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وتقديرشكر    

والصالة والسالم على النبي المصطفى. وكفى،الحمد هللا    

ي عبد  شنا–للدكتور المشرف    والتقديربالشكر    بعد: أتوجهأما  
 العمل،ا  كل المجهودات التي بذلها معنا في إتمام هذ  على -الكريم

في مجال البحث.  والمرشدفكان لنا نعم الموجه    

كل العون    كما نشكر محاسب مؤسسة بيبو للبسكويت الذي قدم لنا
.التي كانت تخدم البحث  واقتراحاتمن المعلومات    والمساعدة  

ين لم يبخلوا  لذجميع األساتذة ا  إلىكما ال يسعني إال أن نقدم بالشكر  
ن على إنجاز  خاصة من مد لنا يد العو   والزمالءعلينا بنصائحهم العديدة  

.هذه المذكرة  
 

 بق لم الطالبتين:                        

وسوهاءالشيماء برحمون  



 

 
 

 

اءاإلهد  

الذي منحني العلم    وتعالىهلل سبحانه    والشكرالحمد هلل  
على إتمام هذا العمل المتواضع.  والمعرفةوالقدرة  

لغالية  ق لبي أمي ا  وفرحةأهدي ثمرة عملي وجهدي إلى منبع الحنان  
فخري أبي الغالي.  والعطاءومصدرمن نور ق لبي بالحب    وإلى  

وتي  ما أملك الذين دعموني بالقوة إخ  وأغلىسبب سعادتي    وإلى
 رعاهم هللا.

لي  د  سن  وكانوصديق اتي الكريمات الذين رافقوني    وإلى
 " وشيماءياسمين»

متمنيا للجميع دوام الصحة   بعيد،من ساندني من قريب أو    وكل
 .والعافية

 سوهاء براهميالطالبة: 



 

 
 

 

 اإلهداء
 

الحمد هلل و الشكر هلل سبحانه و تعالى الذي منحني العلم و المعرفة و  
 .القدرة على إتمام هذا العمل المتواضع

نور ق لبي أمي الغالية التي غمرتني بحبها و  أهدي ثمرة جهدي إلى  
عطفها و حنانها و وقوفها بجانبي طوال هذا المشوار, و إلى أبي العزيز  
الذي أحاطني برعايته و حبه و دعواته , أدعو هللا أن يحفظهما و يطل  

 في عمرهما.

بة التي  و إلى صاحبة الق لب الطيب التي ساعدتني بالفعل و الكلمة الطي
 يهدى لها كل شيء جميل: خالتي صباح.تستحق أن  

 رعاهم هللا.سندي في هذه الحياة أخوتي    و إلى سبب سعادتي و

إلى صديق اتي الكريمات الذين وقفو معي في أصعب الظروف و  
 قدموا لي مساعدة " وسام, شريفة"

و كل من ساندني من قريب أو بعيد, متمنيا للجميع دوام الصحة و   
 العافية.

اءالطالبة: برحمون الشيم



 

 
 

 الملخص

  
 امللخص:

مبؤسسة " هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر  
ملعايري الدولية مع عرض مفهوم الوظائف وا ،-بسكرة– " سيدي عقبةللبسكويت بيبو

مراحل هذه ،كما مت التعرض ملاهية املخاطر وإدارة املخاطر مع توضيح للتدقيق الداخلي
 األخرية، وكذا العالقة بني التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر.

،مث حتليل بياانت ن األسئلة على العاملني ابملؤسسةقد مت إجراء مقابلة و طرح جمموعة م   
هذه املقابلة و اختبار الفرضيات, حيث توصلت هذه الدراسة اىل أن أدوار التدقيق 

سم إىل أدوار رئيسية وأدوار مشروعة، كما تبني أن املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر تنق
الداخلي ملتزم أبداء أدواره يف إدارة املخاطر ،كما أنه ملتزم بعدم القيام ابألدوار اليت ال 

 ينبغي القيام هبا.
ويف األخري خلصت الدراسة اىل جمموعة من الفرضيات أمهها على املؤسسة أن تعمل   

على وجود هيكل منظم و ممنهج إلدارة املخاطر، والذي سيعمل بطريقة واعية على 
تصنيف و حتديد كل املخاطر اليت ميكن أن تواجهها، ومن مث العمل على التحكم فيها 

 أبقل التكاليف.
Summary 

The aim of this study was to identify the role of internal audit in 

risk management at BIBO BISCUITS, presenting the concept of 

functions and international standards for internal auditing. Risk 

management and risk management were also exposed to 

clarification of the latter stages, as well as the relationship 

between internal audit and risk management. 

An interview was conducted and a series of questions were 

asked to the employees of the organization and then analyze the 

data of this interview and test hypotheses, where this study 

found that internal audit roles in risk management are divided 

into key roles and legitimate roles and found that the internal 

auditor is committed to fulfilling his roles in risk management, It 

was also committed not to fulfil the roles that should not be 

played. 

Finally, the study found a range of hypotheses, the most 

important of which is the need for the organization to work on a 

structured and systematic risk management structure, which will 

work in a conscious manner to classify and identify all the risks 

it can face, thereby managing them at the lowest cost.
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 املقدمة

مبختلف أنواعها وأشكاهلا خاصة منها االقتصادية يف بيئة متغرية وعدمية االستقرار، هذا ما تنشط املؤسسة 
عرضة للكثري من األخطار اليت حتول دون حتقيق أهدافها املسطرة، هلذا تلقى إدارة املخاطر اهتماما جيعلها 

 متزايدا من شىت املؤسسات لدورها الفعال يف التحكم مبخاطر بيئة األعمال.
 كما أن وعي املؤسسة ابملخاطر احملدقة هبا، من خالل تسليط الضوء عليها بتحديدها والتعريف هبا ومن مث
تقوميها وإدارته، جيعل املؤسسة قادرة يف التحكم فيها أو جتنبها ومن مث التقليل من اخلسائر املمكنة األمر الذي 

 يساعدها على بلوغ أهدافها واحلفاظ على استقرارها واستمرارها.
 ومن جهة أخرى جاء التدقيق الداخلي هبدف اكتشاف األخطاء والتالعب ومساعدة األفراد داخل املؤسسة
للقيام مبسؤولياهتم املتعلقة هبم بدرجة عالية من الكفاءة، ومع التطورات احلاصلة يف العامل مل يعد هدف التدقيق 
الداخلي مقتصرا على الوظائف التقليدية املنحصرة يف الفحص والتقييم بل تعداها إىل تقدمي خدمات استشارية  

 دارة املخاطر.كقيمة مضافة للمؤسسة خبصوص نظام الرقابة الداخلية وإ
 

 إشكالية الدراسة: .0

دوره يف خلق القيمة من خالل تفعيل خمتلف بسبباليت عرفت تطورا ملحوظا مع تطور تعريفه  الداخليالتدقيق  أمهيةانطالقا من 
 :املوالية اإلشكاليةاملخاطر بطرح  إدارةوهو  األنظمةهذه  أحدجاءت الدراسة احلالية لتسلط الضوء على  ،ابملؤسسة األنظمة

 ؟ ؤسسةاملخاطر ابمل إدارةما هو دور التدقيق الداخلي يف  -
 :الفرعية املوالية إلىاألسئلةواليت مت تفريعها 

  املخاطر؟ إدارةخيص  فيما ؤسسةاملهل يقدم املدقق الداخلي خدمات أتكيدية إلدارة 
  ؟تقع مسؤولية إدارة املخاطر على عاتق املدقق الداخليهل 
 يعمالملدقق الداخلي على تطوير إسرتاجتية إدارة املخاطر لتتوافق مع نواتج القوائم املالية هل 

 
 الدراسات السابقة: .4
  دراسة ورود انهض الشوا، بعنوان:"دور التدقيق الداخلي يف إدارة خماطر بيئة العمل )من وجهة نظر موظفي وزارة

املالية بقطاع غزة(". هدفت إىل الوقوف على أمهية دور التدقيق الداخلي حنو إدارة خماطر بيئة العمل وذلك من 
لديهم، ومدى استطاعة املدقق الداخلي تقدمي رأيه  خالل تقييم مدى توافر الكفاءة العلمية واخلربة املهنية

املستقل بعيدا عن ضغوطات العمل،ومدى التزامه ابملعايري املهنية الواجبة. ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم 
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استبيان.كما اعتمد  011منها على موظفي وزارة املالية واسرتداد  091كأداة جلمع البياانت وتوزيع   استبياان
 لتحليل البياانت اجملمعة وتوصيل إىل عدة نتائج أمهها:spssلى الربانمج اإلحصائي الباحث ع

 ترفع الكفاءة املهنية قدرت املدقق الداخلي لتمكنه من إدارة املخاطر يف بيئة العمل. -
 ضرورة تعزيز املدقق الداخلية إلدارة املخاطر من خالل اإلفصاح والشفافية واملتبادلة يف بيئة العمل. -
سيق مع اإلدارة جيعل أنشطة املدقق الداخلي قادر على إدارة املخاطر وتدعيم أنشطته ووجود التن -

 الصالحيات الكاملة للمدقق واألخذ بتوصياته يف كافة اجملاالت، وتفعيل إدارة خماطر بيئة العمل.
 بعنوان: "دور جلان التدقيق يف حتسني كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة  ،دراسة خلدون عودة هللا عبد هللا بطوش

املخاطر يف شركات الكهرابء األردنية". هدف هذه الدراسة إىل معرفة دور جلان التدقيق يف حتسني كفاءة التدقيق 
مع البياانت و الداخلي إلدارة املخاطر يف شركات الكهرابء األردنية، و لتحقيق ذلك مت تصميم استبانة كأداة جل

منها و حللت بياانهتا ابستخدام 25فرد، مت اسرتداد  11توزيعها على عينة جمتمع الدراسة اليت كانت حبجم 
 وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها: spssبرانمج 

 .توجد عالقة مرتفعة بني كفاءة التدقيق الداخلي وبني قدرة شركات الكهرابء األردنية على إدارة املخاطر -
ني حتسني كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة املخاطر يف شركات بتوجد عالقة متوسط بني دور جلان التدقيق و  -

 الكهرابء األردنية.
توجد عالقة بني احملددات اليت تعيق مسامهة جلان التدقيق يف حتسني كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة املخاطر يف  -

 شركات الكهرابء األردنية. 
 ديب مصطفى رضوان، بعنوان "أثر التدقيق الداخلي على إدارة املخاطر يف ضوء معايري التدقيق  دراسة إيهاب

الدولية دراسة حالة البنوك الفلسطينية يف قطاع غزة". اليت هدفت إىل التعرف على مدى أتثري التدقيق الداخلي يف 
لتحقيق أهدافها مت تصميم استمارة و  التدقيق.إدارة املخاطر املصرفية يف البنوك التجارية بقطاع غزة وفقا ملعايري 

اخليني يف البنوك التجارية يف قطاع غزة و كان حجم العينة زرعت على املدققني الدأداة جلمع البياانت، و استبيان ك
 spssاستبانة، عوجلت البياانت ابستخدام األدوات اإلحصائية اليت يوفرها برانمج 31فردا، حيث مت اسرتداد  33

 وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
بني تطبيق معايري السمات واملتمثلة يف )االستقاللية، والكفاءة املهنية...(، من أجهزة التدقيق  ةوجود داللة اجيابي -

 الداخلي يف املصارف التجارية الفلسطينية وبني إدارة املخاطر.
يف )إدارة أنشطة التدقيق، التخطيط، وإدارة املوارد، التحكم  وجود داللة إجيابية بني تطبيق معايري األداء املتمثلة -

قبل أجهزة التدقيق الداخلي يف املصارف التجارية الفلسطينية وبني إدارة  ناملؤسسي وحتديد املعلومات..( م
 املخاطر املصرفية.

 ليات تطبيقيها.وجود داللة اجيابية بني دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر املصرفية ومدى إدراكه آل -
 منوذج الدراسة: .4
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 يوضح الشكل التايل:

 املتغري التابع                                         لاملتغري املستق
 
 
 املصدر:من إعداد الطالبتني  

 الفرضيات: .1
 التالية:لإلجابة عن اإلشكالية املطروحة ميكن صياغة الفرضيات 

 .الفرضية األوىل: يقدم املدقق الداخلي خدمات أتكيدية إلدارة مؤسسة فيما خيص إدارة املخاطر 
  .الفرضية الثانية:يتحمل املدقق الداخلي مسؤولية إدارة املخاطر 
 .الفرضية الثالثة:يعمل املدقق الداخلي على إسرتاتيجية إدارة املخاطر للتوافق مع نواتج القوائم املالية 

 

 منهج الدراسة: .4
حىت يتم اإلطاحة حبيثيات هذا املوضوع مت كل من املنهج الوصفي والتارخيي على مستوى كل من اجلانبيني النظري 
والتطبيقي، ابلنسبة للفصل النظري وظف املنهج الوصفي للتعريف مبتغريي الدراسة ومها التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر 

أما املنهج التاريخ فقد برز أثناء البحث يف نشأة وتطور التدقيق الداخلي، هذا عن  إىل جانب عالقة الثاين ابألول،
النظري أما التطبيقي فقد وظف أيضا املنهج التارخيي عند إعطاء حملة عن ظهور وتطور املؤسسة، ليتم بعدها توظيف 

 املنهج الوصفي فيما تبقى من الدراسة امليدانية.
 

 أهداف الدراسة: .4
 احلالية إىل حتقيق األهداف التالية: هتدف الدراسة

 .التعرف واإلحاطة ابجلوانب النظرية لكل من التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر -
 حماولة معرفة العناصر اليت تربط إدارة املخاطر ابلتدقيق الداخلي. -
ابملؤسسة التعرف على األدوار اليت ميكن للتدقيق الداخلي أن يقوم هبا يف عملية إدارة املخاطر عام و  -

 بشكل خاص.
 حدود الدراسة: .0

لقد مت إجراء الدراسة احلالية من حيث اجملال املكاين ابملؤسسة بيبو للبسكويت املتواجد مقرها على مستوى 
  52/12/5155إىل  01/12/5155أما عن اجملال الزمنيفكان من  -بسكرة-بلدية سيدي عقبة

 إدارة املخاطر التدقيق الداخلي 
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 أسباب اختيار املوضوع: .4

 للبحث فيه بناء على مجلة من األسباب منها:مت اختيار هذا املوضوع 

 رغبة الطالبتني يف التوسع والبحث يف هذا اجملال. -
 حماولة معرفة الروابط بني عنصري التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر. -
نظرا لقلة البحث يف هذا املوضوع داخل جامعة، أرادت الطالبتني أن تسامها ولو ابلشيء اليسري الن  -

 ن هلا فضل كبري يف تكوينهما.هذه اجلامعة كا
 تصميم البحث: .4

حىت يتم اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة وأتكيد أو نفي فرضياهتا مت اعتماد فصلني، الفصل األول نظري سيتم 
التعرض فيه لإلطار املفاهيمي للدراسة من خالل ثالث مباحث على التوايل: التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر، 

خاطر ابلتدقيق الداخلي، أما الفصل الثاين فسيكون دراسة ميدانية مبؤسسة بيبو للبسكويت وعالقة إدارة امل
تستعرض هي األخرى ثالثة مباحث: تقدمي عام ملؤسسة بيبو للبسكويت، اإلطار  -بسكرة-سيدي عقبة 

 ائج املتوصل إليها.املنهجي للدراسة امليدانية، اختبار فرضيات الدراسة لتختم بعدها خبامتة عامة تربز أهم النت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمهية الدراسة: .01
تعد إدارة املخاطر عملية ضرورية الستمرار ومنو املؤسسات االقتصادية والعمل على زايدة أرابحها ومحايتها من 
األخطار، وحىت هذه العملية فعالة كان لزاما إخضاعها للرقابة والتدقيق حىت يتم تقييمها وتصحيح احنرافاهتا 

دور التدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر وتقدمي قيمة مضافة للمؤسسة من خالهلا. ولعل جائحة   وهنا أييت
 كوروان اليت كبدت العامل ومؤسساته حاليا خسائر كبرية جدا ألكرب دليل على أمهية هذا املوضوع.

 خطة خمتصرة للدراسة: .00



 مقدمة عامة
 

 ه
 

 مت تقسيم البحث إىل فصل نظري وفصل تطبيقي:
تم التطرق فيه إىل اإلطار النظري الذي يتكون من ثالث مباحث، األول حيتوي على اإلطار الفصل األول سي

املفاهيمي للتدقيق الداخلي من حيث تعريفه ووظائفه واملعايري الدولية له، يف حني تناول املبحث اثين على 
راحل وطرق إدارة املخاطر، اإلطار املفاهيمي إلدارة املخاطر من حيث ماهية املخاطر وماهية إدارة املخاطر وم

 أما املبحث األخري فيحتوى على عالقة إدارة املخاطر ابلتدقيق الداخلي.
الفصل الثاين وهو الفصل التطبيقي يتضمن الوسائل والطرق املنهجية للدراسة، عرض النتائج وحتليلها، التأكد 

 من صحة الفرضيات أو نفيها.
 
 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل األول

 دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر
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 تمهيد

نتيجة تطور نشاط املؤسسات مبختلف أشكاهلا كان البد من احكام السيطرة عليها والسعي لتطويرها أكثر، 
فظهر بذلك التدقيق كوسيلة لتفعيل الرقابة على األفراد، وتقدمي املساعدة االدارية الالزمة لذلك وخاصة لتدقيق الداخلي 

بة الفعال، حيث أنه ميثل أداة إدارية تتابع نظام الرقابة داخل وحدة الذي يعترب ركيزة أساسية من ركائز لتفعيل نظام الرقا
املؤسسة لتؤكد على العمل اجليد للوحدة من عدمه، لتتطور هذه املهمة وتصبح نشاط مستقل 

 يعنىبإضافةقيمةملموسةوحتسينالعمليات داخل املؤسسة وما زاد أمهيته تطور املعايري املتعبة فيه. 

حماية للمؤسسة من مجيع األخطار اليت حيتمل التعرض هلا، كما توجد عالقة بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر هي ك
وإدارة املخاطر فالتدقيق يساهم يف تنفيذ خطوات ادارة املخاطر والتوصل اىل حلول عملية حسب حتديد اسباب هذه 

 املخاطر.

 ث مباحث كما يلي:ولإلملام أكثر مبوضوعنا ارتئينا اىل تقسيم هذا الفصل اىل ثال

 املبحث األول: التدقيق الداخلي.

 املبحث الثاين: إدارة املخاطر.

 .الداخلي املبحث الثالث: عالقة إدارة املخاطر ابلتدقيق
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 املبحث األول: ماهية التدقيق الداخلي
يعتربالتدقيقالداخليحاليامنأمهالوظائفالتيتعملعلىتحسينأيعمليةداخالملؤسسة،فهويسعىلحماية 

صوصامعكربحجمهاوتشعبأعماهلا،وابلتالييؤديذلكإلىضمانبقائها املمتلكاخت
ةالبالغةمنطرفاملؤسسة،وقدمتتصميمهذااألخريليكومنستقالوتوكيداموضوعياونشاطااستشار واستمرارها،فأصبحالتدقيقالداخلييوليباألمهي

اييهدفإلىإضافةقيمةوحتسينعمليااتملؤسسات،حبيثيساعدهذهاملؤسسات يف اجناز أهدافها من خالل 
 هنجمنتظمومنضبط،لتقييموحتسينفعاليةعملياإتدارةاملخاطر،الرقابةوحوكمةاملؤسسات.

املبحث اىل التعرف اىل ماهية التدقيق الداخلي واالملام أبهم عناصره، قسمنا املبحث اىل ثالث تطرقنا من خالل هذا 
مطال اساسية: املطلب األول: ماهية التدقيق الداخلي، املطلب الثاين: وظائف التدقيق الداخلي أما املطلب الثالث: املعايري 

 الدولية للتدقيق الداخلي.

 لداخلياملطلب األول مفهوم التدقيق ا

ويعدالتدقيقالداخليأحدعواماللبيئةالرقابيةالسليمةملسامهتهفيتوفرينظامرقابةداخليفعالوقدحظيتهذهالوظيفةابهتماممنقبلكافةالفئ
ااتملهتمةابملنشآاتالقتصاديةلضمانقدرهتاعلىمواكبةالتغريات، وللوصول اىل ماهية التدقيق الداخلي البد من اعطاء مفهوم له 

مه، وهذا ما سنتطرق اليه يف هذا املطلب من خالف الفرعني، الفرع األول: مفهوم التدقيق الداخلي والقرع ومعرفة أهدافه ومها
 الثاين: مهمه وأهدافه.

