثال ( كل البعائث التي تستفید من التخفیض في السعر، لكنها خالفت شرطا من شروط قبولهاالداخلي 

                                                           
1 Guide Officiel Des Postes Et Des Télécommunications, publié par le Ministère des Postes et 

Télécommunications, Alger, Service Postal, Couleur Vert.    
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، أّما في النظام الدولي فباإلضافة إلى المراسلة )صف المطبوعات والعینات المخالفة لشرط الوزن 

 .الشخصیة فتعتبر كرسالة كل بعیثة مهما كانت تهیئتها، وأدرج داخلها مراسلة شخصیة

الة إذن تقبل في كل االّتجاهات وفق شروط تختلف من نظام مراسالتي إلى آخر، أّما السعر فالرس  

ر الرسالة حسب الوزن وحسب االّتجاه، حیث تسّعر الرسائل الموجهة داخل الجزائر وفي اّتجاه عسّ فتُ 

، أّما )ماعدا السعر الجوي ( دول المغرب العربي، وفي اّتجاه النظام الخاص بسعر النظام الداخلي

  .يللدو الرسائل الموجهة إلى باقي الدول فتسّعر بسعر النظام ا

وهو عبارة عن غالف مفتوح یباع في المكاتب البریدیة، یسمح : ) Aérogramme ( األیروغرام  . ب

بكتابة المراسلة الشخصیة على أحد أجزائه لیطوى بعد ذلك، ویرسل إلى المرسل إلیه عن طریق الجو، 

دج على 35.00و دج18.00المغرب العربي وفي اتجاه النظام الدولي بسعر ویقبل في اتجاه دول 

 .التوالي

وهي بطاقة من ورق مقوى، تحمل في وجهها صورة أّما خلفها فخصص لكتابة  :البطاقة البریدیة.ج

المراسالت الشخصیة واسم وعنوان المرسل إلیه، یقبل إرسالها في كل االتجاهات وترسل مكشوفة، أّما 

 .إذا أرسلت داخل غالف حتى ولو كان مفتوحا فتعتبر رسالة

كلغ داخل دول النظام  03ائع في حدود وهي بعیثة أوجدت إلرسال البض :الرزمة البریدیة.د

، یسمح بإدراج المراسالت الشخصیة داخلها وتحافظ على )الجزائر ودول المغرب العربي(الداخلي

 .صنفها

: وهي صنف من بعائث برید الرسائل، وجدت إلرسال المطبوعات مثل :المطبوعات والعّینات.ه

، ویقبل ...، اإلشعار بالمیالد، اإلشعار بالزواجالكتیبات، الصور، الفوتوغرافیة بدون أو داخل ألبوم

غ، ویجب أال یكون موضوع مراسلة شخصیة أو مرفقا 200هذا الصنف داخل الجزائر في حدود وزن 

 .بذلك

أّما العّینات فهي بعیثة أعّدت إلرسال عینة من بضاعة بغرض التعریف بها، ال یجب أن تحمل   

شخصیة، وٕاذا أصّر المرسل على ذلك تفقد مزایا التخفیض في  قیمة تجاریة وال یجب أن ترفق بمراسلة

غ، ویستفید هذا الصنف من التخفیض في السعر بعد 200وتقبل داخل الجزائر في حدود وزن  السعر،

  .ترخیص من مؤسسة البرید

وهي أیضا بعیثة وضعت إلرسال البضائع في اتجاه دول النظام الخاص ودول  :الرزمة الصغیرة. و

كلغ، وال تقبل المراسالت الشخصیة وٕاذا أصّر المرسل على ذلك  02النظام الدولي، وتقبل في حدود 

 .فإّنها تسّعر بسعر الرسالة حسب بلد االتجاه
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بها المرسل على البعائث السابقة ونقصد بها تلك الخدمات التي قد یطل :الخدمات اإلضافیة 2- 1- 3

باالستالم، خدمة اإلرسال خدمة التسجیل، خدمة التأمین، خدمة اإلشعار : الذكر، ویمكن أن نذكر منها

عن طریق الجو، خدمة التوزیع السریع، التسلیم في البرید الماكث، التسلیم عن طریق الصنادیق التجاریة 

  1.والتوزیع االستثنائي لبرید األفراد

وتكون بطلب من المرسل أو لضرورة المصلحة، وتعني تسجیل البعیثة أثناء  :مة التسجیلخد  . أ

اإلیداع وٕاعطائها رقما للتسجیل، وتخضع هذه البعائث لمعالجة خاصة أثناء اإلرسال وال تسلم إلى 

 المرسل إلیه إّال بعد التوقیع، وهي بذلك ستترك آثارا في كل مكتب بریدي ستحل به، ویمكن تتّبع آثارها

 .الة تأخرها أو في حالة ضیاعهافي ح

 صكوك،( وهي معالجة خاصة تطّبق على الرسائل والعلب التي تحتوي على قیم :خدمة التّأمین  . ب

 .، أو على بضائع ذات قیمة تجاریة...)سندات، مخططات

تؤدى هذه الخدمة بطلب من المرسل بغرض تأمینها ضد أخطار الضیاع، االئتالف أو السرقة،     

له الحق في استرجاع كل المبلغ المّؤمن، لذلك تستفید هذه البعائث وفي حالة وقوع ذلك فإّن المرسل 

اصا حیث یكون التسجیل إجباریا أثناء اإلیداع، وتستوجب غالفا خ من اهتمام كبیر ومعالجة خاصة

وترسل في أكیاس خاصة مغلقة بختم الرصاص، وتسلم إلى المرسل إلیه مقابل تقدیم بطاقة التعریف 

الخدمة األساسیة حسب الوزن، یضاف إلیه : وتوقیعه، أّما التخلیص فّیحصل عنها سعرا مركبا یمثل

ي اّتجاه الخارج سعر التسجیل وسعر التأمین حسب المبلغ المّؤمن، وتقبل هذه الخدمة داخل الجزائر وف

  .وفق شروط معینة مذكورة في الدلیل الرسمي للبرید

وهي خدمة إضافیة تطلب على كل البعائث ما عدا البعائث التي تستفید من : اإلشعار باالستالم.ج

 .السعر المخّفض، وتقبل في كل االّتجاهات

واستالمها من طرف هذا ، إلى المرسل إلیه الرسالةتهدف هذه الخدمة إلى إخبار المرسل بوصول   

األخیر وكذا تاریخ استالمها، وتطلب هذه الخدمة على الرسائل أثناء اإلیداع ویمكن كذلك أن یطلبها 

بعد اإلیداع لكن فقط على البعائث الموّجهة داخل الجزائر، كما یمكن أن یطلب المرسل إخباره عن 

  .طریق التلغراف مع إستحصال سعر إضافي

ة التسجیل الحتمي، لذلك یستحصل على المرسل باإلضافة إلى السعر تستوجب هذه الخدم    

  .الخاص بالنقل وسعر خدمة اإلشعار باالستالم سعر خاص بالتسجیل

                                                           
1 Idem.   
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وهي خدمة تطلب على كل البعائث الموّجهة في اّتجاه دول  : Exprèsخدمة التوزیع السریع .د

     .النظام الداخلي والنظام الخاص، لكن ال تقبل في اّتجاه بعض دول النظام الدّولي

عن طریق موّزع تهدف هذه الخدمة إلى توزیع البعائث بمجرد وصولها إلى مكتب التوزیع    

أعلى من الخدمات األخرى باإلضافة إلى على هذه الخدمة سعر نسبي  ستحصلْ بذلك، ویُ  خاص

  .السعر الخاص بالنقل

غ في اّتجاه دول النظام الداخلي 20مجانا في حدود وتكون هذه الخدمة  :خدمة عن طریق الجو.ه

فقط، ویتحدد سعر الخدمة على أساس وزن البعیثة واتجاهها وتستفید كل البعائث من النقل الجوي، أّما 

 .عنها الحد األدنى وهو سعر خدمة النقل الجوي، فترسل عن طریق السطحالبعائث التي لم یؤدى 

