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 ة دكتوراه طور الثالث يف العلوم التجاريةأطروحة  مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهاد
 املوضوع:

 

مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر وانعكاسه على جتسيد 
ستقصائية جملموعة من إدراسة -متطلبات حوكمة الشركات يف اجلزائر 
 -الشركات
  

 :إشراف الدكتور           :إعداد الطالبة
 لناصررواحبي عبد ا        سايح نوال    

 أعضاء جلنة املناقشة
 رئيسا -1-جامعة سطيف أستاذ  عبد الرزاق فوزي دأ.

 مشرفا ومقررا -1-جامعة سطيف -أ -أستاذ حماضر  د.رواحبي عبد الناصر
 عضوا مناقشا جامعة املسيلة أستاذ  أ.د سعيدي حيىي

 عضوا مناقشا جامعة ابتنة أستاذ  أ.د عقاري مصطفى
 عضوا مناقشا جامعة سكيكدة -أ–تاذ حماضر أس د.مزايين نورالدين

 عضوا مناقشا -1-جامعة سطيف  -أ–أستاذ حماضر  د.العايب عبد الرمحان
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 علق من اإلنسان خلق ، خلق الذي ربك بسم إقرأ}
 اإلنسان علم ، بالق لم علم الذي األكرم وربك إقرأ ،

 {يعلم لم ما
 "العظيم هللا صدق"

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 والدي الكرميسندي الكبري يف احلياة  ويل نعميت  إىل
 والديت العزيزةضعت اجلنة حتت قدميها إىل من و  

 إىل أسريت الصغرية اليت حتملت معي عناء إعداد هذا العمل
 حفظه هللا ورعاه وابرك يل فيه زوجي

 قرة عيين وأويس ضياء الدين بنائيأو 
 هم هللاظحفم وزوجاهتك إىل أخويت 

 مرمهاعإىل والدي زوجي أطال هللا يف 
 إىل كل األهل واألقارب عائلة سايح وبووذن، وكل من عرفناهم

 إىل كل من أعانين على إمتام هذا العمل أاثب هللا اجلميع
 إىل كل هؤالء أهدي مثرة جهدي املتواضع

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

كرام ، له الشكر حىت يرضى وله أول الشكر إىل هللا الواحد القهار صاحب الفضل وال 
 الشكر بعد الرضا والصالة والسالم على الرسول صلى هللا عليه وسلم

 "من مل يشكر الناس مل يشكر هللاوعمال بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" 
رواحبي أتقدم بكامل الشكر والتقدير إىل األستاذ الفاضل املشرف على هذه الرسالة الدكتور 

على ما قدمه يل من إرشادات هادفة وتوجيهات قيمة واحلرص الدائم على  رعبد الناص
 متابعة هذا العمل يف خمتلف مراحله

، العايب عبد الرمحانكما ال يفوتين أن أتقدم بتشكرايت اخلالصة إىل  كل من الدكتور 
على ما قدموه يل من نصائح  بن فرحات ساعدوالدكتور  بلمهدي عبد الوهابالدكتور 

 طروحةيهات طول مرحلة إعداد األوتوج
والشكر موصول إىل كل مدراء الشركات حمل الدراسة واملدققني الداخليني العاملني هبا على 

 التجاوب مع املوضوع واملسامهة يف إمتامه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس احملتوايت
 املختصر 

 

 

 

 

 

 

 



 الصفحة العنوان البيان

 -أ-  مقدمة

 1 يق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدوليةالتدق الفصل األول

 5  متهيد

 3 مدخل مفاهيمي للتدقيق املبحث األول

 3 مفهوم التدقيق ومراحل تطوره املطلب األول  

 2 أهداف التدقيق املطلب الثاين  

 7 أمهية التدقيق املطلب الثالث  

 8 أنواع التدقيق املطلب الرابع  

 13 اإلطار العام للتدقيق الداخلي املبحث الثاين

 13 نبذة اترخيية عن تطور التدقيق الداخلي املطلب األول  

 17 تعريف التدقيق الداخلي املطلب الثاين  

 11 أهداف التدقيق الداخلي املطلب الثالث  

 51 أنواع التدقيق الداخلي املطلب الرابع  

 52 لي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدوليةالتوجه اجلديد للتدقيق الداخ املبحث الثالث

 54 معايري التدقيق الداخلي الدولية املطلب األول  

 38 املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي املطلب الثاين  

 31 قواعد السلوك املهين املطلب الثالث  

 41 الدوليةتوجه التدقيق الداخلي يف ظل املعايري  املطلب الرابع  

 42  خالصة الفصل

 42 دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر الفصل الثاين

 47  متهيد

 48 مدخل مفاهيمي إلدارة املخاطر املبحث األول

 48 تعريف إدارة املخاطر املطلب االول  



 21 أمهية إدارة املخاطر يف الشركة املطلب الثاين  

 25 املخاطرأهداف إدارة  املطلب الثالث  

 24 تصنيف املخاطر يف الشركة املطلب الرابع  

 21 وظيفة ادارة املخاطر يف الشركة املبحث الثاين

 21 عناصر إدارة املخاطر املطلب األول  

 22 مبادئ إدارة املخاطر املطلب الثاين  

 22 مراحل عملية إدارة املخاطر يف الشركة املطلب الثالث  

 74 ناصر إدارة املخاطر الفعالةع املطلب الرابع  

 72 التدقيق الداخلي يف الشركة ودوره يف إدارة املخاطر املبحث الثالث

 72 أمهية التدقيق الداخلي يف الشركة املطلب األول  

 77 دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر املطلب الثاين  

 RBIA 71م على املخاطراإلطار العام للتدقيق الداخلي القائ املطلب الثالث  

 RBIA 85مراحل التدقيق الداخلي القائم على املخاطر املطلب الرابع  

 18  خالصة الفصل

 11 دور التدقيق الداخلي يف جتسيد حوكمة الشركات الفصل الثالث

 111  متهيد

 111 اإلطار العام حلوكمة الشركات املبحث األول

 111 لشركاتمفهوم وتطور حوكمة ا املطلب األول  

 OECD 112   مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املطلب الثاين  

 114 أطراف حوكمة الشركات املطلب الثالث  

 117 خطوط الدفاع الثالثة يف الشركة املطلب الرابع  

األبعاد الثالثة احلديثة للتدقيق الداخلي ودورها يف حتقيق قيمة  املبحث الثاين
 مضافة

152 

 GRC  152تقنية احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة  املطلب االول  



 151 دور التدقيق الداخلي يف تقييم وحتسني فعالية الرقابة الداخلية املطلب الثاين  

 133 دور التدقيق الداخلي يف تقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر املطلب الثالث  

 134 لي يف تقييم وحتسني ممارسات حوكمة الشركاتدور التدقيق الداخ املطلب الرابع  

 137 مسامهة التدقيق الداخلي يف جتسيد احلوكمة املبحث الثالث

 141 عالقة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر حبوكمة الشركات املطلب االول  

 145 عالقة التدقيق الداخلي أبجهزة احلوكمة املطلب الثاين  

 148 يف احلوكمة RBIAة منهج التدقيق الداخلي القائم على املخاطرأمهي املطلب الثالث  

 121 أداء أنشطة التدقيق الداخلي يف منظومة حوكمة الشركات املطلب الرابع  

 121  خالصة الفصل

 121 اإلطار العام للدراسة امليدانية الفصل الرابع

 121  متهيد

 125 شركات يف اجلزائرواقع التدقيق الداخلي وحوكمة ال املبحث األول

 125 اإلطار القانوين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر املطلب األول  

 124 واقع مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر املطلب الثاين  

 122 حوكمة الشركات يف اجلزائر املطلب الثالث  

 128 ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر املطلب الرابع  

 171 دمي للمنهجية والطريقة واإلجراءاتتق املبحث الثاين

 171 شركات املسامهة يف اجلزائر ومربرات اختيارها املطلب األول  

 173 مصادر الدراسة وحدودها املطلب الثاين  

 174 طريقة تصميم االستبيان املطلب الثالث  

 172 اختبار صدق وثبات االستبيان املطلب الرابع  

 178 ب اإلحصائية وعينة الدراسةاألسالي املبحث الثالث

 178 جمتمع وعينة الدراسة املطلب األول  

 183 األساليب اإلحصائية املستخدمة املطلب الثاين  



 181 االتساق الداخلي لالستبيان املطلب الثالث  

 118 اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة املطلب الرابع  

 512  خالصة الفصل

 515 ليل ومناقشة نتائج الدراسة امليدانيةحت الفصل اخلامس

 513  متهيد

 514 عرض نتائج إجاابت عينة الدراسة املبحث األول

 514 مسرنوف – كوجملروف اختبار ابستخدام الدراسة أفراد استجاابت وفروقات الطبيعي التوزيع ارباخت املطلب االول  

 512 لفرضية األوىلنتائج إجاابت عينة الدراسة على ا املطلب الثاين  

 518 نتائج إجاابت عينة الدراسة على الفرضية الثانية املطلب الثالث  

 514 نتائج إجاابت عينة الدراسة على الفرضية الثالثة املطلب الرابع  

 518 االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة ومقارنتها مع نتائج الدراسة امليدانية املبحث الثاين

 518 اختبار الفرضية األوىل وحتليل النتائج لاملطلب االو   

 553 اختبار الفرضية الثانية وحتليل النتائج املطلب الثاين  

 533 اختبار الفرضية الثالثة وحتليل النتائج املطلب الثالث  

 538 حتليل فرضيات الدراسة من خالل متغريات املراقبة املطلب الرابع  

 544 املقرتح منوذج الدراسة املبحث الثالث

 544 منوذج الدراسة املطلب االول  

 542 اختبار صالحية النموذج املطلب الثاين  

 542 حتليل االحندار املتعدد بني الفرضيات الرئيسية والفرضية الكلية املطلب الثالث  

 541 مة وكاحل متطلبات  عالقة مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر بتجسيد املطلب الرابع  

 525  خالصة الفصل

 523  اخلامتة

 523  قائمة املراجع

 578  املالحق



 512  قائمة  اجلداول

 511  قائمة األشكال

 311  قائمة املختصرات

 314  فهرس احملتوايت املوسع

 317  ملخص
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ولد أزمة ثقة بني الدارات العليا للشركات وهو ما  رية،الية كثمشهدت العقود األخرية اهنيارات  
ومالكها،  ودفع الباحثني لدراسة أسباهبا وحماولة إجياد صيغة مالئمة حتول دون وقوع مثل هذه 

أمهية إجياد معايري مثلى ألفضل املمارسات والجراءات يف إدارة وتنظيم ومراقبة  زادتاالهنيارات، و 
واستجابة لكل هذه التطورات ظهرت بعض املصطلحات واملفاهيم عليها،  الشركات والشراف الفعال

مثل التدقيق الداخلي، كمدخل لعالج هذه االختالالت اجلديدة املرتبطة بضبط املمارسات احملاسبية  
 املخاطر، وحوكمة الشركات. إدارة

واملوضوعي  تقييمه الدائم عترب أحد وظائف القيادة ابلشركة من خاللفالتدقيق الداخلي ي   
لقي اهتماما كبريا من طرف  حيثواحملايد ملختلف األنشطة، ودوره االستشاري يف حتسني العمليات، 

م، الذي عمل على 1491 عام  IIAمعهد املدققني الداخلينياملنظمات الدولية، خاصة بعد إنشاء 
أنشطته املستحدثة  مجيع وتوسيع مهامه حيث أصبحت ،مهنة التدقيقإصدار جمموعة من املعايري تنظم 

 مبا يساهم يف حتقيق قيمة مضافة هلا. لشركةابطراف األختدم مجيع و  ،ذات قيمة اقتصادية
ي نظر للتدقيق الداخلي على أنه من الضرورايت اليت يرتكز  أصبحويف ظل هذا التوجه اجلديد  

دوره التقليدي املرتكز اوز وجتعليه التطبيق السليم حلوكمة الشركات يف ظل الفصل بني امللكية والدارة، 
 اقرتاح حتسينها من خالل اخلدمات االستشارية، واالستناد على هنجعلى تقييم نظم الرقابة الداخلية إىل 

تقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر، مبا يسمح ب، يف إدارة أنشطته قاربة مع املخاطراملمنظم يعتمد على 
ابلضافة إىل خاطر العالية يف الشركة ضمن أولوايت أنشطته، والرتكيز على املراكز واألنشطة ذات امل

وقد أحدث  يف الشركة لدارة املخاطر يف منظومة حوكمة الشركات. األجهزة العلياالتعاون مع خمتلف 
عالقته بتجسيد حوكمة عن هذا التوجه اجلديد الكثري من التساؤالت يف أوساط املهنيني واألكادمييني، و 

لدراسة التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي يف ظل  ةرت هذه التساؤالت اهتمام الباحثالشركات، حيث أاث
حوكمة  متطلباتمعايريه الدولية والدور الذي يلعبه يف إدارة املخاطر، وانعكاس كل ذلك على جتسيد 

 الشركات يف اجلزائر. 
 الدراسةأوال: إشكالية 

أهم وظائف السناد والرقابة يف الشركة، خاصة انطالقا مما سبق وابعتبار أن نشاط التدقيق أحد 
يف ظل التوجه اجلديد الذي عرفه هذا النشاط من اعتماد هنج قائم على التقارب مع املخاطر يف أداء 



 مقدمة

 ج
 

وإدارة أنشطته، ابلضافة إىل كونه أحد اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات، فان هذا املنحىن يطرح 
 للباحثة التساؤل الرئيسي التايل:

ما مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر وانعكاسه على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات يف الشركة 
 اجلزائرية؟

حيث أن هذا السؤال يبقى عاما يقتضي جتزئته إىل جمموعة من األسئلة الفرعية حىت يتم 
على األسئلة الفرعية  الحاطة ابملوضوع من جوانبه املتعددة، وعليه تسعى الباحثة إىل الجابة

 التالية:

 ما مدى استناد املدقق الداخلي على نظام إدارة املخاطر أثناء التخطيط ملهمة التدقيق؟ -
 هل يتم التواصل مع أطراف احلوكمة أثناء مراحل مهمة التدقيق الداخلي؟ -
ممارسات ر و ة وإدارة املخاطيما مدى تركيز املدقق الداخلي على تقييم وحتسني نظم الرقابة الداخل -

 حوكمة الشركات أثناء تنفيذه ملهمة التدقيق؟
راعاة املدقق الداخلي للمخاطر ومتطلبات أجهزة احلوكمة عند البالغ عن نتائج مهمة ما مدى م   -

 التدقيق؟
 تابع املدقق الداخلي االستجابة للمالحظات والتوصيات الواردة يف تقريره؟هل ي   -
 ة املخاطر انعكاس على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات؟هل ملسامهة املدقق الداخلي يف إدار  -

  الدراسةاثنيا: فرضيات 

 من أجل الجابة على الشكالية أعاله سيتم صياغة الفرضية العامة للدراسة على الشكل التايل:

 ُيساهم التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف الشركة وينعكس على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات

راسة هذه الفرضية واحلصول على إجاابت واضحة، فقد مت جتزئتها إىل ثالث فرضيات رئيسية، وبغرض د
 تتفرع إىل فرضيات جزئية استنادا إىل مراحل التدقيق الداخلي على النحو املبني أدانه:

دارة وجلنة راعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر ومتطلبات اإلدارة العليا وجملس اإلالفرضية الرئيسية األوىل: يُ 
 التدقيق عند التخطيط للتدقيق

 حيث يتم جتزئتها إىل فرضيتني كما يلي:
 راعي املدقق الداخلي نظام إدارة املخاطر للشركة عند التخطيط للتدقيق؛ي   -



 مقدمة

 د
 

 .يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق حول خمطط التدقيق -
 اتاملخاطر، وممارس وإدارةركز املدقق الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية، : يُ الفرضية الرئيسية الثانية

 احلوكمة وحتسينهم عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي

يتم جتزئتها إىل أربع فرضيات، حيث أن الفرضيتني اجلزئيتني األوىل والثانية تدخل يف إطار إدارة 
 الثة والرابعة فتقعان يف إطار حوكمة الشركات كما يلي:املخاطر، أما الفرضيتني اجلزئيتني الث

 عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي؛ ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات الرقابة الداخلية ي   -
ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق ي   -

 الداخلي؛
دقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق ساهم املي   -

 الداخلي؛
أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني املستمر فيهما  -

 يساهم يف جتسيد حوكمة الشركات.
ملخاطر وتطلعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق راعي املدقق الداخلي ايُ الفرضية الرئيسية الثالثة: 

 .عند توصيل نتائج التدقيق ويراقب االستجابة هلا
  حيث يتم جتزئتها يف فرضيتني كما يلي:

 عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته؛راعي املدقق الداخلي املخاطر ي   -
رة وجلنة التدقيق عند صياغة تقرير التدقيق يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدا -

 ومتابعته.
 

 اثلثا: أهداف الدراسة

 يف إطار إشكالية الدراسة وفرضياهتا فان هذا الدراسة تسعى لتحقيق اهلدف العام التايل:

دراسة واقع التدقيق الداخلي يف الشركة اجلزائرية من خالل قياس مدى إسهامه يف إدارة املخاطر يف جمموعة من 
 الشركات اجلزائرية، وقياس مدى انعكاس هذا الدور على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات.

 :الفرعية فادنبثق عنه جمموعة من األهت
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التعرف على أهم االجتاهات احلديثة ملتغريات الدراسة الثالثة)التدقيق الداخلي/إدارة املخاطر/حوكمة  -
 الشركات(؛

  اجلزائر واملبادئ اليت حتكمه؛عرض الطار املنظم حلوكمة الشركات يف  -
يف الشركة  قياس مدى استناد املدقق الداخلي على نظام إدارة املخاطر عند التخطيط للتدقيق -

 ؛اجلزائرية
قياس مدى االستناد على تقييم وحتسني نظم الرقابة وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات عند تنفيذ  -

 ؛يف الشركة اجلزائرية مهمة التدقيق
 ؛يف الشركة اجلزائرية راعاة املخاطر عند البالغ عن نتائج التدقيققياس مدى م -
 ؛يف الشركة اجلزائرية إبراز مدى التواصل مع أجهزة احلوكمة أثناء تنفيذ مراحل التدقيق الداخلي -
 ؛يف الشركة اجلزائرية حتديد مدى متابعة املدقق الداخلي للمالحظات والتوصيات الواردة يف تقريره -
ج مبسط يسمح بربط املتغريات الثالثة استنادا إىل مراحل نشاط التدقيق الداخلي، اقرتاح منوذ  -

 واختباره من أجل إبراز أمهية كل مرحلة يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات حوكمة الشركات؛
 قياس مدى انعكاس مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر على جتسيد متطلبات احلوكمة؛ -
لوعي للمدققني الداخليني العاملني يف الشركات ألمهية تبين منهج قائم على املقاربة حماولة إحداث ا -

 بني أنشطة التدقيق وإدارة املخاطر ملا له من أمهية يف حتقيق قيمة مضافة.

 الدراسةرابعا: أمهية 

تنبع أمهية الدراسة من أمهية الدور التأكيدي االستشاري اجلديد الذي أصبح يضطلع به املدقق 
الداخلي يف إدارة أنشطته يف ظل املعايري الدولية، من خالل اعتماد مقاربة مع املخاطر يف تنفيذ أعماله، 

 إضافة إىل حرصه على التواصل مع أطراف داخلية متارس دورا اجيابيا يف جتسيد حوكمة الشركات.

م التوجهات وعليه تتمثل أمهية هذه الدراسة يف شقها النظري يف حماولة دراسة واستنتاج أه
والذي  IIAاحلديثة اليت تعرفها مهنة التدقيق الداخلي، من خالل إصدارات معهد املدققني الداخليني 

يعترب اجلهة األوىل املنظمة للمهنة على املستوى الدويل، وكذا أهم املفاهيم املرتبطة إبدارة املخاطر وحوكمة 
 ربط بني هذه املتغريات الثالثة.الشركات، وعرض أهم املسامهات الفكرية اليت تناولت ال
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أما أمهية الدراسة يف شقها امليداين تتمثل يف إسقاط ما سيتم التوصل إليه يف اجلزء النظري 
ية شركة خمتلفة تنشط يف اجلزائر، وربط ثالثة متغريات رقابية يف الشركة بعالقة خط 05ابلتطبيق على 

بعة اليت تؤثر فيها من خالل منوذج إحصائي، وكذا إبراز واملتغريات التاتسمح إببراز املتغريات املستقلة 
 الجراءات العملية اليت تعمل على تفعيل هذه العالقات. 

 الدراسات السابقةخامسا: 

 هذه إليها توصلت اليت النتائج تفيد حيث ابحث، ألي البداية نقطة السابقة الدراسات ثلمت   
، وابلعودة إىل عنوان املستقبلية البحوث توجيه يف عدب غطهات مل اليت العلمية والفجوات الدراسات،

مسامهة التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر وانعكاسه على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات يف األطروحة املتمثل يف    )

ة مع بعضها حسب علم فانه ال توجد دراسة تطبيقية تناولت املوضوع مبتغرياته الثالث جمتمع ( اجلزائر
الدراسات اليت تناولت أحد املتغريات، أو الربط بني متغريين على األكثر فهي عديدة نعرض أما  ثة،الباح

 البعض منها:
 

I- :الدراسات األجنبية 
 auditing risk assessment and( جاءت بعنوان) kinney william R(3552 ,دراسة  -1

risk management processes )-هدفت هذه  -ينيحبث صادر عن معهد املدققني الداخل
  .الدراسة إىل قياس دور نشاط التدقيق الداخلي يف تقييم عمليات إدارة املخاطر وإبالغ النتائج

 :النتائج اليت توصلت إليها الدراسةومن بني أهم 
 ؛يف الشركة املخاطر وإدارةطريقة منهجية ملعاجلة  هي ERMاملخاطر يف الشركة إدارة -
  ؛املخاطر يف الشركة إدارةاجيايب يف التقييم الذايت للمخاطر له دور  -
املناسبة لتخفيف  وحتديد نوع الرقابةعند التخطيط للرقابة على املخاطر يتم تقييم مستوى كل خطر  -

 . األنشطةاملخاطر وحتديد مستوى اخلربة املطلوبة لتنفيذ تلك 
 

nterne le role de l’audit iواليت جاءت بعنوان  ziani abdelhak (3512/3519)دراسة  -5

cas entreprise -dans l’amélioration de la governance d’entreprise

algeriennes) - ابو بكر بلقايد بتلمسان رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ، جامعة- 
وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة كيف ميكن للتدقيق الداخلي أن يساعد على حتسني حوكمة 

 ئية على جمموعة من الشركات اجلزائرية.الشركات من خالل دراسة استقصا
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 ومن بني النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة:
أن تطبيق معايري التدقيق الداخلي الدولية وخاصة معيار االستقاللية يساعد نشاط التدقيق الداخلي  -

 يف بلوغ أهدافه؛
 ت؛معايري التدقيق الداخلي الدولية  لآلداء  تؤثر يف حتسني حوكمة الشركا -
اعتبار إدارة املخاطر واحدة من أهم ركائز حوكمة الشركات، ألهنا تساهم يف طمأنة املسامهني  -

 وأصحاب املصاحل اآلخرين أن املخاطر املرتبطة ابستثماراهتم يتم التحكم فيها ومراقبتها؛
 التدقيق الداخلي يفرض دورا جديدا هو الرتكيز على إدارة املخاطر، من خالل السيطرة  عليها -

 ومتابعة املخاطر الداخلية واخلارجية؛
 le rôle de l'audit interne dans( جاءت بعنوان )chekroun meriem(3512/3519دراسة   -2

cas d'un échantillon  le pilotage et la performance du système de contrôle interne:

algérienne sd'entreprise  )- ابو بكر بلقايد  توراه ، جامعةرسالة مقدمة لنيل شهادة دك
هدفت الدراسة اىل اجراء دراسة تطبيقية جملموعة من الشركات العامة من أجل اختبار وجود   -بتلمسان

 وظيفة التدقيق الداخلي فيها، وان كان هلذه الوظيفة دور يف حتسني فعالية وكفاءة الرقابة الداخلية.
 لي:هذه الدراسة من نتائج ما ي هيلإومما توصلت 

أن التدقيق الداخلي هو هو جزء من نظم الرقابة، فهو حيدد فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية  -
 وقدرته على حتقيق أهدافه؛

أن التدقيق الداخلي يساهم أكثر يف تفعيل وحتسني الرقابة كلما كان يتميز ابالستقاللية حسب ما  -
 نصت عليه املعايري؛

 
II- :الدراسات العربية 

دور املـــدقق الـــداخلي يف ) ( جةةةاءت بعنةةةوان 3552)حلمةةةي مجعةةةة ، غةةةري الربغةةةوثي أمحةةةددراسةةةة  -1
حبةةث مقةةةدم للمةةؤمتر الةةةدويل -(مـــع دراســة ميدانيـــة إدارة املخــاطر يف البنــوك التجاريـــة األردنيــة

قيةةاس مةةدى قيةةام املةةدقق  وهةةدفت هةةذه الدراسةةة إىل -السةةابع حةةول إدارة املخةةاطر واقتصةةاد املعرفةةة
 دارة املخاطر يف البنوك التجارية األردنية.الداخلي بدورة يف إ

 هذه الدراسة من نتائج ما يلي: هيلإومما توصلت 
 حوكمة الشركات؛أن إدارة املخاطر تعد جزء من  -
التدقيق الداخلي يسهم يف تتبع  أنو  ،الدارة العليا مسئولة عن تصميم وتشغيل إدارة خماطرأن  -

  ؛ملخاطرالثغرات وحاالت عدم الكفاءة وختفيض حجم ا
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من خالل مكوانت  بينت الدراسة امليدانية أن املدققني الداخليني يقومون بدورهم يف إدارة املخاطر -

 .إدارة املخاطر
العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة ( جاءت بعنوان )3552)غري كامل حممد عيسىدراسة  -3

منشور يف جملة كلية  حبث -(مع دراسة تطبيقية الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركات
العوامل  على الوقوف إىلهدفت هذه الدراسة  -التجارة للبحوث العلمية جبامعة االسكندرية

 أصدرهتا اليت املعايري اقرتحته مما ابستخالصها وذلك الداخلي، تدقيقال وظيفة جلودة احملددة
 اختبار إىل  ابلضافة ،لاجملا هذا يف السابقة الكتاابت اقرتحته ما خالل ومن املهنية، نظماتامل

 وظيفة جلودة كان إذا مما عمليا   والتحقق الداخلي، تدقيقال وظيفة جودة على العوامل تلك أتثري
  .مصر يف الشركات حوكمة جودة حتسني يف اجيابيا ادور  الداخلي لتدقيقا

 ه هذه الدراسة من نتائج ما يلي:يلإومن بني ما توصلت 
نة على أن زايدة أهلية املدقق الداخلي من خالل زايدة املستوى التعليمي وجود اتفاق بني أفراد العي  -

 وزايدة اخلربة املهنية ومستوى التدريب والتأهيل يؤدي اىل زايدة جودة وظيفة التدقيق الداخلي؛
زايدة موضوعية املدقق الداخلي من خالل زايدة درجة االستقاللية يؤدي اىل زايدة جودة وظيفة  -

 خلية؛املراجعة الدا
حتسني جودة أداء عمل التدقيق الداخلي من خالل بذل العناية املهنية الالزمة ودعم الوظيفة ابملوارد  -

 الالزمة وفحص اجلودة يؤدي اىل حتسني جودة التدقيق الداخلي؛
ئمة التفاعل اجليد مع ابقي أطراف احلوكمة والذي يتحقق من خالل تبادل املعلومات الكافية واملال -

 الداخلي؛ التدقيقكس بصورة اجيابية على جودة وظيفة بينهم ينع
حتسني جودة وظيفة التدقيق الداخلي يؤدي إىل إحكام الرقابة على الشركة وتدنية املخاطر ،  -

ابلضافة إىل حتقيق التفاعل اجليد مع ابقي أطراف احلوكمة مما ينعكس بصورة اجيابية على جودة 
 وظيفة حوكمة الشركات.

 
املراجعة الداخلية ودورها يف تقييم ) واليت جاءت بعنوان(3554ي أمحد فقري )أمحد علدراسة  -2

رسالة مقدمة لنيل شهادة  –( وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية مع دراسة حتليلية تطبيقية
حيث هدفت الدراسة اىل التحقق من مدى فاعلية  -دكتوراه ، جامعة وادي النيل ابلسودان

ت واملؤسسات العامة حمل الدراسة، والتعرف على دور املراجعة املراجعة الداخلية ابلشركا
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الداخلية يف تقييم وتدعيم أنظمة الرقابة اضافة اىل تسليط الضوء على املشاكل اليت تواجه 
 ادارات املراجعة الداخلية.

 ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة:
 لعامة؛تتبع إدارات املراجعة الداخلية إىل الدارة ا -
 ضعف املؤهالت العلمية للعاملني ابدارات املراجعة الداخلية؛ -
 .عدم وجود منوذج حمدد للتقارير السنوية للمراجعة الداخلية من حيث الشكل واملضمون -

 
واقع تطبيق معايري التدقيق )( واليت جاءت بعنوان 3512)يزيد صاحلي، عبد هللا مايودراسة  -9

 حبث منشور يف جملة أداء املؤسسات اجلزائرية -(ة مع دراسة ميدانيةالداخلي يف الشركات اجلزائري
حيث هدفت الدراسة اىل التعرف على واقع تطبيق التدقيق الداخلي يف الشركات اجلزائرية من -بورقلة

 خالل دراسة ميدانية.
 ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة:

 ت حمل الدراسة تتفق بدرجة مقبولة مع املعايري الدولية؛أن ممارسات التدقيق الداخلي يف الشركا-
 يتمتع املدققون ابلشركات حمل الدراسة ابلكفاءة املهنية ؛ -
 تطبق معايري األداء بطريقة جيدة؛ -
 ؛اعتماد أغلب الشركات حمل الدراسة على ميثاق التدقيق -
 

ت التدقيق الداخلي يف املؤسسات ممارساواليت جاءت بعنوان ) ( 3513مزايين نور الدين)دراسة  -0
 -العمومية االقتصادية اجلزائرية يف ضوء معايري التدقيق الداخلي الدولية مع دراسة ميدانية(

حيث هدفت هذه الدراسة إىل قياس درجة توافق  -جبث منشور يف جملة العلوم النسانية ببسكرة
 ملعايري الدولية للتدقيق الداخلي.املمارسات الفعلية مع املتطلبات والشروط اليت نصت عليها ا

 ومن بني النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة:
 ي؛لتتفق ممارسات الشركات حمل الدراسة مع املعايري الدولية للتدقيق الداخ -
حتظى وظيفة التدقيق الداخلي يف  أغلب الشركات حمل الدراسة مبكانة تنظيمية هامة من حيث  -

 اراي ابلدارة العليا؛االستقاللية وارتباطها إد
  ؛تفرد املدير العام حصراي ابملصادقة على اخلطة السنوية -
 بقاء استقاللية نشاط التدقيق مهددة كوهنا ختضع لسيطرة الدارة العليا؛ -
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طبيعة اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي هي خدمات أتكيدية يف حني تلقى اخلدمات  -
 االستشارية نصيبا متواضعا؛

 ز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:يما ميُ 

تنوعت بني دراسات أجنبية ودراسات  جند أهنا السابقة، األحباث دراسة يف متعننا خالل من 
التدقيق  إماالربط بني متغريين فقط  إىلعربية  تناولت زاوية واحدة أو أكثر من زوااي موضوعنا ابلتطرق 

 .ي وحوكمة الشركاتاملخاطر، أو التدقيق الداخل وإدارةالداخلي 
ومن بني ما توصلت إليه هذه الدراسات من نتائج على العموم هو أن الدارة هي املسؤول  

األول عن برانمج إدارة املخاطر يف الشركة، وأن التدقيق الداخلي ي ساهم يف توفري أتكيدات حول فعالية 
، كما بينت يف حوكمة الشركات اسيأساملخاطر عنصر  إدارةاعتبار  نظام إدارة املخاطر، ابلضافة إىل

النتائج أن حتسني حوكمة الشركات يكون من خالل التفاعل اجليد مع أطراف احلوكمة، إضافة إىل 
 حتسني جودة التدقيق الداخلي و احلرص على تدنية املخاطر.

 إال أن بعض الدراسات أعابت غياب دورات تدريبية للمدققني الداخليني حول املفاهيم املرتبطة
 إبدارة املخاطر يف الشركة، وأن دور املدقق الداخلي ومسامهته يف إدارة املخاطر يبقى حمدودا . 

وانطالقا من نتائج هذه الدراسات وقصد التعمق أكثر يف امتداد العالقة بني التدقيق الداخلي             
التدقيق الداخلي يف إدارة وإدارة املخاطر، ارأتينا تناول موضوع األطروحة هبدف قياس مدى مسامهة 

 املخاطر يف الشركات اجلزائرية، ودراسة امتداد هذا الدور يف جتسيد متطلبات حوكمة الشركات .
 

 الدراسةسادسا: منهج 
تقوم الدراسة على مزيج من املناهج حسب ما تقتضيه لتحقيق األهداف السالفة الذكر،              

من أجل تتبع التطور التارخيي الذي مرت به وظيفة التدقيق  ارخيياملنهج التحيث سيتم االعتماد على 
، كما سيتم الداخلي وكذلك حوكمة الشركات بشكل عام، وتطورمها يف البيئة اجلزائرية بشكل خاص

يقوم على منهج هو والذي أيخذ جانبا كبريا من الدراسة، و  التحليلي الوصفياملنهج االستناد على 
، مث الدراسةملزج بني املعلومات النظرية والبياانت امليدانية عن املشكلة موضوع وصف الظاهرة من خالل ا

تم سي يف الدراسة النظرية حتليلها من أجل حتقيق األهداف املرجوة واخلروج جبملة من النتائج، حيث
قيق )التدةالثالث الدراسةاالستعانة يف مجع البياانت واملعلومات على مراجع خمتلفة تناولت متغريات 

الداخلي، إدارة املخاطر، حوكمة الشركات( ، والرتكيز على إصدارات معاهد دولية ومهنية مهتمة 
ابملوضوع، مثل معهد املدققني الداخليني، مركز املشروعات الدولية اخلاصة، معهد إدارة املخاطر، منظمة 



 مقدمة

 ك
 

تم مجع البياانت فسيانية التعاون االقتصادي والتنمية، جلنة رعااي املؤسسات، أما يف الدراسة امليد
جه ستو ، واليت البحثتضمن فرضيات تواملعلومات من مصادرها األولية ابستخدام قائمة استبيان 

الوصفي  االعتماد على أساليب التحليل و سيتمللمدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة، 
  .spssالحصائي  ابلربانمج  يف إجراء االختبارات الحصائية ابالستعانة واالستداليل

 
 الدراسةهيكل سابعا: 

ملعاجلة هذا املوضوع بطريقة تسمح لنا ابلملام جبميع اجلوانب املهمة املرتبطة به، وكذا بلوغ           
األهداف اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة والجابة على خمتلف التساؤالت املطروحة، سيتم تقسيم 

 فصول، ثالثة فصول نظرية وفصلني تطبيقيني كما يلي:الدراسة إىل مخسة 

سيتناول الفصل األول مراحل تطور مهنة التدقيق بشكل عام، ومهنة التدقيق الداخلي بشكل        
خاص، كما سيتم الرتكيز على املفاهيم احلديثة اليت تطرقت إىل الطار العام للتدقيق الداخلي، وسنحاول 

ممارسة املهنية للتدقيق الداخلي واملبادئ وقواعد السلوك املهين املرتبطة هبا، عرض املعايري الدولية لل
 واستنتاج أهم النقاط اليت ركز عليها هذا التوجه؛

أما الفصل الثاين سنحاول التطرق إىل الطار العام لدارة املخاطر من خالل تناول  مفهومه،      
ك التعرف على وظيفة إدارة املخاطر يف الشركة من خالل مبادئه، أنواع املخاطر احمليطة ابلشركة، وكذل

بيان أمهيتها ، وعناصرها، ومراحلها، ويف األخري سنحاول التطرق إىل العالقة بني التدقيق الداخلي وإدارة 
 املخاطر يف الشركة، ودراسة العالقة التفاعلية بينهما؛

لشركات من خالل استعراض التطور التارخيي وسنتطرق يف الفصل الثالث إىل الطار العام حلوكمة ا     
املرتبط هبذا املفهوم، وتناول أهم التعاريف املنوطة به، وعرض املبادئ اليت حتكمه، مث عرض خطوط 
الدفاع الثالثة يف الشركة اليت تسهم يف جتسيد هذا املفهوم، وابعتبار التدقيق الداخلي خط الدفاع الثالث 

ثالثة احلديثة ودراسة دورها يف جتسيد احلوكمة، كما سنحاول يف آخر هذا سنحاول التعرف على أبعاده ال
 الفصل التطرق إىل مسامهة كل من التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر يف جتسيد حوكمة الشركات.  

ابلنسبة للفصل الرابع سوف حناول عرض الطار املنظم ملهنيت التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات  
مربرات اختيار شركات املسامهة كمجال ائرية وأهم الصعوابت اليت تعيق تطبيقهما، وعرض يف البيئة اجلز 



 مقدمة

 ل
 

عرض منهجية ومصادر وحدود الدراسة امليدانية، وطريقة بناء االستبيان، مث  لالختبار، ابلضافة إىل
حمل وصف جمتمع وفئة الدراسة اليت متثل جمموع الشركات ، لنقوم يف األخري باختبار صدقه وثباته

 االستقصاء، وحتليل اخلصائص الدميوغرافية اخلاصة هبذه األخرية. 

ختبارات الحصائية الالزمة من أجل إثبات أو أما الفصل اخلامس واألخري سنخصصه لجراء ال
 الدراسة الثالثة.نفي الفرضيات، وكذا استنتاج مناذج خطية تسمح ابلربط بني متغريات 

 
 حاثمنا: منوذج الدراسة املقرت 

رتجم تم اقرتاح النموذج التايل والذي ي  سيبشكل عملي وفعال  الدراسةحىت يتم استغالل 
 فسر طريقة بناء فرضياته.وي   الدراسةالعالقات بني متغريات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 م
 

 : منوذج الدراسة املقرتح11شكل رقم 

 

 

        

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ة: من تصور الباحثاملصدر

 

 

 

 

 حوكمة الشركات

 

التواصل مع اإلدارة العليا 
وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق 

 حول خمطط التدقيق.
 
ييــم و حتــسني ممارسات تق -

 احلوكمة؛
التأكيد على فعالية الرقابة  -

الداخلية وإدارة املخاطر 
 ؛وحتسينهما

 التواصل مع أجهزة احلوكمة -
 
راعاة   متطلبات اإلدارة مُ 

العليا وجملس اإلدارة وجلنة 
إعداد ومراقبة  التدقيق عند

االستجابة للتقرير والنتائج 
 احملققة منه.

 
. 

 

 إدارة املخاطر

 

 

راعاة املخاطر يف مُ 
 التخطيط لنشاط التدقيق

 
تقييم نظم الرقابة  -

 ؛ الداخلية
تقييم وحتسني نظم -

 إدارة املخاطر.
 
 

مراعاة املخاطر عند 
إعداد تقرير التدقيق 

 .ومتابعته الداخلي

 الداخلي التدقيق

 

 التخطيط

 

 واملتابعة اإلبالغ
 

 

 التنفيذ
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 متهيد
حجم  ، خاصة مع كربالشركة انعكاس كبري على كان للتطور العلمي والنمو السريع يف اجملال االقتصادي

دالت التجارية وتوسيع نطاق املبااألعمال وضخامة الوسائل البشرية واملادية واملالية املستعملة يف التسيري، 
بشكل مباشر أو  مصاحل تربطها هباوهيئات  ،خمتلفةو  عديدة تتعامل مع أطراف ، حيث أصبحت الشركةوتشابكها

 من الصعب على املالك، وأصبح أحياان اتوالتالعباملعلومات املتدفقة واألخطاء واالحنرافات  تر ث  فك غري مباشر،
أدى إىل االهتمام بنظم الرقابة ال املساهم به، وهو ما املة رأس وكذا وجهللشركة  واقع احلقيقيال االطالع على 

الداخلية من خالل الدور الذي تلعبه يف احلفاظ على أموال الشركة، والكشف عن األخطاء واالحنرافات، وساهم 
 .داخل الشركة لتدقيق الداخليانشاط  يف ظهور
احملاسيب وتصيد األخطاء وحتديد االحنرافات،  التدقيق الداخلي يف بداية نشأته كان ي ركز على التدقيق  

متخصصة يف جمال التدقيق الداخلي،  منظمةم  كأول 1491عام   IIAمعهد املدققني الداخليني  ومع إنشاء
تغريت النظرة إليه من جمرد متصيد لألخطاء حيث زادت أمهية هذا النشاط أكثر كمفهوم مهين أكادميي، 

إرساء  وعمل املعهد على تنظيم املهنة و، وابقي األطراف داخل الشركة  خدمة الدارةواالحنرافات إىل أداة فعالة يف
وقواعد السلوك  معايري التدقيق الداخلي الدوليةإطار جديد ملعايري أداء مهنة التدقيق الداخلي، نتج عنه إصدار 

 .املهين وأخالقيات املهنة
 مباحث رئيسية: ةيمه إىل ثالثمن أجل التطرق إىل الفصل ابلتحليل والدراسة مت تقس

 املبحث األول:مدخل مفاهيمي إىل التدقيق -
اليت تناولت هذا املوضوع،  ريفاتهدف إىل التعرف على مراحل التطور اليت مر هبا التدقيق، وأهم التعي

 ابلضافة إىل أمهية وأهداف التدقيق وأنواعه؛
 املبحث الثاين: اإلطار العام للتدقيق الداخلي -

، إضافة إىل أمهية املرتبطة به ريفاتالتعرف على مراحل تطور التدقيق الداخلي، وأهم التعيهدف إىل 
 ؛وخمتلف تقسيماتهالتدقيق الداخلي،  نشاط وأهداف

 املبحث الثالث: التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي يف ظل املعايري الدولية -
للمهنة مع ما ارتبط هبا من مبادئ يهدف إىل التعرف على معايري التدقيق الداخلي الدولية املنظمة 

وقواعد سلوك مهين، نظرا ملوضوع الدراسة وارتباطه إبدارة املخاطر وحوكمة الشركات ،واليت ركزت يف هذا 
 اجملال على متغريات الدراسة.
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 املبحث األول: مدخل مفاهيمي للتدقيق:
العمليات  خاصة بعد تعقد ،يقرت على مهنة احملاسبة والتدقالسنوات األخرية تغريات ضخمة أث   تشهد

واحلاجة اىل بياانت حماسبية ،اعن إدارهت شركةمن فصل ملكية ال استلزمالتجارية يف عاملنا احلاضر حمليا ودوليا، وما 
إىل الطلب املتزايد على خدمات املدققني، فازداد االهتمام  ىأدهو ما و  صحيحة ي عتمد عليها يف اختاذ القرارات،

من حيث التنظيم والكفاءة نظرا الزدايد االهتمام ابألقسام احملاسبية واليت هي مصدر املعلومة  ابملدقق والتدقيق
  .الرئيسية

 املطلب األول: مفهوم التدقيق ومراحل تطوره
I- :تعريف التدقيق 

  املعىن اللغوي: -1
احلساابت  ومعناها )يستمع( ألن   AUDIRE مشتقة من الكلمة الالتينية   AUDITالتدقيق ابملعىن اللفظي

شري التاريخ إىل أن قدماء املصريني والغريق والرومان كانوا يسجلون العمليات تلى على املدقق، حيث ي  كانت ت  
دققوهنا للتأكد من صحتها، وكانت تعقد جلسات استماع عامة تتم فيها قراءة احلساابت بصوت النقدية مث ي  

 .1لشارة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية وبسيطةتقاريرهم، مع ا ونقدم املدققمرتفع، وبعد اجللسة ي  
  املعىن االصطالحي: -5

 األدلة وتقييم جلمع ومنهجية منظمة عملية" 2 :أبنه AAA احملاسبني األمريكية مجعية عرف التدقيق حسبي  
 هذه بني والتطابق فقالتوا مدى لتحديد وذلك االقتصادية، واألحداث األنشطة بنتائج تتعلق موضوعي، بشكل والقرائن
 ،"التدقيق بنتائج املعنية األطراف وتبليغ املقررة، واملعايري النتائج

  
 على احلصول ألجل منظمة إجراءات"3: أنه على احملاسيب التدقيق  IFACاألمريكيني احملاسبني إحتاد عرف كما

 هذه بني العالقة درجة لتحديد ، موضوعية بصورة اتقييمه و ، واألحداث االقتصادية ابألرصدة أو ابإلقرارات املتعلقة األدلة
 ". املستفيدين إىل النتائج وإيصال ، معني مقياس و اإلقرارات

مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من "4فعرفت التدقيق أبنه :  IOTأما منظمة العمل الفرنسية 
 إىلار حكم معلل ومستقل، استنادا طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات والتقييم بغية إصد

 .معايري التقييم، وتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة ابلتنظيم"

                                                           

 .39.، ص3554، عمان،1دار صفاء للنشر والتوزيع،ط ،أدلة ونتائج التدقيق –املدخل إىل التدقيق و التأكيد احلديث اإلطار الدويل امحد حلمي مجعة،  ، 1 
، المكتب الجامعي االطار النظري،المعايير والقواعد، مشاكل التطبيق العملي-والتدقيق الشاملالمراجعة أصول وقواعد محمد السيد سرايا، 2 

 .72، ص.7002الحديث، اإلسكندرية، 

 .70،71، ص.7002،عمان، 7،دار وائل للنشر،طمدخل الى التدقيق من الناحية النظرية والعلميةهادي تميمي،  3 

 10، ص. 7002، ديوان المطبوعات الجامعية، -االطار النظري والممارسة التطبيقية–وتدقيق الحسابات  المراجعةمحمد بوتين،  4  
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مجع وتقييم األدلة عن املعلومات لتحديد مدى التوافق مع املعايري " 1 الرتينز ألفني يعرفه أبنه: من جهته
 املقررة سلفا والتقرير عن ذلك"؛

 سابقة فان التدقيق حيتوي على عدة عناصر أمهها:ووفقا للتعاريف ال

يتم تنفيذ عملية التدقيق من خالل جمموعة من اخلطوات املنطقية  التدقيق عملية منظمة ومنهجية: -
املتتابعة، تبدأ بقبول التكليف واستكشاف بيئة التدقيق، وتنتهي بتقييم النتائج وإعداد تقرير املدقق، حيث 

 حيكمها إطار نظري اثبت ؛
جوهر عملية التدقيق، للتأكد من موضوعية األدلة، من خالهلا يستطيع املدقق  هي : مجع وتقييم األدلة -

 بدون حتيز مع أو ضد اجلهة اليت يقوم بتدقيقها ؛ اختبار مدى االلتزام
تتوفر  واملقصود ابملعايري املقررة سلفًا هي املعايري اليت جيب أن التوافق بني النتائج واملعايري املقررة:  -

ليتمكن املدقق من تقييم املعلومات، فعادة ما يكون التدقيق ملعلومات تقاس كميًا مثل القوائم 
املالية، فيكون الغرض من التدقيق هو حتديد مدى االتفاق بني القوائم املالية ومعايري احملاسبة 

  ؛واملبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها
احملصلة النهائية لعمل املدقق أن يقوم إبعداد تقرير يبني فيه رأيه حول عدالة  توصيل النتائج ملستخدميها: -

القوائم املالية، وتوصيل نتائجه إىل مستخدمي القوائم املالية، حيث يعترب هذا التقرير أداة مساعدة يف 
 .توجيه القرارات ألطراف عدة 

 
II- :تطور أهداف وإجراءات التدقيق 

و قد ، واملهنية العلمية اجملاالت كافة شأن ذلك يف شأهنا الزمن مرورلتدقيق مع تطورت أهداف وإجراءات ا    
 صاحبها كذلك  تطور يف مستوى التحقق والفحص واالعتماد على نظام الرقابة الداخلي.

 .اجلدول املوايل يبني أهم مراحل التطور اليت مر هبا التدقيق من حيث األهداف والجراءات 
 

 تطور أهداف وإجراءات التدقيق : مراحل11دول رقم ج
 أمهية الرقابة الداخلية مدى الفحص اهلدف من التدقيق ما ميز الفرتة الفرتة

قبل عام 
 م1055

احملاسبة مقتصرة على 
الوحدات احلكومية 
 واملشروعات العائلية

 عدم االعرتاف هبا ابلتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس

ظهور ما يعرف ابنفصال  1055-1205
 مللكيةا

 عدم االعرتاف هبا ابلتفصيل اكتشاف التالعب واالختالس

                                                           
 .71.، ص 7007لمملكة العربية السعودية،دار المريخ للنشر، ا محمد عبد القادر الديسي، :ترجمة ،مدخل متكامل راجعةالمارتيز الفين،  1 
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ظهور شركات املسامهة  1205-1450
واالنفصال التام بني 

 املالك والدارة

 اكتشاف التالعب واالختالس -
 اكتشاف األخطاء الكتابية -

بعض االختبارات 
لكن األساس هو 

 التدقيق املفصل

 عدم االعرتاف هبا

دام أسلوب بداية استخ 1450-1495
 العينات الحصائية

حتديد مدى سالمة وصحة  -
 تقرير املركز املايل؛

 اكتشاف التالعب واألخطاء -

وتدقيق ابلتفصيل 
 اختباري

 اعرتاف سطحي

1495-1960  
 

حتديد مدى سالمة وصحة  - ظهور الشركات الكربى
 تقرير املركز املايل؛

 اكتشاف التالعب واألخطاء -

 تمامبداية يف االه تدقيق اختباري

حىت  1425
 اآلن

اهنيار العديد من  -
الشركات الكربى، 

انتشار مفهوم  --
العوملة واحلاجة إىل 

مكاتب تدقيق  
 كبرية.

تزايد استخدام  -
أنظمة احلاسب 

 اآليل 

 مراقبة اخلطط -
 تقييم نتائج األعمال -
 حتقيق الرفاهية االجتماعية -

 أمهية جوهرية فحص اختباري

 اعتمادا على عدة مراجع:رف، بتص  ة: من إعداد الباحثاملصدر
  ،1دار صفاء للنشر والتوزيع، ط ،أدلة ونتائج التدقيق –املدخل إىل التدقيق و التأكيد احلديث اإلطار الدويل امحد حلمي مجعة ،

 ؛20.، ص3554عمان،
  ، ؛12،12.، ص3552، األردن، 9ط، دار وائل للنشر والتوزيع، الناحية النظرية والعملية-علم تدقيق احلساابتخالد أمني  عبد هللا 
  ،املفاهيم األساسية واليات التطبيق وفق املعايري املتعارف عليها واملعايري -التدقيق اخلارجيةحممد غري الصبان،عبد الوهاب نصر علي

 .50.ص، 3553، السكندرية الدار اجلامعية، ،الدولية

اكتشاف التالعب واالختالس واألخطاء، من خالل اجلدول يتضح أبنه يف البداية كان اهلدف من التدقيق 
لرقابة الداخلية، مث تطور ليشمل حتديد مدى صحة انظام مل يكن هناك اعرتاف بولذلك كان التدقيق تفصيليا، و 

 وبعد اهنيار العديد من الشركات أصبح هناك أتكيد  ،للشركات املركز املايلالتقارير املالية اليت تعرب عن وسالمة 
ومراقبة النتائج احملققة ومقارنتها  التحول حنو التدقيق االختباري وفعاليتها، و نظم الرقابة الداخلية وجود على أمهية 

 مع ما مت ختطيطه. 
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 املطلب الثاين: أهداف التدقيق
املقدمة له يظهر جليا تطور أهداف هذا األخري  ريفاتالتدقيق والتع نشاطانطالقا من التطور التارخيي ل

إىل حتديد مدى  ،حيث انتقلت األهداف من جمرد اكتشاف التالعب و االختالس إىل أخرى،زمنية  فرتةمن 
ونتيجة لتعدد األطراف املستعملة  ، نتيجة للتطور الذي عرفته الشركة من جهة ،سالمة و صحة تقرير املركز املايل

 1يف النقاط التالية:التدقيق امليدانية  نشاطوميكن إجياز أهداف  للمعلومات احملاسبية من جهة أخرى،

I- يسعى املدقق إىل التأكد من أن مجيع األصول واخلصوم والعناصر الواردة يف امليزانية الوجود والتحقق :
 والقوائم املالية اخلتامية موجودة فعال؛

II- وهي تكملة للبند السابق، من خالل التأكد من أن كل األصول هي ملك للشركة امللكية واملديونية :
م عليها، فالتدقيق بذلك يعمل على أتكيد صدق املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام واخلصوم التزا

 املعلومات املولد هلا؛
III- مبا أن الشمول من بني أهم اخلصائص الواجب توافرها يف املعلومات، ابت من  الشمولية أو الكمال :

كل األحداث اليت متت، من   الضروري على نظام املعلومات احملاسيب توليد معلومات معربة وشاملة على
غية الوصول إىل الشمولية خالل احتواء هذه املعلومة املقدمة على املعطيات اليت متد بصلة إىل احلدث، وب  

ومن جهة أخرى  ، ينبغي التأكد من دقة وصحة البياانت احملاسبية املثبتة ابلدفاتر والسجالت من جهة
وفري معلومات شاملة ومعربة عن الوضعية احلقيقية العمل على جتهيز هذه البياانت بشكل يسمح بت

 للشركة؛
IV- يهدف التدقيق من خالل هذا البند إىل ضرورة تقييم األحداث احملاسبية وفقا التقييم والتخصيص :

للطرق احملاسبية املتعارف عليها، كطرق اهتالك االستثمارات أو تقييم املخزوانت، مث ختصيص هذه 
ما يساهم يف تقليص فرص  ية، وابنسجام مع املبادئ احملاسبية املقبولة عموما،العملية يف احلساابت املعن

 ؛ارتكاب الغش واألخطاء، وااللتزام ابملبادئ احملاسبية، وثبات الطرق احملاسبية بني الدورات
V- املعلومة احملاسبية إىل احلصول على معلومات ذات مصداقية معربة  مستعملو: يسعى العرض واإلفصاح

ية احلقيقية للشركة، من خالل إفصاح هذه األخرية عن خمرجات نظام املعلومات احملاسبية عن الوضع
ليثبت صحة اخلطوات اليت متت داخل النظام  فاملدقق يقوم بفحص هذه األخريةواملتمثلة يف املعلومات، 

                                                           

 .14-12بوتني، املرجع السابق،ص.حممد  1 
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معني لد هلا من جهة، ومن جهة أخرى ليتأكد من مصداقيتها من خالل التمثيل احلقيقي لوضع املو  
 داخل الشركة؛

VI- يسعى املدقق إىل إبداء رأي فين وحمايد حول املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام املولد إبداء رأي فين :
 هلا، لذلك ينبغي على هذا األخري التحقق من العناصر التالية:

 التحقق من الجراءات والطرق املطبقة؛ -
 مراقبة عناصر األصول؛ -
 ؛مراقبة عناصر اخلصوم -
 .لتأكد من التسجيل السليم للعملياتا -

  :أصبح يركز على  حيثمن ذلك  أرقى أهداف إىل أصبح التدقيق يهدف ويف الوقت احلايل
 االحنرافات؛ أسباب قيد هبا، والبحث عنالت درجة ومتابعة والجراءات والسياسات اخلطط مراقبة -
 ؛تها مع ما مت ختطيطهومقارن الشركات قبل من احملققة األعمال ونتائج األداء تقييم -
، وهو ما يساعد مصداقية أكثر لعطائها الدارة طرف من املودعة والتقارير املالية الواثئق على املصادقة -

 .ستخدميهامل على إعطائها ثقة أكرب

 املطلب الثالث: أمهية التدقيق

اء كانت أطراف داخلية إن أمهية التدقيق تتجلى يف كونه وسيلة ختدم جهات كثرية ذات مصاحل مع الشركة سو 
أو خارجية، إذ تعتمد إىل حد كبري على البياانت احملاسبية الختاذ القرارات ورسم خطط مستقبلية، ومن املستفيدين 

 من التدقيق جند:

 التخطيط املستقبلي عملية يف خاصة كبري بشكل دققامل تقارير  على الشركة إدارة تعتمد :الشركة إدارة -
 صداقيةامل من كبرية درجة سيمنحها قوائمها على املدقق مصادقة كما أن مسبقا، رةاملسط لتحقيق أهدافها

 أعضاء أداء مستوى على احلكم مفتاح عتربي   كما ،وثقة املستخدمني فيها عليها االعتماد نسبة ويزيد من
 الدارة؛ جملس

لذلك  ، أكثر التدقيق أمهية  زادت املالك عن الدارة وانفصال املسامهة شركات ظهور بعد:واملسامهني املالك -
 ؛وهو املدقق كانت هناك رغبة مشرتكة يف احلصول على أتكيدات من طرف حمايد مبصداقية القوائم املالية
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 ، املالية القوائم وسالمة املدقق املصادق عليه  للتأكد من صحة تقرير على هؤالء يعتمد :واملوردين الدائنني -
 يضمن ما الشركة، لدى السيولة درجة وكذا  اباللتزام الوفاء على والقدرة ايلاملركز امل ملعرفة بتحليلها ويقومون

 الشركة؛ لدى حتصيلهم حلقوقهم  هلم
تعتمد البنوك على هذه القوائم املالية املدققة من قبل هيئة فنية  1 :األخرى اإلقراض ومؤسسات البنوك -

يل احلقيقي للشركة، عند طلب هذا األخرية جملموعة من و املركز املا حمايدة، عند قيامها بدراسة الوضعية املالية
 ؛التسهيالت االئتمانية منها

عند اختاذ قراراهتم االستثمارية و توجيه مدخراهتم إىل ما القوائم املدققة عتمد املستثمرون على ي املستثمرون: -
كون هذه القوائم على حيقق هلم أكرب عائد ممكن، ولكي تكون هذه القرارات و التوجيهات سليمة، جيب أن ت

 ؛األقل تعكس معلومات ميكن الوثوق هبا، و هذا انطالقا من تقرير املدقق الذي يؤكد ذلك
 القوائم املدققة يف أغراض كثرية منها التخطيط والرقابة، على تعتمد 2 اهليئات احلكومية وأجهزة الدولة: -

 .اتوحتديد األسعار، وتقرير العاانت لبعض الصناع وفرض الضرائب،

 املطلب الرابع: أنواع التدقيق
خمتلفة وكل نوع من هذه األنواع ينظر  ايتضمن أنواع قسموكل  أقسام، عدة استنادا اىل تدقيق ميكن تقسيم ال   

 للموضوع من زاوية خمتلفة كالتايل:
 زئي والتدقيق الكامل ؛: التدقيق اجل من حيث النطاق -
 ؛ : التدقيق التفصيلي والتدقيق االختباري من حيث مدى الفحص  -
 : التدقيق النهائي والتدقيق املستمر؛من حيث التوقيت  -
 ؛ : التدقيق اللزامي و التدقيق االختباريمن حيث درجة اللزام  -
 .: التدقيق اخلارجي والتدقيق الداخلي من حيث القائم بعملية التدقيق -

  :وفيما يلي شرح للعناصر السابقة وذلك على النحو التايل
I- من حيث النطاق: 

أو البنود دون   ددة: وهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل املدقق على بعض العمليات احملالتدقيق اجلزئي .1
ملدقق راعى أن اجلهة اليت تعني اغريها، كتدقيق النقدية أو الديون أو احلقوق أو املخزون دون غريها، وي  

هي اليت حتدد العمليات املطلوب تدقيقها، ويف هذه احلالة تنحصر مسؤولية املدقق يف جمال أو نطاق 
 التدقيق املكلف به فقط،  ولذلك يتطلب األمر وجود اتفاق كتايب يبني حدود التدقيق واهلدف منه؛

                                                           

 .10حممد بوتني، املرجع السابق، ص. 1  
 .املرجع نفسهحممد بوتني،  2 

http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=376
http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=376
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ي سوف يؤديه، مبعىن أن إطارا غري حمدد للعمل الذ دققول للموهو التدقيق الذي خي   التدقيق الكامل: .3
 :1للعناصر والنواحي التالية شامال ايكون تدقيق

 مجيع العمليات املالية الصغرية والكبرية على حد سواء؛ -أ
 مجيع القيود الدفرتية املسجلة يف دفاتر اليومية على اختالف أنواعها؛ -ب
 مجيع التسوايت احملاسبية اليت متت خالل الفرتة؛ -ج
 امللفات والسجالت والدفاتر؛مجيع املستندات واألوراق و  -د

 ويلجأ املدقق إىل إتباع التدقيق الكامل يف الغالب عندما تكون نتيجة تقييمه لنظام الرقابة غري مرضية.
 : عناصر التدقيق الكامل50شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .105.سابق،صالرجع امل: حممد السيد سرااي، املصدر

II- من حيث مدى الفحص 
: وهو التدقيق الذي كان سائدا يف بداية عهد املهنة، وفيه يقوم املدقق بفحص يالتدقيق التفصيل .1

مجيع القيود والدفاتر والسجالت واملستندات للتأكد من أن مجيع العمليات مقيدة ابنتظام، وأهنا 
صحيحة، كما أهنا خالية من األخطاء أو الغش أو التالعب، ولذلك يتناسب هذا التدقيق مع 

ة وال يناسب املنشآت الكبرية، ألنه سيؤدي إىل زايدة أعباء التدقيق فضال  عن تعارضه املنشآت الصغري 
 مع عاملي الوقت والتكلفة الذي حيرص املدقق على مراعاهتما؛

املدقق بصحة وسالمة نظام الرقابة  ناعتاقمدى : وهو التدقيق الذي يعتمد على التدقيق االختباري .3
(، أو أسلوب   باع املدقق أسلوب التقدير الشخصي )العينات احلكميةالداخلية، ويتم هذا التدقيق إبت

                                                           

 .95حممد السيد سرااي، املرجع السابق، ص. 1 

 تدقيق

 تدقيق الفاعلية

 الكفاءة
 

 التدقيق

 المالي

 الحد االدنى

 قصىالحد اال

 تطوير

 تطوير
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اعتمادا على اخلربة ومدى إملام املدقق ابملفاهيم الحصائية مثل  ،) ) العينات الحصائيةالحصاء 
اجملتمع والعينة والوسط احلسايب والتشتت والتوزيع الطبيعي وكذلك طرق اختيار العينات الحصائية 

 .وغريها
التفرقة بني التدقيق الكامل والتدقيق التفصيلي من جهة والتدقيق اجلزئي والتدقيق  ويف هذه احلالة البد من   

  *.االختباري من جهة أخرى وذلك لتجنب اخللط بني هذه األنواع
 

III- من حيث التوقيت 
 1تنقسم اىل:

ختبارات الضرورية على يقوم املدقق يف هذا النوع من التدقيق ابلفحص وإجراء االالتدقيق املستمر:  .1
املفردات احملاسبية على مدار السنة املالية، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة ووفقا لربانمج زمين 

 ويستجيب إىل المكاانت املتاحة؛ مضبوط مسبقا،
عني املدقق يف ظل هذا النوع يستعمل هذا النوع عادة يف هناية السنة املالية، حيث ي   التدقيق النهائي: .3

بعد االنتهاء من التسوايت وحتضري احلساابت اخلتامية وقائمة املركز املايل، ويكون عادة يف املؤسسات 
 الصغرية اليت يكون عدد عملياهتا قليل .  

IV- من حيث درجة اإللزام 
، لزم القانون القيام به، ويتم تعيني املدقق من خالل اجلمعية العامةوهو التدقيق الذي ي   التدقيق اإللزامي:  -أ

 وهي اليت تقدر أتعابه.
 .الدارةقانوين، وبطلب من أصحاب الشركة أو جملس  إلزاموهو التدقيق الذي يتم دون التدقيق االختياري:  -ب
V- من حيث القائم بعملية التدقيق 

من أجل محاية أموال الشركة وحتقيق  للشركة، وناتبع ونقوم به هيئة داخلية أو مدققت التدقيق الداخلي: .1
 أهدافها؛

 يقوم به جهة مستقلة عن الشركة، وال ختضع لشراف الدارة. تدقيق اخلارجي:ال .3
                                                           

 فحص جزء معني التدقيق الكامل قد يكون تفصيليا إذا مت فحص مجيع القيود والدفاتر والسجالت واملستندات، يف حني أنه قد يكون اختباري إذا مت*  
لتدقيق اجلزئي قد يكن تفصيليا إذا مت فحص مجيع العمليات اليت يشتمل عليها ذلك اجلزء حمل التدقيق أما من القيود والدفاتر والسجالت واملستندات.

 . وقد يكون اختباري إذا مت اختيار عينة من جمموع مفردات هذا اجلزء
 .32-39حممد بوتني، املرجع السابق، ص.  1 



 الفصل األول                                                    التدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية

11 
 

وللتفصيل أكثر يف هذه النقطة يتم التطرق فيما يلي إىل أوجه التشابه واالختالف بني التدقيق الداخلي والتدقيق 
 اخلارجي:

 أوجه االختالف:-أ
 التمييز بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي: 15جدول رقم

 التدقيق اخلارجي التدقيق الداخلي البيان
عملية يبدي فيها املمارس استنتاجا مصمما لرفع درجة ثقة  تقومي األنشطة املتعارف عليها داخل الشركة... اهلدف

 املستخدمني ...
 

عالقة املدقق 
 ابلشركة

 شخص طبيعي او مهين من خارج الشركة)مستقل( موظف داخل الشركة)اتبع(

 نطاق وحدود
 التدقيق

حيدد من طرف الدارة، وطبيعة عمل املدقق 
الداخلي تسمح له بتوسيع عمليات الفحص 
واالختبارات ملا لديه من وقت وإمكانيات 

 تساعده على تدقيق مجيع عمليات الشركة.

