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 إهداء 

بعد سنين من املشوار الدراس ي والتعب وسهر الليالي ها قد وصلت الى نهاية املطاف سنين قضيتها بالتعب وسهر  

لذي تخرجي الى روح ابي الغالي ا  الليالي وظروف الحياة الصعبة التي لم تستطيع الوقوف في طريقي اهدي مشروع

 لم يرى فرحتي 

 

متني 
َّ
العطاء، وغمرتني بحنانها وكرمها. ال أجد كلمات يمكن أن تمنحها حقها، فهي ملحمة  إلى أمي الحنونة.... من عل

 .الحب وفرحة  العمر، ومثال التفاني والعطاء

واختي  إلى إخوتي  

سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني. ....   

 اهدي لكم هذا بحثي املتواضع 
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 اهداء 

 

 

 .والعناء، انتهت دراستي في الجامعةوبعد كل هذا التعب 

ومن هنا أكملت بنشاط عمل بحث التخرج، وأريد أن أشكر كل من قام بمساعدتي أثناء مسيرتي التعليمية، حتى  

 .وإن كانت هذه املساعدة قليلة

وجميع أفراد العائلة على مساندتي طوال  هدى و اكرام و اختاي نور ال  أمينة وأمي عبد الكريم أحب أن أشكر أبى

 .املحترمين الذين قاموا بتعليمي مناهج كثيرة عن الحياة ساتدةالوقت. كما أشكر األصدقاء واال 

 مدكرة تخرجي أهدى لكم 
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 وعرفان شكر 

 

 

فيا ربي لك  .م ووفقني في دراستي وإتمام مذكرتيأحمد هللا وأشكره شكرا جزيال على نعمته بأن انعم علي بالعل 

أتوجه بالشكر الجزيل  "للا من لم يشكر الناس لم يشكر " . ل وجهك وعظيم سلطانكال الحمد كما ينبغي لج

 إلى كل من ساعدني في إعداد هذه املذكرة، ومنحني من وقته ما يساعدني في انجازها من قريب وبعيد
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االطار النظري  :الفصل األول   

في إدارة املخاطر باملؤسسة  تدقيق الداخليدور ال  



 أ
 

 

  االهداء 

  الشكر و التقدير 

 أ فهرس املحتويات 

 ت قائمة الجداول 

 ث قائمة االشكال  

 01 مقدمة عامة 

 05 في إدارة املخاطر باملؤسسة  تدقيق الداخليدور الالفصل األول : االطار النظري ل

 06 مقدمة الفصل

 07 املبحث األول: ماهية التدقيق الداخلي 

 07 املطلب األول :مفهوم التدقيق الداخلي 

 10 وأهدافه  املطلب الثاني: أهمية التدقيق الداخلي

 11 املطلب الثالث: أنواع التدقيق الداخلي ومعاييره

 15 الرابع:مفهوم الرقابة الداخلية و عالقتها بالتدقيق الداخلي املطلب 

 16   طرأساسية حول إدارة املخا مفاهيم املبحث الثاني:

 16   إدارة املخاطر مفهوم املطلب  األول :

 21  االقتصاديةكيفية التعامل مع الخطر في املؤسسة  املطلب الثاني:

 23  ية إدارة املخاطرلومسؤوليات عمأدوار   املطلب الثالث:

 24 إلدارة املخاطر املقومات األساسية املطلب الرابع:

 25   ية إدارة املخاطرلفي عم خليداالالتدقيق  مساهمة املبحث الثالث:

 26  تدقيق إدارة املخاطر املطلب األول :

 29  إدارة املخاطر نظيمت املطلب الثاني:

 31   و دوره في إدارة املخاطر الداخليالتدقيق   املطلب الثالث:

 34 املخاطر مراحل تدقيق إدارة املطلب الرابع:

 36 خالصة الفصل 

 EDIMCO 37 و توزيع مواد البناء إلنتاجة الوطنية مؤسس  دراسةالفصل الثاني:

 38 مقدمة الفصل

 EDIMCO 39 توزيع مواد البناء و   نظرة عامة عن مؤسسة انتاجاملبحث األول:

 EDIMCO.  39والتوزيع مواد البناء اإلنتاجتقديم مؤسسة املطلب األول:

 39 و توزيع مواد البناء نتاجاإل مهام وأهداف مؤسسة الوطنية املطلب الثاني:



 ب
 

 EDIMCO" 40" لهيكل التنظيمي ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناءااملطلب الثالث:

الثاني مواد   :املبحث  توزيع  و  إنتاج  ملؤسسة  املخاطر  وإدارة  الداخلي  التدقيق  واقع وظيفة 

 .البناء

43 

 43 ناءخطوات عمل املدقق ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد الب :املطلب األول 

 48 إدارة املخاطر ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناءاملطلب الثاني:

 51 مهام املدقق الداخلي في إدارة املخاطر ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناءاملطلب الثالث:

 52 خالصة الفصل 

 53 الخاتمة العامة

 55 قائمة املراجع 
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 قائمة الجداول 

 الصفحة عنوان الجدول  الرقم 

 07   الداخليدقيق لتالتطور التاريخي ل 1-01

 19 إدارة املخاطر أهداف 1-02

 21 الخطر  لنموذج تحمي 1-03

 22 ية إدارة املخاطرلواملسؤوليات عن عم األدوار 1-04

 28 (swot )يلية تحملالبيئة الداخ لتحمي 1-05

 45 ركةبرنامج التدقيق الداخلي في الش 2-01
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 الصفحة عنوان الشكل  الرقم 

 13 ي لالداخ قتدقيلنية لهممارسة امللملعايير الدولية لا 1-01

 17 عملية إدارة املخاطر 1-02

مع 1-03 عم  الداخليين  املدققيند  هنموذج  ية للتسيير 

 ادارة املخاطر

27 

 32 في إدارة املخاطر  خليالدا  قدقللم املختلفة األدوار 1-04

الهيكل التنظيمي ملؤسسة إنتاج و توزيع   2-01

 "EDIMCO"  مواد البناء
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 مقدمة  عامة: 

،  واالنهيارحاالت اإلفالس  من    ه قة في اقتصاديات العالم وما تبعمال زت الشركات العهإن الفضائح االقتصادية التي  

ل عهكان  بالغا  أثرا  بيلا  فتشواألعمال  ةياالقتصادئتي  ى  بالغةاألخيرة  ذه  هد  ه،  سريعة  ى  لع  االهمية  تطورات 

ا في تحقيق  ههالتي تواج  املخاطر  ملختلف ا عرضة  علهويج  استقرارهادد  هذا ما يهو   في العالم  االقتصاديةاملؤسسات  

القرن  اهأهداف ففي  والعشرين،  مثل شركة  انهارت  الواحد  في سابقة خطيرة  طاقة أحدثت  ل ل  (Enron  )شركات 

إلى   والغش  والتالعب  األخطاءإلى اكتشاف   دفهالذي ي  التقليدي  همفهوممن    الداخلي  ة في التدقيق لائه  تطورات

ي  الحديث  املفهوم لتوسيعهالذي  ب  الداخلي نطاق عمل املدقق  دف  التنبؤ  إلى تقييم   باإلضافة،  األخطاءذه  ه إلى 

 ، الداخليةفعالية نظام الرقابة   وتحسين

أ  األخير   ذاهف احد  مواج  تتخذهاالتي    اإلجراءاتم  ه يعتبر  في  منهاملؤسسة  والحد  املخاطر  وضع هة  أن  حيث  ا، 

  للمؤسسة مما يشكل حماية    واإلدارة  األفرادمن قبل    تطبيقهويتم    يمتاز بالكفاءة والفعالية  داخليةرقابة   نظام

وتقييم    أن دراسة  شكال   حد ممكن ومما    دنىى أإل  ملخاطرالتعرض    ل من احتماليةلا، ويق ههاملخاطر التي تواج  من

 .   .إعداده لبرنامج التدقيق عند االرتكاز للمدقق الداخلي      و نقطةه الداخليةالرقابة  نظام

التأكد   وتقييم حجم عدم  و تحديده  اإلدارة  هالذي يواج  األساس يوالتحدي    للمؤسساتأصبح الشغل الشاغل    

 قيقفي تح ملساعدة املؤسسة ،اهدارتإج والبحث عن أساليب جديدة ملعال

بطريقة   ذه املخاطرهى، فان عدم إدارة  لى أرباح أعلالحصول ع  هفإذا كان الدخول في املخاطرة املقصود ب  أهدافها

  .للمؤسسة اإلستراتيجية األهدافإلى فقدان العوائد والفشل في تحقيق   صحيحة قد يؤدي

أن    التي تؤكد.  والتقارير باملعلومات االقتصاديةفي تزويد املؤسسات   ياخلالد، يبرز دور التدقيق األساسذا هى لع 

بالتنبؤ والكشف عن   بشكل يسمح  فيها والتحكم       ا  دارتها واهمهقد تم ف  األخيرةذه  ها  هالتي تتعرض ل  األخطار

   ةلاملحتم واالنحرافات األخطاء

  :إشكالية البحث 1  -

 اليهاستنادا إلى إجراءات الرقابة ع ايهف .اطر وكيفية التحكمتم الدراسات املعاصرة باملخهت  

 : محل الدراسة كالتالي اإلشكاليةورة لومما سبق ذكره يمكن ب األساسذا هى ل. ع ,اهفي إدارت  الداخليودور التدقيق 

  ؟ االقتصاديةاملساهمة في إدارة مخاطر املؤسسة  الداخليتدقيق لكيف يمكن ل

  :ة الفرعية التاليةألسئلا ليةاإلشكاذه هويتفرع عن  

  ؟االقتصاديةفي املؤسسة  الداخليما واقع التدقيق  -

  ا؟جهه إدارة املخاطر التي توا االقتصادية ملؤسسةكيف يمكن  -

  ؟االقتصاديةا املؤسسة ههفي التحكم في املخاطر التي تواج الداخليالتدقيق  يساهمكيف  -
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  :الفرضيات- 2

  :ة الفرعية اختبار صحة الفرضيات التاليةالسئلعن ا واإلجابة يةاإلشكالب تحميل ليتط 

الرقابة    ى تدعيم نظامل يعمل ع  االقتصاديةوظيفة ضرورية لجميع املؤسسات    الداخليالتدقيق  األولى :  الفرضية   -

  . الداخلية

  ىلطر اعتمادا عا بتحديد وتقييم نوع الخهبإدارة مخاطر  االقتصاديةالفرضية الثانية: تقوم املؤسسة  -

  .جي معد مسبقاهمخطط من 

  .لإلدارةفي التحكم في املخاطر بتقديم خدمات استشارية  الداخليالتدقيق  يساهمالفرضية الثالثة:  -

 

   :أهمية البحث- 3

 يلمية الدراسة فيما يهتكمن أ

  ؛االقتصاديةحداثة موضوع إدارة املخاطر داخل املؤسسة  -

  .ملؤسسةفي إضافة قيمة   تساهمأحد الركائز في تفعيل إدارة املخاطر التي  خليالدا اعتبار التدقيق  -

 

 : أهداف البحث 4   -

  :داف التاليةاالهذه الدراسة إلى تحقيق هتسعى  

  ؛هميتهي وألوم التدقيق الداخهى مفلإلقاء الضوء ع -

  ؛االقتصاديةى واقع التدقيق في املؤسسة لالتعرف ع -

 ؛االقتصاديةفي املؤسسة  الداخليوظيفة التدقيق  هعبلذي تر الالدو ى لالتعرف ع -

  ا؛هوكيفية إدارت االقتصاديةا املؤسسة ههى املخاطر التي تواجلالتعرف ع -

  . الداخليمة التدقيق هكشف الصعوبات التي تعرقل سير م-

 في إدارة املخاطر الداخليم بو املدقق همعرفة الدور الذي يسا -

 

  :وعيار املوضأسباب اخت 5 -  

  ذا املوضوع؛هالدافع الشخص ي ملبحث في  -

  الجزائرية؛ االقتصاديةفي املؤسسات  الداخليمعرفة مدى تطور مينة التدقيق  -

  تمام املتزايد بإدارة املخاطر من قبل الباحثين و الدارسين؛الها -
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  . األعمال موضوع حديث يواكب التطورات املتسارعة في بيئة -

 

 : املتبع نهجامل -   6

  للتدقيق  األساسيةيم هجزء النظري ملعرفة املفالل ج الوصفي بالنسبة هذا املوضوع تم إتباع املنهفي دراستنا ل 

ع  الداخلي تعتمد  نوعية  دراسة  بإتباع  وقمنا  املخاطر  إدارة  استراتيجيلو  ،حيث  ةى  حالة     قمنا    دراسة 

بمهب  استطالعيةبدراسة   املتعمقة  البيانات  جمع  دراستنادف  لجمع   وضوع  أدوات  استخدمنا  وقد 

   .كأداة رئيسية في البحث املقابلةا همهومن أ  ،     البيانات

 

   : السابقةالدراسات   -  7 

 ةفي ضوء معايير الدولي الداخليالتدقيق  هندسة، بعنوان: إعادة دراسة كريمة الجوهر وصالح العقدة .-

  2202، 2، العددإلدارةمية لة العلال في املجفي تعزيز إدارة املخاطر، مق هاوأثر    

 بمعايير االلتزام نسبةناك تطبيقا كبيرا ملعايير التدقيق الدولية وأن هدفت الدراسة إلى أن ه

معايير تقويم   فيالسمات    ، وأن أكثر املعايير تطبيقا ضمن معايير األداءثم معايير    األولىمات تأتي املرتبة  سال

من   الجودة  املدقق    خاللبرامج  أداء  نتائج  بفحص  الخارجي  املدقق  عالداخليقيام  وذلك  سبيل  ل،  ى 

 املتبعة من قبل املدقق الخارجي  اءاتر اإلجا، وبالتالي تقميص هى جودتلع  الحكم

الت  املعايير  أضعف  وان  ترتبط  ه  ما زا،  التي  اه  باستقالليةي  معايير هز يالجذه  أكثر  وأن  التأثير  وبالتالي  ة، 

     ة أدائيا،ضوعيى مو لع  األداء

 ا هاملعايير التزاما ب هي معايير  .أداء العمل  لية التدقيق، وأقلية توصيل نتائج عملي املعايير الخاصة بعمها  هالتزاما ب 

ة في  لالعام  في تفعيل إدارة املخاطر في املصارف  الداخليدور املدقق   دراسة إبراهيم رباح إبراهيم املدهون   ":-

املدقق في تفعيل    دفت الدراسة إلى معرفة دور ه.  2200عة غزة اإلساملية،ستير، جاممذكرة ماج" قطاع غزة

املخاطر في املصارف التجارية العامة في قطاع غزة وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان    إدارة

  : اهمهأ

قطاع غزة، كما    ة فيلجارية العاممية دوره في تفعيل إدارة املخاطر في املصارف التهبأ الداخليوجود وعي لدى املدقق 

ادارة املخاطر القائم    بمراقبة وتقييم نظام  همية قيامه، وأ الداخلي عمال التدقيق  ال مية وجود نظام محكم  هيدرك أ

املخاطر و انما يتمثل دوره في    تحديد  الداخليام التدقيق  ه ت الدراسة إلى انو ليس من ملفي املصرف ،كما توص

وجودا  و  االستشاراتتقديم   من  بد  وال  املخاطر،  ادارة  بشان  التدقيق    لتوصيات  بين  وادارة    الداخليتنسيق 

  .هعمى أكمل وج هامهبأداء م  العمل بكفاءة في املصرف ليتمكن من القيام املخاطر لضمان سير 

 

  : البحث هيكلة-          8
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 .نيةالدراسة امليدا نظري وفصل يمثل صلاعتمدنا في دراستنا إلى تقسيم املوضوع إلى ف .

 البحث  أهدافولتحقيق  اإلشكاليةى لع اإلجابةبجميع جوانب املوضوع ، و كذا محاولة منا امنا هلايهدف الى      

 تتناول بالتفصيل  أساسيةثالت مباحث  ويتضمن الداخلي للتدقيقالنظري  اإلطار األول حيث تناولنا في الفصل 

  خليالداية التدقيق همااملبحث األول :   

   االقتصاديةفي إدارة املؤسسة  أساسية مفاهيم ه، أما املبحث الثاني تطرقنا في

 إدارة املخاطر  في الداخليالتدقيق  مساهمةو املبحث الثالث في  .   