وهي خدمة یطلبها المرسل إلیه في مكتب التوزیع، وتمّكنه من اكتساب  :خدمة الصنادیق البریدیة.و

هة إلى المرسل صندوق بریدي بعد أدائه الشتراك سنوي، وتهدف هذه الخدمة إلى توزیع البعائث الموجّ 

، شرط أن یذكر رقم الصندوق على البعیثة، وٕاذا رغب هذا األخیر في ه في هذه الصنادیقإلیه دون غیر 

من مبلغ  %20إشراك أشخاص آخرین في هذا الصندوق فإّنه یستوجب علیه دفع اشتراك إضافي یمثل 

 . االشتراك األساسي عن كل شخص إضافي

وجدت للتخفیف على الصنادیق وهي خدمة : CIDEXخدمة التوزیع االستثنائي لبرید األفراد .ز

البریدیة، وتهدف إلى توجیه البرید إلى األكشاك المتعددة الخدمات التي تقوم بتسییر هذه الصنادیق، 

 .حیث یدفع االشتراك ألصحاب هذه المحّالت

، رغم )%70(تمثل هذه الخدمات أهم مصدر إلیرادات مؤسسة برید الجزائرو  :الخدمات المالیة 2- 3

دیدة التي تعرفها من قبل المؤسسات البنكیة في بعض الخدمات التي تقدمها، حیث یشهد هذا المنافسة الش

الجانب من الخدمات اهتماما كبیرا من وتطورا ملحوظا سواء على مستوى التنظیم، أو على مستوى 

خدمات الصكوك : التجهیز، أو حتى على مستوى توفیر خدمات مالیة جدیدة، وتشمل هذه الخدمات

  1.دیة، خدمات صندوق التوفیر واالحتیاط، خدمات الحّواالت، خدمات مالیة أخرى لمصلحة الخزینةالبری

الذي أقره تخضع هذه المصلحة في تسییرها إلى نظام التخصیص،  :خدمة الصكوك البریدیة  . أ

، وعلیه تبقى هذه 02المادة  - 418 - 01، والمرسوم التنفیذي 63و 62المادة  - 03 - 2000القانون 

 .حة حكرا على مؤسسة برید الجزائرالمصل

                                                           
1 Guide Officiel Des Postes Et Des Télécommunications, publié par le Ministère des Postes et 

Télécommunications, Alger, Services Financiers, Couleur Rose.   
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مراكز جهویة وأخرى في  6تعرف هذه المصلحة تطورا ملحوظا كمیا ونوعیا، حیث یوجد حالیا     

في  دجملیار  357: ـألف حساب وبرصید إجمالي یقدر ب 32مالیین و 7طریق االنجاز، وتسیر حالیا 

، كما استفادت هذه المصلحة من برنامج خاص للتجهیز بوسائل اإلعالم اآللي، 2004نهایة سنة 

حیث یشهد التراب الوطني تغطیة شبه كاملة من هذه الشبكة من خالل المكاتب البریدیة التي یبلغ 

، ومن خالل مراكز الدفع للصكوك، حیث تسمح هذه الشبكة 2010مكتب في جانفي  3357عددها 

   :اإلعالمیة بتلبیة الخدمات األكثر طلبا من الزبائن  من جملتها

  ّفي المكاتب الماسكة لبطاقة نموذج التوقیع: حب عند االّطالعالس. 

  ّلفائدة صاحب الحساب أو لفائدة مستفید، ویجري حالیا تعمیم استعمال نموذج : حب الفوريالس

ي تسمح بسحب كل الرصید بدون تحدید الحد بطاقة التوقیع المدمجة في نظام اإلعالم اآللي، والت

 .األقصى

  التزوید السریع للحساباتVersement accéléré. 

 االّطالع على الرصید مع االستالم الفوري لإلشعار. 

 طلب دفاتر الصكوك عن طریق جهاز اإلعالم اآللي. 

  الدفع الفوري لمرتبات الموظفین وعمال المؤسساتIDS. 

  الذي یسمح باالّطالع 15-30كما تعززت خدمة الصكوك في الفترة األخیرة بالموّزع الصوتي ،

 لالستفسارطلب مساعدة العاملة على الرصید الجدید، طلب نموذج لدفتر الصكوك البریدیة، أو 

 .عن الخدمات النقدیة

 موقع اإلنترنت : خدمة اإلنترنتwww.poste.dz ـیسمح لزبائن برید الجزائر ب : 

 اإلطالع على الرصید؛ -

 طلب دفتر الصكوك؛ -

 طلب الرقم السري أو تغیره؛ -

 طلب بیان على الحساب؛ -

  ةقفي حالة الضیاع أو السر  البریدیةطلب إیقاف البطاقة. 

 ةفي أي مكتب برید موجودو  ،إذا صنعت البریدیةعن البطاقة  االستعالم. 

وتهدف هذه الخدمة إلى تحویل األموال عن طریق البرید، وتشمل هذه الخدمة  :الحّواالت البریدیة  . ب

 :عدة أنواع

ویتم إرسالها عن طریق البرید، ویتم من خاللها تحویل أموال دون حد  :1406الحّوالة البطاقیة  1- ب

أقصى وتقبل كل الخدمات اإلضافیة لبرید الرسائل، حیث تخضع للتأمین عندما یتجاوز مبلغها 
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دج، وتقبل خدمة اإلشعار باالستالم والتوزیع السریع، كما تستفید من خدمة النقل الجوي  5000.00

  .مجانا، ویمكن إرسالها إلى البرید الماكث، ویمكن توزیع اإلشعار بوصولها في الصنادیق البریدیة

  .الة خاصة بتزوید الحسابات البریدیة الجاریةوهي حوّ  :1418الحّوالة  2- ب

ویصدرها مركز الصكوك البریدیة، وتستعمل عادة من قبل المؤسسات لدفع  :1419لة الحّوا 3- ب

 1419مستحقات بعض األشخاص، بإرسالها صك تخصیص إلى مركز الصكوك لیحّوله إلى حّواالت 

  .لفائدة المستفیدین

 وهي طریقة قدیمة نسبیا، تستعمل فیها أجهزة التلكس لتحویل :1412الحّوالة التلغرافیة  4- ب

  .ستحصل من أجل ذلك سعر إضافي یقابل خدمة التلكساألموال، ویُ 

عبر كل المكاتب  09/02/2002مم استعمالها بدایة من تاریخ عُ  : TRFالحّوالة االلكترونیة  5- ب

من مكتب بریدي إلى مكتب آخر بطریقة  موالوري لألالّتحویل الفالمّجهزة باإلعالم اآللي، وتسمح ب

  .في مكتب الوصول في نفس الیوم سحبها، حیث یتم الكترونیة عبر الشبكة اإلعالمیة

تسمح هذه الخدمة بتحویل األموال من الخارج، بدأت تجربتها مع فرنسا  :IFS IMOالحّوالة  6- ب

  .وستعمم الحقا

الصندوق الوطني للتوفیر تقوم مؤسسة برید الجزائر بتسییر هذه المصلحة لفائدة  :خدمة التوفیر  . ت

واالحتیاط، حیث تقوم بتسییر هذه الخدمة لمصلحته من خالل االستفادة من االنتشار الواسع لمكاتب 

البرید على مستوى التراب الوطني، ویشرف على تسییرها سبعة مراكز جهویة تمسك حسابات الزبائن، 

 .التي تقوم بها المكاتب البریدیة) دفع وسحب ( م بالعملیات المحاسبیة ومراقبة مختلف العملیاتوتقو 

، LELدفتر التوفیر للسكن : تقترح مؤسسة برید الجزائر على زبائنها نوعین من دفاتر التوفیر  

تي تقترحها بنسب فوائد مركبة تخضع لمراجعة دوریة، ومن أهم الخدمات ال LEPودفتر التوفیر الشعبي 

  :المصلحة على زبائنها

 تسویة الفوائد على مستوى كل المكاتب. 