حيدد وفقا للعقد املربم بني الشركة واملدقق اخلارجي، والعرف 
وما تنص عليه السائد ومعايري التدقيق املتعارف عليها، 

قوانني الشركة ملهنة التدقيق، ويكون التدقيق اخلارجي يف 
اغلب األحيان تفصيلي او اختباري وفقا لطبيعة وحجم 

 عمليات الشركة حمل التدقيق.
يتم الفحص بصورة مستمرة طوال السنة  - التوقيت

 املالية
 اختيارية وفقا حلجم الشركة -

ة أو غري يتم الفحص مرة واحدة أو خالل فرتة دوري -
 دورية طوال السنة املالية؛

 إلزامية وفقا للقانون السائد. -
 

 املستخدمني املقصودين ادارة الشركة املستفيدين
 .92.، ص 3554، األردن ،1ط، دار الصفاء للنشر والتوزيع، املدخل اىل التدقيق والتأكيد احلديث، أمحد حلمي مجعة: املصدر

  التشابه: هأوج -ب

 1 بني التدقيق الداخلي واخلارجي نوجزها فيما يلي: لتقاءقاط االكما توجد بعض ن

 العمل يف نفس اجملال يف الشركة؛ -
 تطبيق منهجية مشرتكة مع اختالف طفيف؛ -
 امتالك مستوى كفاءة ومعرفة تسمح ابلتنفيذ اجليد للتدقيق يف كل املستوايت. -

                                                           

، املركز 3515، 92، جملة العلوم النسانية، العددتفعيل املراجعة الداخلية عن طريق النظام احملاسيب املايل يف الشركة اجلزائرية للسيارات الصناعيةزين يونس، 1 
 .2اجلزائر، ص. اجلامعي الوادي،
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كة، واكتشاف املخالفات واألخطاء احملاسبية املالية للشر  الوضعية عن يتقارابن فيما خيص إبداء الرأيو    
ليا وجملس االدارة، كما أن التكامل بني الوظيفتني من شأنه أن يعود املوجودة يف النظام مث الدالء هبا لإلدارة الع

 .ابلنفع عليهما وعلى الشركة ككل

ثاين لدراسة بغرض التفصيل والتعمق أكثر سيتم ختصيص املبحث الابلرجوع إىل موضوع الدراسة و  و
 .الطار العام للتدقيق الداخلي وكذا التعرف على املفاهيم املستحدثة املنوطة به
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 املبحث الثاين : اإلطار العام للتدقيق الداخلي

يعترب التدقيق الداخلي من أهم األنشطة داخل الشركات، فهو يعترب أحد وظائف القيادة ملا يقدمه من 
تقييمه الدائم واملوضوعي واحملايد ملختلف األنشطة، كما أن دوره االستشاري  عليا عن طريقخدمات لإلدارات ال

ففي الوقت الراهن مل يعد دوره يقتصر على فحص وتقييم أنظمة الرقابة  ،على حتسني عملياهتا شركاتساعد الي  
ا اهليئات املهنية الدولية املشرفة ما هو أكثر من ذلك، نتيجة للتغريات اليت أدخلته إىلالداخلية فحسب، بل تعداه 

حيث أصبح هذا األخري يهتم أيضا أبنظمة إدارة املخاطر، كما أنه أصبح جزءا ال  على نشاط التدقيق الداخلي،
 يتجزأ من األنظمة اليت تسمح ابلتطبيق السليم حلوكمة الشركات.

 املطلب األول: نبذة اترخيية عن تطور التدقيق الداخلي

على  طلقي   وكان األخطاء، تصيد الداخلي لنشأة التدقيق كان اهلدف من التدقيق ألوىلا يف البداايت
 ابألشخاص أدى الذي األمر احلماية، إىل أقرب الداخلي التدقيقنشاط   وكان األرقام، مدقق املدقق الداخلي

 خدمة يف هذا األخري  أن ابعتبار العليا، الدارة جاسوس لفظ الداخلي املدقق على طلقوايم  أن أعماهلم دققةاملم 
 وأصبح السمعي للحساابت، التدقيق ليتجاوز أورواب يف الصناعية الثورة قيام بعد التدقيق رتطو و  ،شركةال إدارة

 هبا. املرتبطة الداعمة والواثئق احملاسبية السجالت من التحقق يشمل

الوالايت املتحدة وغريها من و أوراب يف  التدقيق الداخلي مع تفاقم األزمات املالية  احلاجة إىل مث ازدادت
دارات هذه الشركات لعدم وجود لتعرض عدد من الشركات يف هذه الدول لإلفالس، وحتميل املسؤولية  و ،الدول

فّعال يضمن وجود نظم للرقابة الداخلية مالئمة داخلي وهو ما اقتضى وجود تدقيق  نظام فعال للرقابة الداخلية،
فحصه وتتبعه املستمر جلميع نشاطات املشروع إعالم الدارة حبقيقة أوضاع الشركة، وجيدة، يستطيع من خالل 

 .لوتزويدها ابلنتائج والتوصيات اليت هتدف إىل معاجلة أي خلل أو حتسني أي عمل يتطلبه تنظيم الشركة كك

ا ديوج يكن مل أنه إال تركيزه وبرامج الداخلي التدقيق وأهداف عمل نطاق يف التطور هذا ورغم  حتديد 
 اجتهادات على يقتصر األمر كان حيث الداخلي، التدقيق عمل نطاق و وأهداف ملفهوم ومتكامال واضح ا نظراي  

 ضيق بشكل واختصاصاته سلطاته ونطاق وظائفه وحتديد الداخلي، التدقيق قسم إنشاء يف الشركات بعض إدارات
 األقسام. هبذه الداخلني املدققني هاداتواجت إدارة  كل وفلسفة  رؤية حسب  ألخرى شركة من خيتلف
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حيث مت إنشاء معهد املدققني الداخليني ظهر التدقيق الداخلي كمفهوم مهين أكادميي،  م1491ويف عام 
(INSTITUTE OF INTERNAL  AUDITORS  ،يف الوالايت املتحدة األمريكية ) كأول منظمة مهنية م نظمة

  كبرية على مدار سنواتجهود   فكانت لهداخلي التدقيق المهنة ، ساهم يف تطوير للمهنة
 
ضي قدما من اجل امل

الغرض منها هو وضع  مت إصدار أول قائمة تتضمن مسؤوليات املدقق الداخلي، م1492في عام فهبذه املهنة، 
قه جمموعة من اخلطوط الرشادية لتحديد الدور املناسب للتدقيق الداخلي مبا يف ذلك املسؤوليات امللقاة على عات

لتشمل عددا كبريا من اخلدمات املقدمة  م1402بعض التعديالت عام لي دخل عليهاعلى صعيد أية شركة، 
 2، حيث تضمنت:1لإلدارة

 ؛مراجعة وتقييم سالمة وكفاية أدوات الرقابة احملاسبية واملالية والتشغيلية -
 ؛للسياسات واخلطط والجراءات املوضوعة متثالاالالتحقق من مدى  -
 ؛أنواعها ميعن مطابقة األصول للواقع الفعلي ومحاية األصول من اخلسارة جبالتحقق م -
 شركة؛سبية وغريها من البياانت داخل الالتحقق من سالمة البياانت احملا -

 .التحقق من جودة األداء عند االضطالع ابملسؤوليات املختلفة -

قة واالمتثال، وتقدمي خدمات أتكيدية و يالحظ أن التدقيق يف هذا اجملال كان مرتكزا على أعمال املطاب  
فيما خيص سالمة نظم الرقابة يف الشركة، ولكن مع مرور الوقت بدأت تتغري النظرة إىل التدقيق الداخلي ودور 

 جمموعة لوضع كخطوة الداخلي للتدقيق املهين األداء ملعايري متكامل إطار جلان لدراسة تشكيل متاملدقق، حيث 
 وقدمت ، م 1424أعماهلا عام  من هذه اللجنة انتهتو م، 1429للتدقيق الداخلي عام  هينامل األداء معايري من

 معهد يف ممثلني وروادها املهنة ممارسي غالبية من إقرارها مت املعايري وهذه عليها، صادقةامل ومت دراستها بنتائج تقرير ا
 وتطوير على تنظيم القائمة الشركة IIA ينيالداخل املدققني معهد له، ليصبح التابعة واجلهات التدقيق الداخلي

 100.000 من أكثر أعضائه عدد يبلغ وأصبح بلدا   150 من أكثر يف فروعه وانتشرت الداخلي، التدقيق مهنة

 .عضوا  

                                                           
1 Urton anderson,  Andrew dahle , implementing the international professional practices framework, The 

institute of internal auditors  research  foundation, 3eme édition, 2009, p.1. 

2 Sridhar ramamoorti  , internal auditing :history ,evolution ,and prospect , The institute of internal auditors 

research foundation,p6, disponible sur le site: 

 https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolutio
n%20and%20Prospects.pdf  , le26/05/2015.   

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolution%20and%20Prospects.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%201%20Internal%20Auditing%20History%20Evolution%20and%20Prospects.pdf
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التعريف الشامل واملفهوم اجلديد املتطور للتدقيق الداخلي الذي  عرب موقعه املعهدأصدر  3551ويف عام 
وبدأت تتغري النظرة إىل أهداف التدقيق الداخلي والرتكيز إىل جانب  اصلة يف بيئة األعمال،التطورات احلو ناسب تي

تقييم نظم الرقابة على تقييم إدارة املخاطر يف الشركة وحتسني حوكمة الشركات، إضافة إىل تقدمي خدمات 
 استشارية هبدف حتسني عمليات الشركة.

املعدلة من معايري املمارسة املهنية الدولية للتدقيق الداخلي، قام املعهد إبصدار النسخة م 2008ويف عام 
كما مت مراجعة هذه  ،م3551لتعريف عام  وابلنسبة لتعريف التدقيق الداخلي حافظ املعهد على اجلوهر األساسي

 ةم واليت مت إقرارها من طرف جملس رقابة إطار املمارسة املهنية الدولي3512م ، مث عام 3511املعايري عام 
IPPFOC  . 

 

" لإلطار الدويل للممارسة املهنية، وهو فريق عمل املراجعة وإعادة النظرم أتسس "3512مث يف نوفمرب عام
، والنظر  IPPfاتبع ملعهد املدققني الداخليني، وهدفه هو تقييم حمتوى وهيكل الطار الدويل للممارسات املهنية 

مفيدة ل الطار الدويل للممارسة املهنية ابعتبارها ستكون فيما إن كان جيب النظر إىل التعديالت على هيك
عزز أمهية الطار الدويل للممارسات املهنية يف ت  ،كما سألعضاء املعهد ومهنة التدقيق ككل وأصحاب املصاحل فيها

 املستقبل القريب.
 1ي:أما أهم ما فصل فيه هذا الفريق عن ما قد متسه هذه التعديالت فيمكن أن نبينه فيما يل

 للممارسات الدويل الطار عناصر أمهية أو احملتوى يف تغيريات أي املراجعة عمل فريق يقرتح ال -1
 :التالية املهنية

 ؛الداخلي التدقيق تعريف -
 ؛املهنة أخالقيات -
 ؛(املعايري( الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة الدولية املعايري -
 .)املوقف تقارير / املمارسة راتاستشا / املمارسة دليل( احلايل الرشادي الدليل -
 للممارسات الدويل الطار وهيكل حمتوى على التالية اجلوهرية التحسينات املراجعة عمل فريق يقرتح -3

 كما سيتم تلخيصه يف اجلدول املوايل:  املهنية
 

                                                           
1 The institut of internal auditor ,  Propositions d’amélioration de l’IPPF (cadre de référence international 

des pratiques professionnelles) de l’IIA, 4 aout 2014,  p.1.disponible sur le site : 

www.theiia.org/NewFramework , le 12/12/2014. 

 

 

http://www.theiia.org/NewFramework


 الفصل األول                                                    التدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية

16 
 

 
 : التحسينات املقرتحة على اإلطار الدويل للممارسات املهنية13جدول رقم

 املربر التحسينات
ة رسالة أو مهمة للتدقيق الداخلي تعزز وتدعم إضاف -

 ؛الطار أبكمله
لتقدمي وصف واضح وموجز ملا يطمح التدقيق الداخلي لتحقيقه 

 داخل الشركة؛
لتوضيح العناصر الرئيسية اليت تصف فعالية التدقيق الداخلي  ؛تقدمي املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي -

 ليت تستند اىل املبادئ وألخالقيات املهنة؛وتدعم املعايري ا
" اإلرشاد التنفيذيإىل"  استشارات املمارسةتغيري تسمية " -

 ؛"اإلرشاد التكميلي"إىل " دليل املمارسةو"
لتعكس على حنو أفضل طبيعة ما جيب أن حتققه كل مستوايت 
الطار الدويل للممارسة املهنية، إما للمساعدة يف تنفيذ املعايري 

 كملة بقية الطار؛أو ت
تقدمي عنصر جديد من التوجيه والرشاد لتقدمي املشورة  -

 ؛"القضااي الناشئةن "أبش
رغم أن التوجيهات والرشادات تتسم ابلشمولية والدقة، ومع 
ذلك فان هذا حيد من القدرة على دعم املهنة بتوجيهات سريعة 

 ذات طبيعة أقل تسلطية على وجه السرعة؛
" كعنصر توجيه لإلطار الدويل املوقف تقاريرإزالة " -

 للممارسات املهنية؛
كان اهلدف منها هو إبالغ اجلهات املعنية ابلدور املميز 
للتدقيق الداخلي، وعلى الرغم من أمهيتها ال ينبغي أن تكون 
جزءا من إطار املمارسة املهنية اليت تسعى لتوجيه املمارسني يف 

 مهامهم؛
" جباريإ للممارسة املهنية من "تغيري عناصر الطار الدويل -

 ".موصى به" و"ضروري" اىل "موصى وبه بشدةو"
 لتوضيح اللغة اليت حتدد األقسام الرئيسية لإلطار.

 ابالعتماد على: ة: من إعداد الباحثاملصدر
nternational des Propositions d’amélioration de l’IPPF (cadre de référence iThe institut of internal auditor ,  

  www.theiia.org/NewFramework, 4 aout 2014,  p1.disponible sur le site : pratiques professionnelles) de l’IIA

le 04/06/2015. 

 م.3512يف الربع األول من عامتماله كعند ا  عدلمت إصدار الطار الدويل للممارسات املهنية امل حيث
 1يف رسالته املنشورة على موقعه يف االنرتنيت أن أهدافه تكمن يف:كما حدد معهد املدققني الداخليني 

 ؛شركاهتم زايدة القيمة اليت يقوم العاملون يف جمال التدقيق الداخلي إبضافتها إىل -
 ؛الداخلي التدقيق مهنة لتطوير وفرص شامل أكادميي برانمج طرح -
 املهنية الشهادات والدورات وبرامج السليمة املهنية املمارسة بشأن والتوجيهات املعايري طرح  -

 املتخصصة؛

                                                           

1 The Institute of Internal Auditors, disponible sur le site : www.theiia.org,  le 18/12/2014 .. 

http://www.theiia.org/NewFramework
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8YnKpvLMAhUSahoKHYwVCC8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122676328,d.d2s
http://www.theiia.org,/
http://www.theiia.org,/
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 إحكام يف الداخلي التدقيق· نشاط دور بشأن األسهم ومحلة للمهنة املمارسني صفوف يف التوعية نشر -
 الشركات؛ وحوكمة املخاطر وإدارة الرقابة نظم

  الداخلي؛ ابلتدقيق املتعلقة املمارسات أفضل خبصوص واملستفيدين واملط لعني للمهنة املمارسني توعية -
 التجارب يف االشرتاك من خالله ميكنهم جمال واحد يف العامل أحناء مجيع يف الداخليني املدققني جتميع -

 اجلميع. من واملعرفة اخلربات على واالطالع

 املطلب الثاين: تعريف التدقيق الداخلي
اليت تناولت موضوع التدقيق بتعدد املتخصصني واهليئات املهتمة هبذه املهنة،  اريفت التعتعددت وتنوع

 حيث نوجز البعض منها فيما يلي:
وظيفة إدارية اتبعة إلدارة الشركة، تعرب عن نشاط داخلي " 1 أبنه: التدقيق الداخلي أمحد حلمي مجعةعرف ي  

سبة،  لتقييم مدى متاشي النظام مع ما تتطلب اإلدارة، أو العمل على حسن مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية مبا فيها احملا
 ."استخدام املوارد مبا حيقق الكفاية القصوى

التدقيق الداخلي هو " IFACI :2أما التعريف املقدم من قبل املعهد الفرنسي للتدقيق و الرقابة الداخليني 
التحكم يف عملياهتا، و يقدم نصائح لتحسينه، كما يساهم يف نشاط مستقل و هادف، يوفر للشركة ضماان خبصوص درجة 

خلق القيمة، فهو يساعد الشركة على حتقيق أهدافها من خالل عمل منهجي لتقييم عمليات إدارة املخاطر، الرقابة و 
 "احلوكمة و تقدمي اقرتاحات لتدعيم فعالية اإلجراءات املتخذة.

نشاط " 3 تعرف التدقيق الداخلي أبنه:  IIA KSA داخلينيمن جهتها اجلمعية السعودية للمراجعني ال
مدخل منتظم  من خالل إتباع على حتقيق أهدافهاويساعد الشركة  الشركة،  أعمال إىل حتسني موضوعي ومستقل يهدفأتكيدي واستشاري 

 ."املخاطر والرقابة واحلوكمة فاعلية آليات إدارةمنضبط لتقييم وحتسني و

 4 فان التدقيق الداخلي هو: )COSO(املتكامل الداخلية الرقابة لطار الراعية املنظمات وحسب جلنة
 :التالية يف النواحي ألهدافها الشركة حتقيق حول معقوال  ا أتكيدً  لتعطي تصميمها   يتم الشركة، إدارة مبجلس تتأثر عملية"

 .هبا" املعمول واألنظمة لقواننياب وااللتزام املالية التقارير على واالعتماد وفاعليتها، العمليات كفاءة

                                                           

 .21، ص.3555، 1عمان، طة ، دار الصفاء،املدخل احلديث لتدقيق احلساابتامحد حلمي مجعة، 1 
، ملتقى وطين حول مهنة التدقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ظل املستجدات العاملية، التدقيق الداخلي ودوره يف اجناح مسار تطبيق احلوكمةبديسي فهيمة،  2 

 .2، ص.3515اكتوبر 11/13،سكيكدة، اجلزائر، 1400أوت 35جامعة 
3The Institute of internal auditors saudi arabia, disponible sur le site :  www.iia.org.sa  , le 26/08/2013. 
4 The Committee of Sponsoring Organizations , disponible sur le site : www.coso.org , le 26/08/2013    

http://www.coso.org/resources.htmفي


 الفصل األول                                                    التدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية

18 
 

التقييم احليادي للعمليات ونظم الرقابة الداخلية " 1 أما أمني السيد أمحد لطفي يعرف التدقيق الداخلي أبنه:  
ألحد التنظيمات لتحديد ما إذا كانت سياسات اإلدارة وإجراءاهتا املقررة يتم االلتزام هبا أم ال، وأيضا إذا ما كانت املوارد 

 ."مت محايتها واستخدامها بكفاءة لتحقيق األهداف التنظيمية قد
نشاط مستقل يهدف "2عرفت التدقيق الداخلي أبنه:OECDمن جهتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

اىل اعطاء الشركة أتكيد حول درجة استخدام عملياته، وإبالغها إىل اجمللس من أجل التحسني، ويساهم يف حتقيق قيمة 
فة ، نشاط التدقيق الداخلي يساعد الشركة على حتقيق أهدافها، عرب مقاربة منظمة ومنهجية، من خالل عمليات مضا

 ".احلوكمة، ادارة املخاطر، الرقابة الداخلية، وتقدمي مقرتحات لتعزيز كفاءهتا

والرقابة على  التدقيق هو قبل كل شيء ممارسة هلا دور اإلشراف" 3أنه: Christophe Villalongaكذلك عرفه 

 "اجلوانب املالية وفقا للقواعد املنصوص عليها يف القانون/ أو كما هي معرفة داخليا
( وهو التعريف األكثر قبوال، IIAويف األخري نستعرض آخر تعريف صادر عن  معهد املدققني الداخلني) 

 اليت التوصيات وإبداء الالزمة كيداتالتأ تقدمي شأنه من موضوعي واستشاري، مستقل رقايب نشاط "4 أبنه: حيث عرفه 
 الشركة، أهداف حتقيق على النشاط هذا ويساعد أدائها، حتسني إىل وتؤدى الشركة فعالية من وتزيد مضافة قيمة حتقق

 ."الشركات وحوكمة الرقابة، املخاطر، إدارة :من كل فعالية وحتسني لتقييم منظمة منهجية أساليب بوضع

 يف: تتمثلألخري  ومبحتواه الواسع مجلة من اخلصائص يتميز هبا التدقيق الداخلي ويتضمن التعريف  ا     

 األنشطة عن مستقال الداخلي املدقق يكون أن هذا ويعين:  التدقيق الداخلي نشاط مستقل داخل الشركة -
 مثل لشركةل التنظيمي اهليكل مستوايت ألعلى إداراي   ي تبع وأن بعيدا عن أي ضغوطات،  بتدقيقها اليت يقوم

 التدقيق؛ جلنة أو الدارة جملس
: أي أن املدقق يلتزم أبعلى مستوايت املوضوعية يف أداء األعمال املوكلة إليه التدقيق الداخلي نشاط موضوعي -

 بعيدا عن أي حتيز؛

                                                           
 .255،،ص.7002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ة الدولية وعولمة أسواق رأس المالالمراجعن السيد احمد لطفي، أمي 1 

2 Organisation de coopération et de développement économiques, contrôle et audit internes; assurer 

l'intégrité et la responsabilité du secteur public, conference  organisé par  l’Audit interne de l’OCDE, la 

Direction de la gouvernance publique  du développement territorial de l’OCDE , 13 avrile 2011 , paris, france, 

p.5. 

3 Christophe Villalonga, l'audit qualité interne –une approche innovante et pragmatique pour manager 

avec efficacité son processus d'audit-, DUNOD, Paris, 2003, p 03 

4Louis vaurs; audit interne :enjeux et pratiques a l’international, ,édition d’organisation, paris , 2007,p.21.    



 الفصل األول                                                    التدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية

19 
 

تقدمي خدمات استشارية مبا يضيف قيمة للشركة ويسهم يف إدارة املخاطر  أي: التدقيق ذو طبيعة استشارية  -
 عملية الرقابة، بدون أي مسؤولية إدارية للمدققني الداخليني، مثال ذلك النصيحة، املشورة؛و 

التدقيق الداخلي نشاط يهدف إىل تقييم عمليات إدارة الرقابة، احلوكمة واملخاطر ليساعد الشركة للوصول إىل  -
 أهدافها املرجوة؛

اخلدمات يف  متمثلةاخلدمات، األوىل كما يتضح من التعريف أن التدقيق الداخلي يقدم نوعني من  
املخاطر املرتبطة ابلشركة مت حتديدها  نظم الرقابة الداخلية سليمة وأن طمأنة الدارة أن واليت هتدف إىل التأكيدية

اخلدمات ويتم التعامل معها بطريقة مالئمة، وهي الوظيفة األساسية للتدقيق الداخلي، أما الثانية، فتتمثل يف 
 . والتوصيات لرتشيد القرارات اليت يقدمها للشركة بتزويد الدارة ابلتحليالت، الدراسات و النصح  االستشارية

ويالحظ كذلك من خالل التعريف األخري ملعهد املدققني الداخليني أبنه مل تكن هناك إشارة للتدقيق  
التوضيح أكثر يف هذا الشأن من  نه نشاط داخلي، بل اكتفى بتعريفه أبنه نشاط رقايب مستقل، ومت أالداخلي على 

ابملصادر املشرتكة واالعتماد على املدققني اخلارجيني يف وظيفة التدقيق خالل املقال الذي أصدره املعهد واملوسوم 
مصادر ألداء  ةحيث يوجد ثالث ، بني فيها أن خدمات التدقيق الداخلي ميكن أن تنفذ من خارج الشركة،الداخلي

 1:التدقيق الداخلي نشاط
: حيث يتم القيام خبدمات التدقيق الداخلي ابالعتماد على قسم التدقيق الداخلي املوجود داخليا -

 داخل  الشركة؛
: حيث يتم القيام خبدمات التدقيق الداخلي ابالستعانة مبكاتب التدقيق، االستعانة ابملصادر اخلارجية -

 دون االعتماد على قسم التدقيق الداخلي املوجود ابلشركة؛
التدقيق الداخلي  أعمال بعض أبداء الشركة داخل الداخلي التدقيق إدارة قيام مبعىن: صادر املشرتكةامل -

 إدارة قبل الشراف من يظل أن على للقيام مبهام أخرى، خارجي طرف أو مبصدر االستعانة مع
ك تنسيق ابلشركة، وأن ال تكون هناك ازدواجية يف العمل،وأن يكون هنا املوجودة الداخلي التدقيق

  .وتعاون بينهما
 املطلب الثالث: أهداف التدقيق الداخلي

معهد املدققني الداخليني يتبني أن اهلدف الرئيسي للتدقيق الداخلي  طرف من خالل التعريف املقدم من         
ق يف تنفيذ مهامهم ومسؤوليتهم، وبصفة عامة يسعى التدقيق الداخلي لتحقي مجيع أطراف الشركةهو مساعدة 

 2األهداف التالية:
                                                           

ing and External Auditors’ Reliancesourc-Co , erard, arindam tripathyGregory j.G,  aman k.desaiN 1 on the 

Research foundation, Florida, 2008, p.05, disponible  nstitute of internal auditorsihe TInternal Audit Function, 

sur le site: 

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Co%20Sourcing%20and%20external%20auditors%20reliance%

., le 20/3/2015f20on%20the%20internal%20audit%20function.pd 

 .157-151سابق، ص:المرجع ال خالد أمين عبد هللا ، 2 

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Co%20Sourcing%20and%20external%20auditors%20reliance%20on%20the%20internal%20audit%20function.pd
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Co%20Sourcing%20and%20external%20auditors%20reliance%20on%20the%20internal%20audit%20function.pd
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: وذلك من أجل اكتشاف نقاط الضعف أو النقص  متابعة تنفيذ اخلطط والسياسات املرسومة وتقييمها -
املستعملة بقصد التعديل والتحسني الالزمني، فعلى سبيل املثال جيب أن يتعدى  والجراءاتيف النظم 

مراقبة طريقة التعامل ابلنقدية والجراءات  التدقيق الداخلي رؤية وضع األشخاص األمناء على اخلزينة إىل
طالع إدارة املشروع على مدى مسايرة إاملتبعة يف القبض والصرف، ويف مجيع احلاالت على املدقق الداخلي 

 التطبيق العملي للخطط والسياسات املرسومة لتحقيق األهداف؛
، وهذا النشاط الوقائي شركةال ال: وذلك من اجل محاية أمو التحقق من قيم األصول ومطابقتها ابلدفاتر -

، وضرورة التأكد والقيام أبعمال اجلرد يتطلب ضرورة إحكام الرقابة على العمليات النقدية وعمليات املخازن
مني الالزم وابلقيمة الكافية، وتفادي اخلسائر النامجة عن المهال أو عدم الكفاية، ومن األمثلة أمن وجود الت

 ؛ري السليم للموارد او البضائع مما يعرضها للتلفعلى ذلك خسائر التخزين غ
: ويتطلب هذا األمر من املدقق الداخلي القيام بعملية التحقق من صحة ودقة البياانت احملاسبية وحتليلها -

تدقيق مستمر مستنداي وحسابيا وما شابه، للتأكد من صحة البياانت واألرقام ومالءمتها لألغراض اليت 
يقوم بتحليل تلك البياانت ابلربط واملقارنة وما شابه  أنلى املدقق الداخلي تستخدم فيها، كذلك ع

 كن االستفادة منها يف توجيه املشروع؛مي   وأنه الستنتاج عالقات معينة بني تلك البياانت
 ابلضافة إىل وجود أهداف أخرى:

 ؛ رة املخاطروتقدمي توصيات لتحسني برانمج إدا املسامهة يف حتديد وتقييم املخاطر اهلامة -
 املسامهة يف تقييم وحتسني أنظمة الرقابة الداخلية؛  -
املتعلقة ابلعدالة واملساواة واملساءلة وفاعلية التواصل  ألهدافهاتقييم عمليات احلوكمة فيما يتعلق بتحقيقها  -

 ؛والدارةبني املكلفني ابلرقابة واملدققني الداخليني واخلارجيني 
 التدقيق يف ضمان جودة التقارير املالية؛مساعدة جملس الدارة وجلنة  -

كما انه ومن خالل استقراء التعريف احلديث ملعهد املدققني الداخليني، واملعايري الصادرة عنه ميكن إضافة        
 إدارة يف عمليات وفعالية واملسامهة بكفاءة موضوعي أتكيد هدف مهم وهو إضافة قيمة للشركة، من خالل توفر

 . وحتقيق نتائج تتوافق مع ما نصت عليه معايري التدقيق الداخلي الدولية واحلوكمة ابةوالرق املخاطر
 زايدة  مع  توتنوع تازداد الداخلي التدقيقنشاط  وأهداف نطاق فإن السابق العرض خالل ومن

طط وحتمي اخل شركةألهنا حتمي أموال ال خدمات وقائية تتضمناملختلفة، حيث أن وظائفه   النشاطات وتنوع
من مدى توفر الوسائل والجراءات الكفيلة ابحملافظة على أصول الشركة، كذلك  والتأكد الدارية من االحنراف،

هي إنشائية ألهنا تضمن دقة البياانت املستعملة من قبل الدارة يف توجيه السياسة العامة للمشروع، وتدخل 
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لتحقق أهداف الشركة وختلق قيمة والرقابية  التحسينات و التعديالت الالزمة على الجراءات الدارية
 :ذلك يبنيوالشكل املوايل .مضافة

 : أهداف التدقيق الداخلي 13شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .32.، ص3555، 1ط، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، املدخل احلديث لتدقيق احلساابت: أمحد حلمي مجعة، املصدر

 الداخلي قالتدقي املطلب الرابع: أنواع
 ميكن تقسيم التدقيق الداخلي وفقا لثالثة جماالت كما يلي:

 حسب اجلهة املعنية؛ -
 حسب طبيعة التدقيق أو أهدافه؛ -
 حسب جمال تدخل املدقق؛ -

I- :حسب اجلهة املعنية 
 تنقسم إىل:

ذا يضم أنواع التدقيق املطبق على تسيري وطريقة تشغيل املوظفني يف الشركة، وه 1 :التدقيق االجتماعي .1
ابستخدام جمموعة من العالقات الداخلية واخلارجية، وابلتايل فالتدقيق االجتماعي يكون على مستوى الشركة  

                                                           
1 Meriem chekroun, le role de l'audit interne dans le pilotage et la performance du système de contrôle 

interne:cas d'un échantillon d'entreprises algériennes, these pour l'obtention du titre de docteur en science de 

gestion, université abou bekr belkaid, tlemcen, 2013/2014, p29 

 أهداف التدقيق الداخلي

 هدف البناء هدف احلماية

 األداءحيث يتم القيام أبعمال الفحص واملطابقة بني 
 الفعلي واملعايري املوضوعة مسبقا لكل من:

 سة الشركة؛سيا -
 اإلجراءات احملاسبية؛ -
 نظم الضبط الداخلي؛ -
 سجالت الشركة؛العناية ب -
 قيم الشركة؛ -
 أنشطة التشغيل. -

اقرتاح اخلطوات التصحيحية الالزمة لتصحيح نتائج 
الفحص واملطابقة، وتقدمي النصح لإلدارة، وعلى 

اجعة الداخلي ابإلضافة إىل مر  دققذلك يعمل امل
 العمليات احملاسبية واملالية إىل:

حتقيق مدى االلتزام ابلسياسات  -
 واإلجراءات واخلطط املوضوعة؛

التحقق من مدى سالمة إجراءات  -
 محاية األصول؛

 اقرتاح بتحسني وتطوير األداء. -
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        ككل، يشمل عالقات داخلية ) عالقة املوظفني مع بعضهم، العالقات اهلرمية...( وعالقات خارجية
 ؛ ) عالقات املنظمة مع أصحاب املصاحل مثل الدولة، املوردون...(

 فعالية تقييم على تعمل و .أجلوده إدارة بنظام املتعلقة املتطلبات حتقيق تقييم مدى إىليهدف : تدقيق اجلودة  .3
 املنشودة، وحتقيق األهداف مع اجلودة نظام تطابق ، كما حيدد  التحسني نقاط اجلودة ،وتعريف إدارة نظام

 ؛الشركة  أهداف
سعة من النشاطات ولكن يقتصر على جانب معني من هو تدقيق ال يغطي جمموعة وا 1 :تدقيق موضعي .2

النشاط، مثال تدقيق برامج العالم اآليل، مراجعة أجور العمال، اهلدف من هذا النوع هو تقدمي أتكيد أبن 
 اخلطر املتأصل يف النشاط حمل التدقيق يتم السيطرة عليه بشكل جيد.

II- :حسب طبيعة التدقيق أو أهدافه 
 ينقسم اىل:

 ومالءمة على جودة  للحكم والعمليات والتشغيلية واملالية الرقابية الضوابط تدقيق به ويقصد زام :االلت تدقيق .1
والتشريعات والسياسات والجراءات وبيئة الرقابة  ابألنظمة االلتزام من للتأكد وضعها،  مت اليت األنظمة

 ؛الرقابة الداخلية املوضوعة احمليطة، و حتديد فيما إذا كان األداء الفعلي مطابق ألساليب وإجراءات
" مستوى اجناز األنشطة املخطط هلا 2 أهنا: iso2000,9000: تعرف الفعالية حسب معيار تدقيق الفعالية .3

"، وعليه فان تدقيق الفعالية هو أن يضمن املدقق بطريقة مستقلة أن العمليات يتم  وحتقيق النتائج املتوقعة
أو أهنا قادرة على التحسني، الفعالية تعرف مسبقا من طرف الشركة من حتسينها يف الواقع)من خالل النتائج( 

 خالل حتديد معايري كفاءة عملياهتا، فاملدقق يعمل على التأكد من وجود الكفاءة أو أهنا يف طور التحقق؛
هو نظام للتعرف على مدى تنفيذ اسرتاتيجيات الوحدة االقتصادية، أي مدى جناحها  :التدقيق االسرتاتيجي .2

يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية، وهذا من خالل مقارنة ما مت تنفيذه مع ما هو خمطط، واقرتاح تعديل 
 3االسرتاتيجية على أساس نتائج التنفيذ، وهبذا تتحسن قدرة الشركة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية.

III- :حسب جمال تدخل املدقق 
 ينقسم إىل:

                                                           
1 Meriem chekroun, op-cit, p30 
2 Philippe engrand, l'audit d'efficacité, p1.disponible sur le site :  

http://sb71c07644a9585a2.jimcontent.com/download/version/1289492141/module/4642734161/name/Audit

%20efficacite.pdf , le 13/05/2016. 

سة لعينة من الشركات الصناعية يف حمافظة درا-مالمح تطبيق التدقيق االسرتاتيجي يف العراقصاحل ابراهيم يونس الشعباين، وعد حسني شالش اجلميلي، 3 
 .225ص. العراق، ،3513، 4، العدد 9للعلوم االقتصادية واالدارية، اجمللد االنبارلة جامعة جم ،-نينوي

http://sb71c07644a9585a2.jimcontent.com/download/version/1289492141/module/4642734161/name/Audit%20efficacite.pdf
http://sb71c07644a9585a2.jimcontent.com/download/version/1289492141/module/4642734161/name/Audit%20efficacite.pdf
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التدقيق الذي يهتم بتتبع القيود احملاسبية للعمليات التبادلية اليت تكون " 1 :أبنهيعرف التدقيق املايل : املايل التدقيق .1
و اهلدف الرئيسي منه  الوحدة االقتصادية طرفاً فيها والتحقق منها حسابياً ومستندايً، وما يتعلق هبا من قوائم وتقارير،

 . " حماسبية حمددة واليت مت تطبيقها بطريقة مماثلةهو إعطاء رأي بشكل موضوعي يف إعداد التقارير املالية وفقاً لقواعد 
 :  وميكن توضيح األهداف اخلاصة ابلتدقيق املايل واليت متثل اآليت

 التحقق من السجالت والطرائق احملاسبية املستعملة؛ -
 العملية املالية بطريقة صحيحة؛ إمتامالتحقق من  -
 التحقق من مسؤولية املدراء املاليني؛ -
التقارير املالية ومن اهنا متثل واقع الوحدة االقتصادية بصورة عادلة ، طبقا  لقواعد حماسبية التحقق من دقة  -

 ؛ حمددة طبقت بثبات خالل املدة احملاسبية اجلارية ابملقارنة مع املدد احملاسبية املاضية
 ؛لألصولالتحقق من الوجود الفعلي  -
ن أن إجراءات التسجيل والرتحيل متت بصورة فحص وتدقيق اليرادات واملصروفات املختلفة والتأكد م -

 صحيحة ورحلت إىل احلساابت املعنية؛
التحقق من الدقة احلسابية للمعامالت املالية مجيعها والتأكد من أن املبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها  -

 قد مت إتباعها؛
 . منع أو اكتشاف التالعب والتزوير ابلدفاتر والسجالت -

 للتأكد الشركة، داخل املختلفة للوظائف التدقيق الشاملة "2 :به ويقصد  :التشغيلي)العمليايت/اإلداري( لتدقيقا-3
 املتبعة األخرى كفاءة األساليب مدى وتقييم التنظيمية اهلياكل حتليل خالل من الوظائف، هذه ومالءمة وفاعلية كفاءة  من

هم فوائد الدارة يف التدقيق التشغيلي هو إجياد أ، و  "وظائفال هذه خالل من الشركة أهداف حتقيق مدى على للحكم
طرق جديدة وفعالة لالتصال بني املستوايت املختلفة يف الدارة واستخدام املوارد املتاحة بكفاءة وفعالية وزايدة 

يتجاوز ، حيث  الشركة أهداف نطاق ضمن والرقابة املخاطر إدارة أسلوب جودة تقييم الرحبية،  فهو يشمل عملية
هنا دور املدقق الداخلي الناحية احملاسبية إىل مجيع أقسام الشركة، لرؤية مدى التقيد بسياسات املشروع املرسومة 

 .وخططه
 

 IIAيف آخر هذا املبحث تبني أن أمهية مهنة التدقيق الداخلي زادت بعد إنشاء معهد املدققني الداخليني 
ء معايري دولية هتدف لالرتقاء جبودة املهنة، واليت سيتم التطرق إليها الذي عمل على تنظيم وتطوير املهنة، وإرسا

 .ابلتحليل والدراسة يف املبحث املوايل

                                                           
 .32/52/3512، يف ordpress.comhttp://ay83m.w، متاح على املوقع:  التدقيق الداخليأمين عبد هللا حممد أبو بكر،  1 
 .157خالد امين عبد هللا، المرجع السابق، ص. 2 

http://ay83m.wordpress.com/
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 املبحث الثالث: التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية:

 تتباين شركات داخل تنفيذها ويتم ةمتباين واقتصادية وقانونية ثقافية بيئات يف الداخلي التدقيق أنشطة تتم 
 على تؤثر قد واالختالفات الفروق تلك خمتلفني، كل أشخاص خالل التنظيمية ومن وهياكلها وأحجامها أهدافها
و ختضع  ،نشاطال اوجود معايري تكفل تنظيم هذ الضروري فمن لذا الشركات، يف الداخلي التدقيق أنشطة ممارسة
 ستجد على الساحة االقتصادية الدولية.لتساير ما ي   مستمرة وتطوير تقومي لعملية

اليت يؤديها  والوظائف الداخلي التدقيق دور حماولة لتطوير يف و هلذه املتطلبات االستجابة من وكجزء 
مها معايري الصفات ومعايري األداء، ابلضافة إىل  جمموعتني يف حديثة معايري IIAالداخليني املدققني معهد أصدر

 .ومبادئ املهنة سلوك املهينقواعد ال

 املطلب األول: معايري التدقيق الداخلي الدولية
أصدر معهد املدققني الداخليني معايري ممارسة مهنة التدقيق الداخلي، ويتم مراجعتها بصفة دورية، حيث  

دقيق الداخلي، إطارا ألداء وتعزيز عملية الت ت وفر *املعايريم، وحسب املعهد فان هذه 3512كان آخر حتديث عام 
 1وتتألف من:
دد املتطلبات األساسية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي وتقييم فعالية أدائها، وهي حت   التصرحيات: -

 متطلبات واجبة التطبيق دوليا وعلى املستوى التنظيمي والفردي؛
 .الواردة يف التصرحياتتوضح املصطلحات و املفاهيم  :التفسريات -

 2إىل ما يلي:املعايري هذه   هتدفحيث  
 الداخلي؛ للتدقيق املهنية للممارسة األساسية املبادئ بيان -
 الداخلي؛ التدقيق أداء تقومي أسس وضع -
  .الشركة وأنشطة أعمال وتطوير حتسني على التشجيع -

                                                           

 :، متاح على املوقع: ، ص. 3512، تر: زايد بودريقة، املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(معهد املدققني الداخليني،  1
eiia.org,www.th   10/51/3519، بتاريخ. 

المعيار بأنه " إعالن مهني رسمي يصدر عن هيئة معايير التدقيق الداخلي يحدد متطلبات أداء نطاق عريض من معهد المدققين الداخليين  عرف*
 و يقيم أداء التدقيق الداخلي " .أنشطة التدقيق الداخلي 

2
بتاريخ ،  ,www.theiia.org :، متاح على املوقع: 3ص. ، 5112قرتحة على املعايري مع عرض األسباب، التعديالت املمعهد املدققني الداخليني،    
39/50/3512. 

http://www.theiia.org,/
http://www.theiia.org,/
http://www.theiia.org,/
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 دستجي   ما ملتطلبات وفقا وحتديثها تطويرها متابعة مهمة عاتقه على الداخليني املدققني معهد أخذ ولقد 
 هذه م ومشلت 1978 عام صدرت جمموعات مخس من تتكون البداية يف وكانت، الزمن مرور مع أحداث من

التدقيق  وأداء العمل، ونطاق املهنية، والكفاية ،ابالستقالل تتعلق رئيسية معايري مخس عامليا   ممتع   اليت املعايري
 عن تعرب الفرعية املعايري من جمموعة إىل ينقسم عايريامل هذه من معيار وكل الداخلي، التدقيق قسم وإدارة الداخلي،

 . الرئيسي املعيار حتقيق وسائل
 جمموعتني هي: إىل فقسمها م3512مراجعتها يف اليت مت و  م3552 عام املعهد أما النسخة األخرية الصادرة عن

و  شركاتال تتناول غات و خصائصمعايري  ةو هي عبارة عن جمموعة مكونة من أربع معايري الصفات: -
 األفراد الذين يؤدون أنشطة التدقيق الداخلي فيها؛

معايري تصف أنشطة التدقيق الداخلي، و  ة: و هي عبارة عن جمموعة مكونة من سبع  معايري األداء   -
 املعايري اليت يتم من خالهلا قياس أداء تلك األنشطة.

م، فإهنا 3512ملفعول يف الربع األول من عام أما النسخة اجلديدة واملعدلة للمعايري واليت أصبحت سارية ا
مشلت تعديالت طفيفة على حمتوى املعايري الدولية للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي، وعليه سيتم تلخيص هذه 

 م.3512م مع ما تضمنته من تعديل عام3512املعايري كما هي واردة يف النسخة الصادرة عام
قتني تتضمنان نوعني من املعايري، يتعلق النوع األول ابملعايري اخلاصة ونشري إىل أن اجملموعتني الساب  

يف املعايري الصادرة بنسختها االجنليزية، وبة " ت" يف املعايري اليت مت  "Aابخلدمات التأكيدية واليت يرمز هلا بة"
للمعايري الصادرة بنسختها  "C، أما النوع الثاين فيتعلق ابخلدمات الستشارية ويرمز هلا بة"ترمجتها اىل العربية

 املهنة ممارسي  أوساط يف عاما   قبوال املعايري هذه والقت .االجنليزية، وبة " أ" يف املعايري اليت مت ترمجتها اىل العربية
 وميكن أن نبينها يف اجلدول املوايل: ،الداخلي التدقيق جمال يف عليها املتعارف الوحيدة هي املعايري وتعترب

 : معايري التدقيق الداخلي الدولية41جدول رقم 
 معايري األداء رقم املعيار معايري الصفات رقم املعيار

 أنشطة التدقيق الداخلي 5111 الغرض والسلطة واملسؤولية 1111
 طبيعة العمل 5111 املوضوعية 1111
 ختطيط املهمة 5511 الكفاءة والعناية املهنية 1511
 أداء املهمة 5311 جودة الضمان وبرامج التحسني 1311

 نتائج االتصال 5411 
 برامج املراقبة 5211
 قبول الدارة للمخاطر 5211

 
 .42، ص:3550، دار الصفاء للنشر والتوزيع، االردن، املدخل اىل التدقيق احلديث: أمحد حلمي مجعة، املصدر
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I-  الصفاتمعايري 
ائم مبهام التدقيق الداخلي ، حيث حاول املعهد هي معايري تتناول ما جيب أن يتوافر يف الشخص الق    

 التفصيل فيها من خالل أربعة معايري رئيسية هي :
 األهداف، الصالحيات، املسؤوليات؛ -
 االستقاللية واملوضوعية؛ -
 املهارات والعناية املهنية الالزمة؛ -
 ؛برانمج ضمان وحتسني جودة التدقيق -

فرعية، كما هناك بعض التفصيل يف خدمات التأكيد وضمن كل معيار من هذه املعايري توجد معايري 
 واالستشارة املرتبطة هبا.

 1 وميكن أن نلخصها فيما يلي:
 :  األهداف، الصالحيات، املسؤوليات 1111معيار رقم   .1

مبا يتماشى ،جملس الدارة أهداف وصالحيات ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخليالبد أن حيدد حيث 
وجيب تدوينها رغيا  ة للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي وتعريفه وميثاق األخالقيات واملعايري،مع املبادئ األساسي

 يتم اعتمادها يف أعلى سلطة يف الشركة. ويف ميثاق التدقيق الداخلي 
 والبد أن يتضمن ميثاق التدقيق كذلك:

  ؛املقدمة للشركة2*خدمات التأكيدطبيعة  -
 إىل اجلهات اخلارجية ؛ املعدة للتقدمي خدمات التأكيد -
 .املقدمة للشركة3**اخلدمات االستشاريةطبيعة  -

ويف حال أن القوانني املنظمة للشركة تنص على إجبارية تطبيق معايري التدقيق الداخلي الدولية فيجب القرار هبا 
 ضمن ميثاق التدقيق الداخلي، والشارة إىل إجبارية تطبيقها عند آداء مهام التدقيق.

                                                           

 .12-2.املرجع السابق، بتصرف، صاملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(،معهد املدققني الداخليني،  1 

هي عملية فحص موضوعي لألدلة بغرض تقدمي تقييم مستقل لعمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة، ومن بني ما تشمله خدمات  دمات التأكيداخل*
 التأكيد: العمليات املالية ونواحي األداء والتقيد ابلنظم والقواعد...

لقة هبا لعميل ما، واليت يتم االتفاق على طبيعتها ونطاقها مع ذلك العميل، دون أن تناط ابملدقق هي تقدمي املشورة واخلدمات املتع اخلدمات االستشارية **
 الداخلي أي مسؤوليات إدارية يف هذا السياق، وكمثال على ذلك تقدمي املشورة، النصح، التسهيل والتدريب.
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           ايل وفقا هلذا املعيار البد وأن يتم إدراج كافة املعلومات املتعلقة بعمليات التدقيق الداخليو ابلت
مبا يف ذلك طبيعة العالقة التبعية بني الرئيس التنفيذي  ،، سلطات، مسؤوليات( يف وثيقة التدقيق الداخليهداف)أ

كون هناك تدقيق دوري هلذا يخل الشركة، والبد أن دا نشاطمبا يبني نطاق وحدود ال  ،للتدقيق وجملس الدارة
 .تبقى املوافقة النهائية على هذا امليثاق من صالحيات جملس الدارةلامليثاق، 

  :1 يتعلق ابالستقاللية و املوضوعية  1111معيار رقم . 5

خليني جيب أن يكونوا و أن املدققني الدا *و يوضح هذا املعيار أن أنشطة التدقيق الداخلي جيب أن تكون مستقلة
 يف أداء هذه األنشطة. **موضوعيني

 البد من: الستقالليةوحىت تتحقق ا
ألعلى مستوى يف اهليكل الداري، وهو ما يتحقق أن يكون منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اتبعا  -

 من خالل:
 ائجه؛ال يكون هناك أي تدخل يف حتديد نطاق التدقيق، واجناز أعماله، وإبالغ نت -
 وجود اتصال مباشر بني املسؤول املباشر على التدقيق الداخلي وجملس الدارة. -

ويبقى على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن ي قدم جمللس الدارة على األقل مرة يف السنة أتكيد           
 على االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي. 

 تنفيذ التوصيات الواردة و ضمانأداء مسؤوليات نشاط التدقيق م يف ساهفتوافر االستقاللية ي  
وعليه البد وأن يوجد التدقيق الداخلي تنظيميا خارج جهاز املوظفني ووظيفة الدارة للوحدة اخلاضعة ،ابلتقارير
 للتدقيق.

 :أن يكون ملدقق الداخلييفرتض ابف املوضوعيةأما     
                                                           

أو دولة أخرى، أو التأثر هبم أو اخلضوع لسيطرهتم، وابلنسبة للمدققني بشكل عام هي: التحرر من االعتماد على شخص آخر، أو شركة  االستقاللية *
سؤوليات الداخليني، االستقاللية هي التحرر من الظروف اليت هتدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  من أتدية م

أن املدققني الداخليني يعملون لدى اجلهة اخلاضعة للرقابة ويرفعون تقاريرهم بشكل رئيسي التدقيق الداخلي بطريقة غري متحيزة وتقدمي أحكام نزيهة، إذ 
 هلذه اجلهة؛

أبي جهة  يتأثرال يعلق املدقق الداخلي آراءه وأحكامه وتقديره فيما خيص نشاط التدقيق على آراء ومواقف اآلخرين، وأن ال  أن:تستلزم  ملوضوعية**ا
 مهما كانت عالقته هبا.
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 كانت عالقته هبا؛ألي جهة مهما  غري منحاز و حمايدا   -
 ابلنشاط املراد تدقيقه؛ بعيدا عن تضارب املصاحل مع مجيع األطراف ذات العالقة -
ميتنع عن تقييم العمليات اليت كان مسؤوال عنها يف وقت سابق، ذلك أهنا قد تضعف أن   -

موضوعيته عندما يكون بصدد تقدمي خدمات أتكيد لنشاط كان مسؤوال عن آدائه يف سنوات 
 سابقة؛

دمات التأكيد املتعلقة بوظائف حتت إشراف املدقق الداخلي البد أن توضع حتت إشراف طرف خ -
 آخر.

من حيث املظهر أو اجلوهر  أو املوضوعية ضعف يف  االستقالليةليبقى على املدقق ويف حال وجود أي          
  .مع بيان درجة التأثري الكشف عنه فورا لألطراف املناسبة وذات االختصاص

لتايل فتوافر االستقاللية واملوضوعية يف آداء أنشطة التدقيق الداخلي من شأنه أن ي طمئن أصحاب واب
 املصاحل أن أعمال التدقيق املنفذة ونتائجه تتمتع ابملصداقية وأهنا حقيقية وغري منحازة.

 :  يتعلق ابحلرفية و بذل العناية املهنية الواجبة 1511معيار رقم . 3
وتطوير القدرات  مع توخي العناية املهنية الالزمة وكفاءة مهنية عالية مهام التدقيق مبهارة البد أن تؤدى   

 واملعارف.
 مسؤولياته ويتحقق هذا من خالل:املطلوبة الجناز  املهارة املهنيةعلى املدقق الداخلي امتالك حيث 
  ؛فهم كافة عناصر الطار املهين الدويل ملمارسة أعمال التدقيق الداخلي -
ابحلصول على الشهادات واملؤهالت املهنية املناسبة، مثل شهادة استحقاق لقب مدقق داخلي معتمد   -

 ؛وغريها من الشهادات املماثلة اليت يقدمها معهد املدققني الداخليني واملؤسسات املهنية األخرى
 امتالك معرفة وافية متكنه من اكتشاف خماطر االحتيال؛ -
 نولوجيا املعلومات والضوابط الرقابية املتعلقة هبا؛معرفة وافية أبهم خماطر تك -
 التنبه إىل املخاطر اهلامة اليت قد تؤثر على األهداف أو العمليات أو املوارد؛ -
 معرفة بتقنيات التدقيق املعتمدة على التكنولوجيا املتوفرة يف اجناز أعماهلم. -

زمة لتنفيذ كل أو جزء من مهمة تدقيق معينة منوطة إىل املعرفة واخلربات واملهارات الالويف حال افتقار املدقق 
 .، أو ال يقبل تلك املهمةالبد من أخذ املشورة واملساعدة من ذوي اخلربة واملقدرة الوافيتنيف ، به

   فإهنا تستوجب األخذ بعني االعتبار ما يلي: بذل العناية املهنية الواجبة يف أداء العمل  أما
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 ىل أهداف املهمة املطلوب تنفيذها؛حجم العمل املطلوب للوصول إ -
 األمهية النسبية أو املوضوعات اهلامة املرتبطة إبجراءات التأكيد املطبقة؛درجة التعقيد أو  -
 كفاية وفعالية عمليات احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة؛ -
 احتمال حدوث أخطاء جوهرية،احتيال،خمالفات لألنظمة والقوانني؛ -
 د املقدمة ابملقارنة مع العوائد احملتمل حتقيقها.تكلفة حدوث خدمات التأكي -

يف اجناز  التقنيات وغريها من أساليب حتليل البياانتكما البد أن ال ي غفل املدققون الداخليون اعتماد 
أن يعززوا معارفهم و مهاراهتم بشكل مستمر وهذا حبضور دورات تدريبية يف ختصصات مكملة و  مهام التدقيق،
 ستجد على الساحة االقتصادية. لداخلي ومرتبطة مبا ي  ملهام التدقيق ا

فال شك أن وجود إدارة مستقلة وذات كفاءة عالية للتدقيق الداخلي ابلشركة ومبا هلا من خربات ومؤهالت 
، وكذا ادارة املخاطر، مناسبة سيحقق فعالية يف تصميم وتشغيل ومتابعة تشغيل هيكل الرقابة الداخلية ابلشركة 

 مة مضافة للشركة.وحتقيق قي

 : ربانمج لتأمني اجلودة و تطوير عملية التدقيق الداخليبيتعلق  1311معيار رقم . 4

افظ على برانمج يضمن أتمني و حتسني جودة ور و حي  طّ لتدقيق الداخلي أن ي  ل جيب على الرئيس التنفيذي 
 .التدقيق يغطي كافة أوجه النشاط 

ابملالحظات من داخل وخارج وحدة خارجية ملراقبة جودة العمل واألخذ حيث البد من إجراء تقييمات داخلية و 
 التدقيق الداخلي والشركة.

 :جيب أن يتضمن التقييم الداخلي و

الرقابة املستمرة ألداء نشاط التدقيق الداخلي لتقييم التوافق مع تعريف التدقيق الداخلي ومبادئ  -
 ؛أخالقيات املهنة واملعايري

طريق التقييم الذايت أو عن طريق أشخاص ضمن الشركة تتوفر لديهم املعرفة الكافية التدقيق الدوري عن  -
 .حول تطبيقات التدقيق الداخلي
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تقييم ذايت مصحوب بتأكيد خارجي مرة على األقل كل مخس سنوات بواسطة  فيجب أن يتم التقييم اخلارجيأما 
ش الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مع جملس أو من قبل فريق تدقيق من خارج الشركة، وجيب أن يناق مستقل

 الدارة ما يلي:

 ؛إجراء أعمال التقييم اخلارجي شكل وترية -
مؤهالت واستقاللية املدققني اخلارجيني أو فريق العمل اخلارجي، مبا يف ذلك أي احتماالت لوجود  -

 .تضارب املصاحل

 كما البد على املدقق الداخلي البالغ عن: 
ات اخلارجية والداخلية الدورية حال انتهائها ونتائج املراقبة املستمرة مرة يف السنة على األقل نتائج التقييم  -

يتم حتديد شكل وحمتوى تقرير نتائج الرقابة النوعية وبرامج التطوير جملس الدارة، حبيث إىل الدارة العليا و 
العليا وجملس الدارة،  واألخذ بعني  وفرتة إعداد التقرير وتوصيله إىل الدارة من خالل مناقشة الدارة

 ؛االعتبار مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي ومدير التدقيق الداخلي الواردة يف وثيقة التدقيق
إذا نص ميثاق التدقيق الداخلي على أن التدقيق الداخلي يتم وفق  ن عملهم يتسق مع املعايريالتقرير أب   -

 ؛*املعايري
أةو جلنة التدقيق أو جملس الدارة عن حاالت عدم االلتزام الكامل ابملعايري إذا   لإلدارة العليا كشف فوراال -

 كان هلذا األمر أتثريات جوهرية على نتائج عملية التدقيق الداخلي.
إضافة قيمة للشركة و حتسني عملياهتا  ويف هذه النقطة نرى أن وجود برانمج لضمان وحتسني اجلودة من شأنه

ضمان  ت عدم االلتزام حال وقوعها ملنع تراكم األخطاء والتحريفات،كما يساهم يف و كشف حاالبشكل عام،
إذا كان القانون الداخلي للشركة  انسجام عمل التدقيق الداخلي مع املعايري و القواعد األخالقية بشكل خاص

 ينص على إجبارية تطبيق املعايري.
II- معايري األداء 

م على لتدقيق الداخلي، و توفر معايري ميكن من خالهلا احلكو تشتمل على معايري تصف طبيعة خدمات ا
 عايري هي:م سبعة  ، حيث حاول املعهد التفصيل فيها من خاللجودة أداء التدقيق الداخلي

 إدارة نشاط التدقيق الداخلي؛ -
 طبيعة العمل؛ -
 التخطيط للمهمة؛ -
 تنفيذ املهمة؛ -
 تبليغ النتائج؛ -
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 متابعة سري العمل؛ -
 .طرابالغ قبول املخا -

 1 :وميكن أن نلخصها كما يلي

لتأكيد بعض التفصيل يف خدمات ا تضمنتوضمن كل معيار من هذه املعايري توجد معايري فرعية، كما 
 واالستشارة املرتبطة هبا.

  يتعلق إبدارة أنشطة التدقيق الداخلي: 5111 رقم معيار -1
 سم مبا يضمن املسامهة يف إضافة القيمة للشركة،على املدير التنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي إدارة القيتوجب 

 حيث أن نشاط التدقيق الداخلي يكون قد متت إدارته بفعالية عندما:
 حتقق نتائج أعمال نشاط التدقيق الداخلي األغراض واملسؤوليات املبينة يف ميثاق التدقيق الداخلي؛ -
 يتوافق نشاط التدقيق الداخلي مع املعايري املطبقة؛ -
فراد الذين يكونون جزءا من نشاط التدقيق الداخلي تقيدهم مببادئ أخالقيات  املهنة ثبت األي   -

 واملعايري. 
 وي راعي املدقق الداخلي أثناء القيام مبهام التدقيق ما يلي:

من أجل حتديد أولوايت نشاط  الداخلي للتدقيق خطة إبعداد يقوم أنالبد على املدقق الداخلي   :لتخطيطا -أ
 وهنا البد أن يراعي :على األقل سنواي،ينسجم مع أهداف الشركة التدقيق مبا 

 ؛أهداف الشركة مع اخلطة اتساق -
املستوى أو احلد املقبول من املخاطر اليت حتددها الدارة العليا ابلنسبة ملختلف األنشطة، وإذا مل يكن  -

 ؛عليا وجملس الدارةابلتشاور مع الدارة ال حمدد من طرف الدارة يعتمد على تقديره هو للمخاطر
 ما هو منتظر من طرف الدارة العليا واجمللس واألطراف األخرى؛ -
 عند قبول مهام استشارية، يدرس إمكانية حتسني إدارة املخاطر وحتسني العمليات وادراجها يف اخلطة. -

ة العليا وجملس الدارة، يتعلق بضرورة اتصال املدير التنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي ابلدار :  التبليغ واملوافقة  -ب
لبالغها ابخلطط والتغيريات اجلوهرية على اخلطط واحلصول على املوافقة عليها، كما جيب على مدير التدقيق 

 الداخلي أن يبلغ الدارة كذلك بتأثري حمدودية املوارد على تنفيذ اخلطط؛

                                                           

 .39-19، ص. تصرفبسابق، ال املرجعاملعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(،معهد املدققني الداخليني،  1 
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 املوارد توافر من دائما يتأكد أن ليالداخ التدقيق  لقسم التنفيذي املدير واجبات من حيث: إدارة املوارد -ت
 الداخلي؛ خطة التدقيق الجناز الكافية

: جيب على مدير التدقيق الداخلي أن يضع السياسات والجراءات الالزمة لتوجيه السياسات والجراءات -ث
عمل نشاط التدقيق الداخلي، حيث يعتمد شكل وحمتوى هذه السياسات والجراءات على حجم وتركيبة 

 لتدقيق الداخلي ودرجة تعقيد عمله؛نشاط ا
األطراف  خمتلف : يوجب على املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي االتصال والتنسيق معواالعتماد التنسيق -ج

الداخلية واخلارجية اليت تقوم بتزويد الشركة ابخلدمات التأمينية واالستشارية، منعا الزدواج العمل وضياع 
 ؛اجملهود

 وجملس لإلدارة العليا دوراي تقريرا الداخلي التدقيق يرفع مدير : حيثواجمللس دارة العلياالتقرير إىل لإل رفع  -ح
 مت ما ونسبة ذلك،  عن وليتهؤ ومس الالزمة الجنازه، والسلطات به، قام الذي العمل غرض يتضمن الدارة،

الرقابية  األمورو  الشركة،  تواجه حمددة خماطر وكشف الفصاح أن يشمل جيب اخلطة، وكذلك من اجنازه
 .العليا الدارة هبا كلفته أمور وأية واحلوكمة ابلرقابة املتعلقة والقضااي

وعليه فان  إدارة خدمات التدقيق الداخلي بطريقة منهجية ومنظمة وفق هذه املراحل، وإعطاء كل مرحلة 
مهام املدقق، و اقتصاد يف اجلهد  أمهيتها أثناء تنفيذ املهمة ينعكس على دقة التقرير املقدم، كما يساهم يف تسهيل

 والوقت .

 : يتعلق بطبيعة العمل 5111رقم معيار    -3

عملية احلوكمة يف الشركة و يقدم التوصيات  تقييمساعد نشاط التدقيق الداخلي الشركة على جيب أن ي    
ظم فعالة للرقابة و سبل بنساعد الشركة على االحتفاظ وأن ي   ،حتديد وتقييم املخاطر اهلامة، و املناسبة لتحسينها

 .تطويرها
 إسهامه الشركات بواسطة حوكمة عمليات يف الداخلي التدقيق نشاط ساهمي   أن ينبغي :حوكمة الشركة  -أ

 :يف
 ؛النيةقأخذ قرارات إسرتاتيجية وع -
 الشراف على عمليات إدارة املخاطر والرقابة؛ -
 الرتويج للقيم واألخالق املالئمة يف الشركة؛ -
 ة إدارة األداء وحتقيق املساءلة يف الشركة؛ضمان فاعلي -
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 ؛ة داخل الشركةسباإبالغ املعلومات حول املخاطر والرقابة إىل اجلهات املن -
 ضمان التنسيق الفعال بني جملس الدارة وجلنة التدقيق والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي -

 .  ومقدمي خدمات التأكيد اآلخرين
اعد نشاط التدقيق الداخلي الشركة على حتديد وتقييم املخاطر اهلامة اليت سجيب أن ي  املخاطر:  إدارة   -ب

 ساهم يف حتسني إدارة املخاطر ونظم السيطرة عليها؛ي  تتعرض هلا، و 
 :التأكد من أن فهمه ملسار إدارة املخاطر و على فعالية عمليات إدارة املخاطر منحيكم املدقق الداخلي  حيث 

 ؛وتساهم يف حتقيقها افق ورسالة الشركةأهداف الشركة تتطابق وتتو  -
 أن املخاطر اهلامة يتم حتديدها وتقييمها؛ -
املخاطر يتم اختيارها مبا يتوافق ومدى استعداد الشركة لتقبل  إزاءن االستجاابت املناسبة أ -

 املخاطر؛
 املعلومات الالزمة بشان املخاطر يتم احلصول عليها وتبليغها يف التوقيت املناسب. -

 هذه املرحلة أن ال يتجاوز دور املدقق الداخلي أن يصبح هو من يقوم إبدارة املخاطر يف والبد يف
الشركة،بل أن دوره ينحصر يف تقييم برانمج إدارة املخاطر ابلشركة وتقدمي توصيات لتحسني هذا الربانمج إذا لزم 

 األمر، وتقييم احتمال حدوث عمليات احتيال .
التدقيق الداخلي الشركة على االحتفاظ بنظم فعالة للرقابة، من خالل  يساعد نشاط أنجيب  الرقابة:  -ت

 تقييم كفاءة وفعالية هذه النظم بتقدمي االقرتاحات الفعالة ابجتاه التحسني املستمر؛
 ويعتمد املدقق الداخلي يف التقييم واحلكم على فعالية نظم الرقابة الداخلية ابلشركة على:

 للشركة؛ حتقيق األهداف السرتاتيجية -
 موثوقية  ومصداقية البياانت املالية واملعلومات التشغيلية؛ -
 فعالية وكفاية العمليات والربامج؛ -
 محاية األصول؛ -
 االمتثال للقوانني واللوائح والجراءات والسياسات املنتهجة يف الشركة. -
ادة واستخدام أبنه من أجل تصميم وتشغيل هيكل فعال للرقابة الداخلية البد من االستف نشريكما 

 مثل تشغيل وتسجيل العمليات آليا.  املعلومات، تكنولوجيا
وابلتايل فأداء أنشطة التدقيق الداخلي مرتكزة على تقييم وحتسني نظم الرقابة وإدارة املخاطر وحوكمة 

مبا يعود ابلنفع الشركات من شأنه أن يرفع األداء يف الشركة وجينبها الكثري من املخاطر، وحيقق املساءلة،  وهذا كله 
 على الشركة وحتقيق قيمة مضافة هلا.