  األول   دراسلللللة ميدانية ملؤسلللللسلللللة مطاحن الحضلللللنة مقسلللللمة إلى مبحثين تناولنا في  نيفي حين تناولنا في الفصلللللل الثا

اللللللللل الللللللللتللللللللعللللللللريللللللللف    همللللللللنلللللللل  املللللللللقللللللللابلللللللل بللللللللملللللللليللللللللدان  نللللللللتللللللللائللللللللج  وتللللللللحللللللللملللللللليللللللللل  بللللللللعللللللللرض  قللللللللمللللللللنللللللللا  الللللللللثللللللللانللللللللي  أمللللللللا    ةللللللللل تللللللللربللللللللص 
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االطار النظري  :الفصل األول   

في إدارة املخاطر باملؤسسة  تدقيق الداخليدور ال  
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  مقدمة الفصل:

التدقيق    من    الداخلييعد  ع  األدواتأداة  املؤسسة  تساعد  بلالتي  ع  ،ها   أهدافوغ  لى  تعمل  تقييملحيث  أداء  ى 

 الداخلي الذي جعل التدقيق  األمر ية،لفة املحاسبية،املالية والتشغيلا املختهأنشطت

  .ةلفاملخت   مسؤولياتهاعب مساعدة إدارة املؤسسة عمى لي  دورافي ما هم

      وظيفة   ت حاجة املؤسسة إلى اعتماد  ،زاد  اهنة وكبر حجم املؤسسات وتنوع أنشطتهوفي ظل التطورات الرا

   تطبيق  ىلذه الوظيفة تساعد إدارة املؤسسة عه،  ةؤهلا مجموعة من املعايير امله، تتوفر في الداخلي التدقيق  

   اله أداة في يد املؤسسة تستعم  الداخليبكفاءة وفعالية ،فأصبح التدقيق    هاأهدافوغ  لوب  ااءاتهر وإج  اهسياسات   ت

  ، لالختالفي الكشف عن مواطن ا

 فرص  من أخطار وما يتاح أماما من ههإدارة املؤسسة بما قد تواج هوتنبي

  :يلي كما احثمبثالث   ذا الفصل إلىهار املوضوع بشكل أوضح ارتأينا تقسيم الظهو  

  الداخليية التدقيق ه: مااألول املبحث  ✓

   أساسية حول إدارة املخاطر مفاهيمالثاني: املبحث  ✓

   ية إدارة املخاطرلفي عم الداخليالتدقيق  مساهمة املبحث الثالث: ✓
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   الداخليية التدقيق ه: مااألول املبحث 

حجل  أنشطت  متوسع  تعدد  و  عقد  هاملؤسسات  ماإلدارةل  هام م  نما  خاصة  وحتى    ن ،  الرقابة،  حيث 

 الداخلي ق تبني وظيفة التدقي ال بد لها من، هاأهداف قاملؤسسة إلى تحقي   لتتوص

  الداخلي ق، أنواع التدقيهدافهوأ هميته، أالداخلي  قالتدقيل م و هإلى مف ق ذا املبحث التطر هفي  ل سنحاو  

   .نيةهامل للممارسةومعاييره الدولية  

   الداخليم التدقيق هو : مفاألول ب لطامل

  مما أدى إلى زيادة االقتصاديةنتيجة التطور السريع الذي مس املؤسسة  الداخلي قالتدقيوظيفة  ظهرت

  .أنشطة املؤسسة لف السير الجيد ملخت مى تدعيللع لتعم داخليةالحاجة إلى أنظمة رقابية  

 : التطور أوال التاريخي الداخلي للتدقيق

 ن كد ملتااملحاسبي لقيق  ى التدلع  األمرعاما، حيث اقتصر في بادئ   نمنذ حوالي ثالثي  الداخلي   قتدقير الهظ 

اكتشا  التسجيالتصحة   و  م   نإ  األخطاء  فاملالية  أصبح  املشروعات  تطور  مع  ولكف  ن  وجدت 

نطاق  الداخلي  قالتدقيتطوير   الضروري  يستخد ،هو توسع  تقييل مبحيث  و  كأداة فحص  ف  مل    ة عاليمدى 

ومات و  لاملع  لإدارة تباد  الداخلي  قذا يصبح التدقيهومات، بليا باملعلالع  اإلدارة  . الرقابية ومد  األساليب

  قالتدقيى تطوير  لالتي ساعدت ع  لالعوام  نيا، وملالع  واإلدارة  املختلفة  اإلدارية املستويات    نبيل  اتصا

   ي:لماي الداخلي

  والغش؛ األخطاء فاكتشا لالحاجة إلى وسائ -

  املنشآت ذات الفروع املنتشرة جغرافيا؛ ظهور  -

  دورية دقيقة حسابيا وموضوعيا؛ فالحاجة إلى كشو  -

   .ل بأو  ل يات أو لالعم  قل بتدقيملكي يقو   الداخلي  ملدقق الحاجة    ظهور أدى إلى    نوشركات التأمي  كالبنو   ظهور  -

ا  ويرجع  مع   الداخلي  قبالتدقيل  الهتمامبداية  إنشاء  املتحدة   الوالياتفي    الداخليين  يناملدققد  هإلى 

 1قنة التدقيها عند ممارسة م هل باللتزام  الالزمةذا املعيد بوضع املعايير م ه،وقا 1941عال   األمريكية

  :التالي ل في الجدو  الداخلي قالتدقي هاالتاريخية التي مر بي لخيص املراحلت نويمك

 

 
 

يقالداخليبينالنظريةوالتدقيقوفقالمعلييرلبتدقيقالدولية,الطبعةاألولى,مؤسسةالوراقللنشروالتوزيع,عمانالوردات,التدق خلفعبدهللا   1

30,ص2006األردن,
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   الداخليدقيق لت:(التطور التاريخي ل 1)الجدول رقم     

 
، مذكرة ماجستير في املحاسبة، جامعة   -السورية فدراسة ميدانية في املصار  -ية في إدارة املخاطرلة الداخدور املراجع ،البجيري شادي صالح  :املصدر

 .46،ص 2011، سوريا، منشورة، قدمش

 

 

 

 

 

 

 

   ة الثالثةلاملرح

  الوقت الحالي-التسعينات

   ة الثانيةلحاملر 

 الثمانينات –الستينات 

   األولىة لاملرح

 الخمسينيات  -األربعينيات

  مراحل

التدقيق   تطور 

 الداخلي

 أداة رقابة وأداة إنشائية واستشارية 

 يالالع لإلدارةومات لاملع  وتوفير 

 ق التدقيولجنة  

طبيعة   رقابة وحماية أداة  أداة وقاية و أداة انشائية

التدقيق   وظيفة

 خليداال

جميع    والحوكمةر  املخاط  وإدارة

 ياتلالعم

يات  لعم  جميع

 املؤسسة  

  املاليةيات لالعم

 واملحاسبية 

عمل   نطاق 

 التدقيق

 الداخلي

عمى   قل والتدقيموالتقيي  قالتحق

 أساس املخاطر 

   مل وتقييلمااللتزارقابة 

  م وتقديل  األداء

  االقتراحات

   ل ورقابةمااللتزارقابة 

 ية واملحاسبية الناحية املال

   يةلعم أهداف

 الداخليالتدقيق 

 التبعية  املدير املالي   إدارة املؤسسة ق لجنة التدقي

 يغ لالتب  املدير املالي يا لالع اإلدارة  اإلدارةس لومج قلجنة التدقي
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   الداخليثانيا: تعريف التدقيق 

م  لقبن  م  الداخلي  قالتدقي  ف تعري  متل  امل  والبيئات  الباحثين  نالعديد  املجالس  تهنو  وتدرجت   ه عريفاتية 

  :يلماي ف التعاريذه ه نذه الوظيفة، نذكر مهنية لهالتطورات امل حسب

رصاد  ف ذا التعريهو  Theorie et pratique  de audit interne" هفي كتاب   " رونار كجا هعرف   -1  

  " القيمة إضافةمل م و موضوعي مص لتأميني واستشاري مستقنشاط  هى انلع الداخليين املدققيند همع  نع

تحس مساعدتلعم  نيو  عبر  املؤسسة  تحقيهيات  في  و هدافهأ   قا  منظمة  آلية  املؤسسة  اكتساب  بواسطة  ا 

 ."  1يات حوكمة الشركةلل وتحسيف فعالية إدارة املخاطر والرقابة و عمم انضباطي لتقيي  جهمن

معايير  لمج  هعرف- 2 ع  قالتدقيس  الدولي  املتعار متقوي نه  ألى  والتأكيد  املؤسسة  أنشطة  ا  ليه عف  ل 

    هوفعاليت الداخليةالرقابة م نظا هاوظائف ن ضم نوم للمؤسسة  كخدمة

  

  الداخليثالثا: خصائص التدقيق 

 ي هالخصائص و  ني بمجموعة ملالداخ قيتميز التدقي

 املؤسسة ف وظائ  كل لى، حيث تنصب عف الوظائ لفي املؤسسات وفي ك  قفيي تطب :ةلوظيفة شام الداخليالتدقيق - 1

 ، دارةإل اخدمة  فدهب 

 ل  موالتقيي الفحصيات لا لعمهالوحدات واملصالح التابعة ل لف حيث تخضع مخت :وظيفة دورية الداخليالتدقيق - 2

 بصفة مستمرة ودورية،

 ، األخرى   ف الوظائباقي  نة ع لا مستقهأن الاملؤسسة إ ف وظائ  نوظيفة م الداخليق التدقي نل أمرغ :االستقاللية- 3

  .باملوضوعية لهعم مسلقل حتى يتيكوف مست نأ قاملدق لىفع

  يلفيما يل تتمث الداخليلتدقيق خصائص أخرى ل هناك 

  في املؤسسة؛ األنشطةمة فحص جميع هبم الداخلي قتختص وظيفة التدقي -

  تنفيذية؛ هي وظيفة استشارية أكثر من الداخلي قالتدقي -

 ؛ الداخليا الرقابة املحاسبية، والضبط ها في، بماإلدارية الرقباتإلى جميع  الداخلي قيمتد نشاط التدقي -

 ه بتحقيق  ميقول  فسو   لعم في أداء    كالتنفيذ أو يشتر   لأعما   ن م  لل بأي عمميقو   نيجب أ  ال  الداخليقق  املد  - 

 

 
 

1;théorie et pratique de l'audit internes;edition d'organisation 7émé édition;2010;p73Jacque renard  
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 ,  وأهدافه الداخليمية التدقيق هالثاني: أب لاملط

   الداخليمية التدقيق ه: أوالأ

قدرة  ثل  تتم  الداخلي  قالتدقي ية  همأ  نأ  الشك   ⮚ مدى  عهفي  الوظيفة  حيث  لذه  القيمة،  إضافة  ى 

وضع  ف التعري  نص أ  الداخليين  املدققيند  همعه  الذي  التدقمقيا  نبوضوح  بدوره   الداخلييق  ل 

  .للمؤسسةإلى إضافة قيمة  باألساس هدفوالتأميني إنما ي  االستشاري 

 ناملؤسسة وتحسي هدافأ زجاإنوزيادة فرص  نتحسي اللخ نم مالقيمة تتل ند إلى أهأشار املع ⮚

  .يات وتخفيض املخاطر إلى مستويات مقبولةلوالعم اإلجراءات  

التدقيهأ  نتكم ⮚ كونلالداخ  قمية  في  ومالكرقابة  ه  ي  املنشأة  إدارة  تساعد  عهفعالة  جودة لا  رفع  ى 

عاألداءل  م وتقيي  ل األعما واملحافظة  ممتل،  وأصو لى  لذ  ل كات  ظ  لكاملؤسسة،  أهفقد  وزادت  ية همرت 

ل   يلالداخ  قالتدقي  1: التالية  ل عواملنتيجة 

 ا؛ هياتلكبر حجل املؤسسات وتعدد عم ∙

  إلى تفويض بعض املسؤوليات إلى إدارات فرعية في املؤسسة؛  اإلدارةاضطرار  ∙

  السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات؛ مإلى بيانات دورية ودقيقة لرسل اإلدارةحاجة   ∙ 

  ؛واألخطاءالسرقة والغش  ناملؤسسة م لاسة إلى حماية أمو حاجة إدارة املؤس ∙

 والرقابة الحكومية االقتصادي لتخطيطا إلى بيانات دقيقة هت الحكومية وغير هاحاجة الج ∙

   الداخليالتدقيق  أهدافثانيا:  .

  :يلماي األمريكيةاملتحدة  الوالياتفي  الداخليين املدققيند همعحددها  التي   االهداف همأ نم 

وتقييل ⮚ س  مفحص  وتطبيال مدى  ودقة  املالية  ق  مة  املحاسبية،    متقييل  قطري  نع  والتشغيليةالرقابة 

  .الرقابة  لمنظا

منالتحق ⮚ السياسات    ق  و  املوضوعة  الخطط  اإل قب  نم  اإلدارية تنفيذ  ا هوتقييم  ملشروعيا  لالع  دارةل 

حيال ابداء و تحهالرأي  و  ته  نع  االنحرافات  ليل  ا  و  الخطط    االنحرافات لتجنب    االقتراحاتل  مقديذه 

  .مستقبال 

  .املشروع ضد الضياع والسرقة ول أصوجود حماية كافية  نم قالتحق ⮚

إمكانية  لع  مالحكل ⮚ و  لع  االعتمادى  املحاسبية  البيانات  اتخاذ  اإلحصائيةى  كأساس  هو    للقراراتا 

  .الناجحة  اإلدارية

   .املسؤولية لمى تحلل عهومدى قدرت األفراد لىع متقييل ⮚
 

 128,ص2008طار النظري في مراجعة الحسابات,بدون دكر الطابعة ودار النشر,غزة فلسطين,جربوع يوسف محمود,أساسيات اال  1
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  .االقتصاديةالناحية  نم ل األصو ارد و و ل امل استخدمكفاءة  متقييل ⮚

يمك ⮚ حيث  املخاطر،  إدارة  فعالية  قس هميسا  ن أ  نزيادة  تحديد   للمؤسسة  الداخلي  قالتدقيل  مل  في 

    .ايهإدارة املخاطر وأنظمة الرقابة ف نتحسي لىعل مة و العم هااملخاطر ال   موتقيي

  ومعاييره الداخليأنواع التدقيق  : ثالثب اللاملط

   الداخلي: أنواع التدقيق أوال

 ق ا أثناء التدقيهبعض  نع  األنواعذه  صل هالصعوبة ف  نم  هان  إال  الداخلي  قالتدقي تعدد أنواع    نل م مبالرغ 

  ل مااللتزامدى  أو قياس    اإلداري   املالي أو  األثرعتبار  ال ا  ن بعي  األخذ  ن ي دو لتشغي  قتدقي  ميتل  نالصعوبة أ  نفم

   :ل التاليةماألقساإلى  الداخلي قالتدقيى تقسيل لع املدققيند همع لفقد عم كيمات، لذللوالتع باألنظمة

و      ا هب  ل املعمو   نالقوانييو    باألنظمةل  مااللتزاعف مدى    قبالتحق  الداخليق  املدق  مو قيال ه :االلتزامتدقيق        -1 

مسبقا  وإجراءات      بقواعد ب   ل  متز لت  لتدقيقذا كانت الجية الخاضعة لد ما إلتحدي  إجراؤهال  مية يتلعم  نهبأ  فيعر 

 1ما يلي:ى كلطة أعلأو وفقا لضوابط موضوعة بواسطة س

 مراقب الشركة؛ لقب نإجراءات مسبقة م ن تحديد ما إذا كاف موظفي املحاسبة يتبعو  -

  ؛لألجور  األدنىالحد  نبقوانييل اللتزام األجور  معدالت قتدقي - 

البنو   االتفاقاتدراسة   - مع  غير   كالتعاقدية  مهو  ملل  املقرضين  ن ا  التزا  نتأكد  الشركة  ممدى  ل 

  .القانونية  للمتطلبات

العم)التشغيلي  الداخليالتدقيق  - 2 بأنلالتشغي  الداخلي  قالتدقي  فيعر  :)ياتلتدقيق  و ه  ي  الفحص 

فة قد نفذت طبقا ليات املختلذا كانت العما إعم  اإلدارةل  ةاملشروع لغرض إعاليات  للعم  لالشام l التقويل

بأ  سياساتلل مباشرة  املتعمقة  و  يشم  ارة،الدا  فداهاملوضوعية  استخدا  متقويل  لكما  املوارد مكفاءة  ل 

والبشرية   تقويل  باإلضافةاملادية  العم  مإلى  مختمؼ  ألإجراءات  ويجب  أيضا   قالتدقي  نيتضم  نيات، 

 لزيادة الكفاءة والربحية  ق والطر  لاملشاك   ملعالجة الالزمةالتوصيات 

  2الداخلي قالتدقي نذا النوع مهة لأمث نوم  ."

 إجراءات إعداد املوازنات التقديرية؛  قتدقي ليات املنشأة، مث لعم  لاملتعمقة بتشغي اإلجراءاتق تدقي -

  البشري؛  الرأس امل ارةإد قو معدات املنشأة وتدقي ل تدقيؽ إدارة أصو  لإدارة موارد املنشأة املتاحة، مث قتدقي - 

  .ل الكمبيوترميات الرواتب في نظالل دقة وكفاءة ومعالجة عممتقيي -

الفحص   :املالي  الداخليالتدقيق  - 3 لمواملنظ ؿ  لالكاميعني  و  مائلقو ل  املالية  املحاسبية    السجالتل 

بتم  لاملتع  ياتلوالعم مدى  السجالتقة  لتحديد  ا  امطابقتيه،  املحاسبية  املبادئ  و  هيلع  فملتعار مع  ا 
 

 44,ص2015ملعايير التدقيق الدولية,الطبعة األولى,دار وائل للنشر,عمان,األردن,رزق أبو زيد الشحنة,تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا  1
43املرجع نفسه,ص 2
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، الذي  الداخلي  لمدققل  التقليدي  لاملالي املجا   قالتدقيبات أخرى، ويعتبر  ل وأية متط   اإلداريةالسياسات  

مع    تطابقا و    اساملت  ملنشأةا  االقتصادية  األحداثالقيود املحاسبية التي تعود إلى      مراجعة وتتبع  يتضمن

 ، باإلدارةالخاصة  ألنظمةاو ا و السياسات هيعل  فاملبادئ املحاسبية املتعار 

املالية بصورة  م  ار البيانات و القوائلهو إظه  قالتدقي  ن م  فده،و ال  نم  ق ل التحقم، وتدقيقيا حسابيا ومستنديا، ث

الحقيقي   الوضع  تعكس  و صحيحة  كذلؾللمنشأةموضوعية  التحق  قالتدقي  ل يشم  ،  أيضا  وجود   نم   قاملالي 

 . 1ملنشأة الداخليةل الرقابة م نظافحص وتقييل    لكو كذ االختالسالضياع أو  نسواء م هاوحمايت ل األصو 

بطريقة أكثر كفاءة   اهلدياملوارد املتاحة    لاملؤسسة تستعمويقصد بو فحص ما إذا كانت   :اإلداري التدقيق  - 4

تمكن اقتصادية،  كفاية  ل  وتشم  ا،هدافهأق  تحقي  مم  ناوفعالية  مدى  في  النظر  الرقابة  منظاذلؾ  ل 

  .قالتدقيوفقا ملخطط املسطرة في برنامج  تنفيذياأو البرامج يجري  ياتلالعم نوا  الداخلية

   الداخلي للتدقيقية هنامل ملمارسة ثانيا: املعايير الدولية  

و   إدارة املخاطر  ول في خدمات التأكيد املوضوعي ح  املتمثلةالحديثة    لوظائفه  الداخلي  قالتدقيتأدية مينة   

  لك   قب تطبيل، يتط ن املوجية لخدمة الزبو   االستثمارية، و الخدمات  اتل املؤسسمكالتح  ياتلوعمالرقابة  

 ف تعريم  فقد تل(، IIA(األمريكي  الداخليين  املدققينالصادرة عف معيد    الداخلي  قفي معايير التدقي  ما ورد

عريض   قبات أداء نطاليحدد متط   الداخلي  قالتدقي ة معايير  مهن  نرسمي يصدر ع   النإع "نهبأ  املعيار