 إصدار وتسلیم الدفاتر على مستوى المكاتب البریدیة. 

 البرید مكاتبكل  تزوید الحسابات والسحب الفوري منها على مستوى. 

ویمكن تلخیصها بالّتكفل بأداء المعاشات والمّنح ذات  :خدمات لمصلحة الخزینة ومصالح الضرائب  . ث

 ...،الطابع االجتماعي، وكذلك التكفل ببیع الطوابع الجبائیة والتغریمیة وقسیمات السّیارات



  دراسة حالة مؤسسة برید الجزائر     :الثانيالفصل 

 
69 

 

  1:أخرى تجاریة خدمات 3- 3

وهي خدمة شبیهة بمصلحة برید الرسائل، لكّنها ال تخضع لنظام التخصیص،  :الطرود البریدیة  . أ

كلغ داخل الجزائر، وقد  30فالطرد البریدي هو عبارة عن بعیثة أعّدت إلرسال البضائع في حدود 

االرتفاع، ( كلغ في كل االّتجاهات األخرى مع ضرورة احترام األبعاد القانونیة 20یصل الوزن إلى 

 م عن طریق السطح1.5أن ال یتعّدى االرتفاع ، على )م 3= جاه غیر اّتجاه االرتفاعالمحیط في اتّ 

 .م عن طریق الجو1.00و

تخضع هذه البعائث لعملیة التسجیل أثناء اإلیداع وفي مكتب التوزیع، وتقبل خدمة اإلشعار     

  .إذا احتوت على قیمباالستالم وخدمة النقل الجوي، خدمة التوزیع السریع، كما تخضع لخدمة التأمین 

تقبل هذه الخدمة في كل المكاتب البریدیة إیداعا وتوزیعا، ویشرف على معالجة هذه الطرود أربعة     

  .مراكز جهویة

وتسّمى أیضا ببطل البرید، وهي خدمة تهدف إلى النقل الفوري  :EMSخدمة البرید السریع   . ب

حیث أنشأت هذه الخدمة أساسا لنقل برید مع التكّفل أیضا بالتوزیع السریع لها،  EMSوالسریع لبعائث 

، ویستفید منها أیضا البرید الخاص، وتقبل )اإلدارات، الشركات، البنوك ومؤسسات التأمین ( األعمال

 .داخل الجزائر وفي اتجاه الخارج على مستوى القارات الخمسهذه الخدمة 

الجزائر، : جهویة بتسییر هذه المصلحة وتبادل البعائث مع الخارج وهي تتكفل أربعة مراكز   

  .قسنطینة، عنابة، وهران، وتشارك في أدائها كل المكاتب البریدیة التي لوح اإلشارة البرید السریع

هذه الخدمة متوفرة على مستوى المؤسسات  :Western Unionخدمة االستقبال السریع لألموال .ج

، وتسمح 2001ماي  19متوفرة أیضا على مستوى المكاتب البریدیة بدایة من  البنكیة، وأصبحت

دولة عبر العالم وتحصیلها نقدا  190بتحویل األموال عن طریق شبكة اإلعالم اآللي من أكثر من 

 .بالعملة الوطنیة على مستوى مكاتب البرید، أو بتحویلها إلى حسابات بنكیة بالعملة الصعبة

في  1997بدأت هذه الخدمة منذ سنة ):  DAB( خدمة الموّزع األوتوماتیكي لألوراق النقدیة.د

 موّزع 110المكاتب البریدیة المهّمة، كالمكاتب الرئیسیة وبعض المكاتب في المدن الكبرى، بتعداد 

، تهدف هذه الخدمة إلى تامین عملیات  SATIMأوتوماتیكي على المستوى الوطني تابعة لشبكة شركة 

السحب األوتوماتیكي بواسطة بطاقات مغناطیسیة على مدار أیام األسبوع، بما فیها العّطل األسبوعیة 

 .سا24 /سا24واألعیاد أي 

                                                           
1 Guide Officiel Des Postes Et Des Télécommunications, publié par le Ministère des Postes et 

Télécommunications, Alger, Autres Services Commerciaux.  
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تصّنف هذه الطریقة لإلشهار ضمن أسلوب التسویق : )   Publipostage(اإلشهار البریدي.ه

المؤسسات في سیاساتها التسویقیة، حیث تضطلع مؤسسة برید الجزائر من خالل المباشر الذي تنتهجه 

، في محل إقامة مكاتبها البریدیة بتوزیع البطاقات والرسائل االشهاریة لصالح هذه المؤسسات

 المستهلكین أصحاب الحسابات البریدیة الجاریة، وذلك بإدراجها داخل أظرف الصكوك البریدیة أو

ولشرائح مختلفة األظرف، لتستفید من التعریف بمنتجاتها عبر كامل التراب الوطني بطبعها على هذه 

 .من المواطنین

 باإلضافة إلى الخدمات المختلفة السابقة، فإّن مؤسسة برید الجزائر عملت على :خدمات إضافیة.و

 1:توفیر خدمات تجاریة أخرى تتمثل فیما یلي

وهي خدمة إرسال برقیات الكترونیة عن طریق مؤسسات البرید إلى المرسل إلیه،  :خدمة برقیتك 1.و

  .من خالل نظام إعالم آلي وفق برنامج خاص

وهي خدمة خاصة ألصحاب الحسابات الجاریة ومشتركي اّتصاالت الجزائر،  :خدمة دفع الفواتیر 2.و

  .وفواتیر الكهرباء

  .لرصید عن طریق الهاتفخدمة رصیدي، إضافة إلى االّطالع على ا 3.و

وهي خدمة الكترونیة، تسمح للزبائن بالدفع المسبق لشركة موبیلیس، وهذا ما : Racimoخدمة  4.و

    .یسّمى بالتعبئة األوتوماتیكیة

  اإلطار المنهجي للدراسة التطبیقیة :ثانيالمبحث ال

كونه یخدم موضوع الدراسة، وتّم الحصول على البیانات الالزمة  االستقصائي تّم اعتماد المنهج الوصفي

في الجانب التطبیقي من خالل المقابالت الشخصیة ألفراد المؤسسة، لكن بسبب قصر مدة الدراسة 

بهدف اختبار صحة فرضیات الدراسة، والذي  الممنوحة للباحث، قام هذا األخیر باالعتماد على االستبیان

النظریة للفصل األول، وكون موضوع الدراسة یحمل في طیاته الطابع اإلداري  یرتكز على الدراسة

التدقیق وٕادارة المخاطر، فقد قام الباحث بتوزیع االستبیان على فئات مختلفة من الرتباطه بموضوع 

ة العاملین في مؤسسة برید الجزائر، والتي تتكون من المفتشین، رؤساء المكاتب، المكّلفین بالزبائن، سعا

  .البرید

  

  

                                                           
  .42، صمرجع سبق ذكرهمبروك یوسفي،  1
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  منهجیة الدراسة التطبیقیة: المطلب األول

، والتي تعتمد على التقدیر الشخصي ألفراد العّینة، لمغلقةمجموعة من األسئلة اقام الباحث باالعتماد على 

، ولتحلیل اإلجابات قام الباحث باالعتماد على بعض األسالیب )نادرا، أحیانا، دائما: (وتتم اإلجابة بـ

معامل الثبات ألفا كورنباخ، معامل االرتباط بیرسون، : مثل SPSSاإلحصائیة المدرجة في برنامج الـ 

استبیان على عینة عشوائیة تكّونت من  32وقام الباحث بتوزیع  سب المئویة،النالمتوسطات الحسابیة، 

أي أن معدل االسترجاع بلغ  استبیان، 24في مؤسسة برید الجزائر، وتّم استرجاع  مختلف المهنیین

75%.  