 :  ابلتخطيط للمهمةيتعلق  5511 رقم معيار -2
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توي على أهدافه و حي، حبيث مهمة تدقيقأن يقوم بوضع خطة عمل لكل جيب على املدقق الداخلي 
األخذ بعني االعتبار ع منطاق العمل و التوقيت و املصادر املادية و البشرية اليت تستخدم يف اجناز هذا العمل، 

 النقاط التالية:

 ؛عليه أهداف النشاط والوسائل اليت يتم بواسطتها التحكم والرقابةو  اسرتاتيجيات -
املخاطر اهلامة اليت حتيط ابلنشاط ومصدر هذه املخاطر والطرق و الوسائل املتبعة لبقاء هذه املخاطر  -

 ضمن املستوى املطلوب؛
 إدارة املخاطر ونظم الرقابة مقارنة بنموذج معد لذلك مسبقا ؛ و احلوكمة كفاية وفعالية أنشطة -
 .إدارة املخاطر و أنظمة الرقابةو  مسار احلوكمة الفرص املتاحة للقيام بتحسينات جوهرية يف -

 كتايب معهم يتضمن:  عند أداء مهمة التدقيق جلهات خارج الشركة جيب إعداد اتفاقأما 

 األهداف والنطاق ومسؤولية كل طرف؛ -
 القيود على توزيع نتائج هذه املهمة؛ -
  حق االطالع على واثئقها. -

 :  حتتوي خطة التدقيق الداخلي علىو  

واعتماد حيث البد من إجراء تقييم متهيدي للمخاطر املرتبطة ابلنشاط املراد تدقيقه،املهمة: أهداف  -أ
  ؛احتمال وجود املخاطر بعني االعتبار إىل األخذ نتائجه يف بناء أهداف خطة التدقيق، ابلضافة 

: حيث البد أن يكون شامال حبيث يتم حتقيق أهداف املهمة، وأن يشمل كل ما له صلة نطاق املهمة -ب
من أنظمة وواثئق وسجالت وأفراد وممتلكات مادية، مبا يف ذلك تلك اليت تكون حتت سيطرة جهات 

 أخرى؛
دد املدقق الداخلي املختصيص املوارد الالزمة -ت وارد الالزمة والكافية للتحقيق أهداف املهمة : البد أن حي 

 على أساس تعقيد املهمة وقيود الوقت واملوارد املتاحة لتنفيذها؛
طوروا برامج العمل اليت تضمن حتقيق اخلطة واألهداف : جيب على املدققني الداخليني أن ي  برانمج العمل -ث

تشمل برامج العمل الجراءات الالزمة  املوضوعة وجيب أن  تكون هذه الربامج مكتوبة، حبيث البد وأن
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كافية وموثوقة وذات صلة ومفيدة لدعم استنتاجات ونتائج   لتحديد وحتليل وتقييم وتوثيق معلومات
 على أي تعديالت جتري عليها ابلسرعة الالزمة.و واملصادقة على برامج العمل قبل البدء بتطبيقها  املهمة،

از اليت ينطلق منها املدقق الداخلي، وابلتايل كلما عمل على مجع تعترب مرحلة التخطيط هي نقطة االرتك 
املعلومات حول املهمة وحتديد املخاطر اليت تعرتضها، كلما ساهم ذلك يف فهم املدقق للنشاط املراد 
تدقيقه، واجناز املهمة بكفاءة وسهولة، وتوزيع املوارد املخصصة للتدقيق على املناطق األكثر خطر، 

 داف املطلوبة.  وحتقيق األه

 : يتعلق ابجناز املهمة 5311 رقم معيار  -9
همة، حيث يقوم أهداف امل الالزمة لتحقيقتوثيق املعلومات وتقييم و  حتديد وحتليل املدققني الداخليني ب علىجي

  املدقق بة:
وثوق هبا، ،واملجيب على املدققني الداخليني حتديد املعلومة الكافية الجناز النشاط حيث:اتحتديد املعلوم -أ

 تنفيذ مهمة التدقيق، حيث تكون املعلومات:ومفيدة ل والالزمة، 
: عندما تكون معلومات حقيقية، ووافية، ومقنعة، مبا يكفل متكن الشخص احلريص واملطلع  كافية -

 ؛من التوصل إىل نفس االستنتاجات اليت توصل إليها املدقق
علومات اليت ميكن التوصل إليها من خالل إتباع : إذا كانت هي أفضل املعتمد عليهاموثوقا هبا  وي   -

  ؛األساليب املناسبة
ساند مالحظات وتوصيات مهمة التدقيق، وتكون متسقة مع األهداف : إذا كانت ت   الزمة -

 ؛املوضوعة ملهمة التدقيق
 إذا كانت تساعد الشركة يف حتقيق أهدافها. مفيدة: -

ما كانت النتائج صحيحة وحمققة للهدف املطلوب من التدقيق فكلما كانت املعلومات صحيحة وموثوقة وكافية كل
 الداخلي أال وهو اضافة قيمة للشركة .

: جيب على املدققني الداخليني أن يبنوا استنتاجاهتم على تقييم وحتليل املعلومات بشكل  حتليل املعلومة  -ب
 كايف وعميق؛

يني جيب أن يقوموا بتسجيل املعلومات شري املعيار إىل أن املدققني الداخل: حيث ي  تسجيل املعلومات -ت
 ؛ذات العالقة بتحليالهتم واستنتاجاهتم واليت تدعم اآلراء اليت يتوصلون إليها
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: جيب على املدققني الداخليني أن خيضعوا الشراف الكايف واملالئم الذي خيضع له املدققون الداخليون -ث
  جودة العمل وضمان تطور الطاقم.لشراف مالئم وكايف للتأكد من الوصول إىل األهداف وأتمني

حيث أن نطاق الشراف الالزم يعتمد على مهارة وخربة املدققني الداخليني وتعقد مهمة التدقيق،  
ويضطلع الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي ابملسؤولية عن الشراف على مهمة التدقيق سواء مت أداؤها من قبل 

جيوز له تعيني أعضاء من نشاط التدقيق الداخلي ذوي اخلربة ألداء عملية نشاط التدقيق الداخلي أو ألجله، لكن 
 التدقيق، ويتم توثيق وحفظ الثبااتت املناسبة الدالة على إمتام الشراف.

 : يتعلق بتوصيل النتائج 5411 رقم معيار  -0
، وأيخذ املدقق قةويوضح أن املدققني الداخليني جيب أن يقوموا بتوصيل نتائج عملهم إىل اجلهات ذات العال

  الداخلي بعني االعتبار :
، القابلة للتطبيق: فالتقرير البد أن يوضح أهداف املهمة، ونطاقها،  واالستنتاجات مكوانت االتصال  -أ

، ويف حال إبالغ النتائج إىل أطراف خارج الشركة والتوصيات املقرتحة بشأهنا، وخطط العمل املتعلقة هبا
، وهذا بعد التشاور مع الدارة العليا وتقييم تعمال هذه االستنتاجاتجيب توضيح قيود تداول واس
 ؛املخاطر احملتملة ابلنسبة للشركة

 : حيث يشري املعيار إىل أن التقارير جيب أن تكون دقيقة، وموضوعية، وواضحة، وخمتصرة،جودة التقرير -ب
غفال معلومة هامة أو حذفها فيجب وبناءة، وكاملة، ويف الوقت املناسب، وإذا ما رفع تقرير ومت ابخلطأ إ

 .على املدير التنفيذي للتدقيق إيصال املعلومة إىل مجيع مستلمي التقرير األصلي

 حيث تكون التبليغات: 

: عندما تكون خالية من األخطاء واالحنرافات وأمينة يف االستناد إىل احلقائق والواقعة اليت دقيقة -
 ترتكز عليها؛

ة وغري متحيزة وانجتة عن تقييم منصف، ومتوازن لكل احلقائق : عندما تكون منصفموضوعية -
 والوقائع والظروف ذات العالقة؛ 

عندما تكون منطقية ويسهل فهمها وال تتضمن اصطالحات فنية غري ضرورية، وتقدم   واضحة: -
 كل املعلومات اهلامة والوثيقة الصلة ابملوضوع؛

 كرار والتفاصيل املستفيضة؛:عندما تركز على صلب املوضوع وتتفادى التموجزة  -
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عندما تساعد العميل الذي يتم تنفيذ مهمة التدقيق له، وتقضي إىل إدخال التحسينات  بناءة: -
 مىت كانت الزمة؛

: عندما ال ينقصها أي شيء مما يكون ضروري وأساسي ابلنسبة ملن سيتلقى تلك كاملة -
 الوثيقة الصلة؛التبليغات، وتكون شاملة كل املعلومات واملالحظات اهلامة و 

: عندما يتم تلقيها يف التوقيت الالزمة على حسب أمهية املسألة موضوع يف الوقت املناسب -
 التبليغات، مبا ميكن الدارة من اختاذ الجراءات التصحيحية املناسبة على ضوئها.

دئ أخالقيات املهنة أو : يف حالة عدم االلتزام مبباحاالت عدم االلتزام الكامل ابملعايري يف ارتباطات معينة   -ت
 املعايري يف مهمة حمددة، فيجب أةن يفصح التبليغ املتعلق بنتائج مهمة التدقيق عن:

 القاعدة أو املبدأ أو املعيار الذي مل يتم التقيد به تقيدا اتما؛ -
 أسباب عدم التقيد؛ -
 بشأن املهمة.أتثري عدم التقيد على مهمة التدقيق يف حد ذاهتا وعلى النتائج اليت مت تبليغها  -

املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يوصل نتائج العمل إىل األطراف املناسبة، كما على : جيب نشر النتائج -ث
 قرر على من سينشر هذه النتائج، وكيف سيتم ذلك النشر.ي  

 تربزية أداة قو من شأنه ان جتعله الصفات النوعية يف حمتوى التقرير النهائي للتدقيق الداخلي فتوفر هذه  
  ؛شركة، ملا هلذا التقرير من فوائد جلميع أعضاء الالشركةأمهية التدقيق الداخلي يف 

 :  يتعلق مبراقبة تنفيذ التوصيات 5211رقم معيار   -2
املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يؤسس و حيافظ على نظام خاص ملراقبة تنفيذ على حيث جيب     

 ه، وجيب عليه وضع:التوصيات الواردة يف تقارير 
  ؛عملية تسمح مبراقبة ورصد وضمان أن االجراءت قد ن فذت من قبل الدارة -
 ينبغي على التدقيق الداخلي السماح مبراقبة تنفيذ نتائج املهام االستشارية وفقا التفاق االرتباط. -
دقيق، بل البد أن يعمل املدقق فكفاءة عمليات التدقيق الداخلي ال تنتهي إبصدار التقرير النهائي ملهمة الت      

الداخلي على أن يّتبع ما ي تخذ إزاء التوصيات الواردة بتقريره،  وإرسال تنبيهات لإلدارة العليا يف حال عدم التقيد 
 مبا ورد يف التقرير.

 : يتعلق مبستوى املخاطر املقبولة بعد تنفيذ التوصيات  5211 رقم معيار  -2
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للتدقيق الداخلي أن مستوى املخاطر املتبقية بعد تنفيذ التوصيات غري مقبول،  إذا ما وجد املدير التنفيذي
فإن عليه أن يناقش املسألة مع الدارة العليا، و عند عدم الوصول إىل حل على املدير التنفيذي للتدقيق الداخلي 

 ابلتشاور مع الدارة العليا أن يتوجه إىل جملس الدارة و إبالغه ابألمر.
 

 الثاين: املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلياملطلب 
م ستدعم املعايري 3512حسب معهد املدققني الداخليني فان هذه املبادئ واليت مت إضافتها يف حتديث 

مبدأ، من شأهنا أن تصف خصائص التدقيق الداخلي الفعال، وتساعد  13وتكملها، حيث جاءت مفصلة يف 
لتدقيق الداخلي على الرتكيز على األشياء األكثر أمهية، وعلى الرغم من أن هذه املبادئ مل أتت العاملني يف مهنة ا

 1مفصلة إال أنه ميكن ربطها مع مكوانت التدقيق وتقسيمها يف ثالث جمموعات:
I- اجملموعة األوىل 

املدقق  حيث تضم هذه اجملموعة ثالثة مبادئ ، وهي ختص اخلصائص النوعية اليت البد وأن تتوفر يف
 الداخلي، وتتمثل يف:

 إظهار نزاهة كاملة ال تقبل املساومة؛ -
 إظهار املوضوعية يف التفكري واألسلوب؛ -
 إظهار االلتزام ابلكفاءة. -

كما يالحظ أن هذه املبادئ جاءت لتؤكد ما طرحته املعايري الدولية للصفات يف اخلصائص النوعية اليت البد 
 ؤدي دوره بكفاءة عالية وابلشكل املنشود.أن تتوفر يف املدقق الداخلي حىت ي

II- اجملموعة الثانية 
 تضم هذه اجملموعة ستة مبادئ، وهي متعلقة مباشرة أبداء وتنفيذ نشاط التدقيق الداخلي، وتتمثل يف:

 الوضع املناسب يف الشركة مع سلطة تنظيمية كافية؛ -
 التوافق االسرتاتيجي مع أهداف وغاايت الشركة؛ -
 هة املخاطر بفعالية كبرية؛موارد كافية ملواج -
 إظهار اجلودة والتحسني املستمر؛ -
 حتقيق الكفاءة والفعالية يف التنفيذ؛ -

                                                           

 .2،2المرجع السابق، ص. ، 5112التعديالت املقرتحة على املعايري مع عرض األسباب، معهد املدققني الداخليني، 1 
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 التواصل بشكل فعال. -
نالحظ من خالل هذه املبادئ التأكيد على ضرورة استقاللية قسم التدقيق الداخلي يف الشركة حىت تكون 

حيث نشري يف هذه النقطة أنه البد أن يتبع قسم استنتاجات املدقق يف مهمته صادقة وخالية من أي حتيز، 
التدقيق مباشرة الدارة العليا يف اهليكل التنظيمي، حىت تكون له سلطة اختاذ القرارات وحرية إبداء رأيه، كما أن 
هذه املبادئ تؤكد على ما تناولته املعايري من ضرورة التوافق بني أهداف التدقيق ورسالة الشركة حىت يساهم يف 

افة قيمة هلا وال حيدث أي تناقض،  أما املبدأ الثالث فهو يؤكد على أمهية توافر املوارد املناسبة وربطها إض
ابملخاطر، ذلك أن التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي يقوم على أداء أنشطته وفق منهج املقاربة مع املخاطر يف أداء 

افظ املدقق الداخلي على برانمج يكفل حتقيق اجلودة املنشودة من نشاط التدقيق  مهامه، وهنا كذلك البد وأن حي 
ويعمل على التحسني املستمر فيه، كما أن املبدأ األخري يؤكد على ضرورة احلفاظ على التواصل بشكل فعال، وهنا 
البد أن نشري أن نشاط التدقيق الداخلي حىت يتم إدارته بفعالية، البد أن حيرص فيه املدقق على التواصل مع 

جهزة العليا لشركة، واليت متثل أطراف احلوكمة، ابلضافة إىل التواصل والتفاعل مع كل األطراف اليت متارس األ
 أدوارا أتكيدية أو استشارية تتعلق مبهمة التدقيق الداخلي اليت هو بصدد اجنازها.

III- اجملموعة الثالثة 
 ه املبادئ يف:وتضم ثالثة مبادئ مرتبطة بنتائج وخمرجات مهمة التدقيق، وتتمثل هذ

 تقدمي ضماانت معتمدة إىل القائمني على الدارة؛ -
 مبادئ إستباقية، تركز على املستقبل؛ -
 تدعم التغيري االجيايب. -

حيث ت ؤكد هذه املبادئ الثالثة أنه على املدقق تقدمي كل الواثئق واألدلة اليت تدعم رأيه واستنتاجاته 
بد أن يكون دوره بناءا حبيث يقدم التوصيات واالستشارات ومالحظاته، وأن ال يتوقف عند هذا احلد بل ال

 اليت من شأهنا أن تعاجل املالحظات أو تدعم التوصيات، مبا يعود ابلجياب على نشاط الشركة ككل.

 
  قواعد السلوك املهينمبادئ و املطلب الثالث: 

ة هو إرساء وتعزيز ثقافة بشان أخالقيات املهن IIAالغرض من مبادئ وقواعد معهد املدققني الداخليني
 حتكم مهنة التدقيق الداخلي. أخالقيات حمددة

إن مبادئ أخالقيات املهنة هي ضرورية وأساسية لنشاط التدقيق الداخلي ، ابعتبار أن مهنة التدقيق 
 واحلوكمة. ن إدارة املخاطر، والرقابةأالداخلي تقوم أساسا على الثقة يف أتكيدها املوضوعي بش
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طلق فان مبادئ أخالقيات املهنة ميتد نطاقها إىل ما هو ابعد من تعريف مهنة التدقيق الداخلي لتشمل من هذا املن
 1عنصرين أساسيني مها:

 التدقيق الداخلي؛ وممارسات  الصلة مبهنة ذاتاملبادئ  -
تعد مبثابة  وهي قواعد، قواعد السلوك املهين اليت حتدد املعايري اليت يتوقع من املدققني الداخليني مراعاهتا -

عامل مساعد يف حتويل املبادئ إىل تطبيقات عملية، كما أن املقصود هبا توجيه السلوك األخالقي 
 للمدققني الداخليني.

I-  املبادئ 
 2 البد على املدقق الداخلي عند أدائه ملهمة التدقيق التمسك ابملبادئ التالية:

يشكل األساس لالعتماد على  الثقة وهذا ما: فنزاهة املدقق الداخلي من شاهنا إرساء دعائم النزاهة -1
 أرائه وأحكامه؛ 

على املدقق الداخلي أن يتسم أبعلى قدر من املوضوعية املهنية عند مجع وتقييم : املوضوعية -3
 وإيصال املعلومات عند قيامه بنشاط التدقيق، ومراعاة التقييم املتوازن لكل الظروف ذات الصلة؛

ن حيرتم قيمة وملكية املعلومات اليت يتلقاها أو يطلع عليها، وأن ال : على املدقق الداخلي أالسرية -2
يفصح عن تلك املعلومات بدون احلصول على الذن أو التفويض الالزم، وذلك ما مل يكن هناك 

 التزام قانوين أو مهين ابلفصاح عن تلك املعلومات.
خدمات التدقيق  الزمة يف أداءعلى املدقق أن يستخدم املعرفة واملهارات واخلربات ال :الكفاءة -9

 .الداخلي
II- قواعد السلوك املهين 

 :النزاهة -1
  على املدقق الداخلي:

 أداء عمله بصدق، واجتهاد، وشعور ابملسؤولية؛ -
املتوقعة وفقا  الفصاح عما يتوفر له من املعلومات يف احلدود و مراعاة أن يلتزم  ابلقوانني املعمول هبا -

 املهنة؛ للقوانني املعمول هبا و أصول

                                                           
1 Khayarallah Belaid, l'audit interne et l'approche de la dynamique de groupes, centre de publication 

universitaire, Tunis, 2005, p .222. 

 .02/02/7012بتاريخ ،  www.theiia.org، متاح على الموقع : 3-7، صمبادئ أخالقيات املهنةمعهد المدققين الداخليين،  2 

http://www.theiia.org/
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 التدقيق الداخلي مبهنة تضر األعمال اليت منخرطا يف أو، نشاط غري قانوين طرفا يف أي ال جيوز أن يكون  -
 الشركة اليت يعمل هبا أو لصاحلها؛ أو

 والسليمة للشركة اليت يعمل هبا أو لصاحلها. املشروعةاملسامهة يف حتقيق األهداف  -
 املوضوعية: -5

 على املدقق الداخلي:
يشارك يف نشاط أو عالقة قد تضر أو يتوقع أن  تضر من تقييمه احملايد، واملقصود هنا األنشطة أو أن ال  -

 العالقات اليت تتعارض مع مصاحل الشركة؛
 أن ال يقبل أي شيء قد يضر أو يفرتض أن يضعف من حكمه الشخصي؛ -
شوه ي أن هعنها من شانالكشف عن مجيع احلقائق اجلوهرية املعروفة له، واليت قد يكون عدم الفصاح  -

 تقاريره عن األنشطة حمل التدقيق؛
 :السرية -2

 على املدقق الداخلي:
 يكون حذرا يف استخدام ومحاية املعلومات اليت حصل عليها يف سياق املهمة؛ -
ال يستخدم املعلومات ألي أهداف شخصية أو أبي شكل من األشكال اليت من شأهنا أن تكون خمالفة  -

 داف املشروعة واألخالقية للشركة.للقانون أو يضر األه
 :الكفاءة -9

 على املدقق الداخلي:
 أن يزاول مهمته فقط يف األنشطة أو اخلدمات اليت له فيها املعرفة الالزمة واملهارات واخلربة؛ -
 ؛التدقيق الداخلي الدولية املهنية و ممارسةمعايري وفقا لل التدقيق الداخلي أداء خدمات -
 .خدماتهفاعلية ونوعية و  كفاءته سنيحتعلى  ابستمرارأن يعمل   -

 املطلب الرابع: توجه التدقيق الداخلي يف ظل املعايري الدولية
أن  جندمن خالل استقراء املعايري السابقة وقواعد السلوك املهين الصادرة عن معهد املدققني الداخليني،      

 قاط التالية:التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي يف هذا الطار ركز على توفر الن
I- االستقاللية واملوضوعية 
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ال تعترب االستقاللية من املفاهيم املستحدثة يف جمال التدقيق الداخلي، إال أن املستحدث هو توسع نطاق       
وإفساح اجملال أمامه ألداء واجباته املهنية حبرية اتمة،  إضافة إىل   هذا املفهوم، ليتضمن استقالل النشاط

مي، ذلك أن احلاجة إىل االستقاللية واملوضوعية يف عملية التدقيق أمر حيوي يف التأكد من أن االستقالل التنظي
 أصحاب املصلحة ينظرون إىل عمل التدقيق املنفذ ونتائجه على أهنا تتمتع ابملصداقية وأهنا حقيقية وغري متحيزة.

 1ومن العوامل اليت تساهم يف حتقيق االستقاللية واملوضوعية:

: جيب أن تكون املكانة التنظيمية للتدقيق الداخلي كافية لتمكينه من املناسب واملكانة التنظيميةالتعيني  .1
اجناز نشاطه كما هو معرف يف ميثاق التدقيق، حبيث يكون يف مرتبة متكنه من احلصول على التعاون من 

لك اجلهات املسؤولة عن الدارة وله حق الوصول احلر وغري املقيد إىل مجيع الوظائف والسجالت مبا يف ذ
 احلوكمة، وجيب أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مساوي يف املرتبة لإلدارة العليا للشركة؛

: موظفي نشاط التدقيق الداخلي يتبعون الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي الذي يتبع العالقات الدارية .3
 ويتبع وظيفيا اجلهات املسؤولة عن احلوكمة؛ إداراي املدير التنفيذي أو مستوى إداري يعادله،

: احلماية القانونية الكافية الستقاللية املدقق الداخلي عنصر مهم ضمن الطار القانوين املتطلبات التشريعية .2
 وابالعرتاف به كوظيفة هامة داخل الشركة؛

 ابلضافة إىل:

 خضوع املدقق للمساءلة أمام الدارة العليا؛  -
 العمليات اليت كان مسؤوال عنها يف السابق لتفادي أي تضارب مفرتض يف املصاحل. ابتعاده عن تدقيق -

II- وحتسينهالرقابة الداخلية التأكيد على فعالية نظام ا 

ال ختتلف فكرة الرقابة هنا عن مفهومها التقليدي ابعتبارها أداة التأكد من االلتزام ابخلطط والسياسات 
املدققني الداخليني أضاف أيضا  عهدمن الكفاءة والفعالية، غري أن م لتحقيق أهداف الشركة أبقصى قدر ممكن

ألهداف الرقابة هنا نصا صرحيا أبهنا جيب أن تعمل على تواجد نظام كفء وفعال لدارة املخاطر، وعلى املدقق 
الدارة مأنة فهي تساهم يف ط الداخلي أن يتأكد من توافر مثل هذا النظام عن طريق التحليل والتقييم الذي جيريه،

                                                           

 .   15،11، ص.استقاللية التدقيق الداخلي يف القطاع العام، -االنتوساي-املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية 1 
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،كما يعمل املدقق على حتسني نظم الرقابة كلما أمكن ذلك من خالل العليا عن فاعلية أنظمتها وعملياهتا
 .االقرتاحات والتوصيات اليت يقدمها يف إطار املهام االستشارية

 1ومن املقومات األساسية للنظام رقابة داخلي قوي :

ت والسلطات املختلفة لكافة األشخاص بدقة وبصورة واضحة، : يتم فيه حتديد املسؤولياهيكل تنظيمي كفء -
ويكون لكل شخص يف اهليكل رئيسا يتابعه ويقيم أداءه ابستمرار، وإمكانية تغري اهليكل مع تغري الظروف 

 احمليطة به؛
 : تعتمد على صحة تسجيل العمليات وتشغيلها؛ وجود إجراءات للتحقق من صحة البياانت والتقارير احملاسبية -
: ومثال ذلك استخدام املوازانت وجود إجراءات لزايدة الكفاءة وتشجيع االلتزام ابلسياسات املوضوعة -

 التخطيطية ونظام التكاليف املعيارية، 
 .ضمان دقة وصحة البياانت والتقارير احملاسبية خاصة يف ظل التنظيم الالمركزي لغرض محاية األصول -

III- وحتسينها احلوكمة  تقييم ممارسات: 

هذا من خالل حرص املدقق الداخلي على تواصله الدائم يف خمتلف مراحل عمله مع أجهزة وآليات و  
متارس دورا مهما يف جتسيد احلوكمة يف الشركات، بدءا من مرحلة التخطيط من خالل املصادقة على اخلطة وطرح 

من خالل اخلدمات االستشارية،  أي تعديالت عليها، إىل التنفيذ من خالل تقييم ممارسات احلوكمة وكذا حتسينها
إضافة إىل تقيده مببادئ وأخالقيات املهنة، مرورا إىل البالغ واملتابعة من خالل إبالغ نتائج عمله إىل األجهزة 

 العليا ابلشركة؛

IV- :التقارب مع املخاطر 

على  قتصرامعد يصبح أوسع وأمشل من هذا املفهوم التقليدي، فلم يحيث حتول التدقيق من أداة مراقبة ل  
 تقييم لكفاءة وفعالية نظام إدارةوإمنا امتد دورها ليشمل  الداخلية، التدقيق املنظم لكفاية وفعالية نظام الرقابة

العليا،  الدارة، الدارةتقدمي االستشارات الالزمة جمللس  ، ومتبعته خالل مراحل عملها املختلفة، ومن مثاملخاطر
أمكن ذلك، ومن جهة أخرى األخذ بعني االعتبار املخاطر اليت مت اكتشافها  كلما  جلنة التدقيق يف هذا اخلصوص

 .عند أداء أنشطة التدقيق

                                                           

 .39/11/3512بتاريخ   www.marocdroit.comhttp//:، متاح على املوقع: التوجهات احلديثة يف الرقابة واملراجعة الداخليةنور طاهر االقرع،  1 

http://www.marocdroit.com/
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V- االلتزام بقواعد أخالقيات مهنة التدقيق: 

الغرض من مبادئ وقواعد مجعية املدققني الداخليني بشان أخالقيات املهنة هو إرساء وتعزيز ثقافة  
الداخلي، فهي ضرورية وأساسية لنشاط التدقيق الداخلي ، ابعتبار أن مهنة حتكم مهنة التدقيق  أخالقيات حمددة

  التدقيق الداخلي تقوم أساسا على الثقة يف أتكيدها املوضوعي بشان إدارة املخاطر، والرقابة، واحلوكمة.
VI- املتطلبات املعرفية : 

ابملدقق الداخلي  التدريب و التطور املهين شرطان مهمان لدعم وصقل اخلربات اخلاصة  أنحيث  
خصوصا بعد تطور دوره ليتعدى اجملاالت املالية و احملاسبية إىل اجملاالت التشغيلية و القيام بدوره الستشاري، كما 
أهنما شرطان لنجاح املهنة يف مواجهة األعباء املتزايدة اليت أصبحت تتحملها نتيجة للتطورات احلديثة يف بيئة 

الداخلي إىل تنمية مهاراته يف اجلوانب النفسية و السلوكية إضافة إىل اجلوانب املعرفية األعمال، هذا وحيتاج املدقق 
 و العلمية .
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 :الفصل خالصة

 
ضعف وجود الفضائح املالية اليت حدثت يف السنوات األخرية أبرزت من خالل هذا الفصل تبني لنا أن  

ودوره  كوظيفة رقابية   االهتمام املتزايد ابلتدقيق الداخلي زادشركات، مما أنظمة الرقابة الداخلية يف العديد من اليف 
يشمل و ليتطور  ، تركيزه على النواحي املالية واحملاسبية كوظيفة رقابية وبدأيف البداية   حيث أنه نشأ ، الشركةيف 

لتدقيق كمفهوم مهين ساهم يف ظهور احيث جوانب التدقيق التشغيلي وتقدمي االستشارات الدارية العالية، 
تنظم الذي عمل على إصدار معايري و  ،م1491يف أمريكا عام   IIAمعهد املدققني الداخليني إنشاءأكادميي 

ومعايري ه، تسهم يف أتهيلعمله، تضم معايري الصفات تتعلق بسمات واملقومات الواجب توفرها يف املدقق، واليت 
 نظام الرقابة الداخلية،وحتسني   قييممبا يساهم يف تاط التدقيق  األداء اليت توضح الطرق األجنع يف إدارة نش

وكذلك املسامهة يف تقييم وإدارة املخاطر، وتقدمي املشورة يف ماهية السبل األجنع لدارهتا، وتدعيم ما يسمى 
ة هلا، ويف الشركات، وحتقيق قيمة إضافيوابلتايل املساعدة يف حتقيق أقصى درجات الكفاءة يف إدارة  ، ابحلوكمة

مبدءا مكمال للمعايري، بغرض حتديد خصائص التدقيق الداخلي الفعال،   13نفس السياق أصدر املعهد مؤخرا 
 كما عمل املعهد على إصدار مبادئ وقواعد للسلوك املهين ت سهم يف تعزيز ثقافة أخالقية يف أداء أنشطة التدقيق. 

غفل على الطالق السياق ال ن   ريه الدولية جيعلناومعايالتدقيق الداخلي  نشاطالبحث يف وعليه فإن 
املخاطر، وهلذا جاء  إدارةتقييم وحتسني  ليشمل  وتوسيع نطاقهالشامل وفق املفهوم احلديث للتدقيق الداخلي 

التدقيق الداخلي إبدارة املخاطر، ومعرفة مسامهة كل منهما يف دعم اآلخر،  نشاطالفصل الثاين يف حماولة لربط 
الدعائم الواجب توفرها،  يه ، ومافيهاعلى ما هي الطرق األجنع وأهم املراحل  لتحقيق النتائج املرغوب  والتعرف

 .التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر دور: بعنوان الفصل الثاين وعليه جاء 
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 :متهيد

،  شركاتمال مؤخرا  تغريات سريعة واليت تنعكس ابلدرجة األوىل  على االقتصاد وخباصة التواجه بيئة األع 
يف ظل املنافسة الدولية احلامية تتحرك هذه الشركات لوضع هياكل وعمليات حكم تتسم و استجابة لذلك 

ة واخلدمات، وإعادة طور نفسها  لتواكب التطورات احلديثة يف جمال الثورة التكنولوجيمن أجل أن ت   ،ابلفعالية
هندسة عملياهتا لضافة قدر من املساءلة،  متاشيا مع حاجتها إىل املزيد من املعلومات املالئمة واملوثوق هبا الختاذ 
القرارات، لذا فقد كان ضروري تركيز عملها على بيان املخاطر املختلفة اليت قد تتعرض هلا، وكيفية قياسها، 

خاصة ، من خالل حتسني أساليب إدارة املخاطر ن اختاذها للحد من تلك املخاطر، وإدارهتا، والوسائل اليت ميك
 .املمارسات اجليدة حلوكمة الشركات اعتبارها جزءا أساسيا منبعد أن أصبح معرتفا هبا،  و 

إدارهتا  مت تلك املخاطر ضماانت أبن وفرت   اليت حيتاواحدة من املفيعترب التدقيق الداخلي يف املقابل و  
، وهو وتدقيق برانمج إدارة املخاطر اخلاص شركةخماطر ال إدارة إطاريف سياق  عمله عن طريق وضع ، كل سليمبش

مهنة التدقيق الداخلي منذ هناية القرن املاضي وبداية القرن  تما زاد من أمهية هذه الوظيفة أكثر حيث  شهد
 IIA لداخلي عن  معهد املدققني الداخلينيبعد صدور املفهوم اجلديد للتدقيق ا اصةاحلايل تطورات هائلة خ

 وظهور توجه جديد ،والذي تضمن توسيع مهام التدقيق الداخلي إبضافة مهمة تقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر
 .RBIAخاطر املهو التدقيق الداخلي القائم على  يف أعمال التدقيق 

 مباحث رئيسية: ة ثالثمن أجل التطرق إىل الفصل ابلتحليل والدراسة مت تقسيمه إىل

 :املخاطر إدارةاملبحث األول:مدخل مفاهيمي إىل  -
 ؛ هدافها ، ومصادر اخلطر يف الشركةيهدف إىل التعرف على املفاهيم املرتبطة ابدرة املخاطر وخصائصها وأ

 املخاطر يف الشركة إدارةاملبحث الثاين: وظيفة  -
 إطار إدارة املخاطر يف الشركة؛ ل ومبادئ ومكوانتحيهدف إىل التعرف على أهداف ومرا

 املخاطر إدارةاملبحث الثالث: التدقيق الداخلي يف الشركة ودوره يف  -
املخاطر، والتعرف على املنهج اجلديد يف  لدارةاملختلفة اليت يضطلع هبا املدقق الداخلي  األدوارالتعرف على  إىليهدف 

 .RBIAخاطرالتدقيق الداخلي وهو التدقيق الداخلي القائم على امل
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 مفاهيمي إلدارة املخاطر مدخلاملبحث األول: 

التحكم   الصعب من جعل التأكد عدم حبالة يتسم حميط يف املنافسة واحتدام احمليط استقرار عدم إن 
 إدارة ، فأصبحت  املخاطر يولون أمهية كبرية لدارة   اليوم املسريين  دقيقة، ما جعل  تقديرات ابلتسيري و إجراء

 هذه األخرية وجب على االقتصادية، لذا الشركات تسيري يف وفعاال أساسيا دورا تلعباحمليطة ابلشركة خاطر امل
 وجتنب ما اجليد ابخلطر من التحكم تتمكن حىت املفهوم،  هبذا حتيط اليت اجلوانب جبميع الواسعة الدراية ضرورة
ريعة أثر يف زايدة االهتمام أكثر هبذا املوضوع،  الس والتطورات الراهنة للظروف كان عنه. وقد يرتتب أن ميكن

 اهلجوم موقع إىل الدفاع موقع  الشركة من نقل من شأهنا فعالة خطة تبين ضرورةشركات ال على فرض الذي الشيء
 رؤية رسم وحماولة التأكد،  وحاالت عدم هذه املخاطر إدارة فعالة هدفها طريقة املخاطر، و إجياد مع التعامل اجتاه
 .تفادي املخاطر من متكنها للشركة تقبليةمس
 

 املطلب األول: تعريف إدارة املخاطر 
 قبل التطرق إىل املعىن الذي تذهب إليه إدارة املخاطر البد وأن يتم التعرف أوال على مفهوم املخاطر. 

I- املخاطر  
نظر  اليت تناولت موضوع املخاطر وتنوعت واختلفت حسب وجهات ريفاتهناك جمموعة من التع 

 الكتاب، نذكر منها:
مفهوم يستخدم للتعبري عن حالة عدم التأكد " 1 حسب إيهاب نظمي إبراهيمي يعرف املخاطر  أبهنا: 

املتعلقة ابألحداث و/أو النتائج املتوقعة واليت ميكن أن تؤثر بشكل ملموس على أداء الشركة وتعمل على منع حتقيق الشركة 
 ؛"ألهدافها
حالة عدم التطابق مع ما جيب أن يكون " 2 فيعرفان اخلطر  أبنه : الوقاد ولؤي حممد وداين مدحمسامي أما         

 ؛"عليه العنصر أو البند يف الدفاتر
( ونعين هبا االختيار  to dareكلمة مشتقة من كلمة إيطالية مبعىن التجرؤ )"  3 :فان املخاطر Pickettوحسب          

 ؛"بدالً من املقياس املطابق
األحداث اليت متنع الشركة من " 4:أبهنا املخاطر تعرف école de mineأما  املدرسة الوطنية  الفرنسية للتعدين         

 "؛اإلسرتاتيجية حتقيق أهدافها

                                                           

 .32،ص.3554، 1، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ط-حداثة وتطور-التدقيق القائم على خماطر األعمال، إبراهيمينظمي  إيهاب 1 
 .22.،ص3515، األردن،1طيع، ، مكتبة اجملتمع العريب  للنشر والتوز (1تدقيق احلساابت)سامي حممد الوقاد،لؤي حممد وداين،   2 

3  Pickett k h spencer, The essential handbook of internal auditing ,john wiley-song ltd, 2005, p.54. 
4 Institut d'études de recherche pour la sécurité des entreprise, analyse et gestion des risque dans les grandes 
entreprise, gigref, 2006, p9. 
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جمموعة من التهديدات " 1فقد عرفها أبهنا: IFACI املعهد الفرنسي للتدقيق و الرقابة الداخلينيمن جهته        

 "؛تسبب آاثر سلبية على الشركة، أو على الرقابة الداخلية اليت حيتمل أن
احتمال حصول أي أحداث "  2 يعرف املخاطر أبهنا: IIA عهد املدققني الداخلينيمل ويف األخري ابلنسبة         

 ".سيكون هلا أتثري على حتقيق األهداف، وتقاس املخاطر بتأثريها واحتمال حدوثها
البد من الشارة إىل وجود اختالف بني اخلطر، واجملازفة، واملخاطرة فهي  ويف هذا السياق          

 3مصطلحات مرتبطة فيما بينها إال أن هناك اختالف يف مفهوم كل منها حيث:
 : هو مسبب اخلسارة، مثل خطر اخنفاض األسعار) فهو ميثل مصدر املخاطرة( ؛اخلطر -
 سارة أكرب للخطر؛: هي اليت تزيد من إمكانية وفرص نشوء خاجملازفة -
: هي اختيار وليس مصري، تعرب عن خسارة متوقعة لقرار يف ظل حدث معني) النتيجة احملتملة املخاطرة -

 الناجتة عن اخلطر(.
II- إدارة املخاطر 

 املخاطر فقد تعددت اجلهات اليت تناولت تعريف هذا املصطلح، نذكر منها: لدارةابلنسبة 

عملية حتديد وتقييم وإدارة والتحكم يف األحداث " 4 لدارة املخاطر أبهنا: IIA ينيتعريف معهد املدققني الداخل       

 ؛"احملتملة واألوضاع القائمة،  لتزويد توكيدات وضماانت معقولة ابجتاه الوصول إىل  أهداف الشركة

ارة اإلسرتاتيجية ألي اجلزء األساسي يف اإلد"  5 فقد عرف إدارة املخاطر أبهنا: IRMأما معهد إدارة املخاطر      
شركة، فهي اإلجراءات اليت تتبعها الشركات بشكل منظم ملواجهة األخطار املصاحبة ألنشطتها، هبدف حتقيق املزااي 

 ؛"املستدامة من كل نشاط ومن حمفظة كل نشاط
ب جملس إدارة عملية تتم من جان"  6 عرفت إدارة املخاطر أبهنا: COSO جلنة رعااي املؤسساتمن جهتها           

، هبدف حتديد األحداث احملتملة اليت قد  شركةالشركة ، واإلدارة وغريهم من املوظفني ، تطبق يف بيئة إسرتاتيجية داخل ال

                                                           
1 Camara. M, Khoumri. J,  L’essentiel de l’audit comptable et financier, Edition Broché, Paris, 2009, p.145. 

 .32، املرجع السابق، ص. املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(معهد املدققني الداخليني،  2
، ملتقى وطين األول فعالية وآداء املراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واالداري حممد اهلادي، مسعود درواسي،ضيف هللا 3 

 .12، ص.3513ماي 2/2اجلزائر، حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واالداري، جامعة حممد خيضر بسكرة، 
4 The Institute of internal auditors, le role de l’audit interne dans le management des risques  de l’entreprise, 

uk,2004,p.3, disponible sur le site : www.theiia.org , le02/01/2014. 
5 The institute of risk management, a risk management standard, airmic-alarm-irm,2002,p.2, disponible sur le 

site :www.theirm.org, le 02/01/2014. 
6 The Committee of Sponsoring Organizations  , le management des risque de l’entreprise-cadre de refirence, 

2004, p.3, disponible sur le site: http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary_french.pdf , 
le 02/01/2014. 

http://www.theiia.org/
http://www.coso.org/documents/coso_erm_executivesummary_french.pdf
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تؤثر عليها، وإدارة املخاطر، لتكون يف إطار مقدار املخاطر اليت ميكن أن تقبل الشركة حتملها،  لتقدمي ضماانت معقولة فيما 
 .هدافهايتعلق بتحقيق أ

 حيث تقسم األهداف حسبها إىل الفئات األربع التالية:

 أهداف السياسة اإلسرتاتيجية ملهمة الشركة؛ -
 األهداف التشغيلية من أجل كفاءة وفعالية استخدام املوارد؛ -
 أهداف ااالبالغ واليت متثل األهداف املتصلة مبوثوقية التقارير؛ -
 ."أهداف االمتثال للقوانني واللوائح -

جمال التوصل إىل منع اخلطأ " 1 :وآخرون على أهنا date cooperإدارة املخاطر تعرف كذلك  حسب           
والتقليل من حجم اخلسائر عند حدوث اخلطر، والعمل على عدم تكرار تلك األخطار بدراسة أسباب حدوث كل خطر 

 ؛عند حدوثه لتفاديه مستقبال"

عبارة عن إجراء منتظم للتخطيط من أجل حتديد، "  2 :أبهنا ملخاطردليل إدارة احسب   كما تعرف كذلك       
ومتابعة املخاطر املتعلقة أبي مشروع، وتتضمن اإلجراءات واألدوات والتقنيات اليت ستساعد مدير  ، حتليل، االستجابة

  ؛"ج غري مالئمةوختفيض إمكانية وأسباب حتقيق نتائ ، املشروع على تعظيم إمكانية وأسباب حتقيق نتائج اجيابية

جمموعة من املوارد، والسلوكيات، ووسائل واجراءات مكيفة مع " 3يعرفها أبهنا: AMFأما صندوق النقد العريب

 "؛خصائص كل شركة واليت تساعد املدراء على ابقاء املخاطر يف مستوى مقبول

املفاهيم األساسية، فإدارة من خالل استقراء كل التعاريف السابقة ، جند أهنا إمجاال أمجعت على بعض      
 املخاطر:

 هي عملية ديناميكية ومستمرة؛ -
 تعتمد على إجراءات منهجية ومنتظمة ملعرفة أسباب اخلطر وتفاديه يف املستقبل؛ -
 تنفذ من طرف مجيع املوظفني ويف كل مستوايت الشركة؛ -

                                                           

 .19.مسعود دراوسي، ضيف هللا حممد اهلادي، املرجع السابق، ص 1 
، ملتقى دويل حول األزمة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة اجهة األزمات يف املؤسسات املاليةأمهية بناء أنظمة الدارة املخاطر ملو عصماين عبد القادر،  2 

 .9، ص.3554أكتوبر 35/31اجلزائر، سطيف، ، العاملية، جامعة فرحات عباس
3 Sourour hazami ammar, le rapport portant sur les éléments  du contrôle interne: aller au –déla du reporting 
réglementaire et analyser les discours, revue gestion et organisation, n °5,  novembre 2013, université de 
kaslik, p.92. 
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 كة؛هتدف إىل حتديد وتقييم والتحكم يف األحداث احملتملة اليت قد تؤثر على الشر  -
 تقدم ضماانت وأتكيدات فيما خيص حتقيق أهداف الشركة. -
 

 : بعضها مع متماسكة وظائف بثالث لتقوم و جدت املخاطر الفعالة  إدارة فإن وهكذا            
 حدوثها؛ قبل توقعها ميكن اليت املوجودة أو املخاطر من للوقاية : وقائية وظيفة -
شدة  مدى ودراسة ،هبا املرغوب غري النتائج على والتعرف هاحدوث حال املشاكل لكشف  :إكتشافية وظيفة -

 أتثريها؛
 .تكرارها مستقبال عدم على والعمل وتالفيها املكتشفة املخاطر آاثر لتدارك :تصحيحية وظيفة -

 

 املخاطر يف الشركة إدارةاملطلب الثاين:أمهية 

الفرص اليت ميكن للشركة أن تنتفع من  لدارة املخاطر أمهية كبرية  داخل الشركة، حيث متثل أحسن        
 1:يف النقاط التالية هذه األمهية IIA مزاايها، وقد بني معهد املدققني الداخليني

 حتقيق أهدافها؛على مساعدة الشركة  -
 فهم أفضل للمخاطر األساسية، والعواقب املرتتبة عنها؛ -
 املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة؛  علىالتعرف  -
 األمهية األكرب ؛أتخذ على اجلوانب اليت عمل الركيز تو  توجيه  -
 التقليل من األزمات واملفاجآت؛ -
 تساعد الشركة أبن تكون أكثر استعداد للقيام بكل ما هو الزم وكما جيب؛ -
 حتسني الفرص من أجل التغيري؛ -
 ؛واليت تكون هلا عوائد اكربالقدرة على قبول املخاطر ذات الدرجة الكبرية  -
 اخذ قرارات أكثر وضوحا.الحاطة ابملخاطر و  -

 

                                                           
1 The Institute of Internal Auditors , le role de l’audit interne dans le management des risques  de 

l’entreprise , op-cit, p.4.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8YnKpvLMAhUSahoKHYwVCC8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122676328,d.d2s
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 تقدير املخاطر و التحوط ضدها مبا ال يؤثر على رحبية الشركة؛ -
 ا عليها حتديد اخلطة وسياسة العمل؛املساعدة يف تشكيل رؤية واضحة ، يتم بناء   -
 تنمية وتطوير امليزة التنافسية عن طريق التحكم يف التكاليف احلالية واملستقبلية. -

أهم الوظائف اليت تساعد الشركة على حتقيق أهدافها، والتحوط من  إحدىمتثل املخاطر  ةفإدار  وابلتايل        
املخاطر اليت قد تولد أزمات تؤثر على قراراهتا وابلتايل رحبيتها، لتبقى وظيفة تساهم بشكل فعال يف حتسني فرص 

 مستوايت مقبولة. إىلالشركة والتعرف على املخاطر وختفيضها 

 هداف إدارة املخاطراملطلب الثالث: أ
ابلنسبة لألهداف املرجوة من إدارة املخاطر، فقد مت تناول هذه النقطة ابلدراسة والتحليل من طرف بعض      

 املنظمات الدولية، حيث ميكن أن نبني ذلك يف النقاط التالية:
واملعنونة بة  م 3554جانفي  هداف إدارة املخاطر يف وثيقته الصادرة يفأل IIAمعهد املدققني الداخليني  طرقت      

 1" وخلصها يف النقاط التالية:دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف الشركة"
 صياغة وإبالغ أهداف الشركة؛ -
 خلق بيئة داخلية مالئمة، مع إطار لدارة املخاطر؛ -
 حتديد التهديدات احملتملة اليت قد تؤثر على حتقيق أهداف الشركة؛ -
 ؛اواألثر الناتج عنه هامبعىن احتمال حدوثتقييم املخاطر،  -
 اختيار وتطبيق ردود الفعل حول املخاطر؛ -
 حول املخاطر؛ فعالتنفيذ الضوابط وابقي ردود األ -
 تقدمي املشورة حول املخاطر بشكل مستمر لكل مستوايت الشركة؛ -
 مراقبة وتنسيق إدارة املخاطر على املستوى املركزي؛ -
 دار بشكل فعال.تقدمي ضماانت أبن املخاطر ت -

 

                                                           
1 The Institute of Internal Auditors, the role of internal auditing in enterprise-wide risk management, 2009 , 

p.3.disponible sur le site : 

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Au
diting%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf , le 18/12/2015. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE8YnKpvLMAhUSahoKHYwVCC8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122676328,d.d2s
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Enterprise%20Risk%20Management.pdf
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 إدارةمعيار م بعنوان " 3553وثيقتها الصادرة عام  يفIRM كذلك من جهتها منظمة إدارة املخاطر           

  1" تناولت أهداف إدارة املخاطر وخلصتها يف النقاط التالية:املخاطر
 وضع سياسة وإسرتاتيجية لدارة املخاطر؛ -
 لي فيما خيص املخاطر؛التعاون على املستوى االسرتاتيجي والتشغي -
 بناء الوعي الثقايف داخل الشركة و التعليم املالئم؛ -
 إعداد التقارير عن املخاطر وتزويدها جمللس الدارة وأصحاب املصاحل؛ -
   ؛سياسة وهيكل للخطر داخليا لوحدات العمل إعداد -
 تصميم ومراجعة عمليات إدارة اخلطر؛  -
 اخلطر داخل الشركة؛ إدارةدم النصيحة فيما خيص نواحي التنسيق بني أنشطة خمتلف الوظائف اليت تق -
 تطوير عمليات مواجهة اخلطر واليت تتضمن برامج الطوارئ واستمرارية النشاط . -
 م3559 عامتناولت أهداف إدارة املخاطر يف وثيقتها الصادرة  فقد COSOمنظمة اهليئات الراعية أما       

 2يف النقاط التالية:" -اإلطار املرجعي-إبدارة املخاطر يف الشركةواملعنونة "
 التقليل من املخاطر املصاحبة لسرتاتيجية الشركة،  -
: حيث أن نظام إدارة املخاطر يوفر طرق الختيار دقيق بني اخليارات تطوير إجراءات التعامل مع املخاطر -

 ؛عن طريق التجنب أو احلد أو قبول أو تقاسم املخاطر إما ،املختلفة لعالج املخاطر
: فالشركة حتسن قدراهتا من اجل حتديد ومعاجلة األحداث التقليص من التعثرات واخلسائر التشغيلية -

 احملتملة، مما يسمح بتخفيف حاالت الطوارئ وخفض التكاليف واخلسائر املصاحبة؛
 اليت تؤثر على مستوايت خمتلفة منو  : كل شركة تواجه العديد من املخاطرحتديد وتسيري خماطر متعددة -

 هلذه اآلاثر؛متكاملة  قدم حلوالعزز فعالية عالج اآلاثر املتتالية، وي  التنظيم، فنظام إدارة املخاطر ي  
: حيث أيخذ بعني االعتبار جمموعة واسعة من األحداث احملتملة اليت جتعل الدارة قادرة اغتنام الفرص -

 أكثر على حتديد واستغالل الفرص بشكل مسبق؛
: يف حال تصور واضح ملخاطر الشركة، حيث ميكن الدارة من تقييم فعالية الحتسني استخدام رأس امل -

 االحتياجات من رأس املال وحتسني استغالله وختصيصه.

                                                           
1   The institute of risk management, op-cit, p.13. 
2  The Committee of Sponsoring Organizations , le management des risques  de l’entreprise-cadre de 

reference . op-cit ,p.2. 
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" فقد رصد فعالية نظام الرقابة وادارة املخاطريف وثيقته املعنونة بة"  IFAاملعهد الفرنسي للمدراء    من جهته
 1خلص أهداف ادارة املخاطر يف:

األحداث احملتملة اليت قد تؤثر على حتقيق أهداف الشركة) اجيابيا واليت متثل فرصا، وسلبيا اذا   حتديد -
 كانت متثل خماطر( ؛

 السيطرة على املخاطر استنادا اىل مستوى املخاطر املقبولة من الشركة؛ -
 توفري أتكيد معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف الشركة. -

 ما سبق فان أهداف إدارة املخاطر تتمثل يف التايل:و إمجاال ومن خالل مامت عرضه في
 التقليص من املخاطر املصاحبة لسرتاتيجية الشركة؛ -
 تركيز انتباه الدارة إىل املخاطر ذات األولوية القصوى؛ -
 توفري طرق خمتلفة لعالج املخاطر؛ -
 حل املشاكل يف وقت مبكر ما يسهم يف تقليص التكاليف واخلسائر؛ -
 ؛إعداد خطط طوارئ -
 تزويد جملس الدارة وأصحاب املصاحل بتقرير عن املخاطر؛ -
 مراجعة ومراقبة األساليب املتبعة يف حتليل وتقييم املخاطر؛ -
 تقدمي ضماانت حول فعالية إدارة املخاطر. -

حيث تساهم كل العناصر سابقة الذكر يف إدارة خماطر فعالة تسعى لتحقيق أهداف الشركة، والتقليل من          
 وجتنب اخلسائر. األموالاطر والعمل على جتنبها مستقبال، مبا يسهم يف اغتنام الفرص، وحسن استغالل املخ

 
 املطلب الرابع: تصنيف املخاطر يف الشركة

 عوامل داخلية و خارجية خاصة ابلشركة، إىلميكن تصنيف املخاطر تبعا للعوامل اليت تؤدي إىل حدوثها  
، أما العوامل عن البيئة الداخلية للشركة واليت عن طريقها تسعى لتحقيق أهدافها تعرب حيث أن العوامل الداخلية 

 ...املعمول بهسائدة يف البلد والنظام االقتصادي أمثلتها القوانني واألنظمة، الثقافة ال فمن اخلارجية
 :ويوضح الشكل املوايل أهم مصادر املخاطر اليت قد تتعرض هلا الشركة

 
 

                                                           
1 Institut français des administrateur, le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des 
risques, novembre 2010 ,  p3-4.disponibe sur le site: https://www.kpmg.com , le 24/05/2015. 

https://www.kpmg.com/
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 اخلطر يف الشركة : مصادر41شكل رقم 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :املصدر

5.; p cit-op, he institute of risk managementT  

أربع فئات  واليت ميكن تصنيفها إىلويلخص الشكل املوايل أمثلة ألهم املخاطر الناجتة عن هذه العوامل،       
كما توضح   ارجية ، خماطر متعلقة ابلتشغيل، خماطر مالية،وهي: خماطر تتعلق ابلسرتاجتية، خماطر متعلقة ابلبيئة اخل

 .أن بعض املخاطر قد تنتج من عوامل داخلية وخارجية معا ، وابلتايل تظهر متداخلة يف الرسم

I- املخاطر اإلسرتاتيجية: 

 عوامل داخلية

 

 

 السيولة          البحث والتطوير                                     

 التدفق النقدي               رأس المال الفكري                            

 

 الرقابة المحاسبية

 نظم المعلومات

 لعامالرأي ا 

 املمتلكات

 املنتجات

 

 احداث الطبيعة

 ن/البيئةو املورد

 

 اختيار العاملني

 سلسلة التموين

 

 القوانني

 الثقافة

 هيكل جملس االدارة

 املنافسة 

 لكنيحتول املسته

 التغريات يف الصناعة

 طلب العمالء

 معدالت الفائدة

 أسعار الصرف

 االئتمان

 العوامل الداخلية

 خماطر تشغيلية خماطر البيئة

 خماطر مالية خماطر إسرتاتيجية
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يف األجلني هي خماطر تنشأ نتيجة لغياب إسرتاتيجية مناسبة للشركة، يف املسار الذي تتبناه لتحقيق أهدافها        
 الطويل والقصري املدى، يف ظل الظروف البيئية العامة، وظروف املنافسني ، وقد تكون هلا عدة أشكال:

 : مثل ظهور منافسني عامليني، أو وجود منافس وحيد من نوعه...؛خماطر املنافسني -
من قبل  : كأن يكون نقص  يف االستهالك نتيجة لوجود حتسن يف تقدمي اخلدماتخماطر املستهلكني -

 املنافسني، كما قد تنتج عن تغري أذواق و تفضيالت املستهلكني...؛
 : كوجود طاقة إنتاجية فائضة، عدم ثبات الدورة...؛خماطر الصناعة -
: مثل تغري أولوية الزبون، أو أن تكون  قوة العميل متزايدة، أو اعتماد الشركة أكثر من خماطر العمالء -

 الالزم على بعض الزابئن...؛
 : مثل ارتفاع يف نفقات البحث والتطوير، إخفاق يف البحث والتطوير...؛اطر البحث والتطويرخم -

II- املخاطر املالية: 

وهي خماطر انجتة عن عوامل خارجة عن إطار سيطرة أي شركة وإداراهتا، مثل التقلب يف أسعار صرف        
فشل السياسة املالية الداخلية للشركة، وهلا عدة  العمالت، التقلب يف سعر الفائدة، توافر التمويل ) السيولة(، أو

 أشكال: 

يف إعادة تسعري األصول  الءمة:هي خماطر تقع على األرابح نتيجة لعدم املخماطر معدالت الفائدة -
 واخلصوم؛

  اليت تتعرض احملتملة اخلسائر تنتج عن  و الصرف،  أسعار بتقلبات مرتبطة: خماطر أسعار الصرف -
  أجنبية؛ نقدية عملة و حملية نقدية عملة بني الصرف تكافؤ تغريات الشركة جراء هلا

: مبعىن عدم رغبة الطرف املتعامل معه يف الوفاء ابلتزاماته، وتكون انجتة عن عوامل خماطر االئتمان -
خارجية  نتيجة للتغريات املصاحبة لالقتصاد من حاالت ركود أو كساد،  أو اهنيار يف أسواق رأس 

 ل  داخلية مثل وجود ضعف يف سياسة االئتمان وضعف سياسة التسعري؛املال، و عوام
لناجتة عن عدم القدرة على ضمان تداول أصل معني بسرعة كافية يف السوق ملنع : اخماطر السيولة -

نقدية يف األجل القصري، ما ينتج عنها عدم  إىلوقوع اخلسارة، أو جعل الربح املطلوب أو حتويله 
 فاء ابلتزاماهتا يف األجل القصري.قدرة الشركة على الو 
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هي خماطر تتعلق بتغري قيمة التدفقات النقدية املستقبلية املتعلقة أبداة مالية  خماطر التدفق النقدي: -
 نقدية.

III- تشغيليةالخاطر امل: 

نتيجة لفشل الكفاءة التشغيلية يف تقدمي  هي نقاط الضعف اليت تواجه الشركة يف العمليات اليومية،         
تنشأ  خلدمات يف سياق األعمال العادية للشركة، فهي ترجع أساسا إىل العمليات والنظم الداخلية غري الكافية، ا

ولد خماطر هتدد سري عمل الشركة بشكل منتظم بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من املوظفني ، والذي من شأنه أن ي  
 وقد أتخذ عدة أةشكال: .1وحتقيقها ألهدافها

 مثل استحداث قوانني جديدة تعوق تنفيذ اخلطط احلالية للشركة...: يةخماطر قانون -

وجود تداخل أو ازدواجية  مهام الدارة ومسؤولياهتا  : حتدث املخاطر يف حالةخماطر هيكل الدارة -
 ؛مع الدارات األخرى

،  ال يتمتعون ابلكفاءة والتدريب على أساليب العملعمال اختيار من خالل : اختيار العاملني -
ووجود عمليات الغش واالختالس والسرقة من طرف املوظفني داخل الشركة، وإساءة استعمال 

 ...اللتزام ابلقوانني والرشادات والتعليمات املنظمة لعمل الشركةاملمتلكات و عدم 
:وهي خماطر قد تنشأ عن عدم قدرة الشركة على تلبية متطلباهتا أو التزاماهتا بتسليم سلسلة التموين -

 ملنتجات يف آجاهلا احملددة...ا
عمل أو فشل األنظمة بسبب البنية التحتية ، تعرب عن اخلسائر الناجتة عن تعطل النظم املعلومات:  -

املعلومات، أو عدم توفر األنظمة، وأي عطل أو خلل يف األنظمة مثل اهنيار  أنظمة  تكنولوجيا
 .ة، فريوسات احلاسب..الكمبيوتر، األعطال يف أنظمة االتصاالت، أخطاء الربجم

املخاطر الناجتة عن حدوث خطأ يف أحد األرصدة أو يف نوع معني من : خماطر الرقابة احملاسبية -
املعامالت ، قد يكون جوهراي إذا اجتمع مع خطأ يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من املعامالت وال 

  لية؛ميكن منعه أو اكتشافه يف وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخ

                                                           

1 Athmane bouazabia , Samir  boudjedra, Analyse  et  gestion des risques, mémoire fin d'etude , Université 

Lumière Lyon 2 , 2006/2007. 
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ويعترب هذا اخلطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ، حيث أنه كلما كانت الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان هناك 
احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا اهليكل أو كان معامل اخلطر الذي ميكن حتديده للمخاطر 

 الرقابية أقل. 
IV- ةيخاطر البيئامل 

العناصر واملتغريات البيئية خارج الشركة ذات العالقة أو التأثري على الشركة، واليت تشرتك فيها الشركة هي        
 مع الشركات األخرى، ابجملتمع عامة ويف جماالت العمل خاصة، وهلا عدة أشكال:

: هي املخاطر اليت تقع بسبب الظروف الطبيعية وليس لألشخاص دور فيها، غري أحداث الطبيعة -
دة زمنيا، كما أن اخلسائر املرتتبة عنها ال ختص شخصا معينا أو فئة معينة، لكنها متس املمتلكات حمد

 واألشخاص بصفة عامة، مثل الكوارث الطبيعية...
قد يشكل املردون خماطر للشركة يف حالة أن الشركة تعتمد على عدد قليل منهم وابلتايل هم  ن:و املورد -

  ؛يشكلون خطرا على أرابحها
 :مثل تدمري األصل أو حدوث تغري يف ملكيته ...متلكاتامل -
هي خماطر تنتج عن قرارات الشركة فيما تنتجه، وكيف تنتجه، وكيف تسوقه، يف حالة ما اذا   املنتجات: -

كانت هذه القرارات تتناىف ومتطلبات السوق، أو وجود سلع جديدة بديلة للسلعة اليت تنتجها أو 
 تسوقها الشركة... 

أو ما تسمى مبخاطر السمعة واليت تنشأ نتيجة عدم القدرة على تقدمي خدمات وفق  عام:الرأي ال -
 .معايري األمان واالستمرارية واالستجابة الحتياجات املستهلكني

وإدارة املخاطر، ومعرفة خمتلف املصادر اليت قد تنشأ عنها يف  بعد أن مت التعرف على مفهوم املخاطر،             
اول يف املبحث املوايل التطرق إىل وظيفة إدارة املخاطر وعناصرها، وأهم املراحل اليت يعتمد عليها يف الشركة، سنح
  عناصر ادارة املخاطر الفعالة يف الشركة. تسيريها، وكذا
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 املخاطر يف الشركة إدارةث الثاين: وظيفة حاملب

ف بلةةدان العةةامل، ومةةع تزايةةد التعقيةةدات الةةيت تصةةاحب مةةع تزايةةد املخةةاطر الةةيت تتعةةرض هلةةا الشةةركات وتنوعهةةا يف خمتلةة 
وتواجةةةه الدارات نتيجةةةة مةةةا ترتةةةب عةةةن ثةةةورة املعلومةةةات واالتصةةةاالت، والةةةيت فتحةةةت األبةةةواب علةةةى فةةةرص االسةةةتثمار الةةةيت  
كانةةت مسةةتحيلة يف السةةابق ومةةا رافقهةةا مةةن زايدة فةةرص التعةةرض للمخةةاطر، أصةةبحت حالةةة عةةدم التأكةةد تةةنعكس علةةى 

احليةاة، مبةا فيهةا قطاعةات األعمةال مبختلةف أنواعهةا، إذ ازداد االهتمةام بشةكل ملمةوس مبوضةوع املخةةاطر،  نةواحيخمتلةف 
املخةةةاطر حقيقةةةة موجةةةودة وال تسةةةتطيع أي إدارة أن تنكرهةةةا، إال أهنةةةا ختتلةةةف يف حجمهةةةا وأثرهةةةا وتشخيصةةةها وإدارهتةةةا، ف

إدارة املخاطر وتقييمهةا والتعامةل معهةا أمةرا مهمةا هو ما جعل عملية  و، ونوعها من نشاط إىل آخر ومن شركة إىل أخرى
لنجاح واستمرارية الشركة، حيث تقع على إدارة املخاطر مسؤولية كبرية يف احلد من آاثر املخاطر علةى الشةركة ، ذلةك أن 

 ترك املخاطر دون معاجلة قد يؤثر على الشركة يف املنافسة والبقاء.
 

  املخاطر إدارةاملطلب األول: عناصر 
منظمة اهليئات واليت تعرف ابسم  COSOاملخاطر من خالل ما أصدرته منظمة  إدارةكن استعراض عناصر مي

م ،  حيث تضم يف عضويتها أكرب مخس مجعيات مهنية يف الوالايت املتحدة  1420واليت أتسست عام   الراعية
، معهد املدراء AICPA  قانونيني األمريكينياألمريكية  يف جمال التدقيق والرقابة واحملاسبة وهي : معهد احملاسبني ال

 .AAA،مجعية احملاسبني األمريكيني IIA ، معهد املدققني الداخليني IMA  الداريني، معهد احملاسبني IFCاملاليني 
اإلطار -إدارة خماطر الشركة" يت حتمل عنوانوال م3559 عام COSO2حيث قامت هذه املنظمة إبصدار وثيقة 

، مث بعدها اجتمع 1م 3519أكتوبر  31ومت إنشاء مشروع ملراجعة هذا الطار يف املخاطر،  إدارةعناصر  تتناول"-املرجعي
يتم حتديث هذا االطار من  حيث ومراجعة هذا الطار، مشروع حتديثم من أجل 3510فيفري  0أعضاء اللجنة يف 

إدارة املخاطر وممارساهتا، فضال عن تغري توقعات أجل تعزيز املفاهيم املتطورة لإلطار األصلي، ويعكس تطور التفكري يف 
 العناصر الثمانية اليت حددهتا املنظمة كعناصر لدارة املخاطر.وسيتم التطرق فيما يلي إىل  ،2أصحاب املصلحة

                                                           
1 The Committee of Sponsoring Organizations , COSO Announced Project to Update Enterprise Risk 

Management-Integrated Framework , 21/10/2014 , p1.disponible sur le site: 

http://www.coso.org/ermupdate.html , le 3/05/2015. 