 الفرع األول: التدقيق الداخلي

 أوال: تعريف التدقيق

فالرومانيني كانوا يقومون وتعين االستماع، " Audire" مشتقة من الكلمة الالتينية" audit"لغة: إن كلمة التدقيق  -أ
 بتعيني مراقبني لفحص العمليات احلسابية يف جلسات استماع عامة.

 .(6، صفحة 7102)اهلدى، " استقصىعليه" مندقق،ودققفيشيءيعينأما كلمة التدقيق يف اللغة العربية 

 اصطالحا: -ب

قمن صحة عمليةفحصمستنداتودفاتروسجالاتملؤسسةفحصافنياانتقادايحمايداللتحق "ويعرفبأنه
فحص  " ،أوأبنه "العملياتوإبداءالرأيفيعدالةالبيااناتملاليةللمنشأةاعتماداعلىقوةنظامالرقابةالداخلية

، 7102انتقادييسمحبتدقيقاملعلومااتملقدمةمنطرفاملؤسسةواحلكمعلىالعمليااتلتيجرتوالنظماملقامةاليت أنتجتتلكالعمليات )اهلدى، 
 .(2صفحة 

تبار تقين صارم وبناء أبسلوب من طرف مهين مؤهل ومستقل، بغية إعطاء معلل على وعرف التدقيق على أنه:" اخ
نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة، وعلى مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل 
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الصورة الصادقة على املوجودات ويف الوضعية املالية ظرف وعلى مدى احرتام القواعد والقوانني واملبادئ احملاسبية املعمول هبا يف 
 (.6ونتائج املؤسسة" )أمحد و مناعي، صفحة 

 (:07، صفحة 7112ومن التعاريف السابقة جند أن التدقيق يتضمن وظيفتني أساسيتني مها )مطاحن، 

 .الفحص للدفاتر والسجالت واملستندات 

  عملية التدقيق وهو ما يسمى ابملنتج النهائي للتدقيق متمثال إيصال املعلومات اليت حيصل عليها املدقق من
يف تقرير مدقق احلساابت حيث تكمن القيمة املضافة لعملية التدقيق يف مساعدة مستخدم املعلومات على 

 اختاذ قرار تقييم جودة ونوعية املعلومات اليت يتضمنها تقرير املدقق.

 مفهوم التدقيق الداخلي  :اثنيا

املدققني الداخليني التدقيق الداخلي على أنه: "وظيفة تقومي مستقلة تنشأ داخل الشركة، هبدف مساعدة  عرف املعهد
أفراد الشركة على تنفيذ مسؤولياهتم بفاعلية من خالل تزويدهم ابلتحليالت والتقوميات والتوصيات واملشورة واملعلومات املختصة 

 (.77، صفحة 7106بفحص األنشطة" )شعبان، 

على أنه:" تقومي أنشطة  7112املعدل عام  601وضع جملس معايري التدقيق الدويل وفقا ملعيار التدقيق الدويل  بينما
املنشأة املتعارف عليها كخدمة للمنشأة ومن ضمنها وظائفها من بني أشياء أخرى نظام الرقابة الداخلية وفعاليته" )شعبان، 

 (.77، صفحة 7106

ى أنه: " وظيفةتدقيقداخليةمستقلةيقومبهافردأوأفراد أو كما عرف التدقيق الداخلي عل
جهازمنداخالملنشأةمنأجلخدمةاإلدارةعنطريقالتأكدمنكافةأنظمةالرقابةالداخليةأهناتعملبشكلكفءوفعاللتحقيقجميعأهداف 

عمليةالتحكماملؤسس" النظامالرقابيكماحددهتااإلدارة،وذلكباستخدامطريقةخمططةومنظمةلتقييموحتسينفاعليةإدارةاملخاطروالرقابةو 
 (.70، صفحة 7102)املدهون، 

وتعرفه اجلمعية االستشارية للمحاسبني الربيطانيني على أنه: "يشمل كل من نظم املراقبة واملالية وغريها، واليت تضعها 
أكرب إدارة املؤسسة هبدف تسيري خمتلف العمليات بصفة منظمة وفعالة، لضمان احرتام سياسات ومحاية األصول، وضمان 

مقدار ممكن من الدقة والصحة للمعلومات املسجل"، ومن هذا التعريف نستنتج أن اللجنة الربيطانية للمحاسبني تنظر للتدقيق 
الداخلي على أهنا جمموعة أنظمة املراقبة املالية وغريها من قبل االدارة من أجل تسيري أعمال املؤسسة بصفة منتظمة وفعالة 

فعال واحلفاظ على أصول املؤسسة وضمان قدر اإلمكان دقة ومشولية املعلومات احملاسبية )أمحد و وكذلك من أجل التسيري ال
 (.72مناعي، صفحة 

ويعرف التدقيق الداخلي على أنه جمموعة األنظمة واالنشطة املستقلة اليت متارسها االدارة يف املؤسسة هبدف مساعدهتا 
دقة املعلومات احملاسبية واالحصائية والتأكد من كفاية قيمة االحتياطات  يف حتقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان

املتخذة حلماية أصول املؤسسة، من خالل التأكد من تنفيذ املوظفني للسياسات واخلطط االدارية املتفق عليها، ويف قياس 
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االنتاجية املخطط هلا )رابيعة،  صالحية تلك اخلطط والسياسات، للتأكد من قدرة املشروع الوصول اىل درجة من الكفاية
 (.01، صفحة 7102

ويتضمناملفهوماحلديثللتدقيقالداخليكوهننشاطتقييمومستقالداخالملنشأةوكوهناوظيفةاستشارية،ابإلضافةإلىامتدادنشاطهإلىج
 .ميعأنواعالرقااباتإلدارية

اسبيةوالضبطالداخلي،وهيوظيفةاستشاريةأكثرمنكوهناتنومنهناجندأنوظيفةالتدقيقالداخليالتقتصرعلىالرقابةاالداريةفقطبلشملتالرقابةاحمل
 (.02، صفحة 7106فيذية )إبراهيم، 

 "ويعرفالتدقيقالداخليبأنه

جمموعةمنأنظمةأوأوجهنشاطمستقلداخالملشروعتنشئهاإلدارةللقيامبخدماهتافيتحقيقالعملياتوالقيودبشكلمستمرلضماندقةالبيااناتحملا
االحتياطااتملتخذةحلمايةأصولوممتلكااتملشروعوفيالتأكدمنإتباعموظفياملشروعللسياساتواخلططواسبيةواإلحصائيةوالتأكدمنكفايةقيمة

إلجراءااتإلداريةاملرسومةهلموفيقياسصالحيةتلكاخلططوالسياساتومجيعوسائاللرقابةاألخرىفيأداءأغراضهاواقرتاحااتلتحسينااتلواجبإدخا
 (.020، صفحة 7111لقصوى" )أمني، هلاعليهاوذلكحتىيصالملشروعإلىدرجةالكفايةاإلنتاجيةا

 الفرعالثاين: مهام وأهداف التدقيق الداخلي

 أوال: مهامه

وقدكانتمهامالتدقيقالداخليفيالفرتااتلسابقةتركزعلىاالحدااثملاليةواحملاسبيةومنثماتسعتمهامهلتشملتحديداملخاطرالتييمكنأنتؤثر 
لتيتقومبهااملنشأةتتموفقالقواعداملوضوعةهلا سلباعلىأداءاملنشأةوكذلكإلىالتأكدمنأانالجراءاتوالعملياات

 (:70، صفحة 7106وتتعددمهامواختصاصاإتدارةالتدقيقالداخليكمايلي )إبراهيم، 

 رفعتقاريرالتدقيقالداخليلإلدارةالعلياحوالألنشطةاملختلفة،ومتابعةتنفيذ التوصيات. 
 تقييماملخاطرالتيقدتواجهاملنشأةبصفةدورية. 

  واإلجراءات املتبعة، ومدى مسامهتها يف حتقيق أهداف املنشأة.قياس كفاءة األساليب 

 .تقييم مدى االلتزام ابلقوانني واألنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة 

 .التقرير عن األداء العام للمنشأة وأقسامها ومدى تنفيذها للخطط املرسومة 

  الواثئق احملاسبية.التحقق من دقة وصحة العمليات واملعامالت املالية عن طريق فحص 

 اثنيا: أهدافه

 األهداف األساسية -أ

 :( 72، صفحة 7106وهيتحققضمانتحقيقأقصىكفايةإنتاجيةممكنةوأمهه )شعبان، 

 التأكدمناتباعالسياساتواإلجراءااتملوضوعةومداىاللتزام هبا. 
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 تقيماخلططوالسياساتواإلجراءااتملوضوعة. 

 احملافظةعلىأموالوموارداملنشأةواحملافظةعمىاالختالسوسوءاالستعمال. 

 واخلططاختاذالقراراتورسالسياسات (ةالتحققمندقةالبيااناتحملاسبي ( 

 االلتزامبتزويداهليئااتإلداريةاملختلفةببياانمتحاسبيةدقيقةوصادقة. 

 اانتوالتقاريرواملاليةواإلحصائيةااللتزامبتزويداملستواياتإلداريةابملفارقاتوالتحليالتوالدراساتوالبي. 

 رفعالكفاءةاإلنتاجيةابقرتامحاترامهنتعديالتوحتسينامتالئمة. 

 :األهداف الثانوية -ب

 :يقوماملدقق الداخليبتقدخمدماتشتىلإلدارةأمهها

 تنفيذبراجمالتدريبالتيتنظمهاإدارةاألفرادملعامليناجلددوالقدامى. 

 بذجليدالعاملينعلىحسنأداءواجباهتبدقةوعنايةوبدونتأخري. 

 .منعأواحلدمنارتكاابألخطاءوالغشوالتالعب 

 .القيامبدراساتوحبوثبناءعلىطلباإلدارة 

 كما أن له األهداف التالية:

 :ميكنأنيكلفقسمالتدقيقالداخليبمسؤوليةمراجعة أنظمةالرقابةواالشراف  اإلشرافعلىالرقابةالداخلية
 .عليهاوالتوصيةبعملتحسيناتعليها

 ميكنأنيكلف قسم التدقيق الداخلي مبراجعةالوسائل فحصاملعلومااتملاليةوالتشغيلية:
املستخدمةلتحديدوقياسوتصنيفواعدادالتقاريرحوالملعلومااتملاليةوالتشغيلية 

 .عينةحواللبنوداملختلفةمبافيهااالختبارااتلتفصيليةللمعامالت وأرصدةاحلساابتواالجراءاتولعمالستفسارامت

 ميكنأنيكلفقسمالتدقيقالداخليبمراجعةالنشاطات  :مراجعةاألنشطةالتشغيلية
 .التشغيليةمنالناحيةاالقتصاديةومنناحيةالفاعليةوالكفاءة،مبافيذلكنشاطات املنشأةغرياملالية

  ميكنأنيكلفقسمالتدقيقالداخليبمراجعةااللتزام  :انينواألنظمةمراجعةااللتزامبالقو
 ابلقوانينواالنظمةواملتطلبااتخلارجيةاألخرىوسياساتوتوجيهااتإلدارةواملتطلبات الداخليةاألخرى.

 ميكنأنيساعدقسمالتدقيقالداخلياملؤسسةمنخاللتحديدوتقييم إدارةاملخاطر:
 .نظمةالرقابةاملخاطرامللمةواملسامهةفيتحسينإدارةاملخاطروأ
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 ميكنأنيقيمقسمالتدقيقالداخليعمليةاحلوكمةفيمايتعملبتحقيقهاألهدافها حلوكمةا :
املتعمقةابألخالقوالقيمةوادارةاألداءواملساءلةوايصاملعلومااتملخاطروالرقابةإىل 

، صفحة 7106)شعبان، اجلهااتملعنيةفياملؤسسةوفاعليةالتواصلبيناملكلفينبالرقابةواملدققينالداخليني واخلارجيينواإلدارة 
72). 

 املطلب الثاين: وظائف التدقيق الداخلي

 (:20، صفحة 7102إن خدمات ووظائف التدقيق الداخلي تشمل االيت )الوردات، 

: واليت هتتم ابلتقييم املوضوعي لألدلة من أجل تقدمي رأي مستقل أو استنتاجات ختص العملية أو خدمات التأكيد -0
وعات، طبيعة ونطاق مهمة التأكيد تتحدد بواسطة املدقق الداخلي، ويوجد بشكل عام النظام أو غريها من املوض

 ثالث أطرف مشاركة يف خدمات التأكيد هي:

 .الشخص أو اجملموعة املشاركة يف العملية 

 املدقق الداخلي(.ص او اجملموعة القائمة ابلتقييم)الشخ 

 املستخدم(.)الشخص أو اجملموعة املستخدمة للتقييم 

: اليت هي بطبيعتها توجيهات، وتنفذ بناء على الطلب اخلاص من الزبون، حيث أن طبيعة اخلدمات االستشارية -7
 ونطاق املهمة االستشارية خاضعني لالتفاق مع الزبون، وتشتمل اخلدمات االستشارية عموما على طرفني مها:

 .الشخص او اجملموعة الذي يقدم اخلدمة املدقق الداخلي 

 موعة اليت تبحث عن وتتسلم النصيحة، عميل املهمة )صاحب العمل املطلوب(.الشخص او جم 

دارية وعند أداء اخلدمات االستشارية جيب على املدقق الداخلي أن حيافظ على املوضوعية وال يفرتض ام املسؤوليات اال 
 . قد مت القيام هبا ابلكامل

 (:02، صفحة 7106وللتدقيقالداخليوظائفأخرىتتمثلفي )الصمد، 

:إنعمليةالفحصتقتضيقياماملدققالداخليبفحصالسجالاتحملاسبيةومراقبة الفحص -1
األصولوالتحققمنالتقاريراملاليةواإلحصائية،كماميتدالفحصإلىالتحققمنالتقارير 

املستخرجةمنسجالاتملشروع،حيثأانإلدارةتعتمدإلىحدكبريعلىاملعلومااتلبيااناتلواردة 
 .يةواختاذالقرارااتملناسبةفيهذهالتقاريرلتسيريالنواحيالتشغيل
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:إنعمليةفحصالسجالاتحملاسبيةتعطيللمدققالداخليمقدرةللحكمعلىمدىفعالية التقييم -2
النظامداخالملؤسسةوذلكمنخاللتقييمنظاماملارقبةالداخليةهبدفاحلصولعلىاملعلومات 

 .الكافيةوالدقيقةكذلكاحملافظةعلىموارداملمنالضياعومراقبةوتقييمالكفايةاحملاسبية

: إنتدقيقالتنفيذجيبأنتتناوملقارنتهامعأرقاماخلطة،فعلىسبيالملثالفحص مراقبةالتنفيذ -3
بندمنبنودالصرفمنناحيةالصرفاملستنديليسكافيالتحقيقوظيفةالتدقيقالداخلي،إمناجيب 

مقارنتهامعالبندالذحيددفياملوازنة،كماتوجدهلاوظائفأخرىثانويةتتمثلفيتدريباملوظفني 
 .(71، صفحة 7106ملدققاخلارجيوالقيامبعماللبحواثخلاصةالتيتطلبهااإلدارة )الصمد، اجلددوالقدامى،تسهيلعمال

 املطلب الثالث: معايري الدولية للتدقيق الداخلي

 الفرع األول: ماهية معايري الدولية للتدقيق الداخلي 

 أوال: مفهوم معايري 

 لغة:  -أ

 " ،وهو "وصحيحتاموكافماسويتبهاملكاييل،وه" كلمةاملعيارمنعايرأوالعياروالعيارهو

املعياروفقاملاوردفيقاموساكسفوردفأهنالنمطأواملعيارأواملقياسالذ"أيهوكلماميكناستخدامهفيالقياس،و،"مقياسيقاسبهغريهللحكموالتقييم
 " ،كماأانملعياروفقاملاوردفيقاموساملعانييعين"ييمكنبواسطتهفحصالنوعيااتملطلوبةمنأيشيءواملستواىملطلوبلبعضهذهالنوعيات

مقياسأساسيأومنوذجأوأداةتستخدملقيامسا" )اهلدى، " أمافيمعجمالغنيفاملعيارهو،"منوذمجتحققأومتصورملاينبغيأنيكونعليهالشيء
 .(1، صفحة 7102

 اصطالحا: -ب

يعرف املعيار على أنه:" 
املعايريهيمجموعةالقوانينواألنظمةواإلجراءااتملوضوعةمنقباللدولةأواجلمعيااتملهنيةأوهيئةمعينةلغرضقياسنوعيةالعمالملنجزمنطرفاملدقق،

 لقيامحبيثتقومبضبطمهنةاملدققاملستقلمماتوفرنوعامنالثقةمنقبالجلمهور،وابلتاليالثقةابلبيااناتملالية،وهذهاملعايريتعتربمستواياتحلداألدنىل
 (.271، صفحة 7102م )هيبة، عوادي ، و عمامرة، تهامنقبالحملاسبينالقانونيينألجاللوفاءابلتزاماتهب

كما يعرف املعايريهيعبارةعناألمناطالتييجبأنيحتذيبهااملدققأثناءأدائهلمهمته،والتيتستنتجمنطقياًمنالفروضواملبادئواملفاهيم 
 (.00، صفحة 7102)مهروسة، 

( فقدعرفاملعايريعلى أهنا:" تعبريعلىالصفااتلشخصيةاملهنيةالتييجب AICPAمعاألمريكيللمحاسبينالقانونيني)جملأماا
قوائماأنتتوفرفياملدققوكذلكعناخلطوااتلرئيسيةلعمليةاملراجعةالالزمةللحصولعلىالقدرالكافيمناألدلةوالرباهينالتيتمكنهمنإبداءالرأيفيعدالةال

 (.271، صفحة 7102ايإتبداءالرأي )هيبة، عوادي ، و عمامرة، ملاليةابإلضافةإلىبيامنحتو 
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 مزااي اليت تقدمها املعايري الدولية اثنيا:

إنلمعايريالتدقيقالدوليةالعديدمناملزاايواملنافعلمكاتبالتدقيقوملستخدميالقوائماملاليةأواحملاسبةبشكلعام،حيث )مهروسة، 
 (: 02، صفحة 7102

 نىاملعايريفإانملنفعةاألساسيةتتمثلفيتسهيالجملاللهذه املكاتببالعملعلىاملستواىلدويل، التيتتب:ابلنسبةملكاتبالتدقيق
والتيتشرتطشروطمعينةتوفرهااملعايريالدولية، كماأن 

 .تبنياملعايريمنقبالملكاتبيجعاللطلبعلىأسهمهاأكثروخاصةمنقبالملستثمرين األجانب

 ريتقاريرتدقيقذاجتودةعالية فإانملزاايتتمثلفيتوفاملالية:ابلنسبةملستخدميالقوائم
وقابلةللمقارنةمعاملؤسسااتألخرىفيدوالخرى، كماأنوجودهذهاملعايرييوفرحدأدنىمن 
االفصاحيساعدمستخدميالقوائماملاليةفيعمليةاختاذالقرارات املاليةالرشيدة،كماتعتربتقارير 

 .جانب لتقاريرالتدقيقسهولةللفهمواالستيعامبنقبالملستخدميناالأكثر التدقيقاملعدةبناءعلىتلكاملعايري 

  ابلنسبةملهنةاحملاسبةوالتدقيق:فإانملعايريالدوليةتساعدعلىاالرتقاءفياملهنةمن
حيثتوفريحماسبينمؤهلينقادرينعلىالعملوفقهذهاملعايريفيمعظمدواللعامل،كمايساعد علىتوحيدالعديدمناجراءات 

 التدقيقواملصطلحااتملتعلقةابحملاسبةوالتدقيقبينالدول املختلفة

مايساعدتبنياملعايريالدوليةعلىالنهوضبمهنةاحملاسبةوالتدقيقفيالدوالليت ال ك.
يوجدلديهامعايريحماسبيةوتدقيقخاصةهبا،حيثتتميزاملعايريالدوليةأبهناوضعتبناء 

 ,علىظروفواحتياجامتعظمالدولوملتكنموجهةإلىدوحملددة،كمااهنامتتازبقبوهلامن قباللعديدمندواللعامل

 .تقاريرالتدقيقبناءعليهاملؤسسامتندول خمتلفةممايسهلبالتاليمقارنة

 الفرع الثاين: معايري الدولية للتدقيق الداخلي

إن املمارسة املهنية لوظيفة التدقيق الداخلي تطبق يف حدود املعايري الصادرة عن معهد املدققني الداخليني واملعروفة 
" أقرت رمسيا هذه  ISA, International Standard Auditing" ممارسة املهنية للتدقيق الداخليابملعايري الدولية لل

حيث أصبحت مرجعا أساسيا يستدل به، كما أنه يساعد يف ضمان تنفيذ  0222املعايري ومت إصدار أول نسخة هلا سنة 
 .(21، صفحة 7102منشة، هذه املعايري )حممد، سعيداين، و  أنشطة التدقيق الداخلي بشكل

 أوال: معايري الصفات

ل مسات وخصائص املؤسسات واألفراد الذين يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي، وتتكون من أربعة معايري رئيسية وتتناو 
 (:2، صفحة 7102ينقسم كل منها اىل معايري فرعية املتمثلة يف )صاحل، 

 .معيار األهداف، الصالحيات واملسؤوليات 
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 .معيار االستقاللية واملوضوعية 

 املهنية. معيار الكفاءة وبذل العناية 

 معيار الرقابة النوعية وبرامج التحسني. 