  :نموذج الدراسة  1- 1

  :للوصول إلى فهم جید لحیثیات الدراسة التالي تّم االعتماد على النموذج
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  نموذج یوضح متغیرات الدراسة: )04 -02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

    

                 

 

      

  

                  

 

  

  

  .لطالبمن إعداد ا :المصدر

  

  

  

  

  

  

  :المتغّیر المستقل

 التدقیق

  :المتغّیر التّابع

 المخاطر بالمؤسسةإدارة 

 محاور الدراسة

اعتماد التدقیق في مدى 
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  : االستبیانوثبات  قیاس صدق 2- 1

بحساب مصفوفة االرتباط بین محاور وأبعاد  الطالب لقیاس صدق وثبات االستبیان، قام    

على معامل ألفا كرونباخ لقیاس االّتساق الداخلي ه عتماداالستبیان، والدرجة الكلیة لألداة، إضافة إلى ا

  :كما هو مبین في الجدول التاليألسئلة المحاور، وعلیه كانت النتائج 

  نتائج معامل االّتساق الداخلي): 01 -02(الجدول رقم 

  مستوى الداللة  معامل بیرسون   المحاور

  0.015  0.345  في مؤسسات برید الجزائر  التدقیقمدى اعتماد  :المحور الثاني

  0.00  0.890  مدى اعتماد وظیفة إدارة المخاطر في مؤسسات برید الجزائر :المحور الثالث

  0.007  0.691  في إدارة المخاطر بالمؤسسة التدقیقمساهمة  :المحور الرابع

  .SPSS : مخرجات نظام الـمن إعداد الطالب اعتمادا على  :المصدر

، حیث معامل االرتباط بیرسون المعنویة بین محاور االستبیاننتیجة ) 01- 02(یبّین الجدول رقم   

، ما یّدل على وجود عالقة ارتباط موجبة وقویة بینهم، 0.05أّنها كلها أقل من مستوى الداللة المعتمد 

  .ما یبّین االرتباط البنائي لالستبیان 0.890 - 0.345حیث تراوحت قیم معامل االرتباط بین 

 :االستبیان باعتماد اختبار ألفا كورنباخ والجدول التالي یوضح لنا نتائج االختبارتّم اختبار ثبات  -

  معامل الثبات ألفا كورنباخ ): 02 -02(الجدول رقم 

  معامل الثبات ألفا كورنباخ  المتغیر

  0.820   في مؤسسات برید الجزائر التدقیقمدى اعتماد : المحور الثاني

  0.789  وظیفة إدارة المخاطر في مؤسسات برید الجزائرمدى اعتماد : المحور الثالث

  0.815  في إدارة المخاطر بالمؤسسة التدقیقمساهمة : المحور الرابع

  0.808  االستبیان ككل 

  .SPSS : مخرجات نظام الـمن إعداد الطالب اعتمادا على  :المصدر

بأّن معامالت الثبات الجزئیة حققت نتائج ممتازة في كل المحاور، ) 02-02(یّقر الجدول رقم   

، أّما ثبات األداة ككل فقد 0.820 -0.789حیث بلغت قیم اختبار ألفا كورنباخ قیم تراوحت ما بین 

، وهي تّدل على ثبات جید لنتائج الدراسة حسب المقاییس المحددة في 0.808: قدرت قیمة ألفا كورنباخ بـ

  .االقتصادیةالدراسة 
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  :دراسة خصائص عینة الدراسة 3- 1

  خصائص المتغیرات الدیمغرافیة ألفراد العینة: )03- 02(الجدول رقم 

  النسبة  العدد  المتغیر

  الجنس

  %75  18  ذكور

  %25  6  إناث

  %100  24  المجموع

المستوى 

  التعلیمي

  %12.5  3  أقل من لیسانس

  %62.5  15  لیسانس

  %12.5  3  ماستر

  %0  0  ماجستیر

  %12.5  3  أخرى

  %100  24  المجموع

  الوظیفة

  %16.7  4  مفتش

  %12.5  3  رئیس مكتب

  %50  12  مكّلف بالزبائن

  20.8  5  ساعي برید

  %100  24  المجموع

  الخبرة

  %4.2  1  أقل من سنتین

  %8.3  2  سنوات 5أقل من 

  %37.5  9  سنوات 10أقل من 

  %50  12  سنة فما فوق 15

  %100  24  المجموع

  .SPSS: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات برنامج الـ :المصدر

  :النتائج المتعلقة بالبیانات األولیة لعینة الدراسة 4- 1

، الذكور الجنس الشائع بین أفراد عّینة الدراسة هو أّن نوع ،)03-02(من خالل الجدول رقم  یالحظ -

 ،%25ما یعادل  ، أياإلناث النسبة المتبقّیةمن إجمالي عینة الدراسة، بینما مثلت نسبة  %75بنسبة 

 :ویمكن توضیح ذلك من خالل الشكل التالي
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  الدراسةتوزیع نسبة الذكور واإلناث على عینة 

  

 .SPSS: باالعتماد على مخرجات نظام الـ

 بنسبة بالنسبة للمستوى التعلیمي المّتحصل علیه، فنجد أّن درجة اللیسانس تتصدر المجموعة

، %16.7بة من أفراد العینة یمتلكون درجة الماستر بما یعادل 

التعلیم األخرى  اتدرج في حین تحصلت

، والشكل التالي یعطي توضیحا أكثر داللة 

  المستوى التعلیمي لعینة الدراسة

 

 .SPSS: باالعتماد على مخرجات نظام الـ
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توزیع نسبة الذكور واإلناث على عینة ): 05-02(الشكل رقم 

باالعتماد على مخرجات نظام الـ طالبمن إعداد ال :المصدر

بالنسبة للمستوى التعلیمي المّتحصل علیه، فنجد أّن درجة اللیسانس تتصدر المجموعة

بة من أفراد العینة یمتلكون درجة الماستر بما یعادل من إجمالي العینة، بینما نجد نس

في حین تحصلت ،%12.5وتحصلت درجة أقل من اللیسانس على نسبة تعادل 

، والشكل التالي یعطي توضیحا أكثر داللة عند درجة الماجستیر النسبة فقط ، وتنعدم

  :لنتائج عینة الدراسة فیما یخص المستوى التعلیمي

المستوى التعلیمي لعینة الدراسة): 06-02(الشكل رقم 

  

باالعتماد على مخرجات نظام الـ طالبمن إعداد ال :المصدر

75%

الجنس

ماستر أقل من لیسانس أخرى ماجستیر

  :الثانيالفصل 

الشكل رقم 

بالنسبة للمستوى التعلیمي المّتحصل علیه، فنجد أّن درجة اللیسانس تتصدر المجموعةأّما  -

من إجمالي العینة، بینما نجد نس 62.5%

وتحصلت درجة أقل من اللیسانس على نسبة تعادل 

فقط ، وتنعدم %8.3 على نسبة

لنتائج عینة الدراسة فیما یخص المستوى التعلیمي

ذكور

اناث
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من إجمالي العینة لفئة المكّلفین بالزبائن، بینما 

: على نسبة تقدر بـ المفتشینفي حین تحصلت فئة 

 لعینة الدراسةتوزیع متغیر الوظیفة 

 

  .SPSS: باالعتماد على مخرجات نظام الـ

، بینما %50 بمعدلسنة فما فوق 

سنوات  5، وتلیها فئة األفراد أقل من 

  .%4.2، بینما تحتل فئة األفراد ذوو الخبرة أقل من سنتین المرتبة األخیرة بنسبة 

  لعینة الدراسةتوزیع متغیر الوظیفة 

  

 .SPSS: باالعتماد على مخرجات نظام الـ

21%

17%

38%

8%
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من إجمالي العینة لفئة المكّلفین بالزبائن، بینما  %50 تسجیل نسبةتّم  فیما یخص متغیر الوظیفة، فقد

في حین تحصلت فئة  ،%20.8 نجد فئة سعاة البرید تحصلت على نسبة

 .%12.5نسبة تعادل ، وتحصلت فئة رؤساء المكاتب  على 

توزیع متغیر الوظیفة ): 07-02(الشكل رقم 

باالعتماد على مخرجات نظام الـ طالبمن إعداد ال :المصدر

سنة فما فوق  15من أّما بالنسبة لمتغیر الخبرة، فنجد أّن النسبة الشائعة هي 

، وتلیها فئة األفراد أقل من %37.5 سنوات على معدل 10 یتحصل األفراد ذوو الخبرة أقل من