  ."يلالداخ قل أداء التدقيمي وتقييلالداخ قأنشطة التدقي   من

  2األداءل املعايير إلى معايير الصفات ومعايير مبتقسي األمريكي الداخليين  املدققيند همع مقا 

  )  1000) ةلسلمعايير الصفات: س- 1

صفات و   ل ، و التي تتناو الداخليين  املدققيند  همع  نأربعة معايير رئيسية صادرة ع   منمجموعة مكونة    عن عبارة   

املؤسسة    اتجاههم  مسؤوليتيل  اللخ  مني،  لالداخ  يقأنشطة التدق  ن يؤدو   نالذي  األفراد خصائص املؤسسات و  

   االستقاللية)، الداخليةحيات واملسؤوليات (وثيقة املراجعة والصال  هدافال ى الت علو شم

 - :يلملعايير فيما ي ذه اهت ل. تمثنلنوعية وبرامج التحسيالعناية، الرقابة وا لواملوضوعية، البراعة وبذ

 ): 1000)معيار رقم 

  ،اإلدارةس لمج نم  اليهع قي بوثيقة موافلالداخ قو صالحيات ومسؤوليات نشاط التدقي فداه تحديد أ

  شطةناألذه هي، و املوضوعية في تأدية لالداخ  قنشطة التدقيالبالنسبة  االستقاللية(: 1100 )معيار رقم -

   و في إبداء الرأي

  نية،هالعناية امل لو بذ الداخلي قالتدقيالبراعة في أداء أنشطة )  : 1200 )معيار رقم -

 . نتحسيل النوعية وبرنامج ل ملراقبةأف يضع برنامج  الداخلي قالتدقيى مدير لع):1300)معيار رقم  -
 

57-56صخلفعبدهللاالوردات,مرجعسابق, 1
اإلداري,ملتقىحوكمةمسعوددرواسي,ضيفهللامحمدالهادي,فعاليةوأداءالمراجعةفيظلحوكمةالشركاتكأليةللحدمنالفسادالماليو 2

09,ص2012ماي7-6الشركات,جامعةمحمدخيضر,بسكرة,الجزائر,
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  ن يمك  ي وتضع املقاييس التيلالداخ  قتدقيلاطبيعة أنشطة    ف ي التي تصه  2000ة  لسل س :األداءمعايير  - 2

  و   مةهمل، تخطيط لل(الخطة السنوية)، طبيعة العمليالداخق  ت نشاط التدقيلا أدائيا، وشمهيقاس ب  نأ

باملخاطر  اللخ  نم  كذل خاصة  خطط  ومتط   كل  لوايصا وضع  تنفيذ لالخطط    اإلدارةإلى    هابات 

ى أنو ينبغي لذه املعايير عهإدارة املخاطر، كما تؤكد    لبتق  كا و كذلهالخطط واعتماد  كل  ملراجعة    يالالع

   :الخاصة التي يجب تدقيقيا األنشطةو  قاملناط  قالتدقي  يحدد نأ

 قمدير التدقيق  ى عاتلا عهوتقع مسؤولية مراقبت :الداخليةإدارة نشاط املراجعة    (   2000  )    معيار رقم -

  .قيمة مضافة قتحقي لأج نة متتميز بالكفاءة و الفعالي نباملؤسسة و يجب أ

أنظمة إدارة   نمة في تحسيهل و املسامي بتقييلالداخ  قنشاط التدقي  ميقو  :(طبيعة العمل  2100)معيار رقم   -

  .ية والحوكمةلاملخاطر والرقابة الداخ

 .مةهتكويف ووضع الخطة لكؿ م الداخليين ناملراجعيى لع :مةه(التخطيط مل 2200)معيار رقم  -

امل  2300)رقم  معيار  -  تحمي  الداخليين  املراجعينى  لع :مةه(تنفيذ  ومات  لمع  لوتسجيم  وتقييل  لتحديد، 

  .مةهامل هدافأ قلتحقي  كافية

رقم - النتائج  2400)معيار  عمى   :(توصيل  املراجعة نتائج  ل  إيصا  الداخليين  املراجعينيجب 

  .والطريقة املناسبة  بالوقت

رقم - التقدم  2500) معيار  قسل :(متابعة  مدير  علالداخ  قالتدقيم  عمى  املحافظة  و  وضع  نظ لي  ل  ام ى 

تل  املراقبة   لقب  ناملتخذة م  اإلجراءاتمتابعة    اللخ  نم  كإلدارة، وذل  هاالتقرير عن  مومتابعة النتائج التي 

  ا،هاملرفوعة إلي  املالحظاتفيما يخص  اإلدارة

 في املؤسسة   ،  يخلالدا  يقل التدقمى مدير قسلي عبغين :مخاطرليا للالع  اإلدارة(قرار قبول    2600  )معيار رقم- 

  اإلدارةمع    المريناقش ا نغير مناسب أ هأن .ىأذا ر وا املخاطر نم اإلدارة بلهاملستوى الذي تتق نالتأكد م

 1. املناسبحل ل ل وصو لل اإلدارةس لغ مجإبال  ليهيتوجب ع لحلل ليتوص مذا لل وا 

  :التالي لا في الشكهخيصلت نمكيو 

 

  

 

 

 
 

,جامعة42مجلةالعلوماإلنسانية,العددمهاواتالعبيدي,اسهاماتالمراجعةالداخليةفيتفعيلإدارةالمخاطر, 1

412,ص2015الوادي,الجزائر,نوفمبر
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 يل الداخ قتدقي لنية لهممارسة امللاملعايير الدولية ل:(  01)ـمرق لالشك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على معهد املدققين الداخليين املصدر:

 

 

 

 

 

 معاييرالصفات

1000السلسلة  

 معاييراألداء

2000سلةالسل  

 :    1000معيار رقم-

 لطة,الغرض,الس

 املسؤولية.

 :1100معيار رقم-

االستقاللية و  

 وضوعيةامل

: 1200معيار رقم-

املهارة والعناية  

 املهنية

 :1300معيار رقم-

برنامج تأكيد  

 وتحسين الجودة.

إدارة  :2000معيار رقم-

 نشاط التدقيق الداخلي 

:طبيعة  2100معيار رقم-

 العمل.

: 2200معيار رقم -

 التخطيط للمهمة. 

: تنفيد 2300معيار رقم -

 للمهمة.

: إيصال 2400معيار رقم

 النتائج.

: مراقبة  2500معيار-

 التقدم

ارة املهنية  همعايير امل

 للتدقيق الداخلي 
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 وعالقتها بالتدقيق الداخليمفهوم الرقابة الداخلية املطلب الرابع: 

 : الفرع األول :مفهوم الرقابة الداخلية 

يدور مفهوم الرقابة الداخلية حول إيجاد أساليب مختلفة لعملية التقييم الداخلي  َلنشطة وبرامج  املشروع  أو   

لنشطة  
َ
والبرامج ،وتمثل الرقابة الوحدة  واإلدارة املعنية ،بحيث تتضمن هذه األساليب مختلف نواحي  هذه ا

س وتقييم مدى فعالية أدائها من  ناحية ومدى فعالية الداخلية بصفة عامة أداة لخدمة اإلدارة في مجال  قيا

لخ
َ
ا الرقابة  وأدوات  أخرى أنواع  ناحية  من  كل   .رى  عامة  بصفة  تتضمن  الداخلية  الرقابة  أن  القول  ويمكن 

 :مشروع في املجاالت التاليةالوسائل املستخدمة في التنظيم الداخلي لل

لعمال وتنظيمها بصورة -
َ
 املرجوة  دافهواأل   النتائج بما يحقق متكاملة تنسيق ا

  .عليها واملحافظة  املشروع  موارد إجراءات حماية وضع- .

  .املوارد استخدام هذه تحقيق كفاءة–

  .1املطلوبةبالدقة  املختلفة واملعلوماتتوفير البيانات  -

 :قة بين نظام الرقابة الداخلية والتدقيقالع الثاني:الفرع  

الرقابة  قةال الع  أساس    تحديد  ضرورة  الهامة  ر مو األ من    نظام  تعتبر   حيث    الداخلية  بين  التدقيق   وظيفة   أن 

تضعها    من أهم عناصره  قمة هذا النظام كما أنها  على    تقع   فهي  الداخلية  مهم من نظام الرقابة  الداخلي جزء

ط  املؤسسةإدارة   عن  أدائها  من  قيمة  إضافة  في  ولتساهم  الداخلية  الرقابة  نظام  وتقييم  ريق بقصد فحص 

للتدقيق الداخلي ألزمت وجود تدقيق داخلي    املهنية  للممارسة  الدولية  املعايير كما أن    االستشاريةالخدمات  

 خالل امن    وهذ  فيها  والضعف  القوة  نقاط    وتحديد  الداخلية  لنظام الرقابة  املستمرالتحسين    مستقل يقوم على

  على  الحفاظ  في  املؤسسة  التدقيق الداخلي   طأن يساعد نشا  يجب  على"  والذي نص  الرقابة 2130رقم    املعيار

  .املستمرتقييم فعاليتها وكفايتها والدفع لتحسينها  خاللضوابط رقابية فعالة من 

التدقيق الداخلي تقييم مدى    على a1 2130 رقم  املعيار  كما نص وفعالية الضوابط   مالئمة:يجب على نشاط 

مخاطر   مع  التعامل  في  وأنظمة    املتعلقة  املؤسسةالرقابية  والعمليات  من    املعلوماتبالحكومة   خالل ،وهذا 

  :   محاولة تأكيد

 .اإلستراتيجية دافهاأل تحقيق - 

 
 

، اإلسكندرية،  1مشاكل التطبيق العملي،ط-املعايير والقواعد –يق الشامالإلطارالنظري محمد السيد سرايا، أصول وقواعد املراجعة والتدق1

  7،ص2007مصر،املكتب الجامعي الحديثة،
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   أساسية حول إدارة املخاطر مفاهيم: ثانيبحث الامل

 مونظل  تاءا ر ج سياسات واعلى  ،    باالعتماد  ةلو مراقبة املخاطر املحتم  مى تقييلل ية إدارة املخاطر علعم  لتشم 

ط  ا ووضع الضوابهمراقبت  لعم  لا والعمها وتحديد حجمهوتقييم  رتحديد نوع املخاط  هدفب  اإلدارةا  هتتبع

 .للسيطرة عليها  و التقرير عنها  ةالالزم

   إدارة املخاطر مفهوم: األول ب لاملط

و  ضرر أ  يتسبب  نأ  نو ما يمك هالشاسع    هومهمفي  ف   "الخطر" لهوممف  ل إدارة املخاطر سنتناو   مو هملف  ق التطر   لقب 

  ق ذا ينطبه  هل، فهوسمعت،  ه، ووقتهومال،  هو البيئة املحيطة ب  هكاتلكممت  املادية أو املعنوية  ناإلنساأذى لحياة  

    ى املؤسسات؟لع

   ف    الخطر بانه  عر  هقياس نالتأكد املمك معد "اهفي نالتي يمك الحاالتلك إمكانية القياس في ت قوتتحق

  التأكدم رجة عداس دلقي االحتماالتنظرية م استخدا 

سواء كاف    االهدافى  ل ع  نل اليقيدمتأثير حالة ع  هبأن" و الخاص بإدارة الجودة والخطر ISO 31000معيار    هعرف -

  ." سلبياأو  إيجابيا

 ن ى ألعل  يد  يعني (الخطر )، أما الثاني فيعني (الفرصة )، مما  ل و ال ا، نيلمدخالل  خ  نذا وقد ينظر إلى املخاطر مه 

  التجديد أو  االستفادة  في فرصة لخطر الحدوث يتمث نل فامث ن، ومسلبيةأو  إيجابيةا هتكوف نتائجطر قد املخا

  .نجاح املؤسسةق في تحقي

  1ا كالتاليهاملؤسسة نذكر  هاملخاطر التي تواج نحددت مجموعة م 

البيئة   ∙ ع :الداخليةمخاطر  ع  ن عبارة  الناتجة  املخاطر  تتلداخ  نتمؾ  يماملنش  ل أحداث    ن ك اة، 

،  ل العماإضرابات    لمث،  اإلدارة  ق طر   نم  هافيم  التحكل  نا، و يمكهتحديد احتمالية حدوث  وبالتالي  اهتوقع

  .املخزون لف التكنولوجيا املستخدمة، ت  لمتقاد

تحديد   هلالس  ن أحداث تقع خارج املؤسسة وبالتالي ليس م  ني املخاطر الناتجة ع ه  :مخاطر البيئة الخارجية ∙

ة، التغير  لالبدي  عل:السثل  البيئة الخارجية م  نديدات مهالت   لا ،وتشمهل فيكمالصعب التح  نا، و مهية حدوثاحتمال

  .، املنافسةن يهلكاملست قفي أذوا

  ن م   ل التأكددم، علء وغير الفعاف غير الك  لمخاطر العم  لوتشم :األصول وخطر فقدان    التشغيليةاملخاطر   ∙

املعنويةه بما في  ل األصو ، مخاطر خسارة  ل األصو ى  لب عمناس  عائد  يقى تحقلمقدرة املؤسسة ع سمعة    ثل م  ا 

  .املؤسسة

فة كالتغير في  لاملخت  ق السو  فا تتأثر بظرو هبحيث أن مؤسسة،لذه املخاطر بالوضعية املالية له ثلمتت :مخاطر مالية ∙

  . علأو الفائدة أو الس فأسعار الصر 

 
 

 26,ص2009عمان ,األردن, دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع, ,إدارة الخطر والتامين, إسماعيل سيفو  ,وليد عيد أحمد أبو بكر 1
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   املخاطرتعريف إدارة  :أوال

ع(ا   ( IIAالداخليين  املدققيند  هعم   فعر  - املخاطر  أنلدارة  تقييللعم":اهى  تحديد،  في   لموالتحك  اإلدارةو  م  ية 

  ."املنظمة  فداهإلى أ ل وضمانات معقولة باتجاه الوصو  تأكيداتالقائمة لتزويد  األوضاعة و لاملحتم األحداث

العارضة    توقع الخسائر  قطري  نتة عاطر البحمع املخ  لي ملتعاملعم  لج أو مدخهمن  "نإدارة املخاطر عبارة ع -

إلى الحد    خسائرلر املالي لاالثإمكانية حدوث خسارة أو    عتقم  نا أهشأن  نو تنفيذ إجراءات م  مة وتصميلاملحتم

  ."دنىال ا

  هاترفوع( ERM(  في إدارة مخاطر املشروع  لاملتكام  لإلطارل الرئيسية  ميهبنشر املفا COSO قامت لجنة 200l لام في ع -

املوضوعة عبر املنظمة    اإلستراتيجية  قلتطبي  واألفراد  واإلدارةس إدارة املنشأة  لية تنفذ بواسطة مجلمع":اهبأن

ع  ةلاملحتم  األحداثتحديد    فدهب تؤثر  قد  أدائلالتي  لتكو هى       ." 1املقبولة  املخاطر  نضم  ن ا 

 

تعري  ف التعاري  نوم يمكننا  ع  ف السابقة  املخاطر  أنلإدارة  عهمن":اهى  منتظللج  تحديد    جلا  نم  ممي 

  ."اهخطورت نم ليلا والتقهتهومواجي اهدارتإل ووضع استراتيجيات  ا،ه وتقييم  املخاطر

    :كالتالي يوضح ذل لتتغير مع الوقت والشك عف نقاط الض النية مستمرة ل ذا تعتبر إدارة املخاطر عمهوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

251,ص2005طارق عبد العال حماد,حوكمة الشركات,تطبيقات الحوكمة في املصارف,الدار الجمعي عين الشمس ,مصر. 1
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 :عملية إدارة املخاطر  02الشكل رقم  

 

 

 

 
الدولي   تقى لمشاركة في امللة مقدمة للمداخ ,املخاطر إلدارةمدخل استراتيجي  لي،الديب، عبد القادر الش نعبد الرشيد ب :املصدر

 .4،ص 2008نوفمبر  26،25، لفجامعة الش ,"و التحديات ق فاال إستراتيجية إدارة املخاطر في املؤسسات ا ل الثالث حو 

  : يات التاليةلالعم نرة املخاطر تتضمداإ نه،أال أع لالشك نم نالحظ

وقائيةلعم - وفقمتصم :ية  وتنفذ  ملل  واإلجراءاتالسياسات    هال  في  نوقاية  املرغوب  غير  ا هالنتائج 

  .اهحدوث  لقب

اكتشافي لعم - السياسات  متصم :ةية  لهوفق  واإلجراءاتل  فيلع  فتعر لا  املرغوب  غير  النتائج  ا  هى 

  .اهبعد حدوث األخطاءى لع  فل التعر ما يت هطريق  نوع تحدث،  عندما

تصحيحيةلعم - وفقميت :ية  التأكد  السياسات  هل  اتخاذ  غير   واإلجراءاتا  النتائج  لرصد  التصحيحية 

  .ا هعدل تكرار  نا،أو التأكد مهفي  املرغوب

 

 

 

تحديد املخاطر-1

تطوير سياسات واجرءات -2

لترتيب املخاطر

السياسات تصميم-3

للتخفيف من حدة املخاطر

ات تطبيق السياس-4

توتحديد املسؤوليا

اختبار الكفاءة -5

ومراقبة النتائج

مراجعة السياسات-6

 وقائية

 تصحيحية

 اكتشافية 
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   إدارة املخاطر أهدافثانيا: 

 

  ف الوظائ  ملعظل ن حيث يكو  للمؤسسةاملتعددة  فداألهامع  قاملخاطر، بالتطاب إلدارةواحد ف دهيكفي تحديد  ال 

  ف تكالي  ل الربح و تخفيضمما تعظيهاملخاطر    إلدارة  قدفيت  هدافمتعددة، فأ  فدا هاملؤسسة الواحدة أ  خلدا

  :العامة إلى الهدافا حسب اهتصنيف كنالخطر. ويم

   :التي تسبق الخسارة األهداف- 1

التكاليف(االقتصاد - ع :)تخفيض  املؤسليجب  أ ى  التقديرات    نسة  املحتمللتعد  بطريقة  لخسائر  ة 

مع الخطر إلى ادني مستوى    لفة التعاملو خفض تكهإدارة املخاطر    فده  ن يكو ،أي    ممكنة  اقتصادية