اىل )معهد املدققني الداخليني، :وتتضمنهذهاجملموعةأربعةمعايريرئيسيةوينقسمكلمعياررئيسيإلىعدةمعايريفرعيةوهي
 (:02-6الصفحات 

يًا جيب جيب حتديد غرض وسلطة نشاط التدقيق الداخلي حتديدًا رمس :(0111معيار اهلدف، السلطة واملسؤولية ) -أ
حتديد غرض وسلطة ومسؤولية ضمن ميثاق التدقيق الداخلي، مبا يتماشى مع رسالة التدقيق الداخلي ومع العناصر 

 الـداخـلي،االلزامية من اإلطار املهين الدويل ملمارسة التدقيق الداخلي الـمـبادئ األساسية لـلممـارسة الـمهنية لـلتدقـيق 
ايري، وتعريف التدقيق الداخلي. وجيب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ومبادئ أخالقيات املهنة، واملع

 .مبراجعة دورية مليثاق التدقيق الداخلي وعرضه على اإلدارة العليا وجملس اإلدارة للموافقة عليه

حيدد املوقع ويعد ميثاق التدقيق الداخلي وثيقة رمسية حتدد غرض وسلطة ومسؤولية نشاط التدقيق الداخلي، كما 
الوظيفي لنشاط التدقيق الداخلي ضمن املؤسسة، مبا يف ذلك عالقة التبعية الوظيفية اليت تربط املدقق الداخلي مبجلس اإلدارة، 

 :ويتضمن هذا املعيار معيار فرعي يتمثل يف

 (:0101القرار ابلتوجيهات اإللزامية يف ميثاق التدقيق الداخلي )
ةللمبادائألساسيةللممارسةاملهنيةللتدقيقالداخلي،ومبادأئخالقيااتملهنة،واملعايري،وتعريفالتدقيق جيباإلقرارابلطبيعةاإللزامي

كماينبغيعلىالرئيسالتنفيذيللتدقيقالداخليمناقشةرسالةالتدقيقالداخليوالعناصراإللزامية  .الداخليفيميثاقالتدقيقالداخلي
 لياوجملساإلدارة.مناإلطاراملهنيالدوليلممارسةالتدقيقالداخليمعاإلدارةالع

جيب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقل، وجيب على املدققني  (:0011)واملوضوعية عيار االستقاللية  -ب
الداخليني أداء أعماهلم مبوضوعية، ينصهذااملعيارعلىأننشاطالتدقيقالداخلي 

جيبأنيكومنستقاًلوعلىأهنيجبعلىاملدققينالداخليينأداءأعماهلمبموضوعية،ويقصد 
تعيققدرهتعلىتنفيذ ابالستقالليةحترراملدققالداخليمنكاللشروطوالظروفالتيتهددو 

 .مسؤولياته،أمااملوضوعيةفهيموقفذهنيحيادييمكناملدققينالداخليينمنأداءمهامهم بصدقوبدونتحيزأليطرفكان

 (:1ويتضمنهذااملعياراملعايريالفرعيةالتالية )معهد املدققني الداخليني، صفحة 
 (0001االستقالليةالتنظيمي):ابعاملستوىتنظيميفياملؤسسةيكفألداءأنيكومننصبالرئيسالتنفيذيللتدقيقالداخليتجيب

كماجيبعلىالرئيسالتنفيذيللتدقيقالداخليأنيؤكدجمللساإلدارة  .نشاطالتدقيقالداخليلمسؤولياهتعلى أكملوجه
 .االستقالليةالتنظيميةلنشاطالتدقيقالداخلي،وذلك بصفةسنويةعلىاألقل
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  ي للتدقيق الداخلي ويتفاعل بصورة (: جيب أن يتواصل الرئيس التنفيذ0000)اجمللس التفاعل املباشر مع
 مباشرة مع جملس اإلدارة.

 عندما يكون للرئيس  :)0007 (دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج إطار التدقيق الداخلي
التنفيذي للتدقيق الداخلي أي أدوار أو مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، أو عندما يتوقع أن يصبح 

األدوار، فيجب أخذ االحتياطات الالزمة للحد من حجم أتثريها السليب على االستقاللية  لديه مثل هذه
 واملوضوعية.

  جيب أن يتصف املدققون الداخليون ابلنزاهة وعدم التحيز، وأن جيتنبوا أي  :(0071)املوضوعية الفردية
 تضارب يف املصاحل.

  يكون هناك ما يعيق االستقاللية أو املوضوعية، سواء  عندما (:0021)املوضوعية معوقات االستقاللية أو
يف الواقع أو الظاهر، فيجب اإلفصاح عن تفاصيل ذلك إىل األطراف املناسبة. وتعتمد طبيعة هذا اإلفصاح 

 املطلوب على طبيعة معوقات االستقاللية أو املوضوعية.

األخذ بعني تدقيق الداخلي مبهارة ومع جيب إجناز مهمات ال(:0711)معيار الكفاءة وبذل العناية املهنية  -ج
العناية املهنية الالزمة، كما جيب على املدققني الداخليني بذل مستوى العناية واملهارة املتوقع مبا يفرتض االعتبار توخي 

أن يكون عليه أي مدقق داخلي يتحلى مبستوى معقول من التبصر واالقتدار. كما أن بذل العناية املهنية الالزمة ال 
يعين العصمة عن اخلطأ، فذا املعيار ينص علىأانملدققني 

 الداخليينيجبأنيمتلكواالكفاءةواملهارةوأنيقومواببذاللعنايةاملهنيةالالزمةأثناءالقيام مبهامهم.

 .فعاليةوالكفاءةمصطلحشامليشريإلىاملعارفواملهاراتوالكفاءااتألخراىملطلوبتوفرها لداىملدققينالداخليينلتنفيذمسؤولياهتماملهنيةب

 (:2واشتملهذااملعيارعلىاملعايريالفرعية التالية )معهد املدققني الداخليني، صفحة 

  (: 0701)املهارة
وجيبعلىنشا.علىاملدققينالداخليينأنيمتلكوااملعارفواملهاراتوالكفاءااتألخراىلالزمةلتنفيذاملسؤوليااتلفرديةاملكلفةلكلمنهمجيب

 .ملعارفواملهاراتوالكفاءااتألخراىلالزمةلتنفيذاملسؤوليات املكلفبهطالتدقيقالداخليككألنيمتلكأو حيصلعلىا

  جيب على املدققني الداخليني بذل مستوى العناية واملهارة املتوقع أن  (:0771)الالزمة العناية املهنية
يكون عليه أي مدقق داخلي يتحلى مبستوى معقول من التبّصر واالقتدار. بيد أن بذل العناية املهنية الالزمة 

 ال يعين العصمة عن اخلطأ.

  املستمر التطوير املهين
 ومهاراهتموكفاءاهتماألخرىعنطريقالتطويراملهنياملستمر.جيبعلىاملدققينالداخليينتعزيزمعارفهم(:0721)
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ينصهذااملعيارعلىأهنيجبعلىالرئيس (:0211برانجمتأكيدوحتسيناجلودة ) -د
 التنفيذيللتدقيقالداخليأنيضعربانجملتأكيدوحتسينجودةالتدقيقالداخليوحيافظعليه،

 يارجمموعةاملعايريالفرعيةالتالية:ويتضمنهذااملع .وجيبأنيغطيهذاالربانجمكافةجوانبنشاطالتدقيقالداخلي

  جيب أن حيتوي برانمج أتكيد وحتسني اجلودة على (: 0201)اجلودة متطلبات برانمج أتكيد وحتسني
 السواء.تقييمات داخلية وتقييمات خارجية على 

 ( (: جيب أن تتضمن التقييمات الداخلية ما يلي )معهد املدققني الداخليني، 0200التقييمات الداخلية
 (:2فحة ص

 املراقبة املستمرة ألداء نشاط التدقيق الداخلي.-    

املراجعات الدورية اليت تنفذ أبسلوب التقييم الذايت أو بواسطة أشخاص آخرين من داخل املؤسسة ممن تتوفّر لديهم املعرفة -   
 الكافية مبمارسات التدقيق الداخلي.

  خارجية على األقل مرة واحدة كل مخس سنوات بواسطة جيب إجراء تقييمات (:0207)اخلارجية التقييمات
مراجع أو فريق مراجعة مؤهل ومستقل من خارج املؤسسة. وجيب أن يناقش الرئيس التنفيذي للتدقيق مع جملس 

 اإلدارة النقاط التالية:
 شكل ووترية التقييمات اخلارجية. -

 ذلك أي احتماالت لوجود تضارب يف املصاحل.مؤهالت واستقاللية املقيم أو فريق التقييم اخلارجي مبا يف  -

  على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ  جيب (:0271)اجلودة التقارير املتعلقة بربانمج أتكيد وحتسني
 اإلدارة العليا وجملس اإلدارة بنتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة، وينبغي أن تتضمن اإلفصاحات ما يلي:

 ات الداخلية واخلارجية.طاق ووترية التقييم -

 مؤهالت واستقاللية املقّيم أو فريق التقييم مبا فيها احتماالت وجود أي تضارب يف املصاحل. -

 استنتاجات املقيمني. -

 خطط اإلجراءات التصحيحية. -

  ط إن اإلشارة اىل أن نشا (:0270)الداخلي استعمال عبارة "متقّيد ابملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق
التدقيق الداخلي يتقيد ابملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي تكون ُمناسبة فقط إذا كانت مدعومة 

 بنتائج برانمج أتكيد وحتسني اجلودة.
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  يكون من شأن عدم التقيد مببادئ أخالقيات املهنة واملعايري  عندما(:0277)التقيد اإلفصاح عن حاالت عدم
اق الكلي لنشاط التدقيق الداخلي أو عملياته فيجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن التأثري على النط

 يفصح عن عدم التقيد وأتثريه إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة.

 اثنيا: معايري األداء

الداخلي، وتتكون من سبعة تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية اليت يقاس هبا أداء التدقيق 
 (:2، صفحة 7102معايري تشمل )صاحل، 

 ( 7111إدارة نشاط التدقيق الداخلي.) 

  ( 7011طبيعة العمل.) 

 ( 7711ختطيط مهمة التدقيق الداخلي.) 

  (. 7211)الداخلي معيار تنفيذ مهمة التدقيق 

 ( 7211تبليغ النتائج.) 

 ( 7111مراقبة سري العمل.) 

 (.7611خاطر)التبليغ عن قبول امل 

 (:71-01ونلخص فروع هذا املعايري يف )معهد املدققني الداخليني، الصفحات 

ينصهذااملعيارعلىأهنيجبعلىالرئيس (:7111إدارة نشاط التدقيق الداخلي) -أ
التنفيذيللتدقيقالداخليأنيديرنشاطالتدقيقالداخليبفعاليةلضمانقيمةللمؤسسة،ويضيف 

قاألهدافواملسؤوليااتلواردةفيميثاقالتدقيق التدقيقالداخليقيمةللمؤسسةعندماحيق
 ويشملهذااملعياراملعايريالفرعية التالية: .الداخلي،وعندمايتقيدابملعايريومببادأئخالقيااتملهنة

 ( 7101التخطيط:)  جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق وضع خطة مبنية على املخاطر
 اشى مع أهداف املؤسسة.من أجل حتديد أولوايت نشاط التدقيق الداخلي، مبا يتم

 (7171التبليغ واملوافقة:)  جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يبلغ خطط
نشاط التدقيق الداخلي واملوارد اليت تتطلبها، مبا يف ذلك أي تغيريات مرحلية هامة فيها، 

لرئيس التنفيذي إىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة ملراجعتها واملوافقة عليها. كما جيب على ا
 للتدقيق الداخلي أن يبلغ عن أتثري حمدودية املوارد.
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  على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يتأكد من أن موارد التدقيق  (: جيب7121)املوارد إدارة
 .الداخلي مناسبة وكافية ويتم توظيفها توظيفا فعاال خلطة التدقيق املعتمدة

  ع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي جيب أن يض (:7121)واإلجراءات السياسات
 السياسات واإلجراءات الكفيلة بتوجيه نشاط التدقيق الداخلي.

  ينبغي على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يشارك  (:7111)واالعتماد التنسيق
 املعلومات وينسق النشاطات مع اجلهات اخلارجية والداخلية األخرى.

املخاطر والرقابة  احلوكمة وإدارةجيب أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم عمليات  :(7011)العمل طبيعة  -ب
واإلسهام يف حتسينها وذلك من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم وقائم على املخاطر. وتتعزز أمهية ومصداقية 

ة وأتخذ اآلاثر املستقبلية يف التدقيق الداخلي عندما يتمتع املدققون ابالستباقية وعندما تعطي تقييماهتم رؤى جديد
 االعتبار، ويتضمن هذا املعيار ما يلي: 

 ( 7001احلوكمة :)
جيبعلىنشاطالتدقيقالداخليتقييمعمليااتحلوكمةفياملؤسسةواقرتاحالتوصيااتملناسبةلتحسينأساليباحلو 

 :كمةفياملؤسسةمبا يكفلتحقيقاألهدافالتالية

 .اختاذقرارااتسرتاتيجيةوتشغيلية 

  اإلشرافعلىعملياإتدارةاملخاطروالرقابة. 

 تعزيزاألخالقياتوالقيماملناسبةفياملؤسسة 

 ( 7071إدارة املخاطر :)
 جيبعلىنشاطالتدقيقالداخليتقييمفعاليةعملياإتدارةاملخاطرواملسامهةفيتحسينها.

  (: 7021)الرقابة
لتقييمفعاليتهاوكفاءجيبأنيساعدنشاطالتدقيقالداخلياملؤسسةفياحلفاظعلىضوابطرقابيةفعالةمنخال

 .هتا،والدفعلتحسينها املستمر

 ( 7711ختطيط مهمة التدقيق الداخلي:) جيب أن يقوم املدققون الداخليون بوضع وتوثيق خطة عمل لكل
مهمة من مهام التدقيق، تتضمن أهداف املهمة، ونطاقها، وتوقيتها، واملوارد املخصصة هلا. وجيب أن أتخذ اخلطة يف 

 يجيات وأهداف وخماطر املؤسسة ذات الصلة ابملهمة وتتفرع اىل:االعتبار اسرتات

 جيبتحديدأهدافكلمهمةتدقيقداخلي.(: 7701)الداخلي أهدافمهمةالتدقيق 
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  جيب أن يكون نطاق مهمة التدقيق كافيا حبيث يتم حتقيق أهداف (:7771)الداخلي نطاق مهمة التدقيق
 املهمة.

  جيب أن حيدد املدققون الداخليون املوارد املناسبة والكافية  (:7721)الداخلي ختصيص املوارد ملهمة التدقيق
الالزمة لتحقيق أهداف مهمة التدقيق وذلك ابالرتكاز على تقييم طبيعة وتعقيد كل مهمة، والقيود الزمنية، 

 واملوارد املتاحة.

  يق برامج عمل جيب على املدققني الداخليني وضع وتوث (:7721)الداخلي برانمج عمل مهمة التدقيق
 حتقق أهداف مهمة التدقيق.

  يهدفهذااملعيارإلىتحديداملتطلبااتلتييجب (:7211)الداخلي معيار تنفيذ مهمة التدقيق
 .علىاملدققالداخليمراعاهتاوااللتزامبهاعندمجع،وحتليل،وتفسري،وتقييماملعلومااتلالزمة لتحقيقأهدافالتحقيق

 ويتضمنهذااملعياراملعايريالفرعيةالتالية:

 ( 7201حتديد املعلومات:) ،جيب على املدققني الداخليني حتديد معلومات كافية، وموثوقة، وذات صلة
 ومفيدة، لتحقيق أهداف مهمة التدقيق.

  جيب على املدققني الداخليني بناء استنتاجاهتم ونتائج مهمة التدقيق على  (:7271)والتقييم التحليل
 أساس أعمال التحليل والتقييم املناسبة.

  على املدققني الداخليني توثيق معلومات كافية، وموثوقة، وذات صلة،  جيب (:7221)املعلومات توثيق
 ومفيدة، لتأييد استنتاجات ونتائج مهمة التدقيق.

  جيب اإلشراف على مهام التدقيق ابلشكل املناسب، مبا يكفل حتقيق  (:7221)املهمة اإلشراف على
 أهدافها، والتأكد من جودهتا، وتطوير فريق العمل.

 ( 7211تبليغ النتائج:) جيب على املدققني الداخليني تبليغ نتائج مهام التدقيق ويتضمن املعايري
 التالية:

  تدقيق أهداف تلك املهمة، ونطاقها، جيب أن تشمل تبليغات مهمة ال (:7201)التبليغ مقاييس
 ونتائجها.

  جيب ان تكون التبليغات صحيحة، وموضوعية، وواضحة، وموجزة، وبّناءة،  (:7271)التبليغات جودة
 وكاملة، وحسنة التوقيت.

  مت إجراؤه وفقا للمعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي.(:7221)عبارة استخدام 

  جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تبليغ نتائج مهمة التدقيق اىل  :(7221)النتائج نشر
 األطراف املعنية.
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  عندما يتم إصدار رأي كلي عام، جيب أن يؤخذ يف االعتبار  :(7211)العامة اآلراء الكلية
ملعنية اسرتاتيجيات، وأهداف، وخماطر املؤسسة، وتوقعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة واألطراف ا

 األخرى.

 ( 7111مراقبة سري العمل:)  جيب أن يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بوضع نظام ملراقبة ما
 يتخذ من أفعال إزاء النتائج اليت مت إبالغها اىل اإلدارة، وأن حيافظ على هذا النظام.

  عندما يلخص الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي إىل أن اإلدارة  (:7611)املخاطر التبليغ عن قبول
قد قبلت مستوى من املخاطر غري مقبول ابلنسبة للمؤسسة، فإنه جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق 
الداخلي أن يناقش األمر مع اإلدارة العليا. وإذا ما ارأتى الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن املسألة 

-01فإنه جيب عليه تبليغ املسألة إىل جملس اإلدارة )معهد املدققني الداخليني، الصفحات مل حتل ، 
71)
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 املبحث الثاين: إدارة املخاطر

إن 
إدارةاملخاطرعمليةتصمموتنفذمنقبلمجلساالدارة،يتمتنفيذهامنخاللتنفيذاسرتاتيجيةاملنظمةأبكملهامنقبالملوظفينعنطريقتسطريبرانجمله

عللتدقيقالداخليالذييقوم ذهاألخرية،والتيتخض
بتدقيقهاعربمراحألساسيةتبدأمنتحديدهاوتنتهيباالستجابةهلا،وفقعمليةتفصيليةومنظمة، تصمملتقريرمااذاكانتأهدافالربانجممالئمة 
الحتياجات املؤسسة، 

ويتمثلدورالتدقيقالداخليهنافيومااذاكانتالتدابرياملصممةلتحقيقتلكاألهدافمناسبة،والتأكدمنالتنفيذاملالئموالشكاللسليملهذهالتدابري،
دعماإلدارةمباشرةعربالتقاريراألوليةللجهاتذااتلعالقةوأخذعوامالملخاطرفياالعتبارعنداملرحلةاألولىلعمليةالتدقيقالتييتوجبفيهاوضعخطة،

 وتركيزتكثيفاالجراءاتفياملستواياتلعاليةاخلطر.

إلدراك اخلطورة وجتاوزها فمن خالل هذا املبحث متثل غدارة املخاطر من الوظائف االساسية للمنظمات واملؤسسات 
إدارهتا، فقد قسمنا هذا املبحث اىل ثالث مطالب: املطلب األول:  وطرق سنتطرق اىل تعريف اإلدارة املخاطر واهم مراحلها 

 ماهية املخاطر، املطلب الثاين: ماهية إدارة املخاطر، املطلب الثالث: مراحل وطرق إدارة املخاطر.