، بینما تحتل فئة األفراد ذوو الخبرة أقل من سنتین المرتبة األخیرة بنسبة %

توزیع متغیر الوظیفة ): 08-02(الشكل رقم 

  

باالعتماد على مخرجات نظام الـ طالبمن إعداد ال :المصدر

50%

12%

50%

سنة فما فوق

سنوات فما أقل 

سنوات 5أقل من 

أقل من سنتین

  :الثانيالفصل 

فیما یخص متغیر الوظیفة، فقد -

نجد فئة سعاة البرید تحصلت على نسبة

، وتحصلت فئة رؤساء المكاتب  على 16.7%

أّما بالنسبة لمتغیر الخبرة، فنجد أّن النسبة الشائعة هي  -

یتحصل األفراد ذوو الخبرة أقل من

%8.3: بنسبة تقدر بـ

مكلّفین بالزبائن

سعاة برید

مفتشین

رؤساء مكاتب 

سنة فما فوق 15

سنوات فما أقل  10

أقل من 

أقل من سنتین
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  تحلیل فرضیات الدراسة: المطلب الثاني

طویر السیاسات واالستراتیجیات المتّبعة في الحّد من ال للتدقیق في تهناك دور فعّ : 1الفرضیة 

  الخطر 

تطویر سیاسات واستراتیجیات إدارة دور في  لتدقیقه الفرضیة إلى معرفة ما إذا كان لتهدف هذ

هذه  لباعها خالیتم ذلك من خالل أعمال تدقیق إدارة المخاطر والخطوات التي یتم إتّ حیث  ،المخاطر

تعمل على تقلیل إمكانیة حدوث العملیة، إضافة إلى استعمال أدوات من شأنها تصمیم وتنفیذ إجراءات 

ریق التفادي أو التحكم في المخاطرة عن ط: الخسارة إلى الحد األدنى، ومن بین هذه األدوات نذكر

    .التقلیل، وتمویل المخاطرة عن طریق االحتفاظ أو التحویل

  وٕادارة المخاطر بمؤسسة برید الجزائر  التدقیقهناك عالقة طردیة بین : 2الفرضیة 

، بحیث یتم ذلك من ووظیفة إدارة المخاطر التدقیق العالقة التي تربطتهدف هذه الفرضیة إلى معرفة 

وعالقتها بوظیفة إدارة المخاطر داخل المؤسسة، ومدى تأثیر كل  التدقیقخالل التطرق إلى مساهمة 

وظیفة على أداء الوظیفة األخرى بما یساهم في تحدید وٕابراز نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة، 

  .  وكذا إبراز الفرص والتهدیدات التي تحیط بها

  بشكل فّعال في إدارة المخاطر والحد منها  التدقیق ساهمی: 3الفرضیة 

  .مؤسسة برید الجزائر في إدارة المخاطر داخل التدقیقمعرفة مدى مساهمة تهدف هذه الفرضیة إلى 

  تحلیل محاور الفرضیات: المطلب الثالث

المحاور األساسیة لالستبیان، مع وضع سنعرض من خالل هذا المطلب إجابات العینة حول     

  : الوزن النسبي للوسط الحسابي والذي تم حسابه من خالل الجدول التالي

 2=1 - 3.... أدنى نقطة للمقیاس /أعلى نقطة للمقیاس =حساب المدى. 

 وعلیه یكون سلم اإلجابات  0,67= 3 /2.... عدد الدرجات /المدى= حساب طول المدى ،

  :كالتالي

  مقیاس لیكارت الثالثي): 04 -02(رقم جدول ال

  [2,34-3.00[  [1,67-2,34[  [0,67-1,67[  مجال الموافقة 

  دائما   أحیانا  نادرا  درجة الموافقة

  .اإلحصاءمن إعداد الطالب اعتمادا على محاضرات مقیاس  :المصدر
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  :في مؤسسات برید الجزائر التدقیقوصف اآلراء حول مدى اعتماد  1- 3

  .في مؤسسات برید الجزائر التدقیقالجدول التالي یبین أراء عمال برید الجزائر حول مدى اعتماد     

   التدقیقوصف اآلراء حول مدى اعتماد ): 05 -02(جدول رقم 

  أسئلة المحور الثاني
وسط متال

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  النسبي

مؤسسات مختّصة هل یتم تدقیق أنشطة مؤسسة برید الجزائر من طرف 

  في عملیات التدقیق ؟
  نادرا  0,711 1,38

هل توجد أي لجنة رقابة موازیة تقوم بإجراءات التدقیق ألنشطة 

  المؤسسة؟
  دائما   0,779  2,54

هل یعمل التدقیق على تحدید وٕابراز نقاط القوة والضعف داخل 

  المؤسسة؟
 دائما  0,830  2,42

 دائما  0,717  2,58  معینة خالل عملیة التدقیق؟) معاییر(هل یتم إتّباع إجراءات 

هل تخرج عملیة تدقیق أنشطة المؤسسة بإجراءات تصحیحیة عند نهایة 

  المهمة؟
 دائما  0,647  2,63

 دائما 0,779 2,54  ما هو موقف الموظفین من تدقیق أعمالهم ؟

  دائما 0,744 2,35  في مؤسسات برید الجزائر التدقیقمدى اعتماد 

  .SPSS: باالعتماد على مخرجات نظام الـ طالبمن إعداد ال :المصدر

مدى اعتماد "استجابة أفراد عینة الدراسة لبعد  من خالل الجدول أعاله نالحظ بأّن مستوى  

، حیث قّدر المتوسط الحسابي لمجموع دائما قد حقق وزن نسبي "في مؤسسات برید الجزائر التدقیق

، التدقیقمؤشرات ، ما یّدل على اتفاق العینة حول وجود أغلب 0,744، بانحراف معیاري 2,35: أسئلته بـ

هل تخرج عملیة تدقیق "  فیما یتعّلق باألسئلة فقد سجلنا أعلى مستوى اعتماد لإلستراتیجیة في السؤال أّما

، في 2,63: ، حیث قّدر المتوسط الحسابي له بـ"أنشطة المؤسسة بإجراءات تصحیحیة عند نهایة المهمة؟ 

هل یتم تدقیق أنشطة مؤسسة برید الجزائر من طرف مؤسسات مختّصة في " ن أظهرت نتائج السؤال حی

فنالحظ أّن ، أّما لو نظرنا إلى قیم االنحراف المعیاري 1,38أقل متوسط حسابي بقیمة  "عملیات التدقیق ؟ 

   0,647: وأدنى قیمة قّدرت بـ 0,830 أراء عینة الدراسة، حیث بلغت أعلى قیمة لههناك تشتت نسبي في 

  :وصف اآلراء حول مدى اعتماد وظیفة إدارة المخاطر في مؤسسات برید الجزائر 2- 3

  .في مؤسسات برید الجزائر التدقیقن أراء عمال برید الجزائر حول مدى اعتماد الجدول التالي یبیّ     
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  المخاطروصف اآلراء حول مدى اعتماد وظیفة إدارة ): 06 -02(جدول رقم 

  لثالثأسئلة المحور ا
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  النسبي

هل تقوم المؤسسة بإتباع سیاسة واضحة إلدارة المخاطر داخل 

  المؤسسة؟
  دائما  0,722  2,50

  دائما  0,721  2,54  هل هناك خطوات تتبعها المؤسسة في عملیة إدارة المخاطر؟

المؤسسة للمخاطر، هل یتم التحكم في في حالة إمكانیة تعّرض 

  المخاطرة باستخدام أدوات إدارة المخاطر لتفادیها؟
  أحیانا  0,624  2,54

في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم التحكم في 

  المخاطرة باستخدام أدوات إدارة المخاطر لتقلیلها؟
  دائما  0,532  2,75

للمخاطر، هل یتم تمویل المخاطرة في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة 