  . ف لمك

  ف ظرو لل  تصديلوضع كافة التدابير املناسبة ل  ممعرفة أنو قد تل  نالتي تأتي م   لراحة البا  هيقصد ب :يل التوترلتق -

  املعاكسة،

  ل قب   نبات املفروضة ملتفي باملتط   اناملؤسسة يجب    نذا يعني أهو  :الخارجية املفروضة  االلتزاماتأداء   -

مؿ  اتالجه وسائلباملتط   لالخارجية،  بتوافر  املؤسسة  تطالب  التي  الحكومية  لحماية   نماال ا  لات 

  .راألخطا ن م  لينالعام

  :بعد الخسارة أهداف- 2

املؤسسة، أي ضما  نو ضما هاملخاطر    إلدارة  فده   ل أو  :واالستمراريةالبقاء   - ال    نأ  ن بقاء واستمرارية 

 .خرى األ    اهدافألهاملؤسسة  قتحقي نالخسائر التي قد تنشأ بسبب املخاطر دو  ل تحو 

تنتج   التي قد  لبخفض التباينات في الدخ  للمؤسسة  اإلجمالي  األداءتسيل إدارة املخاطر في   :األرباحاستقرار  - 

 لالدخ  في  نخفض التباي  نفإ  كإلى ذل  باإلضافةمستوى،    لاملرتبطة باملخاطر البحتة إلى أق  سائرالخ  نم

  ف سو   ؤسسةلماملدى ل  لالعبء الضريبي الطوي  ل ، مما يجعاألرباح  لىالضرائب ع  ل يليساعد في تق  نأ  نيمك

  .مستقرة بمرور الوقت األرباح ن عندما تكو  لأق ن يكو 

تنظيميا   دفاهاملؤسسة، وعندما يكوف النمو    فا هد ي أحد أهة النمو  لى مواصل عالقدرة   :استمرارية النمو -

  .إدارة املخاطر فاهد أاهم النمو أحد  لكذ هديدات التي تواجهالت ناما، تصبح الوقاية مه

  ذههتخفيض أثر    قطري  نماء عالنتاثبات ا  و  االجتماعية  بااللتزامات  مالقيا  نويمك :االجتماعيةاملسؤولية    - 

ع أ  نخري اال   األفرادى  لالخسائر  حيث  يكو   نواملجتمع،  الجسيمة  عله  ن الخسائر  عكسية  أثار  ى  لا 

  1لواملجتمع كك نوالدائني ناملوردي لينالعام

  

 
 

 ,بتصرف 152-149نوك,مرجع سابق ص طارق عبد العال حماد.ادارة املخاطر ,افراد إدارة الشركات ,ب1
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 إدارة املخاطر أهداف: (2) الجدول رقم 

  ) وقوع الخطر( قبل الخسارة أهداف ) وقوع الخطر)بعد الخسارة  أهداف

   ف لتكالي تخفيض ا_االقتصاد البقاء

 التوتر ليلتق األرباح استقرار 

 الخارجية املفروضة االلتزاماتأداء  استمرار النمو 

 االجتماعيةاملسؤولية  االجتماعيةاملسؤولية 

  

 

 

   ام إدارة املخاطرهثالثا: م

 1: ييلإدارة املخاطر فيما  هامم لتتمث 

  ،الخاصة بكؿ نشاط اقتصادي عمى حد سواء املخاطر ف اكتشا  -

 ، األخرى  باألخطار هقتال وع هو مسببات هومعرفة طبيعت هااكتشاف مالتي تل األخطار  نخطر م ل ك  لتحمي -

  حدوث الحادث وتقدير حجل الخسارة، لقياس درجة الخطورة واحتما - 

   .الزمةلا  ةلفوالتك  نماال املخاطر املوجودة لدى الفرد أو املؤسسة حسب درجة ا  ن م  لارة ك الدة  لاختيار انسب وسي -

  .فيما يخص إدارة املخاطر التشغيليو  االستراتيجيى املستوى لع  ن التعاو  -

داخ - الثقافي  الوعي  ويشم   لبناء  امل ليمالتع  لاملؤسسة،  التنسيالئمل  مع  مخت  قل  فيما   ف الوظائ  لف مع 

  ة الخطرهيات مواجلاملخاطر، مع تطوير عمإدارة    يخص

  .وأصحاب املصالح اإلدارةس لميا ملجإعداد التقارير عف املخاطر وتقدي -

 

 

 

 
 

  1 خلف عبد هللا الوردات,دليل التدقيق الداخلي.مرجع سابق.ص205  
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  االقتصاديةالثاني: كيفية التعامل مع الخطر في املؤسسة   بلاملط

   : سياسات إدارة املخاطرالأو 

م  العديد  ل  ق الطر   نتوجد  و   لتعاملوالسياسات  الخطر  تختهمع  الظرو   الفباخت  لف ي  الخطر،   فأنواع 

 :يلة الخطر إلى مايهاملتبعة ملواج ق الطر  ف يصنت نذا يمكهشخصية متخذ القرار، ومع  كوكذل

  :تجنب الخطر- 1  :

  ن التي يمك  األحداثو    ف الظرو   تجنب  اللخ  ن ذا الخيار املتوفر لدى إدارة املؤسسة في تجنب املخاطر مه  ثليتم

كية أو لم  ق : شراء مؤسسة لحقو ثلم  ملتتح  نمؤسسة ألل  نيمك  الذه املخاطر، فبعض املخاطر  هتسبب    نأ

   .اهعوائد نغير متأكدة مءة اختراع برا

الخطر- 2 ألع :قبول  القرار  متخذ  ل  بليق  نى  علالخطورة  املترتبة  تحقلنتائج  املؤدي    يق ى  الحادث 

ذه الطريقة  ه، وتتبع كذل ل ك  لفع  لىية الناجمة علالفع األعباءجميع  ال تاما متحم الة قبو يلالفع  خسارةلل

  ن ة، بحيث يمكل ومحتمم  و الخسائر املتوقعة صغيرة الحجل  لادث ضئيوقوع الح  لاحتما  نكا  في حالة ما إذا

  .األخرى إيرادات املشاريع  نا مهذه الخسائر و تعويضه لتحم  فرد أو املؤسسةلل

:  ل مث  أخر  ق أثار املخاطر إلى طر   لل بتحويومتق  اإلدارة  نه الطريقة أو الوسيمة في أهد  لوتتمث  :الخطرنقل  - 3

    ؤسسةلأخر أو أكثر مل ق ى مشاركة طر لذا الخيار عه، ويعتمد نيات التأملدى شرك  نعقود التأمي

ا  ثه حدو   لالخسائر املحتم  نجزء م  لمغامر أو مضارب يتحم  كر تاملش  ق الطر   اعتبار  نفي مخاطر معينة، ويمك

   1األرباح يقا و تحقه ل حدوثمى علاملضاربة ع لمقاب

 ،ة، الطبيعية البحتاالقتصادية األخطارلجة تخفيض الخطر في معا ق طر  لتستعم  :إدارة الخطر- 4

  .إتخاذ القرارات نالناتج ع كالتأكد والشم رة عدلهالشعور بظا ليلا تقهب  و يقصد 

  ية ملتعامل مع الخطرلثانيا: خطوات عم

عم دالتعتبر  املخاطر  إدارة  نلية  املؤسسة  منظ ه ؿ  لتقييلمج  داخ  مل  املخاطر  وخارجيا    لومراقبة  املؤسسة 

 ي لا كما يهى استمرارية وتطور املؤسسة نذكر لمحافظة على خطوات إستراتيجية للع باالعتماد  كوذل

 ماملفاجئة وعدل  ل إذ يسمح بتخفيض عام  اإلستراتيجيةالخطوات    همأ  ليشك :االحتياطتوقع الخطر و  - 1 :

ي أداء تمر فاملس  نالخسارة مما يسمح بالتطور والتحسي  قنتائج وقوع الحوادث وتحق  نم  ف التأكد، فيخف

  ل الخطر و يسمح بتحمي   قور قد يؤدي إلى تحقهتد  لك   نم  واالحتياطالتوقع    اللخ  ن م  كاملؤسسة وذل

  .ة الخطرهفة ملجابلتك القلواختيار البرامج ا المانبرامج ا  فةلتك
 

 مهاوات العبيدي,مرجع سابق,ص418- 4191   
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ن م  فدها، فالهيلاملترتبة ع   واآلثار  هى مصادر املخاطر ومناطقلع  فى املؤسسة التعر لع :تحديد الخطر- 2

  .مخاطر التي قد تؤدي إلى إحداث خسائر لة للو توليد قائمة شامه ذه الخطوة ه

  واملقابالت   يات معاينة املؤسسةلل املالية، عممالقوائ  ليات، تحميلخرائط تدفؽ العمك  املستخدمة لذل   األدوات  نوم 

  . الشخصية

و    مادي ألضرار  مإجراء تقييل   نم  نا، والتي تمكه ة لسابقتلة مكملذه املرح هتعتبر   :تقييم الخطر وقياس- 3

  لتحمي  نقد يتضم  هل الخطر وقياسمية تقييلاملتوقعة ، فعم  لألخطاري  لالفع  قالتحق  نالخسارة املترتبة ع

  ك لذل  .إلى أدوات التحمي املالي  باإلضافةلقياس درجة الخطر    االحتماالتفة ،وقد وضع معيار  لوالتك  العائد

تقييلمديستخ اتخاالاملخاطر  م  ل  أذ  ذات  املخاطر  تجاه  لهلقرارات  بالنسبة  إذا لممية  وفيما  ؤسسة، 

 1هأو معالجت هالخطر يجب قبول  نكا

  :ى الخطرل التحميل والسيطرة ع- 4

أ يجب  لع  ف التعر   تمي  نبعد  املخاطر،  الحج  م يت  انى  املحتمقياس  احتمالل  مل ل  و  تمؾ   ل خسارة  حدوث 

حرج  األولويات ترتيب    مثل  الخسارة مخاطر  وغير  هة،  إلى  أ  امة،هامة  العمه  ن تكو   نويجب  وفقا  لذه  ية 

  .واضح  جينهم سلوبأل 

 الخطر لنموذج تحمي)  : 3( الجدول رقم

   قرارات االهداف  التاريخ   ملسؤوليةا مالحظات

 املعالجة 

   هبيئت

 جهونتائ

  الخطر مرقل الخطر ف وص

....  .....  .....  .....  ......  .....  .....  ...... 

 

في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة, دراسة  بوزيدي ملجد، :املصدر ني لمتط  نضم  مذكرة تخرج , Doudah حالة ش.ذ.م.م إدارة املخاطر    ل بات 

 2009/2008ص،   145تخصص تسيير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، . لعماال ادة املاجستير في إدارة اهش

 

ا 5-      التعر  :ملخاطرمعالجة  تقييملع  فبعد  و  املخاطر  يتلهى  لضبط  م  ا  مناسبة  معايير  ذه  هوضع 

استخدامه  لوتتمث  املخاطر ينبغي  التي  التقنيات  دراسة  في  الخطوة  ملتعام هذه  ك   لا  فيي   لمع  مخاطرة، 

تحديد  أو إدارة الخطر، وعند    ل، تجنب، تحويل قبو   ناملخاطر، م  نا اتخاذ قرار بشأهيحدد في   ة التيلاملرح

ا  هحدوث  لة و مدى احتمالالخسارة املحتم  متدرس حجل  ن مع خطر معي  لا ملتعام هاستخدام  التقنية الواجب

  .اهحدوث للتعويض الخسارة حا  واملوارد املتاحة
 

09الجمعية املصرية الدارة املخاطر,معيار إدارة املخاطر ,ص 1
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 ه ب  مالذي يقو   يقالتدقما:  هيات أوللالعم  نم  نية املتابعة و املراجعة نوعي لل عمضمت :املتابعة واملراجعة- 6

و لعم  ىلعخارجي    فطر  املخاطر  إدارة  أهيات  إما  م  نو  مستقلداخ  دققيكوف  م  لي   ق مدق  اللخ  نأو 

  .اهياتيلى عملل با إدارة املخاطر عمالتي تق  خارجي. والثاني املراجعة

 ية لوالتشاور مع أصحاب املصالح الداخ التصالا ميتل :والتشاور  االتصال- 7

مراح  في جميع  وذل  لوالخارجية،  املخاطر  تتضم  كإدارة  و  لالعم   عن  غ  بال ا  نلوضع خطة    اإلجراءاتيات 

و الخارجي بإعداد    الداخلي  قدور املدقم  إلى قيال  باإلضافةحة،  لأصحاب املص  غال إب  لأج  نا مهقة بلاملتع

  اإلدارةو    اإلدارةس  لإلى مج  هإرسال  مليتل  الالزمة  باألدلةمدعما    ن يكو   نالوضوح و أو    ةهى النزالتقرير مبنيا ع

  .لكفي ذ  حةلمص هل ن م لوك  ايعلال

 

  ية إدارة املخاطرلب الثالث: أدوار ومسؤوليات عملاملط

 ية إدارة املخاطرلواملسؤوليات عن عم األدوار :( 4)جدول رقم 

  فةلاملخت فاألطرا اهدور 

اعتماد إستراتيجية إدارة الخطر باملؤسسة أو املوافقة   ∙ •

 اهيلالرسمية ع

  .راتقراال لك  ناعتبار الخطر جزءا م 

مراجعة سنوية لتعاقدات أو ترتيبات املؤسسة  مل  ع ∙ •

 .خطرلل

  اإلدارةس لمج

 

 ناملنظمة تدير الخطر بفعالية م  نأ  نالتأكد م ∙ •

الخطر  اللخ إدارة  تقرير    لموتقدي  إستراتيجية 

  .اإلدارة س لسنوي ملج

تواج  اإلستراتيجيةاملخاطر    ف تعري ∙ • املؤسسة    هالتي 

ملج  موتقديل اال لالتوصيات  ذه همع    لملتعامدارة  س 

 .املخاطر

  لجنة إدارة الخطر
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م ∙ • تل  نأ  نالتأكد  كؿ هإدارتم  املخاطر  في  بفعالية  ا 

  .جنة إدارة املخاطرلل  كذل نوظيفة والتقرير ع

الخطر    لا في سجلهل تسجيماملخاطر ت  نأ  نالتأكد م ∙ •

املناسبة    متل  هوان الرقابة  أدوات  ذه ه   إلدارةوضع 

  .املخاطر

ابعة مستمرة لكفاءة و فعالية كؿ أدوات الرقابة ت م ∙ •

 .ملجنة إدارة املخاطر كذل ناملستخدمة والتقرير ع

  ناملديرو 

أعمال ∙ • مع  ه ممارسة  املخاطر  لجنة  إرشادات  ضوء  في  ل 

  . أدوات الرقابة املحددة لل بكمااللتزا

 . لهمإلى مدير  ههماملخاطر التي تواجي نالتقرير ع •

  لون العام

وفح متابع ∙ • تلة  املخاطر  كانت  إذا  ما  ا هتعريفي  مص 

  . الخطر لسج  ا فيلهل تسجيمت هبكفاية وان

  . متابعة كفاية وفعالية أدوات الرقابة املستخدمة ∙ •

ل  متقديل ∙ • التوصيات  و  إدارة لل و   يندير لمالنصائح  جنة 

 حسب الحاجة  اإلدارةس لومج املخاطر

. 

  الداخلي قالتدقي

 

 ى معيار إدارة املخاطر ل ع باالعتمادالبة إعداد الط نم  : املصدر

 

 خاطرإلدارة امل املقومات األساسية:املطلب الرابع

  األساسية  العناصر أن تشمل على يجب لكل مؤسسة املخاطر إن إدارة 

  من قبل مجلس   فعلي  إشراف    املخاطر  إدارة  تتطلب :العليا  واإلدارة   اإلدارةمن قبل مجلس    فعالة  رقابة1 : .

 إدارة  وإجراءات  إستراتيجيات وسياسات  أهداف  اعتماد  اإلدارة    مجلس  على  ويجب  العلياواإلدارة  اإلدارة  
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تعميم    ،ويجب  تحملها للمخاطر  ودرجة  مخاطرها  وطبيعة   للمؤسسة  املالي  الوضع    مع  تتناسب   التي    املخاطر

املعنية  مستويات    كافة  على   املوافقات  تلك   مجلس   علىكذلك   .املخاطر  إدارة  بتنفيذ سياساتاملؤسسة 

   املخاطر حجم   ملراقبةوذلك    املؤسسة  أنشطةملمارسة   رة املخاطرإلداالتأكد من وجود هيكل فعال  اإلدارة  

 التي أقرها   أن تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجيهات  فيجب  العليااإلدارة  أما   .عنها والتحكم فيها  واإلبالغ 

املتعلقة  ملسوا  الصالحيات  كما أن عليها أن تحدداإلدارة    مجلس   واإلبالغ   املخاطر  ومراقبة  بإدارةؤوليات 

لنشطة  املخاطر  بإدارةاملكلف  القسم    استقاللالتأكد من    ضرورةكذلك    عنها
َ
ا إلى  التي  عن   نشوء   تؤدي 

  .املخاطر

 سياسات  أن تتناسب ضرورة العليا العمل على اإلدارة و اإلدارة مجلس على  :كفاية السياسات والحدود2 . 

لتنفيذ     إتباع إجراءات سليمة   على   لضرورة العم  كذلك،املؤسسة    تنشأ في   التي  املخاطر   مع    املخاطر  إدارة

عنها والتحكم    واإلبالغ،وقياسها وتخفيفها ومراقبتها    املخاطربما في ذلك تحديد    املخاطركافة عناصر إدارة  

سياسات    يجب    لذلك    فيها،   اتر القرا  تخاذالفعالة    ارةوإد  معلومات  وأنظمة  وإجراءاتمالئمة  تطبيق 

 1 .املؤسسة أنشطة  نطاق ومدى طبيعة مع بما يتناسبالالزمة    التقارير وإعداد

 :املعلومات  وأنظمة املخاطر  رقابة كفاية3 . 