 ألول: ماهية املخاطراملطلب ا

احلياة البشرية من املستحيل ان ختلو من مصطلح اخلطر فهو مواكب حلياة ونشاطات األفراد واجملتمعات، فهي جزء من 
فهي تعترب احتمال من احتماالت تعرض االفراد للسوء سواء على حياهتم املهنية او االجتماعية او حىت حالتهم  الفرد،حياة 

ن احتمال مستقبلي لوقوع حادثة او حدث يغري جمرى االمور وسريورهتا، ومن خالل هذا املطلب النفسية، فاخلطر يكو 
 .املكونة له وأركان سنتعرف على ماهية املخاطر، وسنتطرق اىل مفهوم اخلطر إبضافة اىل أاثر وجود اخلطر على االنسان 

 الفرع األول: مفهوم املخاطر 

 : تعريف اخلطرأوال

 يقصد ابخلطر لغة: 

مصدر خطر، بضم الطاء، خطرا وخطورا أي عظم وارتفع قدره فهو خطري، ويقال: خطر به: جازف، وأشفاه على 
االشراف على اهلالك، وعلى ضوء ذلك فاخلطر من  -بفتح الطاء –خطر، وخاطر فالن راهنه، وختاطرا، أي تراهنا، واخلطر 

 (.02، صفحة 7102أهم معانيه هو املراهنة واجملازفة )رتيبة، 

 أما تعريفه االصطالحي:

تعرف املخاطر على أهنا:" هي احتمال التعرض اىل خسائر غري متوقعة وغري خمطط هلا أو تذبذب يف االداد املتوقع من 
استثمار أو نشاط معني، ويعكس هذا وجهة نظر املدققني الداخليني واملدراء وإدارة املؤسسة للتعبري عن قلقهم إزاء األاثر 
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بية النامجة عن أحداث مستقبلية حمتملة الوقوع هلا قدرة على حتقيق أهداف املؤسسة املعتمدة وتنفيذ اسرتاتيجياته" البنكية السل
 (.761، صفحة 7102)مويسي، 

ويعرف اخلطر أبنه احنراف يف النتائج اليت ميكن أن حتدث خالل فرتة حمددة نتيجة موقف معني، أو )هو عدم التأكد 
إمكانية القياس يف تلك احلاالت اليت ميكن فيها استخدام نظرية االحتماالت لقياس درجة عدم التأكد  املمكن قياسه( وتتحقق

، كما يعرف أبنه: " الفرق املوجب بني االحتمال الفعلي واملتوقع للخسائر املادية احملتملة" إذن اخلطر يتمثل يف االحنراف 
 (.01، صفحة 7102يبة، املوجب بني االحتمال الفعلي واالحتمال املتوقع )رت

 (:7، صفحة 7106بسبب األمهية الكبرية هلذا املفهوم لقد تعددت التعاريف اليت تناولته )انولو، 

يعرف اخلطر من املنظور القانوين: على أنه احتمالية وقوع حادث ما مستقبال أو حلول أجل غري حمدد يف العقد خارج 
 ه ضررا منه.عن إرادة املتعاقدين ما قد يهلك الشيء بسبب

يعرف اخلطر من املنظور املايل: أبنه إمكانية حدوث احنراف يف املستقبل حبيث ختتلف النتائج املرغوب يف حتقيقها عما 
 هو متوقع.

 ااثروجوداخلطر:اثنيا

بغضالنظرعن عدم االتفاق على تعريف وحيد للخطر، إال أنه مما ال خيتلف عليه أن هناك عبء اخلطر، كما أنه يرتتب 
 (:71، صفحة 7102لى وجود اخلطر أثر على حياة االنسان نذكر منها )رتيبة، ع

يتمثل عبء اخلطر يف أن هناك نتائج سيئة)خسائر( قد ترتتب على حتقق اخلطر سواء ابلنسبة للوحدة  :عبء اخلطر -أ
 االقتصادية او العائلة او الفرد او ابلنسبة جملتمعه، وميكن تصنيف هذه األعباء اىل:

 ويتمثل يف النتائج السيئة املرتتبة على: حادث حريق مثال يف حمل جتاريألساسي للخطرالعبء ا : 

 يرتتب على وجود اخلطر أعباء غري مباشرة تصيب اجملتمع أبسره وتتمثل هذه العبء اإلضايف للخطر :
 االعباء يف ثالث نفاط هي:

  غري املتوقعة.ضرورة زايدة أحجام خمصصات الطوارئ لدى األشخاص لسداد اخلسائر 

 .تواجد القلق واخلوف وعدم الراحة الذهنية الذي يسببه اخلطر 

 .حرمان اجملتمع من سلع وخدمات معينة 

يرتتب على وجود اخلطر يف حياة األشخاص العامة واخلاصة ويف جمال عما هؤالء : أثر وجود اخلطر يف حياة االنسان -ب
، 7102إما اجتاهات إجيابية أو اجتاهات سلبية )رتيبة،  اجتاهات معينة لدى األشخاص قد تكون هذه االجتاهات

 (.76صفحة 
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 تتمثل يف األمل يف املستقبل والتخطيط له وحماولة الوصول اىل درجات أعلى من  :االجتاهات االجيابية
الرقي والتقدم، هذه االجتاهات االجيابية تعترب يف حد ذاهتا حماوالت لقهر اخلطر ويرتتب على وجودها 

 ياسات دفاعية مفيدة.اتباع س

 :تتمثل يف اخلوف من املستقبل وتوقع الفشل، ويرتتب على مثل هذه االجتاهات  االجتاهات السلبية
 السلبية تقاعس األشخاص أو املنشأة عن القيام ببعض األعمال املرحبة او املفيدة هلم أو ألفراد اجملتمع.

 الفرع الثاين: أركان اخلطر وطبيعة اخلطر

 اخلطر أوال: أركان

 (:72، صفحة 7102من خالل تعريفات السابقة للخطر ميكننا أن نستخلص األركان األساسية التالية )رتيبة، 

: وهو شعور أو احساس يتولد لدى الشخص نتيجة موقف معني أو يصاحب مرحلة اختاذ القرار معني عدم التأكد -أ
كانية القياس املوضوعي لظاهرة عدم التأكد ابستخدام وتقديرات الشخصية للنتائج املتوقعة أو احملتملة، والبد من إم

 نظرية االحتماالت.

 أالمبعىن أنه جيب  إرادي،مبعىن أن يكون حتقق اخلطر نتيجة حادث عرضي أي ال  أن يكون نتيجة حادث مفاجئ: -ب
 يكون متعمدا من جانب املؤمن له، او أحد اتبعيه.

لى املستقبل وحبيث يكون حمتمل احلدوث فال يكون مؤكد : مبعىن أن ينصب احتمال حتقق اخلطر عاالحتمالية -ت
 احلدوث وال يكون مستحيل احلدوث مبعىن ان احتمالية اخلطر تقع بني الصفر والواحد.

مبعىن أن ينتج عن حتقيق اخلطر خسارة مالية، وهذا يتطلب إمهال اخلسارة املعنوية، وذلك لصعوبة  :اخلسارة املالية -ث
 قياسها كميا، وتعترب اخلسارة املالية الركن الرئيسي للخطر ومن أهم عناصره.
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 اثنيا: طبيعة اخلطر

تؤثر مباشرة أبي حال من األحوال على النواحي املالية  هناك أخطاء تتعلق ابلناحية االجتماعية واملعنوية ألشخاص ال
أو االقتصادية املتعلقة هبم، وعلى ذلك يطلق عليه األخطار غري االقتصادية، والنوع الثاين يتعلق ابلنواحي املالية لألشخاص 

 (:72، صفحة 7102وتؤثر مباشرا على اقتصاداهتم وبذلك تسمى ابألخطار االقتصادية )رتيبة، 

 ار املعنوية أو غري االقتصادية يكون انتج حتقق مسببات خسارة معنوية سيئة ليس هلا صلة أبي انحية األخط
اقتصادية، وتظهر مثل هذه األخطار واضحة يف ظاهرة عدم التأكد من بقاء صديق أو زعيم او قائد مصلح حيا حىت 

 يكمل رسالة يؤمن هبا الشخص الذي يتحمل هذا اخلطر.

 ية فهي اليت يكون انتج حتقق مسبباهتا خسارة مالية، يقع عبؤها عادة على الشخص الذي األخطار االقتصاد
يقوم ابختاذ القرار، وتظهر األخطار واضحة ابلنسبة خلطر الوفاة املرتبط بفقدان الدخل، وابلنسبة خلطر احلريق 

لنسبة خلطر الكساد املرتبط املرتبط بفقدان األصل، وابلنسبة خلطر الغرق املرتبط بفقدان سفينة أو شحنة، واب
ابخنفاض املبيعات وما ترتب على ذلك من حتقق خسارة يف التجارة، وما اىل ذلك من أخطار متعلقة بفقد 

 نواحي مالية أو اقتصادية، وهذه االخطار االقتصادية هي اليت هتم دائما املشتغلني ابلنواحي املالية والتجارية.

 (: 22، صفحة 7101)البطوش، وميكن تقسيم املخاطر اىل ما يلي 

 :هياملخاطراملرتبطةابالستثمارأواالئتمان،وبقدرةالوحدااتالقتصاديةعلىتحصيلحقوقها،أوعلىتسديدالتزاماملخاطراملالية
 اهتااملاليةأوديوهنا،وهيتتضمنمثالخماطرالسوقالناجتةعنالتغرياتفيأسعارالفوائدوأسعارالصرف.

 :ورأس مالر اليت تتسبب يف اخلسائر اليت تؤثر سلبا على إيرادات هي عبارة عن املخاط املخاطر التشغيلية 
الوحدات االقتصادية، نتيجة عدم كفاءة أو فشل يف العمليات الداخلية أو األفراد، أو ضعف يف أنظمة املعلومات 

كبة أو املخاطر الفنية بسبب عدم موا  االقتصادية،الناجتة عن عدم إجراء املسح الكايف لبيئة عمل الوحدات 
التكنولوجيا احلديثة، أو الغش الذي ينتج من وجود خلل يف أنظمة الضبط الداخلي أو املخاطر غري امللموسة واليت 

 تكون احتمالية حدوثها مرتفعة جدا.

 هياملخاطرالتيتنشأعنقراراختارجسيطرةالوحدااتالقتصاديةمثاللقوانينوالقيود املخاطر االسرتاتيجية :
لكالناجتةعنإصدارالقرارااتملتعلقةفيالبيئةالتنافسيةأوالصناعة السياسيةواالقتصادية،أوت

التيتعملفيمجاهلاالوحدةوتؤثرسلبافينشاطالوحدةاالقتصادية،أواختاذقرارااتستثمارية 
 الوقتغرياملناسب.وفيخاطئةالستغالاللفرصاملتاحة

 لتغري الظروف االقتصادية أو  : هي املخاطر اليت تتعرض هلا كافة القطاعات االقتصادية، نتيجةاملخاطر النظامية
السياسية العامة، وهذه املخاطر تسمى مبخاطر السوق، وال ميكن جتنبها ابلتنويع يف االستثمار، فالتنوع ميكن أن 
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خيفف منها، لكنه ال ميثل حال جذراي ملواجهتها، حيث ال ميكن التخلص من هذه املخاطر أو جتنبها ابلكامل 
 ارات، وكذلك يتبع هلا خماطر التضخمأو الكساد.مهما زادت درجة تنوع االستثم

 املطلب الثاين: ماهية إدارة املخاطر

إانملخاطرموجودةفيكالألنشطةاالقتصادية،دونتجاهلوجودها،وذلكألهناتتسببفيحدوثخسائرهلذهاألنشطةسواءكانتخدميةأوجت
 والتحكم فيهااريةوصناعية، فال بد من جماهبة هذه املخاطر وذلك إبدارهتا فخلقت بذلك مصطلح إدارة املخاطر أي تنظيمها 

خاطر ال بد من تعريفها من مث ذكر أهم أهدافها، فقد قسمنا هذا املطلب اىل فرعني وجعل أاثرها أخر ولإلملام مباهية إدارة امل
 أهداف إدارة املخاطر  والثاين:أساسني األول: مفهوم إدارة املخاطر، 

 الفرع األول: مفهوم إدارة املخاطر

 إدارة املخاطر: أوال

الوسائل وأقل تكاليف، وذلك عن طريق اكتشاف إدارة املخاطر هي: " تنظيم متكامل يهدف اىل جماهبة اخلطر أبفضل 
 (.26، صفحة 7102اخلطر، حتليله وقياسه، وحتديد وسائل جماهبته مع اختيار املطلوب )حممد، سعيداين، و منشة، 

عمليةحتديدوتقييماو " ،علىإهنا7101وقد عرفمعهداملدققينالداخليينالدوليينإدارةاملخاطرفيعام
تملة،وذلكبهدفتزويدالوحدااتالقتصاديةبتأكيدمعقولفيمايتعلقبإجنازوحتقيقأهدافالوحدااتالقتصاديةاملخدارةومراقبةاألحداأثوالظروفاحمل

ططلها،وميكنإدارةاملخاطرمنتحديداملخاطراملتعلقةأبهدافالوحدااتالقتصادية،وحتليلهاوتقييمهاحسبحجمتأثريهاعلىالوحدااتالقتصادية،
نهذهاملخاطر،فيحينيتممناقشةاملخاطرغرياملقبولةبينالتدقيقالداخليواإلدارةالتنفيذية،ليتمعر اطالعاإلدارةالعلياالتيأحياانتقبلدرجةمعينةم

 (.22، صفحة 7101ضهافيتقريرعلىمجلساإلدارةإلجياداحللوالملناسبة" )البطوش، 

فريى الباحثأن إدارة املخاطر: 
طرمنداخألومنخارجاملنظمةومهماكاننوعها،خماطربيئي"هيالعمليااتلتيتتضمنعلىأسلوبللتحكمباملخاطربعدحتليلهاوحتديدهاسواءكانتمخا

بةةأوخماطرسياسيةأوحتىاقتصاديةأواجتماعيةأوخماطرماليةتواجهاإلفرادوالشركاتوالدولةعموًما،وحماولةإدارهتاومعاجلتهاوجتاوزاخلسارةاملرتت
 (.21، صفحة 7101علىحدواثملخاطرفيأدنىحدودهاواالستفادةمناجيابياهتافياألمدالبعيد" )الزعيب، 

ويعرفه طارق عبد العال على أنه:" عبارة عن منهج  أو مدخل علمي للتعامل مع املخاطر البحتة عن طريق توقع 
اخلسائر العارضة احملتملة، وتصميم وتنفيذ اجراءات من شأهنا أن تقلل إمكانيات  حدوث اخلسارة أو األثر املادي للخسائر 

 (.11حة ، صف7112اليت تقع اىل حد أدىن" )حممد ط.، 

ومن التعريف السابقة  ميكننا تعريف إدارة املخاطر على أهنا نظام متكامل وشامل لتهيئة بيئة املناسبة واألدوات الالزمة 
لتوقع ودراسة املخاطر احملتملة وحتديدها وقياسها وحتديد مقدار أاثرها احملتملة ووضع اخلطط املناسبة ملا يلزم وملا ميكن القيام به 

املخاطر أو لكبحها والسيطرة عليها وضبطها للتخفيف من أاثرها إن مل ميكن القضاء على مصادرها )بالل و لتجنب هذه 
 .(222، صفحة 7171شريط، 
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 عناصر إدارة املخاطراثنيا: 

هناك عناصر يتوجب أن تشتمل عليها إدارة املخاطر يف أي مؤسسة أاي كان شكلها القانون أو االقتصادي وأي كانت 
 (:277واليت تتمثل يف )بوهايل، صفحة  وظيفتها،

 وجود رقابة فاعلة من طرف جملس اإلدارة: -0

إن إدارة املخاطر مثلها مثل ابقي وظائف املؤسسة ختضع لإلشراف من طرف جملس االدارة واالدارة العليا، إذ جيب على 
املايل للمؤسسة وطبيعة املخاطر اليت جملس االدارة اعتماد أهداف واسرتاتيجية وسياسات واجراءات تتناسب مع الوضع 

تواجهها، كما جيب على جملس االدارة التأكيد من وجود هيكل فعال إلدارة املخاطر يسمح هلا برصد املخاطر واإلبالغ عنها 
، كما والتحكم فيها، أما اإلدارة العليا فيجب أن تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجيهات االسرتاتيجية اليت أقرها جملس اإلدارة

جيل عليها منح الصالحيات الكافية إلدارة املخاطر وحتديد املسؤولية بدقة حىت يتسىن هلا القيام ابملهام املوكلة إليها على أكمل 
 وجه.

 كفاية السياسات واحلدود: -7

ى تواجهها املؤسسة هذا من جهة، ومن جهة أخر  واملخاطر اليتطر جيب أن يكون هناك تناسب بني سياسة إدارة املخا
 جيب إتباع كافة التدابري الالزمة والعمل على تطبيقها واختاذ قرارات فعالة تتناسب مع طبيعة النشاط واملخاطر.

 كفاية رقابة املخاطر وانظمة املعلومات: -2

حىت تتوفر لدينا إدارة خماطر فعالة قادرة على رصد كل املخاطر اليت ميكن مواجهتها وحتديد أتثريها على نشاط املؤسسة 
ديد األساليب املتاحة ملواجهتها، وجيب توفري نظام املعلومات قوي قادر على توفري املعلومات الالزمة ابلشكل املناسب يف وحت

 الوقت املناسب وابلتكلفة املناسبة أيضا، وهذا ما سينعكس إجيااب على أداء إدارة املخاطر وأداء املؤسسة ككل.

 كفاية أنظمة الضبط: -2

أهم فروع نظام الرقابة الداخلية، ويعرف على أنه "نظام من أنظمة الرقابة على العمليات اليومية  تعد نظام الداخلي أحد
للمؤسسة، والذي يؤدي اىل أن عمل أي موظف يتم إكماله والتحقق من صحته من قبل موظف أخر، مما يؤدي اىل اكتشاف 

 (.277األخطاء وعمليات الغش) االحنرافات( بسهولة" )بوهايل، صفحة 

 الفرع الثاين: مهام وأهداف إدارة املخاطر

 مهام إدارة املخاطرأوال: 

 (:  22، صفحة 7102تتعدد مهامإدارةاملخاطرميكنإبرازهامبايلي )حجري، 

 وضعاسرتاتيجيةوسياسةإلدارةاملخاطرمعإعدادسياسةوهيكلللمخاطرلوحدااتلعمل. 
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 املخاطرالتعاونعلىاملستواىالسرتاتيجيوالتشغيليفيماخيصإدارة. 

  بناءالوعيالثقافيداخالملؤسسة،ويشماللتعليماملالئممعالتنسيقمعمختلفالوظائففيما
 .خيصإدارةاملخاطرمعتطويرعمليامتواجهتها

 ملصاحلإعدادالتقاريرعناملخاطروتقدميهاجمللساإلدارةوأصحااب. 

 نشاطاكتشافاملخاطراخلاصةبكل. 

 حتليلكلخطرمناألخطارالتيتماكتشافهاومعرفةطبيعتهومسبباهتوعالقتهباألخطار األخرى. 

 .قياسدرجةاخلطورةواحتماحلدوثهاوتقديرحجماخلسارة 

 اختيارأنسبوسيلةإلدارةكلمناألخطاراملوجودةلداىلفردأواملؤسسةحسبدرجات األمانوالتكلفةالالزمة. 

كل حمدد، وذلك ألهنا تتغري حسب احلاجة هلا، بتغري طرق عملها يرى أنه من الصعب حتديد مهام إدارة املخاطر بش
مثل االجتناب أو االبتعاد عن املخاطر من خالل االبتعاد عن األسباب املؤدية هلا، أو الرقابة هبدف التخفيض من فرص 

 (.22حة ، صف7101حدوث املخاطر أو االحتياط مىن خالل اختاذ القرارات املناسبة أو نقل املخاطر )البطوش، 

 أهداف إدارة املخاطراثنيا: 

 (: 226، صفحة 7112من أهداف اليت تسعى اىل حتقيقها إدارة املخاطر التايل )اخلياط، 

هتدفإدارةاملخاطرإلىتحديداملشاكالحملتملةقبلحدوثهاحبيثيمكنتخطيطاألنشطةحسباحلاجةعربحياةاملنتجأواملشروعللتخفيفمناآل
 .يةاثرالسلبيةعلىتحقيقاألهدافاملؤسس

 كماهتدفإدارةاملخاطرإلىتقلياللتهديداتوزايدةالفرص،وزايدةإمجاليالعائدعلىاالستثمار،كماهتدف إىل:

 حتديدوتقييموختفيفالسيطرةعلىاملخاطر. 