  باستخدام أدوات إدارة المخاطر لالحتفاظ بها؟
  أحیانا  0,504  2,28

في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم تمویل المخاطرة 

  باستخدام أدوات إدارة المخاطر لتحویلها؟
  أحیانا  0,504  2,08

  دائما  0,711  2,63  وفق قواعد معینة؟هل تتم إدارة المخاطر في مؤسسة برید الجزائر 

هل یمكن أن یهدد تجاهل المؤسسة للمخاطر وعدم اهتمامها بها، 

  األداء المالي للموظفین والمؤسسة على حد سواء؟
  دائما  0,770  2,38

  دائما  0,218  2,53  في مؤسسات برید الجزائر مدى اعتماد وظیفة إدارة المخاطر

  .SPSS: من إعداد الطالب باالعتماد على مخرجات نظام الـ :المصدر

مدى اعتماد وظیفة "من خالل الجدول أعاله نالحظ بأّن مستوى استجابة أفراد عینة الدراسة لبعد   

قد حقق وزن نسبي دائما، حیث قّدر المتوسط الحسابي  "إدارة المخاطر في مؤسسات برید الجزائر

، ما یّدل على اتفاق العینة حول وجود أغلب مؤشرات 0,218، بانحراف معیاري 2,53: لمجموع أسئلته بـ

"  ، أّما فیما یتعّلق باألسئلة فقد سجلنا أعلى مستوى اعتماد لإلستراتیجیة في السؤالإدارة المخاطروظیفة 

المخاطر في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم التحكم في المخاطرة باستخدام أدوات إدارة 

في حالة إمكانیة  "، في حین أظهرت نتائج السؤال 2,75: ، حیث قّدر المتوسط الحسابي له بـ"لتقلیلها؟

ل أقّ  " تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم تمویل المخاطرة باستخدام أدوات إدارة المخاطر لتحویلها؟

فنالحظ أّن هناك تشتت نسبي في  أّما لو نظرنا إلى قیم االنحراف المعیاري، 2,08متوسط حسابي بقیمة 

  .0,504: وأدنى قیمة قّدرت بـ 0,770 أراء عینة الدراسة، حیث بلغت أعلى قیمة له

  :في إدارة المخاطر بالمؤسسة التدقیقمساهمة وصف اآلراء حول  3- 3

  .في مؤسسات برید الجزائر التدقیقالجدول التالي یبین أراء عمال برید الجزائر حول مدى اعتماد     
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  في إدارة المخاطر التدقیقوصف اآلراء حول مساهمة ): 07 -02(جدول رقم 

  أسئلة المحور الرابع
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  النسبي

  دائما  0,624  2,71  هل یساهم التدقیق في تفعیل وظیفة إدارة المخاطر بالمؤسسة؟

تزوید إدارة المؤسسة هل یعمل التدقیق الداخلي مع إدارة المخاطر على 

  بتأكیدات معقولة، فیما یتعلق بإدارة المخاطر؟
 دائما  0,448  2,88

هل یتم أخذ المعلومات التي یقدمها التدقیق الداخلي فیما یخص إدارة المخاطر، 

  بعین االعتبار من قبل التدقیق الخارجي؟
 دائما  0,702  2,67

وفعالیة نظام إدارة المخاطر هل یقوم التدقیق الداخلي بتقییم مدى امتثال 

  بالمؤسسة؟
 دائما  0,834  2,50

)كبیرة(دائما  0,833  2,46  ما مدى مساهمة التدقیق الداخلي في اكتشاف وٕادارة مخاطر الّغش؟  

 دائما  0,581  2,64  في إدارة المخاطر التدقیقمساهمة 

  .SPSS: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات نظام الـ :المصدر

 التدقیقمساهمة  "أفراد عینة الدراسة لبعد  ى استجابةخالل الجدول أعاله نالحظ بأّن مستو من   

قد حقق وزن نسبي دائما، حیث قّدر المتوسط الحسابي  "في إدارة المخاطر في مؤسسات برید الجزائر

في  التدقیق، ما یّدل على اتفاق العینة حول مساهمة 0,581، بانحراف معیاري 2,64: لمجموع أسئلته بـ

هل یعمل " إدارة المخاطر، أّما فیما یتعّلق باألسئلة فقد سجلنا أعلى مستوى اعتماد لإلستراتیجیة في السؤال

التدقیق الداخلي مع إدارة المخاطر على تزوید إدارة المؤسسة بتأكیدات معقولة، فیما یتعلق بإدارة 

ما مدى مساهمة  "حین أظهرت نتائج السؤال ، في 2,88: حیث قّدر المتوسط الحسابي له بـ ،"المخاطر؟

أّما لو نظرنا إلى  ،2,46أّقل متوسط حسابي بقیمة  "التدقیق الداخلي في اكتشاف وٕادارة مخاطر الّغش؟ 

 قیم االنحراف المعیاري فنالحظ أّن هناك تشتت نسبي في أراء عینة الدراسة، حیث بلغت أعلى قیمة له

  .0,448 :وأدنى قیمة قّدرت بـ 0,834

  :وصف اآلراء حول المتغیرات األساسیة للدراسة 4- 3

  .ن أراء عمال برید الجزائر حول المتغیرات األساسیة للدراسةالجدول التالي یبیّ   
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  وصف اآلراء حول المتغّیرات األساسیة للدراسة): 08 -02(جدول رقم 

المتوسط   متغیرات الدراسة

  الحسابي 

االنحراف 

  المعیاري

الوزن 

  النسبي

  دائما   0,744  2,35  التدقیق

  دائما  0,218  2,53  وظیفة إدارة المخاطر

  .SPSS: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات نظام الـ :المصدر

متغیرات الدراسة، حیث یرى یبّین الجدول أعاله مدى استجابة أفراد عینة الدراسة حول     

المستجوبون أن كال من التدقیق وٕادارة المخاطر قد حققا وزن نسبي دائما، حیث قّدر المتوسط الحسابي 

بالنسبة لوظیفة  0,218و  لتدقیقبالنسبة ل 0,744على التوالي، بانحراف معیاري  2,53و 2,35: لهما بـ

 على مدى عمل مؤسسة برید الجزائر بمبادئ وأساسیات إدارة المخاطر، وهذا إن ّدل على شيء فإّنه یّدل

  .التدقیق ووظیفة إدارة المخاطر
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  اختبار الفرضیات :المبحث الثالث

  .في هذا المطلب سیقوم الطالب باختبار فرضیات الدراسة وتقدیم االستنتاجات

  اختبار الفرضیة األولى: المطلب األول

في تطویر السیاسات واالستراتیجیات  لتدقیقل الهناك دور فعّ لیس ): H0(الفرضیة الصفریة  

  .خاطرلاالمتّبعة في الحّد من 

في تطویر السیاسات واالستراتیجیات المتّبعة في  لتدقیقلال هناك دور فعّ ): H1(الفرضیة البدیلة   

  .خاطرلاالحّد من 

  نتائج اختبار الفرضیة األولى ): 09 -02(جدول رقم 

  مستوى الداللة  االرتباط بیرسونمعامل   البیان

  0,007  0,535  اختبار العالقة بین المتغیرین

  .SPSS: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات نظام الـ :المصدر

إدارة المخاطر قد بلغت قیمة سیاسة من الجدول أعاله نالحظ أّن العالقة بین وظیفتي التدقیق و     

وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد في  0,007، حیث نالحظ أّنها دالة إحصائیة بمستوى داللة 0,535

  :، وهذا ما یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة، والتي تنص على أنّ )0,05(الدراسة

  

  

  

  اختبار الفرضیة الثانیة: المطلب الثاني

  .بشكل كبیر في إدارة المخاطر والحّد منها التدقیقتساهم ال ): H0(صفریةالفرضیة ال  

  .بشكل كبیر في إدارة المخاطر والحّد منها التدقیقتساهم ): H1(الفرضیة البدیلة     

  نتائج اختبار الفرضیة الثانیة): 10 -02(جدول رقم 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط بیرسون  البیان