الكبير وبالتالي فإن    املاديذات التأثير    املخاطرإن الرقابة الفعالة للمخاطر تستوجب معرفة وقياس كافة  

سبحول أوضاع    لنا   ام  بالوقت  الالزمة     اإلدارة  تزويد    قادرة على  نظم معلومات  لى اج إتحت  املخاطر  رقابة

  نشاطاته   في  التقنية  ودرجة  املؤسسةمع حجم    املعلومات  تعقيد أنظمة  أن تنسجم درجة  كما يجب   املؤسسة

  1 . الخطر رقابة تتعلق بنشاطات تقارير إدارية إعداد ،مع

  بالنسبة   أن يكون حاسما    يجب  املؤسسة  في  الضبط    أنظمة  وتركيب  إن هيكل :كفاية أنظمة الضبط4 .

لعمال على
َ
 واستمرار   إنشاء إن  ,الخصوص  وجه  على  املخاطر إدارة  وعلى    العموم  وجه  لضمان حسن سير ا

من أهم وظائف إدارة   هي  وفصل الوظائف   تحديد الصالحيات  ذالك  الضبط بما في  تطبيق أنظمة رقابة

إدارة  في  األساسيةمن الركائز    الوظائف   فصل    ةوظيف  وتعتبر   املؤسسة وفي حالة عدم   املخاطر  موضوع 

 وربما بالفشل  باملخاطر سيكون مهدد املؤسسة وجود هذا الفصل فإن مصير 

   ية إدارة املخاطرلفي عم الداخليالتدقيق  مساهمة: لثاملبحث الثا

ى  لاملبني ع  قالتدقيمعاصرا يسمى  مدخال   ليمث هياتلوعم لهبإدارة املخاطر في كافة مراح القتهوع الداخلي يقالتدق

 هى انلع  األخير  ذاه  ف، حيث عر هوليس بديال عن  الداخلي  قدقلمل  التقليدياملخاطر، و الذي يعد تطورا ملدور  

ى  لع  لمؤسسة و العمل ل  قيمةة و موضوعية تيدؼ إلى إضافة  لنشاط تقويمي واستشاري يوفر ضمانات مستق"

مخاطر املؤسسة تدار    ى أفلع  قولجنة التدقي  اإلدارةس  لملج  ل تأكيد معقو   متقديل  اللخ  نم  هادافهأ  يقتحق
 

   44،ص2006صندوق النقد العربي ، ،   ظبي، أبو ،املخاطر وإدارة  للمصارف  ومعاصرة  أطر أساسية إبراهيم، الكراسنة- 1
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عب لناحية أخرى، وي ن م  ية إدارة املخاطرلعم نلتحسي الالزمةالنصائح والتوصيات  مناحية ،وتقدي نبفعالية م

 منضبط أسلوبتوفير  اللخ نفي إدارة املخاطر م جوريادورا  الداخليؽ قالتدقي

امليال   نؿ في أداء مجموعة ملويتمثمة الفعالة في تحسيف إدارة املخاطر في املؤسسة، ه ملتقييل املستمر واملسا جيومنه

املخاطر   يات وأنشطة إدارةلكفاءة وفعالية عم  نو التقرير والتوصية بتحسي    لمالتقيي،  الفحص  لتشم  األنشطةو  

و  الدولي  هباملؤسسة،  املعيار  أكده  ما  ع  1212  الداخلي  قمتدق لل  ينهامل  لألداءذا  لجنة    IIA نالصادر   2010و 

COSO ميزة إستراتيجية قتعزيز إدارة مخاطر املؤسسة لتحقي" نبإصدار تقرير بعنوا". 

 

 

  : تدقيق إدارة املخاطراألول ب لاملط

ات  الخطو   لية تشملذه العمهي، و لالداخ  قل التدقيمقس  فطر   منبرنامج إدارة املخاطر    قوتدقي  متقييل  ميتل

 : اليةالت

  : اءات إدارة املخاطرر واج دافهتدقيق أ -1

   اهل برنامج إدارة مخاطر ما في مراجعة سياسة إدارة املخاطر التي تنتجمفي تقيي األولىالخطوة  ثلتتم

   مذا التقييله  ملمؤسسة ويشللا  ها لتقرير مدى مناسبتهل تقييمما يتهالبرنامج، بعد  فداهو معرفة أ1    املؤسسة 

ما إذا    و تقريرهنا  ه  فدها ،و الهالخسائر املعرضة ل  لتحم  لىا عهمراجعة ملوارد املؤسسة املالية وقدرتما  عمو 

  . الخسارة لى تحملا عهالبرنامج متماشية مع موارد املؤسسة املالية وقدرت فداهكانت أ

 

  : املؤسسة هى املخاطر التي تواجل التعرف ع2- 

ى أخطار املؤسسة الحالية وفي لع  في التعر ه، تكوف الخطوة التالية  األهداف    متحديد وتقييل  نم  اءهاالنتبعد  

إغفا تج   ل  حالة  ع  اهلو  ينبغي  الرئيسية  التدقيلاملخاطر  ألالداخ  قى  املقاييس  لع  ف يتعر   ني  ى 

كفاية التصدي ينبغي التوصية بالتدابير  م  أما في حالة عدل  لا بأنسب البدائهتصدي ل لا لهاستخدام  ناملمك

 حيحيةالتص

 

 

 

  : تقييم قرارات التعامل مع كل خطر- 3 .

أ  التي  لع  فالتعر   ميتل  نبعد  املخاطر  قياس  هتواجى  و  املدقهاملؤسسة  يدرس    لاملداخ  الداخلي  قا 

املؤسسة   لذه الخطوة مراجعة تعام ه لتشم نوينبغي أ خطر لمع ك  لتعام ل ا لهاستخدام ناملمك املختلفة
 

 123طارق حماد عبد العال,حوكمة الشركات,مرجع سابق,ص 1
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كقبو     مع تجل املخاطر  تخفيض  املخاطر،  أ  نب  ينبغي  م  نكما  أي  كاف  ما  إذا  أيضا  املخاطر   نتدرس 

  .اهأو يحتفظ ب ل تحو  نا يجب أهب  املحتفظ

   تقييم تنفيذ تقنيات معالجة املخاطر املختارة- 4

  ل أكم   ىلل تنفيذه عمالقرار ت  ن أ  نم  قتعرض و التحق  لكيفية التصدي لك   ل القرارات املاضية حو   م في تقييل  لتتمث 

  1الخسارة لل في الخسارة و تمويمتدابير التحك نم كلذه الخطوة مراجعة ه لتشم، و هوج

  لى إدارة املخاطر) ع  2120ذا الصدد في املعيار( رقل  هقد نصت في    ليالداخ  قتدقيلنية لهمارسة امللماملعايير الدولية ل

  : يلما ي

 مة في تطوير إجراءات إدارة املخاطر. هاتقييل فعالية إدارة املخاطر وكذا املس  ليالداخ قى نشاط التدقيلع -

 مت التي تقو لياقة بنشاط املؤسسات ، العملخاطر املتعلمالتعرض لم  تقييلي  ل الداخق  ى نشاط التدقيلع  - 

  مذا بتقييهومات و لاملع ماملؤسسة ونظل  اهب

  ؛التشغيليةومات املالية و لموثوقية وساملة املع -

  يات؛لفعالية و كفاءة العم -

  ؛ل األصو ية حما -

   .والعقود األنظمة، نقوانيلل لاالمتثا -

   التقرير و التوصية بإدخال تغيرات لتحسين البرنامج- 5

يتل  ما  الرسمية  م  عادة  الصيغة  و   إلدارةإعطاء  يبيهاملخاطر  مكتوب  تقرير  صورة  في   ل بالتفصي  نذا 

التقرير  لمج إدارة املخاطر، ويرسبرنا نلتحسي تعديالتو بطرح توصيات بإجراء تغيرات و  لالتحمي  نتائج

  ل عند الضرورة. والشك  و أصحاب املصالح  نميه و كذا املسا  ق، لجنة التدقياإلدارةس  لومجيا  لالع  الدارةإلى  

   :كاملوالي يوضح ذل لوالشك الداخليين  املدققيند هإدارة املخاطر وفؽ نموذج مع لمراح التالي يوضح

 

 

 

 

 

 
 

 123طارق حماد عبد العال,مرجع سابق,ص 1
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 املخاطر ية ادارةللتسيير عم الداخليين املدققيند هذج معيوضج نمو  : (3  (شكل رقم 

 

 

 

 152بوزيدي ملجد,مرجع سابق ,ص املصدر:

 

أال ن  لالشك  اللخ  نم ع  ن حظ  يرتكز  التي  التدقيهيلالخطة  عملالداخ  قا  في  تبدأ  لي  املخاطر  إدارة  ية 

 ف والضع    اصر القوةلعن  لشام  لل تحميدمالذي يق swot يلتحم  لوباستعما ،  الداخليةالبيئة    لبتحمي

  .ديدات تهوالفرص وال

 

تحليل 

البيئة 

الداخلية

تحديد 

االهداف

تعيين 

وتعريف 

االهداف

تقييم 

االخطار

معالجة 

االخطار

املراقبة

جمع  

وتحليل 

ونشر 

املعلومات

القيادة
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 (swot )يلية تحملالبيئة الداخ لتحمي(:5)جدول رقم 

  عناصر القوة ف عناصر الضع

   االستراتيجي هوضوح التوجم عدل ∙

   ور هالتنافس ي املتد عاملوق ∙

   الءلعمة هملم يالتهتس ∙

   بة والخبرةهنقص املو  ∙

 في تنفيذ الخطط  ف انجاز ضعي لمعد ∙

 ية لالداخية لالعم لاملشاك  ناملعاناة م ∙

   املتغيرات لالقدرة عمى تحويم عد ∙

  .اإلستراتيجيةالضرورية في 

  الكفاءة املميزة ∙

  املصادر املالية املتاحة ∙

  ارات تنافسية مميزةهم ∙

  نمعرفة جيدة باملشتري ∙

  قيادة جيدة ملسوؽ  ∙

  منتجاتلنوعية عالية ل ∙

 لجراء تحسينات عمى املنتجات متاحة ا إمكانية ∙

 

 ف بتصر  160ص ق,، مرجع ساب "كبنو  -شركات  -إدارات-، إدارة املخاطر أفرادلعبد العا ق طار  :املصدر

 

 

 تنظيم إدارة املخاطر : نياملطلب الثا

املخاطر3   -1 : إدارة  تجاه    :سياسة  منهجها وميولها  أن تضع  باملؤسسة  املخاطر  إدارة  يجب على سياسة 

وكذبك منهجها في إدارة املخاطر. كما يجب على سياسة املخاطر تحديد املسؤوليات تجاه إدارة املخاطر،  

ملا سبق، يجب أن تشير املؤسسة إلى أي متطلبات قانونية فيما   باإلضافة .املخاطر داخل املؤسسة كلها

مندمجة من  ترتبط بعمليات إدارة املخاطر مجموعة   .يخص بيان سياسة املؤسسة مثل الصحة والساملة

والتقنيات يتم استخدامها في املراحل املختلفة للنشاط. وللعمل بشكل فعال، تتطلب عملية إدارة  األدوات

 :1املخاطر

 زام الرئيس التنفيذي ومدراء املؤسسة؛ الت 

 

 توزيع املسؤوليات داخل املؤسسة؛  

 لحةلتدريب وتطوير الوعي باملخاطر من قبل أصحاب املص املالئمةتخصيص املوارد  
 

  .744-741،مرجع سبق ذكره، ص ص   IIAالواردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن هللاخلف عبد 1 
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  االستراتيجي   االتجاهمسؤولية تحديد    اإلدارةمسؤولية    اإلدارةيقع على عاتق مجلس   :1   اإلدارة دور مجلس  2- 3

فعالة بصورة  لتعمل  املخاطر  إدارة  وهياكل  بيئة  وخلق  من   .للمؤسسة،  سبق  ما  يتم  أن   خالل ويمكن 

مع أسلوب املؤسسة في    تتالءميفة  مجموعة من املدراء، أو لجنة غير تنفيذية، أو لجنة التدقيق أو أي وظ

في الحسبان   اإلدارةجلس  يجب كحد أدنى، أن يأخذ م .املخاطر  إلدارةالعمل وتكون قادرة على العمل كراعي  

 :عند تقييم نظام الرقابة الداخلية، ما يلي

 املقبولة التي تستطيع الشركة تحملها ضمن نشاطها الخاص؛  األخطارطبيعة ومدى حجم  : 

 ؛  األخطارحقق تلك احتمالية ت 

 كيفية إدارة املخاطر غير املقبولة؛ 

 قدرة الشركة على تخفيض احتمال تحقق املخاطر وتأثيره على النشاط؛   

 تكاليف وعوائد املخاطر وأنشطة التحكم في املخاطر املطبقة؛ 

 فاعلية عمليات إدارة املخاطر؛ 

 على املخاطر اإلدارةالضمنية لقرارات مجلس  راآلثا 

 2:ور وحدات العمل د3 .-3  

 في إدارة املخاطر على أساس يومي؛   األولىتتحمل وحدات العمل املسؤولية  

تعتبر وحدات العمل مسؤولة عن نشر الوعي باملخاطر داخل نشاطاتهم، كما يجب تحقيق أهداف الشركة   

 نشاطاتهم خاللمن 

التعرض   مجاالتفي الحسبان    لألخذوذلك    لإلدارةالدورية    لالجتماعاتيجب أن تصبح إدارة املخاطر موضوع   

 للخطر ووضع أولويات العمل في ضوء تحليل للخطر فعال؛

انتهاء    وحتى  للمشروعات  الذهبية  املرحلة  املخاطر ضمن  إدارة  شمول  من  العمل  وحدة  تتأكد  أن  يجب 

  .املشروع

ن مدير للخطر يعمل جزء  اعتمادا على حجم املؤسسة، قد يتحمل إدارة املخاطر م  :طرادور وظيفة إدارة املخ4-3

 :املخاطر يعمل طول الوقت. ويجب أن تتضمن وظيفة إدارة املخاطر ما يلي إلدارةمن الوقت إلى قسم 

 وضع سياسة وإستراتيجية إدارة املخاطر؛  

 املخاطر؛ والتشغيلي فيما يخص إدارة  االستراتيجيالتعاون على املستوى  

 ؛املالئممل التعليم بناء الوعي الثقافي للخطر داخل املؤسسة ويش  

 إعداد سياسة وهيكل للخطر داخليا لوحدات العمل؛ 

 تصميم ومراجعة عمليات إدارة املخاطر؛  

 التنسيق بين أنشطة مختلف الوظائف التي تقدم النصيحة فيما يخص إدارة املخاطر داخل املؤسسة؛  

 شاط؛مواجهة املخاطر والتي تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النتطوير عمليات  

 .وأصحاب املصلحة اإلدارةاملخاطر وتقديمها ملجلس -إعداد التقارير عن  
 

  .745،مرجع سبق ذكره، ص   IIAالواردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن هللاخلف عبد  1

  . 746-745ذكره، ص  ،مرجع سبق  IIA الواردات، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايير الدولية الصادرة عن هللاخلف عبد 2 
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، وعمليا قد يتضمن دور املدقق  ألخرى قد يختلف املدقق الداخلي من مؤسسة    دور املدقق الداخلي:5-3  

 :الداخلي كل أو بعض ما يلي

ومراجعة عمليات إدارة   اإلدارةة  الهامة، التي تم تحديدها بواسط   األخطارتركيز عمل املدقق الداخلي على   

 املخاطر داخل املؤسسة؛  

 منح الثقة في إدارة املخاطر؛  

 تقديم الدعم الفعال واملشاركة في عمليات إدارة املخاطر؛  

 وتعليم العاملين بإدارة املخاطر واملدقق الداخلي؛  األخطارتسهيل أنشطة تحديد وفحص  

 ولجنة التدقيق...الخ؛  دارةاإل تنسيق عملية تقرير املخاطر املقدم ملجلس  

باملتطلبات املهنية    اإلخالل، يجب على املدقق الداخلي التأكد من عدم  مالئمة  األكثر بغرض تحديد الدور   

 واملوضوعية  االستقالليةالخاصة بتحقيق 

كل  : يجب توفير املوارد الضرورية لتطبيق سياسة إدارة املخاطر باملؤسسة، وذلك على  املوارد والتطبيق3 - 6

عمل،   وحدة  كل  داخل  إداري  التشغيل    باإلضافةمستوى  وظائف  تعريف    األخرى إلى  يجب  باملؤسسة، 

املخاطر إدارة  تنسيق   / إستراتيجية  في  املشاركين  ادوار  الواضح .بوضوح  التعريف  أيضا   وهذا  مطلوب 

 للمشاركين في مراجعة ومتابعة إجراءات التحكم وتسهيل عمليات إدارة املخاطر.  