2 The Committee of Sponsoring Organizations , COSO Announced Project to Update Enterprise Risk 

Management-Integrated Framework , 05/02/20154 , p1.disponible sur le site: 
http://www.coso.org/documents/COSO%20ERM%20Framework%20survey%20launch%2011%2005%2014.p
df  , le 3/05/2015 

http://www.coso.org/ermupdate.html
http://www.coso.org/documents/COSO%20ERM%20Framework%20survey%20launch%2011%2005%2014.pdf
http://www.coso.org/documents/COSO%20ERM%20Framework%20survey%20launch%2011%2005%2014.pdf
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تتألف إدارة " اإلطار املرجعي-" إدارة املخاطر يف الشركة ويف وثيقتها اليت حتمل عنوان COSOحسب منظمة 
مثاين عناصر مرتابطة، وهي مستمده من الطريقة اليت تدير هبا  الدارة أعماهلا وتتكامل مع العملية الدارية. خاطر من امل

 : وهذه العناصر هي
 ؛البيئة الداخلية -
 ؛حتديد األهداف -
 ؛تعريف األحداث -
 ؛تقييم املخاطر -
 ؛االستجابة للمخاطر -
 ؛األنشطة الرقابية -
 ؛املعلومات واالتصاالت -
 .املراقبة -

I-  يئة الداخليةالب: 
وهي تعرب عن أسلوب الشركة، حيث تعترب األساس لكفاءة العناصر األخرى اخلاصة إبدارة املخاطر يف اجلهة      

 :، فهي تشمل1اليت تضع الرتتيبات والضوابط
شكل الثقافة التنظيمية أو تتالشى بواسطة أسلوب الدارة، : حيث ميكن أن ت  فلسفة وسلوكيات الدارة -

 ة الدارة، ومكانة وخربة أعضاء الدارة ، ومدى اخنراطها يف العمل،  والدقة ومالءمة األنشطة ؛واستقاللي
عرب عن طريقة تعامل الشركة مع املخاطر، ومدى قابلية تعرضها للمخاطر ، : واليت ت  فلسفة إدارة املخاطر -

 لشركة؛حيث البد وأن يتم أخذ هذه األخرية  بعني االعتبار عند إعداد إسرتاتيجية ا
واليت تتعلق ابلتعيني، والتوجيه، والتدريب، والتقييم، وتقدمي املشورة سياسات وممارسات املوارد البشرية:  -

 2والرتقية والتعويض.
حيث حتتاج الدارة لوجود مستوايت حمددة من الكفاءة ألداء مهام معينة، فهناك  كفاءة املوظفني: -

 شرية املتعلقة بتوظيف  وتعزيز وجود األشخاص املناسبني؛حاجة لوجود الدعم من إجراءات  املوارد الب
ذلك أن القيم األخالقية واستقامة الدارة تؤثر على طريقة تنفيذ كل من السالمة والقيم األخالقية:  -

 السرتاتيجية واألهداف؛

                                                           

 .10.، ص3552، معلومات إضافية حول إدارة املخاطر يف اجلهات-الدليل االرشادي ملعايري الرقابة الداخلية للقطاع العامجلنة النتوساي، 1 
، 3554، األردن، 1ط، دار الصفاء للنشر والتوزيع، االطار الدويل )ادلة ونتائج التدقيق( -خل اىل التدقيق والتأكيد احلديثاملدامحد حلمي مجعة،  2 

 .144.ص
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جعة وفر للشركة الطار الذي يتم من خالله التخطيط وتنفيذ ومراقبة ومراالذي ي  اهليكل التنظيمي:  -
 ؛أنشطتها لتحقيق األهداف الواسعة للشركة 

 ؛البيئة اليت تنشط فيها الشركة -
: بيئة الرقابة تتأثر كثريا أبعمال جملس االدارة وجلنة التدقيق، وهلذا البد على جملس الدارة وجلنة التدقيق -

لشركة، ومسار اجمللس أن يلعب دورا كامال من حيث حتديد االسرتاتيجية العامة والسيطرة على ادارة ا
األعمال، وابملثل فان جلنة التدقيق هلا أتثري على فعالية نظام الرقابة الداخلية مبا هلا من دور اجيايب بني 

 .1املدققني الداخليني واخلارجيني
II-  حتديد األهداف: 

متثال، على الدارة حتديد األهداف السرتاتيجية اليت توفر سياقا لتبليغ التقارير التشغيلية  وأهداف اال
حيث تتماشى األهداف مع رغبة الشركة يف املخاطرة)املخاطر املقبولة(، مستوى حتمل املخاطر، وجيب أن تتم 

حتديد األحداث احملتملة اليت من دارة الكن مي  ، وهذا  2قبل حتديد األحداث وتقييم املخاطر واالستجابة هلا
 ؛ار املخاطر اليت ميكن أن تقبلها اجلهةقد تؤثر على اجنازاهتا، واألهداف أتيت متالزمة مع مقد

III-  تعريف األحداث: 
" حدث عرضي أو حدث غري متوقع يظهر من مصادر داخلية أو خارجية هلا أتثري على 3 فاحلدث عبارة عن:

تنفيذ السرتاتيجية أو حتقيق األهداف، حيث قد يكون لألحداث أتثري اجيايب أو سليب أو كالمها معا، وترتاوح 
وترتاوح أنواع التأثريات من أتثريات غري هامة اىل  داث من أحداث واضحة وجلية إىل أحداث غامضة،أنواع األح

 أتثريات ذات أمهية كربى".
ؤثر على الشركة، حبيث دد الدارة األحداث الداخلية واخلارجية اليت ميكن يف حالة حدوثها أن ت  حيث حت  

املخاطر والفرص، أي من حيث مدى توفريها للفرص أو حتتاج األةحداث إىل تصنيف عن طريق التمييز بني 
 .احتوائها على املخاطر، اليت هلا أتثري حيد من القدرة على تنفيذ االسرتاتيجية بنجاح وحتقيق األهداف

ويف هذه احلالة هناك جمموعة من التقنيات اليت ميكن استخدامها جمتمعة) ذلك أن كل تقنية هلا حدود معينة( 
ئق املوجودة، مقابلة اخلرباء، حضور اجتماعات لتبادل األفكار، اعتماد طرق مقاربة خاصة        مثل حتليل الواث

) AMDEC,APR, ACC  حيث أن طرق املقاربة، والتقنيات األكثر استعماال ختتلف حسب طبيعة املشكلة ، )
 4أو املعلومة املتاحة.

                                                           
1 Hightower. R, Internal controls policies and procedures, Edition Wiley, Canada, 2008, p .38. 
2 Protiviti , guide to entreprise risk management-frequently asked questions-, 2006, p.18, disponible sur le site 
: www.ucop.edu/enterprise-risk-management/_files/protiviti_faqguide.pdf; le 06/12/2015.  

 .14جلنة االنتوساي، املرجع السابق،  ص  3 
4Galley koukou elom , le role  de l'audit interne dans le management des risques a la boad , mémoire de fin 

d'étude , centre africain d'études supérieures en gestion , 2012/2013 , p46. 

http://www.ucop.edu/enterprise-risk-management/_files/protiviti_faqguide.pdf
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IV-  تقييم املخاطر: 
ميع جوانب النشاط، يتم استخدامها من أجل حتديد األسباب إن تقييم املخاطر هو مراجعة منهجية جل

 .1احملتملة للحوادث، فرص التخلص منها، والتدابري الوقائية من أجل السيطرة عليها
إن عملية تقييم املخاطر هي العملية اليت تقوم هبا الشركة لتحديد واالستجابة ملخاطر العمل ونتائج وعليه  

خذ ابالعتبار مدى أتثري األحداث احملتملة على عملية حتقيق األهداف، فالبد ذلك، فهي متكن الشركة من األ
فالتأثري يتمثل يف مقياس التأثري الذي سيحدثه -على الدارة تقييم األحداث من منظورين مها التأثري واالحتمالية

منية حمددة، حيث البد أن احلدث يف فرتة زمنية حمددة، أما االحتمالية تتمثل يف إمكانية وقوع احلدث يف فرتة ز 
تتوافق الفرتة الزمنية اليت تقيم خالهلا الدارة االحتمالية مع الفرتة الزمنية لإلسرتاتيجية واألهداف ذات الصلة، ويف 
هذا الصدد فأهم املخاطر هي تلك اليت تكون احتماالت حدوثها كبرية وهلا اتثري كبري والعكس صحيح، والشكل 

 .2املوايل يوضح اكثر
 

 : خمطط تقييم املخاطر البسيطة واالستجابة21شكل رقم
 

 

  

 

 

 املصدر:
Tony bediako, Enterprise Risk Management - Integrated Framework , Africa, 20/05/2014 , p.31. disponible 

sur le site : www.isaca.org/chapters9/Accra/Events/.../ERM%20ISACA.pdf, le 16/21/2015.   

 
V- االستجابة للمخاطر 

فبعد أن يتم تقييم املخاطر ذات الصلة، حتدد الدارة طريقة استجابتها هلذا اخلطر، حيث أن االستجابة 
 :3حد الفئات األربع التاليةأللمخاطر تقع ضمن 

                                                           
1 Association d'assurance contre les accident, l'evaluation et la gestion des risque, ITM,AAA, DSAT, p.10. 

 .71-70لجنة االنتوساي، المرجع نفسه، ص  2 

 .2.، مجعية اجملمع العريب للمحاسبني األردنيني،  االردن، صخماطر األعمال والرقابة الداخليةسعيد سليمان،  3 

 خطر متوسط

 تقاسم

 خطر مرتفع

إجراءات التقليص/
 الرقابة

 خطر منخفض

 التحمل

 خطر متوسط

 الرقابة إجراءات

 االحتمالية

 أمهية

http://www.isaca.org/chapters9/Accra/Events/.../ERM%20ISACA.pdf
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مبعىن تقليل وهو أسلوب لتقليل آاثر اخلسارة اليت قد تنتج عن التعرُّض للمخاطرة، : اطرحتويل املخ -
وعادة ما يكون ذلك عن طريق  احتمالية املخاطر أو أتثريه بواسطة حتويل أو املشاركة مبقدار من املخاطر،

ؤمَّن وتلك اليت ي  التأمني ضد هذه املخاطر، حيث تقرِّر الشركة األخطار اليت ترغب يف حتمُّل آاثرها 
ضدها لنقل خماطرها إىل شركة التأمني، هذا وتعترب العقود أحد أساليب نقل املخاطر، حيث قد يتم النص 

أو بواسطة الدفع  ابلتأمني، االلتزامفيها على نقل املخاطر املرتتبة على العمل إىل جهات أخرى دون 
 ؛لطرف اثلث لتحمل هذا اخلطر بطريقة أخرى

تتبع بعض الدارات أسلوب التقليل من أثر املخاطر، كأن تكتفي جبزء من ملخاطر:  التقليل من ا -
أقل من حيث  ابستثمار االكتفاء، فتدخل يف مشاركات مع اآلخرين لتوزيع أثر املخاطر، أو االستثمار

تاح أمامها االستثمارحجم 
 
 المكان جتنب حدوث املخاطر، وجيب العمل على تقليل يفإذا مل يكن  امل

 اخلسائر ألدىن حد ممكن، حبيث يتم اختاذ الجراءات لتقليل احتمالية وأتثري املخاطر معا؛
أو إذا كان  هذه الطريقة عندما يتعذر إجياد طريقة عملية ملواجهة اخلطر، إىلميكن اللجوء  جتنب املخاطر: -

الدخول يف النشاطات اليت وتكون ابختاذ القرار من قبل الدارة بعدم  يف المكان توقع اخلطر قبل حتققه،
جتنبا   ، تعتقد أن هلا خماطر كبرية، كأن يكون القرار على سبيل املثال بعدم الدخول يف نشاط أو عمل

لعدم التعرُّض إىل املسؤولية القانونية، إال أن هذا األسلوب وإن كان جينب املشروع أو الشركة املخاطر 
 قد تعود عليها يف حال الدخول فيها؛املتوقعة، إال أنه حيرمها من الفوائد اليت 

يتم إتباع هذا األسلوب عند مقابلة املخاطر الصغرية واليت تكون فيها كلفة نقلها إىل جهة : قبول املخاطر -
يتم اختاذ أي إجراء  حيث يف هذه احلالة ال أخرى أعلى من كلفة اخلسائر املرتتبة على القبول هبا،

  طار.للتخفيف من احتمالية أو أتثري األخ

فحاملا ختتار الشركة الطريقة اليت تراها مناسبة لتوجيه املخاطر، فإهنا حتتاج إىل خطة للتنفيذ، حيث أن أهم 
 اليت تضمن أداء االستجابة للمخاطر بكل فعالية. جزء يف هذه األخرية هو األنشطة الرقابية،

 : التعامل مع اخلطر يف الشركة21شكل رقم 
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 المصدر : 
Bernard barthelemy, Philippe courreges, gestion des risques-methode d’optimation globale- ,édition 

d’organisation,2eme  édition , 2004, p67.      

 

VI-  األنشطة الرقابية 

 ، ساعد يف ضمان تنفيذ إجراءات الدارة  ونشرهاتعرف أنشطة الرقابة أبهنا السياسات والجراءات اليت ت
املخاطر اليت  واجهةلضمان التنفيذ الفعال لتدابري العالج للمخاطر، على سبيل املثال اختاذ الجراءات الالزمة مل

 .1هتدد حتقيق أهداف الشركة 
ومدى مالءمتها إن اختيار أو استعراض األنشطة الرقابية حيتاج إىل أن يشمل النظر يف اجلدوى منها، 

لالستجابة للخطر، واألهداف ذات الصلة، ذلك أن لكل جهة جمموعتها اخلاصة من األهداف وطريقتها اخلاصة 
ابلتنفيذ، ما ينتج عنه فروقات يف االستجابة للمخاطر واألنشطة الرقابية، حىت ولو كان جلهتني نفس األهداف 

                                                           

 .130عمان، ص ،1ط،  دار صفاء للنشر والتوزيع،دقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات املهنةتطور معايري التأمحد حلمي مجعة،  1 

 التعرف والتقدير الكمي للمخاطر

تقبل  
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 ممكن؟
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 ممكن؟
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 تقييم الخطر المتبقي

 معالجة

 تجاهله

 تعايش إنهاء تحويل
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ابية ستختلف، ألن كل إدارة هلا قابلية التعرض للخطر واحتمال ة الرقطواختذات قرارات مماثلة إال أن نتائج األنش
 1للخطر خيتلف عن الدارات األخرى.

VII-  املعلومات واالتصال 
مبا يسمح يف الوقت املناسب و  ابلشكل املناسب اوتقدميهاملعلومات ذات الصلة واالحتفاظ هبا  يتم حتديد

بشكل  داخل الشركة ابلعرضو  عموداي تتدفق أناالتصاالت جيب على من ممارسة مسؤولياهتم، و  للموظفني
 .2فعال

ويف هذا الصدد ينبغي إعالم مجيع املوظفني بوجوب اختاذ املسؤولية لدارة املخاطر، وفهم دورهم يف هذه 
العملية، وأن تكون لديهم وسائل ليصال املعلومات اهلامة إىل املستوى الداري املناسب، وجيب أن تتضمن عملية 

أهداف الشركة، املخاطر املقبولة من طرف الشركة، أدوار ومسؤوليات املوظفني  املخاطر، إدارةومات أمهية نقل املعل
 .3يف تفعيل عناصر إدارة املخاطر، وأسلوب مشرتك يف حتديد وتقييم املخاطر

VIII-  املراقبة 
 4البد من املراقبة املستمرة لفعالية عناصر إدارة املخاطر األخرى يف الشركة من خالل:

 أنشطة املراقبة املتواصلة؛ -
 تقييمات منفصلة؛ -
 املزج بني االثنني. -
اعتبار ما إذا كانت تعمل كما هو مقصود منها وأنه يتم تعديلها  دارة املخاطروتشمل مراقبة الدارة لعناصر ا 

 حسب ما هو مناسب وحسب التغري يف الظروف، ذلك أن أهداف الشركة قد تتغري مع مرور الزمن، وما ينساق
معها تغري يف املخاطر اليت تتعرض هلا ، فقد تصبح االستجابة للمخاطر اليت كانت ذات فعالية يف السابق غري 
فعالة أو يستحيل تنفيذها يف الوقت احلايل، وقد تصبح األنشطة الرقابية أقل فعالية أو تزول أمهيتها، لذا حتتاج 

، وميكن الءمتهفعالية النظام ومدى م مر، من أجل حتديد مدىالدارة ملراقبة فعالية نظام إدارة املخاطر بشكل مست
 حتقيق ذلك عن طريق املراقبة املستمرة أو التقييم املنفصل أو املزج بني الطريقتني.

 
 

                                                           
 .72لجنة االتنتوساي، المرجع السابق، ص  1 

2 The Committee of Sponsoring Organizations , le management des risques de l’entreprise-cadre de 

refirence,op-cit, p5. 

 .72ألنتوساي ، المرجع السابق، صلجنة ا 3 
4 Annie bressac conseil  , The COSO risk framework : A reference for internal control ?-Transition from 

COSO I to COSO II, IAS Conference , 25/11/2005 , disponible sur le site : 

http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/pdf/conference_2005/bressac.pdf , le 06/06/2015. 

http://ec.europa.eu/dgs/internal_audit/pdf/conference_2005/bressac.pdf
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 املخاطر إدارةاملطلب الثاين: مبادئ 
 1: رة املخاطر أناملبادئ التالية لدارة املخاطر، حيث ينبغي على إدا( ISOاملنظمة الدولية للمعايرة ) حددت

، موسالمته أمن العمالمثال ذلك  : تساهم إدارة املخاطر يف حتقيق األهداف بوضوح وحتسينها،ختلق قيمة -
  ؛االلتزام القانوين والتنظيمي، محاية البيئة، اآلداء املايل، جودة املنتج، الكفاءة يف العمليات، وحوكمة الشركات

: فإدارة املخاطر هي جزء من مسؤوليات الدارة وجزءا ال يتجزأ من ميةتكون جزء ال يتجزأ من العمليات التنظي -
 العمليات التنظيمية العادية، ابلضافة إىل مجيع املشاريع والعمليات الدارية؛ 

: إدارة املخاطر تساعد متخذي القرارات ابختاذ قرارات مدروسة، فهي تكون جزءا من عمليات صنع القرار -
ت يف الجراءات، ومتيز بني مسارات بدائل العمل، ويف هناية املطاف ميكن أن تساعد يف حتديد األولواي

 تساعد يف اختاذ القرارات فيما إن كان اخلطر غري مقبول أو إن كان عالجه كايف وفعال؛
: إدارة املخاطر تتعامل مع تلك اجلوانب من صنع القرارات اليت هي غري مؤكدة، وطبيعة تعاجل عدم التأكد -

 م التأكد، وكيف ميكن عالجها؛حاالت عد
: إدارة املخاطر اليت تكون بشكل منهجي ومنظم ويف الوقت املناسب تزيد من تتم بشكل منهجي ومنظم -

 الكفاءة واالتساق، وتكون النتائج قابلة للمقارنة وموثوقة؛
صدرها اخلربة حيث تستند مدخالت إدارة املخاطر على معلومات م: تكون على أساس أفضل ابملعلومات املتاحة -

أو التنبؤات،أو آراء اخلرباء، ومع ذلك البد على صناع القرار أن يكونوا على علم وأن  مثال، أو ردود الفعل،
 أيخذوا بعني االعتبار أي قيود على البياانت أو النماذج املستخدمة،أو إمكانية االختالف بني آراء اخلرباء؛ 

إدارة املخاطر البد وأن تتماشى مع الوضع الداخلي واخلارجي : ف تكون مصممة خصيصا إلدارة خماطر الشركة -
 للشركة  وإدارة املخاطر؛

: إدارة املخاطر أتخذ بعني االعتبار قدرات، وتصورات، والنوااي اخلارجية أتخذ يف احلسبان العوامل البشرية -
 والداخلية لألشخاص واليت من شنها أن تسهل أو تعيق حتقيق أهداف الشركة؛

: فمشاركة أصحاب املصاحل  ابلشكل املناسب والوقت املناسب خاصة أصحاب القرار فة وشاملةتكون شفا -
ن إدارة املخاطر ذات الصلة جاءت يف  الوقت املناسب، كما يسمح  وعلى مجيع مستوايت الشركة يضمن أب

 ؛كذلك ألصحاب املصلحة أخذ آرائهم عند حتديد معايري قبول اخلطر
 قادرة على التحسني املستمر.و  لتغيريلتستجيب تكون ديناميكية،مستمرة،و  -

 
 

                                                           
1International Organization for Standardization, risk management-principles and guidelines on implemen-
tation, 2008 , p2.disponible sur le site : http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43170, le 
16/2/2014. 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=43170
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 املخاطر يف الشركة إدارةاملطلب الثالث: مراحل عملية 
املخاطر متر  " فان عملية إدارةمعيار إدارة املخاطروفقا للوثيقة الصادرة عن معهد إدارة املخاطر بعنوان "  

, إىل غاية متابعة اخلطر شركةهداف السرتاتيجية للتبدأ عملية إدارة املخاطر انطالقا من األ، حيث مبراحل متعددة
 وفقا لتسلسل اخلطوات كما يلي:

 : مراحل إدارة املخاطر 17شكل رقم
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 املصدر: 

،  بتاريخ www.erma_egypt.org ، متاح على املوقع:9املخاطر، ص لدارة، ترمجة اجلمعية املصرية معيار ادارة املخاطرمعهد إدارة املخاطر، 
50/51/3519. 
 

I- شركةاألهداف اإلسرتاتيجية لل 

 األهداف اإلسرتاتيجية للشركة

 اخلطر فحص

 حتليل اخلطر
 طرتعريف اخل

 وصف اخلطر
 تقدير اخلطر

 تقييم اخلطر

 إعداد تقارير اخلطر
 الفرص والتهديدات

 القرار
 مواجهة اخلطر

 املتابعة

الت
عدي

ت
 

غية
ة ر

جع
مرا

 

http://www.erma_egypt.org/
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دد األهداف اليت تريد حتقيقها من خالل برانمج إدارة املخاطر بشكل واضح يف البداية على الشركة أن حت   
قد حتول دون حتقيق األهداف، وهذا لضافة قيمة لشركة ودقيق، بعيدا عن أي خسائر مرتبطة ابملخاطر واليت 

 وملختلف األطراف ذات الصلة.

و هناك العديد من األهداف احملتملة لوظيفة إدارة املخاطر، اذ قد تشمل احلفاظ على بقاء واستمرارية  
اخلطوة، ستكون وغريها من األهداف،  ويف حالة جتاهل هذه  أو تقليل التكاليف املرتبطة ابملخاطر، الشركة،

 إدارة املخاطر مفككة و غري متسقة. إجراءات

II- فحص الخطر 

  ؛وهو يعرب عن مجيع إجراءات حتليل وتقييم اخلطر

 :حيث يتضمن حتليل اخلطر بدوره ثالث مراحل :حتليل املخاطر -1
م األساليب :من أجل إدارة املخاطر البد أن نقوم بتحديدها أوال، حيث يتم حتديد املخاطر ابستخداتعريف اخلطر -أ

والطرائق العلمية املختلفة، والبد أن تتصف عملية حتديد املخاطر ابالستمرارية، و يتم فهم كافة خماطر الشركة على 
مستوى كل عملية وعلى مستوى كل نشاط، وهو ما يتطلب معرفة جوهرية للشركة واحمليط الذي تنشط فيه ، وكذا 

 يلية ، وما يصاحبها من فرص وهتديدات؛الفهم السليم ألهدافها السرتاتيجية والتشغ

وجيب أن تتم عملية حتديد اخلطر بشكل منظم يضمن تعريف مجيع األنشطة اهلامة للشركة  وكذا املخاطر  
والتغريات اليت تصاحبها، وتصنيفها حسب أمهيتها، ويف هذا السياق البد والشارة إىل أن أنشطة الشركة ميكن 

 1ا:تصنيفها بطرق عدة ، ومن ضمنه

: هتتم ابألهداف السرتاتيجية طويلة األجل، وميكن أن تتأثر بعدة عوامل مثل التغريات أنشطة إسرتاتيجية -
 القانونية والتشريعية، السمعة، رأس املال، تغريات احمليط اخلارجي...

 : ترتبط ابلنشاط الطبيعي واليومي للشركة، أنشطة تشغيلية -
، ر بعوامل خارجية مثل أسعار الصرفملالية للشركة والرقابة عليها ، وتتأث: هتتم إبدارة النواحي اأنشطة مالية  -

 أسعار الفائدة...

                                                           
 2ترجمة الجمعية المصرية إلدارة المخاطر، المرجع السابق، ص -معهد إدارة المخاطر 1 
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: هتتم ابلدارة الفعالة والرقابة على مصادر املعرفة، النتاج وغريمها من عوامل احلماية اإلدارة املعرفية -
 واالتصاالت؛

القانونية، مواصفات اجلودة، محاية  : يهتم بنواحي الصحة والسالمة ، اجلوانبالتوافق مع القوانني -
 املستهلك...

 وصف اخلطر: -ب

مبعىن أن يتم وصف وفحص املخاطر اليت مت حتديدها مسبقا بطريقة منهجية ومنظمة وشاملة، كاعتمادها يف جدول 
البد مثال، مع األخذ بعني االعتبار نتائج واحتماالت كل خطر، وهو الذي من شأنه أن يبني األخطار الرئيسية اليت 

 وأن تعطى هلا األولوية واليت حتتاج اىل التحليل بطريقة أكثر تفصيل.
 

 : وصف اخلطر21جدول رقم                              
 ....................................... اسم اخلطر
 الوصف غري الكمي لألحداث، وحجمها،نوعها،وعددها وعدم استقالليتها جمال اخلطر

 اسرتاتيجي، تشغيلي، مايل ، معريف، قانوين... طرطبيعة اخل
 توقعات الدارة العليا أصحاب املصلحة وتوقعاهتم
 األمهية واالحتمال التقدير الكمي للمخاطر

 احلوادث السابقة واخلربة من اخلسارة املسبقة املرتبطة ابالحداث ذات الصلة ابملخاطر جتريب اخلسارة
 ت اخلسارة والتأثري املايل للخطر،القيمة املعرضة للخطر،توقعا التحمل وامليل للخطر

 اهلدف من التحكم يف اخلطر ومستوى األداء املرغوب
 الوسائل األولية اليت يتم بواسطتها ادارة اخلطر حاليا أساليب معاجلة والتحكم يف اخلطر

 مستوايت الثقة يف أساليب التحكم املطبقة
 ات لتخفيض اخلطرتوصي اإلجراءات املتوقعة للتطوير
 حتديد الدارة املسؤولة عن تطوير السرتاتيجية والسياسة تطوير اإلسرتاتيجية والسياسة

 : ملصدرا
The public risk management association, A structured approach to Enterprise Risk Management (ERM) and the 

requirements of ISO 31000 , airmic-alarm-irm , 2010 , p.5, disponible sur le site: 

https://www.theirm.org/media/886062/ISO3100_doc.pdf , le 28/12/2015. 

 

 

 

 

https://www.theirm.org/media/886062/ISO3100_doc.pdf
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 :تقدير اخلطر -جة 
 1 ، حيث:تحقق والنتائج احملتملةأو نوعي من حيث احتمال الكن تقدير املخاطر أبسلوب كمي مي

 والبياانت التارخيية، على سبيل املثال اخلطأ وعدد احلوادث؛ الحصاءاتاألساليب الكمية: تستند على  -
 .ذاتية، ترتبط بتقييم ما هو غري ملموس، على سبيل املثال السمعة التجارية أساليبالنوعية: هي  األساليب -

أو متوسطة أو منخفضة إال أهنا تتطلب تعريفات خمتلفة من حيث االحتماالت قد تكون مرتفعة  أنكما 
التهديدات وفرص النجاح،  والنتائج من حيث التهديدات أو فرص النجاح قد تكون مرتفعة أو متوسطة أو 

، وقد تكون االحتماالت مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة إال أهنا تتطلب 52منخفضة، كما سيبنه اجلدول رقم 
  .52و 52ن رقمفة من حيث التهديدات وفرص النجاح كما سيبينه اجلدوالتعريفات خمتل

 
 : النتائج) التهديدات والفرص معا(12جدول رقم 

 
 مرتفع

 التأثري املايل على الشركة قد يتعدى مبلغ معني؛ -
 أثر ابلغ على اسرتاتيجية الشركة والعمليات التشغيلية؛ -
 قلق ابلغ ألصحاب املصلحة. -

 
 متوسط

 ملايل على الشركة يتوقع أن يقع يف مدى مبالغ معني؛التأثري ا -
 أثر معتدل على اسرتاتيجية الشركة ونشاطاهتا التشغيلية؛ -
 قلق معتدل ألصحاب املصلحة . -

 
 منخفض

 التأثري املايل على الشركة يتوقع أن يقل عن مبلغ معني؛ -
 أثر منخفض على إسرتاتيجية الشركة ونشاطاهتا التشغيلية؛ -
 حاب املصلحة.قلق منخفض ألص -

 
 2.بق ، صاسالرجع امل:معهد إدارة املخاطر ،ترمجة اجلمعية املصرية لدارة املخاطر، املصدر

 
 -التهديدات-: احتماالت احلدوث 17جدول رقم

 
 
 

                                                           
nalyse de risque : un outil d’aide à la décision pour la prophylaxie et la prévision des L'aZepeda. C.S,  1

, Centre collaborateur de l'OIE pour les systèmes de surveillance des maladies animales et maladies animales

l'analyse de risque, Etats-Unis, 2002, p .253. 
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 املؤشرات الوصف التقدير
 مرتفع

 )حمتمل(
متوقع احلدوث كل سنة أو أن فرصة حدوثه أكثر 

 %30من 
سنوات  15فرتة معينة) توقع حدوثها عدة مرات خالل

 مثال( 
 متوسط
 )ممكن(

سنوات أو أن  15متوقع احلدوث خالل فرتة 
 %30فرصة حدوثه أقل من 

سنوات  15قد حتدث أكثر من مرة خالل فرتة معينة) 
 مثال(

 منخفض
 )بعيد(

سنوات أو  15من غري املتوقع حدوثه خالل فرتة 
 %3أن فرصة حدوثه أقل من 

 مل حتدث من قبل 
 حدوثها تمالليس حم

 
 .2.: معهد إدارة املخاطر،ترمجة اجلمعية املصرية الدارة املخاطر، مرجع سبق ذكره ، صاملصدر

 
 -الفرص –: احتماالت احلدوث 18جدول رقم 

 املؤشرات الوصف التقدير

 مرتفعة

 )حمتمل(

النتيجة املفضلة قد تتحق يف سنة،أو أن فرصة 
 %20حدوثها أكثر من 

االعتماد عليها مع التأكد املعقول فرصة واضحة ميكن 
 لتحققها يف املدى القصري

 متوسطة

 ) ممكن(

توقعات معقولة للنتائج املرغوبة اليت قد تتحقق يف 
 %20و %30سنة مع فرصة حدوث بني 

 فرصة ميكن حتقيقها ولكنها تتطلب إدارة حذرة

 الفرص اليت تظهر مع اخلطة أو خارجها

 منخفضة

 ) بعيد(

بعض الفرص لنتائج مرغوبة يف احتمال وجود 
دوثها أقل من حاملدى املتوسط أو أن فرصة 

30%. 

الفرص املمكنة اليت مل يتم حبثها بعد من قبل الدارة 
 بشكل كامل؛

الفرص اليت قد يكون احتمال جناحها منخفض اعتمادا 
 على مورد الدارة املستخدمة حاليا.

 

 .2.، ص بق اسالرجع املة املصرية الدارة املخاطر، املخاطر ،ترمجة اجلمعي إدارة: معهد املصدر

 تقييم املخاطر: -2
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ويقصد هبا تقدير أثر املخاطر ومقارنة املخاطر مع املنافع املتأتية عنها،  ومقاييس املخاطر اليت وضعتها 
واالقتصادية العوائد والتكاليف ذات العالقة، واملتطلبات القانونية والعوامل االجتماعية الشركة واليت تتضمن 

 ... والبيئية، واهتمامات أصحاب املصلحة
جتاه األخطار ذات األمهية للشركة، اقرارات  ساعد الشركة يف  اختاذ حيث أن تقييم املخاطر من شأنه أن ي  

 . ، وتقدير االجراءات اليت جيب ان ت تخذاملخاطر جيب قبوهلا أو معاجلتها توفيما إذا كان

III- صاالتإعداد تقارير اخلطر واالت 

 حتتاج مستوايت خمتلفة يف الشركة معلومات متنوعة عن إدارة املخاطر.

 وتتمثل يف:،  وهي اليت ختص األطراف الداخلية للشركة التقارير الداخلية : -1
 الدارة العليا  /جملس الدارة  -أ

 معرفة أهم املخاطر اليت تواجه الشركة؛ -
  حتقق احنرافات عن املدى املتوقع لألداء؛املعرفة ابلتأثريات احملتملة على محلة األسهم عند  -
  توفري مستوايت مناسبة من الوعي داخل الشركة؛ -
  معرفة كيفية قيام الشركة إبدارة األزمات؛ -
  إدراك أمهية ثقة أصحاب املصلحة يف الشركة؛ -
  معرفة كيفية إدارة االتصاالت مع جمتمع االستثمار كلما أمكن ذلك؛ -
  ة املخاطر بفاعلية؛التأكد من تطبيق أنشطة إدار  -
 إصدار سياسة إدارة خطر واضحة حبيث تغطي فلسفة إدارة املخاطر ومسئوليتها.  -

 وحدات العمل: -ب
التعرف على األخطار اليت تندرج ضمن منطقة مسئولياهتم وأتثرياهتا احملتملة على مناطق أخرى، وأتثري املناطق  -

  األخرى على وحدة العمل؛
جتاه األهداف اسمح هلم مبراقبة األنشطة الرئيسية واملالية، ومراقبة مدى التقدم إعداد مؤشرات األداء اليت ت -

 ؛)والتعرف على التطورات اليت تتطلب التدخل )مثل التنبؤات واملوازانت
  تصميم نظم للتبليغ عن االحنرافات يف املوازانت والتنبؤات بطريقة منتظمة للسماح ابختاذ القرارات املناسبة؛ -
 نظم والسريع إىل الدارة العليا عن أي أخطار جديدة أو فشل يف إجراءات التحكم املطبقة.التبليغ امل -
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 األفراد: -جة

  إدراك مسئولياهتم عن األخطار الفردية؛ -
 إدراك كيفية املسامهة يف التطوير املستمر ألدوات إدارة املخاطر؛ -
 ثقافة الشركة ؛إدراك أن إدارة املخاطر والوعي ابملخاطر مها اجلزء األساسي يف  -
 .التبليغ املنظم والسريع لإلدارة العليا عن األخطار اجلديدة أو فشل إجراءات التحكم املطبقة -

 ارجية: اخلتقارير ال -5

تقارير املخاطر واضحة ومتوفرة ومنظمة لدى أصحاب املصلحة يف الشركة،  إعدادجيب أن تكون إجراءات 
 ط املهمة اليت البد أن يتناوهلا هذا التقرير:والبد أن يط لع أصحاب املصاحل على بعض النقا

  ؛أساليب الرقابة، خاصة املسئوليات الدارية لدارة املخاطر -

  ؛الجراءات املستخدمة يف تعريف األخطار وكيفية التعامل معها بواسطة نظم إدارة املخاطر -

 ؛تطبيق نظم الرقابة األولية بغرض إدارة األخطار اهلامة -

  ة واملراجعة.تطبيق نظم املتابع -

وجيب تسجيل أي نقص كبري غري مغطي من قبل النظام أو أي نقص يف النظام نفسه، وكذلك حتديد 
  اخلطوات اليت مت اختاذها ابلفعل للتعامل مع هذا النقص.

IV- )معالجة المخاطر) القرار، مواجهة الخطر 
ر، استنادا إىل أنواعها ودرجة حيث يف هذه املرحلة يتم اختيار وتطبيق إجراءات بغرض االستجابة للمخاط

خطورهتا، فبعض املخاطر البد من السيطرة عليها مثل وجود ضعف يف عملية النتاج والتسويق، الن استمرارها 
ويهدد أهدافها السرتاتيجية ، وأخطاء أخرى واليت ميكن جتنبها، هذا إضافة إىل  سلبا على عمل الشركة، سيؤثر

ش معها وتكييف ظروف الشركة يف ضوء معطيات تفرضها هذه املخاطر مثل بعض األخطار اليت ميكن التعاي
، أما إن كان القرار هو التحويل مثال فهنا الشركة ملزمة ابختيار شركة 1التغريات االجتماعية والتقنية والتشريعية

 التأمني املناسبة والتفاوض معها.
 2ي:حيث جيب أن يقدم أي نظام ملعاجلة املخاطر كحد أدىن ما يل

                                                           

 .22-20.مي ابراهيم، املرجع السابق، صايهاب نظ  1 
 .11املخاطر ، ص  لدارةمعهد إدارة املخاطر ،ترمجة اجلمعية املصرية  2 
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 التشغيل الفعال والكفء للشركة؛ -

 الرقابة الداخلية الفعالة؛ -

 إتباع القوانني والتشريعات. -
ويف نفس السياق فعالية التحكم واالستجابة للمخاطر داخليا مرتبطة بدرجة التخلص من اخلطر أو 

الجراءات مقارنة ختفيضه ابستخدام إجراءات التحكم اليت مت اقرتاحها، كما أهنا  ترتبط بتكلفة تطبيق تلك 
ابملزااي املتوقعة من ختفيض اخلطر، لذلك وجب على الشركة حتديد تكاليف التطبيق بدقة ذلك أهنا  ستكون 
األساس الذي ستقاس على أساسه فعالية التحكم فيها، كما البد من تقدير التكلفة املتوقعة يف حالة عدم اختاذ 

 تقرر تطبيق أو عدم تطبيق إجراءات التحكم يف اخلطر. أي إجراء، ومبقارنة النتائج ميكن لإلدارة أن

V- املتابعة 

جيب حتديث نتائج عملية حتليل املخاطر وكذلك خطط إدارهتا بشكل دوري للتأكد من التعرف الفعال  
ذلك  أن  على املخاطر وفحصها وأن إجراءات التحكم يف املخاطر اليت مت اختاذها مالئمة وال تشوهبا أخطاء،

ل يف بيئة دائمة التغري، لذلك فالتقنيات اليت كانت مناسبة يف املاضي قد ال تكون جمدية يف الوقت الشركة تعم
احلاضر أو املستقبل، لذلك جيب التعرف علي التغريات يف الشركات وعلى البيئة اليت تعمل فيها وأنه مت عمل 

 التعديالت املالئمة للنظم.

  :1د فيما إذا كانتدجيب على عمليات الرقابة والتدقيق أن حت  
  الجراءات املتبعة قد أعطت النتائج املخطط هلا؛ -
 ؛الجراءات املتبعة واملعلومات اليت مت مجعها بغرض فحص األخطار كانت مالئمة -
 .التطوير املعريف قد ساعد على الوصول إىل قرارات أفضل وإدارة األخطار مستقبال -

إدارة املخاطر فعال  برانمج حىت يكون، لذا للغاية اكون معقدي ميكن أن إدارة املخاطر وضع برانمجوعليه فان 
 :2مثل األساسيةمكوانت واضح لل وتعريف أساس قوي جيب أن يبىن على

                                                           

 .13املرجع نفسه، ص 1 
2 UAE Internal Audit Association, risk management practices and the role of internal audit , mars 2015, 

p18 , disponible sur le site: 

 https://www.iiauae.org/writereaddata/Portal/AboutUsReport/yakw41el.lsq_UAE-IAA-RM-Practices-Role-
of-IA-March-2015.pdf , le 17/01/2014. 

  
 

https://www.iiauae.org/writereaddata/Portal/AboutUsReport/yakw41el.lsq_UAE-IAA-RM-Practices-Role-of-IA-March-2015.pdf
https://www.iiauae.org/writereaddata/Portal/AboutUsReport/yakw41el.lsq_UAE-IAA-RM-Practices-Role-of-IA-March-2015.pdf
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 املخاطر؛على  الشراف سلطة -
 الجراءات؛و  والسياسات إدارة املخاطر إطار -
 ؛الرغبة يف املخاطرة -
 ؛رةجملس الداو  من قبل الدارة العليا التواصل املنتظم -
 .الرئيسية مؤشرات املخاطر -

وإمجاال فان عملية إدارة املخاطر تتطلب دورة من الضوابط املستمرة، وتتضمن كل من الوقاية من حدوث 
 ف وتصحيح املشاكل الفعلية يف حالة حدوثها. ،كما يوضحه الشكل املوايل:ااملشاكل احملتملة وأيضا اكتش

 : عملية إدارة املخاطر18شكل رقم 

 
، ترمجة شبكة التمويل األصغر يف البلدان العربية، إدارة املخاطر التشغيلية: اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، دورة تدريبية بعنوان صدرامل

 .24.، ص 3552

 

 

 

حتديد املخاطر

تطوير االسرتاتيجية
اطرواجراءات لرتتيب املخ

خفيف تصميم السياسات للت
من حدة املخاطر

حتديد تطبيق السياسات و 
املسؤوليات

ة اختبار الكفاءة ومراقب
النتائج

مراجعة السياسات

 وقائية

 هاكتشافي

 تصحيحية
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 املخاطر الفعالة إدارةاملطلب الرابع :عناصر 

لتعرض للمخاطر وقياسها ومتابعتها وإدارهتا، إن العناصر األساسية لدارة املخاطر تضم تعيني خمتلف حاالت ا        
إال أن مجيع هذه اخلطوات ال ميكن أن تنفذ بفاعلية وكفاءة إال إذا متت يف إطار نظام شامل يتكون من جمموعة من 

  :1العناصر

 : تتطلب إدارة املخاطر إشراف فعلي من قبل جملس الدارةرقابة فاعلة من قبل جملس الدارة والدارة العليا -
والدارة العليا، وجيب على جملس الدارة اعتماد أهداف، اسرتاتيجيات، وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر 

 اليت تتناسب ووضع الشركة، وطبيعة خماطرها، ودرجة حتملها للمخاطر؛
وجود هيكل فعال لدارة املخاطر، مبا يف ذلك وجود أنظمة ذات كفاءة لقياس ومراقبة حجم املخاطر  -

 غ عنها والتحكم فيها؛والبال
تبع مباشرة جمللس ن ي  أو  ،ؤدي إىل نشوء املخاطراستقالل القسم املكلف إبدارة املخاطر عن األنشطة اليت ت   -

 الدارة أو الدارة العليا؛
البد على جملس الدارة العمل على ضرورة تناسب سياسة إدارة املخاطر مع  كفاية السياسات واحلدود: -

  ؛وإتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة املخاطر املخاطر املوجودة،
: الرقابة الفعالة للمخاطر تستوجب معرفة وقياس كافة املخاطر اليت هلا كفاية رقابة املخاطر وأنظمة املعلومات -

وجملس نظم معلومات قادرة على تزويد الدارة العليا  إىلأتثري مادي كبري، وابلتايل فان رقابة املخاطر حتتاج 
 الدارة ابلتقارير الالزمة وابلوقت املناسب عن املعلومات املرغوبة؛

وفر تقارير مالية ذات مصداقية عالية نه أن ي  أ: فتوافر أنظمة الرقابة والضبط من ش كفاية أنظمة الضبط -
 تساعد على التقيد وااللتزام ابألنظمة والقوانني؛

املخاطر ودور  إدارةممارسات "حول  -العربية المارات-الداخلي ومن خالل دراسة قامت هبا مجعية التدقيق     
جمموعة املخاطر يف  إدارةاستطالع لتحديد العوامل الرئيسية اليت تسهم يف تنفيذ   إبجراءقامت  "التدقيق الداخلي
 هياملخاطر يف الشركة  إدارةبرانمج  لنشاءعوامل حاغة ضرورية  ةوقد بينت أن هناك ثالث من الشركات،

 العليا الدارةمع نفس النسبة مع إدراك املخاطر  دارةبرانمج رغي لجهود التدقيق الداخلي لتنفيذ  -ابلرتتيب: 
 2وفرض ممارسات مناسبة لدارة املخاطر. ، مث فهم اجمللس لتطبيق ادارة املخاطرألمهية إدارة املخاطر 

يق الداخلي يف إدارة املخاطر، ومعرفة العالقة املتبادلة ىل أمهية التدقإومن هنا سيتم التطرق يف املبحث املوايل 
 بينهما.

                                                           
، صندوق النقد العربي، معهد السياسات االقتصادية،أبوظبي، إدارة المخاطر و أطر أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوكابراهيم الكراسنة،  1 

 .22-22،ص. 7002
2 UAE Internal Audit Association, risk management practices and the role of internal audit , op-cit, p19. 
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 املخاطر إدارةالتدقيق الداخلي يف الشركة ودوره يف املبحث الثالث: 

عمال واملتطلبات احلديثة، تطورت مهنة التدقيق الداخلي كنشاط استجابة للتغريات املستمرة يف بيئة األ 
مبا يساهم يف تعزيز فاعلية  لموسة وحتسني العمليات التشغيلية يف الشركات،عىن إبضافة قيمة ممستقل وموضوعي ي  

وكفاءة العمليات، والتأكد من مدى االلتزام ابلقوانني والسياسات والتعليمات الداخلية، واحلكم على كفاءة نظام 
 والذي  RBIAاملخاطر  وزادت أمهيته أكثر بعد ظهور املنهج اجلديد للتدقيق الداخلي القائم على ،إدارة املخاطر

تقييم الطرق املعتمدة للتحكم هبا، و  الشركة،  الرتكيز على املخاطر اليت قد حتول دون حتقيق أهداف إىلهدف ي
والرتكيز على  حكام الضبط عليها هبدف وضع خمطط التدقيق من أجل تقييم أنظمة الضبط الداخليإوإداراهتا، و 

ساعد الدارة يف حتقيق أهداف الشركة  من خالل شاط التدقيق الداخلي ي  فن املخاطر اليت أتخذ األمهية األكرب،
 القائمة على املخاطر. إتباع مراحل التدقيق املنظمة والدقيقة

 املطلب األول :أمهية التدقيق الداخلي  يف الشركة 
والعمليات يف لقد ازدادت أمهية التدقيق الداخلي يف وقتنا احلايل وأصبحت نشاطا تقومييا لكافة األنشطة 

  :1مهية لألسباب التاليةهذه األ  زادتورفع كفايتها النتاجية، وقد  الشركة، يهدف إىل تطوير هذه األنشطة 
تسليط الضوء على الطريقة اليت يتم هبا إجناز األنشطة والعمليات داخل الشركة، فيصبح أداة رقابية هامة  -

 ادية املعقدة ؛تساعد الدارة العليا على مواجهة الظروف االقتص
نتيجة لكرب حجم الشركة وتعدد منتجاهتا وتشابك معاملها   : كرب حجم الشركات وانتشارها جغرافيا  -

نتظار الحيث أن مصاحلهم ال تسمح هلم اب ،أصبح  هناك حاجة لعمالئها إىل بياانت آمنة وموثوق فيها
تلك الشركات إىل أعمال التدقيق  لذا حتتاج ،حىت يتم تدقيق القيود من قبل مدقق احلساابت اخلارجي

 ؛الداخلي للتأكد من صحة بياانهتا املالية واحملاسبية أول أبول
يف الغالب فإن الدارة العليا حتصل على املعلومات من  : توفري بياانت ومعلومات ميكن االعتماد عليها -

ني، وابلتايل فوجود نظام إما من الدارات التنفيذية، أو من تقارير مدققي احلساابت اخلارجي مصدرين،
سهم يف توفري بياانت ومعلومات موثوقة ، وخاصة عندما تستخدم تدقيق داخلي يف الشركة من شأنه أن ي  

 ؛هذه البياانت الختاذ القرارات الدارية
:  ترتب على انتهاج أسلوب الالمركزية الدارية  يف الشركة الكبرية،  إتباع أسلوب الالمركزية الدارية -

ة قيام الدارة العليا لتلك الشركات ابلتأكيد من مدى التزام الدارات التابعة هلا ملا وضعته من خطط ضرور 

                                                           
، ملتقى وطني حول مهنة التدقيق في اثر الهندسة المالية الحديثة على فعالية دور التدقيق وحوكمة الشركاتهوام جمعة، كوردي وداد،   1 

 .13،12، ص.  7010اكتوبر11/17، سكيكدة، الجزائر،1222اوت 70الجزائر الواقع واألفاق في ضوء المستجدات العالمية، جامعة 
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ال املستثمر،  وتستخدم املوسياسات عامة، وان تلك الدارات حتقق العائد املتوقع منها على رأس 
م أداء تلك الدارات وفقا تلجأ بني احلني واآلخر إىل تقيي ، هلذا مواردها بكفاءة، وحتقق نتائج فعالة

 لتدقيق الداخلي .اب وهذا ابالستعانة ،ملعايري األداء املوجودة
 1:كما زادت أمهية التدقيق الداخلي نتيجة لتضافر جمموعة من العوامل األخرى

 حاجة إدارة الشركة إىل بياانت دورية دقيقة لرسم السياسات واخلطط واختاذ القرارات؛ -
 واهلا من السرقة والتالعب واالحتيال؛حاجة الشركة حلماية أم -
 .حاجة اجلهات احلكومية اىل بياانت دقيقة تعتمدها يف التخطيط االقتصادي -

أما وفقا للمفهوم املهين اجلديد للتدقيق الداخلي فان أمهيته تكمن يف كونه أداة داعمة البد من توافرها 
 وإدارةاحلوكمة،  ممارساتالرقابة،و أنظمة خيص داخل الشركة من أجل تقدمي خدمات أتكيدية واستشارية فيما 

ودعم حوكمة الشركات،   ،وحتسينهاأنظمة الرقابة الداخلية  وكفاية املخاطر، من خالل تقييم و احلكم على فعالية
كما سيتم واألخذ بعني االعتبار املخاطر أثناء تنفيذ مهام التدقيق   ،املخاطر و حتسينها إدارةوتقييم فاعلية عمليات 

 يف العناصر القادمة. إليهلتطرق ا

 خماطر إدارة يف الداخلي التدقيق املطلب الثاين :دور
، تطور نشاط التدقيق الداخلي مؤخرا  وأصبح يعتمد على مقاربة مع املخاطر يف الشركة عند أداء مهامه 

 :ذلك يلخص  الشكل املوايلو وحتديد وتقييم وإدارة هذه املخاطر، 
 التدقيق الداخلي: تطور مهنة 09شكل رقم

 
 
 
 
 

 : املصدر 
Ziani abdlhak , le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise : cas 

entreprises  algériennes, these pour l'obtention du titre  de docteur en science economique, université abou bekr 

belkaid de tlemcen, algerie , 2013/2014, p.159. 

 يف التدقيق الداخلي دور بشأن موقفه حتدد ورقة IIA الداخليني املدققني معهد أصدرويف هذا اجملال  
 التأكيدي  دوره خالل من الداخلي التدقيق أن إىل أشار حيث ككل، الشركة مستوى على املخاطر إدارة عملية

                                                           

 .132، ص 3552، االردن،1،،الوراق للنشر والتوزيع، طمراجعة احلساابت بني النظرية والتطبيقيوسف حممود جربوع،  1 

1111 
 االستشارة
 عمليات
 تشغيلية

1181 
 االمتثال

 مهمة حماسبية
 ومالية

 1171-1121من 
 تطور

 الوظيفة

5111 
 التقارب مع املخاطر
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منوها إىل أنه عند حتديد دور التدقيق الداخلي  جيب  الشركة، خماطر إدارة يف فعال بشكل ساهمي   واالستشاري
شكل هتديدا الستقاللية وموضوعية ول التدقيق الداخلي أن أيخذ يف اعتباره إن كان هذا النشاط ي  ؤ على مس

 الدور ذلك تقسيم مت دوقاملدققني الداخليني، وإذا كان يف المكان حتسني إدارة املخاطر، والرقابة و احلوكمة 
 1إىل:

I- التأكيدي للتدقيق الداخلي الدور: 
 :بة يتعلق فيما التأكيدات بتقدمي الداخلي التدقيق يقوم وفيه 
 إعطاء ضمان ابن العمليات اليت تستخدمها الدارة لتحديد املخاطر اهلامة فعالة؛ -
 عملية إدارة املخاطر؛ -
 يح؛توفري ضمان أبن املخاطر يتم تقييمها بشكل صح -
 عنها؛ والتقرير املخاطر تقييم فعالية مدى -
  مراجعة عملية إدارة املخاطر الرئيسية. -

II-  الدور التخصصي والوقائي  للتدقيق الداخلي 
 وفيه يقوم املدقق الداخلي بة:

 مساعدة الدارة يف حتديد وتقييم املخاطر؛ -
 تقدمي االستشارة لإلدارة فيما خيص طريقة االستجابة للمخاطر؛ -
 أنشطة وخطوات عملية إدارة املخاطر؛ترتيب  -

 جتميع وتوحيد التقارير املختلفة عن املخاطر؛ -

 تطوير إطار إدارة املخاطر واحملافظة عليه؛ -

 تدعيم  القائمني بعملية إدارة املخاطر؛ -

 تطوير السرتاتيجية املرتبطة إبدارة املخاطر وعرضها على جملس الدارة. -
III- الداخلي:التدقيق  اليت ال يتعداها  دوداحل 

يف إدارة  القيام مبهامه أثناءاحلدود اليت البد وأن ال يتعداها التدقيق الداخلي  ورقةتناول املعهد يف نفس ال       
 ، واليت تتمثل يف اآليت:املخاطر

                                                           
1 The Institute of internal auditors, le role de l’audit interne dans le management des risques  de l’entreprise , 
op-cit , p6. 
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 ؛مستوى املخاطر املقبولةحتديد  -
 املخاطر؛ إدارةتنفيذ عملية  -
 إدارة التامني عن املخاطر؛ -
 املخاطر؛ إىلة االستجابة اختاذ القرارات يف طريق -
 تنفيذ إجراءات االستجابة للمخاطر نيابة عن الدارة؛ -
 .املخاطر إدارةحتمل مسؤولية عملية  -

كما يؤكد املعهد أن الدارة هي املسؤولة عن اختاذ القرارات املتعلقة بطريقة وكيفية االستجابة للمخاطر، أما 
االستشارات لإلدارة، حول أتييده أو رفضه لقرارات الدارة التدقيق الداخلي فينحصر دوره يف تقدمي النصح و 

 املتعلقة بعملية إدارة املخاطر.

  1ومن أجل القيام مبختلف هذه األدوار  على املدقق الداخلي  اكتساب املهارات التالية :

 و التحليلي ؛ النتقاديامهارات التفكري  -
 شركة أو األفراد العاملني فيها أو النظام املتبع ؛القدرة على فهم أي عملية تدقيق سواء كانت متصلة ابل -
 املعرفة املعمقة ابملبادئ و املفاهيم و األساليب اجلديدة للرقابة الداخلية ؛ -
 االلتزام ابألخالقيات املهنية و قواعد السلوك املهين ؛ -
 لوجيا التدقيق عرب عدد متنوع من أنواع تقارير التدقيق.و التواصل مع تكن -

 
 RBIA  على املخاطر قائملتدقيق الداخلي الاإلطار العام ل لث :املطلب الثا

قدميا كانت إدارة املخاطر جزءا من التدقيق  الداخلي، لكن حديثا أصبحتا وظيفتني منفصلتني،  وظيفيا       
 عنياملخاطر تست فإدارة منهما، كل استقاللية على احلفاظ مع وتنظيميا ولكن كل وظيفة مكملة للوظيفة األخرى،

و كذلك هو احلال ، وحتديدها املخاطر تقييم يف خربة من هلا ملا املختلفة عملها مراحل يف الداخلي التدقيق إبدارة
للتدقيق الداخلي الذي  حيتاج لدراسة وحتديد وتقييم املخاطر، واليت يعتمد عليها يف حمورين أساسيني مها ابلنسبة 

نظمة،  والثاين أخذ املخاطر يف عني االعتبار عند وضع خطة دعم الدارة من خالل التأكيد على سالمة األ
التدقيق،  حتتوي كيفية مواجهة والتخفيف من آاثر هذه املخاطر على أساس الوزن واألمهية النسبية للخطر، 

   وتكثيف الجراءات اليت تتميز بدرجة خطورة مرتفعة.
                                                           

، مقال منشور على 0، جامعة بغداد، صالتدقيق الداخلي يف ظل اطار حوكمة الشركات ودوره يف زايدة قيمة الشركةعبدهللا العزاوي،  صفاء أمحد العاين، حممد1 
 .10/52/3519بتاريخ  http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11301املوقع : 

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11301
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I- تعريف التدقيق الداخلي القائم على املخاطر 

منهجية تربط التدقيق  "1:أبنه املخاطر التدقيق الداخلي القائم على IIA املدققني الداخلينيمعهد عرف ي   
الداخلي إبطار إدارة املخاطر الكلي للشركة، حيث يسمح للتدقيق الداخلي بتوفري ضمان جمللس اإلدارة أن برانمج إدارة 

  ".اطر)املخاطر املقبولة من طرف الشركة(املخاطر يدير املخاطر بشكل فعال يف حدود مستوى اإلقدام على املخ
II- مزاايه 

 2إبتباع هذه املنهجية البد أن تكون وظيفة التدقيق الداخلي قادرة على استنتاج ما يلي:
دد وت قيم وتستجيب للمخاطر اليت تكون يف مستوى يفوق أو أقلالدأن  - من مستوى املخاطر  ارة حت 

 املقبولة؛
 ست مفرطة يف إدارة املخاطر املتأصلة يف حدود املخاطر املقبولة؛أن االستجابة للمخاطر فعالة ولي -
إذا كان مستوى املخاطر املتبقية ال يتماشى ومستوى املخاطر املقبولة البد من اختاذ إجراءات تصحيحية  -

 لذلك؛
ت فعالية االستجابة وإمتام إجراءات عملية إدارة املخاطر، ومراقبتها من طرف الدارة لضمان أهنا مازال -

 تعمل بشكل فعال؛
 .أن املخاطر، االستجاابت، الجراءات سليمة ويتم البالغ عنها -
III- :متطلبات تطبيق هذا املنهج 

 3من أجل ان يكون التدقيق الداخلي القائم على املخاطر فعاال، البد على الدارة العليا التأكد من أنه:

تقييمها من قبل الدارة، وقد مت تطوير نظام دد حتقيق الشركة ألهدافها و مت التعرف على املخاطر اليت هت   -
رقايب داخلي فعال، للسيطرة على آاثرها السلبية، ومبستوى أقل من القدرة على التحمل، ويف حال عدم 

 القدرة على حتقيق ذلك يتم البالغ عنها جمللس الدارة؛
 تسجيل وتقييم املخاطر املتأصلة بطريقة تسمح برتتيبها تبعا ألمهيتها؛ -
ماد مستوايت القدرة على التحمل من قبل جملس الدارة أبسلوب واضح ميكن معه حتديد ما إذا  اعت -

 كانت املخاطر أقل أو أعلى من القدرة على التحمل؛
حتديد مهام اجلهات املسؤولة عن التأكد من فعالية اطار ومنهجية إدارة املخاطر، ومبا يشمل مسؤولية   -

 والتدقيق الداخلي، وأية إدارة أخرى هلا مهام رقابية.كل من االدارة والتدقيق اخلارجي، 
IV- :أمهية إدارة املخاطر للتدقيق الداخلي 

                                                           
1 The institute of internal auditors , risk based internal auditing , october2014 , p.1, disponible sur le site : 

https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf  , le 09/04/2014  
2 The institute of internal auditors , risk based internal auditing ,october 2014, op-cit,p2. 
3 Grant thornton , risk based internal audit, disponible sur le site : www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf, 

le 04/11/2015. 

https://global.theiia.org/standards-guidance/topics/Documents/201501GuidetoRBIA.pdf
http://www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf


 الفصل الثاين                                                                   دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر

82 
 

 1 تتجلى أمهية إدارة املخاطر يف عملية التدقيق الداخلي يف النقاط التالية:
 تركيز أعمال التدقيق على النواحي ذات األمهية؛ -
 األولوية؛ تقليل الوقت الالزم للتعرف على املخاطر وترتيبها حسب  -
 ختفيض تكلفة التدقيق؛ -
تسةةةهيل عمليةةةة االتفةةةاق مةةةع إدارة الوحةةةدات علةةةى خطةةةط العمةةةل الالزمةةةة ممةةةا يزيةةةد مةةةن كفةةةاءة تطبيةةةق  -

 اخلطط التصحيحية ويزيد من سرعة التطبيق.
V- الفرق بني التدقيق القائم على املخاطر ومناهج التدقيق التقليدية 

 2عمال عن املناهج التقليدية بعدد من اجلوانب والعناصر تتمثل يف:ختتلف منهجية التدقيق القائم على خماطر األ
، بينما تتم بشكل RBIA تقييم املخاطر يعترب عملية مستمرة يف إطار منهج التدقيق القائم على املخاطر -

 دوري ضمن املنهجيات التقليدية؛
طر إن وجدت ال يتم دعمها يف إطار مناهج التدقيق التقليدية فان سياسات وإجراءات الرقابة على املخا -

التدقيق، بينما وفق منهج التدقيق  حملبشكل كامل من قبل الدارة العليا، وال تتم مبشاركة أعضاء الشركة 
تتم املوافقة عليها ودعمها ابلكامل من قبل الدارة العليا، ومبشاركة مجيع  RBIA القائم على املخاطر

 التدقيق؛ حملأعضاء الشركة 
ة التدقيق التقليدية يتم البحث وحتديد املخاطر ومن مث تتم عملية التعامل معها، بينما يف يف إطار منهجي -

يتم التعامل مع املخاطر بشكل دائم ضمن عملية  RBIA  إطار منهجية التدقيق القائم على املخاطر
 منظمة ومستمرة، ويتم اختاذ الجراءات التصحيحية املالئمة يف حينها؛

جد من املخاطر مع نظام التدقيق، وذلك الن التدقيق و   طالقائم على املخاطر إىل ربيدعو منهج التدقيق  -
أجل التقليل من هذه املخاطر، واالحتفاظ ابملخاطر يف احلدود املقبولة، وللتعامل مع املخاطر ، فان ذلك 

وضع يتطلب من إدارة الشركة الوقوف على مستوايت اخلطر، وحتليلها هبدف تسهيل فهم أتثريها، و 
 ؛االسرتاتيجيات املالئمة للتعامل معها

وفق أسلوب التدقيق القائم على املخاطر يتم استخدام موارد التدقيق بشكل أمثل، من خالل الرتكيز على  -
املناطق األكثر خطورة، بينما املناهج التقليدية يتم توزيع موارد التدقيق على كل الوحدات واألنشطة بغض 

 .3ملرتبطة هباالنظر عن درجة املخاطر ا
 
 

                                                           

، 3552، ملتقى دويل حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة، األردن ، أثر ادارة املخاطر)التشغيلية( على البيئة الرقابية والتدقيق الداخليصاحل رجب محاد، 1 
 32ص

 .22،29، ص.3554، 1، مكتة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع،ط-حداثة وتطور-التدقيق القائم على خماطر األعمالنظمي ابراهيم، ايهاب 2 
3  Grant thornton , op-cit , p.10. 
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 RBAI على املخاطر مراحل التدقيق الداخلي القائماملطلب الرابع:
ر املدقق مبجموعة من املراحل أثناء قيامه أبنشطة التدقيق الداخلي، وكأسلوب حديث أصبح املدقق مي 

خلطة السنوية إعداد او  الداخلي يقوم هبذه األنشطة آخذا بعني االعتبار املخاطر يف كل مرحلة من مراحل عمله،
معتمدا على مدخل  ،والدارات والوحدات واألنشطة ذات املخاطر العالية إبعطاء األولوية يف التدقيق لألعمال

، حيث يبدأ ابلرتكيز على أهداف الشركة واملخاطر اليت تؤثر عليها، RBIAاملخاطر الداخلي القائم علىالتدقيق 
التنبؤ ابألحداث املسببة هلذه املخاطر، وتقييم أتثرياهتا يف حالة من خالل  فهي تتعامل مع املخاطر قبل حدوثها،
من الرتكيز على املاضي إىل الرتكيز على املستقبل، مما حتول هنا  فاالهتمامحدوثها الختاذ الجراءات العالجية، 

 .ه من تقدمي التوجيهات والتوصياتوفر للتدقيق الداخلي رؤية واضحة متكني  
  1كما يلي: IIA ثالث مراحل رئيسية حددها معهد املدققني الداخليني يقوم هذا املدخل على

العليا  ساهم فيه جملس الدارة والدارة :احلصول على فهم عام عن املدى الذي املستحقة  تقييم املخاطر -
يف حتديد وتقييم وإدارة ومراقبة املخاطر، وهو ما يوفر مؤشرا على موثوقية سجل املخاطر عند ختطيط 

 التدقيق؛ مهام
: حتديد التأكيدات واالستشارات املطلوبة اخلاصة بفرتة معينة، عادة ما تكون التخطيط للتدقيق دوراي -

سنة، من خالل حتديد وترتيب أولوايت كل اجملاالت حسب ما يقتضيه تقدمي أتكيدات موضوعية ، مبا 
 يتضمن عمليات إدارة املخاطر؛

ييم املخاطر بصفة فردية لتقدمي أتكيدات على جزء من إطار إدارة : يتم تنفيذ مهام تقمهام التدقيقتنفيذ  -
 املخاطر،  مبا يتضمن التخفيض من خطر وحده أو جمتمع مع جمموعة من املخاطر.

يكون انتج عن رغبة مسؤول ل بعد حتديد اجلهة املراد تدقيقها، والذي قد ححيث تنطلق هذه املرا 
على خطة التدقيق السنوية املصادق عليها من اهليئات العليا للشركة، أو  اختيارهالتدقيق الداخلي الذي يستند يف 

على طلب اجلهة  اعلى طلب من جهات داخل الشركة مثل الدارة العليا، أو أن يكون بناء   اأن يكون بناء  
رقابة تتعلق بنظام ال استشاريةاخلاضعة للتدقيق نفسها، واليت تطلب مساعدة التدقيق الداخلي بتقدمي خدمات 

 عملية إدارة املخاطر اخلاصة ابلنشاط اخلاضع لدارهتا؛ الداخلية أو
 كما يلي:  IIAوميكن أن نوضح هذه املراحل كما تناوهلا معهد املدققني الداخليني  

 

 : مراحل التدقيق الداخلي القائم على املخاطر11شكل رقم
RBIA  

                                                           
1  The institute of internal auditors , risk based internal auditing ,october2014, op-cit,p2-3. 
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 املصدر:   
1  The institute of internal auditors , risk based internal auditing ,october2014, op-cit,p3. 

I-  (تقييم املخاطر األوىل)املرحلة 
، الدارةتقييم املخاطر املدركة من طرف  حيث عند االنتهاء من هذه املرحلة يكون املدقق الداخلي قد استطاع 

 .التدقيق إسرتاتيجية املوافقة على، ابلضافة إىل وجلنة التدقيق عن هذا التقييم الدارة وإبالغ
 تقييم املخاطر: -1

على حتديد وتقييم واالستجابة للمخاطر، وهذا من  الدارةحيث يعمل املدقق يف هذه املرحلة على تقييم قدرة 
 1خالل:

                                                           
1   The institute of internal auditors , risk based internal auditing,  12may 2014 ,p.1,2, disponible sur le site :  

www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf , le 08/09/2014.  