  0,024  - 0,460  اختبار العالقة بین المتغیرین

  .SPSS: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات نظام الـ :المصدر

تطویر السیاسات واالستراتیجیات المتّبعة في الحّد من  في للتدقیقهناك دور فعال "

 ."الخطر
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من الجدول أعاله نالحظ أّن العالقة بین وظیفتي التدقیق وٕادارة المخاطر قد بلغت قیمة     

وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد  0,024، حیث نالحظ أّنها دالة إحصائیة بمستوى داللة )-0,460(

تنص على  ، وهذا ما یجعلنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة، والتي)0,05(في الدراسة

  :أنّ 

  

  

  اختبار الفرضیة الثالثة: المطلب الثالث

  .وٕادارة المخاطر التدقیقهناك عالقة طردیة بین  لیس): H0(الفرضیة الصفریة  

  .وٕادارة المخاطر التدقیقبین  طردیةهناك عالقة ): H1(الفرضیة البدیلة     

  نتائج اختبار الفرضیة الثالثة): 11-02(جدول رقم 

  مستوى الداللة  االرتباط بیرسونمعامل   البیان

  0,042  - 0,419  اختبار العالقة بین المتغیرین

  .SPSS: من إعداد الطالب اعتمادا على مخرجات نظام الـ :المصدر

، حیث نالحظ أّنها دالة إحصائیة )- 0,419(من الجدول أعاله نالحظ أّن العالقة قد بلغت قیمة     

، وهذا ما یجعلنا نرفض )0,05(وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة 0,024بمستوى داللة 

  :، والتي تنص على أنّ البدیلةونقبل الفرضیة  الصفریةالفرضیة 

  

  

  الحّد من الخطر حسب رأي الفئة المدروسة، وهذا ساهم بدرجة كبیرة في ی التدقیقتبّین النتائج أّن

المخاطر إلى أدنى حد نخفضت إدارة المخاطر ا فعالیة زادتكّلما بحیث  ینعكس على إدارة المخاطر

 .ممكن

 ."التدقیق یساهم بشكل كبیر في إدارة المخاطر والحّد منها "

  ".هناك عالقة طردیة بین التدقیق وٕادارة المخاطر في مؤسسة برید الجزائر "
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  :خالصة الفصل الثاني

من خالل الدراسة التطبیقیة التي تّم التطرق إلیها سابقا تمّكن الباحث من الوصول إلى عدة نقاط   

  :أهمها

  مؤسسة برید الجزائر ال یّتم تدقیق أنشطتها من طرف مؤسسات تدقیق مختصة إّال في حاالت

 .على أجهزة تدقیق داخلیة تابعة لها تحتوي المؤسسةكون نادرة، ویرجع ذلك إلى 

  تساهم بشكل فّعال في تحدید  التدقیقتحلیل موقف العاملین في مؤسسة برید الجزائر یّدل على أّن

یعمل على تقدیم التأكیدات الالزمة  المخاطر وٕادارتها، كما یّدل أیضا على أّن التدقیق الداخلي

 .مخاطر الّغش یساهم بدرجة كبیرة في اكتشاف وٕادارةفیما یتعلق بإدارة المخاطر، و 

 مما یسمح  لف نشاطاتها،جعل التوثیق أمرا ضروریا في مخت تعمل إدارة مؤسسة برید الجزائر على

الرقابة الّرفع من مستوى األمر الذي من شأنه بترك أثر حول كل األعمال التي تّم القیام بها، 

 .وبالتالي تسهیل عملیة التدقیق الداخلیة،

  مؤسسة برید الجزائر تعمل على إدارة المخاطر بما یؤدي إلى رفع مردودیة المؤسسة دون االهتمام

                .الموظف عند حدوث المخاطر خاصة المالیة منهابما یتعّرض له 
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 :خاتمة

كون الجزائر من الدول حدیثة العهد بوظیفة التدقیق، فإّنها مطالبة بتهیئة أرضیة مناسبة لالستفادة   

لحمایة ، مما یسمح للمؤسسات بإعطاء أهمیة كبیرة اإلجراءات التصحیحیة التي تقدمها هذه الوظیفة من

وبالتالي ضمان مستویات معّینة من  ب أعمالها،ممتلكاتها والحفاظ علیها خاصة مع كبر حجمها وتشعّ 

، ةیالشفافیة، وتجدر كذلك اإلشارة إلى الدور الذي تلعبه وظیفة التدقیق في المؤسسات العمومیة الجزائر 

كن أن تضع المؤسسة في مواجهة والذي من شأنه أن یساهم في تحدید معالم االختالل والغموض، التي یم

سعت إلى  هذه الدراسةیمكن القول أّن مخاطر متعددة ومتنوعة قد تكون سببا في فشلها أو إفالسها، وعلیه 

معرفة دور وظیفة التدقیق في استشراف وٕادارة المخاطر لعینة من مؤسسات برید الجزائر بوالیة أم البواقي، 

  :ئلة الفرضیات من خالل الوصول إلى النقاط التالیةكما تمّكن الباحث من اإلجابة على أس

  وظیفة التدقیق وظیفة تهتم بالدرجة األولى بتقییم وتفعیل نظام الرقابة الداخلیة، وذلك من أجل جعل

المسؤولین یتحّكمون في أنشطتهم وهذا على كافة المستویات، وبمجرد تخطي هذه المرحلة من العمل 

بغیة مقارنتها مع بعض  ف المسؤولینوالتعلیمات الموضوعة تحت تصرّ  اإلجراءاتینتقل إلى فحص 

ولة منها االستدالل بالنصوص القانونیة والتشریعیة حتى تبرهن أّن مثل هذه االمراجع الرسمیة، مح

كل مراجع موثوق منها، ویتأكد المدقق من جودة وكفاءة الرقابة الداخلیة عن طریق تحدید اإلجراءات تشّ 

 .لحد منهاالمخاطر وا

  ُذ من قبل مجلس م وتنفّ صمّ یعمل التدقیق الداخلي على إدارة مخاطر المؤسسة باعتبارها عملیة ت

اإلدارة، وتتم إدارتها من خالل تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة بأكملها من قبل الموظفین عن طریق تصمیم 

 .قق الداخليبرنامج إدارة المخاطر، حیث یجب إخضاع هذا األخیر للتدقیق من طرف المد

مة لتقریر وتدقیق إدارة المخاطر عبارة عن عملیة تفصیلیة ومنظمة لبرنامج إدارة المخاطر، مصمّ   

مة لتحقیق تلك ما إذا كانت أهداف البرنامج مالئمة الحتیاجات المؤسسة، وما إذا كانت التدابیر المصمّ 

تدقیق الداخلي في دعم اإلدارة مباشرة عبر األهداف مناسبة، وما إذا تّم تنفیذها بشكل سلیم، ویتمثل دور ال

التقاریر األولیة للجهات ذات العالقة، وأخذ عوامل المخاطر في االعتبار عند وضع خطة التدقیق وتركیز 

  .وتكثیف اإلجراءات في المناطق التي تتمیز بارتفاع المخاطر
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  ،زیادة فعالیة بحیث أن عالقة وظیفة التدقیق ووظیفة إدارة المخاطر هي عبارة عن عالقة طردیة

تعمل على تقییم مدى ، فوظیفة التدقیق إدارة المخاطر والعكس صحیحالتدقیق تؤدي إلى زیادة فعالیة نظام 

 .دید المخاطر والحّد من تأثیراتهافعالیة نظام إدارة المخاطر في تح

 لدراسة النظریة التي قام بها الباحث والمدّعمة بالعدید من الدراسات األجنبیة، تبّین أّن من خالل ا

االعتماد على وظیفة التدقیق من خالل تطبیق منهجیتها في تقییم المخاطر، یسمح إلدارة المؤسسة بتحدید 