 واملوازنة؛  اإلستراتيجيةيتم دمج أنشطة إدارة املخاطر داخل املؤسسة عن طريق العمليات  يجب أن 

 يجب إلقاء الضوء عليها التدريب والتطوير  

 

   في إدارة املخاطر و دوره الداخلي: التدقيق لثب الثالاملط

موضوعية    الدور بمثابة ضماناتذا  هإدارة املخاطر، ويعد    ل ل في تفعيهمم  الداخلي  قاملدق  هب  مالدور الذي يقو   نإ 

 قف مخاطر التدقينى  ل ية أنشطة إدارة املخاطر في املؤسسة ،و التأكيد علبشاف فاع  اإلدارةس  ل إلى مج  متقد

  األدوارإلى    ليينالداخ   ن  د املدققيه،أشار مع  لفعا  لبشك  ليعم  الداخليةالرقابة  م  نظا  نمناسب ،وا  لتدار بشك

 1:هيا و هب مي القيالالداخ قى املدقلالتي ينبغي ع

  الفحوصات الرقابية ملوحدات؛ مإعداد وتقييل -

  الصحيح؛  لبالشك  لالرقابية فعالة و تعم  اإلجراءات  نأ   نتأكد ملفي الوحدات ل  ألنظمة  لةبمراجعة مستقم  القيا -

 ؛ اإلجراءاتذه هأو نقص في   ف ا وأي ضعهيات بنتائج فحوصاتلتزويد إدارة مخاطر العم -

التدقيت  نتضمي  -  املختم  أقسال  نع  ق قرير  ملاملؤسسة  للفة  ملوحدة  لخص  الرقابية  ى  لع  باالعتمادبيئة 

  ؛ممعيار التقييل كو كذلم النظا  فحص

م - تعم  نأ  نالتأكد  باملؤسسة  املخاطر  املتط   لإدارة  وتمبي  عالية  السلبكفاءة  و  العاملية  الرقابيةلبات  ذا  ه ب  طات 

  الخصوص؛

    .االستشاريةى الخدمات لع  لليشتم، مفحص وتوكيد وتقيي نم يديةلالتق هامهمل الداخلي قتخطي التدقي- 
 

 215,ص2004والعملية,دار وائل للنشر والتوزيع, طبعة الثانية ,عمان, األردن,النظرية هادي التميمي ,مدخل الى التدقيق من الناحية   1
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معيار   الوحدات حسب  ف ى املخاطر و تصني لع  باالعتماداملؤسسة  م  أقسا  لف ى مختلع   قتولي إعداد خطة التدقي -

  .لمالتقي

املؤسسة   يتعمؽ بإدارة املخاطر في  ي فيمالالداخ  قدقلمالدور الرئيس ي ل  األمريكي  الداخليين  املراجعيند  همع  نوقد بي

 ما:ه نفي أمري لو يتمث ، اإلدارةس ليا و مجلالع لإلدارةخدمات تأكيدية موضوعية  متقديل اللخ نم

  مالئل وصحيح؛  لالرئيسية تدار بشك ل مخاطر العم نتأكيد موضوعي با متقديل -

  بكفاءة و فعالية؛ لية يعملإطار إدارة املخاطر و الرقابة الداخ  نتأكيد با متقديل -

ا في إدارة املخاطر، هيمارس  ني ألالداخ  ق دقلمل  نالرقابية الرئيسية والوقائية التي يمك  اإلجراءاتد  هكما حدد املع 

أ  اإلجراءات   ك و كذل مهيتجنب  نالتي يجب  و  لالداخ  قالتدقي  استقالليةوتؤثر عمى    هاختصاصات  نا وليست  ي 

 ه موضوعيت

  مي لدعهي لالداخ قمة التدقيهم نإدارة املخاطر، وأ ني املسؤولة عهمازالت   اتاإلدار  نإ ل القو  ننا يمكهو 

 :التاليل في الشك الداخلي قخيص دور املدقلت ن. ويمك  كفي ذل اإلدارات
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 في إدارة املخاطر الداخلي قدقللم املختلفة األدوار  :(4) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقديم يتأكيد  

فعالية  حول   للمؤسسة

  املخاطر،  عملية إدارة

تأكيد بأن  تقديم-

املخاطر يتم   تقييم

 بشكل صحيح،

تقييم عملية إدارة -  

   املخاطر،

تقييم التقارير التي  -

املخاطر   تحدد

  الرئيسية،

مراجعة عملية   -

  .راملخاط  إدارة

 

  املخاطر  تطوير إستراتيجية إدارة-

للمصادقة عليها من مجلس  

  اإلدارة،

إدارة   تأييد ودعم القائمين على-

   . املخاطر

إدارة    املحافظة على إطار عملية -

 املخاطر وتطويرها. 

عن   تجميع التقارير املختلفة -

  املخاطر،

ترتيب خطوات عملية  -

   املخاطر  إدارة

   مساعدة اإلدارة -

 

حتمل مسؤولية  

  املخاطر لوحده،  إدارة

اءات تنفيذ إجر  -

للمخاطر    االستجابة

  نيابة عن اإلدارة،

اتخاذ القرارات   -

باالستجابة    املتعلقة

  للمخاطر،

إدارة التأمين على   -

 املخاطر 

تنفيذ عملية   -  

وإخضاعها    املخاطر

 لسيطرته  

تحديد املخاطر 

  .الجوهرية 
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 املخاطر  مراحل تدقيق إدارةب الرابع:املطل

  خارجي   مدقق    بواسطة  أو  قسم التدقيق الداخلي  من طرف  املخاطر  سواء تم تقييم ومراجعة برنامج إدارة

  :العملية تشمل بوجه عام الخطوات التالية  فإن

  املؤسسة جها  تنته  التي  املخاطر  إدارة  إجراءات  مراجعة  إن بداية عملية :  املخاطر  إدارة  تدقيق أهداف وإجراءات1-

لدى    الا    ،وحتى  البرنامج  أهداف  ومعرفة تحليل   مكتوبة  رسمية  املخاطر  إدارة  سياسة  املؤسسةيكون  فإن 

،وبعدما يتم التعرف على أهداف البرنامج     إلى وجود سياسة قائمة فعال   أن يشير   نالحماية يمك ونمط    اإلجراءات

وقدرتها   املالية  املؤسسة  موارد  مراجعة  التقييم عموما  يتم تقييمها لتقرير مدى مناسبتها للمؤسسة ويشمل هذا

  املؤسسة   موارد  مع  البرنامج متماشية  أهداف  كانت  إذا  هنا هو تقرير ما    والهدف   لها  املعرضةتحمل الخسائر    على

 أهداف   صياغة    يتم  وقاصرة   معيبة  املخاطر  تسيير   تكون أهداف    ،وعندما  تحمل الخسائر  وقدرتها على  املالية

  ينبغي   التطبيق والسياسة  بين    تعارض  أو  تناقض  وجود   ،في حالة  للموافقة عليها  اإلدارة  على  وعرضها    ةجديد

لهداف  ،إما بتغيير   التوافق بين الطرفين
َ
   وال حاأل   تلك  وفي  مخاطرها  مع  التعامل    في   املؤسسة  أسلوب    تغيير   أو  ا

 رسمية املخاطر إدارة  ياسةتبني س بد للمؤسسة الواضحة وفي هذه الحالة  غير  دافهاأل تكون 

ال   االنتهاءبعد  :املؤسسةالتي تواجه  األخطار التعرف على - 2 .
َ
 التعرف  تكون الخطوة التالية هي  هدافمن تحديد ا

في    املخاطر  إدارة  مراجعة  في  املخاطر  لىع  التعرف  في  املستخدمة    والتقنيات  الحالية  املؤسسة  أخطار  على هي 

تعمل بمثابة    وهي    املخاطر  إدارة  من عملية  املخاطر  على  في مرحلة التعرف  دمةاملستخجوهرها نفس التقنيات  

لخطار الرئيسية ينبغي   في امالض ي،  طبقت  التي    التعرف  تاإلجراءا    مراجعة  عملية
َ
وفي حالة إغفال وتجاهل ا

لبدائل في حالة  وا   الطرق  استخدامها للتصدي لها بأنسب املمكن املقاييسعلى التدقيق الداخلي أن يتعرف على 

  .ينبغي التوصية بالتدابير التصحيحية 1سابقا  عليه   تم التعرف  التصدي لتعرض  عدم كفاية

  املدقق  وقياسها يدرس  املؤسسة  تواجه  التي  املخاطر  على  بعد أن يتم التعرف :التعامل مع أي خطر  تقييم قرارات3-

  مراجعة   الخطورة  أن تشمل هذه  وينبغي  كل مخاطرة  استخدامها للتعامل مع  املمكن  املختلفة  املداخل  الداخلي 

كان أي من   ما إذا  أيضا  أن تدرس  ،كما ينبغي  املخاطر،تقليل    ،تفادي  كاستخدام    املخاطر  مع  املؤسسة    تعامل

 يحتفظ بها أن يتحول أو بها يجب املحتفظ  املخاطر

  حول كيفية   ملاضيةا  تقييم القرارات  وهي  اليةالت  تأتي الخطوة   :املختارة  املخاطر تقييم تنفيذ تقنيات معالجة   – 4 .

 وجه،أكمل  قد تم تنفيذه على للمخاطر والتحقق من أن القرار تعرض التصدي لكل
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 للممارسة   الدولية  املعايير   وقد نصت .الخسارة  في    التحكم  كل من تدابير   مراجعة  أيضا   الخطوة  كما تشمل هذه

  :على ما يلي املخاطر  بإدارة الخاص 2120رقم  عيارامل في في هذا الصدد للتدقيق الداخلي  املهنية

 املخاطر إدارة    إجراءات  تطوير    في  املساهمةوكذا    املخاطر  إدارة  فعالية  تقييم    التدقيق الداخلي  وحدة  أن على  يجب-

وتشمل كافة العمليات   املؤسساتبحكومة    املتعلقةيقع على عاتق التدقيق الداخلي تقييم التعرض للمخاطر   - .

 :اآلتي خاللمن  املؤسسةالتي تقوم بها 

  .والتشغيلية املالية املعلوماتمة ال تقييم موثوقية وس -

 ,فعالية وكفاءة العملياتتقييم  –

 .ول صاأل  تقييم مدى حماية– . 
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     خاتمة الفصل

الفصه  اللخ  نم  ي  اإلحاطة  نأ  ن يتبي  لذا  املخاطر  أساسيا  لبمعنى  دورا  تسيير   وفعالعب   املؤسسة  في 

   لومهذا املفيهضرورية الدراية الواسعة بجميع الجوانب التي تحيط ب  األخيرةذه  هى  لاالقتصادية لذا وجب ع

املتزايد   مماالهتذا ا ه،وقد غذى    هيترتب عن  نأ   نل الجيد بالخطر وما يمكمالتحك  ناملؤسسة م  نحتى تتمك

ذه املخاطر الش يء هتي تعد املصدر الرئيس ي لال   فذه الظرو هنة والتطورات السريعة ،  هالرا  فالظرو   اهب

ع  الذي الخطوة  لفرض  تعتبر  و  فعالة  تبني خطة  املؤسسات ضرورة  التعام  األولىى  الخطر    ل في  ي همع 

  . هالخطر ومسببات ف وتعري  تحديد

وظيفة    م  الداخلي  قالتدقيتعد  الرقابة  منظا  فيا  همجزءا  أ  الداخليةل  م  ن،كما  تغير  التركيز    ندوره 

 ل حو   قإلى تقديل خدمات استشارية ، فرأي املدق  باإلضافة  اإلداريةالجوانب    ل الجوانب املالية ليشم  ىلع

 االقتصاديةفي املؤسسات    ظهرتأصبح ميما خاصة مع املستجدات التي    الداخلية ل الرقابة  منظا  كفاية

وتحسيف أداء    سسةملؤ قيمة    إلضافةنشاط مستقال و موضوعي صمل    الداخلي  قالتدقيوباعتبار أف    .

يات إدارة  لتوفير أساليب رقابية و تحسيف فعالية عم  اللخ  نم  هاأهداففي تحقيؽ    اومساعدتيهاملؤسسات  

 ,املخاطر
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االطار التطبيقيالفصل الثاني:  

مواد البناءدراسة حالة املؤسسة االقتصادية لتوزيع وبيع   
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   :مقدمة الفصل

على ما    ضم ثالث مباحث، سنحاول في الفصل الثاني إسقاط الضوء  بعد عرض الجانب النظري و الذي

  EDIMCO تم عرضه على املؤسسة ذات األسهم و هي املؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء   

نظرا لكونها املؤسسة اقتصادية تنشط في       ليكون حقل بحثنا و دراستنا التطبيقية  بوالية مستغانم

فهي تشغل األيدي   عامل مهم تساهم في خلق القيمة املضافة إضافة على ذلكالسوق الوطني و هي مت

و سبب ذلك كون املؤسسة تشهد التقدم و التغير من   العاملة و منه تساهم من التقليل من البطالة

   .التطبيقية   سنة الى أخرى و التي هي محل دراستنا

 

   :ولهذا قسمنا هذا الفصل إلى

  EDIMCO ".  " نظرة عامة عن مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء املبحث األول : ✔

اقع وظيفة التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر ملؤسسة إنتاج و ✔ توزيع   املبحث الثاني : و

   مواد البناء
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 EDIMCO املبحث األول: نظرة عامة عن مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء

مؤسسة على  الدراسة  بداية  في  البناء  سننتطق  مواد  وتوزيع  النتاج  عل  الوطنية  والتعرف  ى  بمستغانم 

  .الهيكل التنظيمي و أهداف املؤسسة و مهامها

  EDIMCOاملطلب األول: تقديم مؤسسة اإلنتاج والتوزيع مواد البناء

،كان بمقتض ى قرار    1984سبتمبر    25  خو توزيع مواد البناء هي مؤسسة أنشئت بتاري  إلنتاجمؤسسة الوطنية  

  دج 250000000الية مستغانم برأسمال يقدر ب  مقرها الرئيس ي بو    /م ع /و و املتضمن ذلك،5280وزاري رقم  

.   

الذي حققته بتحكمها في معظم   نجاحال  عن   جتاا نجودهاملجاالت البناء ، و و   ف تلخخبرة فني م  29تمتلك املؤسسة  

قطاع مواد البناء و كذلك النتائج القياسية التي حققتها في انجاز و   ة أو تجارية وجيالنشاطات سواء كان إنتا

   .تطلعاتهم  ات دائمة مع الز بائن، و تعمل على إرضاء حياتهم والقاملؤسسة على تبني ع  ة، و تعملاملقاول

  ح عن طريق فت  1990و  1958بين     ما  رةالفت  ليع للشركة بوالية مستغانم و هذا خال كة التوز شر و لقد تم تطوير  

 /SPA"  ركة ذات االسهمشكل  شخذ  التمؤسسة توزيع مواد البناء     ير فني عدة مناطق ، و تم تحويلاجمنافذ ت

EDE "التو    بمقتض ى رقم  ثالعقد  في    96/30يقي  الس  17/01/1996والصادر  تعين  تم  لقد  مديريو  لحسن    د 

   .و الذي نص قراره بذلك  27/04/2002  خإدارة بمقتض ى محضر املجال اإلداري املنعقد بتاري سمجل سئير ك

   :من وحدات تتمثل فيها يليتتكون مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء 

  وحدة الحديد و الصلب؛ ✔

   وحدة التعبئة و التغليف و التوزيع؛ ✔

  وحدة الترقية العقارية؛ ✔

   .حدة التجاربو  ✔

 

 املطلب الثاني: مهام وأهداف مؤسسة الوطنية إلنتاج و توزيع مواد البناء  

    :تتمثل مهام املؤسسة فيما يلي :مهام املؤسسة-1

ط  ال ية، األدوات الصحية و الببشخال   شب، املنتجاتخالصلب، ال   تسمناملؤسسة مهام تسويق مواد البناء اال   تتولى

   :قتصادية و االجتماعية إضافة إلىالوطني للتنمية اال  ططخا وذلك فني إطار امل( ة....ئو منتجات التدف
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  اإلنتاج، البيع، التوزيع؛ ✔

   ء في ظروف يدف و ب قل تكلفة؛مكلفة بإنتاج و توزيع مواد البنا ✔

  احتياجات السوق الوطني؛  ء و القادر على تلبيةف وضع سياسة لتطوير نظام االنتاج والتوزيع الك  ✔

 إضافة اللمسة املحلية على املنتوج و ترقيته إلى مقام املنتوج العاملي؛  ✔

 انونا رافها على كل الوحدات التابعة لها قشوضع القوانين و البرامج و إ ✔  

   :أهداف املؤسسة2  .- 

  :يمكن تلخيصها فيما يلي :األهداف االقتصادية ✔

كل الطاقات اإليجابية و املهارات    العمل على تحقيق عائد مناسب على رأسمال املستثمر عن طريق استغالل 

  الفنية للعمال؛

   العاملية؛ األسواقالعمل على دخول في  

   ممكنة؛  ن طريق انجاز طلباتهم في أقل فترةالعمل على تلبية رغبات الزبائن ع 

   إرضاء العميل؛  لعمل على زيادة قدراتها التنافسية عن طريق اكتساب ميز ة تنافسية تتمثل فيا

  .األساس ي وراء تأسيسها  محاربة االحتكار و املضاربة في األسواق الوطنية و التي يعتبر الهدف 

   :ليتتمثل فيما ي :األهداف االجتماعية ✔

خا    الخارج  من  االستراد  عن  استغناء  و  الوطني  السوق  احتياجات  إذاصتلبية  أنه    ة  علما 

   للعملة الصعبة؛  ، الذي يكون بدوره مورد ضم تصدير الفائتبالعملة الصعبة، و من 

  رفع مستواهم املنهي؛ و  عمل لهم و تكوينهم، صفر  حرفع من مستوى املعيش ي للعمال عن طريق فت 

   حاب الحرف؛صأ  أبواب التوظيف أمام الشباب و حق فتطريالبطالة عن  ص همة في امتصااملسا 

   املساهمة في تحقيق التنمية الشاملة؛ 

  .(الضرائب )ينة العامةخز املساهمة في تمويل ال 

  EDIMCO" " املطلب الثالث: الهيكل التنظيمي ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء

التغير الحالي ف بيئة املؤسسة    ي للمؤسسة تم تعديله في السنوات االخيرة، و ذلك تمازنا معالهيكل التنظيمي الحال

الى األقسام التنفيذية مثلمنا    حيث تسير هذه األخيرة  وفقا لهيكل التنظيمي تنحدر فيه السلطة منن املدير لتصل

  :الشكل التالي  هو موضح في
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 "EDIMCO"  ؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء:(يمثل الهيكل التنظيمي مل  1-2)الشكل 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصاديةاملؤسسات  لدىعبدلي صالح، مساهمة التدقيق الداخلي في تقليل من املخاطر  :املصدر

 .59-58،ص  2019، الجزائر، مستغانم، يسعبد الحميد بن بادوالتجارية وعلوم التسيير، جامعة  االقتصادية

املدير

املدقق الداخلي االمانة العامة مدير االدارة

ادارة املواد 

البشرية
مدير التجاري 

قسم 

 املحاسبة
ني مدير التق  

قسم تجاري 

 انتاجي

قسم خاص 

 باالجهزة

االجور مكتب   

مكتب االمن و 

 النظافة 

املحاسب 

 العام 

خزينة  

 املؤسسة 

 قسم البناء

 قسم البيع 

 األمانة  

قسم 

 النزاعات
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   :الهيكل التنظيمي

  :يمثل املدير أعلى سلطة في الهرم التنظيمي ومن مهامه :املدير- 1

  تسيير الشركة واإلشراف عليها؛ 

 متابعة املصال و األقسام التي تقع تحت سلطته؛ 

   ؛    هامة و املناسبة و األقسام و اتخاذ القرارات ال الحتحليل التقارير الواردة من املص 

  تسيير و مراقبة رؤساء املصال التابعة إلدارة الوحدة؛ 

   عقد ا جتماعات و سياسات و االجراءات الالزمة بكل مصلحة؛ 

   :تقوم هذه األخيرة باملهام التالية :األمانة ∙

 مساعدة املدير في تدبير شؤونه و تنظيم أعماله؛ 

   دير؛تحويل التقارير من املصال إلى امل

   .بذلك الغهاملتعاملين مع املدير و إب الشخاصة باخاصضبط االستقباالت ال

الداخلي ∙ الرقابة :املراجع  نظام  تقييم  و  بفحص  الداخلي  املراجع  ل  يقوم  طريقخدمالداخلية  عن  اإلدارة     ة 

اف عن  ر نحال و ا  شنع الغم  اللمن خ  ةدار ال بيانات سليمة و دقيقة ل  و يقدم  ءكد من أن النظام املحاسبي كف االت

  .املوضوعية  السياسات

املالية- 2 املالية و هو املسؤول عننن   :مدير اإلدارة  املؤسسة توزيع مواد ز ر هذه االخيرة مركبعتتاملصلحة  في  ية 

  :البناء حيث تتفرع هذه املصلحة إلى

   .تقوم بمساعدة مدير اإلدارة املالية : األمانة ∙ 

  .القانونية   بالجانب القانوني للمؤسسة و يقوم أيضا بحل املنازعات يهتم : قسم املنازعات ∙

التي  ختلف يقوم املحاسب بم :املحاسبةقسم   ∙ للعمليات  بها الشركة    التسجيالت املحاسبية  عمليات    )تقوم 

سم  ا و كذلك يمسك يوميات مساعدة حسب الحاجة إليها، و ينق(الشراء، البيع ، التنازل، التحصيل، التسديد..