 
 

 تقييم املخاطر املدركة

التخطيط للتدقيق 
 دوراي

 تقييم املخاطر فرداي

 اإلدارة جلنة التدقيق

نظرة شاملة عن 
 التدقيق إسرتاتيجية

 خمطط التدقيق

 سجل املخاطر التأكيدات املطلوبة

 نتائج التدقيق
 تدفق أعمال التدقيق    
       املصادر املمكنة  

 ارير التدقيق الداخليتق

http://www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf
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ركة، وتقييم ما مت اختاذه لتحسني إدارة مناقشة فهم جملس الدارة وكبار املديرين للمخاطر احمليطة ابلش -أ
 املخاطر مثل التدريب، وإعداد استبياانت بشأن املخاطر، ومقابالت مع مديري املخاطر؛

 احلصول على الواثئق اليت توفر تفاصيل عن: -ب
 أهداف الشركة؛ -
 كيف يتم حتليل املخاطر مثل تسجيل أثرها واحتماهلا؛ -
 دد املخاطر املقبولة،ونظام تسجيل املخاطر املتأصلة واملتبقية؛التعريف املتوفر من طرف اجمللس الذي حي -
دد أهداف الشركة؛ -  الجراءات املتبعة من أجل حتديد املخاطر اليت هت 
 كيف ي نظر لعمل إدارة املخاطر كجزء من عملية صنع القرار؛ -
 العمليات املتبعة من الدارة يف إبالغ املخاطر عرب املستوايت املختلفة للشركة؛ -
مصادر املعلومات املستخدمة من قبل الدارة واجمللس من أجل أن ي ؤكدوا ألنفسهم أن الطار يعمل  -

 بفعالية،  وإدارة املخاطر يف حدود املخاطر املقبولة؛
 سجل املخاطر اخلاص ابلشركة؛  -
 أي تقييمات من طرف الدارة أو اجمللس من أجل حتديد املخاطر احمليطة ابلشركة؛ -
 ري إىل االلتزام إبدارة املخاطر.أية تقارير تش -

 ؛استخدام املعلومات والواثئق اليت مت مجعها، وتقييم خماطر الشركة -ج
 إىل جلنة التدقيق والدارة؛ دركةنتيجة تقييم خماطر الشركة امل ابالغ -د
العمل مع الدارة لتحديد أي إجراءات جيب اختاذها نتيجة هذا التقييم، فالدارة قد ت كلف املدقق  -ه

 خلي مهمة القيام بوظيفة استشارية؛ الدا
 .اختاذ قرار صياغة إسرتاتيجية التدقيق واحلصول على املوافقة من طرف الدارة وجلنة التدقيق -و

 : RBIAالتدقيق الداخلي القائم على املخاطر إسرتاتيجية -5

 1 :أيخذ ابحلسبان العناصر الثالثة التالية التدقيق الداخلي القائم على املخاطروهنا 

 ؛تقدميهامنه توقع يم ع التأكيدات اليت نو  -
 لتدقيق؛لتخطيط الاملستخدم من أجل  الطار -
 .قدمها أن ي   من املتوقعنوع خدمات االستشارة اليت  -

                                                           
1 The institute of internal auditors , risk based internal auditing  12may 2014,op-cit,  p2 :4. 
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 :إسرتاتيجية خاصة مبهام  التأكيد -أ

 ري اليتأو املعاي وفقا لألهداف تعمل أبن عمليات الرقابة أتكيداتتقدمي ل التخطيط  التدقيق الداخلي على  ينبغي 
 ؛وضعها سبق

يف إطار العناية املهنية الالزمة انه جيب أن يتنبه  1335ويف هذا الصدد ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم  
املدقق الداخلي إىل املخاطر اهلامة اليت قد تؤثر على األهداف أو العمليات أو املوارد، هذا حىت وان كانت إجراءات 

 املهنية الالزمة ال تضمن وحدها أن مجيع املخاطر اهلامة قد مت حتديدها.التأكيد متت ابلعناية 

 ختطيط التدقيق: إطار -ب

من خالل سجل خماطر الشركة، وحاجتها للتقدمي أتكيدات  صاغي   التدقيق الداخلي القائم على املخاطر ختطيط  
  ؛على أهدافها

 :إسرتاتيجية خاصة ابملهام االستشارية -ت

ها مستوى خماطر منخفض، قد يهدف التدقيق الداخلي إىل ختصيص وقت لتحسني عمليات يف الشركات اليت في 
 إدارة املخاطر، واهلدف من هذا النوع من االستشارات هو حتسني إدارة  املخاطر يف الشركة.

لرئيس أنه عند قبول مهمة استشارية ينبغي على ا 3515ويف هذه النقطة ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم  
التنفيذي للتدقيق أن أيخذ بعني االعتبار إمكانية حتسني إدارة املخاطر، وإضافة قيمة، وحتسني عمليات الشركة، وجيب 

 إدراج املهام االستشارية اليت مت قبوهلا ضمن خطة التدقيق.

 حالة مزيج من املخاطر: -3

سم معني، مع بقاء خماطر أخرى معلومة يف من املمكن أن يكون ابلشركة عدة أقسام وانه يتم إدارة املخاطر يف ق 
يف هذه احلالة جيب على التدقيق الداخلي أن ال يستنتج أن إدارة املخاطر ابلشركة فعالة األقسام األخرى ال يتم إدارهتا، 

ويتم إدارة كل املخاطر، بل جيب تقدمي تقرير عن خطر وجود خليط من املخاطر، ووضع إسرتاتيجية تدقيق بشكل 
 كل قسم من أقسام الشركة.  مفصل عن

املخاطر، كما  إىلبرانمج تفصيلي استنادا  إبعداديقوم املدقق الداخلي  RBIAلتدقيق املبين على املخاطر وفقا لف  
جيب على املدقق الداخلي حتديد وتقييم املخاطر املرتبطة ابلنشاط "  a1-2210نص عليه معيار التدقيق الداخلي الدويل رقم 
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" وهو ما يساعده على ختصيص املوارد على مناطق اخلطر األكثر أمهية واليت هي حباجة أكثر  ق،...اخلاضع للتدقي
 . للتدقيق من غريها

II- (خطة التدقيق إعداد )املرحلة الثانية 

 اليت حتصل عليها املعلومات انطالقا منالجراءات  مرحلة التخطيط بتحديديقوم املدقق الداخلي يف  
ا على للخطر، واملرتبطة بتلك الجراءات مثل التنظيم، التمويل...واليت يتم حتديدها بناء   حول العمليات املعرضة

سجل املخاطر لنظام إدارة املخاطر، والذي يشكل هيكل لكل املخاطر املتعارف عليها، حيث أثناء مرحلة 
املخاطر  ر وإشراك إدارة التخطيط السنوي لعمليات التدقيق الداخلي يتم تقييم مواضع التدقيق من منظور املخاط

 1.يف تقييم املخاطر
أنه جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي  3515ويف هذا الصدد ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم  

أن ي عد خطة مبنية على املخاطر من أجل حتديد أولوايت نشاط التدقيق مبا ينسجم وأهداف الشركة،كما ينص املعيار 
يف إطار اعتبارات التخطيط انه البد أن أيخذ املدقق الداخلي بعني االعتبار املخاطر املرتفعة واألهداف  3351رقم 

واملوارد والعمليات اخلاصة هبذا النشاط، ابلضافة إىل الوسائل اليت من خالهلا يتم البقاء على املخاطر يف املستوى 
 حتسينات هامة عليها. املقبول، ومدى مالءمة إدارة املخاطر، وفرص إدخال

ويف هذه املرحلة يهدف املدقق الداخلي إىل وضع خطة تدقيق تصف كافة عمليات التدقيق، واليت يتعني 
 االضطالع هبا على فرتة حمددة عادة ما تكون سنة.

 
 : إنشاء خطة التدقيق11شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 karlheinz kuting, claus-peter weber,internal audit handbook, springer, 1ère  édition,  USA , p.446. 
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 املصدر:

 The institute of internal auditors , risk based internal auditing ,13 october 2014,p.4,disponible sur le site : 

www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf , le 08/09/2014. 

 1نية البد من :من أجل حتقيق املرحلة الثاو 
 حتديد االستجاابت وعمليات إدارة املخاطر حسب هدف التأكيد املطلوب:  -1

                                                           
1  The institute of internal auditors , risk based internal auditing ,13 october 2014,p : 2-6,disponible sur le site : 

www. iia.org.uk,  le 09/08/2014. 
 

إسرتاتيجية التدقيق 
 الشاملة

 سجل املخاطر املطلوبة التأكيدات

 خمطط التدقيق

حتديد االستجاابت حسب 
 التأكيدات املطلوبة

تصنيف وحتديد أولوايت 
 املخاطر

ربط االستجابة مبهام 
 التدقيق

 وضع خطة دورية للتدقيق

 اإلدارة جلنة التدقيق التقرير

قائمة االستجاابت مصنفة 
حسب األولوية, بياانت 

 املخاطر

قائمة استجاابت التدقيق 
املالحظة، املخاطر, 

 ذات اولويةبياانت 

تدفق أعمال 
 التدقيق    

       املصادر املمكنة  
تقارير التدقيق 

 الداخلي

http://www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf
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االستجاابت  جيب على التدقيق الداخلي مراجعة متطلبات التأكيد للجنة التدقيق، وسجل املخاطر وقائمة كل 
 حسب ما تتطلبه  أهداف التأكيد، وجنبا إىل جنب مع معلومات املخاطر املرتبطة هبا.

 : االستجابة للخطر حسب هدف التأكيد11ول رقم جد
 عمليات التدقيق االستجابة للخطر

 خطط ومشاريع لهناء أنشطة العمل إهناء األنشطة إذا كانت املخاطر املرتبطة هبا عالية ومكلفة
 مراقبة اخلطر حتمل اخلطر
 عمليات حتويل اخلطر نقل اخلطر

تشغيلية اليت كانت حمور التدقيق وتشمل احملاسبة والرقابة ال عالج اخلطر
 الداخلي على مر السنني

 املصدر:
The institute of internal auditors , risk based internal auditing ,13 october 2014,p.4,disponible sur le site : 

www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf , le 08/09/2014. 

 وهنا جيب على التدقيق الداخلي تقدمي ضماانت على عملية إدارة املخاطر:
 ابن العمليات املستخدمة لتحديد وتقييم املخاطر واالستجاابت مناسبة؛ -
 يع أجزاء الشركة ، والرقابة على كل هذه العمليات.أن عمليات إبالغ املخاطر تشمل مج -
 يف وحتديد أولوايت املخاطر:تصن   -3

إذا كان هناك عدد كبري من املخاطر البد من تصنيفها وترتيبها ترتيبا منطقيا، وهذا بواسطة وحدات العمل، أو  
 حسب الوظائف واألنظمة، أو حسب األهداف.

قيق الداخلي والتدقيق الداخلي جيب أن ي عطي األولوية حسب االستجاابت اليت مت تدقيقها، ومن أهم غات التد 
أن حتديد األولوية يكون ابلرجوع إىل حجم املخاطر ومسامهة االستجابة يف إدارة اخلطر،  RBIAالقائم على املخاطر 

حيث كلما كان حجم املخاطر كبريا وكانت االستجابة غري فعالة يف إدارة عدد كبري من املخاطر كلما كانت هلا أولوية 
 يف أعمال التدقيق.

 هام التدقيق:بط املخاطر مبر  -3

 هناك طريقتان لربط املخاطر اليت يتعرض هلا التدقيق: 

http://www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf
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أو األهداف، أو خالل وحدات العمل، تصنيف املخاطر من ، على سبيل املثال جمموعة من املخاطر -
فيما خيص أتكيدات  له نشاط التدقيق الداخلي قدميالوظائف، أو النظام، ويقرر التدقيق أي منها س

 املرتبطة هبا. للمخاطر الستجابةا

وهذا األسلوب له ميزة أنه سيتم تغطية وإدارة  كل املخاطر، ولكنه قد يكون من الصعب حتديد وحدات التدقيق 
 اليت تعطى الشركة هلا األفضلية يف حجم التدقيق، مثل حتديد عدد ساعات عمل التدقيق؛

سناد املخاطر له، والتأكيدات : حيث خيصص عملية تدقيق لكل وحدة عمل أو نظام وإإنشاء كيان التدقيق -
ينبغي أن يقدمها هذا التدقيق، هذا األسلوب له ميزة تغطية منطقة واحدة مبهمة واحدة والسماح بتعريف 

 حجم وحدات التدقيق بشكل مناسب.
 وضع خطة دورية لتدقيق احلساابت: -4

، املتاحة املوارد مع أن تكتمل ميكن لتدقيقعمليات احتديد أي و  تدقيق لكل األايم الالزمة تقدير عددحيث يتم  
 .الدعم االستشاري نطاقمع توفري 

 الستكمال كافية ما إذا كانت املوارد يسلط الضوء على RBIA التدقيق الداخلي القائم على املخاطر 
إذا   مهام التدقيقعدد  اخنفاض يف أو، زايدة يف عدد املوظفني قرتحي للتدقيق الداخلي أن ميكن،و العمل املخطط له
 .كافية كانت هناك موارد

فإن  ومع ذلك ، يف اخلطة ليتم تضمينها عمليات التدقيق مجيع حتديد عند االنتهاء من هذه املرحلة يكون قد مت 
 هذه املعايري وميكن أن تشمل ر، املخاط من معايري أخرى على أساس عمليات التدقيق تضيف الشركاتمن  الكثري

 االدارة.من قبل  التدقيق املطلوب أو زاميتدقيق إل، لتغيري اخلاضعة املناطق

 تقدمي التقارير إىل اإلدارة وجلنة التدقيق: -2
وينبغي أن ، إىل جلنة التدقيق للموافقة عليها قدمأن تمع الدارة و  لتدقيق احلساابت دوريةال طةاخل جيب أن تناقش

 توفر:
 ؛املخاطر واالستجابة  ارةإدتدقيق  أعمالتنفيذ  املطلوبة عندتأكيدات وال تفاصيل عن املخاطر -
 اذا كانت مطبقة؛ أعمال التدقيق لسنوات سابقة إىل استنادا املطلوبة تأكيداتالتفاصيل املخاطر و  -
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اقل  إىليف احلد من املخاطر  الدارةتنفيذ خدمات استشارية ملساعدة  تفاصيل املخاطر عندما يتم -
 ؛وارد املتاحة للعمل االستشاريامل إىل إشارةمن مستوى املخاطر املقبولة، أو على األقل 

 أثر أي قيود على املوارد؛ -
 سياسة الشركة؛ اليت تفرضها قيودالغطى بسبب خماطر مل ت   أية -
 .ومرجعيته اخلطة تتوافق مع أنشطة التدقيق الداخلي أنالتأكيد على  -

ن اتبعا إداراي إىل وهنا البد أن يتمتع املدقق الداخلي ابالستقاللية التنظيمية يف هيكل الشركة وأن يكو  
، حىت تسهل 1115أعلى مستوى يف اهليكل الداري للشركة، كما نص عليه املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم 

 املصادقة على خطة التدقيق الداخلي املبنية على املخاطر.

حمدودية املوارد على خطة أنه على املدقق الداخلي أن ي علم الدارة واجمللس بتأثري  3535كما يشري املعيار الدويل 
 العمل.

III- (تنفيذ التدقيق )املرحلة الثالثة 
حيث هتدف هذه املرحلة إىل تقدمي أتكيدات هلا عالقة ابألعمال، األنشطة، والنظم قيد التدقيق،  

 1والجراءات املعرفة يف خطة التدقيق من خالل:

ستوى أعلى وأقل من املستوى املقبول التأكد من أن الدارة قامت بتحديد وتقييم واالستجابة للمخاطر مب -
 للمخاطر؛

 على حساب املخاطر املتقبلة؛ تأصلةأن االستجابة للمخاطر فعالة و ليست مفرطة يف إدارة املخاطر امل -
 ؛ملعاجلة ذلك إجراءاتكانت املخاطر املتبقية ال تتماشى مع املخاطر املقبولة جيب اختاذ   إذا -
من قبل الدارة لضمان  ايتم مراقبتهو  ،اابت فعالة، واجناز الجراءاتاستج وفرإجراءات إدارة املخاطر ت   -

 عمل بشكل فعال؛ت تمازال ااهن
 صنف بشكل فعال ويتم تبليغها.املخاطر، االستجاابت، والجراءات ت   -

 : تنفيذ التدقيق15شكل رقم
 
 

                                                           
1   The institute of internal auditors , risk based internal auditing  12may 2014,op-cit,  p.2. 
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 املصدر:
   The institute of internal auditors , risk based internal auditing  12may 2014,op-cit,  p1.  

 
 مخطط التدقيق

إنشاء خمطط 
 دقيق الداخليالت

تقييم احلطر املستحقة 
 للوحدة اخلاضعة للتدقيق

قائمة االستجابات 

مصنفة حسب 

 الخطر األولوية،بيانات

قائمة االتدقيق تعرض 

المسؤوليات، المخاطر 

 واولويات البيانات

 مقارنة بين
 خ.م.ف /خ.م.م

  

 أتكيد نطاق املهمة

مناقشة ومتابعة 
 ضوابط الرقابة

 التحقق من األدلة

 ديراتتقييم تق
 املخاطر املتبقية

 تقرير التدقيق ستجابةخالصة اال

 اإلدارة جلنة التدقيق

قاعدة بياانت 
 التدقيق
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  1ومن أجل حتقيق هذه األهداف البد من اختاذ اخلطوات التالية:

 إنشاء خطة لنطاق املهمة: .1

تشمل وهو ما يستدعي من املدققني فهم املرحلتني السابقتني من اجل وضع مشروع نطاق املهمة، و  
معلومات حول استنتاجات املخاطر املدركة، ونتائج إسرتاتيجية التدقيق، وعنوان املهمة ، ومعلومات مرتبطة بتقدمي 

 .أتكيدات حول االستجاابت املتخذة الدارة املخاطر ، ومن مث اخلطر الذي مت إدارته من خالل هذه االستجاابت

 تقييم اخلطر املستحق للوحدة اخلاضعة للتدقيق: .3
هنا التدقيق الداخلي يتخذ إجراءات أكثر تفصيال مما كان يف املرحلة األوىل، واملعايري املستخدمة يف هذه املرحلة و  

جيب أن تكون متسقة مع ما مت استخدامه يف املرحلة األوىل وحاالت أخرى، واملهمة ميكن أن تشمل تدقيق 
أو االعتماد على خرباء، وجيب أن تعكس أهداف  املخاطر احملددة من طرف الدارة واليت قد حتتاج إىل إضافة

 املهمة نتائج ذلك التقييم.
انه جيب ان يتمتع املدقق الداخلي ابملعرفة الوافية  1315ويف هذا الصدد نص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم  

كن ليس متوقعا منه أن تكون اليت متكنه من تقييم خماطر االحتيال والكيفية اليت تدير هبا الشركة تلك املخاطر، ول
 لديه نفس خربة الشخص الذي تكون مسؤوليته الرئيسية اكتشاف االحتيال والتحقيق يف ذلك.

 
 استنتاج مستوى املهمة للخطر املدرك: .2

وظيفة التدقيق الداخلي جيب أن ت عطي أتكيدات حول فعالية  تقييم الشركة األويل من عدمه، فقد حيتاج 
 .من خالل مقارنة اخلطر املدرك الفعلي مع اخلطر املدرك املتوقع للتغيريهذا التقييم األويل 

  أتكيد نطاق مهمة التدقيق: .9
 حيث البد أن يكون شامال وكافيا حبيث يتم حتقيق أهداف املهمة؛

 مناقشة ومراقبة ضوابط الرقابة .0
 الضوابطكانت ما ان   حتديد اهلدف من ذلك هو و  التدقيق،اختبارات  األوىل من هي املرحلة هذه 

 تعمل اأهن اهلدف و حتقيق هذا تعمل علىو مصممة  إدارة املخاطر أن إطار الدارة لضمان املستخدمة من قبل
 .كما مت تصميمها

                                                           
1    The institute of internal auditors , risk based internal auditing,  12may 2014,op-cit,  p 2:3. 
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الرتكيز األساسي له  ي  يكونأثناء تنفيذ عملية التدقيق  RBIAعلى املخاطر  القائم الداخلي فالتدقيق 
خلية نشطة وفعالة يف جتنب املخاطر أو احلد منها، حيث إن كان هناك نقص كانت الرقابة الدا  إذاحول اختبار ما 

 .1فان املدقق يوصي بزايدة فعالية الضوابط الداخلية

 ...:التحقق من األدلة، املواضيع اإلرشادية .2

وأبهنا تعمل  ،هذه األنشطة هي حباجة أيضا إىل تقدمي أدلة إضافية حول االستجابة للمخاطر الرئيسية 
 .2تعمل ، وأهناالضوابط الرقابية صدستنتاجات حول ر االومن اجل دعم  ،عالبشكل ف

 3 لتأيت بعدها اخلطوات التالية:

  توثيق نتائج أعمال التدقيق: .2

فان املدقق الداخلي وأثناء تنفيذه لعملية التدقيق   RBIA على املخاطر قائمال الداخلي  لتدقيقلابلنسبة  
 يتوصل نتيجة أو مالحظة كل بني الربط يتم حبيث ،  اخلاصة العمل أوراق إىل اطرابملخ املتعلقة املعلومات ضافت  

 الداخلي،  والتدقيق املخاطر إدارة بني ابلتعاون التوصيات صياغة يتمويف الوقت نفسه   املوجودة، املخاطر مع إليها
 األخرى احلقائق أو معني خطر مبعاجلة خاص بشكل تتعلق مناسبة توصيات تقدمي ميكن ذلك إىل ابلضافة
 معينة. داخلية توجيهية ملبادئ االمتثال عدم مثل االستنتاجات، يف املذكورة

 اإلدارة للمخاطر املتبقية: ديرتقييم تق .2

هنا البد من تقدمي استنتاجات حول النطاقات احملددة يف سجل املخاطر، وينبغي أن تؤدي إىل نتائج  
خاطر املتبقية بشكل عام، وإذا كان هناك فشل يف األنظمة، على حول الطريقة اليت  حددت هبا  الدارة امل

 التدقيق الداخلي تقدمي أتكيدات إن كان  هذا ينعكس على استنتاجات املخاطر املدركة  على  مستوى الشركة؛

أنه عندما خيلص الرئيس التنفيذي  3255ويف هذا الصدد ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم 
داخلي أن الدارة قد قبلت مبستوى مرتفع من املخاطر غري مقبولة للشركة، فعلى الرئيس التنفيذي أن للتدقيق ال

ل الشكال جيب إبالغ اجمللس بذلك.  ي ناقش املسألة مع الدارة، وإذا مل حي 
 

                                                           
1 karlheinz kuting , op-cit , p 446. 
2 The institute of internal auditors , risk based internal auditing,  12may 2014,op-cit,  p :3. 
3 karlheinz kuting , ibid , p 446  
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 املخاطر اليت غطت املهمة: إدارةاستنتاجات بشأن االستجاابت وعمليات  .4
عمل، واالستنتاجات حتتاج أن يتم ربطها ابملخاطر اليت مت تمدى كان  أيواىل  جراءاتالهذا يغطي كل 

 ؛من خالل االستجاابت إدارهتا
 التقارير والتجاوب معها: إعداد .15

، التدقيق إدارةوهنا البد أن يكون وفقا لسياسة الشركة، مبا يتضمن مستوايت التدقيق املطلوبة من قبل  
مبا ، املناسبة الجراءات العالجية اختاذ قرار بشأن حتمل مسؤولية حنو جيعلها على الدارةوينبغي مناقشة النتائج مع 

 .سجل املخاطرأية تغيريات على يف ذلك 
رقم كما والبد أن تتوفر يف هذا التقرير بعض الصفات النوعية اليت ذكرها معيار التدقيق الداخلي الدويل  

 .، الكمال، األثر البناء، ويف الوقت املناسب"راالختصا، أال وهي: الدقة، املوضوعية، الوضوح، 3935
أنه جيب على الرئيس التنفيذي للتدقيق  3525ويف هذا الصدد ينص معيار التدقيق الداخلي الدويل رقم  

الداخلي أن يرفع بصفة دورية تقاريرا إىل الدارة العليا واجمللس حول أهداف وصالحيات ومسؤوليات وآداء نشاط 
 وفقا خلطة عمله، وجيب أن تتضمن املخاطر اهلامة اليت تتعرض هلا الشركة.التدقيق الداخلي 

وحيرص التدقيق الداخلي القائم على املخاطر على متابعة تنفيذ التوصيات اليت نص عليها التقرير،  
نظام الرقابة فاملتابعة قد تؤدي إىل االعتماد أكثر على  أنشطة التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر، مثل اختبار وتقييم 

الداخلية على  أساس املخاطر ، وهذه األنشطة البد وان تنسق بني وحدة التدقيق الداخلي ووحدة إدارة 
واهلدف من كل هذه األنشطة هو السيطرة على املخاطر وإدارهتا  ابلشكل الكايف والذي يقلل من  املخاطر،

والذي ينص أنه جيب على  3055الداخلي رقم  وي ؤكد ذلك املعيار الدويل للتدقيق، 1تعرض الشركة للخسارة
  الرئيس التنفيذي للتدقيق أن ي عد ويضع ويقوم بتحيني نظام متابعة النتائج اليت مت إبالغها إىل الدارة.

 تلخيص نتائج التدقيق للجنة التدقيق: .11

إن مل و ، دقيقوهذا من خالل دعم متطلبات اللوائح اليت تطبق يف الشركة و الوفاء مبتطلبات ميثاق الت 
، شركةأهداف ال حتقيق مبا فيه الكفاية لضمان تدار املخاطر ما إذا كانت الرأي حول، تقدمي من امليثاق يكن جزءا

 .وضمن حدود معقولة
 

                                                           
1 karlheinz kuting , op-cit , p. 442 
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 1ويف آخر هذه املراحل أييت تكرار دورة التدقيق الداخلي القائم على املخاطر :
هي دورية، والفرتة الفاصلة بني مراجعة تقييم التدقيق  RBIAإن منهجية التدقيق الداخلي القائم على املخاطر 

الداخلي للمخاطر املدركة والتخطيط للتدقيق يعتمد على طبيعة الشركة، وما هو عدد املرات اليت تتغري فيها الظروف، 
 نة التدقيق.وكيف يف كثري من األحيان جيب أن تقدم تقريرا عن إدارة املخاطر،و املدة الفاصلة البد أن حتدد مع جل

 كما أن غري يف إسرتاتيجية التدقيق، و التغيري يف سجل اخلطر ،  يفالتغيريات يف تقييم املخاطر املستحقة قد 
تغريات يف االستجابة للمخاطر قد تغري أي استجاابت حتتاج إىل التدقيق الداخلي، والطريقة اليت يتم توزيعها ملهمة ال

 ختلفة.التدقيق وأوليات عمليات التقييم امل
 ابلضافة إىل وجود مصادر أخرى للتغيري:

 عمل التدقيق؛ -
 إطار إدارة املخاطر؛ -
 البيئة اخلارجية؛ -
 .الشركة أهداف -

جانب تركيز عمله على املخاطر  إىل RBIAاملخاطر التدقيق الداخلي القائم على  أنويف األخري نستنتج 
طر اليت تقوم هبا املخا إدارةكل مرحلة من مراحل عملية املخاطر يف   إدارةمراجعة  ويساهم يف حتسني  ،ذات األمهية

 ي:الشركة كما يل
 املخاطر إدارة متابعة وتدقيق عمليةدور التدقيق الداخلي يف :  11جدول رقم

 
 املخاطر إدارةمسامهة الدقيق الداخلي يف عملية  املخاطر إدارةمراحل 

 
 

األهداف اإلسرتاتيجية إلدارة 
 املخاطر

راد حتقيقها من امل هدافاأل ومعرفةاملنتهجة  املخاطر إدارة سياساتمراجعة 
وتقييم  برانمج إدارة املخاطر من خالل الواثئق اليت توفر تفاصيل عن ذلك؛

مدى قيام األهداف على مستوى الشركة بتوفري بياانت واسعة وإرشادات عما 
صنع  ، وكيف ي نظر لعمل إدارة املخاطر كجزء من عمليةتريد الشركة حتقيقه

 القرار يف الشركة؛
 
 
 

ن املخاطر احمليطة ابلشركة قد مت حتديدها دون إغفال أي تقدمي أتكيد أب
عن اكتمال عملية حتليل املخاطر ومالءمتها،  أتكيدية خدمات تقدميو ، خطر

مبا يف ذلك تقدير أمهية املخاطر ، وتقدير احتمال حدوثها وحتديد التصرفات 
                                                           

1 The institute of internal auditors , risk based internal auditing  12may 2014,op-cit,  p.4 
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مراجعة تقارير تقييم املخاطر اليت مت ابلضافة إىل ا بشأهنا، الواجب اختاذه فحص املخاطر
فحص أسلوب االستجابة للمخاطر الذي مت  و وضعها من قبل الدارة،

 ؛األسلوبدى مالءمة هذا عن متقدمي أتكيد من أجل اختياره، 
 
 

 تقارير اخلطر واالتصاالت

لومات، للتأكد من تقييم التقارير املتعلقة ابملخاطر، وتدقيق ما حتويه من مع
كان هذا التقرير قد مت توصيله يف الوقت   إندقتها ومالءمتها ومشوليتها، وفيما 

وانه أيخذ  ،أن عمليات إبالغ املخاطر تشمل مجيع أجزاء الشركة، و املناسب
 ؛وما يتولد عنها من خماطر األحداثابالعتبار تغري 

 
 
 

معاجلة املخاطر)القرار/مواجهة 
 اخلطر(

 اعتماد و للمخاطر، تعرض لكل التصدي كيفية حول املاضية قرارات ال تقييم
 أن من املناسب،  والتحقق الوقت يف هلا واالستجابة للتعامل األمثل اخليار
كانت املخاطر املتبقية ال   يف حالو  .وجه أكمل على تنفيذه مت قد القرار

 كنما ميك،  ملعاجلة ذلك إجراءاتتتماشى مع املخاطر املقبولة جيب اختاذ 
 خطر مبعاجلة خاص بشكل تتعلق مناسبة توصيات تقدمي للمدقق الداخلي

 ؛معني
 
 

 املتابعة

التأكد من أن الدارة تقوم مبراقبة برانمج إدارة املخاطر للتأكد من أنه مازالت 
 وأنه مت عمل التعديالت املالئمة للنظم.تعمل بشكل فعال، 

وهذا إطار إدارة املخاطر ابستمرار،  يقوم املدقق الداخلي مبراقبة مكوانتكما 
 وتقييم حتديد عملية نتائجحتديث  وذلك بغرض حسب طبيعة الشركة 

مبا يتناسب إسرتاتيجية التدقيق، بيان مدى احلاجة إىل تعديل  املخاطر و
 وأنشطة الشركة وما يستجد عليها من أةحداث،

 .ة اعتمادا على ما مت عرضه سابقاالباحث إعداد: من املصدر
وعليه فمن خالل هذا املنهج اجلديد فان تركيز عمل التدقيق الداخلي يكون حول املخاطر اهلامة  

 .ةشركتدقيق عملية إدارة اخلطر داخل المتابعة و  مثوحتديدها من قبل الدارة، ومن مت وصفها والرئيسية كما 
 : مراعاة املخاطر يف تنفيذ التدقيق الداخلي11جدول رقم

 العالقة مع املخاطر مراحل التدقيق
حتديد الجراءات اليت تتضمن معلومات عن العمليات اليت تتعرض للمخاطر  - مرحلة التخطيط

 ؛على سجل املخاطر وإعطائها األولوية االعالية بناء  
 استنادا اىل حجم اخلطر ومسامهة االستجابة يف إدارة اخلطر؛ ترتيب املخاطر -
ة من املخاطر، أو  خيصص عملية ربط املخاطر مبهام التدقيق،إما مبجموع -

 ؛تدقيق لكل وحدة عمل أو نظام وإسناد املخاطر له
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ميكن أن  لتدقيقعمليات احتديد أي و  تدقيق لكل األايم الالزمة تقدير عدد -
 ؛املتاحة املوارد مع تكتمل

 املصادقة على اخلطة من طرف اجمللس وجلنة التدقيق. -
يعمل املدقق على تقييم همة من خالل املرحلة السابقة، و يتم صياغة مشروع نطاق امل مرحلة التنفيذ

 املستخدمة من قبل الضوابطما إن كانت  حتديدللوحدة اخلاضعة للتدقيق، و املخاطر 
 اأهن اهلدف و حتقيق هذا تعمل علىو مصممة  إدارة املخاطر أن إطار الدارة لضمان

 ؛ كما مت تصميمها تعمل
ت املتعلقة ابملخاطر إىل أوراق العمل اخلاصة ابملدقق أثناء تنفيذه لعملية تضاف املعلوما مرحلة أوراق العمل

التدقيق حبيث يتم الربط بني كل مالحظة أو نتيجة يتوصل إليها مع املخاطر اليت 
ويتم بعد  الطريقة اليت  حددت هبا  الدارة املخاطر املتبقية بشكل عام،  يتعرض هلا،و

 إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي؛ ذلك صياغة التوصيات ابلتعاون مع
 يقوم الذي التقرير يف التدقيق عملية خالل إليها التوصل مت اليت النتائج وضع يتم التقرير إعدادمرحلة 

 ويتم الالزمة، والتوصيات املخاطر حتديد التقرير يتضمن حبيث الداخلي، املدققإبعداده 
 ابألخذ املخاطر إدارة إىل تعليماهتا تصدر بدورها اليت العليا لإلدارة التقرير رفع

 املخاطر وتوضيح بتقييم املخاطر إدارة تقوم حبيث تنفيذها، ومتابعة املدقق بتوصيات
 ا، جتنبه وكيفية للخسارة التعرض احتمال على الرتكيز مع وحتليلها

افظ املدقق على برانمج يضمن متابعة مرحلة املتابعة  . التقرير عليها نص اليت التوصيات تنفيذ حي 
 ة اعتمادا على ما مت عرضه سابقا.الباحث إعداد: من املصدر
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 :الفصل خالصة

من خالل هذا الفصل تبني أبن املخاطر موجودة داخل الشركة ال ميكن جتاهلها، واخلطر هو خليط من  
تمل وقوعه، وهذا لوجود احتمال حدوث خس ائر مرتبطة مبمارسة أي ظروف يف البيئة اخلارجية و البيئة الداخلية حي 

نشاط يف أي شركة مهما كان نشاطها، حيث عندما يتم إدراك املخاطر احمليطة ابلشركة، فان هذه أول خطوة 
 يطبق منهجي أسلوب الشركات، فهي يف الدارة واملساءلة عناصر من أساسي عنصر لتالفيها، هلذا فإدارة املخاطر

 املخاطر حتديد يف اعتماد طرق منهجية خالل من ألهدافها هاحتقيق يدعم الذي األمر الشركة، نطاق على
طريقة حتديد األولوايت، واملوازنة بني املخاطر ذات االحتمالية الكبرية  الشركة، متبعة يف ومراقبتها وتقييمها

رة املخاطر هنج إدا من ليبقى اهلدفواخلسائر القليلة ، مقابل املخاطر ذات االحتمالية القليلة واخلسائر العالية،  
 تنفيذ على حيث يقوم ،سرتاتيجيةاال أهدافها حتقيق من استمرارية الشركة،  ومتكينها ضمان على املساعدة هو 

 اجلميع. يتقاغها مسؤولية العملية هذه جعل و الشركة، نطاق على املخاطر إدارة عملية
نشطة التدقيق الداخلي  قادرة هلذه األهداف، ذلك أن أ اداعم اأساسي اويعترب التدقيق الداخلي عنصر  

املخاطر , حيث  حتول  إدارةعلى حتقيق القيمة املضافة، وهذا من خالل الفهم العميق للمخاطر وتدقيق مراحل 
هنج يعمل على أساس التعامل مع  إىليف السنوات األخرية من الرتكيز على العمليات املالية واألحداث السابقة 

، فال ي نظر إىل مدى االمتثال للسياسات RBIAخلي القائم على املخاطرمن خالل التدقيق الدا املخاطر
والجراءات فقط ، بل يتعداه  إىل مدى الفعالية يف حتديد وتقييم املخاطر، ابلضافة إىل السرتاتيجية الدارية 

الرتكيز على و ، و كذلك االنتفاع من عمليات إدارة املخاطر يف رسم خطة التدقيق لمخاطر ومراقبتهل الستجابةل
أن  إال .ليبقى التكامل والتبادل بني الوظيفتني غة تسهم يف توفري نتائج أكثر فعالية  ،املخاطر ذات األمهية العالية

أين متتد هذه العالقة يف دعم أنشطة الشركة، وهذا ما سيتم التعرف  إىلالسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا السياق 
 حوكمة الشركات. يف جتسيددور التدقيق الداخلي : ةب عليه يف الفصل الثالث املوسوم
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 متهيد:

شهدت العقود األخرية أزمة  ثقة عصفت مبهنة احملاسبة والتدقيق و اهنيار العديد من الشركات الكربى 
والتنظيم والشراف ، ، نتيجة غياب املمارسات وإجراءات الرقابةنوأرثر أندرس،  ووورلد كوم،  اينرونمثل شركة 

والفصاح عنها بشكل سليم، ما أدى إىل بعث ، الفعال على الشركات، وعدم مصداقية وشفافية القوائم املالية
 تساؤالت حول مهنة التدقيق ودور املدقق يف كل هذا.

بضبط  مرتبطجديدة كمفهوم ت  حوكمة الشركامصطلح واستجابة لكل هذه التطورات ظهرت  
ي صبح التدقيق  أناملمارسات احملاسبية، وانطالقا من أمهيتها وضرورة وضعها حيز التطبيق فليس من املستغرب 

الداخلي من الضرورايت اليت تشغل اهليئات العلمية يف الوقت احلايل، وأخذه أمهية كبرية كونه األساس الذي ترتكز 
 إدارة املخاطر بني امللكية والدارة، خاصة يف ظل دوره اجلديد يف تقييم وحتسني نظم عليه احلوكمة يف ظل الفصل 

 ودوره االستشاري وخدمة كل األطراف ابلشركة مبا يساهم يف حتقيق قيمة مضافة هلا.

 مباحث رئيسية: ةمن أجل التطرق إىل الفصل ابلتحليل والدراسة مت تقسيمه إىل ثالث

 ام حلوكمة الشركاتالع اإلطار: األولاملبحث  -
، ابلضافة  ت هذا املصطلحاليت تناول ريفاتيهدف إىل التعرف على نشأة وتطور احلوكمة، وخمتلف التع 

 ؛جتسيدها وخطوط الدفاع الثالث املسامهة يفحوكمة الشركات، إىل املبادئ اليت تقوم عليها، وأطراف 
  يف  حتقيق قيمة مضافة ودورها للتدقيق الداخلي  ةثالثال األبعاد:ثايناملبحث ال -

احلديثة وهي  ةالثالث هخالل أبعادإبراز دور التدقيق الداخلي يف إضافة قيمة للشركة من  يهدف إىل  
 الرقابة الداخلية، إدارة املخاطر، حوكمة الشركات؛ 

 جتسيد حوكمة الشركاتاملبحث الثالث: التدقيق الداخلي يف الشركة ودوره يف  -
 سهامات التدقيق الداخلي مبفهومه اجلديد يف جتسيد حوكمة الشركات.يهدف إىل التطرق إىل إ
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 العام حلوكمة الشركات اإلطار: ولاملبحث األ

أصبحت حوكمة الشركات من املوضوعات املهمة اليت تفرض نفسها على جدول أعمال املنظمات املهنية    
يل، وفصل امللكية عن الدارة، األمر الذي أدى إىل ظهور الدولية يف السنوات األخرية، نتيجة للعوملة واالنفتاح الدو 

مشاكل الوكالة وتضارب املصاحل بني األطراف، هذا ابلضافة إىل الفضائح املالية اليت طالت كربايت الشركات 
نتيجة عدم االمتثال ابلسلوك األخالقي وضعف آليات الرقابة، واستفحال الفساد املايل والداري واحملاسيب، هذا 

الذي يرجع يف أحد جوانبه إىل دور مدققي احلساابت، وأتكيدهم على صحة البياانت املالية وما تتضمنه  األخري
 .من معلومات حماسبية خمتلفة عن الواقع واحلقيقة الفعلية للشركات

، وحرصت على تناول وقد احتل هذا املفهوم صدارة اهتمامات العديد من املنظمات االقتصادية واحملاسبية الدولية واحمللية 
، جلنة  IMFصندوق النقد الدويلمفهوم ومبادئ واحلوكمة، ومقومات وأساليب تطبيقها، وكان على رأس هذه املؤسسات 

، هذه األخرية اليت ترجع الرايدة  OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، و WBابزل،  البنك الدويل 
م، 3559م وآخرها إصدار عام1444على مراحل متعددة منذ عام ة،ستة مبادئ أساسية للحوكمجلهودها يف إرساء 

 وتعد هذه املعايري األكثر قبوال وانتشارا يف خمتلف الدول والدراسات األكادميية.
 :حوكمة الشركات مفهوم وتطوراملطلب األول: 

منظمات إن مصطلح حوكمة الشركات من املصطلحات اليت عرفت انتشارا واسعا واهتماما كبريا من طرف 
 مهنية دولية مؤخرا،حيث تعددت وتنوعت جماالت دراساهتا وحتليلها حبسب تطلعات واهتمامات كل جهة.

I- نشأة حوكمة الشركات  
 كلمة إغريقية إىل Corporate Governance“الشركات " حوكمة مصطلح يعود أصل 

 يف  السفينة رابن قدرة عن تعرب اليت، 1مبعىن يقود  Gubernare "واملشتقة من الفعل"  " Gubernatorقدمية"
 يف وشريفة نزيهة وسلوكيات نبيلة وأخالق قيم من ميتاز به وما والعواصف واألعاصري، األمواج سفينته وسط قيادة

 ،هباألصحا وإيصاهلا عهدته يف اليت والبضائع لألماانت ومحايته الركاب ورعايتهم، وممتلكات أرواح على احلفاظ
 مث الوصول" ميناء" إىل هبا وصل ما فإذا الحبار أثناء هلا تتعرض اليت األخطار وضد نةضد القراص عنها ودفاعه

 governer good"  2" جيدا املتحوكم القبطان عليه أطلق ساملا، مهمته من الحبار"  "ميناء إىل عاد
وال اللذان يعدان أول من تنا A.Berle ،G Means أما عن جذور فكرة حوكمة الشركات تعود إىل  

 the modern corporation and private property""عندما أكدا يف كتاب موضوع فصل امللكية عن الدارة،
                                                           

1 Maurice basle , évaluation des politique et gouvernance a différent niveaux de gouvernement , économique 
de bretagne, n °2 , 2000, université de rennes, rennes, , p.17 

حول دور الحوكمة  ملتقى دولي، لجنة التدقيق الداخلي كمدخل لتفعيل مبادئ الحوكمة في الشركات ورفع ادائهاشيد، بوفاسة سليماني، سعيدالي ر 2 

 .2،1، ص.1123نوفمبر 22/11 الجزائر،الشلف،،في تفعيل اداء المؤسسات واالقتصاديات، جامعة حسيبة بن بوعلي 
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 ،1م1932عام على ضرورة وجود آليات للرقابة على الشركات حلل مشكلة تعارض املصاحل اليت تضر ابلشركة ككل
الكي الشركة من جراء املمارسات السلبية وأتيت حوكمة الشركات لسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري وم

 Jensen م من قبل 1422وطرحت مشكلة الوكالة عام  اليت من املمكن أن تضر ابلشركة وابلصناعة كلها.

meckling   م من قبل 1425ويف عامFama eugene  حيث أشارا أن فصل امللكية عن الدارة سيؤدي حتما
 corporate finance"يف مقاله  م 1442 عامal  و  Mitchel   أتكيد ، ويف نفس السياق أييتإىل صراع ابلشركة

and governace  "كذلكو  Monks و Minow   م يف مقاهلما 3551عامcorporate governace" " بعد فرتة من
                        .    2الزمن على إمكانية حل مشكالت الوكالة أو ختفيفها، وذلك من خالل التطبيق اجليد آلليات حوكمة الشركات

وأصبح  هذا املصطلح شائع االستخدام من قبل اخلرباء، السيما أوالئك العاملون يف املنظمات الدولية   
والقليمية واحمللية،  فظهور نظرية الوكالة وما ارتبط هبا من إلقاء الضوء على املشكالت اليت تنشأ نتيجة تضارب 

لشركات وبني املالكني، أدى إىل زايدة االهتمام والتفكري يف ضرورة وجود جمموعة املصاحل بني أعضاء جمالس إدارة ا
من القوانني واللوائح اليت تعمل على محاية مصاحل املسامهني، واحلد من التالعب املايل والداري الذي قد يقوم به 

عتبارهم اجلهة اليت متسك بزمام أعضاء جمالس الدارة والدارات التنفيذية هبدف تعظيم مصاحلهم اخلاصة، وذلك اب
 األمور داخل الشركة كما يوضحه الشكل املوايل. 

 : نظرية الوكالة13شكل رقم

 

 

 

 

 
 املصدر:

vernance ul’audit interne au cœur de la dynamique de la goMohammed chérif madagh, Samira rym madagh, 
 comme la gouvernance d'entreprise conférence national sur, et enjeux pratique :lecture théorique d’entreprise

un mécanisme visant à réduire la corruption financière et administrative , biskra , algerie, 6/7may 2012, p.5. 

ض املنظمات الدولية، وذلك اهتمام مبفهوم حوكمة الشركات من قبل بعوعلى الصعيد الدويل كان هناك  
من خالل قيام اهليئات العلمية  واجلهات التشريعية إبصدار جمموعة من اللوائح والقوانني والتقارير والقواعد اليت 

م قامت اللجنة الوطنية واخلاصة 1422عام يف حيث تؤكد على أمهية التزام الشركات بتطبيق تلك املبادئ، 
                                                           

1 Claude bourqui, corporate gouvernance, revue de l'expert-comptable suisse, 2002,  genéve, , p.1125. 
2 Karim ben khediri , gouvernance d'entreprise et couverture des risques financier –étude empirique sur les 

entreprises français ,mémoire de fin d'étude,  université de Poitiers, Poitiers, p.5.  

 املسامهون
 ن(و الرئيسي (

 صاحب الشركة

 املدير
 وكيل( (

 صانع القرار

 عقد
 نظرية الوكالة

 املالك
 )الرئيسي(

 صانع القرار)+(
 )الوكيل(

 مما يولد
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 Treadwayتقريرها املسمى " إبصدار SECاملالية والتابعة ملنظمة القوائم  إعدادابالحنرافات يف 

Commission"  والذي تضمن جمموعة من التوصيات اخلاصة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، وما يرتبط هبا من
منع حدوث الغش والتالعب يف إعداد القوائم املالية، عن طريق االهتمام مبفهوم الرقابة الداخلية وتقوية مهنة 

م أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  1444، أما عام 1التدقيق اخلارجي أمام جملس إدارة الشركات
OECD   مبادئ حوكمة الشركات واملعنية مبساعدة الدول األعضاء وغري األعضاء ابملنظمة لتطوير األطر القانونية

صة، من خالل تقدمي عدد من اخلطوط واملؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة واخلا
 .الرشادية لتدعيم إدارة الشركات

يف اآلونة األخرية إثر إفالس بعض الشركات الدولية الكربى مثل  عدا آخروقد أخذت حوكمة الشركات ب   
ساد م وكذلك ما شهده االقتصاد األمريكي مؤخرا  من اهنيارات مالية وحماسبية جراء الف3551عام  ورلدكومو انرون

إصدار                    م مت 3553، حيث عامالداري وفقدان الشفافية والفصاح الكايف يف احلساابت اخلتامية
 "SARBANES OXLEY ACT"  الذي ركز على الفساد املايل والداري الذي يواجه العديد من الشركات

 .                             2الشركات إدارة من خالل تفعيل الدور الذي يلعبه األعضاء غري التنفيذيني يف جمالس

II- تعريف حوكمة الشركات 
يعترب مصطلح حوكمة الشركات من أهم املصطلحات اليت أخذت تنتشر على املستوى العاملي خالل  

الية العقدين األخريين يف معظم االقتصادايت الناشئة واملتقدمة، نظرا  الرتباطها ابجلوانب التنظيمية واحملاسبية وامل
 واالقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 تعريف احلوكمة يف اللغة:  -1
                 على املستوى احمللي والقليمي مل يتم التوصل إىل مرادف متفق عليه يف اللغة العربية ملصطلح      

" corporate gouvernance استخدام والبدائل، فهناك من ذهب إىل  تاالقرتاحا"حيث و جدت العديد من
، ابلضافة إىل حوكمة، حاكميةومصطلحات أخرى مثل  حكمانيةوهناك من استخدم مصطلح  حكممصطلح 

ملا للكلمة من داللة أن الشركات  حكمحيث تتفق عدد من اآلراء على استبعاد كلمة   ،عدد من البدائل األخرى
ملنع، وغالبا ما يستعمل للفصل بني يف اللغة تدور حول الفصل وا حكمهي احلاكمة والفاعلة، كما أن كلمة 

                                                           

 ..12، ص3554، السكندرية، الدار اجلامعية، دراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واالداريسليمان،  حممد مصطفى1 
 حممد مصطفى سليمان، املرجع نفسه.2 
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، وهو ما يبتعد عن املعىن املقصود، كما مت 1املتنازعني ومنع اخلصومة، أو املنع من الظلم والفعل الضار وما يسوء
ملا يرتبط يف بنائها اللغوي من تشابه ومتاثل، فيضيع املعىن املقصود، ومت استبعاد كلمة  حكمانيةحتاشي كلمة 

قد ينتج عن استعماهلا من خلط مع إحدى النظرايت املسماة نظرية احلاكمية، واليت تتطرق  كذلك ملا  حاكمية
   حلكم وسلطة وسياسة الدولة، هذا ابلضافة إىل استبعاد البدائل املطروحة األخرى ألهنا تبتعد عن جذر الكلمة

اوالت واملشاورات مع عدد من وبعد العديد من احملابالجنليزية، "  governance") ح ك م( فيما يقابل مصطلح
" من حوكمة الشركاتمصطلح " اقرتاحخرباء اللغة العربية واالقتصاديني والقانونيني املهتمني هبذا املوضوع، مت 

يف رأينا أن الرتمجة العربية) حوكمة( للمصطلح االجنليزي جممع اللغة العربية، حيث أكد يف بيان له : "  طرف
هي أوال جاءت وفق الصياغة العربية مبحافظتها على اجلذر والوزن، وهي اثنيا ترمجة صحيحة مبىن ومعىن، ف

 .2" تؤدي إىل املعىن املقصود ابملصطلح االجنليزي وهو تدعيم مراقبة نشاط الشركة ومتابعة القائمني عليها
قارير مصطلح " حوكمة الشركات" نظرا لشيوع استخدامه يف الرتمجات املقبولة لت ةالباحث توقد اعتمد 

 .املنظمات الدولية، وكذا شيوع استخدامه يف الدراسات احملاسبية

 التعريف االصطالحي  -5
ال يوجةةد تعريةةف موحةةد متفةةق عليةةه بةةني كافةةة االقتصةةاديني والقةةانونيني واحملللةةني والكتةةاب والبةةاحثني ملفهةةوم  

 البعض منها: بل يوجد عدة تعريفات ومفاهيم وذلك تبعا الهتماماهتم وميوالهتم نذكر ،احلوكمة

هي جمموعة من اإلجراءات والعمليات اليت "  DCEO :3 فبالنسبة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
مبوجبها يتم توجيه الشركة والسيطرة عليها، فهي تعطي اهليكل املالئم الذي تستطيع من خالله توزيع احلقوق واملسؤوليات 

، املسامهني، وابقي أصحاب املصلحة ، ووضع القواعد واإلجراءات دارةاإلبني خمتلف األطراف يف الشركة مثل جملس 
الالزمة الختاذ القرارات، وحتديد اهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقها وآليات الرقابة على 

 ."اآلداء

                                                           

 .2،ص.3351سامب لدراسات األسواق املالية السالمية، السعودية،-دراسة فقهية-حوكمة شركات املسامهةامحد بن حممد الرزين، 1 
دور احلوكمة  ملتقى دويل خول، ادراج آليات احملاسبة عن زكاة االموال ضمن لوائح احلوكمة هبدف تفعيل أداء الشركاتهشام عمر محودي، عزيزة بن غيلة، 2 

 .9، ص. 3512نوفمرب  14/35 اجلزائر،الشلف،،يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي
3The Organisation for Economic co-operation and development , disponible sur le site :    http://www.oecd.org/ 

, le 10/03/2015. 

http://www.oecd.org/ 

http://www.oecd.org/
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النظام الذي يتم "  1:فتعرف حوكمة الشركات أبهنا ASCA أما مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني 
من خالله إدارة ورقابة منشآت األعمال، كما يُنظر للحوكمة على أهنا وسيلة لتعزيز الشفافية واملساءلة، وابلتايل ميكن 

التالية:املسئولية االئتمانية، الشفافية، املساءلة، الرقابة، وقواعد   توصيف البناء الفاعل لنظام حوكمة الشركات على األسس
  "؛املهينالسلوك 

 وجودها،  الشركات فيه متارس الذي اإلطار" 2 :فاعتربها CIPE اخلاصة الدولية املشروعات ملركز ابلنسبة 
 التنظيمات املصاحل وواضعي وأصحاب واملسامهني اإلدارة، جملس وأعضاء املوظفني بني فيما العالقة على وتركز احلوكمة

 ؛ "الشركة عمليات على اإلشراف يف افاألطر  هذه كل بني التفاعل وكيفية احلكومية،

األسلوب الذي حيقق التوازن بني األهداف االقتصادية "  3:أبهنا يعرفها sir adrain cadbury أما 
حوكمة الشركات يشجع على  إطار، وبعبارة أخرى، أخرىواالجتماعية من جهة، وبني األهداف الفردية واملشرتكة من جهة 

هذه املوارد، واهلدف من ذلك  إدارةلموارد، وحيث أيضا على توفري نظم احملاسبة واملساءلة عن االستخدام األمثل الفعال ل
 ".بني مصاحل األفراد والشركات واجملتمع اإلمكانهو التقريب قدر 

إجراءات تستخدم من طرف  " 4أيضا قدم تعريفا حلوكمة الشركات أبهنا: : IIA ومعهد املدققني الداخليني 
ملصاحل، لإلشراف على املخاطر وإدارهتا بواسطة اإلدارة، ومراقبة خماطر املنظمة، والتأكد من كفاية الضوابط ممثلي أصحاب ا

 الرقابية لتجنب هذه املخاطر، مما يؤدي إىل املسامهة بشكل مباشر يف اجناز األهداف وحفظ قيم الشركة".

 .الذي مبقتضاه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها"النظام " 5احلوكمة  أبهنا: Cadburyوعرفت جلنة كادبوري        

 السابقة يتضح أبهنا اتفقت إمجاال على أن حوكمة الشركات هي: ريفاتمن التع
 ميكن مبوجبه أن ت دار وتراقب أعمال الشركة؛ نظام  -
 ؛وإجراءاتعمل على توجيه الشركة والسيطرة عليها وفق  قواعد ت   -

                                                           

 .52/11/3519بتاريخ   www.ascasociety.orgمجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، متاح على املوقع  1 
 ، متاح على املوقع:3.،ص3552، القاهرة،قائمة ابملصطلحات املتعلقة حبوكمة الشركاتمركز املشروعات الدولية اخلاصة،2 
 arabia.org-www.cipe   52/11/3519بتاريخ. 
 .22.، ص3554املنظمة العربية للتنمية االدارية، مصر، االستفادة من أدوات الرقابة وادارة املخاطر خلدمة حوكمة الشركات،، حممد سليمان صالح 3 

4 Dana, Hermanson R. &Larny, Rittenberg , op-cit, p.27 
5
Tarek youssef ,  Corporate Governance  An Overview – Around the Globe1, grant thornton, Egypt ,p.2, 

disponible sur le site: www.eiod.org/uploads/Publications/Pdf/Corp.%20Governance-1.pdf,  le 02/02/2016. 

 

http://www.ascasociety.org/
http://www.cipe-arabia.org/
http://www.eiod.org/uploads/Publications/Pdf/Corp.%20Governance-1.pdf
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 املرتبطة املصاحل و األطراف وأصحاب األسهم انحية، ومحلة الشركة من رةتنظيم العالقة بني إداتساهم يف   -
 ابلشركة؛ 

 هتدف إىل التأكيد ابن الشركة تدار لفائدة املسامهني ؛  -
حتقيةةةةةق األهةةةةةداف ابسةةةةةتعمال وسةةةةةائل وآليةةةةةات حمةةةةةددة واختةةةةةاذ قةةةةةرارات وتعزيةةةةةز الشةةةةةفافية واملسةةةةةاءلة تسةةةةةاهم يف  -

 والنزاهة.
 

  OECD مة التعاون االقتصادي والتنمية: مبادئ منظيناملطلب الثا

هناك مبادئ عامة حلوكمة الشركات تصدرها هيئات دولية متخصصة مثل صندوق النقد والبنك  
، من أجل تقييم وحتسني الطار القانوين واملؤسسي OECD الدوليني، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

نظام موحد حلوكمة الشركات ميكن أن يطبق يف مجيع الدول، والتنظيمي اخلاص حبوكمة الشركات، حيث ال يوجد 
أن تكون مفهومة ومتاحة هو اهلدف من هذه املبادئ لكن يبقى احلصول على نفس النتائج،  و  إىلويؤدي تطبيقه 

للمجتمع الدويل، وليس الغرض منها أن تكون بديال عن النظم املعتمدة، ابختصار عند تطبيق هذه املبادئ جيب 
 .1يف االعتبار ثقافة الدولة املراد التطبيق هبا، وما يرتبط هبا من نظم سياسية واقتصادية وقانونية وتعليميةاألخذ 

م، حيث تشري منظمة التعاون االقتصادي  3559م ومت تعديلها عام 1444مت إصدار هذه املبادئ عام 
املهام اليت مت االضطالع هبا يف  أنه ليس هناك منوذج واحد سليم حلوكمة الشركات، إال أن OECD والتنمية

الدول أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وأيضا داخل املنظمة ذاهتا أسفر عن تعريف بعض العناصر 
 املشرتكة اليت حتدد ما هي األساليب السليمة حلوكمة الشركات، كما أن املبادئ الصادرة عنها ليست ملزمة

، وتشكل هذه املبادئ أساسا ملبادرات احلوكمة يف كل من ن مبثابة نقاط مرجعية، بل الغرض منها أن تكو وإجبارية
 . دول املنظمة أو غريها من الدول على حد سواء

 خطوطا توفر ألهنا األكادميية، راساتوالد الدول خمتلف يف راوانتشا شهرة األكثر املعايري هذه تعد 
 للشركات والتنظيمية واملؤسسية القانونية األطر وحتسني تقييم يف املختلفة الدول حكومات تستخدمها إرشادية

 املمارسات معايري عرضها بسبب وكذلك ،الرشيدة الدارة بفلسفة العمل حنو التوجه ودعم، هبا العاملة واملؤسسات

                                                           

 .39،30ص. ،3554، الدار اجلامعية، السكندرية، الشركات يف معاجلة الفساد املايل واالداري )دراسة مقارنة( دور حوكمةحممد مصطفى سليمان، 1 
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 بغض تطبيقها وميكن ،إلزامية تكون أن دون عليها االتفاق خمتلفة ثقافات ذات لبلدان ميكن حبيث الشائعة، املثلى
 .1املعني البلد يف العام أو املدين  القانون إتباع أو الدارة جملس يف التمثيل منوذج أو امللكية تركز مستوى عن النظر

الرئيسية  ةوقد وافق على إتباع هذه املبادئ منتدى االستقرار املايل ابعتبارها إحدى املعايري االثين عشر  
وصندوق النقد  WBصر حوكمة الشركات يف تقارير البنك الدويلللنظم املالية السليمة، وشكلت األساس لعن

IMFالدويل 
2. 

عرض هذه املبادئ  كما تناولتها املنظمة يف الصفحات الالحقة ابعتبارها املرجع األساسي فيما يلي يتم  
 3للعديد من املمارسات املتعلقة حبوكمة الشركات :

I- ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات 

شجع إطار حوكمة الشركات على الشفافية والكفاءة، وان يكون متوافقا مع ينص أنه ينبغي أن ي   حيث 
 دد بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف اجلهات الشرافية والتنظيمية والتنفيذية.أحكام القانون، وحي  

يمي ومؤسسي وكي يتم ضمان وضع إطار فعال حلوكمة الشركات من الضروري وجود أساس قانوين وتنظ 
ميكن االعتماد عليه، وعادة ما يضم إطار حوكمة الشركات على عناصر تشريعية تنظيمية وترتيبات للتنظيم الذايت 

دد بوضوح تقسيم أن يعمل هيكل حوكمة الشركات على رفع مستوى الشفافية، وحي  وااللتزامات االختيارية، و 
 .راف والرقابة وااللتزام بتطبيق القانونولة عن الشؤ املسئوليات بني اهليئات املختلفة املس

فتوافر إطار حوكمة الشركات مستويف كل هذه الشروط من شأنه احلفاظ على مصاحل مجيع األطراف  
 ابلشركة، وحتديد مسؤولية كل شخص فيها، ورفع مستوى الشفافية.

II- حقوق املسامهني والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية 

أ يتم العمل على وضع إطار إبمكانه محاية وتسهيل ممارسة محلة األسهم حلقوقهم املتمثلة من خالل هذا املبد   
 يف:

 تسجيل امللكية .1
 نقل ملكية األسهم .3

                                                           

، جملة مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي مهنة احملاسبة يف الشرق اجلزائريأمحد بوراس،حممد بوطالعة، 1 
 .12،اجلزائر، ص.3510، جوان2صادية واملالية، العدد البحوث االقت

 .31أمحد بوراس، حممد بوطالعة، املرجع نفسه، ص 2 
3the Organisation for Economic Co-operation and Development, disponible sur le site : 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf ,   le 10/03/2015 

 

http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/35032070.pdf
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 ؛احلصول على املعلومات املادية وذات الصلة ابلشركة يف الوقت املناسب وعلى أساس منتظم  .2
   ؛انتخاب وعزل أعضاء  جملس الدارة .9
 رابح،احلصول على عائد يف األ  .0
 مراجعة القوائم املالية ،  .2
حق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة: ومن أجل حتقيق ذلك توافر جمموعة من  .2

 كما يلي:  الرشادات
أن يكون للمسامهني احلق يف احلصول على معلومات كافية على القرارات اليت تتعلق أبي تغريات  -

عديل النظام األساسي  أو عقد التأسيس، أو الرتخيص إبصدار أسهم أساسية يف الشركة، مثل ت
 إضافية، أو العمليات االستثنائية؛

تسهيل املشاركة الفعالة للمسامهني يف القرارات الرئيسية اخلاصة حبوكمة الشركات مثل ترشيح وانتخاب  -
 خيص املكافآت؛ ن تكون هلم القدرة على التعبري على آرائهم فيما أ، و  الدارةأعضاء جملس 

اط املسامهون علما ابلقواعد اليت حتكم اجتماعات اجلمعية العامة للمسامهني، وتزويدهم أن حي   -
ابملعلومات الكافية يف الوقت املناسب عن اتريخ ومكان وجدول أعمال اجلمعية العامة، واملوضوعات 

 جملس الدارة؛ إىلاألسئلة اليت سيتم اختاذ قرارات بشأهنا، كما البد أن تعطى هلم فرصة لتوجيه 
أن يتمكن املسامهون من التصويت سواء شخصيا أو غيابيا مع إعطاء نفس األثر لألصوات سواء مت  -

 الدالء هبا حضوراي أو غيابيا؛
الفصاح عن اهلياكل والرتتيبات الرأغالية اليت متكن بعض املسامهني أن حيصلوا على درجة من السيطرة  -

 م من األسهم؛ ال تتناسب مع ملكيته
 تسهيل ممارسة كافة املسامهني حلقوق امللكية. -

حيفظ محاية وتسهيل ممارسة محلة األسهم حلقوقهم املتمثلة يف نقل  أنفتوافر هذه املقومات من شأنه  
 واختيار جملس الدارة، واحلصول على عائد يف األرابح، ومراجعة القوائم املالية ،وحق املسامهني يف ،ملكية األسهم

 املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.
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III- املعاملة املتساوية للمسامهني 

حوكمة الشركات أن يضمن معاملة متساوية لكافة املسامهني، مبا يف ذلك مسامهي األقلية  إطارينبغي يف  
 هاك حقوقهم.واملسامهني األجانب، وأن تتاح الفرصة لكافة املسامهني يف احلصول على تعويض فعال عند انت

 وبصفة عامة هناك جمموعة من الرشادات اليت جيب أخذها عند تطبيق هذا املبدأ :

 معاملة كافة املسامهني محلة نفس طبقة األسهم معاملة متساوية، ولتحقيق هذا البد من: -1
يف نطاق أي سلسلة رقمية من نفس الطبقة جيب أن تكون لكافة األسهم نفس احلقوق، وأن يتمكن  -

مرون من احلصول على كامل املعلومات املتعلقة بطبقات األسهم قبل الشراء، وينبغي أن تكون املستث
أية تغريات يف حقوق التصويت خاضعة ملوافقة تلك الطبقات من األسهم اليت تتأثر سلبا نتيجة 

 للتغيري؛
ملسامهني أصحاب محاية مسامهي األقلية من إساءة االستغالل اليت يقوم هبا، أو يتم إجراؤها ملصلحة ا -

تكون هناك وسائل  أنالنسب احلاكمة، واليت يتم القيام هبا بصفة مباشرة أو غري مباشرة، وينبغي 
 فعالة لإلصالح بشكل فعال؛

أن يتم الدالء ابألصوات عن طريق فارزي األصوات أو مرشحني هلذا الغرض بطريقة يتم االتفاق  -
 عليها بني املستثمرين؛

 اليت تعرقل عملية التصويت عرب احلدود؛إلغاء مجيع العوائق  -
أن تسمح العمليات والجراءات اخلاصة ابجتماع اجلمعية العامة لكافة املسامهني أبن حيصلوا على  -

معاملة متساوية ، وأن ال تؤدي إجراءات الشركة إىل زايدة صعوبة  أو زايدة تكلفة الدالء ابألصوات 
 بدون مربر؛

داخليني يف الشركة والتداول الشخصي، وعدم استغالل الصالت والعالقات الاألطراف منع التداول بني  -3
 يف الساءة إىل الشركة واملستثمرين؛

فصحوا جمللس الدارة عما التنفيذيني الرئيسيني ابلشركة أن ي  املديرين أن ي طلب من أعضاء جملس الدارة و  -2
أو  ،طرف اثلث أي مصلحة ماديةإذا كانت هلم سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أو ابلنيابة عن 

 ميس الشركة بطريقة مباشرة. اأو موضوع ،عملية
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فتوافر هذه املقومات من شأنه توفري املعاملة العادلة جلميع محلة األسهم حىت وإن كانوا ينتمون إىل األقلية،  
 الدفاع عن حقوقهم وإعطائهم نفس احلقوق مع ابقي محلة األسهم واملتعلقة ابلدفاع على حقوقهم، وكذا حقهم يف

القانونية والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية، واالطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس 
 .الدارة أو املديرين التنفيذيني

 
IV- دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات : 

نشئها القانون، أو تنشأ نتيجة ينبغي يف إطار حوكمة الشركات أن ي عرتف حبقوق أصحاب املصاحل اليت ي   
التفاقيات متبادلة، وأن يعمل على تشجيع التعاون النشط بني الشركات وأصحاب املصاحل يف خلق الثروة، وفرص 

 العمل، واستدامة الشركات السليمة ماليا.