 .هدیدات التي تعیق تحقیق أهدافهامصادر الت

  األخطاء ومساءلة المقّصرین فقط، بل یعتبر أداة في ید المسّیرین لحشد ال یعتبر التدقیق أداة الكتشاف

یر الحسن والمستمر لألنشطة، وهذا ما أبرزه تحلیل موقف العاملین الطاقات والموارد المتاحة لتأمین السّ 

 .على مستوى مؤسسات برید الجزائر بوالیة أم البواقي

  ّه أداة للتسییر، أداة للوقایة واإلنذار عن كّل ما یمكن أن یعتبر نظام الرقابة الداخلیة باإلضافة إلى أن

باستقرار المؤسسة، وذلك عن طریق الّتحكم في المخاطر وتعدیل إجراءات التسییر في الوقت  سَّ یمُ 

 .المناسب

  :الّتوصیات

  ضرورة إشراك مؤسسات تدقیق مختصة، في تقییم مدى فعالیة نظام إدارة المخاطر داخل مؤسسات

 .الجزائر، ودعم العمل الذي تقوم به لجان التدقیق الداخلیة التابعة لمؤسسة برید الجزائربرید 

  مراجعة مؤسسة برید الجزائر لسیاسة إدارة المخاطر، وخاصة من ناحیة األضرار التي یتعرض لها

 .الموظفون في حال الّتعرض للخطر

 لیة نظام إدارة المخاطر بالمؤسسة التي الّتوسع في اإلفصاح عند إعداد التقاریر المتعلقة بفعا یجب

یدققونها، وأن تتضمن التقاریر تحدید نقاط القوة والضعف الجوهریة التي تّم اكتشافها، واإلشارة إلى مدى 

 .استجابة اإلدارة لمعالجتها

  یجب وضع القوانین الخاصة بردع المتخاذلین في أداء وظائفهم حیز التنفیذ، سواء تعّلق األمر

 .لتدقیق أو إدارة المخاطربموظفي ا

  تعزیز الشفافیة واإلفصاح، من خالل ضمان إدارة المؤسسة تنفیذ السیاسات واإلجراءات التي من شأنها

 . تقیید الممارسات التي تضعف من كفاءة عملیة التدقیق وٕادارة المخاطر

  ،ضرورة إعادة تنظیم وظیفة التدقیق الداخلي في المؤسسات الجزائریة بما یضمن استقاللیتها

 . موضوعیتها، كفاءة وفعالیة عملیاتها
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  إّن التطبیق الحسن لتقسیم العمل والمهام یعتبر من الشروط الواجبة للوصول إلى نظام رقابة داخلي ذو

یل من مخاطر الوقوع في األخطاء وتحدید المسؤولیات، لذلك فعالیة وكفاءة، فتقسیم العمل یؤدي إلى التقل

 .على مؤسسة برید الجزائر العمل بهذا المبدأ

 من أجل، ضرورة فحص وظیفة التدقیق الداخلي من قبل أطراف خارجیة تتوافر لدیهم الخبرة الالزمة 

     .ضمان أدائها بمستوى یحقق الرضا ألصحاب المصالح

   :آفاق البحث

" دور وظیفة التدقیق في إدارة المخاطر بالمؤسسة: "یرجو الباحث من خالل موضوع دراستهفي األخیر 

ولو بالشيء القلیل في تقریب الممارسة الواقعیة لوظیفة التدقیق، ودورها في استشراف وٕادارة أّنه قد ساهم 

ن الدراسة، كما المخاطر بالمؤسسة، من خالل التعریج إلى مفهوم كّل من الوظیفتین في الفصل األول م

تجدر اإلشارة إلى أّن موضوع التدقیق وٕادارة المخاطر بالمؤسسات العمومیة في الجزائر یعتبر تحدیا ذو 

  :آفاق واسعة، وقام الباحث بتحدید النقاط التالیة التي قد تفید الباحثین في المستقبل

  ودورها في تحسین أداء المؤسسات العمومیة إدارة المخاطرتدقیق عملیات. 

  كإستراتیجیة إلدارة المخاطر في المؤسسةالتدقیق الداخلي. 

 دور التدقیق في تفعیل مبادئ الحوكمة.  
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  في المكان المناسب) ×(بعد اختیاركم اإلجابة المناسبة، من فضلك ضع العالمة 

  العوامل الدیمغرافیة الخاصة بالمستجوبین: األولالمحور 

 : الجنس .1

  أنثى  ذكر

    

 : مستوى التعلیميال .2

  أخرى  ماجستیر   ماستر  لیسانس   أقل من لیسانس 

          

  

 :الوظیفة الحالیة .3

  ساعي برید  مكّلف بالزبائن  رئیس مكتب  مفتش

        

 : الخبرة  

  سنة فما فوق 15  سنوات  10أقل من   سنوات 5قل من أ  أقل من سنتین

        

  وظیفة التدقیق في مؤسسات برید الجزائر مدى اعتماد : المحور الثاني

  األسئلة
  اإلجابة 

  دائما   أحیانا   نادرا

  هل یتم تدقیق أنشطة مؤسسة برید الجزائر من طرف مؤسسات مختّصة في

  عملیات التدقیق؟ 
      

 هل توجد أي لجنة رقابة موازیة تقوم بإجراءات التدقیق ألنشطة المؤسسة؟        

 هل یعمل التدقیق على تحدید وٕابراز نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة؟        

  معینة خالل عملیة التدقیق؟) معاییر(إجراءات هل یتم إّتباع        

 ؟هل تخرج عملیة تدقیق أنشطة المؤسسة بإجراءات تصحیحیة عند نهایة المهمة        

 ؟ما هو موقف الموظفین من تدقیق أعمالهم        
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  مدى اعتماد وظیفة إدارة المخاطر في مؤسسات برید الجزائر :المحور الثالث

  األسئلة
  اإلجابة

  دائما   أحیانا   نادرا

 هل تقوم المؤسسة بإتباع سیاسة واضحة إلدارة المخاطر داخل المؤسسة؟        

 هل هناك خطوات تتبعها المؤسسة في عملیة إدارة المخاطر؟        

  في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم التحكم في المخاطرة

  باستخدام أدوات إدارة المخاطر لتفادیها؟
      

  في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم التحكم في المخاطرة

  باستخدام أدوات إدارة المخاطر لتقلیلها؟
      

  في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر، هل یتم تمویل المخاطرة باستخدام

  أدوات إدارة المخاطر لالحتفاظ بها؟
      

  ،هل یتم تمویل المخاطرة باستخدام في حالة إمكانیة تعّرض المؤسسة للمخاطر

  أدوات إدارة المخاطر لتحویلها؟
      

 هل تتم إدارة المخاطر في مؤسسة برید الجزائر وفق قواعد معینة؟        

  هل یمكن أن یهدد تجاهل المؤسسة للمخاطر وعدم اهتمامها بها، األداء المالي

  للموظفین والمؤسسة على حد سواء؟
      

  مساهمة وظیفة التدقیق في إدارة المخاطر بالمؤسسة :لرابعالمحور ا

  األسئلة
  اإلجابة

  دائما   أحیانا   نادرا

 هل یساهم التدقیق في تفعیل وظیفة إدارة المخاطر بالمؤسسة؟        

  هل یعمل التدقیق الداخلي مع إدارة المخاطر على تزوید إدارة المؤسسة بتأكیدات

  معقولة، فیما یتعلق بإدارة المخاطر؟
      

  ،هل یتم أخذ المعلومات التي یقدمها التدقیق الداخلي فیما یخص إدارة المخاطر

  بعین االعتبار من قبل التدقیق الخارجي؟
      

  هل یقوم التدقیق الداخلي بتقییم مدى امتثال وفعالیة نظام إدارة المخاطر

  بالمؤسسة؟
      

  ؟الّغشما مدى مساهمة التدقیق الداخلي في اكتشاف وٕادارة مخاطر  
  كبیرة  متوسطة  ضئیلة

      

   

  

  

  قبلوا مني فائق االحترام والتقدیروفي األخیر ت
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