 وضعخطةإلدارةاملخاطرومواجهتهاقبلتفاقمها. 

 ةحتديدمؤشرااتملخاطرالرئيسيةومؤشرااتألداءملواءمةاجلهودلتحقيقاألهداف االسرتاتيجيةللمنظم. 

 .تقلياللتهديداتوتعزيزالفرص 

 (:01، صفحة 7112كما تنطوي أهداف إدارة املخاطر على )عاطف، 
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إانهلدفاألولإلدارةاملخاطرهوالبقاءوضماانستمراريةوجوداملنظمة،فاهلدف  :البقاءواالستمرارية -1
الرئيسيإلدارةاملخاطرهواحلفاظعلىبقاءاملؤسسةككياانقتصادييفرضوجودهفيبيئةاألعمال،وميكن 

 تفادايإلفالس"." ترمجةهذااهلدففيجملةبسيطة

: تسامهإدارةاملخاطرفياألداءاإلمجاليللشركةخبفضالتكاليفالناجتةعناخلسائر استقراراألرابح -2
 املرتبطةابملخاطرالبحتةإلىأقلمستوىوهوهدفمرغوبفيحدذاته.

إانلقلقيستنزفطاقةهائلةحيثيكومنناألجدرواألحسنأنتوظفبشكألكثر : لقلقتقليال -3
 ة،فراحةالبالتأتيمناألماانلذييمنحهاسرتاتيجيةإدارةاملخاطر.إنتاجي

: إن اهلدف النهائي إلدارة املخاطر هو نفس اهلدف النهائي للوظائف األخرى يف أي مؤسسةوهو تعظيم القيمة -4
 تعظيم قيمة املنظمة.

 املطلب الثالث: مراحل وطرق إدارة املخاطر

 الفرع األول: مراحل إدارة املخاطر

 أوال:حتديداملخاطر

، صفحة 7171فيهذهاملرحلةيتمالتعرفعلىاملخاطرذااتألمهيةأواملشاكلبحدذاهتا،فعندمايتمذلكيسهلتحديداخلطر )فقري، 
67:) 

ويعتمدهذااألسلوبفيتحديداملخاطرعلىاانألنشطةالتيتؤثربشكل  :التحديداملعتمدعلىاألهداف -1
 .سلبيعلىتحقيقأهدافالشركةمتثلخطر

يعتمدهذااألسلوبفيتحديداملخاطرعلىتصنيفجميعاملصادر  :ىالتصنيفالتحديداملعتمدعل -2
 .أواألنشطةالرئيسيةاملسببةللمخاطرعلىشكلمجموعامتتجانسة،وعليهتوجدخماطرتشغيلية،خماطرماليةاخل

يعتمدهذااألسلوبعلىقيامكلنشاطأوقسمداخل  :التحديداملعتمدعلىالتقييمالذايت -3
 النشاط.تيتؤثرعليها،مثتحديداملخاطراملرتبطةبشكل مباشرهبذاالشركةبفحصومراجعةطبيعةأعماهلواألحدااثل

ويعتمدهذااألسلوبفيتحديداملخاطرعلىتبادالآلراءواألفكار  :التحديداملعتمدعلىالعصفالذهين -4
 :ويتجلىالدورالذييقومبهاملدققفيهذهاملرحلةمنخاللقيامهباألنشطةاملوالية.التيتستنتجمنخرباتومهاراتفريقعمإلدارةاملخاطر

 األهدافالتيتسعىالشركةإلىتحقيقهافيمرحلةحتديداملخاطر.معرفة 

 .إجراءمسحشاملللمخاطراحمليطةجبميعأنشطةوأهدافالشركةعنطريقإجراءمقابالتوعمل 

 استفساراتوتبادالألفكارمعاملسؤولينعلىإدارةاملخاطرفيشركةالتأمني. 
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 اخلطرواحتماحلدوثهإعادةتصنيفاملخاطرالتيتتعرضلهاشركةالتأمينفيمجموعامتتجانسةفيضوءدرجةأتثري . 

 مراجعةسياساتواسرتاتيجياإتدارةاملخاطراملطبقةفيمرحلةحتديداملخاطر،والتأكيدمنوجود توافقبينالسياسةوالتطبيق. 

 اثنيا: مرحلةتقييماملخاطر

ويقصدبتقييماملخاطرتقديروقياسحجماملخاطراحملتملةعندحدواثملخاطراملختلفةواحملددةسلفا،وذلكباالعتمادعلىمجموعةمناأل
 :ومترهذهاملرحلةابخلطوااتملوالية .ساليبالكميةوالوصفيةفيالقياس

 قياسأوتقديراخلطر. 

 .توثيقنتائجتقييماملخاطر 

 .التحديثاملستمرلعمليةتقييماملخاطر 

 

 مرحلةاالستجابةللمخاطراثلثا: 

 هذهاملرحلةابخلطوااتملوالية:ر ومت .وتقييمهاويقصدهبذهاملرحلةتعامإلدارةاملخاطرمعاملخاطرالتيتمتحديدها

 ترتيباملخاطرحسبدرجةاألمهية: تكون البداية يف معاجلة املخاطر ذات التأثري األكرب على أهداف الشركة  -أ

 وةحتديدالبدائألواخليارااتملتاحةلإلدارة للتعاملمعاملخاطر.حتديدخيارااتالستجابةللمخاطر:ويتمفيهذهاخلط -ب

حتديد تكلفة تطبيق خيارات االستجابة املتاحة ملعاجلة املخاطر واملفاضلة بينها:  ويتم يف هذه املرحلة حتديد  -ج
ة تكلفة كل بديل من خيارات االستجابة للمخاطر، ألن التكلفة متثل األساس يف حتديداخليار األمثل للمعاجل

 (.62، صفحة 7171)فقري، 

 رابعا: مرحلةالتقريرعناملخاطر

ويقصدهباوضعالنتائجاملتوصإلليهامنخاللعمليةالتدقيقالداخليلربانجمإدارةاملخاطرفيتقريرمكتوب،متضمناالتوصيااتلالزمةلتحسي
 .انلربانمج،حبيثريفعهذاالتقريرإلىمجلسإدارةالشركةوجلنةاملراجعة

 ريةخامسا: املراقبةواملتابعةالدو 

 وتتمالكتشافأميصدرخطرجديدأوفشاللتحكمفياملخاطرالسابق.

 الفرع الثاين: طرق إدارة املخاطر 

 (: 07، صفحة 7106تتم إدارة املخاطر بثالثة أساليب رئيسية وهي )انولو، 
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 أوال: جتنب املخاطرة

مواجهة خسارة معينة، مثل جتنب يرفض الفرد أو املنشأة احياان قبول خطر معني، وينشأ ذلك  نتيجة عدم الرغبة يف 
االستثمار يف أصل مايل واالستشاري يف أصل اخر أقل خطورة أو امتناع املصرف عن منح قرض مرتفع لتجنب الوقوع يف 
املخاطر، ورغم أن اخلطر يقلل من احتمال  وقوع اخلطر اىل الصفر، إال أنه قد حيرم اجملتمع من انتاج سلع أو تقدمي خدمات 

ب املسؤولية املهنية او اخلوف من اخلسارة، هذا إضافة اتلى صعوبة جتنب بعض األخطار مثل تفضيل االحتفاظ معينة لتجن
بنقدية كبرية جدا عوضا عم استثمارها وحتقيق األرابح، وابلرغم من أن جتنب اخلطر هو أحد أساليب مواجهة اخلطر إال أنه 

 أسلواب سلبيا يف التعامل مع األخطار.

 ل املخاطراثنيا: تقلي

يتحققتخفيضاخلسائرقبل 
 .حصوالحلادأثوبعده،فالتخفيضقبلوقوعاحلادثيشمالخلطوااتلتييعتقدمديراخلطرأهناكافيةعندحتديدهلمخطرقبلوقوعأخيسائر

فمثاًلميكنتقليالملخاطراالئتمانيةمنخاللقيامالشركةبرصدسلوكالقروضمنأجاللكشفعنعالمااتلتحذيرملشاكل 
  كنتقيلمخاطرسعرالفائدةابستخدامسياسةإدارةاألصولواخلصوموالتييجريتصميمياليذاالغرض.التوقفعنالدفعاملبكر،كمامي

 اثلثا: نقل اخلطر 

ويتممنخاللصياغةالعقدبطريقةترتكاخلطرمعطرفآخر،والوسيمةالشائعةفيتحويالخلطرفيالتأمني،كماميكناقتساماملخاطرةمنخالل
  .منخاللنقالملخاطرمعالتضحيةابلربحHedgingإضافة اىل التحولقبولبعضاملخاطروحتويلبعضهااآلخر،

كما توجدجمموعةمنتقنيات 
نذكرمنهااآليت )غنامي و   2012 إدارةاملخاطرالتيتستخدمهااملنشآتوهذاحسبماجاءتبهجمعيةاملدققينالداخلييناألمريكيةسنة()أدوات
 (:127، صفحة 7171كمال، 

 أتمينيةللخسائرالتيتتعرضلهااملنشأةوذلكمقابالألقساطالتيتدفع لشركات الـتأمني هواحلصولعلىتغطية : التأمني
 تتحمل تلك املخاطر.

 هوالدخولفيصفقاآتجلةبغرضتقليالملخاطرأوالتحكمفيهامنخاللتوفرياحلماية : التحوط
ينمختلفني التحوطهواختاذمركز وبذلك .السعارمناخلسائراحملتملةأوتقليلهاوالتخلصمناخلسائرالناشئةمثلتقلباات

حبيثأانخلسائراحملققةألحداملراكزينبغيأن توازن أرابح مركز أخر، بشكلعاميعنيتجنباملفاجآتغرياملرغوبةالناشئة 
 .لألسعارمنالتحركااتلسوقيةغرياملوائمةاوللتقلبااتملفاجئة

  بيعالذمماملدينة: هوعمليةبيعالذمماملدينةإلىطرف اثلثبخصممعني،واهلدفمنهذهالتقنية
 املخاطراملتعلقة.هوالتخلصمن
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 يتمثلفياإلجراءااتلرقابيةاملتخذةللتعاملمعاملخاطر،ومنأمهأهدافهيكاللرقابة الداخلية  :الضبط
 .ملنشآهتوضبطاملخاطراحملتملة

 .التحول: هوجمموعةمناإلجراءااتهلدفمنهاحتويالملخاطرإلىطرفآخر،مثالبيعالذمماملدينة، التأمينلدىشركااتلتأمني 

 ذهالسياسةمنالناحيةالتأمينيةقيامصاحباملخاطرابالعتماد علىنفسهفيمواجهة األاثر قبول املخاطر: يقصد هب
حيثيتماعتمادهاإذاكانتاخلسائراملتوقعة  .املرتتبةعلىتحقيقمسبباملخاطرفيصورةحادث

صغريةاحلجممعتوافرالقدرةاملاديةعلىمواجهةهذهاخلسائرأوفيحالةعدموجودسياسااتخرىيمكنلصاحباملخاطر 
 مالملخاطر إبحدى طريقتني:اتباعها،ويتمتح

 تستخدمإذاكانتاخلسارةاملتوقعةنتيجةلتحقيقمسبباخلطرخسارةصغريةالقيمة  :حتمالملخاطربدونتخطيط
 .وغريمتكررةومنأمهشروطتطبيقهذهالطريقةضرورةتوافرإيرادجارييكفيلتغطيةاخلسارةاملتوقعة

 ستخدمفيحالةماإذاكانتاخلسارةاملتوقعةنتيجةلتحققمسبباخلطرمتكررة  :حتمالملخاطرمعوجودختطيط
 وميكنحسابقيمتهامقدماوبدقةوتعتمدهذهالطريقةعلىتكوينمخصصلمواجهةاخلسارةاملتوقعة.

  سياسة الوقاية واملنع: قصد هبذه السياسة اختاذ مجيع اإلجراءات املمكنة ملنع وتقليل فرص حتقق مسببات
دمن األاثر الناجتةفيحالتحققهذااخلطر واحلاخلطر يف صورة حادث 

منخاللتحليلوحدةاملخاطرحتليالفنياوموضوعياملعرفة مكوانهتا وأتثريها 
 األمنالصناعييمكنمنالتقليلمنتكراروقوعحوادث اصاابت العمل. الفيضاانت،فمثالإقامةسدودقويةيقللمنخطر 

 مخاطر بشكل يضمن عدم تعرض مجيع يقصد هبذه السياسة جتزئة الشيء متعرض لل :سياسةالتجزئةوالتنويع
أجزائه يف وقت واحد لتحقق مسبباخلطروذلكبجانبالتنوع 

ابلنسبةلكلجزءمناألجزاءفياحلاالاتلتيتسمحبذلكبماحيققانتشاراللمخاطرعلىاملستواىملاليأواجلغرايف،كلذلكبشرطقا
كقيامصاحب  .للتجزئة" الشيءاملعرضللخطر" بليةوحدةاملخاطر

علىعدةأماكن،وقياماملستثمربتوزيعاستثماراهتعلىعدةجماالتوقيامأميناملخزنبتجزئةاملواد مشروعبتوزيعمجالنشاطه
التييقومبتخزينهاحسبأنواعهاوتؤديهذهالسياسةإلىتقليالحتماالاتخلسارةاملتوقعةكنتيجةلتقليالحتمالوقوعاخلسارة 

 .املركزة

  :يعدختفيضاخلطرحالمناسبافيحالةكامنستواىخلطرفيأدنىصورةممكنة،كمايرتبطتخفيض سياسةختفيضاخلطر
 (:122، صفحة 7171اخلطربتخفيضاخلسائرقبلوقوعاحلادأثوبعدوقوعهكمايلي )غنامي و بلعيدي، 

 ختفيضاخلطرقبلوقوعاحلادث: 

أوتنفيذأيعمليةقدتشكلتقكافةاخلطوااتلتياملصممةقبلوقوعأخيسارة،مثاللتعليماتقباللبدءالعمليااتلتشغيليةيشمل
 ليالخلسائرقبلوقوعها.
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 يشمل تلك اخلطوات اليت تتم تنفيذها عندما يقع احلادث، مثال  :ختفيض اخلطر بعد وقوع احلاالت
 استخدام نظام الرش ملكافحة احلريق يكون مثاال جيد هلذا النوع من التفكر.

ملخاطر بشكل جيد، ونذكر منها )محول و بوشنافة، وتتمثل الطرق االحصائية واحلسابية من اكثر فعالية إلدارة ا
 (: 07-12، الصفحات 7112

 قانون األعداد الكربى: -0

ينص هذا القانون على أنه كلما زاد عدد الوحدات عليها التجربة كلما ألت نسبة االحتمال للتوقع اىل االحتمال احملقق  
 ملتوقع مساواي او قريبا من االحتمال احملقق.هلذه التجربة اىل الواحد الصحيح، مبعىن أن يصبح االحتمال ا

 االحتماالت احلسابية: -7

حتسب االحتماالت احلسابية على أساس طرق رايضية اثبتة ال تتغري، كاألمل الرايضي والذي يستعمل بشكل كبري يف  
 املنظمات املالية.

 االحتماالت التجريبية: -2

ية ولكن ابالعتماد على جتاري وشاهدات تكون قد حدثت حتسب االحتماالت التجريبية أيضا على أساس طرق رايض 
يف املاضي، وتتغري من وقت ألخر ومن حالة ألخرى مما يرتتب عليه ابلضرورة تغري قيمة االحتمال ففي جمال إدارة اخلطر يتم 

 .جبرد األخطار اليت حتققت وحتليلها وفق التغريات اجلديدة االستنتاج او استخراج االحتمال اجلديد

 تحليل املايل:ال -2

هو أداة حتليل خمتلف االسرتاتيجيات التجارية واألهداف اليت تستلزم املخاطرة أو أين يوجد ارتباط وعالقة بني اخلطر 
والعائد فهي هتدف اىل تغطية قيمة األسهم واحملافظة على التدفق النقدي على مدار الزمن فالشركات تطبق هذه األداة من أجل 

 وختفيض املخاطر وحتديد اهليكل الرأمسايل للشركة.زايدة الرحبية 

 

 

 املبحث الثالث: عالقة إدارة املخاطر ابلتدقيق الداخلي

يعترب التدقيق الداخلي نشاط  مستقل يعمل على حتسني األداء الداخلي للمؤسسة، 
بعةفيهومنالوسائالملهمةإلدارةاملؤسساتللتأكدوالتحققمنالتزامالوحدااتإلداريةابلسياسااتملاليةواألنظمةاملاليةواإلداريةوالسياسااتلعامةاملت

ا، ويعتربتفعيلنظامسليمللتدقيقالداخليوالتأكدمنسالمةتطبيقهالتزامايقععلىعاتقاملؤسسة، حلمايتها من مجيع األخطار اليت قد 
 فالتدقيق الداخلي يساهم يف حتقيق إدارة خماطر انجحة . تتعرض هلا،
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ومن خالل هذا املبحث سنتطرق اىل العالقة بني التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر، فقد قسمنا هذا املبحث اىل مطلبني، 
ئم على املخاطر تدقيق الداخلي القاواملطلب الثاين: IIAأوهلما: دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف ظل معايري 

RBIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IIAاملطلب األول: دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف ظل معايري 

 IIAالفرع األول: التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر وفق معايري 

 IIAنبذة حول معهد املدققني الداخليني األمريكيني  :أوال
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 ,التيتنظمنطاقعملمهنةالتدقيقالداخليفيالعاملبأسره,يعدمعهداملدققينالداخليينهوالرابطةاملهنيةالدوليةالرئيسية

 ,وهيمؤسسةتكرسجهودهالالرتقاءمبمارسةمهنةالتدقيقالداخليوتطويرها

منخالإلصداراملعايريوالتدريبونشرالبحوثألغراضتطويراملهنةفيجميعأحناءالعامل، 
عامااملاضيةهواألبرزفيتكريسدورهالرايديوالقياديلمهنةالتدقيقالداخليومنابرزالنقاطالتيسامهتبهذاال71نالداخليينخاللإنتارخيمعهداملدققي

 (:022، صفحة 7102دورالرايدي )حسني، 

  اانملعهدهواجلمعيةاملهنيةالدوليةالرئيسةاملكرسةلرتوجيوتطويرممارسةالتدقيقالداخلي. 

  اهنالسلطةاملعرتفبها،فيمجااللتدري(بوالتعليمواالشرافوالتوجيهواصداراملعايريفيجميعأحناءالعامل اوندورمعهدIIA )
،وكذلك املمارسة(منخاللتحديداألخالقياتومعايري AICPAمشاهبمنحيثالدورواألهدافإىل)

  ) .العاملعضوافيجميعأحناء 175,000 توفريالتعليموتشجيعاألعضاءلالحتارفبمهنةالتدقيقالداخليلمايقارب

  ( اذوصفمعهدIIAأهدافهااألساسيةعندالتأسيسعام) فريفعونشراملعرفةواملعلومااتملتعلقةابلتدقيقالداخلي  1941
،وتتمهذهالعمليةمنخاللوضعأطارحيتويعلىالعناصر اجلودةواملواضيعذااتلعالقةإلنشاءواحلفاظعلىمعايريعالية

،التيتوفرطرقمنظمةومتسقةمعاملبادئواإلجراءااتألساسيةالتيتجعلمنالتدقيقالداخلياختصاص للمهنةاألساسية
 فريدونشاطمنظمومنهجياهلدفمنهأعدادمعايريهتدفالىتحقيقالتايل:

 توجيهبااللتزامبالعناصراإللزاميةمناإلطارالدوليللممارسااتملهنية. 

 قيمةتضيفتوفريإطارعمللتنفيذجمموعةواسعةمنأنشطةالتدقيقالداخليالتي. 

 الداخليأنشاءأسسلقياسأداءالتدقيق. 

 .تبنيتحسينالعمليااتلتنظيميةوالتشغيلية 

أن كل مهنة تتطلب جمموعة من املعايري حتكم ممارساهتا واجراءاهتا العامة وأخالقياهتا. ويعد معهد Buregeyaأشار
دقيق الداخلي , أن معايري معهد املدققني الداخليني ( هو الرائد يف إصدار املعايري اخلاصة مبمارسة الت (IIAالداخلييناملدققني 

  تشكل إطار واضح لدور التدقيق الداخلي ، وتعد املعايري إلزامية التطبيق من قبل املدققني الداخليني.

، 7102وقدأوضحمعهداملدققينالداخلينأهنناكمجموعةمنالتطورااتهلامةالتيدفعتهلوضعمعايريالتدقيقالداخلي )حسني، 
 : (022صفحة 

 هباأمنجالساإلداراأتصبحتمسؤولةعنمدىكفايةنظمالرقابةالداخليةمبنشآهتموعنكفاءةاألداء. 