املؤسسة يقوم بالعمل الذي   ول في هذهال ينة، حيث أن املحاسب اخز ع محاسب العام وفرع الر ف   هذا إلى فرعين

  .ينةلخز ا  يقوم بننه املحاسب العام و العمل الذي يقوم به فرع

هذا القسم  تهتم بالجانب البشري حيث أنها الجهة املسؤولة عن العاملين باملؤسسة و يتكون   :قسم إدارة املوارد ∙

   : من

الع و  اإلدارة  و :االجتماعية  القاتمكتب  للعامل  االجتماعي  بالضمان  هي    تهتم  و  الصحية  الوضعية  تندر 

  .نهاية تقاعده   املتعلقة بالعامل من يوم بدايته للعمل إلى

  .دفعه كل عاملالعزم الذي ي  االجر  يقوم بدراسة أيام العمل و مجموع العمل والغيابات و يحدد : مكتب االجور 

العمل للعاملين و املحافظة على    البسيهتم هذا املكتب بنظافة املؤسسة و تقديم م :نلـأممكتب النظافة و ا

   .املواد والبضائع  ممتلكات الوحدة و مراقبة حركة العمال،

 :إلىهو املسؤول عن املمتلكات الوحدة ، و يتفرع هذا القسم  :مدير التقني- 3
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املواد العزمة للبناء و هناك مكتب    طيط للمشروع أي كميةخفي ها القسم يوجد مكتب تقني يهتم بالت :قسم البناء  

  .أخر يقوم بتنفيذ ما قد خطط له

   .ل البناءجأ  يوجد بنه مكتب مكلف ببيع ما تم بناؤه و يقنم بشراء األراض ي من :قسم البيع

  :يوجد به :املدير التجاري - 4

إلى املدير التقني و    وم بشراء و بيع مواد البناء داخل املؤسسة و ذلك ببيعهايق : القسم التجاري 

   .أيضا يقوم هذا القسم بالبيع خارج املؤسسة

عمال  لالستهة  جو أخرى مو    الوسائل املساعدة في عملية البناء  ختلف يقوم هذا القسم بإنتاج م : قسم االنتاج

  .لي ز املن

   .املؤسسة  وات  و املعدات التي تستخدم في نشاطيتكفل بصيانة أد :الصيانةقسم 

توزيع و  إنتاج  ملؤسسة  املخاطر  وإدارة  الداخلي  التدقيق  وظيفة  اقع  و الثاني:  مواد    املبحث 

   البناء

، كما لديها فروع من بينها فرع   لبيع وتوزيع مواد البناء من أحد املؤسسات الكبرى   االقتصاديةتعتبر املؤسسة   

العجالسيد" مستغانم الدراسة"ي  راء  إ  مكان  هو  تطوير    و  في  تساهم  التي  املؤسسات  من  وهي  التطبيقية، 

ال  لتمويل  الرئيس ي  مصدر  باعتبارها  الوطني،  مر خز االقتصاد  املؤسسة  مسيري  على  يجب  لذا  اقبة ينة، 

  .العمليات التي تتم في املؤسسة لضمان السير الحسن  مختلف 

بناءا على خبرته   ة على وضع وتنفيذ برنامج  التدقيق الداخلي وذلكيعمل املدقق الداخلي في املؤسس 

املهنية وامليدانية في مجال اختصا ه وإضافة إلى مجموعة من العوامل التي تساعده في القيام ببرنامجه 

  . آثارها السلبية  ي وذلك من أ ل الحد من املخاطر التي تقع في املؤسسة وتقليلالتدقيق

ملؤسسة إنتاج و   عمل املدقق ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء الداخلي  تطوااملطلب األول: خ

  .توزيع مواد البناء

 الفرع األول : طريقة عمل املدقق

  

للتعرف على طريقة عمل املدقق الداخلي، تم طرح بعض األسئلة عليه من خالل املقابلة معه خالل  

ت التي  الخطوات  هي  ما  بينها:  من   ، التربص  ؟فترة  الداخلي  التدقيق  لوظيفة  أدائك  في  هو   تبعها  وما 

  األسلوب املعتمد في ذلك ؟

س  ،على أسا    -1-1املقدمة فإنه يعتمد الخطوات التالية ألداء مهامه املختلفة. حيث يبدأ في    وحسب االجابات

ام ، حيث يرسل املدير  البرامج املسطرة وبالتسلسل ، القيام بمهامه املتعلقة بتدقيق املديريات املدر ة في البر 

الوثائق التي يطلبها املدقق الداخلي للقيام   لراء التدقيق عليها لكي يقدموا ك جالعام أمر إلى املديريات املعنية بإ  
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ل أن جأ    الكافي من  ت عهم وإعطائهم الوقال يقوم بإط  املديريات بشكل فجائي بل  ةيار ز يقوم ب  البمهامه، كما أنه  

. أما بالنسبة يحضروا الوثائق املطل لألسلوب الذي ينتهجه في قيامه بالتدقيق هو أسلوب العينة ،   وبة منهم 

 : مختلفة نذكر منها  قوم باختيارها بإتباع طرق والتي ي

قم املل    01رقم    ف خذ امللاي  ال تار من بينها عشرات ملفات. مثخي  ف مئة مل  ال خذ املدقق الداخلي مثاي ∙ •

رقم    لف م املث  03رقم    ف خذ امللاي  ال ، حتى يكمل عشرات ملفات، أو مث  خ...إل   20رقم    ف م امللث  10رقم  

ع الجهات التي يعمل على تدقيق ال دون إط  صيةخعتباره الشال ع  ج ... إل ، وهذا االختيار ير 12  ف م امللث  10

  .ملفاتها

كان هناك     ة إذصفي مصلحة الشراء يقوم املدقق الداخلي ب خذ العينة على أسا املوردين ،خا    ال أو مث ∙ •

للمدقق الداخلي مسبقا حول هذا    ل معلومات و لال ت مع بع املوردين تثير الشكوك، وذلك من خال تعام

مثع الطلبيات  أسا  على  العينة  باختيار  يقوم  أو  طلبيات     األمر،  أو  الشكوك  تثير  مبالغ طلبيات  تكون 

  . متكررة مع نف املورد أكثر من املعقول و يرها

ملرتفعة ور االجا   حابصخذ أاراء يقوم بالجية املوارد البشرية عند تدقيقه في ملفات افي مدير   ال أو مث ∙ •

  .ء الذين يغيبون بشكل كبير ال خذ ملفات العمابشكل ير معقول ، أو ي

ب  الداخلي  املدقق  يقوم  أن  يمكن  ت  اكما  التي  الطرق  من  يرها  و  عشوائية،  عينات  عمل  ال باخت   ختلف خذ  ف 

  .املعلومات املتوفرة عنهااملديريات واملصال و 

من   للعينة  الداخلي  املدقق  اختيار  مبعد  معالجة  بعملية  ليقوم  مكتبه  إلى  خذها  ي  املطلوبة    ختلف امللفات 

تدقيقها التي يعتمد     راءات العمل املطبقة في إعداد امللفات والوثائق التي يتم جل مقارنة إ  ال البيانات وذلك من خ

  .يرهغالداخلي للمؤسسة و   القانون ال ء مهامه، مثعليها املدقق الداخلي في أدا

في التقرير    في امللفات املدققة وكتابتها بشكل واضح  ةود  ور راج النقائص املخدقق الداخلي باستبعدها يقوم امل

يتم    عملية التدقيق، وبعد أن   األولي، وبعد انتهائه من إعداد هذا التقرير يقوم بإرساله إلى كل الجهات التي تم فيها

   قائص،الجهات التي زملها تشوبها ن ال حة التقرير وأن فعصكد من االت

النهائي   التقرير   يقوم برفع تالوق  س، وفي نفةودجلل املو  خال  حيهات لتصحيجوتو    حهنا يقوم املدقق بإعطائهم نصائ

ث إلى  ثال من  )  ةعنية . بعدها بمدامل   حللنهائي للمدير العام وهذا األخيرة يقوم بإعادة إرساله إلى املديريات واملصال

املديريات أو املصال املعنية ألخطاء وقيامها برفع النقائص     حيقوم املدقق الداخلي بمتابعة مدى تصحي  (هرشأربع أ

  .املسجلة في التقرير
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  . الفرع الثاني : املحددات التي يرتكز عليها املدقق الداخلي لوضع برنامج التدقيق الداخلي

وتعديل   على املدقق الداخلي أن ي خذها بعين االعتبار لقيامه ببرنامج التدقيق  (عوامل)محددات    هناك عدف

  : كان مجملها يتمثل في  ها والتيبرنامج التدقيق السابق، وهذا من أ ل التقليل من در ة املخاطر املحتمل وقوع

 .لياالتعليمات الالزمة التي و ه للمدقق الداخلي من طرف اإلدارة الع ✔

  .أقسام املؤسسة صصو خحظات التي سبق تسجيلها من طرف املدقق الداخلي بال امل ✔

  .التموين حومصل  األقسام األكثر عرضة للمخاطر مثل مصلحة املالية واملحاسبية ومصلحة التجارية ✔

  .يا حول أقسام ووظائف املؤسسة جي(ار خاملدقق ال )التحفظات التي يقدمها محافظ الحسابات  ✔

الضعف  ✔ ونقاط  القوة  نقاط  تحديد  خالل  من  الداخلية  الرقابة  لنظام  الداخلي  املدقق  تقييم 

  .املؤسسة  داخل

طرف الزبائن حيث تقوم   قمنا بتحليل عملية الطلب والشراء من  (املحددات)ولدراسة مدى تو فير هذه العوامل   

طلباتهم، قم تقوم بدراسة الطلبيات مع قسم    بمحاولة لب الزبائن واستقبال  (قسم التسويق) املصلحة التجارية  

تحديد بهدف  العزم  التموين  تحديد  ل  أ  من  أ    اإلنتاج  من  املستغرقة  اإلنجاز  ومدف  تلك  جتكلفة  إنتاج  ل 

  جات االحتياجات من مواد أولية ومعدات عن طريق إعداد الالئحة احتيا  الطلبيات، وتعمل األخيرة على توفير تلك

إ بإرسالها  لتقوم  تقوم    ىل،  التمويل  هذا  توفير  وبهدف   ، العزم  التمويل  توفير  ل  أ  من  التجارية  املصلحة 

  .ينة التي تقوم بتلصيص املبلغ املناسب لعملية الشراءخز ار أمر الصرف إلى الصدالتجارية بإ  املصلحة

تقيشعند   بهدف  املشتريات  مراقبة  على مصلحة  املشتريات  تمر هذه  املطلوبة  االحتياجات  املواد  يراء  نوعية  م 

ميع املصال ذات أهمية بالنسبة لعملية     نتاج. ولهذا تعتبر  ال املشترات والكمية املطلوبة ليتم تحويلها إلى مصلحة ا

كل  س  قة، وعلى أسا  ال خرى ذات العاال   حر بدوره على املصالثيؤ    التدقيق، ألن أي قصور في مصلحة معينة سوف

  .ق الداخلي التدقي  جهذه العوامل تم إنشاء برنام 

  . ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء الفرع الثالث : برنامج التدقيق الداخلي

وهم مرا عون ذوي خبرة وكفاءة   هو عبارة عن مخطط عمل يتم من خالله توزيع املهام على أعضاء فريق املهمة 

راجعة الداخلية وبرنامج التدقيق  رة املتلص فقط إدا   ت وقدرات كل واحد منهم وهو وقيقة داخليةال بناء على مؤه

بداية السنة إلى آخر السنة، ويصادق عليه مجل اإلدارة، حيث يعتبر بمثابة   يعده املدقق الداخلي واملدير العام في

في    عا لهمجمر    تالوق  سباملهمة واملسئولين عن إدارة التدقيق الداخلي، ويعد في نف  فالفريق املكل  عقد مؤق بين

  . زملنجتقييم العمل ا

برنام  الداخلي  املدقق  انط   جويعد  الداخلي  البرامالالتدقيق  من  ي  ،(يةختاري)السابقة    جقا  نفخوالذي    س ص 

  : مهمة التدقيق على سرئي جموضوع املهمة، بحيث يساعد هذا البرنام
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  .من عمل كل مرا ع وانه قام بعمله استنادا باملهام التي أسندت إليه  كداالت ❖

   . تل الوق ال سير العادي لعمليات التدقيق من خكد من االت ❖

 

 .ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء 2016برنامج عمل التدقيق الداخلي لسنة 

واملدير العام ويصادق    التدقيق الداخلي الذي يعده املدقق الداخلي  جسنحاول في هذا الفرع التعرف على برنام 

 : تيالجدول اوهو موض في ال ةدار ال عليه من طرف مجل ا

 : ( برنامج التدقيق الداخلي في الشركة 01-2 ) الجدول رقم 

 التدقيق هوج عنوان األهداف  هياكل التدقيق 

 

  تدماخال هيكل

 ( السوق ) 

 

 

هيكل   

 القانوني

يتعلق    االختصام فيما  ضمان احترام عتبة -

  بتوقيع العقود  بااللتزام

   لجميع البنود  ضمان االمتثال-

 ديةالتعاق

القواعد- واملبادئ   احترام 

 املتعلقة   املحاسبية

   البيانات التقنية على   مة منجبتر 

   .غالالششراء السلع ،ا

  تدقيق عملية

 ادارة العقود 

مهمة    سرئي 

 التدقيق  

01 

  :التاكد من هيكل التجاري 

إال ال ا- التسويق    راءاتجمتثال 

  .ملواد البناء  واملبيعات

   عجميأن تكون -

قدف املبيعات  في   تسجل  واتير 

 املناسب  تالوق

   التي تصدر يتم  ميع االعتماداتج -

 .املناسب  تسجيلها في الوق 

تدقيق  

  املصلحة

   التجارية

   املبيعات)

   واملبالغ

 (املستلمة

 مهمة  سرئي

 التدقيق  

02 
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.   ح حيصتباع بشكل    تقييم املبيعات التي-

  . ول الصا  املصادقة على قيمة-

   

اإلدارة  

 العليا

   عملية املوازنة  عرض والنظر في-

  .الرأسمالية

اتساق خطط- مقارنة   ضمان  االستثمار 

فيما   مع العامة  يتعلق   السياسة 

التو    طوطخبال للسياسات  العامة 

  يهيةج

 للشركة

املي- في  انياتز تنفيذ  الوقت   االستثمارية 

 .املحدد

 
 

  االستثمارات  تدقيق

   ةاني ز املي)

 ( والتقارير

مهمة    سرئي 

 التدقيق  

03 

هيكل 

   املالية

 واملحاسبية 

  :التا كد من

  .الداخلية فعالة  أن الرقابة الرقابة-

   املسجلة أو التي  وقية املعلوماتثمو -

  .املحاسبي  ينتجها النظام

مجموعة- نظ   أن  بشكل   ت م املحاسبية 

 ححيص

.  