لتلك  مبعىن أن هناك إلزامية الحرتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل والتعويض هلم من أي انتهاك 
احلقوق، وكذا آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة،  وتتم الشارة من خالل أصحاب املصاحل إىل 

 البنوك والعاملني ومحلة األسهم والسندات واملوردين والعمالء والدائنني...اخل.

 وعموما هناك جمموعة من الرشادات من أجل حتقيق هذا املبدأ:

 نشئها القانون أو تكون نتيجة التفاقية متبادلة؛صاحل اليت ي  جيب احرتام أصحاب امل -
عندما يكفل القانون محاية املصاحل، ينبغي أن تكون ألصحاب املصاحل فرصة للحصول على تعويض  -

 فعال مقابل انتهاك حقوقهم؛
لس السماح بوضع وتطوير آليات تعزيز األداء من اجل مشاركة العاملني، مثل متثيل العاملني يف جم -

الدارة، وعمليات احلوكمة مثل جمالس املصانع اليت تنظر يف وجهات نظر العاملني وآرائهم يف بعض 
 القرارات الرئيسية؛

عند مشاركة أصحاب املصاحل يف عملية حوكمة الشركات، ينبغي السماح هلم ابحلصول على املعلومات  -
 لوقت املناسب وعلى أساس منظم؛كن االعتماد عليها يف اذات الصلة ابلقدر الكايف، واليت مي  

فراد العاملني وهيئات متثيلهم أن يتمكنوا من االتصال مبجلس األينبغي ألصحاب املصاحل مبا يف ذلك  -
الدارة لإلعراب عن اهتمامهم بشأن املمارسات غري القانونية أو غري األخالقية، وعدم النقاص من 

 ما فعلو ذلك؛ إذاحقوقهم 
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فء لإلعسار، وإطار فعال آخر لتنفيذ حقوق ر حوكمة الشركات إبطار فعال وك  ينبغي أن ي ستكمل إطا -
 الدائنني.

حيث أن االلتزام هبذه الرشادات من شأنه تشجيع التعاون النشط بني الشركات وبني أصحاب املصاحل،  
لفعالة يف الرقابة على ألنه حيفظ هلم حقوقهم القانونية والتعويض هلم من أي انتهاك لتلك احلقوق، وكذا مشاركتهم ا

 الشركة. 

V- اإلفصاح والشفافية: 

ينبغي يف إطار حوكمة الشركات أن يضمن القيام ابلفصاح السليم الصحيح يف الوقت املناسب، عن   
 كافة املوضوعات اهلامة املتعلقة ابلشركة، مبا يف ذلك املركز املايل، واألداء، وحقوق امللكية، وحوكمة الشركات.

عيار من أهم أهداف حوكمة الشركات حيث أهنا تعمل على ضمان الشفافية والفصاح يعد هذا امل  
الدقيق يف الوقت املناسب عن كل البياانت واملعطيات املالية املتعلقة ابلشركة، ولتحقيق ذلك البد من توفر جمموعة 

 :الرشاداتمن 

 ينبغي أن يكون هناك إفصاح شامل، فيما خيص: -1
 ئج عمليات الشركة؛النتائج املالية ونتا -
أهداف الشركة: جيري تشجيع الشركات لإلفصاح عن السياسات املتصلة أبخالقيات األعمال،  -

 جتاه االلتزامات العامة األخرى؛اوالبيئة والسياسات 
امللكيات الكربى لألسهم وحقوق التصويت: أحد احلقوق األساسية للمستثمر هو حقهم يف  -

، مبا يتضمن املعلومات عن هيكل جمموعة شركاتلكية يف الاحلصول على معلومات عن هيكل امل
 الشركات والعالقات فيما بني الوحدات؛

سياسة مكافأة أعضاء جملس الدارة مبا يف ذلك مؤهالهتم، وملكيتهم  من األسهم يف الشركة،  -
نظر كان ي    وعضويتهم يف جمالس إدارة أخرى،  وعملية االختيار، واملديرين اآلخرين يف الشركة، وما إذا

 إليهم ابعتبارهم مستقلني؛
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اليت  شركاتالعمليات املرتبطة أبطراف من الشركة أو أقارهبم: واألطراف القريبة ميكن أن تتضمن ال -
تسيطر على أو اليت حتت السيطرة املشرتكة مع الشركة وكبار املسامهني، مبا يف ذلك أعضاء عائالهتم 

 وكبار العاملني يف إدارة الشركة؛
املخاطرة املتوقعة: البد من الفصاح عن املخاطر املادية املتوقعة اليت قد تتضمنها تلك  عوامل -

 املعلومات ، ويتزايد اعتبار الفصاح عن نظام الرقابة وإدارة املخاطر كإحدى املمارسات اجليدة؛
بشكل املوضوعات اخلاصة ابلعاملني وأصحاب املصاحل اآلخرين: الفصاح عن املوضوعات اليت تؤثر  -

مادي يف أداء الشركة، وقد يتضمن الفصاح العالقات بني الدارة والعاملني، والعالقات مع أصحاب 
 املصاحل اآلخرين؛

هياكل وسياسات احلوكمة، وبصفة خاصة ما حيتويه أي نظام أو سياسة حلوكمة الشركات والعمليات  -
 اليت يتم تنفيذها مبوجبه؛

والفصاح املايل وغري  ها طبقا للمستوايت النوعية املرتفعة للمحاسبة،ينبغي إعداد املعلومات والفصاح عن -3
 املايل، من خالل تقدمي تقارير ميكن الوثوق هبا ومقارنتها، وحتسني النظرة إىل أداء الشركة؛ 

حىت ميكنه تقدمي أتكيدات  ،مستقل كفء ومؤهل دققخارجي سنوي مستقل بواسطة م تدقيقالقيام ب -2
 لس الدارة واملسامهني ابن القوائم املالية متثل بصدق املركز املايل وأداء الشركة ؛خارجية موضوعية جمل

يكونوا قابلني للمساءلة أمام املسامهني، وعليهم واجب أن يقوموا مبمارسة   أناخلارجيني  دققنيعلى امل -9
 ؛تدقيقكافة ما تقتضيه العناية واألصول املهنية يف عملية ال

ومات أن توفر فرص متساوية ويف الوقت املناسب مع كفاءة التكلفة ملستخدمي ينبغي يف قنوات بث املعل -0
 املعلومات ذات الصلة؛

توفري منهج فعال يتناول ويشجع على تقدمي التحليالت واملشورة عن طريق احملللني والسماسرة، و وكالء  -2
ام يف املصلحة قد يؤدي التقييم، واملتعلقة ابلقرارات اليت يتخذها املستثمرون، بعيدا عن أي تعارض ه

 ابلضرار بنزاهة ما يقومون به من حتليل أو يقدمونه من مشورة.
VI- مسؤوليات جملس اإلدارة: 

ينبغي يف إطار حوكمة الشركات أن يتضمن التوجيه والرشاد االسرتاتيجي للشركة، وحماسبة جملس الدارة على 
 مسؤوليته أمام الشركة واملسامهني.

 فيما يلي:OECD  توافر جمموعة من املؤشرات بينتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ولتحقيق ذلك البد من 
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على أعضاء جملس الدارة أن يعملوا على أساس من املعلومات الكاملة، وحبسن نية، مع العناية الواجبة،  -1
 ومبا حيقق أفضل مصلحة للشركة واملسامهني؛

جملس  على فإن خمتلفة، طرقب املسامهني جمموعات خمتلف يف ستؤثر الدارة جملس قرارات كانت ما إذا -3
 عادلة؛ معاملة املسامهني كافة يعامل أن الدارة

و  مصاحل االعتبار يف أيخذ أن أيضا ينبغي و عالية،  أخالقية معايري طبقي   أن الدارة جملس على ينبغي -2
 اآلخرين؛ املصاحل أصحاب اهتمامات

 : تتضمن معينة، رئيسية بوظائف يقوم أن الدارة جملس على ينبغي -9
املوازانت  و املخاطر، سياسة و الرئيسية، العمل خطط و الشركة، إسرتاتيجية توجيه و استعراض -

 مع الشركة، أداء و التنفيذ، مراقبة و األداء، أهداف ووضع السنوية، العمل خطط و التقديرية،
 االستثمار؛ عن التخلي و ستحواذ،اال عمليات و الرئيسية، الرأغالية املصروفات الشراف على

 األمر؛ لزم إذا التغريات إجراء و الشركات حوكمة ممارسات فعالية على الشراف -
 إذا استبداهلم و ابلشركة، التنفيذيني كبار على الشراف و رتبات،امل و كافآتامل حتديد و اختيار، -

 املناصب؛ تداول ختطيط على الشراف األمر، مع لزم
يف  واملسامهني الشركة مصاحل و الدارة جملس أعضاء و التنفيذيني كبار مكافآت بني سبالتنا مراعاة -

 الطويل؛ األجل
 رغي؛ بشكل تتم أن جيب اليت الدارة جملس وانتخاب ترشيح عملية يف الشفافية ضمان -
 يف ذلك امب واملسامهني، الدارة جملس وأعضاء الشركة، إدارة مصاحل يف حمتمل تعارض أي وإدارة رقابة -

 القرابة؛ صلة ذات األطراف عمليات استغالل وإساءة الشركة أصول استخدام إساءة
 ضمان مع املستقل، تدقيقال ذلك يف مبا املالية قوائمها إعداد ونظم الشركة حساابت نزاهة ضمان -

 بةورقا املالية، والرقابة املخاطر، إدارة نظم وجود اخلصوص وجه وعلي للرقابة، سليمة وجود نظم
 ؛الصلة ذات واملعايري ابلقانون العمليات، وااللتزام

 .واالتصاالت الفصاح عمليات علي الشراف -
 على جملس الدارة أن يكون قادرا على ممارسة احلكم املوضوعي املستقل يف شؤون الشركة، حيث: -0

ذوي  شركةال موظفي غري من الدارة جملس أعضاء من عدد تكليف يف الدارة جمالس تنظر أن ينبغي -
أمثلة من و  هبا، املصاحل يف تعارض وجود حيتمل اليت ابملهام للقيام املستقل، احلكم ممارسة على القدرة
 واستعراض املالية، غري و املالية التقارير و القوائم ضمان نزاهة : هي الرئيسية املسئوليات تلك
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 التنفيذية الوظائف و دارةال لسجم أعضاء ترشيح و القرابة، ذات األطراف مع عمليات التداول
 الدارة؛ جملس أعضاء حتديد مكافآت و الرئيسية،

 أن و جيةد بشةكل حيةدد أن الدارة جملةس علةى ينبغةي الدارة، جمللةس جلةان إنشةاء يةتم عنةدما -
 عملها؛  إجراءات و تشكيلها و عن صالحياهتا، يفصح

 بطريقةة ولياهتمؤ مبسة فسةهمأن إلةزام علةى القةدرة الدارة، جملةس أعضةاء لةدى تكةون أن ينبغةي -
 .فعالة

 املعلومات كافة هلم تتاح أن ينبغي فإنه ولياهتم،ؤ مبس يقوموا أن الدارة جملس ألعضاء ميكن حىت -2
 .املناسب الوقت يف الصلة الصحيحة ذات

فتوافر جممل هذه الرشادات من شأنه حتقيق الرقابة الفعالة على الدارة من قبل جملس الدارة، وكذا  
ولية جملس الدارة اجتاه الشركة ومحلة األسهم، مبا يضمن مساءلة ؤ التوجه السرتاتيجي للشركة وحتديد مس ضمان

 جملس الدارة من قبل الشركة واملسامهني.
أهم اجلوانب املسامهة يف  حاولت أن تغطيمن خالل استقراء وحتليل املبادئ سالفة الذكر يالحظ أبهنا     

توفري إطار ية و ضح تقسيم املسؤوليات داخل  رارية الشركة، وحتقيق نتائج اجيابية من خالل إجناح واحلفاظ على استم
محاية إضافة إىل ، ومساءلتهم إحكام الرقابة على جمالس الدارة ومديري الشركاتالشركة ملنع تداخل الوظائف، و 

، وإعطاء يز على حجم املسامهاتوإعطائهم حقوق كباقي املسامهني يف الشركة دون الرتك حقوق أقلية املسامهني
وكذا إاتحة املعلومات  والتشجيع على مشاركتهم يف العمليات الرقابية، أصحاب املصاحل ابلشركة حقهم يف الشركة،
 للجمهور مبا يساعدهم يف اختاذ القرارات. 

 : أطراف حوكمة الشركاتثالثاملطلب ال

تنظيم إداري ومهين متكامل، يقوم على أطراف يتطلب التطبيق الفعال لنظام حوكمة الشركات وجود    
تشكل اللبنة األساسية يف عمليات الرقابة وإدارة املخاطر لتجسيد متطلبات حوكمة الشركات مبا حيقق قيمة مضافة 

 :تتمثل يفللشركة، حيث أن أطراف احلوكمة 

I- جملس اإلدارة 
رف املسامهني، للوفاء بشكل دوري من ط أعضائه يتم انتخاب ،شركةو هو السلطة الشرعية العليا يف ال

و  لإلشراف على إدارة الشركة ومتثيل مصاحل املسامهني، ولديه السلطة الكاملة الختاذ القرارات اخلاصة ابلشركة،
 مديري الدارة العليا، ومن يعطي القانون احلق يف انضمامهم للمجلس و بعض األعضاء اخلارجيني،يضم  كبار 
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ن( واألشخاص الذين يستخدمون هذا و ة بني األشخاص الذين يقدمون رأس املال)املسامهميثل جملس الدارة الصلو 
 . 1املال خللق قيمة)املديرين(

 2 مهامه:

فان الغرض من جملس الدارة هو الشراف على سري أعمال  NACDت حسب اجلمعية الوطنية ملدراء الشركا
دور  NACDرت اجلمعية الوطنية ملدراء الشركات أعماهلا، حيث اختص لدارةالشركة وتوجيه شؤوهنا، وليس 

تشرف على التنظيم  الدارةمبعىن) األنف يف اخلارج واليد يف الداخل( ومعناها أن  (NIFO)اجمللس يف مصطلح 
 ولكن ال تتدخل يف الشؤون اليومية.

 لها يف اآليت:رة وفص  املهام اليت يضطلع هبا جملس الدا IIAويف نفس الورقة تناول معهد املدققني الداخليني 

 للشركة؛ االسرتاتيجيات الرئيسية املوافقة على -

 الرؤساء التنفيذيني  وعمليات الشركة؛ مراقبة -
 اسرتاتيجياهتا؛تنفيذ الشركة و  تطوير الشراف على  -
 مراقبة املخاطر ونظم الرقابة الداخلية ابلشركة؛ -
املعاملة بني جمموع املسامهني وغريها من  مراقبة األنشطة واختاذ الجراءات لضمان حتقيق العدالة يف -

 .أصحاب املصاحل
II- :اإلدارة العليا 

يف اخلريطة التنظيمية يقع املدير التنفيذي، وهناك جمموعة من املديرين  الدارةحيث حتت مسمى جملس 
 اعادة، ويشغله مديرو  شركاتلل اهلرم التنظيمييقع هذا املستوى يف قمة و العليا،  الدارةيطلق عليهم مستوى 

 .دارينيال كبار، و وانئب املدير العام، املدير التنفيذي، املدير العام :الدارة العليا مبسمياهتم املختلفة
 :مهامها

 شركة؛الشاملة لل األهدافرسم السياسات والسرتاتيجيات وحتديد  -
 .؛هبا والبيئة احمليطة شركةالتفاعل بني ال مليةتوجيه ع -

                                                           
1 Accounting tools, disponible sur le site : http://www.accountingtools.com/board-of-directors-definition, le 
05/01/2016. . 
2 The Institute of Internal Auditors, internal audit and organizational governance, op-cit ,pp47 ,48. 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.accountingtools.com/board-of-directors-definition
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 اد حتقيقها؛الكفيلة بتحقيق األهداف املر  املستقبلية السرتاتيجية خلططا رسم -
 شركة؛لل اهليكل التنظيميوضع  -
 داخل الشركة؛ ع املراكز الوظيفيةتوزي -
 . املستوايت الداريةحتديد   -
III- جلان التدقيق 

ركة جلنة مكونة من مدراء الش" 1أبهنا: CICAاهليئة الكندية للمحاسبني القانونيني  حسبجلان التدقيق  تعرف
دارة، فهي تعد حلقة وصل بني املراجعني الذين ترتكز مسؤولياهتم يف مراجعة القوائم املالية السنوية قبل تسليمها جمللس اإل

 ".دارةوجملس اإل
 :مهامها

يف النقاط  -،مقرتحات-بلجان التدقيقيف تقريره املوسوم  IIA حيث حددها معهد املدققني الداخليني
 2التالية:
 القوائم املالية مفهومة، شفافة، وموثوق هبا؛التأكد من أن  -
 ضمان أن عملية إدارة املخاطر شاملة ومستمرة، وليست جزئية أو دورية؛ -
 املساعدة على حتقيق شركة تتميز بضوابط داخلية فعالة؛ -
والتحقيق  املصاحل،األخالق، وتضارب واللوائح، و  للقوانني املتعلقة ابالمتثال سياسات الشركات مراجعة -

 واالحتيال؛ سوء السلوك يف
مراجعة القضااي والدعاوي املرتبطة حبوكمة الشركات احلالية أو اليت قد تظهر أو الجراءات التنظيمية اليت  -

 تكون الشركة طرفا فيها؛
 الصعوابت؛ وكذلك التطورات،، و بوضع الشركة فيما يتعلق الدارة العليا ابستمرار مع التواصل -
 اخليني مع جلنة التدقيق، وتشجيع االتصاالت خارج اجتماعات اللجنة املقررة؛ضمان تواصل املدققني الد -
 مراجعة خطط التدقيق، والتقارير الداخلية، والنتائج اهلامة؛ -
 تشجيع البالغ املباشر يف العالقة مع املدقق اخلارجي. -

يف التأكيد على صدق وعليه تتضح أمهية وجود جلان التدقيق يف الشركة، من خالل املهام اليت تقوم هبا  
وشفافية القوائم املالية، ومساندة مسؤوليات الدارة، والتواصل املباشر مع املدققني، وكذا التأكد من فعالية نظم 

 .إدارة املخاطر والرقابة مبا يساهم يف استمرارية الشركة
                                                           

، جامعة امللك 3552، 1، العدد33لد، اجملوالدارة، جملة االقتصاد -حالة السعودية-جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركاتعوض بن سالمة الرحيلي، 1 
 142عبد العزيز، السعودية، ص

 
2 The iia, the audit committee -purpose ,process, professionalism, disponible sure le site : 

https://na.theiia.org/about-ia/.../Aud_Comm_Brochure_1_.pdf , p.2 ,le 17/04/2015. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://na.theiia.org/about-ia/.../Aud_Comm_Brochure_1_.pdf
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IV- املدقق اخلارجي 
 وحمايد  حول القوائم املالية،  وأهنا رأي فين إبداء إىلوظيفة خارجية مستقلة هتدف هو التدقيق اخلارجي ف

  .1تتفق مع القواعد احملاسبية واللوائح، وان هذه القوائم املالية تعطي صورة حقيقية و عادلة للواقع
 :مهامه

على مدقق احلساابت أن يشكل رأاي فنيا وحمايدا حول حقيقة القوائم املالية اليت مت إعدادها، جلميع 
 2لمعايري املتعارف عليها ، وتشمل مسؤولية املدقق اخلارجي:لالنواحي اجلوهرية، وفقا 

 حتديد وتقييم املخاطر اهلامة، سواء انجتة عن خطأ أو بقصد ؛ -
 االستجابة للمخاطر اليت مت حتديدها؛ إجراءاتحتديد وتنفيذ  -
 ناسبة والكفيلة ابخلروج برأي فين وحمايد؛املكافية و المجع عناصر التدقيق  -
ة الداخلية املرتبط مبهمة التدقيق لتحديد إجراءات التدقيق املناسبة ، دون أن يتجاوز فهم نظام الرقاب  -

  .رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة إبداءدوره 
V- املدقق الداخلي 

ابعتبار أن املوضوع املعاجل يرتكز على دور التدقيق الداخلي يف جتسيد متطلبات حوكمة الشركات من  
إدارة خماطر الشركة، وقصد التعمق أكثر يف هذا العنصر سيتم ختصيص املبحث الثالث للتعرف خالل تركيزه على 

 .على دور التدقيق الداخلي يف جتسيد حوكمة الشركات

 املطلب الرابع: خطوط الدفاع الثالثة يف الشركة
والواجبات  يعزز فهم إدارة املخاطر والرقابة من خالل توضيح األدوار ةمنوذج خطوط الدفاع الثالث 

خطوط  ةاملفرتض القيام هبا، يف ظل الشراف والتوجيه من طرف الدارة العليا وجملس الدارة، حيث توجد ثالث
 3دفاع داخل الشركة الزمة لدارة فعالة للمخاطر والسيطرة عليها، ومسؤولية كل جمموعة أو خط دفاع هي:

يسية يف رصد ومراقبة العمليات، متلك وتدير فهي تتحمل املسؤولية الرئ:خط الدفاع األول )الدارة( -
 ؛ لضوابطاملخاطر وا

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development , contrôle et audit internes-assurer l’intégrité et 

la responsabilité du secteur public , disponible sur le site https://www.oecd.org/governance/47638948.pdf, 

2011 , p5. 

2 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, Compagnie Nationale des Commissaires aux 

Comptes, améliorer la coopération entre l'audit interne et l’audite externe ,disponible  sur le site : 

https://www.kpmg.com/FR/fr/.../Prise-position-ifaci-cncc2014.pdf , 2014, p8 
3The Institute of Internal Auditors netherlands , combining internal audit and second line of defense 

functions, 2014, p8, disponible sur le site : http://meetcpi.nl/downloads/IIA_Whitepaper.pdf ,le 12/12/2015. 

https://www.oecd.org/governance/47638948.pdf
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiyPGptffMAhVEbxQKHabBDXkQFggyMAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG3t_PtPfMAhVHbxQKHZMDA_AQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cncc.fr%2F&usg=AFQjCNEtZAaBhRFlJtYo4HAVRq60r4rKIA&bvm=bv.122852650,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiG3t_PtPfMAhVHbxQKHZMDA_AQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cncc.fr%2F&usg=AFQjCNEtZAaBhRFlJtYo4HAVRq60r4rKIA&bvm=bv.122852650,d.d24
https://www.kpmg.com/FR/fr/.../Prise-position-ifaci-cncc2014.pdf
http://meetcpi.nl/downloads/IIA_Whitepaper.pdf
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: يتم دعم الدارة يف مسؤولية الرصد من خالل وظائف مستقلة خط الدفاع الثاين ) وظائف الدعم( -
املخاطر  ومنفصلة، ومن وظائف الدفاع جند الرقابة الداخلية، إدارة املخاطر واالمتثال، فهدفها رقابة

 ؛دعم الدارة من أجلضوابط وال
(:يوفر أتكيدات اضافية مستقلة عن خطي الدفاع األول والثاين،على خط الدفاع الثالث)التدقيق الداخلي -

 .املخاطر والرقابة إدارة فعالية سبيل املثال

كل واحد من هذه اجملموعات يلعب دورا متميزا يف إطار حوكمة الشركات عندما يؤدي الدور املسند إليه على  
 فعال واملنشود، والشكل املوايل يوضح ذلك:النحو ال

 : منوذج خطوط الدفاع الثالثة يف الشركة14شكل رقم
 

 

 

 

 

 

 
 املصدر:

The Institute of Internal Auditors, the three lines of défense in effective risk management and control, 

january2013, p2, disponible sur le site: 

 https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%2

0Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf , le 05/01/2015.  

 
 1 فهذا النموذج مييز بني ثالث جمموعات هلا دور اجيايب يف إدارة املخاطر:

 الوظائف اليت متلك وتدير املخاطر؛ -
 الوظائف اليت تشرف على املخاطر؛ -

                                                           
, , the three lines of defense in effective risk management and controlInstitute of Internal AuditorsThe  1

:  january2013, p3, disponible sur le site

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%2 

, le 05/01/5015.0Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf  

 احلوكمة/اجمللس/جلنة التدقيق أطراف

 االدارة العليا

 خط الدفاع األول

 

 خط الدفاع الثالث خط الدفاع الثاني

 

إدارة 

 الرقابة

 اجراءات

 الرقابة

 الداخلية

 ةرقابة الماليال

 األمن

 ادارة المخاطر

 لجودةا

 الفحص

 االلتزام

 

 التدقيق

 الداخلي

https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
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 الوظائف اليت توفر أتكيدات وضماانت مستقلة. -

ن له، وهلما املسؤولية كما أن الدارة العليا وجملس الدارة يعتربان جزء ال يتجزأ من هذا النموذج ومكمال   
الكاملة يف ضمان كفاءة وفعالية احلوكمة، إدارة املخاطر، وعمليات الرقابة، فالدارة العليا ختضع للمساءلة الختيار 
وتطوير وتقييم نظم الرقابة الداخلية مع الرقابة عليها من طرف جملس الدارة، كما أن الدارة العليا وجملس الدارة 

 . 1رئيسية يف التحكم يف بيئة الرقابة للشركة والرقابة عليهاهلم املسؤولية ال

وعمليات إدارة املخاطر  ،أما جلنة التدقيق فدورها  احلفاظ على مراقبة ورصد مدى فعالية الرقابة الداخلية  
قابة لرصد وتقدمي اآلراء حول فعالية نظام الر ا حىت ميكنها القيام أبعمالو  الداخلي، تدقيقفضال عن أنشطة ال

الرقابة ،  وإطارحملة واضحة عن املخاطر احمليطة ابلشركة،  ألخذهناك حاجة   ،وإدارة املخاطر ،الداخلية للشركة
 .2املخاطر، والتدقيق الداخلي إدارة، وظيفة الدارةوتعزيز التواصل مع   ،عالقة وثيقة وإنشاء

I- اإلدارةخط الدفاع األول : 

رون التنفيذيون من ميلكون ويديرون املخاطر، وهم أيضا مسؤولون عن ابلنسبة خلط الدفاع األول هم املدي 
 3 ، وهذا من خالل:تنفيذ الجراءات التصحيحية ملعاجلة عمليات وأوجه القصور يف الرقابة

الدارة هي املسؤولة عن احلفاظ على فعالية الضوابط والجراءات الداخلية وتنفيذ إجراءات الرقابة اعتبار  
طر يوما بعد يوم، حيث حتدد الدارة وتقيم وتراقب وختفف من املخاطر وتشرف على توجيه وضع وإدارة املخا

 وتنفيذ السياسات والجراءات الداخلية، والتأكد من أن األنشطة تتفق مع األهداف والغاايت.
اداهتا يف فالدارة تقوم خبدماهتا كخط دفاع أول الن الرقابة موجودة يف صميم النظم والعمليات حتت إرش 

إدارة عملياهتا، وينبغي أن يكون هناك إشراف كايف على الضوابط املعمول هبا، لضمان االمتثال والسيطرة على 
 مواضع النقص، وعدم كفاية العمليات، واألحداث غري املتوقعة.

 
II- خط الدفاع الثاين: إدارة املخاطر ووظائف االمتثال 

 4 ع الثاين قد تشمل:حيث أن الوظائف املتفق عليها يف خط الدفا  

                                                           

1 Douglas j anderson , gina eubanks, ,  leveraging coso across the three lines  of defense, , distribuer par coso , 

juillet 2015 , p4, disponible sur le site: www.coso.org/documents/COSO-2015-3LOD-PDF.pdf , le 02/05/2015 
2 Audit committee institute , the three lines  of defence , kpmg, p2.disponible sur le site: 
https://www.kpmg.com/RU/en/.../The-three-lines-of-defence-en.pdf,  le 02/06/2016. 
3  The Institute of Internal Auditors, the three lines of defense in effective risk management and control , op-

cit ;p3. 
4 The Institute of Internal Auditors, the three lines of defense in effective risk management and control , op-

cit , p4 :5. 

http://www.coso.org/documents/COSO-2015-3LOD-PDF.pdf
https://www.kpmg.com/RU/en/.../The-three-lines-of-defence-en.pdf
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ساعد املعرضني ت  ، و الدارةاملخاطر بشكل فعال من قبل  إدارةراقب هل وت  سّ : ت  املخاطر إدارةوظيفة  -
يف  املتعلقة ابملخاطر لمعلوماتل املتضمنة  كافيةال وإعداد التقارير ،املستهدفةللخطر يف حتديد املخاطر  

 مجيع أحناء الشركة؛
خمتلف املخاطر احملددة، مثل عدم االمتثال للقوانني املعمول هبا  ومراقبة  رصدمن أجل  : وظيفة االمتثال -

 مباشرة إىل، القطاعات، ويف بعض الدارة العليا إىل ترفع تقاريرها مباشرة منفصلة وظيفةواللوائح، بقدرهتا ك
 اهليئة الدارية؛

 . التقارير املالية قضاايترصد املخاطر املالية و  : وظيفة املراقبة -

ويبقى اهلدف منها هو التأكيد أن خط الدفاع األول مصمم بشكل صحيح، يف املكان املناسب              
ويعمل كما هو منتظر منه، وكل وظيفة من هذه الوظائف لديه درجة معينة من االستقالل عن خط الدفاع األول، 

كل مباشر يف تعديل وتطوير نظام ولكن هي حسب طبيعة ووظائف الدارة.  إن وظائف الدارة قد تتدخل بش
الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، لذلك فان خط الدفاع الثاين حيقق هدفه األساسي ولكن دون  أن ي قدم حتليالت 

 مستقلة إىل الدارة العليا بشان إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.
 1 نها أن تشمل:مسؤولية هذه الوظائف ختتلف يف طبيعتها اخلاصة، لكن عموما ميك

 وإعداد أهداف للتنفيذ؛ التأكيد على سياسة الدارة يف  حتديد األهداف واملسؤوليات، -
 إثبات إطار إدارة املخاطر؛ -
 حتديد القضااي املعروفة والناشئة؛ -
 حتديد التغريات الضمنية لقابلية الشركة للمخاطر؛ -
 سائل؛وامل لدارة املخاطرالضوابط تطوير العمليات و  يف مساعدة الدارة -
 املخاطر؛ إدارة عمليات على والتدريب التوجيه توفري -
 تسهيل ومراقبة التنفيذ الفعال ملمارسة إدارة املخاطر من قبل الدارة؛ -
 تنبيه الدارة للمسائل الناشئة والتغريات التنظيمية وإدراك املخاطر؛  -
 ، واالمتثال للقواننيلتقاريرا دقة واكتمالو فعالية نظام الرقابة الداخلية، مدى كفاية و  مراقبة -

 .أوجه القصور من يف الوقت املناسب ومعاجلتها واللوائح،
III- خط الدفاع الثالث: التدقيق الداخلي 

مستوى من  أعلىبناءا على  شامال العليا ضماان والدارة الداريةيوفر املدققون الداخليون للهيئة  
 .خط الدفاع الثاين يتوفر يف ال االستقالل عايل منهذا املستوى الاالستقاللية واملوضوعية يف الشركة، 

                                                           
1 The Institute of Internal Auditors, the three lines of defense in effective risk management and control , op-

cit , p4 :5. 
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، وإدارة املخاطر، والرقابة الداخلية، متضمنة الطريقة يف على فعالية احلوكمة  ضماان التدقيق الداخلي يوفر 
ة العليا واهليئ الدارة إىلبلغ ، هذه التأكيدات ت  قابةاملخاطر وأهداف الر  إدارةخط الدفاع األول والثاين لتحقيق 

 1 ، وعموما تغطي:الدارية

مبا يتضمن كفاءة فعالية العمليات، محاية املوجودات، املوثوقية وسالمة  األهدافجمموعة واسعة من  -
 ، والعقود؛والجراءاتوالسياسات  واألنظمة، واالمتثال والقوانني، البالغعمليات 

 إطار مجيع عناصر الداخلية؛ بيئة الرقابةالرقابة الداخلية، واليت تشمل:  وإطارمجيع عناصر إدارة املخاطر  -
 ورصد؛ ،تصالاالو  البالغ،و واالستجابة للمخاطر، وتقييم ،  حتديد من شركةيف ال إدارة املخاطر

الشركة ككل ، األقسام، الشركات التابعة، الوظائف، مبا يتضمن العمليات التجارية مثل : املبيعات،  -
 الء، العمليات...االنتاج، التسويق، السالمة، وظائف العم

ليس مرتبط فقط  من  متطلبات احلوكمة جلميع الشركات، وهو أصبحالتدقيق الداخلي  نشاط فوجود     
ابلشركات الكربى واملتوسطة، ولكن الشركات الصغرية أيضا معنية ابألمر.فالتدقيق الداخلي يساهم بفعالية يف 

 ، وعموما تشمل: -هلا، الكفاءة املهنيةتعزيز استقال-حوكمة الشركات بتوفري شروط معينةتعزيز 

 املعايري الدولية املتعارف عليها يف ممارسة التدقيق الداخلي؛  إىلاالستناد  -
 بشكل مستقل؛ أداء واجباهتا لتكون قادرة على الشركة مبا فيه الكفاية يف مستوى عايل تقدمي التقارير إىل -
  وجود خط  نشط وفعال لبالغ جملس الدارة. -

ه خط الدفاع الثالث، جيب أن يقوم التدقيق الداخلي بتطوير ممارساته حبيث يستطيع االلتزام بصفتو  
مبهمته املكونة من شقني مها: تزويد جملس الدارة بتأكيدات مستقلة وإضافة قيمة إىل الشركة، وهنا البد أن يكون 

، اب  إىل العمل من أجل حتقيق هذه األهدافوأكثر قر  ، التدقيق الداخلي أكثر استجابة وتفاعال  مع البيئة احمليطة
إال أنه ال ميكن حتقيق هذه األهداف ما مل تتوفر بعض املقومات واملتطلبات، واليت تشكل عوامل مؤثرة يف فعالية 

 2التدقيق الداخلي وجودة خدماته،نذكر أمهها:
ن تضارب املصاحل، وهو ما : يشري مفهوم االستقاللية إىل البعد ع استقاللية وموضوعية املدقق الداخلي .1

يتطلب من املدقق الداخلي أن يكون مستقال عن األنشطة اليت يقوم بتدقيقها، و بعيدا عن أتثري اجلهة اليت 

                                                           
1 The Institute of Internal Auditors, the three lines of defense in effective risk management and control , op-

cit , p5 :6. 

 

، ملتقى وطين حول ، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط االداء املايل واالداري للشركاتكحيلة،   أمالالياس،  بوجعادة حممد الصاحل، فروم 2 
 .13, 11 .، ص 3515اجلزائر، سكيكدة، ،1400أوت 35مهنة التدقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء املستجدات العاملية، جامعة
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يتوىل تدقيق عملياهتا ، وأن يكون غري متأثر مبصاحله الشخصية يف الشركة ، مبا يؤهله الختاذ قرارته بدون 
 ضغوط أو انقياد.

 ة أنواع هي :واالستقاللية أربع  
تشكيل جلنة مستقلة للتدقيق داخل  : وميكن حتقيق هذا النوع من االستقاللية عرب االستقاللية املهنية  -

تعيينه ونقله وعزله وحتديد راتبه  الداخلي للقيام ابلعمل ، وكذا قرار دققالشركة يصدر عنها التفويض للم
 ومكافآته وتلقي تقريره؛

: ويقصد هبا عدم أتثر املدقق الداخلي آبراء الغري عند ختطيط  التدقيقاالستقاللية يف أداء عملية   -
 عملية التدقيق ، وعند القيام ابلفحص، وعند إعداد التقرير؛

ويقصد هبا امتالك املدقق الداخلي أعلى درجات املهارة يف أداء العمل املنوط به،  : االستقاللية الفنية  -
 العالية والتدريب وسياسات التعيني والتوظيف؛ ويتم تعزيزه من خالل املؤهالت العلمية

ويقصد هبا عدم تدخل الدارات التنفيذية يف تعيني املدقق الداخلي وحتديد أتعابه  : االستقاللية املالية  -
 املهنية . لالستقالليةومكافآته، وهو امتداد 

وجترده من كل ما قد يؤثر أما املوضوعية فالبد على املدقق أن ال يسمح ابلتمييز أو تضارب املصاحل،  
 على عمله.

: حيث يؤثر املوقع التنظيمي للمدقق الداخلي يف الشركة على قدرته على  مكانة املدقق الداخلي يف الشركة .3
حتقيق االستقاللية، وخيتلف الوضع التنظيمي لدارة التدقيق الداخلي من شركة إىل أخرى،  تبعا للتطور الذي 

جمللس  بعتها ومسايرهتا ألحدث نظم الرقابة، حيث أهنا ختضع إما لإلدارة العليا أوبلغته هذه الشركة أويف متا
الدارة أو للجنة التدقيق املنبثقة عن جملس الدارة . ويشري الباحثون يف جمال التدقيق إىل أن الوضع الطبيعي و 

ا أكدت عليه معايري م اجليد هو أن تكون تبعية املدقق الداخلي إىل أعلى مستوى إداري ابلشركة، وهو
التدقيق الدولية، واهلدف من ذلك هو متكن املدقق الداخلي من القيام بعمله يف مجيع دوائر وأقسام الشركة، 
فكلما ارتفعت املكانة التنظيمية لقسم التدقيق الداخلي يف اهليكل التنظيمي للشركة كلما تفوق العائد من 

 النشاط ، وجتنب القيود اليت تفرض من األجهزة التنفيذية.نشاط التدقيق الداخلي على تكلفة أداء هذا 
التدقيق الداخلي  نشاط: فالتطورات اليت حدثت على  املتطلبات املعرفية وأخالقيات مهنة التدقيق الداخلي  .2

تستوجب تطورا موازاي يف املتطلبات املعرفية واملهنية للمدقق، وضرورة توافر الوعي الداري والدافع الشخصي، 
لصرب واملثابرة، وقدرات عالية على االتصال، ابالعتماد على سياسات مناسبة من التدريب، أو القيام وا

 بدراسات أكادميية خاصة يف جمايل الدارة و احملاسبة .
 هذا إضافة إىل ضرورة توفر مقومات أخرى:
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هناك توجه جديد حول تنفيذ يف الفصل السابق فان  إليهكما مت التطرق : التخطيط احملكم املبين على املخاطر .1
مهام التدقيق الداخلي قائمة على املخاطر، حيث البد وأن يتم اختاذ إجراءات أكثر جدية يف هذا الشأن، و 

 ؛على مدار السنة تقييم املخاطر ابستمرار
 : جيب أن ال يكون عمل املدقق الداخلي عشوائيا، بل جيب أن يكونالتخطيط اجليد ألعمال التدقيق الداخلي .3

 خمططا ومربجما يف صورة برانمج أسبوعي، أو شهري،  ليساعد يف عملية التدقيق؛
 وكذلك للتدقيق الداخلي إرشادات لوجود مهنية ضرورة هناك :الداخلي التدقيق لعملية وإرشادات معايري وجود .2

 املهنية؛ قالتدقي األمر منظمات هذا ويتوىل األحسن، إىل العمل لتطوير وذلك اخلربة، ونظم العمل برامج
 وترك بعض العمليات تدقيق املدقق الداخلي على دور يقتصر ال أن بذلك ويقصد  :الداخلي التدقيق مشولية .9

 أن جيب بل الشكوى، موضوع تلك عن حقائق مجع ويطلب شكوى أتيت حىت ينتظر أو اآلخر، البعض
 الشركة وبشكل دوري؛ يف واألحداث املعامالت كافة تشمل

 واألخذ املادية والبشرية ابلمكانيات الداخلي التدقيق قسم دعم جيب :الداخلي التدقيق لقسم ياالعل اإلدارة دعم .0
 يقدمها؛ اليت والنصائح ابلرشادات

 خمرب أو بوليس رجل على أنه الداخلي املدقق إىل ي نظر أن جيب ال :ابلشركة العاملني مع الطيبة احلسنة العالقات .2
 على احلصول عملية تتم املفهوم وعلى هذا األخطاء، لتصويب يسعى ومرشد موجه أنه على يعامل ولكن

 األخطاء؛ وتصويب ومناقشة املالحظات االستفسارات على والجابة اليضاحات
 أن جيب وابلتايل اآلخر وكالمها يكمل أهدافهما واحدة ذلك أن  :اخلارجي املدقق مع الصادق الفعال التعاون .2

 واملسائل التدقيق، وخطط، وبرامج الضبط الداخلي، نظم عن مبعلومات خلارجيا املدقق الداخلي املدقق مي د
 والفحص؛ التدقيق من مزيد إىل حتتاج اليت

 نظم مثل التقنية احلديثة وسائل استخدام الداخلي املدقق على جيب  :املتقدمة التدقيق وسائل استخدام .2
 اهلندسة إعادة أو اهليكلة القرارات، ونظم دعم ونظم اخلربة، ونظم املتكاملة، املعلومات ونظم احلاسبات،

 التدقيق؛ عملية جودة رفع على لتساعد
 توفر املزيج الوايف بني اخلربة العملية واملعرفة النظرية. .4

تتميز بيئة اليوم بديناميكية فائقة، مما ال يسمح ابالعتماد على عمليات التدقيق السنوية،  :املراقبة املستمرة .15
  اىلاالستعانة أبساليب للمراقبة املستمرة، وجيب أن يتمكن املدق الداخلي من الدخول ولذلك من الضروري 

كل النظم اليت تستخدمها الشركة لالستعالم عن البياانت واالطالع على كل ما يطلع عليه املديرون، حيث 
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ام أبحدث التطورات تساعد إمكانية الوصول إىل املعلومات الدارية بصفة منتظمة املدققني الداخليني يف المل
 املتعلقة ابألعمال

فتوافر هذه املقومات والدعائم من شأنه أن يرفع من جودة اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي،    
 وحتسني نتائجه، مبا يساهم يف حتقيق أهداف الشركة،واحلفاظ على مركزها املايل،  وابلتايل حتقيق قيمة مضافة.

 
IV- ةالثالث التنسيق بني خطوط الدفاع: 

تلف من جهة إىل أخرى، ال توجد طريقة "موحدة" يف التنسيق بني خطوط ختألن متطلبات أية شركة  
، ومع ذلك عند ختصيص مهام معينة والتنسيق بني الوظائف املختلفة املشاركة يف عملية إدارة ةالدفاع الثالث

 لكل جمموعة.املخاطر ، سيكون من املفيد األخذ بعني االعتبار الدور األساسي 
 ة: التنسيق بني خطوط الدفاع الثالث15جدول رقم

 خط الدفاع الثالث خط الدفاع الثاين خط الدفاع األول

 أتكيد شامل على فعالية إدارة املخاطر إدارة املخاطر واالمتثال املسؤولني عن املخاطر/املدراء

 استقالل حمدود؛ - الدارة
تةةةةةةةنعكس ابلدرجةةةةةةةة األوىل علةةةةةةةى  -

 الدارة

 

 تدقيق الداخلي؛ال -
 استقالل كبري؛ -
األخةةةةةةةةةةةةةةذ بعةةةةةةةةةةةةةةني االعتبةةةةةةةةةةةةةةار أجهةةةةةةةةةةةةةةزة  -

احلوكمةةةةةةةةةةةةةةةةة)االدارة العليةةةةةةةةةةةةةةةةا، جملةةةةةةةةةةةةةةةةس 
 االدارة(.

 :املصدر
1 The Institute of Internal Auditors, the three lines of defense in effective risk management and control ,  op-

cit , p6 

منفصلة وحمددة بوضوح، ومع  ةالية عند وجود خطوط الدفاع الثالثيكون نظام إدارة املخاطر أكثر فع 
 املثال، سبيل على ذلك و يف حاالت استثنائية خاصة يف املنظمات الصغرية ، بعض خطوط الدفاع تكون جمتمعة.

شركة، الرقابة يف ال أو املخاطر إدارة أنشطة توجيه أو/ و تنفيذ عن املسؤول هو التدقيق الداخلي األحيان بعض يف
 إسناديف هذه احلالة على التدقيق الداخلي التواصل بوضوح حول أثر هذا التجميع على أجهزة احلوكمة، وإذا مت 

العديد من املسؤوليات إىل شخص واحد او قسم معني، سيكون من األحسن النظر يف فصل املسؤوليات الحقا 
 .ةبطريقة تسمح بتطبيق خطوط الدفاع الثالث
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، أجهزة احلوكمة البد هلا التأكيد بوضوح على ضرورة تبادل ةرق تنفيذ خطوط الدفاع الثالثمهما كانت ط     
املعلومات والتنسيق بني خمتلف أطراف إدارة املخاطر والرقابة يف الشركة، حيث معايري املمارسة املهنية للتدقيق 

تنسيق بني اجلهات الداخلية واخلارجية الداخلي تنص أنه على املسؤولني عن التدقيق الداخلي تبادل املعلومات وال
 اليت تقدم خدمات التأكيد من أجل ضمان التغطية الشاملة ومنع ازدواجية العمل.

ويف األخري قدم معهد املدققني الداخليني جمموعة من التوصيات من أجل املمارسة اجليدة لنموذج خطوط  
 1، وجاءت كالتايل:ةالدفاع الثالث

 ؛ةوالرقابة جيب أن تكون مهيكلة حسب منوذج خطوط الدفاع الثالثعمليات إدارة املخاطر  -
 كل خط يعتمد على إجراءات، وحتديد دوره بشكل مناسب؛ -
 البد من وجود تنسيق جيد بني خمتلف خطوط الدفاع، من أجل تعزيز الفعالية والكفاءة؛ -
مها بشكل مناسب حسب ما وظائف إدارة املخاطر والرقابة املشرتكة بني خطوط الدفاع البد ان يتم تقسي -

لتأكيد وأداء على مسؤولياهتا على اوظائف الهو معروف ومتوفر من املعلومات، من اجل مساعدة جمموع 
 على حنو فعال؛

 خطوط الدفاع ال جيب جتميعها؛ -
عندما يتم تضمني وظائف يف خطوط خمتلفة تكون جممعة، أجهزة احلوكمة جيب أن تكون على علم  -

ثريه على الشركة، ابلنسبة للشركات اليت ليس هلا وظيفة تدقيق داخلي، أجهزة احلوكمة ابهليكل املعتمد وأت
)الدارة العليا،جملس الدارة( ينبغي أن يطلب توضيح كيفية يتم التأكيد بكفاية حول ممارسات احلوكمة، 

 إدارة املخاطر، الرقابة ، وكيف يتم احلصول عليها وإبالغها ألصحاب املصاحل.

الدفاع الثالث يف الشركة وآلية من آليات احلوكمة، سنحاول يف املبحث املوايل التعرف على باره خط وابعت   
 أبعاده الثالثة وفق ما تناولته املعايري الدولية، ومعرفة دوره يف حتقيق قيمة مضافة للشركة.

 
 
 
 

                                                           
1 The Institute of Internal Auditors, the three lines of defense in effective risk management and control ,  op-

cit , p6. 
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 للتدقيق الداخلي ودورها يف حتقيق قيمة مضافة ةثالث:األبعاد الثايناملبحث ال
، وإصدار نشاطال اتعظيم قيمة التدقيق الداخلي كان واضحا بعد قيام منظمات مهنية دولية ابالهتمام هبذ  

جمموعة من املعايري والرشادات اليت تنظم عمله، خاصة بعد صدور املعايري احلديثة للتدقيق الداخلي  وتغري دوره 
 ةتصادية ختدم مجيع أطراف الشركة، مصممالتقليدي، حيث أصبحت مجيع أنشطته املستحدثة ذات قيمة اق

نظم الرقابة لتحقيق قيمة مضافة، ومساعدهتا على اجناز أهدافها، من خالل تكوين مدخل منظم لتقومي وحتسني 
 .حوكمة الشركاتو إدارة املخاطر، الداخلية

 GRC تقنية احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابةاملطلب األول: 
عي معظم الشركات بضرورة تبين نظم جيدة من أجل حتقيق  رقابة فعالة على زاد يف السنوات األخرية و  

الشركة وإدارة املخاطر فيها، وقد اهتمت هبذا املوضوع العديد من املنظمات الدولية، وأخذ هذا املوضوع ما 
هج متكامل يستحقه من األمهية، إال أنه يبقى من أجل الوصول إىل نظام سليم بعيد عن املخاطر ضرورة  تبين من

بني األطراف الفاعلة يف العملية الرقابية داخل الشركة، ووجود عملية متكاملة ومستدامة للحوكمة، وإدارة املخاطر 
 والرقابة يف منظومة حوكمة الشركات.

ن وجود كال من  نظام رقابة داخلية فعال، ونظام إدارة خماطر فا IIAمعهد املدققني الداخليني حسبو  
 ت كما يوضحه الشكل املوايل:ايب يف التجسيد احلقيقي حلوكمة الشركاجيد  له دور اجي

 : حوكمة الشركات12شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 
 : املصدر

Dana, Hermanson R. &Larny, Rittenberg E., Internal Auditing and Organizational Governance, Research 

Opportunities in Internal Auditing, the Internal Auditors, 2003,p.5, disponible sur le site : 
nal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.phttps://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Inter

df.le 24/03/2016,    

I- الرقابةو  إدارة املخاطرو   تعريف تقنية احلوكمةGRC 

 حوكمة الشركات ن منو املستفيد
 ناملستثمرو /املسامهون

 املوردون/املقرضون
 املواطنون

 

 املشاركون األنشطة األهداف املساءلة

مساءلة أصحاب 
املصلحة عن فعالية 

 اإلدارة

اجناز األهداف وحفظ 
 قيم الشركة.

 

 إدارة مراقبة املخاطر
 جملس إدارة

 تدقيقجلنة ال
 احلساابت دققيم

 نياخلارجيو  نيالداخلي
 اجلمعيات / املنظمني

التأكد من كفاية 
 الضوابط الرقابية

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.pdf
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أبهنا املنهجية املتكاملة اليت تتبعها الشركة يف تطبيق متكامل  لرقابةتوصف عملية احلوكمة وإدارة املخاطر وا 
وتتضمن هذه العملية بصفة عامة أنشطة مثل احلوكمة وإدارة خماطر الكلية  ،للحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال

 .1رقابة الداخلية واالمتثال للقوانني والتدقيق الداخليوال

يف املواد، واجتناب الثغرات، وكذا  االقتصادمن اجل  ةالثالث األنشطةحيث يتم التقارب بني هذه 
، وبني معهد املدققني الداخليني أن هذا أنشطتها أداءالنزاعات، نظرا لكوهنا جماالت متقاربة بشكل كبري يف 

التقارب والتكامل يؤدي إىل الكفاءة، اقتصاد يف جدول االعمال، والتوفري يف  2فوائد رئيسية: 2االطار يطرح 
 التكاليف.

II- :أمهيتها للشركة 
هذه التقنية تعمل على تعزيز وتوحيد املعايري، وتنسيق اجلهود والتعاون بني هيئات هلا دور مهم يف الشركة  إن

 3 من خالل:
  ؛ر، الرقابة الداخليةاملخاط دارةإدمج أجهزة احلوكمة،  -
 ؛الطابع الرغي على قنوات االتصال إضفاء -
 ج قائم على املخاطر؛هنتطبيق  -
 ؛تنفيذ برامج االمتثال -

 4إضافة إىل أن تطبيقها يساهم يف:
خلق أثر اجيايب كبري على الفعالية التنظيمية للشركة، من خالل تقدمي عمليات واضحة وغري غامضة،  -

 كة؛ونقطة مرجعية واضحة للشر 
 إزالة خمتلف األعمال الضافية والزائدة يف خمتلف املهمات؛ -
تقليص تكاليف الربجميات وأجهزة التدريب والتكاليف التمهيدية للتطبيق احلوكمة، وادارة املخاطر،  -

 والرقابة، واليت ميكن تسيريها من خالل برانمج واحد؛
 

                                                           

 .32، ص.3519،  سبتمرب 2،العدد -الشرق االوسط-جملة املدقق الداخلياملخاطر واالمتثال،  وإدارةساتيش ايداف، التقنية اخلاصة ابحلوكمة  1 
2 Carmen rossiter, how internal audit adds value to the governance process, provititi , 2011, p.3 , disponible 

sur le site : http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Featured-Articles/How-Internal-Audit-Adds-

Value-to-the-Governance-Process.pdf , le 04/04/2015. 
3 Sarah adams , Carlos ruiz , elias rivera , governance, risk and complience , deloitte , 2013 , p.6. 

4
 Governance, Risk and Compliance (GRC) Framework , disponible sur le site : 

http://www.metricstream.com/whitepapers/html/GRC_frame.htm le 05/02/2016. 

 

http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Featured-Articles/How-Internal-Audit-Adds-Value-to-the-Governance-Process.pdf
http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Featured-Articles/How-Internal-Audit-Adds-Value-to-the-Governance-Process.pdf
http://www.metricstream.com/whitepapers/html/GRC_frame.htm
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مع  -إدارة املخاطر، واالمتثالاحلوكمة،  -: من خالل اجلمع بني إطارتفادي حدوث املفاجآت -
إسرتاتيجية الشركة وعمليات التنفيذ، سيكون هناك أتهب شامل وإعطاء إنذار مبكر عن املخاطر الناشئة، 

 ؛ 1القضااي املرتبطة هبا، واقرتاح خطط ملعاجلتها
III- :2متطلباهتا 

 من أجل أداء هذه الوظائف بشكل جيد البد من توافر:
 احلصول على املعلومات؛مصطلحات وتصنيفات موحدة يف  -
 ب ىن وخمازن مشرتكة للبياانت والواثئق؛ -
 إجراءات ومناذج موحدة مثل السياسات، التدريب؛ -
 إجراءات االتصال وإعداد التقارير جلميع املعنيني، مبا يف ذلك صناع القرار االسرتاتيجي. -
IV- احلديثة للتدقيق الداخلي يف حتقيق قيمة مضافة ةدور األبعاد الثالث 

 أاثرت تقنية السابقة متثل أبعاد التدقيق الداخلي يف منظومته اجلديدة، فان  هذه ال ةتبار العناصر الثالثابع 
حول كيف ميكن أي يعمل التدقيق الداخلي مع وظائف الرقابة األخرى حنو حتقيق األهداف املشرتكة،   نقاشال

 .الدارةالتدقيق الداخلي يف التعاون مع  نشاطوالزايدة من فرص 
، أصبحت مجيع أنشطته املستحدثة ذات قيمة اقتصادية ختدم للتدقيق الداخلي دور التقليديمع تغري الو  

لتحقيق قيمة مضافة، ومساعدته على اجناز أهدافه، من خالل تكوين مدخل منظم  ةمجيع أطراف الشركة، مصمم
ال أن حتقيق ذلك يتوقف على مدى توفر ، إحوكمة الشركاتو إدارة املخاطر، نظم الرقابة الداخليةلتقومي وحتسني 

جمموعة من املتطلبات، تشكل عوامل مؤثرة يف جودة خدمات التدقيق الداخلي، ذلك كوهنا أمور من شأهنا 
 ضمان جودة تقارير عمليات التدقيق الداخلي .

 هبا املرتبطني املصاحل وأصحاب للشركة قيمة إبضافة الداخلي التدقيق يقوموحسب معهد املدققني الداخليني:   

 القيمة كما أن إضافة،  3واحلوكمة والرقابة املخاطر إدارة عمليات يف وفعالية بكفاءة ويساهم موضوعي أتكيد يوفر عندما
 املصلحة، توقعات أصحاب يتناسب و ومبا السرتاتيجيةأهدافها  حتقيق الشركة على قدرة دعم خالل من يتحقق

واملوضوعية وااللتزام أبخالقيات  االستقالل من إطار يف واالستشارية الوقائيةو  التأكيدية األنشطة من خليط أبداء
 .املهنة

 

                                                           
1 Entreprise GRC, disponible sur le site : http://www.sas.com/en_us/software/risk-management/enterprise-

grc.html , le 02/02/2016. 
2 What is GRC, disponible sur le site : http://www.oceg.org/what-is-grc/ , le 20/01/2016. 

 .30رجع سابق، صامل املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(، الداخليني، معهد املدققني3 

http://www.sas.com/en_us/software/risk-management/enterprise-grc.html
http://www.sas.com/en_us/software/risk-management/enterprise-grc.html
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 يف تقييم وحتسني فعالية الرقابة الداخليةالداخلي املطلب الثاين: دور التدقيق 

توافر نظام رقابة داخلية ميتاز ابلكفاءة والفاعلية و مطبق من طرف مجيع املوظفني يساهم يف محاية  إن 
ركة من املخاطر اليت تواجهها، ويقلل من احتمالية تعرضها للمخاطر إىل أدىن حد ممكن، حيث كان دور الش

على دراسة وتقييم نظم الرقابة الداخلية ابلشركة، ولكن ومع التوجه اجلديد يف  ااملدقق الداخلي فيما سبق مرتكز 
ية يساهم يف حتسينها من خالل التوصيات اليت ظل املعايري الدولية أصبح إىل جانب تقييمه لنظم الرقابة الداخل

 يقدمها.

I- تعريف الرقابة الداخلية: 

 تعددت وتنوعت التعاريف اليت تناول موضوع الرقابة الداخلية ، حيث سنتناول بعضها فيما يلي: 

 تريدوي    التابع للجنة  COSOاملتكامل  جلنة املنظمات الراعية لطار الرقابة الداخليةحسب    
ywatread وغريهم واإلدارةعملية تتأثر من قبل أعضاء جملس إدارة الشركة، "  1:يفان الرقابة الداخلية ه ،         

 هداف يف اجملاالت التالية : األمن املستخدمني، مصممة لتزويد أتكيد معقول ابلنسبة لتحقيق 

 كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية؛  -
 موثوقية اإلبالغ املايل؛  -
 ابلقوانني والتشريعات املطبقة".  االلتزام -

جمموع االحتياطات اليت تتخذها " 2:اأبهنالرقابة الداخلية  عرف IIAمعهد املدققني الداخليني من جهته 
 الشركة وذلك لضمان:

 صحة ومصداقية املعلومات ابختالف أنواعها مالية أـو حماسبية أو معلوماتية؛ -
 ا ولوائحها التنظيمية؛احرتام سياسات املؤسسة وخططها وإجراءاهت -
 احرتام القوانني والتشريعات املعمول هبا واليت ختضع هلا املؤسسة؛ -
 الشركة وموجوداهتا؛ أصولمحاية  -
 االستعمال العقالين والرشيد ملوارد الشركة؛ -
 ."حتقيق الغاايت واألهداف املسطرة من قبل الشركة -

                                                           
 1  The Committee of Sponsoring Organizations, internal control-integrated framework, p.1,  disponible sue le 

site: www.coso.org/.../internal%20control-integrated%20framework.pdf . le 23/09/2013 

2   The Institute of Internal Auditors, disponible sur le site : www.theiia.org , le 18/02/2014. 

http://www.coso.org/.../internal%20control-integrated%20framework.pdf
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpPDCg_PMAhVGUhQKHd4aDWoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122676328,d.d24
http://www.theiia.org/
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نظم املراقبة اليت أنشئت من طرف املديرين للقيام "  1الرقابة الداخلية أبنه: نظام فيعرف benoit pigéما أ 

 ".ابألنشطة املختلفة للشركة، بطريقة منظمة من أجل احلفاظ وسالمة األصول، وموثوقية املعلومات

نظام تضعه املؤسسة "  2:اأبهنعرف الرقابة الداخلية  IFACIمن جانبه املعهد الفرنسي للتدقيق الداخلي    
 :إىلليتها اخلاصة وهتدف من خالل ذلك يسيطر ويطبق حتت مسؤو 

 احرتام القوانني والتشريعات؛ -
 ؛اإلدارةتطبيق التعليمات والتوجيهات اليت تضعها املديرية العامة أو جملس  -
 ؛األصولمحاية  إىلالسري احلسن للعمليات الداخلية للمؤسسة خاصة منها تلك اليت تسعى  -

 ."دقة املعلومات خاصة منها املالية -

العملية املصممة واملنفذة من قبل أوالئك "3الرقابة الداخلية أبهنا: 210املعيار الدويل للتدقيق رقمعرف    
 فيما يتعلق بـ: شركةأتكيد معقول بشأن حتقيق أهداف الاملكلفني ابلرقابة واإلدارة واملوظفني اآلخرين لتوفري 

 موثوقية تقدمي التقارير املالية؛ -
 فاعلية وكفاءة العمليات؛ -
 ".متثال للقوانني واألنظمة املطبقةاال -

 من خالل كل التعاريف سالفة الذكر يتبني أن الرقابة الداخلية تدور حول النقاط التالية: 
حد األحداث أو الظروف وإمنا هي جمموعة التصرفات اليت تدير أ: فهي ليست الرقابة الداخلية هي عملية .1

 مبوجبها الدارة أعمال الشركة؛
: فمجلس الدارة والدارة والعاملني اآلخرين يف أي شركة يؤثرون يف الرقابة ة تتأثر ابألفرادالرقابة الداخلي .3

 ؛الداخلية
: فهي ال توفر أتكيدا مطلقا، ذلك أن احلكم البشري ميكن أن يكون على  مصممة لتوفر أتكيد معقول .2

 خطأ ؛
 تسهم يف: .9
 محاية أصول الشركة ابلقضاء على الغش واألخطاء واالختالس؛ -

                                                           
1   Benoît Pigé, audit et control interne, edition EMS , France,2009 , p10. 

2
  Définitions de l'audit et du contrôle internes, The institut français des auditeurs et contrôleurs internes,                  

disponible sur le site :   www.ifaci.com, le 17/02/2014. 