  أانلسلطااتإلداريةبدأتتتقباللتدقيقالداخليكوسيلةتوفرهلاالتحليلوالتقييماملوضوعيوالتوصياتواالستشارات
 واملعلوماتعننظامالرقابةواألداء،وأهنذاالتقبألخذفياالزدايد

 نقدأخذوايستخدموانلتدقيقالداخليكأداةمكملةلعملهمعندمايتبينلهمحياداملدققالداخليوكفاءة أانملدققيناخلارجيي
 أدائهلعملة.
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 اثنيا: أمهية إدارة املخاطر يف املؤسسة

 (:10، صفحة 7106ذلك يف النقاط التالية )نوال، IIAقد بني معهد املدققني الداخليني 

 .مساعدة الشركة على حتقيق أهدافها 

  للمخاطر األساسية، والعواقب املرتتبة عنها.فهم أفضل 

 .التعرف على املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة 

 .توجيه وتركيز العمل على اجلوانب اليت أتخذ األمهية األكرب 

 .التقليل من األزمات واملفاجآت 

 .تساعد الشركة أبن تكون أكثر استعداد للقيام بكل ما هو الزم وكما جيب 

 التغيري. حتسني الفرص من أجل 

  أكربالقدرة على قبول املخاطر ذات الدرجة الكبرية واليت تكون هلا عوائد . 

 .االحاطة ابملخاطر واخذ قرارات أكثر وضوحا 

 IIAالتدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف ظل معايري الفرع الثاين: دور 

قدخلصإطاركفاءةالتدقيقالداخليالصادرعنمعهداملدققينالداخليينبأندوراملدققالداخلييتمحورفيثالمثناطقرئيسيةوهي )مدلل، 
 (:712، صفحة 7112

 مساعدةاملدراءفيتقييماملخاطرومساعدهتمفيكيفيةاالستجابةوالتعاملمعهذهاملخاطرومنثمتزويدجلنةالتدقيقبتأمينموض
 لمعاملخاطر. وعيعنمدىنجاحاملنظمةفيالتعام

 وأانلتدقيقالداخليومنخاللقيامهبالتدقيقالوقائياملسبقوالتدقيقالتحليلييقومبتحديداألسبابوالعواماللتييمكنأنتؤدإيلىحد
 واثملخاطرفياحلاضرأواملستقبلوالعملعلىتالفيهذهالعواملوحتسيننظمالرقابةوإدارةاملخاطرللحدمنها.

  حتسينشروط إدارة
يأدإتلىنشوئهاكماأهنيجبعلىالتدقيقالداخليالقيامبمساعدةاإلدارةوذلكبتزويدهاابلبياانتواملاملخاطرمنأجلتداركاألسباابلت

علوماتعنمختلفأنشطةاملنظمةوالتيمناملتوقعحدومثخاطرفيهامعتقدميالنصحواملشورةلإلدارةبصورةتقاريردوريةومتابعةهذ
 هالتقاريروماوردفيها.
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 دارةالعليافيإدارةاملخاطروعليهأنيقدملهاالدعمالفعاملنخالالملشار املدققالداخليكذلكعليهالقيامبتقييمكفاءةوفعاليةاإل
 كةفيتحديدجوانباخلطراهلامةوالوسائالملناسبة.

 :وعمليا قد يتضمن دور املدقق الداخلي كل أو بعض ما يلي

  األخطار اهلامة، اليت مت حتديدها بواسطة اإلدارة ومراجعة  علىتركيز عمل املدقق الداخلي
 .ملخاطر داخل املؤسسةعمليات إدارة ا

  املخاطرمنح الثقة يف إدارة. 

  املخاطرتقدمي الدعم الفعال واملشاركة يف عمليات إدارة. 

 .تسهيل أنشطة حتديد وفحص األخطار وتعليم العاملني إبدارة املخاطر والتدقيق الداخلي 

  7112الداخلية )مدلل، تنسيق عملية إعداد تقرير املخاطر املقدم جمللس اإلدارة وجلنة املتابعة ،
 (.012صفحة 

 RBIAاملطلب الثاين: تدقيق الداخلي القائم على املخاطر 

 RBIAالفرع األول: ماهية التدقيق القائم على املخاطر 

 RBIAالتدقيق القائم على املخاطر  أوال: تعريف

يقوم RBIAالتدقيقالداخليالقائمعلىاملخاطر
هاملدققالداخليوأثناءتنفيذهلعمليةالتدقيقتضافاملعلومااتملتعلقةابملخاطرإلىأوراقالعمالخلاصة،حبيثيتمالربطبينكلمالحظةأونتيجةيتوصإللي

امعاملخاطراملوجودة،وفيالوقتنفسهيتمصياغةالتوصياتبالتعاونبينإدارةاملخاطروالتدقيقالداخلي،ابلضافةإلىذلكيمكنتقدميتوصيامتناسبةتتعل
اصبمعاجلةخطرمعينأواحلقائقاألخراىملذكورةفياالستنتاجات،مثلعدماالمتثاللمبادئتوجيهيةداخليةمعينة، قبشكلخ

أثناءتنفيذعمليةالتدقيقيكوانلرتكيزاألساسيلهيحوالختبارماإذاكانتالرقابةالداخليةنشطةوفعالةفRBIAفالتدقيقالداخليالقائمعلىاملخاطر
 (.22، صفحة 7106ملدققيوصيبزايدةفعاليةالضوابطالداخلية )نوال، يتجنباملخاطرأواحلدمنها،حيثإنكاهنناكنقصفاان

أبنه:" منهجية تربط التدقيق  RBIAالداخلي القائم على املخاطر التدقيقIIAكما يعرف معهد املدققني الداخليني 
أن برانمج إدارة الداخلي إبطار إدارة املخاطر الكلي للشركة، حيث يسمح للتدقيق الداخلي بتوفري ضمان جمللس االدارة 

املخاطر يدير املخاطر بشكل فعال يف حدود مستوى اٌدام على املخاطر"، فباعتبار هذه املنهجية البد أن تكون وظيفة التدقيق 
الداخلي قادرة على استنتاج أن اإلدارة حتدد وتقيم وتستجيب للمخاطر اليت تكون يف مستوى يفوق أو أقل من مستوى 

كان مستوى املخاطر املتبقية ال يتماشى معها البد من اختاذ إجراءات تصحيحية لذلك )سايح،   املخاطر املقبولة، وإذا
 (. 27، صفحة 7102
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 RBIAمتطلباتتطبيقاثنيا: 

 :(20، صفحة 7106منأجألنيكوانلتدقيقالداخليالقائمعلىاملخاطرفعاال،البدعلىالدارةالعلياالتأكدمنأنه )نوال، 

 يقالشركةألهدافهاوتقييمهامنقباللدارة،وقدمتتطويرنظام متالتعرفعلىاملخاطرالتيتهددحتق
رقابيداخليفعال،للسيطرةعلىآاثرهاالسلبية،ومبستوأىقلمنالقدرةعلىالتحمل،وفيحالعدم 

 القدرةعلىتحقيقذلكيتمالبالغعنهاجمللسالدارة.

 .تسجيلوتقييماملخاطراملتأصلةبطريقةتسمحبرتتيبهاتبعاألمهيتها 

 لمنقبلمجلسالدارةأبسلوبواضحيمكنمعهتحديدماإذا  اعتمادمستواياتلقدرةعلىالتحم
 كانتاملخاطرأقألوأعلىمنالقدرةعلىالتحمل.

 ومنهجيةإدارةاملخاطر،ومبايشملمسؤولية  إطار حتديدمهاماجلهااتملسؤولةعنالتأكدمنفعالية
 .كلمناالدارةوالتدقيقاخلارجي،والتدقيقالداخلي،وأيةإدارةأخرىلهامهامرقابية

 الفرقبينالتدقيقالقائمعلىاملخاطرومناهجالتدقيقالتقليديةالفرع الثاين: 

، صفحة 7106ختتلفمنهجيةالتدقيقالقائمعلىمخاطراألعمالعناملناهجالتقليديةبعددمناجلوانبوالعناصرتتمثلفي )نوال، 
27:) 

 ااتلتقليدية.بينماتتمبشكل دوريضمناملنهجي،RBIAتقييماملخاطريعتربعمليةمستمرةفيإطارمنهجالتدقيقالقائمعلىاملخاطر

  فيإطارمناهجالتدقيقالتقليديةفانسياساتوإجراءااتلرقابةعلىاملخاطرإنوجدتاليتمدعمها
بشكلكاملمنقباللدارةالعليا،والتتمبمشاركةأعضاءالشركةحماللتدقيق،بينماوفقمنهجالتدقيق 

 أعضاءالشركةحماللتدقيق.املوافقةعليهاودعمهاابلكاملمنقباللدارةالعليا،ومبشاركةمجيع تتمRBIAالقائمعلىاملخاطر

  فيإطارمنهجيةالتدقيقالتقليديةيتمالبحثوحتديداملخاطرومنثمتتمعمليةالتعاملمعها،بينمايف
يتمالتعاملمعاملخاطربشكلدائمضمنعملية RBIAإطارمنهجيةالتدقيقالقائمعلىاملخاطر

 منظمةومستمرة،ويتماختاذاالجراءااتلتصحيحيةاملالئمةفيحينها.

 علىاملخاطرإلىربطاملخاطرمعنظامالتدقيق،وذلكالانلتدقيقوجدمن يدعومنهجالتدقيقالقائم
،فانذلك املخاطرأجاللتقليلمنهذهاملخاطر،واالحتفاظباملخاطرفياحلدوداملقبولة،وللتعاملمع

 يتطلبمنإدارةالشركةالوقوفعلىمستواياتخلطر،وحتليلهاهبدفتسهيلفهمتأثريها،ووضع االسرتاتيجيااتملالئمةللتعاملمعها.

 تدقيقالقائمعلىاملخاطريتماستخداممواردالتدقيقبشكألمثل،منخالاللرتكيزعلى وفقأسلوابل
املناطقاألكثرخطورة،بينمااملناهجالتقليديةيتمتوزيعمواردالتدقيقعلىكاللوحداتواألنشطةبغض 

 النظرعندرجةاملخاطراملرتبطةهبا.
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 RBIAالتدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف ظل معايرياملطلب الثالث: دور 

  RBIAاسرتاتيجيةالتدقيقالداخليالقائمعلىاملخاطرالفرع األول: 

 (: 21، صفحة 7106وهناالتدقيقالداخليالقائمعلىاملخاطرأيخذابحلسباانلعناصرالثالثةالتالية )نوال، 

 .نوع التأكيدااتلتييتوقعمنهتقدميها 

 .املستخدممنأجاللتخطيطللتدقيق 

 .نوعخدمااتالستشارةالتيمناملتوقعأنيقدمها 

 رتاتيجية خاصة مبهام التأكيد:اس -0

ينبغي على التدقيق الداخلي التخطيط لتقدمي أتكيدات أبن عمليات الرقابة تعمل وفقا لألهداف أو املعايري اليت سبق 
يف إطار العناية املهنية الالزمة انه جيب أن يتنبه  0221وضعها، ويف هذا الصدد ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم 

الداخلي إىل املخاطر اهلامة اليت قد تؤثر على األهداف أو العمليات أو املوارد، هذا حىت وان كانت إجراءات التأكيد  املدقق
 متت ابلعناية املهنية الالزمة ال تضمن وحدها أن مجيع املخاطر اهلامة قد مت حتديدها.

 إطار ختطيط التدقيق: -7

من خالل سجل خماطر الشركة، وحاجتها للتقدمي أتكيداتعلى  ختطيط التدقيق الداخلي القائم على املخاطر يصاغ
 أهدافها.

 اسرتاتيجية خاصة ابملهام االستشارية:  -2

يف الشركات اليت فيها مستوى خماطر منخفض، قد يهدف التدقيق الداخلي إىل ختصيص وقت لتحسني عملياإتدارة 
 ملخاطر يف الشركة.املخاطر، واهلدف من هذا النوع من االستشارات هو حتسني إدارة ا

أنه عند قبول مهمة استشارية ينبغي على  2101ويف هذه النقطة ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم 
الرئيسالتنفيذي للتدقيق أن أيخذ بعني االعتبار إمكانية حتسني إدارة املخاطر، وإضافة قيمة، وحتسني عمليات الشركة، 

 مت قبوهلا ضمن خطة التدقيق.وجيبإدراج املهام االستشارية اليت 

  RBIAالتدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف ظل معايريدور الفرع الثاين: 

إلىجانبرتكيزعملهعلىاملخاطرذااتألمهية،يسامهفيتحسينومراجعةإدارةاملخاطرفيكلمرحلةRBIAالتدقيقالداخليالقائمعلىاملخاطر
 :(26، صفحة 7106)نوال، منمراحلعمليةإدارةاملخاطرالتيتقومبهاالشركةكمايلي 
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وذلك مبراجعةسياساإتدارةاملخاطراملنتهجةومعرفةاألهدافاملرادحتقيقهامن : حتقيق األهدافاالسرتاتيجيةإلدارة املخاطر -1
برانجمإدارةاملخاطرمنخالاللواثئقالتيتوفرتفاصيلعنذلك؛وتقييم مدىقياماألهدافعلىمستواىلشركةبتوفريبياانتواسعةوإرشاداتعما 

 .حتقيقه،وكيفينظرلعمإلدارةاملخاطركجزءمنعمليةصنع القرارفيالشركةتريدالشركة
تقدميتأكيدأبانملخاطراحمليطةابلشركةقدمتتحديدهادوإنغفاألي : فحص املخاطر -2

خطر،وتقدميخدماتتأكيديةعناكتمالعمليةحتليالملخاطرومالءمتها، 
مبافيذلكتقديرأمهيةاملخاطر،وتقديراحتماحلدوثهاوحتديدالتصرفات 

اذهابشأهنا،ابلضافةإلىمراجعةتقاريرتقييماملخاطرالتيتم الواجباخت
 وضعهامنقباللدارة،وفحصأسلوابالستجابةللمخاطرالذيتم اختياره،منأجلتقدميتأكيدعنمدىمالءمةهذااألسلوب.

تقييم التقارير املتعلقة ابملخاطر، وتدقيق ما حتويه من معلومات، للتأكد من دقتها ومالءمتها ومشوليتها، وفيما إن   -3
كان هذا التقرير قد مت توصيله يف الوقت املناسب، و أن عمليات إبالغ املخاطر تشمل مجيع أجزاء الشركة، وانه 

 أيخذ ابالعتبار تغري األحداث وما يتولد عنها من خماطر.

تقييمالقرارااتملاضيةحولكيفيةالتصديلكلتعرضللمخاطر،واعتماد  معاجلة املخاطر)القرار/مواجهة/اخلطر(: -4
وفيحالكانتاملخاطراملتبقيةال  .ألمثلللتعاملواالستجابةهلافيالوقتاملناسب،والتحققمنأن القرارقدمتتنفيذهعلىأكملوجهاخليارا

تتماشىمعاملخاطراملقبولةجيباختاذإجراءاتلمعاجلةذلك،كماميكن 
 للمدققالداخليتقدميتوصيامتناسبةتتعلقبشكلخاصبمعاجلةخطر معني.

راقبةبرانجمإدارةاملخاطرللتأكدمنأهنمازالت التأكدمنأانلدارةتقومبم :املتابعة -5
كمايقوماملدققالداخليبمراقبةمكوانإتطارإدارةاملخاطرابستمرار،وهذا .تعملبشكلفعال،وأهنتمعماللتعديالاتملالئمةللنظم

داىحلاجةإلىتعديالسرتاتيجيةالتدقيق،مبايتناسب وبيامنحسبطبيعةالشركةوذلكبغرضتحديثنتائجعمليةحتديدوتقييم املخاطر 
 أنشطةالشركةومايستجدعليهامنأحداث.و 

 

 الفصل األول خالصة

يعد التدقيق الداخلي من الوظائف األساسية لعملية الرقابة، فله دور استشاري توجيهي إلدارة املؤسسة، ويعترب الوسيلة  
مهت ساالناجحة إلدارة املخاطر والتحكم فيها، فقد كان للتدقيق دور كبري يف تطور مفهوم ادارة املخاطر، 

من خالل ظهور معايريتنظم عمل IIAأكادمييةإنشاءمعهداملدققينالداخليني
طاملدققينوتضممعايريالصفاتتتعلقبسماتواملقومااتلواجبتوفرهافياملدقق،والتيتسهمفيتأهيله،ومعايرياألداءالتيتوضحالطرقالفعالةفيإدارةنشا
 ا.التدقيقبمايسامهفيتقييموحتسيننظامالرقابةالداخلية،وكذلكاملسامهةفيتقييموإدارةاملخاطر،وتقدمياملشورةفيماهية الطرق األجنح لدارهت



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاينالفصل 

راسة ميدانية مبؤسسة بيبو للبسكويتد  
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 متهيد:

من التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر و دور وظيفة التدقيق بعد أن مت التعرض يف الفصل األول للمفاهيم النظرية و املتعلقة بكل  
و هذا من  -بسكرة-إدارة املخاطر, ومن اجل إسقاط ذلك ميدانيا, مت اختيار مؤسسة بيبو للبسكويت سيدي عقبةالداخلي يف 

أجل اإلجابة عن الفرضيات السابقة و اخلروج بنتائج مهمة حول اإلشكالية املطروحة و على هذا األساس مت تقسيم هذا الفصل 
 إىل املباحث التالية:

ملؤسسة بيبو للبسكويت .املبحث األول : تقدمي عام   

 املبحث الثاين: اإلطار املنهجي للدارسة امليدانية.

 املبحث الثالث: حتليل البياانت.
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 املبحث األول: تقدمي عام ملؤسسة بيبو للبسكويت 

وأهدافها  املطلب األول: التعريف مبؤسسة  

 الفرع األول:تعريف مبؤسسة

, هي مؤسسة ذات شخص وحيد "بوراس Biscuiterie BIBOمؤسسة أو جممع بيبو للبسكويت و احللوايت 
و تشتغل يف جمال صناعة البسكويت و احللوايت مبختلف أشكاهلا و أنواعها, و تشغل  5101بوبكر", أتسست سنة 

 بدائرة سيدي عقية والية بسكرة. 01عامل, و يقع مقرها يف املنطقة النشاطات رقم  051املؤسسة أكثر من 

 الفرع الثاين: أهدافها

 هلذه املؤسسة عدة أهداف تسعى لتحقيقها و نذكر منها:

 .الزايدة يف مبيعات املؤسسة و هو اهلدف األساسي ألي مؤسسة 
 .حتقيق الربح أبقل التكليف 
 .تطوير املنتوج و ترقيته كما و نوعا 
 . توفري أكرب عدد من وسائل اإلنتاج 
 عمال من فرتة إىل أخرى.املسامهة يف القضاء على البطالة من خالل توظيف ال 
 .حتقيق أكرب حصة سوقية ملنتجاهتا 
 العمل على إعطاء أحسن صورة ملنتجاهتا 
 .احملافظة على الزابئن احلاليني و العمل على جذب أخرين 
 اإلستمراريةو االستقرار ملؤسسة 

 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي للمؤسسة 

ق خمتلف نشاطاهتا و للهيكل التنظيمي وحسن تطبيقه بشكل يوافالشك أن سر جناح أي مؤسسة يكمن يف اختيارها 
 هذا بغية حتقيق أهدافها .