 تدقيق الدفاتر 

   تال والسج

   أواملحاسبية 

   الوظيفة املالية

 واملحاسبية 
 

مهمة    سرئي 

  التدقيق

04 
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هيكل 

   املوارد

 البشرية

  :التحقق من

  .البشرية  إدارة املوارد   تطبيق إ جراءات-

 املنظمة  ومكانتهم في  و ود القوى العامة-

  .الرواتب   طريقة دفع-

  .عقود العمل-

وحوادث- العمل  الغيابات 

  .تال العط   ودفع

 ح اللوائ  فق التطبيقات معتوا-

   وظيفة املوارد تدقيق

  البشرية

مهمة    سرئي 

 التدقيق  

05 

 

 جراءات إ   ودجضمان و - هيكل التقني 

 ت التقنية ال السج  ةدار ال 

 .ت للشركةال واملعد

  حتفاظال تدقيق ا

 تال بالسج

   يةخوالتاري  التقنية

 للمعدات

مهمة    سرئي 

 التدقيق  

06 

هيكل 

التجاري 

 .نالشح  و

  :تقدير وتقييم

 يتعلق بالتسويق  إدارة الجسر بما-

 دمات خوال  اإلجراءات  توفر كافة-

  .املجال  في هذا

 .ونخز امل  معرفة ودائع-
 

  تدقيق قسم بيع

 املنتجات التامة 

مهمة    سرئي 

 التدقيق  

07 

 

  .ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء املطلب الثاني: إدارة املخاطر

  .مؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء : أبرز املخاطر التي تواجهالفرع األول 

االقتصادية لتوزيع وبيع مواد   ة بإدارة املخاطر في الشركةصد قسم أو وظيفة خا  جيو    الحسب ما الحظناه فإنه   

اطر  املؤسسة حيث تتعدد هذه املخ  البناء ولكن بالرغم من ذلك تم كشف عن مجموعة من املخاطر التي توا جهها 

ت ال خطر يصدر من محتوى وسيرورة نشاطها، ومن خالل املقاب كل  صيةصو خبتعدد األنشطة التي تقوم بها ف

  :ريناها مع مسئولي الشركة استطعنا أن نذكر مجموعة من املخاطر من بينهاجحظات التي أ ال وامل

 



49 
 

  : املخاطر املالية. 1

بع   ∙ من  الشركة  تستعاني  لسوء  نظرا  املالية  ينعكاملخاطر  مما  املالية  الوظيفة  على مصداقية   سلبا  س يير 

تعاني الشركة أيضا من سوء تسيير  ∙ .املعلومات التي يتم استخدامها للتنبؤ باالحتياجات املستقبلية للتمويل

ة بمبالغ كبيرة وذلك لعدم تكالي إضافية كشرائها ملواد أولي  ينتها، حيث نجد أحيانا إنها قد تحمل أعباء أو  زخ

  .تعاني املؤسسة من خطر كش املعلومات للمنافسين ∙ .امها بشروط السوق إمل

 : املخاطر البشرية. 2 

األولية التي يتم   باملواد  من أهم املخاطر التي تهدد حياف العمال داخل املؤسسة هي تلك املخاطر املتعلقة ✔

ساسية واألمراض املز منة كالربو وذلك االمراض كالح  ضالتام، والتي تتسبب في بع   وجاستخدامها في تصنيع املنت

  املعالجة املستعملة فاإلنتاج  املواد السامة ةطور خنظرا ل 

ثل وتطبيق  األم  دامخستال كتراث بقواعد االت نتيجة عدم االال دمي اخود خطر يصيب العمال ومستجو  ✔

  .همالال عيل قوانين تجريم االتوعية وتف  جياب برامغمة والصحة املهنية عدم الوعي بها نتيجة ال إجراءات الس

 أنشطة التشغيل في اإلنتاج  ات الحرارية الناتجة عنثنبعانتيجة الظروف املناخية واال   ةئدزاخطر الحرارة ال  ✔

.  

  : املخاطر التجارية . 3

  العرض  ود خطر العج في تلبية كل طلبات الزبائن في السوق كالطلب أكثر منجو  ✔

  : املخاطر اإلنتاجية. 4

كثرة ✔ انفجارات وحرائق بسبب  إلى حدوث  يؤدي  مما  اإلنتاج  تقنيات  في   قدم معدات  األعطاب والصعوبة 

  .التاالالغيار   وبة وذلك لصعوبة قطاع الغيارعط ات املصالحالقيام بإ

ث من األخطار الطبيعية كالكوار   باإلضافة إلى بع املخاطر التي توا جه املؤسسة أخطار كغيرها من املؤسسات ✔

 خالطبيعية مثل الزلزال والفيضانات...إل 

  .ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد البناء الفرع الثاني : إدارة املخاطر . 

مديرية في املؤسسة وظيفته إدارة   د قسم أوج يو   المن املقابلة التي أ رينها أنه    اهخلصنمن خالل ما الحظناه  واست 

لهيكل التنظيمي للمؤسسة ولكن معالجة املخاطر والتحكم فيها موزعة  د لهذه الوظيفة في اجو ي  الاملخاطر أي أنه  

ارتها والسيطرة عليها من طرف  املخاطر املالية يتم إد  ال املخاطر التي توا جهها فمث  على املديريات، أي حسب نوع

مسئولة عن    ديريةاملالية واملحاسبية وكذا بالنسبة للمخاطر التجارية و يرها من املديريات ، أي أن كل م  مديرية

  .صهاخإدارة املخاطر التي ت

ومنهجية وفق مراحل   منظمة    خطة واضحة أو طريقة  سإن إدارة وتسيير الخطر في املؤسسة ال يقوم على أسا 

على ا تهادات كل مديرية أو كل قسم داخل   عتتوق  مسبقا كما درسناها في الجانب النظري ولكنة متسلسلة معد
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موا جهة املخاطر وحسب املعلومات التي استطعنا الحصول عليها من     في  حنجال يراها هي ا  املؤسسة والسبل التي

 :مراحل هيثلث  الخطر في املؤسسة تقتصر علىمراحل إدارة   ت استخلصنا أنال املقاب

 

الخطر املعطيات : تحديد  ملتل  مع  في  وتتمثل  الخطر  جهة  موا  في  األولى  املرحلة  يلص    هي  فيما  واملعلومات 

وطبيعة الخطر وذلك من خالل إتباع طرق    لتهديدات التي تحيط باملؤسسة، حيث يتم على أساسها تحديد نوعا

  : وأساليب تتمثل في

  .الخطر في الشركة بناءا على تجارب سابقة للمخاطر مشابهة تعرض لها الشركة يتم تحديد -

ل التعرف الدائم  ال خ  تعمل فيها املؤسسة من  ع على مستجدات البيئة التيلط التيتم تحديد الخطر بناءا على   -

  .خاطر التي يمكن أن تهدد الشركةحول امل  واملستمر فيمي يلص املستجدات البيئية التي يمكن أن توفر معلومات

الخطر ة :تقييم  در  ومعرفة  الخطر  تقييم  املؤسسة  في  املخاطر  إدارة  مرحلة  قاني  على سيرورة   تعتبر  قيره  ت 

األخيرة من وضع استراتيجيات وأولويات   ملؤسسة، وكذا دراسته من عدف أو ه لكي تتمكن هذهاألنشطة داخل ا

  : املخاطر، فإ راء تقييم الخطر فيها يقوم على ثلث طرق هي ختلف املعالجة والتحكم في م

تم تحديد ∙ التي  املخاطر  ترتيب  ة خطورته وذلك من خالل  أسا در  الخطر على  تقييم   : األولى  نوعها   الطريقة 

  .الناتجة عن كل خطر ةطور خال  وطبيعتها من املرحلة األولى ، وفق ترتيب منظم قائم على أسا در ة

الثانية : يتم وفقها تحديد الخطر  بناءا على احتمال وقوعه أي ترتيب األخطار التي توا ه الشركة ترتيبا  الطريقة   ∙

  .أولوياتها في املعالجة  كة تحديدزمنيا قائم على احتمال الحدوث وهذا ما يسهل على الشر 

ل ال الشركة من خ  مكن أن تتحملهاالعوائد والتكالي التي ي  سالطريقة الثالثة: يتم فيها تقييم املخاطر على أسا ∙

  .طرخالناتجة عن كل تعرض ال  تلفة ، حيث يتم تقييم ملة األخطار بتحديد التكلفةختعرضها للمخاطر امل

  : املعالجة

يتضمن األول استعمال األساليب    وقائي، حيث  الخري واالجقين عشلة في إدارة الخطر، تتضمن  هي آخر مرح

واملصادر التي تشكل الخطر والقضاء عليها نهائيا ، أما الثاني    املختلفة للتدخل والسيطرة على املواطن  واالجراءات

تلفة. فمعالجة املخاطر التي ترى املؤسسة  خمانعة لحدوث وتكرار ملة املخاطر امل  فيتمثل في تبنيي أساليب وقائية

ل إبرام عقود للت مين عليها وهذا بهدف التقليل من ال مين من خ استتعرض لها تكاد تقتصر على أسلوب الت  أنها

  .ت قيرها إلى أدنى مستوى  ةحد

أللخطار يقوم  تحديده     وعليه فإن املدقق الداخلي يقوم بإحصاء ميع األخطار التي تتعرض لها املؤسسة وبعد

  .طط يتضمن متل الحلول املقترحةخبوضع م

املخاطر ، أن املدقق     ار مع املدقق الداخلي حول موضوع إدارةالتربص ومن خالل الحو   ةناء فتر ثحظ أ ال لكن امل

على  يعمل    باملاطر املتوقعة ، كما أنه ال   الداخلي يقوم بالداخلي يقوم بإدارة املخاطر القائمة فقط، دون االهتمام

  تدقيق نظام إدارة املخاطر وتقديم االقتراحات
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  ح ه مصالجواملحتملة والتي توا    وذلك من أ ل رفع الكفاءة في التحكم في املخاطر الواقعة  ملجل االدارة بشا ن تحسينه ،

  .املؤسسة

 

  .البناء  ملؤسسة إنتاج و توزيع مواد املطلب الثالث : مهام املدقق الداخلي في إدارة املخاطر

املخاطر ومدى مساهمة ذلك في تسيير    ةبغية التعرف على مهام املدقق الداخلي للشركة محل الدراسة في إدار  

  أنشطتها با مان، تم إ جراء مقابلة مع املدقق الداخلي ومن خالل       االجابات املقدمة من طرف املدقق الداخلي

يقوم إعداد برنامج التدقيق  n-1ي االخير من السنة  لثفي الث ∙ : نبرز أهم املهام التي يقوم بها في النقاط التالية

  :من املدير العام، مع االخذ بعين االعتبار ما يلي  ، وذلك ب مر n الداخلي للسنة

 النقائص التي سجلها املدقق الداخلي في التقارير التي أعدها في السنوات السابقة. -

 لم تكن مبرمجة في تقارير املدقق الداخلي.   ياملشاكل املسجلة في السنة السابقة ،والت - 

 االمور املبرمجة في برنامج السنة املاضية، والتي لم يتم القيام بها لسبب ما.  -

  .توجيهات الراي املدير العام - 

تدقيقها - التي يجب  لهذه السنة    كما يجب أن يشمل برنامج التدقيق الداخلي أكبر قدر ممكن من الوظائف 

  .ون،و غيرهااخز ف األساسية كالشراء، املوارد البشرية، املئخاصة الوظا

  .عندما يكمل املدقق الداخلي إعداد البرنامج يقدمه للراي املدير العام الذي يقوم باملصادقة عليه

 يقوم املدقق الداخلي بعمليات التدقيق في إطار البرنامج املسطر.  n في السنة -

  .نظام الرقابة الداخلية يعمل املدقق الداخلي على تقييم -

 يعمل املدقق الداخلي على ضمان احترام األحكام القانونية والتنظيمية.  -

  .الناتجة عنه  وقية في املعلوماتثيسعى املدقق الداخلي إلى ضمان فعالية إ راءات التدقيق وتوفير املو  - 

  .يعمل املدقق الداخلي على حماية أ ول املؤسسة -

 داخلي على ضمان االستغالل األمثل للموارد املادية والبشرية. املدقق اليعمل  -

صية مع املدير العام ، كما يحضر  شخكل  اجتماعات  شر في  شيقوم املدقق الداخلي باستمرار باالتصال املبا  - 

  .اجتماعات مديري الوظائف الرئيسية

 ة. يتابع املدقق الداخلي تصحيح النقائص التي سجلها في تقاريره السابق -

م  - إليها  حاملصال  ف تلخيتابع املدقق الداخلي مدى تطبيق  التي توا ل  من خالل عملية    للتوجيهات والتعليمات 

    .التدقيق، وكذا التي قدمها الراي املدير العام
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   :ة الفصلتمخا

غانم والحوار مع البناء بمست   إنتاج وبيع مواد  االقتصاديةمن خالل الدراسة امليدانية التي قمنا بها في مؤسسة   

، و أن املدقق الداخلي  يملك خبرة واسعة    رطخاامل   إلدارةتعتمد نظام فعال    الاملدقق الداخلي تبين أن املؤسسة  

د فيها مصلحة متصلة جيو    اليمكنه من تفعيل أداء املؤسسة ، بحيث     في مجال إدارة املخاطر بالشكل الذي

وأن  ، املخاطر  ير    بإدارة  الداخلي  عن  املدقق  بالبحث  يقوم  وال  القائمة  املخاطر  على  فقط  اهتمامه  ك 

الرقابة    نظام  ةفي املستقبل، حيث يقتصر عمله على تقييم وتحديد مدى كفاء  املحتمل وقوعها أيضا   املخاطر

 ةباملؤسسة تدار بفعالية وكفاء ةودجطر املو خا ن م اكيده ب ال تال الداخلية من خ
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  : الخاتمة

من     هذه الدراسة تسلط الضوء على الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي في التقليل  خاللمن  حاولنا  

سريعة،    املخاطر في املؤسسة االقتصادية، حيث هذه األخيرة تنشط في بيئة متقلبة وتتميز بتغيرات

ناحية استمرارية نشاطها بالسلب من  قوتها  و    مما جعلها تواجه أخطار متعددة ومتنوعة تؤثر عليها 

واخذ   بها  املحيطة  والتغيرات  الظواهر  مختلف  بدراسة  مطالبة  املؤسسة  أن  مع  السوقية، 

  .اإلجراءات الالزمة ملواجهة التحديات  كل

وواضحة يجعلها     كذلك على املؤسسة إدارة وتسيير املخاطر وفق منهجية سليمة قائمة على أسس علمية

والحد   التهديدات  وتجنب  النجاح،  عامل  وتقويمهامتحقق  الخسائر  إلى  التعرض  من    ن  هي  وإدارتها 

وصحيحة قد     العوامل الرئيسية في ازدهار املؤسسة وتحقيق أهدافها، وعدم إدارتها بطريقة علمية

  .تؤدي بها إلى فقدان العوائد والفشل في تحقيق األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

  :النتائج

  :نتائج يمكن تلخيصها في النقاط التاليةبمجموعة من اللقد تم الخروج من البحث  ✔

الحديث الذي    للدور  نواالكاديمييإدراك العديد من ذوي االهتمام بالتدقيق الداخلي سواء املمارسين منهم  ✔

  يلعبه التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر؛

الخب  ✔ الن  الداخلية،  الرقابة  نظام  تحسين  في  تساعده  الداخلي  املدقق  وخبرة  العلمية كفاءة  واملؤهالت  رة 

 والتدريب في مجال العمل يساعده على تقييم وإدارة املخاطر والتقليل منها؛ 

ع إجراءات  وض  هناك إدراك لدى إدارة التدقيق الداخلي بأهمية إدارة املخاطر باملؤسسة االقتصادية وأهمية ✔ 

  التدقيق الداخلي في الحسبان املخاطر التي تتعرض لها املؤسسة؛

يتمثل دوره    صلت الدراسة على انه ليس من مهام وظيفة التدقيق الداخلي تحديد املخاطر وإدارتها وإنماتو  ✔

  .في تقديم االستشارات والتوصيات بشان إدارة املخاطر

  :التوصيات

االقتراحات ✔ بعض  نتقدم  أن  ارتأينا  الدراسة  هذه  من خالل  إليها  املتواصل  النتائج  نراها   على ضوء  التي 

  :اسبةمن

فيما يخص    وهذا  -بصفة مستمرة-ضرورة عقد دورات تدريبية، ندوات متخصصة وكذا مؤتمرا تعليمية ✔

  إدارة املخاطر ودور التدقيق الداخلي فيها؛

االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي وتفعيل دورها ملا لها من اثر ايجابي في دعم إدارة  ضرورة بذل املزيد من   ✔

  ام الرقابة الداخلية؛املخاطر وتفعيل نظ 
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دعم إدارة    ينبغي بذل املزيد من االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي وتفعيل دورها ملا لها من اثر ايجابي في ✔

  ية؛املخاطر وتفعيل نظام الرقابة الداخل

يعت ✔ والذي  منها  والتقليل  املخاطر  تسيير  فيها  بما  التسيير  املستجدات  مواكبة  املؤسسات  على  بر ينبغي 

  حديث النشأة خصوصا بالنسبة للمؤسسات الجزائرية؛

  ضرورة التنسيق بين قسمين إدارة املخاطر واملدقق الداخلي في املؤسسة؛ ✔

مهامه على    العمل على استمرارية تدعيم مقومات استقاللية املدقق الداخلي لكي يتمكن من القيام بأداء ✔

  .أكمل وجه

  :الصعوبات

 :البحث واجهتنا عدة صعوبات أهمهاأثناء انجاز هذا  ✔

 لم نجد املراجع املختصة في مجال إدارة املخاطر؛   •

 قلة الدراسات السابقة املشابهة للموضوع  •

  :أفاق البحث

املطروحة وحسب املعلومات واملعطيات    اإلشكاليةهذه الدراسة معالجة هذا املوضوع في حدود    خاللحاولنا من  

الدراسة قد أحاطت بكل جوانب املوضوع وبكل  املتوفرة والتي أمكن الحصول ع ليها، ومنه  يمكن اعتبار هذه 

أبعاده، ألنه تبقى بعض النقاط تستدعي فتح أبواب وأفاق علمية جديدة ولهذا الصدد نقترح عددا من املواضيع  

 :ستقبليةالتي يمكن أن تشكل مواضيع م

  دور التدقيق الداخلي في تعزيز حوكمة الشركات؛ 

 ؛االقتصاديةالداخلي في تقويم نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة  دور املدقق 

  ؛االقتصاديةمدى تطبيق معايير التدقيق الداخلي في املؤسسة 
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 : ملخص

دور   على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  بمؤسسةهدف  املخاطر  إدارة  تفعيل  في  الداخلي  التدقيق   وظيفة 

EDIMCOعليها املؤسسات و التي ال يمكن االستغناء    ،فوظيفة التدقيق الداخلي تعد من أهم الوظائف التي ترتكز

يفة  تعمل وظ  .عنها،ملا لها من أثر في تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية ، و املساهمة في تقييم و إدارة املخاطر

التدقيق الداخلي على تقديم أنشطة استشارية ملساعدة اإلدارة في تفعيل إدارة املخاطر، و أخرى تأكيدية تتمثل في 

إدارة املخاطر من خالل  تو  الداخلية بشأن  الرقابة  تأكيد معقول حول موثوقية و مالئمة املعلومات، و نظم  فير 

ملعايير الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي و التي يتوجب  تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ، وفقا ملا جاء في ا

 . مطابقتها وترجمتها على واقع التدقيق الداخلي

 :إدارة مخاطر، تدقيق داخلي، معايير دولية، مؤسسة ات مفتاحية كلم .

. Abstract: This study aims to identify the role of the internal audit function in the activation of risk 

managementin enterprise EDIMCO,The function of intern al audit is one of the most important 

functions on which enterprises’ are based, and which can not be dispense with, because of their 

impact on the design and development of the internal control system,Also to measure the efficiency 

of use of available resources, and to contribute to evaluation and risk management. The internal 

audit function provides advisory activities to assist management in the activation of risk 

management. 

Key Words: risk management, internal audit, International Standards, enterprise. 