 ..42، ص3554، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، مراجعة العمليات املاليةنواف حممد عباس الرماحي، 3 

http://librairie.immateriel.fr/fr/list/auteur-20867-benoit-pige/page/1/date
http://www.ifaci.com/
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 احرتام القوانني اليت ختضع هلا الشركة؛ -
 توفري معلومات دقيقة،  موثوقة  ويف الوقت املناسب ؛ -
 تشجيع التمسك ابلتوجيهات واللوائح والجراءات اليت تضعها اجلهات العليا لإلدارة؛ -
 املساعدة على حتقيق أهداف الشركة؛ -
 ية.االستغالل األمثل للموارد وحتسينها وزايدة الكفاية النتاج -
II- الرقابة الداخلية  حتسنيو  تقييم  دور التدقيق الداخلي يف 

 يساعد أن جيب أنه: (الرقابة الداخلية)  3125وفقا ملا أصدره معهد املدققني الداخليني يف املعيار الدويل  
 اءهتاوكف فاعليتها تقييم خالل فعالة من رقابية وضوابط إجراءات على احلفاظ يف الشركة الداخلي التدقيق نشاط
 يف وجيب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم مدى كفاية وفاعلية الضوابط  الرقابية،  فيها املستمر التحسني وتعزيز

  : حيث من وذلك ، املعلومات ونظم التشغيل وعمليات احلوكمة نواحي خمتلف املخاطر يف إىل االستجابة
بد أن تضمن الرقابة الداخلية دقة ونوعية املعلومة : حيث الموثوقية وسالمة املعلومات املالية و التشغيلية -

احملاسبية، واليت البد وان تستند إىل مبادئ أساسية ، ذلك أن املعلومات اليت تقدمها الشركة حمليطها اخلارجي 
ويف هذا الصدد وحىت تكون املعلومة موثوقة البد من أن تكون صادقة  تعكس وتبني وضعيتها وصورهتا أمامه،

 مفهومة وواضحة ومالئمة ويف الوقت املناسب.وحقيقية و 
وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال  إعدادهاوهنا البد على املدقق الداخلي التأكد من أن املعلومات مت  

فحص مدى موثوقية ودقة املعلومات والتقارير املالية والدارية، ابلضافة إىل سالمة األنظمة عاما، و العمل على 
 ات املستخدمة لعداد التقارير املختلفة.والجراء

: فعلى نظام الرقابة الداخلية االستناد إىل مبادئ أساسية تضمن له  ابلشركة والربامج العمليات وكفاءة فاعلية -
السري الفعال ، وضمان االستعمال األمثل والكفء ملوارد الشركة، من أجل حتقيق فعالية نشاط الشركة 

 .خفيضها إىل حدودها األدىنوالتحكم يف تكاليفها بت
 

وهنا البد على املدقق الداخلي تقييم كفاءة نظم الرقابة ويف حالة عدم فاعليتها يقدم التوصيات الالزمة لتحسينها   
 .والتحكم فيها مبا يعود ابلنفع على الشركة

ممتلكات الشركة، من : ذلك أن نظام الرقابة الداخلية الفعال البد أن يساهم يف احملافظة على محاية األصول -
ويدخل ضمن هذا العنصر التأمني االجتماعي واحملافظة على  ، أصول مادية ابلضافة إىل العنصر البشري
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من العمال، وكذا صورة الشركة يف حميطها اخلارجي، والعامل التكنولوجي الذي البد وأن يبقى مسايرا أ
 لشركة.للتطورات واحملافظة على املعلومات السرية املرتبطة اب

كم الرقابة على العمليات النقدية وعمليات املخازن، والتأكد من   ويف هذا الصدد البد على املدقق الداخلي أن حي 
، وفحص الوسائل املختلفة الالزمة حلماية أصول الشركة من أي تصرفات 1وجود التأمني الالزم وابلقيمة الكافية

والتأكد من توافر هذه الوسائل، ويف حالة عدم وجودها يقرتح  السرقة، أووالتبديد  كالسرافغري مرغوب فيها  
 هذه الشركة بعض التوصيات العتماد وسائل مالئمة يف هذا اجملال. إدارةعلى 

: حيث البد أن يتم التقيد بسياسات الشركة وخمططاهتا التقيد ابلقوانني واألنظمة واللوائح واإلجراءات والعقود -
 وقوانينها. وإجراءاهتا

ومن املهام األساسية اليت تقع على عاتق املدقق الداخلي إعادة النظر بصفة دورية يف األنظمة املوجودة يف      
الشركة، ومراجعتها من اجل التأكد من التزام العاملني ابخلطط والسياسات والجراءات والقوانني واللوائح اليت حتكم 

 . 2ذه اخلطط والسياسات أم ال، ودراسة أسباب عدم إتباعهاطبيعة عملها، وحتديد ما إذا كان األفراد يلتزمون هب

جل التقرير عن مدى أوعليه فان دور املدقق الداخلي يرتكز على دراسة وتقييم عناصر الرقابة الداخلية، من     
قق الداخلي مالءمتها، وإمكانية االعتماد عليها يف ضمان دقة البياانت احملاسبية و متثيلها لنشاط الشركة، فنشاط املد

هنا البد أن ال ينحصر حول اختبار مدى االلتزام ابلجراءات الرقابية، بل البد من تقييم هذه الجراءات واقرتاح 
التوصيات لتحسينها، ومراقبة مدى توافر مقومات نظام الرقابة الداخلية السابق ذكرها، وعرض تقييمه على الدارة 

فهذا الدور اجلديد للتدقيق  الرقابية. الجراءاتية، دون أن يتجاوز دوره وضع العليا أو جلنة التدقيق كوظيفة استشار 
تقدمي  إىلالداخلي ساهم يف جتاوز دوره التقليدي الذي يتمثل يف حتديد نقاط الضعف يف نظام الرقابة الداخلية 

  .توصيات مناسبة لتحسينه يف املستقبل
 دققنيوأكدت أن هناك أمهية كبرية ملشاركة املكذلك  هبذه النقطة،    cosoهذا وقد اهتمت جلنة  

الداخليني يف تكوين وتصميم وتشغيل نظام كفء وفعال وقوي للرقابة الداخلية، حيث أن دور املدقق الداخلي 
 3وفقا لتقرير هذه اللجنة هو مساعدة ومشاركة الدارة يف حتقيق ما يلي:

 تعريف الرقابة الداخلية واألهداف املتصلة هبا؛ -
 اخلمس؛عناصرها ن الرقابة الداخلية و تكوي -

                                                           

 .121.، ص3552دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، -الناحية النظرية والعملية-ساابتعلم تدقيق احلخالد أمني عبد هللا، 1 
 .122حممد السيد سرااي، املرجع السابق، ص.2 
لدار اجلمعية، ا-الواقع واملستقبل-الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يف بيئة تكنلوجيا املعلومات وعوملة أسواق املالعبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة، 3 

 .025.، ص3550/3552السكندرية، 
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 حتديد أدوات التقييم املناسبة واليت تستخدم يف قياس مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية؛ -
 .املراقبة املستمرة والدورية لنظام الرقابة الداخلية للتأكد من حتقيق األهداف املطلوبة -

 املخاطر: فعالية إدارة حتسني و  تقييم  املطلب الثالث: دور التدقيق الداخلي يف

تضمن التعريف اجلديد للتدقيق الداخلي توسيع نطاق ومهام التدقيق الداخلي، إبضافة مهمة جديدة هلا هي تقييم  
وحتسني فعالية إدارة املخاطر، وموضوع إدارة املخاطر هو اآلخر مت تناوله ابلتحليل والدراسة من طرف عدة كتاب 

اولت املعايري احلديثة للتدقيق الداخلي هذه النقطة كذلك، حيث أفردت معيارا خاصا و جممعات مهنية، كما تن
نشاط التدقيق الداخلي  :والذي ينص على أن (املخاطر إدارة) 3135بذلك ضمن معايري األداء وهو املعيار رقم 

سني إدارة املخاطر ونظم ساهم يف حتيجيب أن يساعد الشركة على حتديد وتقييم املخاطر اهلامة اليت تتعرض هلا، و 
 :من أن السيطرة عليها من خالل التأكد

: فهنا البد أن يتأكد من عدم وجود وتساهم يف حتقيقها أهداف الشركة تتطابق وتتوافق ورسالة الشركة -
 ؛تعارض، و أن أهداف الشركة واضحة وتتماشى مع ما ترغب يف حتقيقه 

عمل على حتديد األحداث اليت قد يكون هلا أثر سليب على : جيب الاملخاطر اهلامة يتم حتديدها وتقييمها -
وحتديد احتمالية حدوثها ودرجة  حتقيق أهداف الشركة وإضافة قيمة هلا، ابعتبارها مسببات للمخاطر،

ن املخاطر احمليطة ابلشركة قد مت حتديدها دون إغفال أي يعمل التدقيق الداخلي على تقدمي أتكيد أبو  ،أتثريها
 إغفال حالة ويف ،النصح واملساعدة وتطوير األدوات واألساليب املعتمدة يف إدارة املخاطر وتقدمي ،خطر

استخدامها  املمكن واملقاييس الوسائل على يتعرف أن الداخلي املدقق على ينبغي رئيسة ديداتهتوجتاهل 
 فينبغي هديداتالت هلذه للتصدي املستخدمة الوسائل كفاية عدم حالة يف أما البدائل،  أبنسب هلا للتصدي

مع األخذ بعني االعتبار  الالزمة وإجراءات إضافية،  التصحيحية التدابري ابختاذ التوصية الداخلي املدقق على
 ؛1أن ال يتمادى دوره إىل درجة يصبح فيها التدقيق الداخلي هو الذي يقوم بتعريف وحتديد املخاطر

: من خالل ها مبا يتوافق ومدى استعداد الشركة لتقبل املخاطراملخاطر يتم اختيار  إزاءاالستجاابت املناسبة  نأ -
ملواجهة املخاطر، وأنه قد مت  الدارةالتأكد من مدى كفاية وفعالية ردود األفعال واالستجاابت اليت قامت هبا 

وجد أن ما  إذاالبد على املدقق الداخلي  أشارت املعايري الدولية أنه إدارهتا وختفيضها إىل مستوى مقبول، كما
غري مناسب للشركة، أن يناقش األمر مع الدارة العليا، وإذا مل يصل  أو مستوى املخاطر رمبا ال يكون مقبوال

                                                           

، ملتقى وطين حول مهنة التدقيق يف دور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر وانعكاسه على تطبيق حوكمة الشركاتحسني يرقى، عمر علي عبد الصمد، 1 
 .13ص. اجلزائر،سكيكدة، ،1400أوت 35اجلزائر  الواقع واآلفاق يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة ، جامعة 
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للفصل يف ذلك واختاذ القرار املالئم  الدارةجمللس  امعها إىل اتفاق أو حل مناسب، عليه أن يكتب تقرير 
 للشركة.

: حيث البد أن يتم إبالغ ليها وتبليغها يف التوقيت املناسباملعلومات الالزمة بشأن املخاطر يتم احلصول ع -
جملس الدارة بتقارير دورية حول املخاطر اليت تواجهها الشركة ويف وقت مبكر للعمل على تالفيها، وإعطائها 
الوقت الكايف لعداد االسرتاتيجيات وردود األفعال املناسبة، واطالع اجمللس على أية تغريات جوهرية من 

 .ا التأثري على الشركةشأهن

من خالل استقراء هذا املعيار يتضح الدور املهم الذي أصبح يضطلع به املدقق الداخلي يف مساعدة  
، أو قبول مستوى الجراءاتالدارة على إدارة املخاطر يف الشركة، خاصة يف حالة وجود قصور أو عدم كفاية 

تقدميه خلدمات استشارية، ورفعه تقارير دورية مقيمة لربانمج  خماطر قد يؤثر على حتقيق أهداف الشركة ،من خالل
إدارة املخاطر، وهو ما يساهم يف التحكم أكثر يف املخاطر وعدم أتثريها على جتسيد األهداف املخطط هلا 

 وابلتايل حتقيق قيمة مضافة للشركة. 

 لشركات:حوكمة اممارسات حتسني  تقييم و يفالداخلي املطلب الرابع: دور التدقيق 

الكثري من اجلهود يف توجيه أعضائه لالهتمام مبوضوع حوكمة  IIA كان ملعهد املدققني الداخليني 
، وهذا من خالل وجلنة التدقيق الشركات، من أجل القدرة على مساعدة كل من جملس الدارة والدارة العليا

وعلى جوانب  ،لفة حلوكمة الشركات بشكل عاموالتعليق والتوصية والتدريب على اجلوانب املخت ،مناقشته ابستمرار
 .التدقيق بشكل خاص

هذه األمهية فيما تناوله يف معايري التدقيق الداخلي الدولية ،  IIAوعموما بني معهد املدققني الداخليني  
 من خالل الشارة إليها يف املعايري التالية:

I-  :جعة السياسات املتعلقة ابجلوانب السلوكية من خالل مرا الرتويج للقيم واألخالق املالئمة يف الشركة
واألخالقية التنظيمية وتعزيزها ابلتوصيات املكملة، وضمان وصول كل التعليمات إىل مجيع املوظفني 

 ابلقيم املتعلقة الشركة وأنشطة وبرامج وفاعلية أهداف ابلشركة، وعلى املدقق تقييم مستوى تصميم وتنفيذ
األخالقية  مبهنية عالية له دور أساسي يف حتسني وتقوية المعضالت قق مع تعامل املداألخالقية، كما أن 

 .أخالقيات العمل وسالمة الشركة، والتوازن يف حتقيق مصاحل األطراف املرتبطة ابلشركة
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II-  خالل من وهذا األهداف إجناز عملية مراقبة: 
 نشاطتوىل يحيث  :اهب قيامال العاملون كلف اليت املسؤوليات مستوى على املنفذ األداء نوعية تقومي -

 شركةالتدقيق الداخلي عملية التقييم املستمرة لكافة النشاطات املختلفة للتأكد من مدى التزام ال
 والعامليني فيها ابلقوانني والنظم واألحكام العامة وكذلك السياسات والجراءات املعمول هبا؛

 ا؛وتطويره الشركة عمليات لتحسني املناسبة تقدمي التوصيات -
منها، و اقرتاح ما يراه مالئما من تعديالت  الالزم ابقرتاح التدريب طريق عن النتاجية الكفاية رفع -

 وحتسينات؛
املساءلة هي آلية مهمة يف احلوكمة حملاسبة املسؤولني على أعماهلم وفحص املساءلة: ف من التحقق -

هتم توجه إليهم، حيث متثل  وتدقيق قراراهتم وإاتحة الفرص أمامهم ليضاح أية نقاط غامضة أو
التقارير املالية اليت يشرف جملس الدارة على إعدادها معيارا يتم على أساسه اختاذ قرارات وسلوكيات 
من طرف املستثمرين احلاليني واملرتقبني، وهنا يتضح دور التدقيق الداخلي كعنصر فعال يف ضمان 

 ني على مساءلة جملس إدارة الشركة.دقة ونزاهة التقارير املالية وتعزيز قدرة املسامه
III- حيث يساهم التدقيق الداخلي 1: طر والرقابة إىل اجلهات املناسبة ابلشركةخاإبالغ املعلومات املتعلقة ابمل

العليا وجلنة التدقيق، حيث تتعلق التقارير  الدارة إىلاملعلومات  إبالغيف دعم احلوكمة من خالل 
 فيما يلي: واجمللس والتوصيات املقدمة لإلدارة العليا

 تقييم املستقل لنظام الرقابة الداخلية؛ -

 تقدمي التقارير املناسبة عن نظم الرقابة؛ -

 تقييم كفاءة العمليات؛ -

 ؛حتليل املخاطر -
 تقدمي أتكيدات خبصوص تاليف املخاطر؛ -

 تسهيل القيام ابلتقييم الذايت للمخاطر ونظم الرقابة. -
 التدقيق تتمثل فيما يلي: أما التقارير والتوصيات املقدمة للجنة

                                                           
1 Dana, Hermanson R. &Larny, Rittenberg E, Internal Auditing and Organizational Governance-, Research 

Opportunities in Internal Auditing-, the Institute of Internal Auditors, 2003, p33, disponible sur le site: 
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizatio
nal%20Governance.pdf, le 24/01/2016.:. 

https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.pdf
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 أتكيدات حول فعالية نظم الرقابة الداخلية؛ -

 تقييم مستقل للممارسات والعمليات احملاسبية؛ -

 حتليل املخاطر املتعلق ابملمارسات احملاسبية والرقابية؛ -

 تقدمي توصيات تتعلق بعمليات التحقيق اخلاصة ابلتالعب واالحتيال. -
IV-  حيث يتم :لدارة وجلنة التدقيق والتدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجيضمان التنسيق الفعال بني جملس ا 

 هي التدقيق اخلارجى، عالقات تعاونية تربطها أساسية أطراف أربعة خالل من الشركات حوكمة ممارسة
 حوكمة جودة حتسني الداخلي ىف التدقيق والتدقيق الداخلي، حيث يساهم الدارة، جملس التدقيق، جلنة

 دورها أداء يف األطراف دعمه هلذه األخرى، و ةأطرافها الثالث مع التعاونية عالقاته خالل من الشركات
 الشركات. لتجسيد متطلبات حوكمة

بعد التعرف على األبعاد الثالثة للتدقيق الداخلي، وأمهية وجود التكامل بينها يف الشركة، سنحاول يف 
، ومن مث انعكاسها على جتسيد حوكمة الشركات ومعرفة أمهية  املبحث املوايل دراسة  العالقات التفاعلية بينها

 كل منها.
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 املبحث الثالث: مسامهة التدقيق الداخلي  يف جتسيد حوكمة الشركات
إن التطبيق السليم حلوكمة الشركات حيتاج جمموعة من اآلليات، ويعترب التدقيق الداخلي من بني اآلليات    

جملال، ملا له من دور مساهم يف تقييم وحتسني نظم الرقابة الداخلية، وكذا تقييم وحتسني نظم إدارة املعتمدة يف هذا ا
املخاطر واعتماد منهج مبين على التقارب من املخاطر يف تنفيذ أعماله، ابلضافة إىل تقييمه للممارسات حوكمة 

عترب من اآلليات املهمة يف يدقيق الداخلي الت نشاطالشركات وتقدمي التوصيات واالقرتاحات لتحسينها، كما أن 
هذه املنظومة من خالل تواصل املدقق الداخلي مع أطراف متارس دورا مهما يف حوكمة الشركات مثل الدارة 

 العليا، جملس الدارة، جلنة التدقيق. 

 املطلب األول: عالقة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر حبوكمة الشركات

أبعاد أساسية  ةا سبق فان التعريف األخري ملعهد املدققني الداخليني ركز على وجود ثالثكما مت عرضه فيم 
 اتساهم يف جتسيد أهداف التدقيق وخدمة كل األطراف مبا حيقق قيمة مضافة للشركة، وتؤدي هذه األبعاد أدوار 

 يف التحكم سيعزز حتما ذلكف ، كبري بشكل ابينه وارتباط تعاون و بشكل أكثر فعالية كلما كان هناك تفاعل
 مبا يعود ابلنفع يف األخري على الشركة ككل. الشركة

I- عالقة الرقابة الداخلية حبوكمة الشركات 

من عناصر حوكمة الشركات، وقد تضاعفت أمهيتها يف السنوات ً هاماً تشكل الرقابة الداخلية عنصرا      
ة، وابعتبارها أحد نتيجة تفشي الفساد وضعف الرقاب من الشركات الكربى إىل االهنيار داألخرية بعد تعر ض عد

 األطرافاحلديثة للتدقيق الداخلي فان هلا عالقة أتثري وأتثر حبوكمة الشركات من خالل التفاعل مع  ةاألبعاد الثالث
 .األخريةهلذه  األربعة

 ةدور حوكمة الشركات يف تقييم وحتسني نظام الرقابة الداخلي  -1

دور أطرافها األربعة واليت  ة بني الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات من خاللميكن أن نلخص العالق  
 تشكل يف جمموعها نظاما فعاال للرقابة الداخلية.

 جملس اإلدارة: .أ
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تقع على عاتق جملس الدارة املسؤولية العامة عن الرقابة الداخلية وفعاليته، ويف حالة وجود قسم خاص    
إجراء مراجعة لس حتديد مهام وأهداف وصالحيات هذا القسم، وتقع على عاتقه ضرورة ابلرقابة الداخلية يتوىل اجمل

سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة والشركات التابعة هلا، والفصاح عن النتائج اليت يتوصل هلا 
ول أمام املسامهني عن فعالية بيئة إىل املسامهني يف تقريره السنوي عن حوكمة الشركة، حيث يبقى هو املسؤول األ

الرقابة الداخلية، ويف حالة وجود قصور أو عدم فعالية نظام الرقابة البد أن يتخذ الجراءات الالزمة ويف الوقت 
 املناسب حلماية الشركة؛ 

 املدقق اخلارجي: .ب
لذا ينصب اهتمام يعترب التدقيق اخلارجي أحد أهم أدوات قياس فاعلية الوسائل والجراءات الرقابية،  

املدقق على الضوابط الرقابية اليت تؤثر يف احلصول ومعاجلة املعلومات املالية، والبالغ عن أية عيوب أو تقصري يف 
نظام الرقابة الداخلية، حيث أن هدف املدقق من دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية هو حتسني وتعديل 

، ويهدف ابلدرجة األوىل إىل احلفاظ ومحاية أصوهلا من الضياع دارةالالجراءات الرقابية املوضوعة من طرف 
والمهال وسوء االستعمال، وتقدمي النصائح والتعديالت حول العمليات اليت مت مراجعتها بتكليف من الدارة وان 

 اضطر بقوة القانون؛
 : املدقق الداخلي .ج

لكبرية اليت أولتها معايري التدقيق الداخلي من خالل ما مت عرضه يف الصفحات السابقة يتبني األمهية ا 
الدولية ملوضوع الرقابة الداخلية، حيث وضعت القواعد الالزمة من أجل أتكيد فعاليتها وكفاءهتا، حيث جاء يف 

 اليت البد أن يتبعها املدقق الداخلي لتحقيق هذا اهلدف؛ لإلجراءاتتفصيال وافيا  3135املعيار الدويل رقم 
 قيق:دور جلنة التد .د

وأن هذه األنظمة ً فعَّاالً رقابياً متثل جلنة التدقيق اخلط األول جمللس الدارة يف التأكد من أن هناك نظاما 
نلخص دور جلنة التدقيق يف تقييم وحتسني فاعلية الرقابة الداخلية من خالل  يتم التقيُّد هبا وبشكٍل مستمر، حيث

 1 القيام ابألدوار  التالية:

تطبيق هذه  استمراربوجود نظام للرقابة الداخلية يتصف ابلكفاءة والكفاية بل التأكد من عدم االكتفاء  -
 هبا؛ وااللتزاماألنظمة 

 التأكد من أن كافة املوظفني يفهمون أدوارهم ضمن أنظمة الرقابة الداخلية؛ -
 ستمر؛التأكد  ابستمرار من توفر الوسائل الالزمة للتدقيق الداخلي للقيام أبعماهلم وبشكٍل م -

                                                           

   :    املوقع  اطلع عليه منمجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني،  جلان التدقيق ودورها يف الرقابة،يمان، سعيد سل1 
  www. ascajordan.org  بتاريخ 1125/14/31.  
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 متابعة التزام املستوايت الدارية ابملالحظات املقدمة من املدققني اخلارجيني واملدققني الداخليني؛ -
 االستفادة من عمل املدققني الداخليني واخلارجيني لتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلي. -
 دور الرقابة الداخلية يف جتسيد حوكمة الشركات  -5

اة الضرورية لتزويد أطراف احلوكمة ابملعلومات األساسية املطلوبة لوضع توفر الرقابة الداخلية األد 
محاية موجودات الشركة، وتوفري احلماية من املخاطر، إضافة إىل املسامهة يف زايدة  إىلالجراءات اليت هتدف 

 1 هذا من خالل : الكفاءة لتحقيق أهداف الشركة، ويتأيت

 التدقيق؛ التشغيلية، وتقدمي التقرير لإلدارة وإذا لزم األمر للجنةاختبار االمتثال للضوابط يف اجملاالت  -
 مساعدة الدارة يف تصميم تقييم شامل مبا يف ذلك اختبار الضوابط الرقابية على مستوى الشركة ككل؛ -
 مساعدة الدارة يف إعداد تقرير حول فعالية الرقابة الداخلية؛ -
 والتواصل مع جلنة التدقيق)يف اجملاالت اليت مت فحصها(؛حتديد أوجه القصور اهلامة يف نظم الرقابة،  -
، على سبيل املثال، تقنيات مراقبة مستمرة، لتقييم فعالية ابستخدام احلاسوبتنفيذ تقنيات االختبار  -

 النظم الرقابية؛
 تسهيل فهم وحتسني الرقابة يف اجملاالت التشغيلية من خالل السيطرة على التقييم الذايت للتقنيات. -

عليه جند ان هناك عالقة أتثري وأتثر بني الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات، حيث تؤثر حوكمة و  
الشركات من خالل أطرافها األربعة يف تقييم وحتسني نظم الرقابة الداخلية كل حسب دوره، كما تعترب الرقابة 

 الداخلية مفتاح تعتمده الدارة يف إحكام الرقابة على الجراءات والقوانني
 
مبا يساهم يف محاية  ،نظمة واللوائح امل

 .الشركة وحتقيق أهدافها ومحاية حقوق املسامهني ما ينعكس على جتسيد حوكمة الشركات

II- عالقة إدارة املخاطر حبوكمة الشركات 

 أنشطة قيادة مفتاح يعد اخلطر أن، حيث الشركات حلوكمة األساسية الركائز إحدى املخاطر إدارة تعترب
 الشركات حوكمةتعترب ويف املقابل لتحكم فيه من شأنه احلفاظ على الشركة وابلتايل مصلحة أطرافها، وا الشركة 
 وتوافر مقوماهتا من شأنه محاية الشركة. الشركة قِّبل من املخاطر ملواجهة إسرتاتيجية استجابة

 املخاطر: إدارةدور حوكمة الشركات يف   -1

                                                           
1 Dana, Hermanson R. &Larny, Rittenberg , op-cit, p56 
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وإدارهتا والتأكيد اب املصاحل بتوفري إشراف على املخاطر تساهم  حوكمة الشركات من خالل ممثلي أصح 
 :لحوكمةلعلى كفاية الضوابط الرقابية لتجنب هذه املخاطر ، وهذا من خالل األطراف األربعة 

 : اإلدارةلس جم .أ
ولية حتديد االجتاه السرتاتيجي للشركة، وخلق بيئة وهياكل إدارة املخاطر لتعمل ؤ يقع علي عاتقه مس 
   :1ما يلي عليه أن أيخذ بعني االعتباروجيب  بفعالية،
 املقبولة اليت تستطيع الشركة حتملها ضمن نشاطها اخلاص؛ خاطرطبيعة ومدى حجم امل -
 ؛ خاطراحتمالية حتقق تلك امل -
 ؛كيفية إدارة املخاطر غري املقبولة -
 قدرة الشركة علي ختفيض احتمال حتقق املخاطر وأتثريه على النشاط؛  -
 ئد املخاطر وأنشطة التحكم يف املخاطر املطبقة؛تكاليف وعوا -
 فاعلية عمليات إدارة املخاطر؛  -
 اآلاثر الضمنية لقرارات جملس الدارة على املخاطر. -

 املدقق اخلارجي: .ب

وعموما  هتدف عملية التدقيق  ،املوجودة ابلشركة املخاطر على تدقيقه م ركزا أن يكون وهنا البد   
  : قدر من احلماية ضد نوعني من املخاطراخلارجي أساسا إىل توفري 

  األخطاء اجلوهرية والغش اليت قد تكون موجودة ابلقوائم املالية؛  -

احلساابت  دققاحتمال عدم الكشف عن تلك األخطاء والغش بواسطة الفحص الذي يقوم به م   -
 . لنظام الرقابة الداخلية

 املدقق الداخلي: .ج

 2املخاطر القيام ابلوظائف التالية: إدارةجملال حسب ما تناوله معهد يتضمن دور املدقق الداخلي يف هذا ا 

                                                           

، 3553،ترمجة اجلمعية املصرية لدارة املخاطر،معيار ادارة املخاطرنتدى الوطين لدارة اخلطر يف القطاع العام، معهد إدارة املخاطر،مجعية التامني ومديري اخلطر، امل1 
 .10/52/3510بتاريخ  .، /www.theirm.org، اطلع عليه من املوقع :  12،13.ص

 *دون أن يتجاوز دوره أن يصبح هو من يقوم بتحديد وتقييم المخاطر.

 .12،19اطر ، املرجع السابق ، ص.املخ إدارةمعهد  2 
 من يقوم بتحديد وتقييم املخاطر. *دون أن يتجاوز دوره أن يصبح هو
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 تركيز عمله على األخطار اهلامة واليت مت حتديدها بواسطة الدارة ؛ -
 مراجعة عمليات إدارة املخاطر يف الشركة؛ -
 منح الثقة يف إدارة املخاطر؛ -
 رة املخاطر*؛ادإ تقدمي الدعم الفعال واملشاركة يف عملية  -
 أنشطة حتديد وفحص األخطار وتعليم العاملني إبدارة املخاطر والتدقيق الداخلي؛ تسهيل -
 تنسيق عملية إعداد تقرير اخلطر املقدم جمللس الدارة وجلنة املتابعة الداخلية. -
 :جلنة التدقيق .د

 1:ختفيض اخلطر املمكن حدوثه إىل املستوى املقبول عن طريق ىلتعمل ع 
 د التقارير الداخلية واخلارجية ومدى الوفاء بتلك األهداف؛تقييم أهداف الشركة من إعدا -
 استعراض القوائم املالية السنوية ىف الوقت املناسب قبل إعالهنا للجهات اخلارجية؛ -
 احلصول على املعلومات الالزمة عن مؤشرات األداء الرئيسية يف الشركة؛ -
 ر العمل هبا؛دراسة التغريات ىف املبادئ احملاسبية االختيارية أو استمرا -
 نتيجة لتقديرات املخاطر؛ تدقيقدراسة التغريات يف نطاق ال -
 التحقق من كفاءة ونزاهة نظم الرقابة الداخلية؛ -
البةةةةالغ أبن نظةةةةم إدارة املخةةةةاطر والرقابةةةةة الةةةةيت وضةةةةعتها الدارة مالئمةةةةة، وعنةةةةد االقتضةةةةاء تقةةةةدمي توصةةةةيات  -

 للتخفيف من املخاطر اليت مت حتديدها على أهنا مهمة؛
املخاطر املالية الرئيسية واخلطوات املتخذة من قبل الدارة للرقابة والسيطرة علةى هةذه حول  مناقشة الدارة  -

 املخاطر )تتضمن مناقشة سياسات وإجراءات إدارة املخاطر يف الشركة(.
 

 لبشك بعضها مع وابلتعاون مجيعها تعمل أن هو احلوكمة، ظل يف اجلهات هذه من املطلوب وعليه يبقى
 داخلية رقابة يولد مما للمعنيني الشركة إدارة مساءلة حق ومنح والعدالة وحتقيق الشفافية صحيحة، واستقاللية جيد
 للمسامهني. احلماية ققحي ما هذا و فعالة، املخاطر إدارة تكون وابلتايل قوية،

 
                                                           

1  Report of the BlueRibon  committee on, improving the effectiveness of corporate audit committees, the 

nyse and the nasd , 1999, p. .03  

 



 الفصل الثالث                                                          دور التدقيق الداخلي يف جتسيد حوكمة الشركات

142 
 

 املخاطر يف جتسيد حوكمة الشركات: إدارةدور   -5

هذه النقطة واعترب أن إدارة املخاطر تساهم بشكل اجيايب يف  IIAليني حيث تناول معهد املدققني الداخ 
 1 حتسني نظم حوكمة الشركات وهذا من خالل:

 تقييم املخاطر املهمة أثناء عملية التدقيق وإبالغها لإلدارة أو جلنة التدقيق أو كالمها؛ -
 وضع خطة لتقييم برانمج إدارة املخاطر ابلشركة؛ -
 عند وجود نقائص؛تسيري وإدارة املخاطر  -

 تسهيل عملية إدارة املخاطرة من خالل أساليب التقييم الذايت للمخاطر؛ -
عند  املخاطر يتم التحكم ال املشروع إذا ووقف املرتبطة ابلتطورات التكنولوجية املتالحقة املخاطر تقييم -

 حمددة سلفا؛ مستوايت مقبولة
 تنفيذ برانمج ادارة املخاطر. الدارة يف مساعدة -

د نظام إدارة خماطر جيد  له دور اجيايب يف التجسيد احلقيقي حلوكمة الشركات، من حظ أن وجو نال 
 جمال يف قدمهاي   اليت التحسينات خالل من وكذا بفاعلية، تدار الشركة  خماطر أن على معقول أتكيد خالل تقدمي

ن جلنة التدقيق، العمالء أصبح خيدم كال م  حيثطراف داخل الشركة، ، وخدمة خمتلف األاملخاطر إدارة
،مبعىن مجيع األطراف ذات العالقة  دون الرتكيز على االدارة فقط واملسامهني وأصحاب املصلحة يف الشركة

احلوكمة اجليدة من  أنالشركات، كما  حلوكمة تطبيقه وجتسيده  وكذا للشركة قيمة إضافة يف مبا يسامهة ابلشركة،
 .وتقليص املخاطر رةإداتساهم يف  ةخالل أطرافها األربع

 املطلب الثاين: عالقة التدقيق الداخلي أبجهزة احلوكمة

،  التدقيق، جلنة جملس الدارة، واملتمثلة يف  دم األطراف املسؤولة عن احلوكمةخي التدقيق الداخلي نشاط 
يد نشاطها، كّلما  كّلما كرب حجم الشركة وازدادت درجة تعق  ذلك أنهوالدارة العليا، مدقق احلساابت اخلارجي، و 

ني، الدارة، واللجان تكوين صورة دقيقة للمخاطر اليت تتعرض هلا وتطبق يكان من الصعب على املدققني اخلارج
، الداخلي ليقوم مبهامه من خالل عالقات تفاعلية بينه وبيةن ابقي أطراف احلوكمةاحلوكمة عليها، وهنا أييت دور التدقيق 

 .الفردية الدارة والوحدات التنظيمية مثل للخاضعني حلوكمة الشركات، قيمة ويضيف خيدم ويف املقابل أيضا
                                                           

1 Dana, Hermanson ,R. Larny, Rittenberg , op-cit, p55 
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I- :عالقة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق 

من الناحية املثالية العالقة بني التدقيق الداخلي وجلنة التدقيق البد أن تتميز بوجود خطوط اتصال  
 على حتقيق نيى هذه العالقة البد أن يعمل كال الطرفمباشرة، وأن تتميز ابالحرتام والثقة، ولتحقيق واحلفاظ عل

ذلك، من جهتها جلنة التدقيق جيب أن تعمل ابستمرار على تعزيز العالقات مع التدقيق الداخلي خاصة ما يتعلق 
ابالتصاالت الرغية،  وكمثال على ذلك البد على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقدم تقريره مباشرة من خالل 

 . 1لجنة التدقيقلدورية مع رئيس جلنة التدقيق ويدعوه لتقدمي عروض  اجتماعات

 2حيث أن اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي للجنة التدقيق ميكن إجيازها فيما يلي:

يتجةةةةه جملةةةةس الدارة إىل جلنةةةةة التةةةةدقيق للمسةةةةاعدة يف إعةةةةداد التقةةةةارير املاليةةةةة لتةةةةأمني  خةةةةربة معينةةةةة يف القضةةةةااي الفنيةةةةة  -
فيمةا يتعلةق بضةمان جةودة  هةذه تبطة هبذه التقارير،  وهذه األخةرية تتلقةى مسةاعدات هامةة مةن املةدقق الةداخلي املر 

     التقارير؛
تتحمل جلنة التةدقيق مسةؤولية خاصةة يف جمةال مالئمةة الرقابةة الداخليةة احملاسةبية يف الشةركة، فيتعةني عليهةا البحةث  -

اخلي يف موقةع متميةز لتحقيةق هةذا،  الرتبةاط عملةه مبةدى أتكيةد عن مساعدة أطراف متعددة، ويعترب التدقيق الةد
 ؛وحتسني فعالية النظام الكلي للرقابة الداخلية

رقابةةة االحنرافةةات واملخالفةةات املاليةةة و التقريةةر عنهةةا إىل جلنةةة التةةدقيق، حيةةث تظهةةر فعاليةةة جلةةان التةةدقيق يف  -
    ؛ققني الداخلينيمراقبة تصحيحات العيوب واألخطاء اليت ترد يف تقارير املد

م دورا كبةريا  للتةدقيق الةداخلي يف مسةاعدة جلنةة التةدقيق علةى 1444عةام  blue ribbonكما اقرتحت جلنة 
 3إعداد وتقييم التقرير املايل وتقدمي الدعم الالزم هلا من خالل:

بط الرقابةة تسهيل تدفق املعلومات إىل اللجنةة حبيةث يتضةمن تةدفق املعلومةات حتلةيال شةامال للمخةاطر وضةوا -
 ونزاهة التقارير؛

تةةةدعيم اللجنةةةة يف تقييمهةةةا للتقريةةةر املةةةايل متضةةةمنا مةةةا اذا  كانةةةت املبةةةادئ احملاسةةةبية املسةةةتخدمة هةةةي األكثةةةر  -
 مالءمة أم ال؛

                                                           
1 Richard j.anderson , christophersvare , 10 key internal audit topics for audit committee consideration, 

aicpa ,p.3, disponible sur le site : www. aicpa.org, ,le 10/4/2015 

في مجلة ، بحث منشور حوكمة في المصارف السورية العامة والخاصة)دراسة مقارنة(مساهمة التدقيق الداخلي في تطبيق الفاتن حنا كيرزان، 2 

 .211،212.ص، 1123، ،4، العدد22المنارة، مجلد

، جامعة 3513، 0، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، العدددور املراجعة الداخلية يف تفعيل حوكمة الشركاتحيىي سعيدي، خلضر أوصيف، 3 
 .142،142الوادي، ص.
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 تقييم فعالية عمليات ادارة املخاطر؛ -
 توفري تقييمات مستقلة للمخاطر؛ -
 خاطر املالية وخماطر األعمال الرئيسية.توفري املعلومات اىل جلنة التدقيق لتسهيل متابعتها للم -

يؤدي املدقق الداخلي مهامه كجزء متكامل مع مهام املدقق  أنولالستفادة من هذه اخلدمات جيب  
 اخلارجي وفقا للربانمج الكلي الذي تنظمه جلنة التدقيق منعا الزدواجية العمل واقتصاد يف الوقت واجلهد.

 1دعم التدقيق الداخلي من خالل جمموعة من النقاط: ويف املقابل تساهم جلنة التدقيق يف
 تقدمي توصيات إىل اجمللس بشأن التعيني واألجور ورقابة فعالية واستقاللية التدقيق الداخلي؛ -
التأكيد أبن األموال املتوفرة كافية لتحقيق تدقيق فعال وشامل وكامل لجراء املهام املنوطة ابلتدقيق  -

 الداخلي؛
 املدقق الداخلي مباشرة إىل جلنة التدقيق؛ ضمان توصيل تقرير -
 مراجعة مهمة التدقيق الداخلي، العقد واملصادر)الكفاءة واملهارة واخلربة والتمويل والتجهيزات(؛ -
 وبرانمج العمل؛ خطة التدقيق الداخلي نطاقاملوافقة على راجعة و امل -
 التدقيقنتائج  اآلاثر املرتتبة على يفوالنظر  ،التدقيق الداخليبرانمج و  عمل خطة رصد التقدم احملرز يف -

 بيئة الرقابة؛ل الداخلي
 والتوصيات؛نتائج التدقيق الداخلي الدارة ل استجابة رصد وتقييم -
ومتناسق مع العقد وأبقصى فعالية ويتفادى  يتماشىن برانمج املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي التأكيد أب -

 االزدواجية؛
يف السنة على  مرة واحدة جملس الدارة دون املدقق الداخلي لقاءتدقيق عضاء جلنة الإاتحة الفرصة أل -

 .األقل
 التأكد من موضوعية املدقق الداخلي؛ -

التكامل بني جلنة التدقيق والتدقيق الداخلي من شأنه حتسني جودة التقارير املالية، كما تعمل  وعليه يبقى
التدقيق الداخلي املتعلقة ابحلوكمة، وال شك أن جودة هذه  جلنة التدقيق على توفري البيئة املالئمة ألداء أنشطة

 العالقة التكاملية تنعكس اجيابيا على جودة حوكمة الشركات. 

                                                           

1 The Institute of Internal Auditors, audit and risk committee charter,,may 2014, p8,disponible sur le 

site: http://www.iia.org.au/sf_docs/default-source/membership/audit-amp-risk-committee-charter---

amended-and-approved-october-2014.pdf?sfvrsn=2 , le 10/04/2015. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIrMu2w_XMAhXG6RQKHX2HANQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
http://www.iia.org.au/sf_docs/default-source/membership/audit-amp-risk-committee-charter---amended-and-approved-october-2014.pdf?sfvrsn=2
http://www.iia.org.au/sf_docs/default-source/membership/audit-amp-risk-committee-charter---amended-and-approved-october-2014.pdf?sfvrsn=2
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II-  اإلدارةعالقة التدقيق الداخلي مبجلس: 

جملس الدارة هو املسؤول عن عملية احلوكمة ابلشركة إال أنه يعتمد على أطراف أخرى كالدارة يعترب   
ملدققني للمساعدة يف القيام مبسؤولياته ، ومن مث  يعترب التدقيق الداخلي أحد األطراف اليت تساعد جملس التنفيذية وا

  يف عملية احلوكمة.ابعتباره  مصدر هام لألطراف األخرى املشرتكة  الدارة

 :1حيث تتمثل اخلدمات اليت يقدمها التدقيق الداخلي جمللس الدارة يف
 للحوكمة؛ الذايت التقييم يف الدارة جملس مساعدة -
 ؛ املخاطر إدارة وعملية الداخلية الرقابة إجراءات للجنة التدقيق لتحسني تنفيذ أفكار تقدمي -
 املدى الطويل؛ على التكاليف خاصة ختفيض بغرض االلتزام لتحقيق أفضل فرص عن البحث -
 .جلنة التدقيق؛     إىل رفعي   ابلنتائج الذي  تقرير وإعداد الالزمة ابلعناية السنويتدقيق ال تنفيذ -
 ؛السنوية التدقيق خطة وتنفيذ إعداد عند والشفافية الفصاح مراعاة -
 أهنا ومن منها لتحقيق اهلدف كفايتها مدى من للتحقق ابلشركة األخالقي السلوك وآداب قواعد فحص -

 .للعاملني لغتب   قد
 

 2د أدائه مهام التدقيق من خالل:ويف املقابل يساهم جملس الدارة  يف دعم التدقيق الداخلي عن
 

التأكد من وجود ذراع فعال للتدقيق الداخلي يرتبط مباشرة ابملسؤول التنفيةذي األول ويرفةع إليةه تقةاريره، ولديةه  -
 يف نفس الوقت حق االتصال يف مجيع األوقات برئيس جلنة التدقيق؛

 وضع سياسة لشغل وظائف التدقيق الداخلي؛ -
 موظفي التدقيق الداخلي؛ استقاللية وكفاءةاحملافظة بشكل كاف على  -
تلقةةةةةي تقةةةةةارير مةةةةةن املةةةةةدققني الةةةةةداخليني والدارة التنفيذيةةةةةة وجلنةةةةةة التةةةةةدقيق بشةةةةةأن خمالفةةةةةة القةةةةةوانني والقواعةةةةةد واللةةةةةوائح  -

 الشرافية، وضمان قيام الدارة ابختاذ الجراءات الالزمة؛
انةةةت هنةةةاك عوامةةةل وثيقةةةة الصةةةلة أبنشةةةطة الشةةةركة تقةةةدير مةةةدى احلاجةةةة إىل التةةةدقيق الةةةداخلي والنظةةةر فيمةةةا إذا ك -

 تتطلب احلاجة إىل التدقيق الداخلّي؛
   

                                                           

، جملة كلية التجارة للبحوث اسة تطبيقيةمع در -العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركاتغري كامل حممد عيسى، 1 
 ..23، ص3552 مصر،، جامعة االسكندرية،1، العدد90العلمية، اجمللد رقم 

 .153سابق، صالرجع املفاتن حنا كريزان،  2
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ن توافر مقومات هذه العالقة يعود ابلنفع األول على الشركة، لذا جيب على جملس الدارة إدراك أمهّية فإ وعليه 
يف الشركة، واختاذ الجراءات الالزمة  األمهية لدى كافة العاملنيعملّية التدقيق الداخلي والعمل على نشر الوعي هبذه 

لدعم استقاللية ومكانة املدققني الداخليني، ويف املقابل االستفادة من املزااي اليت يطرحها التدقيق الداخلي خاصة ما تعلق 
 منها بتحسني الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر. 

 
III- عالقة التدقيق الداخلي ابلتدقيق اخلارجي 

ق الداخلي الذي متارسه الدارة من خالل موظفيها يدخل ضمن نطاق عمل املدقق ألن نظام التدقي  
اخلارجي، فاألمر يتطلب تنسيقا بني املدققني الداخليني واخلارجيني، هبدف إجياد التكامل املطلوب بني الطرفني، 

تكون أوسع منها يف فإذا كان نظام التدقيق الداخلي ضعيف الفاعلية فان حجم تغطية عمليات التدقيق اخلارجي 
حال لو كان نظام  التدقيق الداخلي أكثر فاعلية، وذلك بغرض تغطية أوجه النقص املرتتبة على ضعف نظام 

، ويف املقابل ومع التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي أصبح يف إمكان الشركة كذلك االعتماد على 1التدقيق الداخلي
 اخلي إما بصفة كلية أو جزئية .املدقق اخلارجي يف أداء أعمال التدقيق الد

 2االستعانة ابملدقق الداخلي يف أداء مهام التدقيق اخلارجي:
هناك عالقة تفاعل ومساعدة متبادلة بني املدقق الداخلي واخلارجي، ويف ظل هذه العالقة يقوم املدقق  

هولة وهذا من خالل أعمال الداخلي بتقدمي مساعدة للمدقق اخلارجي من شأهنا أن تعينه على تنفيذ التدقيق بس
التدقيق اليت قام هبا حبكم قربه ومعرفته للشركة، حيث هناك بعض العوامل اليت أيخذها املدقق اخلارجي عند 

 االعتماد على أعمال املدقق الداخلي دون التعرض ملخاطر ذات عالقة ابملسؤولية:
اخلي، واحلالة املثالية هي ارتباط التدقيق ألنه يؤثر على موضوعية املدقق الد املوقع يف اهليكل التنظيمي: -

 الداخلي أبعلى مستوى إداري؛
: حسب طبيعة املهام املكلف هبا املدقق الداخلي، ودراسة فيما إذا كانت الدارة تعتمد على نطاق الوظيفة -

 توصيات التدقيق الداخلي وما هي األدلة املعززة لذلك؛
لي قد أ جنز من قبل أشخاص لديهم التدريب الفين والتأهيل : حول إن كان التدقيق الداخالفنية الكفاءة -

 املهين املناسب يف أداء املهام؛

                                                           
 .33ص سابق،الرجع املإيهاب نظمي إبراهيم،  1

تر: اجملمع  ،اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقةإصدارات املعايري الدولية لرقابة الحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني، 2 
 www.ifac.org، متاح على  املوقع: 319، ص: 3515، 1العريب للمحاسبني القانونيني، ج

 

 

http://www.ifac.org/
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: حول إن كانت مهام التدقيق الداخلي قد مت التخطيط هلا، والشراف عليها، ومتت العناية املهنية الالزمة -
 مراجعتها وتوثيقها، حيث يراعى وجود أدلة وبرامج للتدقيق وأوراق عمل مناسبة.

حيث أن هذا التقييم سيؤثر يف قرار املدقق اخلارجي حول االستفادة اليت ميكن احلصول عليها من التدقيق  
الداخلي، وعليه كلما مت االعتماد أكثر والتوجه حنو تطبيق ما نصت عليه معايري التدقيق الداخلي الدولية، كلما  

الحصائية املعتمدة من طرف املدقق اخلارجي  كان آداء املدقق الداخلي فعال، وابلتايل يكون حجم العينات
 صغرية، وابلتايل يكون اقتصاد يف اجلهد والوقت.

 االستعانة ابملدقق اخلارجي يف آداء مهام التدقيق الداخلي:
التدقيق الداخلي، حيث ينص  نشاط أداءيف بعض األحيان يتم االستعانة مبصادر خارجية من أجل  

املدقق الداخلي تشمل قيامه  إىلأن املساعدة اليت ميكن أن يقدمها املدقق اخلارجي  211رقممعيار التدقيق الدويل 
بتقومي موضوعي لنظام الرقابة الداخلية، وابلتايل تقدميه توصيات تساعد املدقق الداخلي يف تقييم منجزات املاضي 

عتبار بعض العوامل اليت حددها ودراسة وحتليل االجتاهات املستقبلية، ويف هذه احلالة البد من األخذ بعني اال
 1يف النقاط التالية:IIAمعهد املدققني الداخليني 

: قد تكون املوارد املطلوبة للتدقيق الداخلي اندرة أو غري متوفرة يف ظروف معينة وألسباب معينة، املوارد املتاحة -
ألداء مهام التدقيق  سواء اختريت بشكل مؤقت أو دائم، فقد يكون من األفضل االستعانة مبصادر خارجية

 الداخلي أبسرع وقت واستخدام فريق تدقيق داخلي مناسب؛
:إن كانت كبرية أو صغرية، وان كانت حباجة خلدمات مدقق خارجي، واألسباب األكثر شيوعا لتربير حجم الشركة -

، أو احلاجة هذا هو نقص مؤقت يف املوظفني،أو البحث عن اخلربة، أو الرغبة يف أن يكون التدقيق شامل أكثر 
ها حيموظفني إضافيني نظرا لوجود ضيق الوقت، وكذلك قد يكون من املهم اكتشاف المكانيات اليت تت إىل

 املصادر اخلارجية؛
: حيث البد من حتديد نسبة االعتماد على املصادر اخلارجية يف آداء مهام شكل االستعانة ابملصادر اخلارجية -

 ل مستمر، أو بشكل جزئي؛التدقيق إما بشكل كلي وعادة على شك
 : ان كانت تسمح للشركة ابالستعانة مبصادر خارجية ألداء أعمال التدقيق الداخلي، القوانني واللوائح املنظمة -

                                                           
1The Institute of Internal Auditors,, prise de position de l’iia sur les ressources de l’audit interne, P4,6, 

disponible sur le site: 

 https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing

%20in%20Resourcing%20the%20Internal%20Audit%20Activity%20French.pdf , le 16/05/2015. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIrMu2w_XMAhXG6RQKHX2HANQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Resourcing%20the%20Internal%20Audit%20Activity%20French.pdf
https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/PP%20The%20Role%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Resourcing%20the%20Internal%20Audit%20Activity%20French.pdf
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: ابلضافة إىل العناصر السابقة البد من النظر إىل املزااي والعيوب من االستعانة ابملصادر اخلارجية املزااي والعيوب -
 واملوازنة بينها، 

: البد أن يكون هناك اهتمام ابلعقد ورسالة املهمة عند االستعانة عقد ورسالة املهمة املرتبطة ابملصادر املشرتكةال -
مبصادر خارجية، وأوراق العمل والتقارير واالستنتاجات واآلراء والتقييمات واملعلومات والدراسات املقارنة)القيمة 

ارير التقدم، امكانية الوصول اىل املوظفني ملناقشة النتائج واملتابعة، املضافة(...، ومن املستحسن حتديد التوقيت، تق
 وكذلك حق االطالع على أوراق العمل واستغالل النتائج، تقييم احلدود والقيود ؛

:بعض الشركات جتد من املفيد اعتماد سياسة ابلنسبة لعقود املصادر املشركة سياسة املصادر املشرتكة للمهة -
 هيل هذا االجراء من خالل وضع قواعد هلا عالقة ابلتوثيق والتحقق من صحته، للمهمة، وميكن تس

أنه جيب على الرئيس التنفيذي  A1.1210: حيث ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي شكل ممارسة التطبيق -
قق الداخلي يفتقر للتدقيق الداخلي احلصول على املشورة واملساعدة من ذوي اخلربة واملقدرة الوافيتني إذا كان املد

إىل املعرفة واخلربة واملهارة الالزمة لتنفيذ كل أو جزء من مهمة تدقيق منوطة به، فالشركة البد هلا من مراجعة 
 رسات التطبيق املعنية عند االستعانة مبصادر خارجية الستكمال خدمات التدقيق الداخلي.اتوصيات شكل مم

 تزداد دقق الداخلي واخلارجي خيدم الشركة ابلدرجة األوىل، حيثامل التكامل بني حتقيق األخري يف ويبقى  
للتدقيق  ابلنسبة عليها، أما الرقابة وٕاحكام الشركة موارد وتوجيه املالية القوائم وعدالة الداخلية، الرقابة بنظام ثقتها

اخلارجي  ابملدق االحتكاك نتيجة الداخلي املدقق ومعرفة خربة وتوسيع الداخلي فيساهم يف زايدة فعاليته،
اطمأن اىل أن التدقيق الداخلي   اخلارجي فإذا  ابلنسبة للمدقق أما الداخلية،  الرقابة تقوميه لنظام من واالستفادة

احملاسبية فانه ميكن له من التقليل من مدى  البياانت ودقة وفعاليته الداخلية الرقابة نظام وسالمة كايف ولدقة
يساعد  كما املالية،  البياانت يف والغش األخطاء من سيقلل السليم الداخلي قالتدقي أن ذلك فحصه للتفاصيل،

 اخلارجي واعتماد حجم عينة إحصائية صغري. التدقيق عملية تكلفة تقليل و توفري الوقت على

 احلوكمة يف RBIAاملطلب الثالث: أمهية منهج التدقيق الداخلي القائم على املخاطر 
يه يف الفصل السابق توصلنا إىل أن مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر من خالل ما مت التطرق إل 

توسيع نطاق الذي عمل على ،  RBIAتكون من خالل إتباع منهجية التدقيق الداخلي القائم على املخاطر
من تقدمي  كنهرؤية واضحة مت   دققالفحص والتدقيق ليشمل كافة الجراءات الالزمة لدارة املخاطر مما يوفر للم

، التوصيات بتبين إجراءات رقابية جديدة أو حذف إجراءات رقابية متقادمة واليت أصبحت غري فعالة مبرور الوقت
حيث  يعمل هذا املدخل  على اجتاهني أوهلما تقدمي أتكيد حول فعالية الدارة يف إدارة املخاطر من خالل تدقيق 
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راعاة واألخذ بعني االعتبار املخاطر اهلامة يف خطة التدقيق وأثناء تنفيذ برانمج إدارة املخاطر املنتهج، والثاين هو م
 ؟إىل أين متتد هذه األدوار يف منظومة حوكمة الشركات :مهامه، إال أن السؤال املطروح

يف الفكر القيادي املتعلق ابحلوكمة،  RBIAمت تضمني مفهوم التدقيق الداخلي القائم على املخاطرحيث  
ينص على أنه جيب على التدقيق الداخلي  1من تقرير كينج املعين حبوكمة الشركات جلنوب افريقيا 2.3أ رقم املبدف

 1منهج التدقيق الداخلي القائم على املخاطر، وهذا من خالل: إتباع
 وخماطر الشركة؛ لإلسرتاتيجيةخطة التدقيق الداخلي وفقا  صياغة -
 ؛الدارةالتدقيق الداخلي عن  استقاللية -
 :ومراعاةن التدقيق الداخلي موضوعي يف تقدمي التأكيدات يكو  أن -

 السرتاتيجية؛ حتقيق األهداف تبطئ أو قد متنع املخاطر اليت -
 ؛املخاطر كانت الضوابط املعمول هبا تعمل على حنو فعال للتخفيف من  إذا -
 . السرتاتيجيةاألهداف  حتقيق تعزيز اليت من شأهنا الفرص -

 :ة املخاطر يعطي أمهية لكل آلية من آليات حوكمة الشركات يف إدارة املخاطر كما أن منوذج حوكمة إدار  
 : منوذج حوكمة إدارة املخاطر12شكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 .11، ص.3510الشرق األوسط، جوان -، جملة املدقق الداخليتعظيم القيمة امللموسة الدارة املخاطر: ايهاب سيف، املصدر

                                                           
1 Institute of directors shouthern africa, king code of governance principles for south africa, 2009, 

p.44,45.disponibe sur le site : http://c.ymcdn.com/sites/www.iodsa.co.za/resource/collection/94445006-4F18-

4335-B7FB-7F5A8B23FB3F/King_III_Code_for_Governance_Principles_.pdf  , le 12/11/2015. 

 الرقابة واملسؤولية عن ضمان أنظمة كافية لدارة املخاطر    

 مسؤولية البدء يف تنفيذ ودعم عملية ادارة املخاطر يف مجيع أقسام      
 الشركة                                          

ستباقي بشأن املخاطر وتنفيذ                         مسؤولية تقدمي املشورة لإلدارة بشكل ا    
 برانمج قوي لدارة املخاطر يف الشركة؛    

مراقبة املخاطر، وتنفيذ اسرتاتيجيات االستجابة وخطط معاجلة اخلطر،     
 واعداد تقارير دورية للتدقيق من قبل وظيفة ادارة املخاطر؛     

 مدى فاعلية منوذج ادارة املخاطر يف الشركة.التأكد من     

 إلدارةجملس ا

 اإلدارة العليا

 إدارة املخاطر

 االدارة التشغيلية

 التدقيق الداخلي

http://c.ymcdn.com/sites/www.iodsa.co.za/resource/collection/94445006-4F18-4335-B7FB-7F5A8B23FB3F/King_III_Code_for_Governance_Principles_.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.iodsa.co.za/resource/collection/94445006-4F18-4335-B7FB-7F5A8B23FB3F/King_III_Code_for_Governance_Principles_.pdf
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هذا النموذج خمتلف تدخالت اجلهات الشرافية يف الشركة يف عملية إدارة املخاطر، فبالنسبة  حيث يوضح       
لدارة املخاطر إن وجدت يف الشركة فتقع على عاتقها املسؤولية األوىل عن حتديد وتقييم واالستجابة لكل املخاطر 

خلطر يف خمتلف أقسام الشركة، لتقوم الدارة احمليطة ابلشركة ، أما الدارة العليا فتتخذ تطبيق إجراءات معاجلة ا
التشغيلية بتطبيق هذه الجراءات لالستجابة ومعاجلة املخاطر كما حددهتا إدارة املخاطر ، أما تدخل جملس الدارة 
يكون من خالل التأكد ومراقبة مدى كفاية وفعالية أنظمة إدارة املخاطر يف الشركة، ليبقى يف األخري دور التدقيق 

 اخلي يف تقدمي أتكيدات مستقلة وموضوعية حول فعالية وكفاءة نظام ادارة املخاطر يف الشركة.الد
فيالحظ وجود تكامل بني اجلهات الشرافية يف الشركة يف منظومة إدارة املخاطر، وهو ما ينعكس على حتسني    

قت، وكله ينعكس بصفة اجيابية على حوكمة أداء الشركة، ومنع االزدواجية يف العمل وابلتايل تفادي التكلفة وضياع الو 
 الشركات وابلتايل حتسني اآلداء الكلي للشركة.

 

 أداء أنشطة التدقيق الداخلي يف منظومة حوكمة الشركاتاملطلب الرابع: 

حوكمة الشركات قام معهد املدققني الداخليني متطلبات من أجل تفعيل دور التدقيق الداخلي يف جتسيد  
وحتقيق األهداف  ،وذلك من أجل مواجهة متغريات بيئة األعمال ، املمارسة املهنية للتدقيق الداخليإبعداد معايري 

واللذان  ، املتوقعة من نشاط التدقيق الداخلي وهذا ابلرتكيز على ب عدين مهمني مها الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر
املعايري بصفة خمتصرة تتطرق إىل القضااي ينعكسان على جتسيد متطلبات احلوكمة، وقد أصدر املعهد هذه 

 Cadre de reference international"أطلق عليه اسم  اخاص والعالقات بشكل سطحي، إال أنه أصدر كتااب

des pratiques professionnelles de l’audit " interne والذي أعطى كل معيار نصيبه من التفصيل، 
ومن بني ما تطرق إليه هي كيفيات  لبية احتياجات وتوقعات الشركات،واألساليب واملمارسات القادرة على ت

 التطبيق العملية للمعايري اخلاصة بطبيعة العمل واليت تظم الرقابة الداخلية ، إدارة املخاطر وحوكمة الشركات.
لي على مبدأ إدارة املخاطر من أجل حتقيق التناسق بني أنشطة التدقيق الداخ يعتمد املدقق الداخليف 

وأهداف الشركة، ذلك أن نشاط التدقيق هو أداة يف يد الدارة العليا من أجل مساعدهتا يف حتقيق أهدافها، وعلى 
التخطيط، التنفيذ،  ةهذا األساس يتوجب على التدقيق الداخلي مراعاة إدارة املخاطر يف إدارة أنشطته الثالث

ه األنشطة البد أن يراعي متطلبات كل من الدارة العليا، توصيل النتائج ومتابعتها، ويف املقابل عند أدائه هلذ
جملس الدارة وجلنة التدقيق ويتواصل معهم ابستمرار، ابعتبارهم متثل أطراف احلوكمة الداخلية، وتساهم يف حتقيق 

 حوكمة الشركات بشكل فعال. 
I- مرحلة التخطيط 



 الفصل الثالث                                                          دور التدقيق الداخلي يف جتسيد حوكمة الشركات

151 
 

عد الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن ي   أبنه جيب على 3515ينص املعيار الدويل للتدقيق الداخلي رقم  
، وقد فصل املعهد خطة مبنية على املخاطر، من أجل حتديد أولوايت نشاط التدقيق مبا ينسجم و أهداف الشركة

 1 يف هذا اجملال جمموعة من النقاط:
كما يقوم إبعداد فاملدقق الداخلي أثناء إعداده خمطط التدقيق يعتمد على نظام إدارة املخاطر يف الشركة،   

خطة التدقيق من اجل مجع البنود واألدلة الكافية على تقييم فعالية الرقابة الداخلية، وأن هذا النظام يتعامل مع 
 املخاطر بغرض الوصول هبا إىل املستوى املقبول، حيث  حيرص على:

 مراعاة الكيفية اليت تتعرف هبا الشركة على املخاطر اجلوهرية وكيفية تقييمه؛ -
 مراعاة الكيفية اليت حتدد هبا الشركة املخاطر املتبقية وكيفية تقييمه؛   -
 ؛التأكد يف هذه املرحلة إن كانت الشركة قامت مبراعاة املخاطر اليت تعيق حتقيق أهدافها السرتاتيجية  -
 التأكد من أن  الدارة تراعي املخاطر املتأتية من البيئة اليت تنشط فيها؛  -
 ت املبالغ فيها يف التعامل مع املخاطر؛التعرف على الجراءا -
 التعرف على الجراءات الشكلية وغري النفعية يف التعامل مع املخاطر؛ -
التأكد إن كان نظام إدارة املخاطر ابلشركة يقوم على تطبيق مبدأ "القابلية لتحمل املخاطر"على كافة  -

   .األنشطة
أمهية املخاطر، ومراعاة مبدأ التغطية الشاملة  وهذا كله من أجل ترتيب أولوايت أنشطة التدقيق حسب 

 ألنشطة الشركة.
ويف املقابل حيرص املدقق الداخلي على إشراك الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق يف هذه املرحلة  

من أجل   ةمن خالل التعرف على تطلعاهتم ومتطلباهتم، حيث يعرض خمطط التدقيق على هذه األطراف الثالث
لثراء واالعتماد، ويف حال إجراء أي تعديل أو تغيري يف توجيه املوارد املالية والبشرية يعرض املدقق الداخلي هذه ا

التعديالت على هذه األطراف ويقدم املعلومات الكافية عنها، وهذا حىت يتم توجيه برانمج العمل مبا يساهم يف 
 اجناز أنشطة التدقيق مبا يتماشى وأهداف الشركة.

حالة حدوث  يف خالل العام، تحديثابلللسماح  مرنة مبا فيه الكفاية اخلطة املقرتحة وينبغي أن تكون 
 املتصلة بتحقيق التعديل توقعات حالة يف أو، املخاطر الرئيسية، البيئة اخلارجية، دارةالاسرتاتيجيات  يف تغيريات

 األهداف التنظيمية

 

                                                           

1 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , cadre de référence international des pratiques 

professionnelles de l’audit interne , édition 2013 , P.131,136. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx52ZzPXMAhVCVxoKHYncDzMQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
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II- مرحلة التنفيذ 

أنه يقوم نشاط التدقيق الداخلي ابلتقييم والسهام يف 3155خلي الدويل رقم ينص معيار التدقيق الدا 
 حتسني مسار احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة ، وهذا إبتباع مقاربة منهجية ومنظمة.

 الرقابة الداخلية  -1

حيث   ا،تعترب الرقابة الداخلية أداة تساعد الشركة يف إدارة املخاطر وحتقيق األهداف املسطرة وتوزيعه 
شرف الدارة على إنشاء وإدارة وتقييم عمليات الرقابة الداخلية، ويف املقابل يساهم نشاط التدقيق الداخلي يف ت  

تقييم وحتسني نظم الرقابة الداخلية من خالل توفريه درجات متفاوتة من التأكيد عن مدى فعالية عمليات الرقابة 
حيث يقوم املدقق الداخلي إبعداد خطة للتدقيق من اجل مجع  لألنشطة والوظائف املختارة من طرف الشركة،

البنود واألدلة الكافية على تقييم فعالية الرقابة الداخلية؛ من أجل مراجعة أهم العمليات الرقابية  ليصدر  الرئيس 
بذلك يستند إىل  التنفيذي للتدقيق الداخلي رأاي عن مدى كفاية وفعالية ومشولية عمليات الرقابة الداخلية،  وللقيام

النتائج املتوفرة أثناء تنفيذ  مهام التدقيق الداخلي، ، وقد يستند أثناء تقييمه على آراء مقدمي خدمات التأكيد 
اخلارجيني، أو أعمال مسؤول الرقابة واالمتثال ابلشركة، أو التقييم الذايت الذي تقوم به الدارة، ويف حال وجود 

يقوم إببالغ  ن شأهنا أن متنعه من إبداء رأيه حول خمتلف جوانب هذه العملياتواليت مفجوى يف نطاق التدقيق 
 1الدارة العليا أو اجمللس.

 2حيث يظهر دور املدقق الداخلي يف الرفع من فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية يف الشركة من خالل:

 بيان نقاط القوة والضعف والتوصيات الالزمة لعالج االختالالت؛ -أ
 دقيق العمليات والتأكد من تنفيذ املسؤوليات املرتبطة بوظائف تشغيل التنظيم؛ت -ب
 مراجعة األداء والتأكد من كفاءته؛ -ت
 مراجعة االلتزام ابلسياسات والجراءات والقوانني والتعليمات؛ -ث
 مراجعة الرقابة املالية واليت من خالهلا يتم حتقيق األهداف التالية: -ج

 روع؛محاية األصول املالية للمش -
 توفري الثقة واملوثوقية يف املعلومات املالية؛ -

                                                           
1 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , cadre de référence international des pratiques 

professionnelles de l’audit interne  ,p 175,177 

، 2، جملة آداء املؤسسات اجلزائرية، العدد التدقيق الداخلي كأحد أهم اآلليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودة األداء يف املؤسسةعمر شريقي، 2 
 .125,121، ص.3510

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx52ZzPXMAhVCVxoKHYncDzMQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
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 دقة البياانت ؛ -
 التدقيق الداخلي. نشاطمراجعة أداء الدارة ابعتباره العمل األساسي ل -

تقرير الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي اخلاص بتقييم عملية الرقابة ابلشركة يقدم عادة مرة يف السنة إىل  
وهذا التقرير يغطي أمهية الدور الذي تلعبه عملية الرقابة يف حتقيق أهداف الشركة، كما الدارة العليا واجمللس، 

يصف طبيعة ومدى العمل الذي يقدمه التدقيق الداخلي وطبيعة والثقة املمنوحة ملقدمي خدمات التأكيد والتدقيق 
 1اآلخرين اليت تسمح بصياغة هذا الرأي.