 و عليه فإن اهليكل التنظيمي اخلاص مبؤسسة بيبو للبسكويت هو كالتايل:

:تتمثل وظيفته يف تسيري جمموع النشاطات اليت ختص املؤسسة, و تعمل على تسيري املؤسسة وفقا للقوانني السارية مسري .0
 املفعول و من مهامها أيضا نذكر منها:

 .ممارسة سلطتها على مجيع املوظفني حسب التنظيم الساري 
 .يتم تعني و عزل املوظفني ضمن إطار االتفاقية اجلماعية و اهليكل التنظيمي 
 . تنفيذ األوامر و توجيهات جملس اإلدارة 
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 .متثيل املؤسسة يف كل املهام املوكلة إليها 
 القوانني الداخلية. السهر على احرتام 
 .املصادقة على االسرتاتيجيات اخلاصة بتسيري امليزانية 

 مصلحة املالية و احملاسبية :و تتكفل مبا يلي: .5
 .القيام حبساابت خمتلفة على مستوى املؤسسة 
 .إعداد املخططات احلسابية و احلصيلة الدورية السنوية 
 .إعداد امليزانية السنوية 
  و متابعة على مستوى البنوك.القيام ابلتسيري املايل 
 .إعداد الدراسات الالزمة يف جمال املالية 

 مصلحة املوارد البشرية:و تتكفل مبا يلي: .3
  تطبيق و حتضري النصوص املتعلقة مبهام املؤسسة 
  متابعة القضااي القانونية 
 .تطوير عملية التكوين داخل و خارج املؤسسة و احلرص على السري احلسن لوظائفها 

التجارة و التسويق: هذه املصلحة مكلفة بتسيري املنتجات ووضع خمطط للمبيعات بعد دراسة وضعية السوق و  مصلحة .4
تعيني املستهلكني املناسبني هلذه املنتجات, كما تقوم ابستالم املنتجات النهائية, وختزينها يف ظروف مالئمة ابإلضافة إىل 

 إىل البحث عن عمالء جدد و احلفاظ على العمالء احلاليني. عمليات االتصال التسويقي,واليت هتدف من خالهلا
 مصلحة اإلنتاج: تتمثل مهام هذه املصلحة يف: .2

 .املهام التسيريية تتعلق ابملستخدمني داخل الوحدة و أخرى متعلقة بسري العمل 
  االتصال املباشر ابلزابئن و إعداد برانمج الشهري ابلتنسيق مع مصلحة التجارة, كذلك ربط

 قات بني املمولني و الزابئن.عال
 .)التكفل بكل املشاكل املرتتبة عن عملية اإلنتاج )البشرية و املادية 
 .إجناز تقرير هناية الشهر 

 مصلحة تسيري املخزون:تتمثل مهام هذي املصلحة يف: .1
 .تقوم ابلتموين ابملواد األولية و السلع و اخلدمات 
 زينها يف خمازن استالم و مراقبة الواردات إىل املؤسسة و خت 
 .هتتم ابإلمداد املستمر ملختلف اإلطارات مبا حتتاجه أو تطلبه من كميات 
 .ضمان تدفق املنتجات إىل مراكز البيع مبا يليب االحتياجات املطلوبة 
  احملافظة على عناصر املخزون وصيانتها من الضياع و التلف و ترتبيها و تنظيمها وفق أسس عملية و

 مبتابعة تداوهلا و مراقبتها.حماسبية تسمح 



 للبسكويتدراسة ميدانية بمؤسسة بيبو   : الفصل الثاني
 

39 
 

 

 

 

 

 

 خمطط يوضح اهليكل التنظيمي ملؤسسة بيبو للبسكويت _سيدي عقبة_

 للدراسة امليدانيةاملبحث الثاين: اإلطار املنهجي 

 املطلب األول: منهج الدراسة وطبيعة املتغريات 

 منهج الدراسة: -أوال

من أجل حتقيق أهداف الدراسة و الوقوف على دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف مؤسسة بيبو للبسكويت, مت  
استخدام املنهج الوصفي و املنهج التحليل لعرض املعلومات املتعلقة ابملوضوع, و ذلك بعد مجعها و تصنيفها مث 

ضوعية ممكنة, ابإلضافة إىل دراسة حالة و اليت كانت عبارة تلخيصها وفق أسس البحث العلمي بكل أمانة علمية و مو 
عن إسقاط ملا مت تناوله يف اجلانب النظري على واقع املمارسة يف املؤسسة, الستخالص النتائج من البياانت و املعلومات 

 بعد حتليلها .

 طبيعة املتغريات: -اثنيا

ة ال ميكن االستغناء عنها يف املنظمة, كونه وظيفته فحص و املتغري املستقل: التدقيق الداخلي و الذي يعترب كأدا-0
 تقييم أنشطتها من أجل التحسني و الرفع من مستوى أدائها و حتقيق أهدافها.

 املتغري التابع: إدارة املخاطر اليت نريد الوقوف على الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي فيها. -5

 

 

 

 

 

 

 املسري

تمصلحة تسيري املخزوان املصلحة التجارية مصلحة اإلنتاج ريةمصلحة املوارد البش  اسبيةمصلحة املالية و احمل   
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 جلمع املعلومات  املطلب الثاين:األدوات املستخدمة

  جمتمع تتمثل يف مؤسسة بيبو للبسكويت .متت الدراسة يف:جممع و عينة الدراسة -أوال

و نظرا لصغر املؤسسة و لقلت العمال فيها  على ضوء إشكاليات البحث و فرضياتهاألدوات مجع املعلومات:  -اثنيا
املعلومات املتعلقة ابلبحث هي أنسب أدوات البحث و أكثرها مالئمة جلمع و مجع الواثئق  اتضح أن املقابلة و املالحظة

 موضوع الدراسة.

 املقابلة الشخصية: .0

مت اختيار املقابلة أداة رئيسة يرجع لطبيعة الدراسة الكيفية اليت قمنا هبا يف ميدان الدراسة, حيث قمنا إبجراء مقابلة 
ملؤسسة, و هذا لالستفسار و احلصول على معلومات مباشرة عن شخصية مع مسيري املؤسسة و مدقق الداخلي لدى ا

املوضوع, لفك عقدة اإلشكالية, و قد متت املقابلة من خالل سرد أسئلة متعلقة  بعنوان البحث, و مت تسجيل املقابلة  
 كتابيا .

 املالحظة: .5

ؤسسة على املالحظة و التأكد من اعتمدان يف هذه الدراسة على املالحظة أيضا, حيث مسحت زايرتنا املتكررة إىل امل
 املعلومات و الواثئق املتقدمة من طرف املؤسسة عند وقت املقابلة دون احلصول على نسخ منها.

 الواثئق: .3

و هي تلك األدوات املستخدمة لتدعيم موضوع الدراسة, حيث اعتمدان على جمموعة من الواثئق الداخلية اخلاصة 
 الية, من أجل اإلجابة على التساؤالت و االستفسارات الضرورية.  ابملؤسسة املتمثلة يف القوائم امل

 املبحث الثالث:حتليل البياانت 

 املطلب األول: عرض النتائج 

 : عرض نتائج املقابلة الفرع األول

ملا متت اإلجابة على أسئلة املقابلة املوضحة يف اجلدول األسفل من قبل املدقق اخلارجي  و قد  كانت اإلجابة مؤكدة 
جاء يف النظري من الدراسة حيث تطابقه على ضرورة التدقيق الداخلي يف املؤسسة ابعتبارها بتقدمي أتكيدات حول 
مدى سري املؤسسة حنو حتقيق أهدافها و بقدرته على اكتشاف األخطاء و تقدمي توصيات ابحللول املالئمة من هنا 

 ميس مجيع املصاحل مبا فيها اإلدارية . برزت الضرورة هلذه الوظيفة كما ركز على التزاميه أن

 كما أكد لنا أن اإلدارة تويل اهتمام كبري للتدقيق الداخلي من خالل قيامها بدراسته و تقييمه ملعرفة مدى كفائتة وفعاليته.   
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 : يوضح اإلجابة على أسئلة املقابلة0جدول رقم 

 اإلجابة أسئلة املقابلة 
املبحث األول حتت عنوان تقدمي عام اإلجابة يف  تعريف ابملؤسسة 

 للمؤسسة
و هي تتبع احلساابت و تتبع العماليات املالية و عماليات  ما هي وظيفة التدقيق الداخلي يف املؤسسة

الشراء و التخزين و البيع املفوترة و عماليات الصندوق و 
 عماليات املصاريف أبنواعها  

تلك اجلهة املدقق هل يتم تدقيق دائرة أو قسم دون إعالم 
 ابلقدوم

ال يتم تدقيق دائرة  قسم بدون إعالم تلك اجلهة املدقق 
 ابلقدوم

كيف يستطيع املدقق الداخلي اكتشاف األخطاء أو التجاوزات 
 غري القانونية

يكتشف املدقق الداخلي األخطاء من خالل تتبع  
 العماليات اليومية و اجلرد حماسيب اليومي و الشهري

ف مشكلة ما هي إجراءات اليت يقوم هبا املدقق عند اكتشا
 الداخلي ملؤسسة

عند اكتشاف املشكلة يقوم املدقق الداخلي مبعاجلة 
 املشكلة يف حال 

نعم املدقق الداخلي هو الذي يصنع خطط املعاجلة  هل املدقق الداخلي هو الذي يصنع خطط املعاجلة للمشكلة
 للمشكلة

ن مل تكن خطة املعاجلة غري سليمة ما هو إجراء املدقق الداخلي إ
 أو غري مؤدية لتصحيح املشكلة يف املؤسسة

اإلجراء الذي يقوم به املدقق الداخلي هو اللجوء إىل 
 املدقق اخلارجي "حمافظ احلساابت "

 نعم يقوم املدقق الداخلي بتقدمي حلول للمشكلة يف تقريره هل املدقق الداخلي يقدم حلول للمشكلة يف تقريره

هل هنالك تعاون من عمال املؤسسة كتقدمي املعلومات الكاملة 
 و الكافية ملساعدة املدقق الداخلي

نعم هنالك تعاون بني عمال املؤسسة و ذلك بتقدمي 
 ةالفواتري و البياانت الالزم

 ال مل حتدث أزمة يف املؤسسة هل سبق و إن حدثت أزمة يف املؤسسة

هو الذي يتكلف ابألزمات وهو معين الرمسي ابإلدارة   األزمات ما عالقة املدقق الداخلي إبدارة 
 األزمات

 نعم للمدقق الداخلي احلق يف إدارة األزمات  هل للمدقق الداخلي احلق يف إدارة األزمات 

نعم اقرتاحات املدقق الداخلي تقي مؤسسة من حدوث  هل اقرتاحات املدقق الداخلي تقي مؤسسة من حدوث أزمة 
 أزمة 
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التخفيف من أتثري املخاطر, و تكمن أمهية إدارة املخاطر يف  ما هي درجة أمهية إدارة املخاطر ابلنسبة ملؤسستكم
 العمل على تفادي اخلسائر و األحداث قبل وقوعها

هل تراجعون التقارير السابقة لتقييم املخاطر املعدة من 
 طرف اإلدارة 

 رنعم نراجع التقارير السابقة لتقيم املخاط

تقييد صالحيات املدقق من طرف تتمثل بعض الصعوابت يف  ما هي صعوابت اليت تواجه إدارة املخاطر
 اإلدارة

هل يتم رفع تقارير دورية إىل اإلدارة العامة عن األخطار 
 الداخلي املكتشفة خالل عملية التدقيق

تتلقي اإلدارة العامة تقارير دورية عن األخطار املكتشفة من نعم 
 خالل عملية التدقيق الداخلي 

توجد أدوار كثرية و من بينها : توفري األدوات و التقنيات  ما هو دور تدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر
 املستخدمة بواسطة التدقيق الداخلي لتحليل املخاطر و الضوابط

 إعداد الطالبتاناملصدر: من 

 

 عرض القوائم املالية للمؤسسة الفرع الثاين: 

 عرض امليزانية  : أوال

 : يتمثل اجلدولني التالني يف ميزانية األصول و اخلصوم ملؤسسة "بيبو" للبسكويت-أ

 الوحدة: دج                                                   30/05/5155ميثل أصول امليزانية لسنة  5اجلدول رقم 

 
 األصول

 0-ن ن
اهتالك و  إمجايل

 مؤوانت
 الصايف صايف

     أصول غري جارية 
     فارق االقتناء

     استثمارات غري مادية
     استثمارات مادية 

 362 744 2 362 744 2  362 744 2 أراضي
 907 429 2 907 429 2  907 429 2 مباين

     استثمارات أخرى مادية
     استثمارات حق االمتياز
     استثمارات قيد التنفيذ

     استثمارات مالية
     سندات حتت املعادلة

مسامهات أخرى ومدينون 
 آخرون 
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     سندات أخرى اثبتة
اقراضاتو أصول مالية أخرى 

 غري جارية 
    

     الضرائب املؤجلة 
 269 174 5 269 174 5  269 174 5 جمموع األصول غري اجلارية 

     أصول جارية 
 195 684 3 964 789 4  964 789 4 املخزوانت قيد التنفيذ
املدينون و األصول 

 املماثلة
    

 0000 98 2 000 374 3  000 374 3 الزابئن
 811 039 6 198 797 5  198 797 5 مدينون آخرون

الضرائب و العناصر املرتبطة 
 هبا

1 933 301  1 933 301 2 745 629 

املدينون اآلخرون واألصول 
 املماثلة

    

     النقدايت املماثلة
التوظيفات و األصول املالية 

 األخرى اجلارية 
    

 785 942 1 (897 761 2-)  (897 761 2-) اخلزينة 
 420 401 17 13132566  13132566 جمموع األصول اجلارية
 689 575 22 835 306 18  835 306 18 اجملموع العام لألصول

 من إعداد الطالبتان ابالعتماد على واثئق الشركة : املصدر
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 الوحدة:دج30/05/5155ميثل خصوم امليزانية لسنة  3اجلدول 

 0-ن ن اخلصوم 
   األموال اخلاصة
   الرأمسال املدفوع

   الرأمسال غري املدفوع
   عالوات و احتياطات

   فرق إعادة التقييم
   (0فرق املعادلة )

 195 684 3  808 870 4 النتيجة الصافية أموال خاصة 
   الرصيد املرحل من جديد–أخرى 

   (0حصة الشركة املدجمة )
   (0حصة األقلية ) 

 195 684 3 808 870 4 0اجملموع 
   اخلصوم غري اجلارية

 756 001 3 230 272 2 القروض و الديون املالية
   )املؤجلة و املقدرة ( الضرائب

 393 415 4 012 902 2 ديون أخرى غري جارية
   مؤوانتو نواتج مقيدة سلفا

 149 417 7 242 174 5 4جمموع اخلصوم غري اجلارية 
   اخلصوم اجلارية

 200 000 5 027 336 4 املوردون واحلساابت املرتبطة
 145 474 2 731 925 الضرائب

   ديون أخرى
 000 4000 000 000 3 اخلصومخزينة 

 345 474 11 785 261 8 4جمموع اخلصوم اجلارية 
 689 575 22 835 306 18 (4+4+0اجملموع العام للخصوم)

 املصدر: من إعداد الطالبتان ابالعتماد على واثئق املؤسسة
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 اثنيا: جدول حساب النتائج

 30/05/5150ميثل جدول حساب النتائج: لسنة  4جدول رقم 

 0-ن ن الفصول
   املبيعات من البضائع

 
املبيعات من 

 املنتوجات

  872268 4 املبيعات من املنتوجات التامة املصنعة
   تقدمي اخلدمات

   مبيعات األشغال
   منتوجات األنشطة امللحقة

   التخفيضات و التنزيالت و احملسومات املمنوجة
  268 872 4 التخفيضات و التنزيالت و احملسوماترقم األعمال الصايف من 

   اإلنتاج املخزن أو املنتقص من املخزون
   اإلنتاج املثبت

   إعنات االستغالل
I. 268 872 4 إنتاج السنة املالية  

   مشرتايت البضائع املبيعة
   املواد األولية

   التموينات األخرى 
   تغريات املخزوانت 

   الدراسات و اخلدمااتملؤذاةمشرتايت 
   مشرتايت األخرى

   التخفيضات و التنزيالت و احلس ومات املتحصل عليها من املشرتايت
 
 
 

 اخلدمات اخلارجية

   التقاول العام
   اإلجيارات

   الصيانة و التصليحات و الرعاية 
   أقساط التأمينات

   العاملون اخلارجيني عن املؤسسة
   الوسطاء و األتعاب أجور

   اإلشهار 
   التنقالت و املهام و اإلستقباالت

   اخلدمات اخلارجية األخرى
   التنزيالت و التخفيضات و احملسومات املتحصل عليها من خدمات خارجية
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II. إستهالك السنة املالية   
III. 792 871 4 القيمة املضافة لالستغالل  

   أعباء املستخدمني
   الرسوم و املدفوعات املماثلةالضرائب و 

IV. 808 870 4 إمجايل فائض اإلستغالل  
   املنتجات العملياتية األخرى

   األعباء العملياتية األخرى
   خمصصات االهتالكات

   املؤوانت
   خسائر القيمة

   اسرتجاع على خسائر القيمة و املؤوانت
V. 808 870 4 النتيجة العملياتية  

   املاليةاملنتوجات 
   األعباء املالية 

VI. النتيجة املالية   
VII. (النتيجة العاديةV+VI) 4 870 808  

   عناصر غري عادية)منتجات()*(
   عناصر غري عادية)أعباء()*(

VIII. النتيجة غري العادية   
   الضرائب الواجب دفعها عن النتائج

   الضرائب املؤجلة )تغريات( عن النتائج
IX. 808 870 4 املالية صايف نتيجة السنة  

 املصدر: من إعداد الطالبتني ابإلعتماد على واثئق املؤسسة
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 حتليل النتائج  : املطلب الثاين

 اوال: حتليل نتائج املقابلة

 من خالل املالحظة و املقابلة اليت أجرينها توصلنا إىل بعض نتائج و أتكيدات و اليت متثلت يف:

التدقيق الداخلي يف املؤسسة ابعتباره وسيلة فحص و تقييم لعمليات املؤسسة من أجل إعطاء أكد املسري على ضرورة -
نصائح و توجيهات تقي املؤسسة من الوقوع يف األخطار, كما أنه ميس مجيع نشاطات املؤسسة مبا فيها اإلدارية, و أن 

خسائر و يقدم أيضا التأكيدات اليت هتم التدقيق الداخلي تقدمي توصيات لتطوير نشاط املؤسسة أو جتنبها من حدوث 
 املسري حول مدى التزام كل فرد ابملؤسسة مبا مطلوب منه مبا يسمح هلا من حتقيق غاايهتا أبقل اخلسائر.

كما أن وظيفة التدقيق الداخلي تستطيع أن تكتشف األخطاء و اإلحنرافات و التعامل معها بفعالية لتجنب املؤسسة -
 ود ابلضرر الكبري عليها.مشاكل و أخطار قد تع

كما صرح املدقق الداخلي عن املنهجية املتبعة يف التدقيق على أن االنطالقة تكون من التكليف الذي حيصل عليه -
املدقق من طرف اإلدارة, مث يقوم بزايرة املصلحة أو قسم اليت يريد التدقيق فيها إلعالمهم بتوقيت العملية, وبعد ذلك يعد 

الذي يناسب املصلحة أو القسم و يقدمه إىل اإلدارة للموافقة عليه, مث أتيت مرحلة تنفيذ التعامل مع برانمج التدقيق 
 األخطاء املكتشفة حسب نوعية اخلطاء.

كما حتدث املسري عن إدارة املخاطر على أهنا مدخل علمي للتعامل مع املخاطر عن طريق توقع موقع اخلطر و قياسه -
 سيطرة عليها أو حتويلها و ذلك من خالل نظام شامل إلدارة املخاطر.و إدارهتا لتجنبها أو ال

فإدارة املخاطر هلا أمهية ابلغة لدى املؤسسة ألهنا تعلب دور يف إكتشاف األخطاء قد تواجه املؤسسة و بذلك جتنب -
 املؤسسة من خسائر حمتملة و تساهم يف إستمرار و جناح املؤسسة.

املخاطر عند إكتشاف اخلطر ومن األدوات التعرف على املخاطر هي السجالت كما تعرفنا على خطوات إدارة -
 الداخلية,حتليل القوائم املالية, عمليات معاينة للمؤسسة.

كما أن املدقق الداخلي يرفع تقارير دورية إىل اإلدارة العامة عن كل األخطار املكتشفة و احملتمل حدوثها و عن درجة -
 لة و تقدمي حلول هذه األخطار و طريقة جتنبها أو احلد منها.اخلطورة و اخلسائر احملتم

والحظنا دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر ألن هذه األخرية إحدى التخصصات اليت تتصل بشكل كبري مع -
لتدقيق التدقيق الداخلي و تشكالن أدوات مهمة و مرتبطة يف املؤسسة, فقد كانت وظيفة إدارة املخاطر جزء من عملية ا

 الداخلي و لكن مت فصلهم عن بعض من حيث املهام, وعلى رغم من ذلك مرتبطتان ترابطا وثيقا.
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ويساهم التدقيق الداخلي يف احلد من املخاطر اليت قد تواجه املؤسسة ألن هناك توافق بني التدقيق الداخلي و إدارة -
 لتكامل املتبادل.املخاطر على توحيد مناذج عملياهتا بشكل يضمن لكل الطرفيني ا

 :حتليل قائمة امليزانية -اثنيا

 إعداد امليزانية املالية املختصرة لسنة  .0
 ميثل ميزانية املالية املختصرة             2اجلدول رقم 

 اخلصوم االصول

 0-ن ن البيان 0-ن ن البيان

 
أصول 

 اثبتة

 
5174269 

 
5174269 

املوارد 
 الثابتة

10045050 11101344 

 أموال
 خاصة

4870808 3684195 

 
أصول 
 متداولة

 
13132566 

 
 
 

 
17401420 

ديون 
طويلة 
 األجل

5174242 7417149 

اخلصوم 
 املتداولة

8261785 11474345 

 2257689 18306835 اجملموع 22575689 18306835 اجملموع

 املصدر: من إعداد الطالبتني ابإلعتماد على واثئق املؤسسة
 

 امليزانة بواسطة مؤشرات التوازن املايل:حتليل قائمة  .5

وال: نقوم بحساب الرأسمال العامل الصافي اإلجمالي و إحتياجات رأسمال العامل و الخزينة الصافية لسنتين أ

 :0202و 0202

 اإلستخدامات الثابتة -= الموارد الثابتةFRNGرأس المال العامل الصافي اإلجمالي 

الخصوم المتداولة -= األصول المتداولة)بإستثناء خزينة األصول( BFR إحتياجات رأس المال العامل

 )بإستثناء خزينة الخصوم(

 إحتياجات رأس المال العامل–= رأس المال العامل الصافي TNالخزينة الصافية 
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:  يمثل حساب الرأسمال العامل الصافي اإلجمالي و إحتياجات رأسمال العامل و الخزينة 6الجدول رقم 

 :الصافية

 0-ن ن البيان

 344 101 11 050 045 10 املوارد الثابتة .0

 5174269 269 174 5 أصول اثبتة .5

 075 927 5 781 870 4 (4-0إلمجايل)ارأمسال العامل الصايف  .4

 635 458 15 463 894 15 خزينة األصول -األصول املتداولة .4

 345 474 7 785 261 5 خزينة اخلصوم –اخلصوم املتداولة  .2

 290 984 7 678 632 10 (4-1)رأمسال العاملإحتياج  .4

 (215 057 2-) ((897 761 5- (4-4اخلزينة الصافية ) .0

 املصدر:من إعداد الطالبتني 

 :حتليل النتائجاثنيا:

 من املعطيات اليت لدنيا و نواتج اليت حتصلنا عليها جند أن :

 أن مؤسسة حققت توازن مايل و الوظيفي خالل ( كان موجب و هذا يعين 0-رأمسال العامل الصايف لسنة )ن( و ) ن

السنتني , أي أن املوارد الثابة تغطي كل اإلستخدمات الثابتة, و حققت فائض مايل يستخدم لتمويل جزء من األصول 

 املتداولة و يوفر للمؤسسة هامش أمان مايل و منه ال تقع يف خطر مايل.

 موجب خالل السنتني, و هذا يعين وجود إحتياجات لتمويل دورة ( كان 0-إحتياجات الرأمسال العامل لسنة )ن( و )ن

 اإلستغالل

 ( كانت سالبة خالل هذه السنتني, أي أن املؤسسة ال تتوفر على موجودات 0-اخلزينة الصافية لسنة )ن( و )ن

 ة و تسديد ديوهنا للغري.نقدية, أي كانت لديها أزمة يف السيولة املالية ملدة سنتني و ال ميكنها الوفاء إبلتزاماهتا املالي
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و من هنا نستنتج أن املؤسسة مل حتقق توازن مايل خالل سنتني املاضيتني ألن اخلزينة الصافية كانت سالبة, ومن هنا قد تقع 

املؤسسة يف خطر مايل إذ مل تقوم بتمويل خزينتها فورا عن طريق احلصول على تسبيقات البنكية أو عن طريق اإلستدانة من الغري 

 األجل القصري, و جيب على املؤسسة تصحيح وضعيتها املالية من أجل حتقيق التوازن املايل و لذلك عليها: يف

     زايدة يف رأمسال العامل اإلمجايل عن طريق زايدة املوارد الثابتة و احلصول على القروض مالية طويلة األجل, و مبضاعفة

 هتالكات و املؤوانت, احلصول على إعاانت اإلستثمار.األموال اخلاصة و اإلحتياطات, زايدة خمصصات اإل

  ,ختفيض إحتياجات رأمسال العامل عن طريق إنقاص حجم املخزوانت و تصريف أكرب كمية منها بتقدمي ختفيضات جتارية

 ختفيض مدة الزمنية لتحصيل احلقوق على الزايئن.

 حتليل قائمة امليزانية بواسطة نسب اهليكل املايل -3

 نسب اهليكل املايل: أوال حساب

 : ميثل نسب اهليكل املايل1اجلدول رقم 

 0-ن ن البيان

 344 101 11 050 045 10 املوارد الثابتة .0

 269 174 5 269 174 5 اإلستخدمات الثابتة .5

 2.14 1.94 (0/4نسبة متويل اإلستخدمات الثابتة ) .4

 149 417 7 242 174 5 الديون املالية .4

 000 000 4 000 000 3 خصوم اخلزينة .2

 195 684 3 808 870 4 التمويل اخلاص .1

 3.09 1.67 4(/4+1نسبة اإلستدانة املالية) .0

 املصدر: من إعداد الطالبتني إبعتماد على واثئق املؤسسة

 نسبة التمويل اإلستخدمات الثابتة = املوارد الثابتة/ اإلستخدمات الثابتة

 خصوم اخلزينة(/ التمويل اخلاصنسبة اإلستدانة املالية = ) الديون املالية + 
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 اثنيا: حتليل النتائج

  و هذا يدل على أن األموال اخلاصة مولت كل اإلستخدمات الثابتة   0.94نسبة متويل اإلستخدمات الثابتة متثل

 و بقى فائض استعمل يف متويل األصول املتداولة .

  جيد للمؤسسة, ألهنا االستدانة املالية كبرية و  أي اكرب من الواحد و هذا ليس 0.11نسبة اإلستدانة املالية متثل

 حترر املايل ضعيف, و ال ميكن للمؤسسة احلصول على القروض طويلة األجل, و تسبيقات بنكية.
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 خالصة الفصل الثاين

سيدي عقبة  BISCUITERIE BIBOمن خالل الدراسة امليدانية اليت أجريت مبؤسسة بيبو للبسكويت   

, و اعتمادا على  حتليل النتائج  و البياانت  اليت متت من خالل استنتاج اإلجاابت املقابلة و حتليل -بسكرة–
نتائج القوائم املالية, توصلنا إىل وجود أمهية كربى للتدقيق الداخلي يف املؤسسة وذلك من خالل مساعدة 

ها سالمة بياانهتا, وكذلك الدور الفعال اإلدارة على ضبط أدائها و إعداد التقارير بشكل يضمن ملستخدمي
الذي ميثله املدقق الداخلي من خالل إلتزامه بوضع خطط خاصة ابملخاطر عند إدارة, فالتنسيق بني وظيفيت 

 التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر يساهم يف الرفع من مستوى أدائها.
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 اخلامتة
، خماطر مالية، خماطر تشغيلية إسرتاتيجيةتكون املؤسسة أثناء ممارستها لنشاطها عرضة ملختلف املخاطر اليت تتنوع بني خماطر 

املخاطر هبدف مساندهتا يف بلوغ أهدافها الكلية  إدارةوأخرى تتعلق ابملصادفة...، األمر الذي دفعها لزايدة االهتمام بوظيفة 

ب يعد التدقيق الداخلي كوظيفة من الوظائف املهمة أيضا ابلنسبة للمؤسسة، كونه يلع أخرىواألساسية، هذا من جهة ومن جهة 

 دورا هاما يف حتقيق تقدمها ومنوها من خالل مساعدهتا على أتدية نشاطها بشكل فعال.

ففي ظل املعايري الدولية للتدقيق الداخلي اليت أصدرها معهد املدققني الداخليني، مل يعد دور املدقق الداخلي مقتصرا على األدوار 

املخاطر داخل  إدارةيف  إسهامهواحملاسبية وكذا الرقابية، بل تعداها إىل التقليدية املنحصرة يف الفحص والتقييم للعمليات املالية 

املخاطر وخدمات استشارية خبصوصها كقيمة  إدارةاملؤسسة من خالل تقدمي نوعني من اخلدمات، خدمات أتكيدية حول فعالية 

هجية تربط التدقيق الداخلي ابإلطار ( ابعتباره منRBIAمضافة للمؤسسة. ويصبح بذلك التدقيق الداخلي مبنيا على املخاطر )

 به. املتوطئةالشامل إلدارة املخاطر، ويرمي لتفعيل هذا النظام اکثر ابلتزام املدقق الداخلي ابألدوار 

ماهو دور التدقيق الداخلي يف اليت طرحتها واليت كان مفادها:  اإلشكاليةومن منطلق ما سبق جاءت الدراسة احلالية ملعاجلة 

 ؟-بسكرة-سيدي عقبة–مبؤسسة بيبو البسكويت املخاطر  إدارة

 البحثية. األفاقجانب بعض  إىلجمموعة من النتائج والتوصيات  إىللصت خل

 : نتائج الدراسةأوال

 بعد القيام ابلدراسة النظرية والتطبيقية هلذا املوضوع مت التوصل إىل النتاج التالية:

املخاطر هو مساندهتا يف بلوغ أهدافها الكلية واألساسية، من خالل اكتشاف املخاطر  ةإدار ما زاد من اهتمام املؤسسة بوظيفة  -

 جتنبها أبدىن التكاليف. أووحتديدها قبل وقوعها والعمل على التحكم فيها 

هم بقدر  يعد التدقيق الداخلي وظيفة من الوظائف املهمة يف املؤسسة، حيث يلعب دورا هاما يف حتقيق تقدمها ومنوها، كما يسا -

 كبري يف مساعدهتا على بلوغ أهدافها وأتدية نشاطها بطريقة فعالة.
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املخاطر  إدارةيف  إلىإسهامهمل يعد دور التدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي مقتصرا على األدوار التقليدية بل تعداها -

 وأخرى استشارية.سسة من خالل تقدمي نوعني من اخلدمات: خدمات أتكيدية ؤ داخل امل

( ابعتباره منهجية تربط التدقيق الداخلي ابإلطار الشامل إلدارة املخاطر، RBIAأصبح التدقيق الداخلي مبنيا على املخاطر ) -

املخاطر تدار بشكل فعال، كما يقدم قيمة مضافة للمؤسسة من خالل تقدمي  إدارةحيث انه يقدم أتكيدات لإلدارة أبن عمليات 

 ية.خدمات استشار 

 اثنيا: إختبار الفرضيات 

ابلنسبة للفرضيات اليت مت إقرتاحها يف بداية البحث, فقد مت التوصل إيل نتائج حوهلا من خالل الدراسة النظرية و التطبيقية لبحثنا  

 كما يلي:

 الفرضية األوىل: "يقدم املدقق الداخلي خدمات أتكيدية إلدارة املؤسسة فيما خيص إدارة املخاطر" .0

ل دراستنا و األجوبة املقابلة مت التوصل على أن املدقق الداخلي يقدم خدمات أتكيدية إلدارة املؤسسة فيما خيص إدارة من خال

 املخاطر. و هنا تثبت صحة الفرضية.

 الفرضية الثانية:"يتحمل املدقق الداخلي مسؤولية إدارة املخاطر" .5

الداخلي ال يتحمل مسؤولية إدارة املخاطر ,بل يكمن دور املدقق الداخلي يف أدوار بناء على دراستنا و ما مت عرضه وجدان أن املدقق 

 أتكيدية و أدوار إستشارية يف إدارة املخاطر, و منه تنفى هذه الفرضية.

 الفرضية الثالثة:" يعمل املدقق الداخلي على إسرتاجتية إدارة املخاطر للتتوافق مع نواتج القوائم املالية" .3

ل القوائم املالية و النواتج اليت حتصلنا عليها, وجدان أن املدقق الداخلي يعمل على توافق نواتج القوائم املالية مع من خالل حتلي

 إسرتاجتية إدارة املخاطر, و منه تثيت صحة  الفرضية.

 : التوصيات وآفاق الدراسةلثااث

 التوصيات -0

 جمموعة من التوصيات: إىل-بسكرة-عقبةسيدي –مبؤسسة بيبو البسكويت خلصت الدراسة امليدانية 
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املخاطر، واليت ستعمل بطريقة  إدارةعلى املؤسسة أن تعمل على وجود هيئة تنظيمية ضمن هيكلها التنظيمي تكون مسئولة عن  -

واعية على تصنيف وحتديد كل املخاطر اليت ميكن أن تواجهها، ومن مث العمل على التحكم فيها وابقل التكاليف، وذلك حسب 

رة أولوية اخلطر، األمر الذي ميكن املدقق الداخلي من تبين منهج التدقيق املبين على املخاطر الذي ينظر للمخاطر داخل الشركة نظ

 مشولية.

والفعال ميكن للمؤسسة أن حتافظ  الكفءأن تعطي اهتماما اكربا لتخصص التدقيق، فمن خالل نشاط التدقيق  ؤسسةعلى امل -

 كما ميكنها من تعبيد الطريق للوصول ألهدافها أبقصر الطرق ) حتقيق األرابح، النمو، االستمرارية...(.  واملادية،املالية  أصوهلاعلى 

 دراسةافاق ال - 5

 بعد اجناز هذه الدراسة تبلورت لدينا جمموعة من املواضيع اليت ميكن أن تكون مشروع حبوث مستقبلية ميدانية منها:

 .املخاطر والتدقيق الداخلي يف املؤسسة إدارةتكامل  أوجه -

 .التدقيق الداخلي املبين على املخاطر -

 .كفاء وفعالية ادارة املخاطر  -

كفاءة وفعالية التدقيق الداخل  -
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 الكتب: .0
  خلف عبد هللا الواردات. دليل التدقيق الداخلي إلدارة املخاطر وفق معايري الدولية الصادرة عنIIA الطبعة األوىل.

 .5101الوراق للنشر و التوزيع,
 نصر داديعدون, التدقيق اإلداري و أتهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر,دار احملمدي -الرمحان ابينات

 .5112العامة,
 ,5111طارق عبد العال حممد , إدارة املخاطر و التأمني.اإلسكندرية ,دار حامد للنشر و التوزيع. 
 5111,عمان األردن,دار وائل للنشر,-النظرية و العمليةالناحية -عبد هللا خالد أمني,علم تدقيق احلساابت. 
  حممد عادل انولو,إدارة املخاطر املالية و املصرفية بني النظرية و التطبيق.سوراي, دار سورية الفتاة, الطبعة

 .51101األوىل,
 املقاالت و اجملالت: .5
 دراسة حالة املديرية -ء شركات التأمنيبن بتيشبالل, صالح الدين شريط, إدارة املخاطر و مسامهتها يف تفعيل أدا

 5151, 00,اجمللد5جملة اإلقتصاد اجلديد,العدد-اجلهوية للشركة الوطنية للتأمينات
 دراسة حالة مؤسسة -بن لدغم حممد,حممدسعداين,ايسني منشة, دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر ابملؤسسة

seror- (.5101,)نوفمرب14,اجمللد10جملة املؤشر للدراسات اإلقتصادية, العدد 
  حسن فائز حسني, حتديد أوجه التشابه و اإلختالف بني معايري و دليل عمل وحدات التدقيق الداخلي يف العراق,جملة

 5102, 43,اجمللد03دراسات حماسبة و مالية, العدد
  يف حتسني جودة التدقيق اخلارجي, صهناجيهيبة,عبد القادر عوادي, حممد العيد عمامرة,أثر تطبيق معايري التدقيق الدولية

 05/5101, 10,اجمللد10جملة علوم اإلدارية و املالية,العدد
 جملة -دراسة حتليلة-علي فالح الزعيب, إدارة املخاطر و دورها يف تعزيز عملية إختاذ القرارات التسويقية اإلسرتاجتية

 05/5101, 14األحباث اإلقتصادية العدد 
  مال ,أمهية منهجية إدارة املخاطر يف املؤسسات التأمني اإلجتماعي على املشرتكني,جملة بن غنامي جناة ,بلعيدي ك

 5151, 00اجمللد 15اجلزائرية لالقتصاد و التسيري ,العدد
 جملة -دراسة حالة عدد املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية -فاطمة بوهايل, إدارة املخاطر املالية يف املؤسسة اإلقتصادية

 .32وم اإلنسانية العدد احلقوق و العل
  فروم حممد صاحل, دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة املؤسسات العمومية اإلقتصادية لوالية سكيكدة, جملة أرصاد

 05/5109, 15للدراسات اإلقتصادية و اإلدارية العدد 
  املؤسسات اإلقصادية, جملة  دراسة عينة من–مروة موسي, إدراك أمهية إدارة التدقيق الداخلي يف احلد من املخاطر

 12/5101, 13إقتصادايت األعمال و التجارة العدد 
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  بن غنامي جناة, كمال بلعيدي, أمهية منهجية إدارة املخاطر يف املؤسسات التأمني اإلجتماعي على املشرتكني, جملة
  5151, 15, اجمللد 04اجلزائرية لإلقتصاد و التسيري , العدد 

  مدخل التدقيق الداخلي على املخاطرنوال سايح, مدى تطبيق RBIAجمموعة من  دراسة حالة-يف املؤسسة اجلزائرية
 11/5101, 10اجمللد  10جملة اإلمتياز لبحوث االقتصاد و اإلدارة, العدد  -املؤسسات

 املذكرات و األطروحات: .3
 5101ألخوة منتوري.بن دخان رتيبة, التأمني كوسيلة مواجهة اخلطر رسالة دكتوراه, كلية احلقوق جامعة ا. 
 دراسة إستقصائية لعينة من  -هبلويل نور اهلدى, أثر تبىن معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهمة التدقيق احملاسيب ابجلزائر

راسلة دكتوراه, كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري, سطيف  -حمافظي احلساابت و اخلرباء احملاسبني
 .5101, 0, جامعة فرحات عباس سطيف اجلزائر

  خلدون عودة هللا, عبد هللا بطوش, دور جلان التدقيق يف حتسني كفاءة التدقيق الداخلي إلدارة املخاطر يف شركات
 .5102الكهرابء األردنية رسالة ماجستري, عمان األردن, جامعة الشرق األوسط, 

 ة بني التدقي الداخلي و اخلارجي يف املصارف و أثرها يف تعزيز نظام رغدة إبراهيم املدهون, العوامل املؤثرة يف العالق
 .5104الرقابة الداخلية و ختفيض تكلفة التدقيق اخلارجي, رسالة ماجستري كلية التجارة غزة اجلامعة اإلسالمية, 

  املتعاملة يف التجارة رمي خالد مطاحن , مدى قدرة مدققي احلساابت اخلارجيني على تدقيق حساب الشركات األردنية
 .5119اإللكرتونية رسالة ماجستري , جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا,

  دراسة تطبيقية على املصارف  –رنده حممد سعيد أبو شعبان, دور التدقيق الداخلي يف تقييم إدارة املخاطر التشغيلية
 .5101رسالة ماجستري, كلية جتارة غزة اجلامعة اإلسالمية, -العاملة يف قطاع غزة

 سايح نوال, مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر و إنعكاسه على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات يف اجلزائر- 
كلية العلوم اإلقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري, جامعة   رسالة دكتوراه, -دراسة اسقصائية جملموعة من الشركات

 . 5101, 0فرحات عباس سطيف 
  دراسة تطبيقية على املؤسسات -طارق مفلح أبو حجري, القيادة اإلسرتاجتية و دورها يف إدارة املخاطر و األزمات

 .5104جامعة قناة السويس, رسالة دكتوراه, كلية الدراسات العليا فلسطني,-احلكومية الفلسطينية
  يوسف سعيد مدلل, دراسة تطبيقية على الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية, رسالة

 .5111ماجستري, جامعة اإلسالمية عمادة لدراسات العليا كلية التجارة, غزة ,
 ق الداخلي على مؤشرات أداء البلدايت الفلسطينية و فق عماد حممود عبد هللا رابيعة, مدى أتثري تطبيق إجراءت التدقي

منهجية التقييم املطبقة من قبل صندوق تطوير و إقراض البلدايت, رسالة ماجستري, كلية الدراسات العليا: جامعة جناح 
 .5102الوطنية,

 و املؤسسات احلكومية  فاطمة أمحد موسى إبراهيم, العوامل املؤثرة يف جودة تقارير التدقيق الداخلي يف الوزارات
 .5101الفلسطينية العاملة يف قطاع غزة, رسالة ماجستري, جامعة اإلسالمية غزة 
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  ماجدولني زهري مهروسة, دور معايري التدقيق الدولية يف حتسني األداء املهين لتدقيق احلساابت, رسالة ماجستري كلية
 .5101اإلقتصاد جامعة حالب سوراي 

 

 



 

 
 

 

 