 إدارة املخاطر  -5

تدقيق الداخلي أعطت أمهية كبرية إىل وظيفة التدقيق وهذا وفقا للمعيار الدويل االجتاهات اجلديدة لل 
 2 :حيث 3135

،  وميكن االعتماد على املدققني تقع مسؤولية إدارة املخاطر يف الشركة على الدارة العليا واجمللس  
يتم و شاء طرق إدارة املخاطر ، الداخليني لتقدمي مهام أتكيدية استشارية، ملساعدة الشركة على حتديد وتقييم وإن

، وقد يتخذ التدقيق الداخلي يف الشركة ثالث حاالت خاصة إبدارة التدقيق الداخلي يف ميثاق هذا الدور حتديد
 املخاطر:
 ؛ال يوجد تدخل -
 ؛برانمج التدقيق الداخلي إطاراملخاطر يف  إدارةتدقيق عملية  -
 والبالغاملتابعة  أنشطةجلنة املراقبة،  إطارخاصة يف املخاطر،  إدارةدعم مستمر واملشاركة يف ممارسات  -

 الرغي؛
 .املخاطر إدارةوتنسيق عمليات  إدارة -

عناصر   أن يكون لديهم املدققني الداخليني علىجيب ، عمليات إدارة املخاطر عن مدى كفاية لتكوين رأيوهذا  
 مسؤوليات تنسيقو ، إدراكهاذه العمليات يتم هلاألهداف الرئيسية  التأكد من أنو  ،لتدقيق احلساابت ومناسبة كافية

ومن اجل مجع هذه العناصر ميكن للمدقق ، يف الشركة إدارة املخاطر املعنيني بعملية األطراف مع مجيع التدقيق الداخلي
 التدقيق املوضحة أدانه كما يلي: إجراءاتالداخلي استخدام 

 من شأنه حتديد مصدر من املعلومات وأين قطاع النشاط يف الشركة، أبش حبث وحتليل املعلومات -
تقييم تلك  وإعادةومتابعة  لدارةالتحكم املستخدمة  وإجراءاتاملخاطر اليت قد تؤثر على التنظيم 

 ؛املخاطر
                                                           

1 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , op-cit, p177. 
2 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , op-cit, p265-268. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx52ZzPXMAhVCVxoKHYncDzMQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx52ZzPXMAhVCVxoKHYncDzMQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
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 جومنه ،شركةال اسرتاتيجيات لتحديدنة التدقيق جلجملس الدارة و  مداوالت وحماضر قواعد الشركة مراجعة -
 واملخاطر املقبولة؛ خاطرةقابلية املإدارة املخاطر، و 

من  مغريه اخلارجيني و أو املدققني الداخلينيو  من قبل الدارة، احملددة مسبقا تقييم املخاطر تقارير فحص -
 ؛أصحاب املصلحة

 املرتبطة به،، واملخاطر أهداف كل قطاع نشاط لتحديد  إداراهتمو  املديرين التنفيذيني مع ترتيب مقابالت -
 ؛اليت تتخذها الدارةاحلد من املخاطر اقبة و الرصد واملر  مقاييسو 

الرقابة  وأنشطةلتقييم فعالية أجهزة الرصد واالتصال والتقليص من املخاطر  مجع املعلومات ابستقالل اتم -
 ذات الصلة؛

 ؛للمستوى املناسب املخاطر راقبةمب تتعلق معلومات أو تقارير يتم إرسال حتديد ما إذا كان -
 الوقت املناسب؛ يفيتم نشرها  إدارة املخاطر املتعلقة بنتائج تقاريرأن ال التحقق من -
يف اليت أثريت  سائلعاجلة املاملتخذة مل التدابري،من قبل الدارة حتليل املخاطر إجراءاتاكتمال  من التأكيد -

 ؛التحسينات واقرتاح، إدارة املخاطر عملية
 ؛املراقبة إجراءاتو  واالختبار من خالل املالحظة الدارة، اليت تنفذها التقييم الذايت فعالية عملية تقييم -
 مع الدارة العليا حتليلها، يتم وعند االقتضاء، نظام إدارة املخاطر نقاط الضعف احملتملة يف  فحص -

 إدارة وإجراءاتمن املخاطر ال يتوافق مع سياسة  مستوىقد قبلت  الدارة أنكان يعتقد   إذاواجمللس، 
 ؛5211 مقبول للشركة، وينص عليه املعيار الدويل املخاطر يف الشركة، أو غري

ويف حال غياب إطار لدارة املخاطر يف شركة  يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي مبناقشة القضية مع الدارة   
هم العليا وجلنة التدقيق فيما خيص مسؤوليته يف فهم وإدارة والرقابة على املخاطر يف الشركة، ابلضافة إىل حاجت

للحصول على معلومات حول طابع املمارسات التشغيلية يف الشركة، اليت تعطي رؤية مناسبة عن املخاطر الرئيسية، 
 وطريقة إدارهتا ومراقبتها.

 حوكمة الشركات  -3

 1 وميكن أن نبني ما تناوله معهد املدققني الداخليني يف هذه النقطة فيما بلي:

اهلياكل املتباينة واملنفصلة، على العكس من ذلك بل هناك  جمموعة من قوم علىت حوكمة الشركات ال 
وعلى هذا األساس عند هذين األخريين  بنيتكامل ، ووجود املخاطر والرقابة الداخلية إدارةعالقة  بني احلوكمة، 

ارسات قيام املدقق الداخلي بتقييم نظم احلوكمة يف الشركة أيخذ بعني االعتبار هذه العالقات، و البد أن يفهم مم
 حوكمة الشركات والعالقة بني حوكمة الشركات، إدارة املخاطر والرقابة الداخلية.

                                                           
1 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes, op-cit, p 160 :164. 
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 ،تقييمات مستقلة وموضوعية لفعالية تصميم وتشغيل ممارسات احلوكمة يف الشركة يوفر الداخلي قاملدقف 
ند إىل معلومات كما ميكن أن يست  ،وتوصيات بشأن سبل حتسني هذه املمارسة يةتقدمي خدمات استشار ل يسعىو 

 مت احلصول عليها من عمليات التدقيق اليت أجريت مسبقا، و أيخذ بعني االعتبار:

 نتائج تدقيق ممارسات حوكمة الشركات اخلاصة؛ -
وجود مشاكل يف حوكمة الشركات من خالل أعمال التدقيق واليت ال ختص تقييم حوكمة  -

داخلية على املعلومات املالية، خماطر الشركات)مثل تدقيق ممارسات إدارة املخاطر الرقابة ال
 الغش(

 نتائج أعمال مقدمي خدمات التأكيد الداخليني واخلارجيني. -

العواقب و  النتائج طبيعةحتديد يف  حريصاأن يكون  املدقق الداخليجيب على وأثناء تنفيذه ملهامه، 
 .املناسبةالدارة العليا مع جملس الدارة و  االتصاالتضمان احملتملة، و 

عليه يركز املدقق الداخلي أثناء تنفيذه ملهمة التدقيق الداخلي على تقييم وحتسني الرقابة الداخلية ، واليت و 
بدورها تساهم يف إدارة املخاطر ابعتبارها جزء من العملية، كما يساهم املدقق يف تقييم وحتسني نظم إدارة املخاطر وكذا 

 تقييم وحتسني ممارسات حوكمة الشركات .

III-  النتائج ومتابعتها لصيتو 

 أنه جيب على املدقق الداخلي إرسال النتائج إىل األطراف املناسبة يف الشركة. 3995ينص املعيار الدويل 

وأشار معهد املدققني  حيث حيرص املدقق الداخلي على مراعاة املخاطر أثناء حتريره لتقرير التدقيق، 
املخاطر يتكون من مخسة أجزاء رئيسية، حيث جيب إصدار أن تقرير املدقق الداخلي وفق أسلوب  IIAالداخليني

 1تقارير مطبوعة وموقعة ، وإضافة اسم املدقق وتوقيعه إىل التقرير، ويتكون عموما من األجزاء التالية:

: تشمل معلومات عن مركز العمل/النشاط الذي مت تنفيذ مهمة التدقيق () معلومات عامةاجلزء األول .1
 فه، ادارته(لديه)اغه،موقعه، أهدا

                                                           

، جملة جامعة دمشق للعلوم ابزل الدولية مدى اتزام مصرف سورية املركزي مبتطلبات التدقيق الداخلي وفق اسلوب املخاطر يف ظل معايريفراس بك شريف،  1 
 .922، ص.3511 ،3، العدد32االقتصادية والقانونية ، اجمللد 
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: تشمل معلومات عن مهنة التدقيق نفسها)طبيعة املهمة، () معلومات مهنة التدقيقاجلزء الثاين .3
 أهدافها، فريق التنفيذ، النشاط اخلاضع للتدقيق، مدة التدقيق...(

: عرض ملخص ألهم ما ورد يف التقرير من مالحظات مقرونة ابملخاطر () ملخص التقريراجلزء الثالث .2
الناشئة عنها، وتوصيات فريق التدقيق إزاء الجراءات الواجب اختاذها ملعاجلة املالحظات الواردة  احملتملة

يف التقرير والجراءات الوقائية املقرتحة لتفادي ظهورها مستقبال، إضافة إىل أي توصيات من شاهنا تطوير 
 العمل؛

مت احلصول عليها خالل عمليات التدقيق : يبني املالحظات التفصيلية اليت () ملحق التقريراجلزء الرابع .9
 مصنفة يف ثالث جمموعات: خماطر مهمة، ومتوسطة، ومتدنية؛

 حيث يتم صياغة كل مالحظة ضمن كل جمموعة من اجملموعات أعاله كما أييت:

 اخلطر املتوقع حدوثه نتيجة املالحظة؛ -
 االاثر احملتملة للخطر حال حدوثه؛ -
 من هذا اخلطر.الضوابط الرقابة اليت وضعت للحد  -

 والذي يتضمن كل أوراق العمل املطلوبة واملرتبطة مبهمة التدقيق. ) ملحق أوراق العمل(:اجلزء اخلامس .0

حيث يالحظ يف هذا النوع من التقرير هو الرتكيز على بيان املخاطر املقرتنة مبهام التدقيق وكذا التوصيات  
قران كل خطر بدرجة احتمالية حتققه، وكذا االستجابة املناسبة للحد واالقرتاحات حملاولة جتنب تكرارها يف املستقبل، وإ

 منه.

فاملدقق الداخلي قبل أن يصدر تقريره النهائي يناقش نتائجه وتوصياته مع املستوى الداري املناسب،  
ء ويتم ذلك خالل سري املهمة أو أثناء االجتماعات اخلتامية، حيث يساعد هذا على جتنب سوء الفهم، أو سو 

تفسري احلقائق، كما متنح للجهة اخلاضعة للتدقيق فرصة توضيح بعض النقاط اخلاصة، والتعبري عن رأيها حول 
املالحظات واالستنتاجات والتوصيات. ويوجه املدقق الداخلي التقرير النهائي إىل إدارة النشاط اخلاضع للتدقيق، 

الهتمام الالزم، وميكنهم اختاذ الجراءات التصحيحية وأطراف الشركة الذين ميكنهم ضمان تلقي نتائج التدقيق ا
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الضرورية، كما قد يرسل التقرير اىل بعض األطراف مثل املدققني اخلارجيني أو جملس الدارة عندما ينص ميثاق 
 1التدقيق الداخلي على ذلك.

على نظام يسمح  ينص على أنه على مدير التدقيق الداخلي إنشاء واحلفاظ 3055أما املعيار الدويل رقم  
 مبراقبة تنفيذ الجراءات املتخذة بشأن النتائج املبلغة لإلدارة.

إن أعمال التدقيق ال تنتهي مع تبليغ تقرير التدقيق، وحتديد االختالالت، يف الواقع أحياان البد من 
 2االختيار بني هذه االحتماالت:

 أو الجراءات العالجية الالزمة؛ املشاركة يف البحث عن حلول لتنفيذ الجراءات التصحيحية و/ -
 املشاركة يف التأكد من صحة الجراءات التصحيحية و/أو الوقائية املقرتحة؛ -
 التحقق من فعالية التدابري التصحيحية ) أو الوقائية(. -

وهذا يكون من خالل أعمال املتابعة اليت يقوم مبوجبها املدقق الداخلي بتقييم مدى مالءمة وفعالية 
اليت تتخذها الدارة يف االستجابة للمالحظات والتوصيات،  ومراقبة ما إذا كانت هذه الجراءات الجراءات 

تصحح األوضاع الداخلية، وخالل هذه العملية البد أيضا من حتديد ما إذا كانت الدارة العامة واجمللس توليا 
 خطر عدم اختاذ إجراءات تصحيحية استجابة للمالحظات.

 3ن يراقب بشكل فعال التقدم عن طريق:حيث ميكن للمدقق أ
 إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة املسؤولة عن اختاذ الجراءات استجابة إىل مالحظات وتوصيات املدقق؛ -
 مجع وتقييم ردود أفعال الدارة، وتقييم مقرتحات خطة العمل فيما يتعلق مبالحظات وتوصيات التدقيق؛  -
دورية تسمح بتقييم التقدم احملرز يف الجراءات اليت اختذهتا من أجل احلصول من الدارة على حتديثات  -

 معاجلة املالحظات و/أو تنفيذ التوصيات؛
احلصول على املعلومات الواردة من األطراف التنظيمية األخرى اليت تلقت مسؤولية متابعة أو تنفيذ  -

 الجراءات التصحيحية وتقييمها؛
 و/أو جملس الدارة عن تقدم الردود على املالحظات وتوصيات التدقيق.تقدمي تقارير إىل الدارة العليا  -

 حيث حيدد املدقق الداخلي طبيعة املتابعة ومدهتا ومداها من خالل النظر يف:

 أمهية املالحظات والتوصيات؛ -

                                                           
1 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , cadre de référence international des pratiques 

professionnelles de l’audit interne , op-cit, p114-115 
2 Faiz saidj , méthodologie et cadre de référence  des pratique professionnelles de l'audit interne , revue 

nouvelle économie , n° 11 , vol 02 , 2014, p.32. 
3 Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , cadre de référence international des pratiques 

professionnelles de l’audit interne , p.135-138 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx52ZzPXMAhVCVxoKHYncDzMQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJx52ZzPXMAhVCVxoKHYncDzMQFgg0MAc&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_fran%25C3%25A7ais_des_auditeurs_et_contr%25C3%25B4leurs_internes&usg=AFQjCNFYXip8sHinCHnwhQ2mR5KbIo2d5w&bvm=bv.122852650,bs.2,d.cWw
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 حدة اجلهة والتكلفة الالزمة لتصحيح األوضاع؛ -
 األثر احملتمل لفشل الجراءات التصحيحة؛ -
 ء التصحيحي؛تعقيد الجرا -
 املواعيد النهائية. -
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 :الفصل خالصة

مع اهنيار العديد من الشركات الكبرية،  ظهر مصطلح حوكمة الشركات أن إىلمن خالل هذا الفصل توصلنا 
الذين  األسهمأن أغلب محلة  إذيف الشركات املسامهة ،  الدارةبني امللكية و  للفصل احلاجة امللحة  وظهور

ثمرون أمواهلم يف هذه الشركات ليس لديهم اخلربة و الوقت الالزمان لتشغيل مثل هذه الشركات و ضمان يست
إجناحها، حيث اهتمت هبذا املوضوع الكثري من املنظمات املهنية والدولية، وعلى رأسها منظمة التعاون 

تقييم وحتسني الطار القانوين  أجلاليت عملت على إصدار جمموعة من املبادئ، من   OECDاالقتصادي والتنمية
 ، وحتديد األساليب السليمة لتطبيقها.واملؤسسي والتنظيمي اخلاص حبوكمة الشركات

و انطالقا  من أمهية حوكمة الشركات و ضرورة نقلها حيز التطبيق فإن التدقيق الداخلي يعد أحد ركائز هذا 
من خالل ، الث يف منظومة حوكمة الشركات الفعالةمؤخرا كونه خط الدفاع الث أمهية كبرية ، حيث أخذالتطبيق

على عاتقه تقومي نظم الرقابة املدقق الداخلي  خذ احلديثة، حيث أي ةتنفيذ أنشطته استنادا إىل أبعاده الثالث
وتقدمي التوصيات  املخاطر اليت تتعرض هلا  الشركة إدارةو كذلك تقومي و  ،الداخلية و العمل على تطويرها

ما يساهم يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات القائمة والعمل على حتسينها من خالل اخلدمات لتحسينها، ك
كما أحد أهم مقومات التجسيد الناجح للحوكمة،   ةحيث يبقى التكامل بني هذه األبعاد الثالث ، االستشارية،

توفري  أثناء مراحل عمله على حيرص على التفاعل مع كل األطراف الداخلية الفاعلة يف جتسيد احلوكمة يف الشركة
 . بشكل صحيح إسرتاتيجيتهابكل مستوايهتا ملساعدهتا يف تنفيذ  لألجهزة العليا لإلدارةاملعلومات 

ومن أجل التعرف أكثر على واقع ممارسة أنشطة التدقيق الداخلي يف اجلزائر ومدى استناد املدقق على هذه 
سيتم يف الفصل الرابع إسقاط هذه األدوار  يف الواقع العملي،  األبعاد وتواصله واآلليات الداخلية للحوكمة،

 وحماولة قياسها على جمموعة من الشركات اجلزائرية.
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 متهيد

تغريات الثالثة بعد عرض الفصول النظرية الثالثة السابقة واستخالص وجود ارتباط عالقايت يربط بني امل 
ملوضوع الدراسة وهي التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر، حوكمة الشركات، سنحاول يف هذا املبحث إسقاط هذه 
العالقات النظرية على الواقع امليداين لشركات املسامهة يف اجلزائر، واختبارها على جمموعة من الشركات، وهذا من 

حوكمة الشركات يف اجلزائر وأهم التشريعات املنظمة هلتني املهنتني، التعرف على واقع التدقيق الداخلي و  خالل
 كباقي الدول املتقدمة.تني  مستقل تنيوأهم املشكالت اليت تعوق التطبيق السليم هلما وعدم االرتقاء هبما كمهن

ر أما يف اجلانب التحليلي للدراسة االستقصائية جملموعة من شركات املسامهة سيتم التطرق إىل مصاد 
وأساليب مجع البياانت، وكذا وصف طريقة بناء االستبيان، ابلضافة إىل وصف األساليب الحصائية املعتمدة يف 

 التحليل، ووصف اخلصائص الدميوغرافية للفئة املستجوبة من املدققني الداخليني العاملني يف هذه الشركات .

 مباحث رئيسية: ة ثالثمن أجل التطرق إىل الفصل ابلتحليل والدراسة مت تقسيمه إىل

 واقع التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات يف اجلزائراملبحث األول: -
يهدف إىل عرض الطار القانوين والتنظيمي لوظيفيت التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات وأهم املشاكل اليت 

 تعوق تطبيقهما؛
 تقدمي للمنهجية والطريقة واإلجراءاتاملبحث الثاين:  -

منهجية ومصادر  مربرات اختيار شركات املسامهة كمجال لالختبار، ابلضافة إىل رف علىيهدف إىل التع
 ؛وحدود الدراسة امليدانية، وعرض طريقة بناء االستبيان، مث اختبار صدقه وثباته 

 املبحث الثالث: األساليب اإلحصائية وفئة الدراسة -
الستبيان وكذا وصف جمتمع وفئة الدراسة، وحتليل يهدف إىل التعرف على األساليب املعتمدة يف بناء وحتليل ا

 اخلصائص الدميوغرافية اخلاصة هبذه األخرية. 
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 املبحث األول: واقع التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات يف اجلزائر

عرف االقتصاد اجلزائري منذ االستقالل سلسلة من الصالحات الرامية إىل إحداث تغيريات جذرية يف  
األداء ، ابلضافة خاصة وأنه مت مالحظة بعض املؤشرات السلبية يف  ،السياسي وأدائها االقتصادي منهج الدولة

، والتوجه أكثر حنو إعطاء الوظائف الرقابية النصيب األكرب من األمهية اليت عرفها االقتصاد العامليالتحوالت إىل 
ق الداخلي، من جهتها عملت  السلطات داخل الشركات،  ومن بني أهم الوظائف الرقابية جند نشاط التدقي

اجلزائرية مؤخرا على بعض املبادرات و سن بعض القوانني اللزامية العتماد هذا النشاط يف اهلياكل الداخلية 
 للشركات االقتصادية يف حماولة لرتسيخ أمهية هذا النشاط يف الفكر االقتصادي .

مام الكثري من الدول مؤخرا وهي حوكمة جند وظيفة رقابية أخرى كانت حمط اهت ىأخر من جهة  
الواسع بني  االنتشارحىت أن هذا املصطلح مل يلق  ، مل تكن مطروحة للنقاش يف اجلزائر الشركات، هذه األخرية

 تصنيفو ؤشرات سلبية يف أداء االقتصاد اجلزائري، م من تهمت مالحظ ماولني و أجهزة اإلعالم، لكن و بعد ؤ املس
ظهرت مبادرة  ،ضعف جاذبية املناخ االستثماري ابلضافة إىلتقدمة ضمن مؤشرات الفساد، اجلزائر يف مراتب م

 بلجنةتكوين جلنة غيت "تضمني هذا املفهوم يف الفكر االقتصادي اجلزائري، فعملت السلطات على   ترمي إىل
ندوق النقد الدويل إحلاح اهليئات املالية الدولية و على رأسها ص ، وما شجع على ذلك هو "احلكم الراشد

IMFو البنك العامليWB  إلصالحات. لودعمهم  على هذا التوجه 

 املطلب األول:اإلطار القانوين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر:
شركات يف اجلزائر بصفة تدرجيية ابعتماده كوظيفة داخلية ابهلياكل التنظيمية للالتدقيق الداخلي  ظهر           
 كما يلي:  االقتصادية

I-  م يتضمن القانون التوجيهي للشركات االقتصادية العمومية، املادة 1422جانفي  13بتاريخ  22/51القانون رقم 

 1حيث ينص على أن: 95
الشركات االقتصادية العمومية مطالبة بتنظيم وتعزيز هياكلها الداخلية للتدقيق وحتسينه، بطريقة تتوافق مع عملياهتا "

 ".الوظيفية والتسيريية

                                                           

1 Association des Auditeurs Consultants Internes Algériens, audit interne,gouvernance et éthique : de 

nouveaux enjeux pour le management , colloque internationaL ,hotel  safir ; alger, 24/25 may2010 , p.46. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9wOylu_fMAhVG6RQKHf8FBicQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Falgerieassociation.forumactif.com%2Ft121-association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens&usg=AFQjCNGHq7Op5Gy7dndYMwf-SjeDNb-H7A
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حيث بدأ يظهر نشاط التدقيق الداخلي وح دد نطاقه ووظائفه، إال أن هذا القانون مل يلق الكثري من         
 1القبول، وهذا راجع إىل جمموعة من االعتبارات:

حيث أن  ،االقتصادية العمومية شركاتللتدقيق الداخلي من طرف مسريي ال إليهانظر اختالف الزاوية اليت ي   -
تقييم واحلكم على تصرفات الوهو  ،ن أحد املبادئ اليت يقوم عليها التدقيق الداخليمعظم املسريين يرفضو 

 ؛املسريين حول الكيفية اليت يتولون هبا إدارة رؤوس األموال املوضوعة حتت تصرفهم من طرف املسامهني 
 ،ضعف التكنولوجيوال ،كالصعوابت املالية،  االقتصادية العمومية شركةاملشاكل اليت كانت تعاين منها التعدد  -

فة أي أدىن اهتمام، ذلك أن عدد جعلت من املسريين ال يولون هلذه الوظي ،وغياب منافذ للتسويق والتوزيع
 ؛ضعيف جدا 51-22من القانون  40االقتصادية العمومية اليت جلأت إىل تطبيق املادة  لشركاتا

ية العمومية إلزامية إنشاء وظيفة التدقيق االقتصاد شركاتالعمومية بوضع مادة تفرض على ال اكتفاء السلطات -
أنشأت هذه الوظيفة أبشكال خمتلفة حيث  حيكمها،وضع الطار التنظيمي الذي  إىلدون اللجوء  ،الداخلي

وكذلك األمر ابلنسبة لالرتباط  ،دت للمدققني الداخليني جماالت تدخل خمتلفةحدّ و  ،ألخرى شركةمن 
ات جعلت الوظيفة ترتبط مبديرايت مركزية خمتلفة مما جعل الوظيفة كشر ابهليكل التنظيمي حيث أن معظم ال

 ؛تفتقد جلزء من استقالليتها
 ،عطيت هلذه الوظيفة تسميات خمتلفة، فهناك من أطلق عليها اسم مفتشية وهناك من غاها مبصلحة الرقابةأ   -

رى ال تدخل ضمن دائرة وتتوىل القيام مبهام أخ ،تنحرف عن أتدية مهامها األساسية هاهذا األمر جعل
 .صالحياهتا

إال أن  السلطات الوصية واصلت ،  م1440سبتمرب  30بتاريخ  30/40ومت إلغاء هذه املادة ابألمر رقم 
إرسال التعليمات والتوجيهات إىل مدراء الشركات االقتصادية العامة بضرورة االهتمام ابلتدقيق الداخلي، وحتسني 

 2يمات:، ومن بني هذه التعلممارساته 

الصادرة من اجمللس الوطين ملسامهات  م1442فيفري  12املؤرخة يوم  STP/DPE 197/36التعليمة رقم  -
 ؛الدولة

 ؛ م3552ماي  35التعليمة الثالثة لرئيس احلكومة بصفته رئيس جملس مسامهات الدولة الصادرة بتاريخ  -
ة أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك املتضمنة تقوي م3553نوفمرب  19املؤرخة يوم  52-53التعليمة رقم  -

 ؛واملؤسسات املالية
                                                           

حول مهنة التدقيق يف اجلزائر بني الواقع واآلفاق يف ضوء ملتقى وطين ، الدولية نشاط التدقيق الداخلي بني الواقع اجلزائري واملمارساتالعايب عبد الرمحان،  1 
 .13.، ص3515اكتوبر11/13دة، كسكي،1400اوت 35املستجدات العاملية املعاصرة، جامعة 

 .12العايب عبد الرمحان، املرجع نفسه، ص  2 
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الصادرة من وزارة ترقية االستثمارات واملتضمنة  م3552جانفي  25املؤرخة يوم  SG/52/524التعليمة رقم  -
 .وضع مصلحة للتدقيق الداخلي وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية

II- دد شروط الرقابة وتدقيق التسيري للشركات 3554فيفري  34الصادر بتاريخ  54/42املرسوم التنفيذي رقم م حي 
 3:1االقتصادية العمومية من طرف املفتشية العامة للمالية ، مادة

 األوىل املشار إليها أعاله تتعلق ابجملاالت التالية: "عمليات الرقابة وتدقيق التسيري
 ثر مايل مباشر؛أيمية اليت هلا شروط استخدام التشريعات املالية واحملاسبية واألحكام القانونية أو التنظ -
 توقيع وتنفيذ كل العقود والطلبات؛ -
 التحويالت املتعلقة بتوارث القيم املنقولة وغري املنقولة؛  -
 التسيري والوضعية املالية؛ -
 موثوقية وانتظام احملاسبة؛ -
 التقارب بني ما هو متوقع وما هو موجود؛ -
 شروط االستعمال والتسيري ؛ -
 ية وهياكل التدقيق الداخلي".وظيفة الرقابة الداخل -

  يف اجلزائرواقع مهنة التدقيق الداخلي املطلب الثاين:
ابلتعاون  AACIAنتائج االستقصاء الذي أجرته اجلمعية اجلزائرية للمدققني واالستشاريني الداخليني  بينت           

التدقيق الداخلي يف اجلزائر  م  حول تقييم مهنة 3552وم  3550 عامي DELOITTEمع مكتب التدقيق العاملي 
 2:ما يلي تضمنت   ستنتاجاتاال جمموعة من

 ؛اليت استجابت للدراسة على وظيفة التدقيق الداخلي شركاتال معظمال حتتوي  -
 ؛اليت لديها هذه الوظيفة، فإن هذه األخرية حمدودة من حيث احلجم شركاتحىت ال -
املعايري املهنية  من املتطلبات اليت تطرقت اليهاق، هذا األخري بوضع ميثاق للتدقيمل تقم وظيفة التدقيق الداخلي  -

 ؛ملمارسة نشاط التدقيق الداخلي
 ؛وابلتايل ال يوجد ارتباط لوظيفة التدقيق هبذه اللجنة، ات على جلنة للتدقيقلشركاال حتتوي معظم  -
  ؛خلهاوظيفة التدقيق بتحديد جماالت تدّ  ال تقوم -
 ؛كز معظم جهودها على االهتمام بتدقيق الوظيفة احملاسبية فقطلي تر  ما زالت وظيفة التدقيق الداخ -

                                                           
1 Association des Auditeurs Consultants Internes Algériens, op-cit , p46. 

 .12العايب عبد الرمحان، املرجع السابق، ص2 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9wOylu_fMAhVG6RQKHf8FBicQFgg4MAQ&url=http%3A%2F%2Falgerieassociation.forumactif.com%2Ft121-association-des-auditeurs-consultants-internes-algeriens&usg=AFQjCNGHq7Op5Gy7dndYMwf-SjeDNb-H7A
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ويف معظم احلاالت ال  ، جتهل اجلهات اخلاضعة للتدقيق ما هي صالحيات وظيفة التدقيق ومهامها ومسؤولياهتا -
وأهنا يف خدمة  ، ا على أهنا تلعب دور بوليسيلعاملني هبمعتربين إايها واألفراد ا ،ةيروهنا إال من الزاوية السلبي

من أجل معاقبة  ،وأن مهمتها تزويد الدارة العليا ابملعلومات حول االحنرافات الدارية للمسؤولني ،الدارة العليا
 ؛األفراد املقصرين منهم يف أتدية مهامهم

قية بتدعيم وظيفة التدقيق إما ابلرت شركات على تكوين يف االختصاص، تقوم ال يف غياب مدققني مهنيني وحاصلني -
الداخلية وذلك بتعيني إطارات من أقسام أخرى لشغل مناصب مدققني دون سابق معرفة وخربة ابلتدقيق 

أو ابللجوء إىل توظيف جامعيني متخرجني حديثا ال يكتسبون اخلربة الكافية. يف هذا اجملال البد من  ،الداخلي
عليه وجود فوارق بني االحتياجات احلقيقية  يرتتب مماالرتكيز على أنه توجد ندرة يف هذه الفئة من املهنيني 

 ؛والعرض املوجود يف السوق شركاتلل
ت ال شركاقسم التدقيق، حيث جند أن بعض ال ال يتم حتديد االحتياجات احلقيقية من املدققني الالزمني لتشكيل -

 مدققني. 15ات لديها تعداد يصل إىل شركيشغل هذه الوظيفة يف حني بعض ال حتتوي إال على مدقق واحد

 املطلب الثالث: حوكمة الشركات يف اجلزائر
يف ظل تنامي الوعي بضرورة حوكمة الشركات من طرف أصحاب املصاحل تسعى اجلزائر إىل وضع إطار  

فعال حلوكمة الشركات من خالل بعض التشريعات واملبادرات، وهذا رغبة منها يف حتقيق التكامل االقتصادي من 
ل، والتخلص من التبعية الكلية لقطاع احملروقات، وكذلك بسبب تصنيف اجلزائر يف خالل تنويع مصادر الدخ

 .و ضعف جاذبية املناخ االستثمارياملراتب األوىل من حيث مؤشر الفساد، 
I- مراحل تطور احلوكمة يف اجلزائر  

ما  كانت هناك جمموعة من البوادر لتجسيد مفاهيم ومتطلبات حوكمة الشركات يف اجلزائر من خالل 
 يلي:

نضمام  اجلزائر إىل الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خالل إنشاء اهليئة الوطنية للوقاية من ا -1
 1أخذت على عاتقها جمموعة من املهام: م واليت 3552الفساد ومكافحته، عام

 ؛اقرتاح سياسات وتوجيهات وتدابري للوقاية من الفساد -
  ؛خماطر الفساد منإعداد برامج للتوعية   -
 ؛مجع املعلومات اليت ميكن أن تساهم يف الكشف عن أعمال الفساد والوقاية منه  -
 .التقييم الدوري لألدوات القانونية والجراءات الدارية ذات الصلة -

                                                           

 .93/52/3510بتاريخ     aciac.org-http://www.undpاملشروع القليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية، متاح على املوقع: 1 

http://www.undp-aciac.org/
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م والذي شكل فرصة مواتية  3552يف شهر جويلية عام شركاتانعقاد أول ملتقى دويل حول احلكم الراشد لل -3
األطراف الفاعلة يف عامل األعمال، وكان هدفه اجلوهري هو الفهم الدقيق ملصطلح وإشكالية احلكم  لتالقي مجيع

 ، الراشد للشركة، وخالل فعاليات امللتقى تبلورت فكرة إعداد ميثاق جزائري للحكم الراشد كأول خطوة عملية
الشركات مع الفكرة  وطرحها  وقد تفاعلت كل من مجعية حلقة العمل والتفكري حول الشركة ومنتدى رؤساء 

، وقد مت دعم هذا املشروع من طرف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعة التقليدية وتكليف كمشروع
 ؛1أحد إطاراهتا السامية للمشاركة يف فوج العمل املكلف بتحرير ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائر

والذي كان مثرة لسلسلة األعمال اليت قادها فريق العمل بني  م3554ر عام إصدار "ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائ -2
 م ؛3552م إىل نوفمرب  3552الفرتة املمتدة من نوفمرب 

م  3515مراجعة النظام احملاسيب القدمي بتبين نظام حماسيب مايل جديد والذي دخل حيز التنفيذ مع مطلع عام  -9
 اسبية الدولية؛والذي يتوافق بشكل كبري مع املعايري احمل

إطالق أول معهد وطين للحكم الراشد يف الشركات ابلشراكة مع منتدى رؤساء املؤسسات ووزارة املؤسسات  -0
م  والذي أخذ على عاتقه شرح إجراءات تطبيق قانون احلكم الراشد مع إعطاء  3515الصغرية واملتوسطة عام

 النصائح الالزمة حول وضعه حيز التطبيق؛
دعم احلوكمة يف ل أوروماليني  15مببلغ  م  3512عام ألورويب برانمج جديد لتعزيز احلوكمة يف اجلزائرتبين االحتاد ا -2

 عزيز مؤسساتالربانمج اجلديد إىل ت هذا ويرمي ، اجلزائر يف إطار برانمج دعم الشراكة والصالح والنمو الشامل
مبا يف ذلك الوصول إىل العدالة، وتعزيز مكافحة ي، وتعزيز سيادة القانون م يف اجملالني االقتصادي والسياساحلك

 2الفساد وتشجيع مشاركة مجيع املواطنني يف عملية التنمية وحتسني متابعة إدارة املالية العامة.

اليت كانت اجلزائر من أهم املبادرين لتأسيسها وتبين NEPAD كما كان ملبادرة الشركة من أجل تنمية افريقيا  
يف بداية التوجه حنو حوكمة الشركات، حيث دعت إىل ضرورة تبين مجلة من املعايري الدولية لتعزيز توصياهتا دور اجيايب 

 OECD.3احلوكمة، وكان من بينها مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ن امللتقيات حول حوكمة وحاليا يشهد هذا املوضوع ثورة واسعة يف أوساط اجلامعات من خالل عقد الكثري م
الشركات يف اجلزائر لدراسة الواقع والرهاانت واآلفاق، وحبث سبل تفعيلها، ودورها يف تفعيل أداء الشركات 

                                                           

 ، متاح على املوقع:12، ص 3554، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائروزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية،  1 
www.ecgi.org 30/50/3510، اطلع عليه بتاريخ. 

2  EU neighbourhood info centre, disponile sur le site :   http://www.enpi-info.eu , le 24/06/2015. 

 .32أمحد بوراس، حممد بوطالعة، املرجع السابق، ص. 3 

http://www.ecgi.org/
http://www.ecgi.org/
http://www.enpi-info.eu/medportal/news/latest/34108/


 الفصل الرابع                                                                              االطار العام للدارسة امليدانية

163 
 

واالقتصادايت، على أمل اخلروج مبقرتحات وتوصيات تعود ابلنفع على التجسيد الفعلي بكل متطلبات هذا املفهوم 
 وترسيخه يف االقتصاد اجلزائري.

II- ات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات يف اجلزائر:معوق 

 داخل من تنشأ الواقع أرض على اجلزائر يف الشركات حوكمة مبادئ تطبيق من حتد معوقات عدة هناك 
  1:يلي فيما وتتمثل خارجها من أو الشركة

 فيها يكون اليت العاملية االقتصادايت فأغلب والدارة امللكية بني الفصل عدم يف ويتمثل :الداخلي املصدر .1
 فليس العائلية، الشركات عن هتاشركا أتسيس يف المكان قدر تبتعد أن حتاول فعاال الشركات حوكمة تطبيق

 من ولكن أسهم، من األكرب النسبة ميتلك من التنفيذي الرئيس أو الدارة جملس رئيس يكون أن ابلضرورة
 الرئيسي املعوق هذا حتت ويندرج الشركة، إدارة يف عالية وفاعلية وكفاءة بقدرة الرئيس هذا يتمتع أن الضروري
 :أمهها من أخرى اثنوية معوقات

 الشركة، إدارة ومسؤوليات التنفيذية الدارة ومهمة الدارة جملس مهمة بني الفصل وعدم الدارة جملس تشكيل -
 ؛لسجملا اجتماعات وعدد الرقابة، ومستوى

 قادرين يكونون مناسب بعدد الدارة جملس يف تنفيذيني غري مستقلني أعضاء توفر عدم :الدارة جملس أعضاء -
 ؛الشركة لعمل وتفهمهم مهتخربا ومن ابملسؤولية، إحساسهم من انبعة مستقلة واجتهادات اآلراء تقدمي على

 واستقالليتها، فعاليتها ومدى والرتشيحات، املكافآت وجلنة التدقيق، جلنة وأمهها :الدارة جملس جلانغياب  -
 ؛فيهما مستقلني تنفيذيني غري أعضاء روتوف

كة يقع على وهنا تطرح مشكلة التسيري والدارة الن الدولة املال ،العمومية فهي ملك للدولة شركاتابلنسبة لل -
ويف أغلب األحيان جند أن  ،من خالل تعيينها جمللس الدارة واملدير العام عاتقها كذلك تسيري الشركات،

 سه املدير العام وهو ما يعترب تداخال يف املهام.رئيس جملس الدارة هو نف
 للنشاط املنظمة والتعليمات القوانني توافر ومدى الدولة يف العام االستثماري املناخ وهو :اخلارجي املصدر .3

 .القوانني هذه مع تعارضها وعدم اللزام صفة وإعطائها الشركات يف احلوكمة تطبيق تضمن اليت االقتصادي،
 عوائق أخرى: .3
 عدم كفاءة سوق األوراق املالية اجلزائرية مقارنة ابألسواق اخلارجية وهو ما أدى إىل انعدام الثقة ؛ -
 عدم توفر إطار قانوين حيمي حقوق األقلية ويعوضهم عن أي انتهاك لتلك احلقوق. -

                                                           

قى دويل حول دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة ، ملتواقع احلوكمة يف دول خمتارة مع الرتكيز على التجربة اجلزائريةصباحيي نوال، 1 
 .2، ص 3512نوفمرب 14/35حسيبة بن بوعلي ،الشلف، اجلزائر، 
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حلصول كما توجد نقطة أخرى تعرب عن الضعف املوجود يف النظم التسيريية يف اجلزائر، حيث أنه من أجل ا
على نظام حوكمة جيد البد من وجود تنسيق بني أربعة عناصر مهمة هي: القيم، واهلياكل، وإطارات التسيري، 
والوسائل، إالّ أن هذا التناسق لألسف غري موجود يف اجلزائر، وال يوجد تطبيق فعلي للحوكمة بل هناك بعض 

الزال ذو طابع إداري، ومازال يف الطار البريوقراطي،  احملاوالت التسيريية من يوم آلخر، كما أن الطابع التسيريي
 1 الصراعات: من جمموعة السابقة األربعة العناصر بني التناسق عدم يولد إذ

 ؛الثقة عدم صراع -

 ؛أجلها من نشئتأ   اليت النتائج تقدم ال هياكل الدولة، شركات مجيع مستوى على :تنظيمي صراع -
 األدوات تسيري من التسيري إطارات متكن هل ؟النتائج حتقيق ىعل قادرة اهلياكل هل :تسيريي صراع -

 ؟اجليدة ابلطريقة العمومية
 يقوم من و التقييم كيفية التقييم مثل ألتسيريي، الطار مع مالئمة غري سائل و استعمال :الوسائل صراع -
 .التقييم بعملية

 املطلب الرابع: ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر
 2 احلكم الراشد أبنه: عرف هذا امليثاق 

 : بواسطة املؤسسة وتنافسية استدامة لضمان واحد، آن يف الكفيلة، العملية التدابري من وجمموعة تسيريية فلسفة"
 ؛ املؤسسة يف الفاعلة األطراف وواجبات حقوق تعريف -
 ".كذل على املرتتبة واملسؤوليات الصالحيات تقاسم -
جعية ومصدر هام يف متناول الشركات، يستهدف بصفة أولية الشركات حيث ميثل هذا امليثاق وثيقة مر       

 الصغرية واملتوسطة، كما يرتك اجملال للشركات األخرى حرية استعماله أو اللجوء إىل مصادر أخرى.
وقد جاء هذا امليثاق مقسما إىل جزأين يتناوالن الدوافع اليت جعلت احلكم الراشد ضروري يف اجلزائر،      

يس اليت يبىن عليها احلكم الراشد للشركات على الرتتيب، ابلضافة إىل وجود مالحق جتمع أدوات ونصائح واملقاي
 عملية ميكن أن تلجأ إليها الشركات.

وهتدف معايري احلكم الراشد إىل حتسني احرتام قواعد النصاف والشفافية واملسؤولية والتبعية كما هو موضح يف    
 :الشكل املوايل

 : معايري احلكم الراشد يف اجلزائر 13مجدول رق
 
 
 

                                                           

ومتطلبات حتقيق  ملتقى دويل حول آليات احلوكمة واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل املستجدات احلالية،انرميان بن عبد الرمحان، سارة بن الشيخ،  1 
 .2، ص.3512نوفمرب32-30التنمية املستدامة ، ورقلة، اجلزائر، 

  .16.، املرجع السابق،صميثاق ال حكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائروزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، 2 
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 فحوى املعيار املعيار

توزيع احلقوق والواجبات بني األطراف الفاعلة وكذا االمتيازات وااللتزامات املرتبطة  اإلنصاف
 هبا، وبطريقة منصفة؛

هذه احلقوق والواجبات وكذا الصالحيات واملسؤوليات ينبغي أن تكون واضحة وجلية  الشفافية
 لجميع؛ل

 مسؤولية أي فرد حمددة أبهداف دقيقة وليست مقسمة؛ املسؤولية
 

ارس من خالله املسؤوليات املنوطة به. التبعية  كل طرف فاعل مسؤول أمام اآلخرين فيما مي 
 

 :من إعداد الباحثة ابالعتماد على ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر.املصدر
 ومقارنتها مع املعايري الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من خالل حتليل واستقراء هذه املعايري 

OECD  نالحظ أن هذا امليثاق قد تبىن املعيار الثاين من معايري املنظمة وهو معيار حقوق املسامهني والوظائف
ضافة إىل معيار الرئيسية ألصحاب حقوق امللكية، من خالل ضمان محاية وتسهيل محلة األسهم ملمارسة حقوقهم، ابل

املعاملة املتساوية بني املسامهني، من خالل توزيع احلقوق والواجبات بطريقة منصفة،  كما مت تبين معيار الشفافية من 
جلية وواضحة، أما املعيار األول اخلاص  كافة املوضوعات اهلامة املتعلقة ابلشركةخالل التأكيد على ضرورة أن تكون  

بوضوح توزيع املسؤوليات بني و  التحديدوكمة الشركات فقد مت تناول جزء منه فقط وهو بضمان وجود إطار فعال حل
، والتشجيع على الكفاءة والفعالية، كما مت الشارة إىل معيار مسؤولية خمتلف اجلهات الشرافية والتنظيمية والتنفيذية

إال أن هذا امليثاق استعمل مصطلح الطرف  ، حماسبة جملس الدارة على مسؤوليته أمام الشركةجملس الدارة من خالل 
الفاعل وابلتايل ترك اجملال مفتوح على كل من املسامهني والداريني واملسيريين ومل تكن هناك إشارة حمددة وبدقة جمللس 
الدارة فقط، كما نالحظ أنه مت جتاهل مبدأ حقوق أصحاب املصاحل، حيث مل يكن هناك أي نص يشري إىل هذه 

اّل أن امليثاق أشار إىل هذه النقطة من خالل تناول موضوع عالقة الشركة مع األطراف الفاعلة اخلارجيني احلقوق، إ
منوها جملموعة من التوصيات من أجل حتسني عالقة الشركة مع هذه األطراف وتوسيع جاذبيتها اجتاههم ما يسمح 

 ابستدامة الشركة ماليا.
مل تكن مفصلة ، كما تركت الكثري من النقاط مبهمة بدون شرح أو  كما يالحظ على العموم أن هذه املعايري 

اليت أدرجت جمموعة من املعايري الفرعية  OECDتفصيل، على العكس من معايري منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
 وليات الدارة.لكل مبدأ من املبادئ الستة، والتفصيل يف النقاط املهمة خاصة ما ارتبط فيها حبقوق املسامهني، ومسؤ 
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 تقدمي للمنهجية والطريقة واإلجراءاتاملبحث الثاين: 

يتضمن هذا املبحث عرضا لواقع شركات املسامهة اجلزائرية، وارتباطها إبشكالية احلوكمة، ابلضافة إىل  
نت عرض  ملنهجية الدراسة اليت اعتمدهتا الباحثة ومصادر املعلومات من اجل حتقيق هدف الدراسة، كما تضم

عرضا للطريقة املنهجية  املعتمدة يف بناء االستبيان الذي ي عترب األداة املعتمدة يف التحليل، ومن مث اختبار صدقه 
 وثباته.

 املسامهة يف اجلزائر ومربرات اختيارها شركاتاملطلب األول:

لعصر احلديث, وقد تعترب شركة املسامهة النموذج األمثل لشركة األموال وهي أداة للتطور االقتصادي يف ا 
نظرا لضخامة رؤوس املشروعات الكربى اليت تتطلب رؤوس أموال ضخمة,  واستحوذت على منت وتطورت بسرعة

شخصيتها  ستقاللوال ، وحتديد مسؤولية املساهم ، وسهولة مجع هذه األموال بسبب حرية تداول األسهم ،أمواهلا
شركات القطاع العام, اليت ويف اجلزائر يغلب عليها  ،مما يكفل هلا االستقرار واالستمرار ،عن شخصية الشركاء

  .متتلكها الدولة مبفردها أو تساهم فيها مع غريها

I- :مربراهتا اختيارها 

مت اختيار شركات املسامهة كوعاء الختبار صحة الفرضيات اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة، ملا تتميز به من 
بني امللكية والدارة، حيث يتم إدارة الشركة عن طريق جملس الدارة الذي ي عني من طرف جمموع املسامهني  فصل

الذين يبقى هلم حق مساءلته، وهذا  بسبب كرب حجمها وصعوبة تسيريها من طرف مالكيها، فهي تقوم على 
لطة القرار، إال أن هذا الفصل ينتج تفويض السلطة من طرف املالك إىل املسريين داخل الشركة فتصبح لديهم س

عنه تضارب يف املصاحل بني الطرفني، وعدم متاثل املعلومات،  وهو ما يتطلب وجود هيكل تنظيمي لإلدارة 
 مهيكال، حىت يتم التقليل من حدة هذه املشاكل، وال يتم هذا إال بتطبيق احلوكمة.

إىل حصص, وتتكون من   ينقسم رأمساهلا اليت   الشركة"1تعرف شركات املسامهة يف القانون التجاري أبهنا :   
ماليني دينار  0يقل رأس مال شركة املسامهة عن  واشرتط املشرع أن ال."شركاء ال يتحملون اخلسائر إال بقدر حصتهم

  .جزائري على األقل

                                                           
المعدل والمتمم للقانون  1223أفريل  72الموافق ل 1213دة عام ذي القع 03المؤرخ في  23-05عدلت بالمرسوم التشريعي رقم  227المادة 1 

 التجاري 
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عني من لإلدارة ي   تتميز شركة املسامهة ابلفصل بني امللكية و الدارة ، إذ تتم إدارة الشركة عن طريق جملس
ويكون هذا اجمللس  ، ألجل حمدد أو كما تسمى يف االقتصاد اجلزائري مجعية املسامهني طرف جمموع املسامهني

والنتائج اليت ترتبت عليها، وهذا  مسئوال عن تصرفاته قبل املسامهني الذين هلم حق مساءلته عن هذه التصرفات،
ومن مث تستخدم املوارد املالية والبشرية بشكل  ، الدارة اليت تتمتع ابلكفاءة ن املالك من اختيار قياداتكّ الجراء مي  

 .حيقق هلا جناحا أفضل
II- :هيئاهتا  

يقوم إبدارة شركات املسامهة والرقابة عليها ثالثة هيئات هي : جملس الدارة، مجعية املسامهني، مراقبوا احلساابت، 
 1ابعتبارها الكيان األكثر تطورا، وهي:  "كم الراشدميثاق احلوقد وردت هذه األطراف الثالثة يف "

 اجلمعية العامة اليت تضم كل املسامهني؛ -
 جملس الدارة الذي يضم الداريني التنفيذيني؛ -
 املديرية العامة اليت يضمنها الفريق التنفيذي. -

 ايل:وكذا األطراف الفاعلني الداخليني يف هذا النوع من الشركات كما هو موضح يف الشكل الت
 : األطراف الفاعلني الداخليني للشركة ذات األسهم17شكل رقم

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 ابالعتماد على ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر. ةالباحث إعدادمن  املصدر:

 : اجلمعية العامة للمسامهني .1

                                                           

 .25،92، املرجع السابق،ص ميثاق ال حكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائروزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية، 1 

 املسامهني

 اإلداريني

 املسريين

 اجلمعية العامة

 اإلدارةجملس 

 املديرية

 يعني

 يعني

 اهليئات املختصة األطراف الفاعلة الداخلية
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يذ قواعد احلكم الراشد ميكن وهي تضم احلائزين على األسهم يف شركة املسامهة، حيث ومن خالل تنف       
بطريقة أكثر نزاهة وشفافية وثقة، من خالل تقسيم األرابح بشكل شفاف،  السماح للمسامهني إببراز حقوقهم

وضمان أن  تكون أساليب تسجيل السندات فعالة، ابلضافة إىل عدم إجراء أي تنازل أو نقل للسندات بشكل 
هلا، وضرورة أن تصل املعلومات املتعلقة جبداول األعمال والقرارات اليت غري عقالين، مما قد يؤثر على التفاوض حو 

يتعني اختاذها يف اجلمعية العامة يف الوقت املناسب، وابلشكل املالئم، وإجراءات سري اجلمعية العامة تكون يف 
 متناول املسامهني.

لقة ابجلمعية العامة على إدماج مبادئ ويف هذا الصدد جيب أن حيافظ النظام الداخلي والجراءات املتع         
 احلكم الراشد للشركة قصد ضمان معاملة متساوية بني مجيع املسامهني.

 جملس اإلدارة:  .5
والذي يتكون من إداريني يعينون من طرف اجلمعية العامة، حتدد مهامه من طرف القانون األساسي للشركة،       

العامة، وتتمثل مهامه يف ضمان توجيه إسرتاتيجية الشركة وتنظيمها،  وتوضع بواسطة اللوائح اليت تتخذها اجلمعية
وكذا مراقبة مدى تنفيذ أنشطتها، وهذا من خالل وضع إسرتاتيجية تتناسب ومصاحل الشركة وحتديثها ابنتظام، 

ة، أما عند وابلنسبة لتوظيف أعضاء الفريق التنفيذي فيتم حتديد معايري النتقائهم ونظم للتقييم ذات شفافية عالي
حتديد رواتبهم فيجب األخذ بعني االعتبار مالءمتها ومصاحل الشركة على املدى الطويل، كما يعمل على السهر 
على وضع إجراءات مكتوبة وشفافة لضمان التأكد من تعيني وجتديد وانتخاب الداريني، ابلضافة إىل ضرورة 

 الذي قد ينشأ بني األطراف، وتوقع خماطر االحنراف ضمان السري احلسن للشركة من خالل توقع تضارب املصاحل
 وإساءة استخدام السلطة، وكذا السهر على إدخال إجراءات الوقاية من األخطار.

 وحىت يتمكن اجمللس من القيام بعمله على أكمل وجه ، جيب أن تتوفر على األقل ثالثة شروط هي:           
 وكلة إليهم وبتفاين؛على الداريني واجب القيام ابملهام امل -
 أن يكون بوسعهم الوصول إىل املعلومات الدقيقة واحلاغة يف الوقت املناسب؛ -
 أن يتمتعوا مبهارات تكفل هلم ممارسة مسؤولياهتم. -

كما أشار امليثاق إىل إمكانية إنشاء جلان متخصصة تضطلع مبهمة مساعدة جملس الدارة يف اختاذ قراراته،           
ميكن أن حتل حمل جملس الدارة ، ويف حال إنشاء هذه اللجان جيب أن يعلم هبا رغيا كل املسامهني يف إال أهنا ال 

 الشركة، وأن حتدد وبوضوح مهمة وتشكيلة وإجراءات عملها.
 املديرية: .3

حيث ت نصب من طرف جملس الدارة ابقرتاح من جلنة تعيني من طرف جملس الدارة هلذا الغرض،         
مبهامها حتت إشرافه، كما تقع على اجمللس مسؤولية التناسق بني األهداف املرجو حتقيقها، واملوارد وتضطلع 
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الواجب توفريها، والقيم الواجب الدفاع عنها، والسلطات املفوضة للمديرية، وال تضمن مديرية الشركة من طرف 
وي ساعده إطارات والذين يشكلون  املدير بنفسه، وإمنا من طرف فريق تنفيذي يوضع حتت مسؤولية مدير عام

 أعضاء املديرية.

 املطلب الثاين:مصادر الدراسة وحدودها

املخاطر وانعكاس هذا الدور على  إدارةمستمدة من واقع مسامهة التدقيق الداخلي يف  دراسةال إشكالية 
دراسة حالة ليلي وفق ، ومن مث فان املنهج الوصفي التحيف الشركات اجلزائرية حوكمة الشركاتمتطلبات جتسيد 

التدقيق الداخلي كوظيفة من الوظائف احلديثة يف  وظيفةميكننا من حتليل وتفسري حالة  بعض شركات املسامهة، 
 متاحة موجودة وممارسات وظواهر أحداث يتناول البحث يف أسلوب أبنه يعرف منظومة حوكمة الشركات، والذي

 ا.وحيلله فيصفها معها يتفاعل أن الباحث ويستطيع جمرايهتا يف الباحث تدخل دون هي كما والقياس للدراسة
I- املصادر 

 لغرض احلصول على البياانت واملعلومات لتحقيق أهداف الدراسة مت االعتماد على األدوات التالية:
  :معلومات مرتبطة ابجلانب النظري -1

بيات املنشورة يف جماالت حاولت الباحثة االطالع قدر املستطاع على الدراسات السابقة، ومراجعة األد 
ترتبط ابملوضوع، حيث مت االعتماد ابلدرجة األوىل على املقاالت واملناشري الصادرة عن املعاهد الدولية املعتمدة 

، مركز IIAاملنظمة ملهن التدقيق الداخلي ، إدارة املخاطر، حوكمة الشركات، ولعل أمهها معهد املدققني الداخليني
، ابلضافة إىل االعتماد على بعض OECD، منظمة التعاون االقتصادي والتنميةCIPEاصةاملشروعات الدولية اخل

املقاالت واملناشري الصادرة عن  بعض امللتقيات واجملالت اليت تناولت مواضيع قريبة ملوضوع الدراسة، هذا إضافة 
 الدراسة؛إىل بعض الرسائل اجلامعية، والكتب العربية العلمية والعربية املتخصصة مبوضوع 

 :قائمة االستبيان -5
يعترب االستبيان هو الوسيلة األكثر استخداما يف هذا النوع من البحوث، وعليه  مت تطوير وبناء استبيان غطى  

االستبيان أبنه : "جمموعة من األسئلة توجه إىل األفراد   فرضيات الدراسة الثالث اليت مت صياغتها يف البداية، و يعرف
معلومات حول موضوع، أو مشكلة ، أو موقف، ويتم تنفيذه إما عن طريق املقابلة الشخصية،  من اجل احلصول على

 ". 1أو أن ترسل إىل املستقصيني عن طريق الربيد
II- الدراسة امليدانية حدود 

                                                           
 152، ص 7005، 7، طتدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةرشيد زرواتي،  1 
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 متثلت حدود الدراسة فيما يلي:
ن أجل دراسة اجلزائر معلى بعض شركات املسامهة املوجودة يف متت هذه الدراسة احلدود املكانية:  -1

وانعكاس هذا الدور على جتسيد متطلبات  ،قع التدقيق الداخلي يف اجلزائر ودوره يف إدارة املخاطراو 
 يف البيئة اجلزائرية؛ حوكمة الشركات

تستند هذه الدراسة على آراء وإجاابت املدققني الداخليني الذين يعملون يف جمموع  احلدود البشرية: -3
 الشركات حمل الدراسة؛

اهتمت هذه الدراسة ابملتغريات املرتبطة أساسا ابملوضوع واليت ختص التدقيق  ود املوضوعية:احلد -2
 الداخلي، إدارة املخاطر، و حوكمة الشركات؛

 املطلب الثالث:طريقة تصميم االستبيان
من اجل الجابة على الشكالية وإثبات أو نفي صحة الفرضيات اليت انطلق منها املوضوع مت تصميم  

 ة االستبيان مرورا ابملراحل التالية:قائم
I- مرحلة إعداد االستبيان 

 بناء االستبيان: -1
نوعني من األسئلة، أسئلة  إىل(  وتقسيمها forma A4مت تصميم قائمة االستبيان وحتميلها على ورق عادي ) 

 إعدادستبيان، كما مت قائمة اال إليهمألشخاص املوجه صائص امرتبطة ببياانت ومتغريات الدراسة، والثانية مرتبطة خب
  .االستبيان ابللغتني العربية والفرنسية

 :نشر وإدارة االستبيان -3
اعتمدت الباحثة يف نشر قائمة االستبيان على االتصال املباشر مع قسم التدقيق الداخلي يف كل شركة من شركات  

 الدراسة، 
 تفريغ االستبيان: -2

لى الجاابت، توجب علينا تفريغها ابالستعانة أبدوات الحصاء بعد احلصول على قائمة االستبيان اليت حتتوي ع 
والذي بواسطته يتم اختبار ثبات وصدق االستبيان وإجراء التحليل الحصائي املناسب  *SPSS1املتاحة يف برانمج 

 للبياانت املتحصل عليها، والقيام ابختبار فرضيات الدراسة.
II- :هيكلة االستبيان 

حماور  يف ثالثة  ، وقد مت تبويبهاابلنسبة لألسئلة املرتبطة مبتغريات الدراسةسؤال  152تضمنت قائمة االستبيان  
، ومت االعتماد يف بدائل الجابة على مقياس سلم رئيسية تقابل الفرضيات الرئيسية اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة

                                                           
1 * spss, Statistical Package for the Social Sciences 
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الدراسة بشكل دقيق، وقد عمدان إىل  ليكرت اخلماسي الذي حيتمل مخس إجاابت، من اجل حتديد أراء أفراد فئة
،ابلضافة إىل  SPSSحىت تسهل علينا عملية إدخال البياانت يف برانمج  1إىل  0ترميزها حسب درجات املوافقة من 

 التقليل من نسبة اخلطأ يف نقل هذه البياانت، وكان الرتميز املعتمد كالتايل:

 : مقياس ليكرت اخلماسي14جدول رقم

 غري موافق بشدة غري موافق دون رأي موافق بشدةموافق  التصنيف
 1 3 2 9 0 الرتميز

 : من اعداد الباحثةاملصدر

ابلنسبة لطول املدى بني درجة ودرجة  فقد مت حساب الفرق بني احلد األدىن واحلد األعلى للفئات كما يلي  
(، 5.2=9/0يل) وعند إجراء القسمة حنصل على طول املدى كالتا 0( ، وعدد الفئات هو 9=0-1)

 حيث نضيفه ابلتدرج إىل رموز الفئات ابتداء من أصغر فئة كما يلي:

 ؛بشدةمتثل غري موافق  1.25          1أي من   1.25=1+5.2 -

 ؛متثل غري موافق 3.25           1.21أي من  3.25= 1.25+5.2 -

 ؛متثل دون رأي 2.95             3.21أي من  2.95=3.25+5.2 -

 ؛متثل موافق 9.35            2.91أي من  9.35=2.95+5.2 -

 ا.بشدةمتثل موافق  0  9.31أي من  0=9.35+5.2 -

 ولقد توزعت أسئلة االستبيان على قسمني رئيسيني كالتايل:
سؤال، مت تبويبها يف ثالثة حماور رئيسية   152أسئلة مرتبطة بفرضيات الدراسة، وعددها القسم األول: -1

 كما يلي:
راعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر ومتطلبات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند يُ : احملور األول -أ

 التخطيط للتدقيق
سؤال، وابعتبار هذه الفرضية هي فرضية عامة ال ميكن اختبارها على أرض  32وقد جاءت هذه الفرضية بة 

 ني  فرعيتني من اجل إثبات أو نفي الفرضية الرئيسية:الواقع فقد عمدت الباحثة إىل جتزئتها إىل فرضيتني جزئيت
 راعي املدقق الداخلي نظام إدارة املخاطر للشركة عند التخطيط للتدقيق؛ي  : الفرضية الفرعية األوىل -
يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق حول خمطط : الفرضية الفرعية الثانية -

 التدقيق.
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املخاطر، وممارسة احلوكمة وحتسينهم  وإدارةركز املدقق الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية، يُ ور الثاين: احمل -ب
 عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي

سؤال، وهذه الفرضية كذلك مت جتزئتها إىل أربع فرضيات فرعية من أجل قياس عالقة  04جاءت هذه الفرضية بة 
 األبعاد الثالثة احلديثة للشركة حيث مشلت:التدقيق بكل بعد من 

ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات الرقابة الداخلية  عند تنفيذ : ي  األوىلالفرضية الفرعية  -
 أنشطة التدقيق الداخلي؛

 ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند: ي   الثانيةالفرضية الفرعية  -
 تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي؛

ساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ : ي  الثالثةالفرضية الفرعية  -
 أنشطة التدقيق الداخلي؛

: أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني الرابعةالفرضية الفرعية  -
 تمر فيهما يساهم يف جتسيد حوكمة الشركات.املس

راعي املدقق الداخلي املخاطر وتطلعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند توصيل يُ احملور الثالث:  -ت
 نتائج التدقيق ويراقب االستجابة هلا

 سؤال، وقد مت تقسيمها إىل فرضيتني فرعيتني كما يلي: 39جاءت هذه الفرضية يف 
 عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته؛راعي املدقق الداخلي املخاطر ي   :األوىلفرضية الفرعية ال -
يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق عند صياغة : الثانيةالفرضية الفرعية  -

 تقرير التدقيق ومتابعته.
ني املعنيني بقائمة االستبيان، وقد تضمنت اجلنس، : خ صص للمعلومات الشخصية للمدققالقسم الثاين -3

، سنوات اخلربة العملية يف مهنة التدقيق الداخلي، ، والشهادات املهنية املؤهالت العلميةاملركز الوظيفي، 
 املتحصل عليها يف جمال التدقيق، والتخصص وأخريا عدد الرتبصات يف جمال التدقيق.

 الستبياناملطلب الرابع: اختبار صدق وثبات ا
من أجل التأكد من صحة ومصداقية االستبيان، والتمكن من االعتماد على نتائجه بكل موثوقية البد من حتكيم  

 هذا االستبيان وعرضه على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني، إضافة إىل اختبار ثبات الجاابت أبسلوب إحصائي.
I- اختبار الصدق الظاهري لالستبيان؛ 

االستبيان مبساعدة املشرف وإرشاداته، وبعد إعدادها يف نسختها األوىل مت حتكيمها من مت تصميم  قائمة 
واملشهود هلم ابخلربة يف هذا  1خالل عرضها على عدد من األساتذة يف كلية العلوم االقتصادية  جبامعة سطيف
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االستبيان، وفئة تضم اجملال، مقسمني إىل قسمني فئة تضم املتمرسني يف إعداد وتدريس الحصاء وطرق بناء 
أساتذة متخصصون يف اجلانب املوضوعي للبحث، وهذا هبدف التأكد من سالمة بناء قائمة االستبيان، وقد 

 متحورت وركزت معظم املالحظات على ما يلي:
إعادة صياغة بعض األسئلة حىت تكون سهلة الفهم من طرف املهنيني يف الشركات وتفادي املصطلحات  -

 األكادميية؛
 ؛SPSSدي ترك الجاابت مفتوحة حىت يسهل معاجلتها يف برانمج تفا -
الرتكيز على مصطلح شركتكم وعدم االعتماد على املصطلح العام من أجل تفادي احلصول على إجابة  -

 أكادميية ألن اهلدف هو اختبار الفرضيات يف كل شركة على حدى؛
 تفادي اخلطأ يف نقل البياانت؛من أجل  1إىل  0ترميز خيارات الجاابت يف سلم متنازل من  -
 إعادة هيكلة بعض األسئلة؛ -

ويف األخري، وبناءا على املالحظات والتوصيات الواردة من جلنة التحكيم، مت تعديل االستبيان وإصداره  
 بشكله النهائي كما هو موجود يف قائمة املالحق.

II- :اختبار ثبات االستبيان 
كثر من مرة حتت نفس الظروف أل هيجة لو مت إعادة توزيعنفس النت عطيي  ستبيان أن االيقصد بثبات 

ستبيان يعين االستقرار يف نتائج استبيان وعدم تغيريها بشكل كبري فيما لو االوالشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات 
 .تلفةعدة مرات خالل فرتات زمنية خمفئة الدراسة مت إعادة توزيعه على 

 alpha الستبيان مت االعتماد على معامل االّتساق الداخلّي ألفا كرونباخمن أجل اختبار صحة وثبات او         

cronbach :لإلجاابت، واجلدول املوايل يبني املعامل حسب كل حمور 
 كرونباخ  ألفا: توزيع معامل 12جدول رقم

 املعامل عدد األسئلة  احملور
 0.861 23 احملور األول
 0.921 59 احملور الثاين

 0.894 24 احملور الثالث
 0.936 106 االستبيان ككل

 spss.: من إعداد الباحثة ابالعتماد على برانمجاملصدر
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 15.43و  0.861متثلت يف  ةنالحظ من خالل اجلدول أن معامالت ألفا كرونباخ للمحاور الثالث 
ستبيان قدر بة وهو ما يدل على وجود اتساق داخلي داخل هذه احملاور، كما أن املعامل المجايل لال 5.249و

وهو قريب من الواحد، حيث نشري إىل  أن معامل الفاكرونباخ كلما اقرتب من الواحد كلما دل ذلك على  1.132
وأن هذا املعامل يتم قبوله إذا كانت نسبته تفوق  ،وجود اتساق وثبات داخلي كبري، وأمكن االعتماد على بياانته

5.2 . 

 الدراسة فئةاألساليب اإلحصائية و املبحث الثالث: 

بعد التعرف على طبيعة شركات املسامهة يف اجلزائر ابعتبارها اجملتمع الحصائي املستهدف يف  الدراسة،   
والتعرف على طريقة بناء االستبيان وكذا صدقه وثباته وكذا بيان املقاييس املعتمدة يف الجابة واملتوسطات اليت تقابلها 

وغرافية لفئة املدققني الداخليني املستجوبني يف املبحث املوايل،  وهذا بعد حتديد ، سيتم حتليل ومعاجلة اخلصائص الدمي
الشركات حمل الدراسة ، ابلضافة إىل قياس االتساق الداخلي لالستبيان ابستخدام أساليب إحصائية وعلمية خاصة 

  ابلبحوث االقتصادية.

 الدراسة فئة: جمتمع و ولاملطلب األ
حة فإن الدراسة امليدانية اليت ختترب صحة العالقة بني متغريات املوضوع تضم من خالل عنوان األطرو  

جمموع املدققني الداخليني العاملني يف شركات املسامهة يف اجلزائر، ويف هذه الدراسة مت اختيار بعض شركات 
املخاطر على  املسامهة املوجودة يف اجلزائر، من أجل قياس انعكاس مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة

جتسيد متطلبات احلوكمة يف البيئة اجلزائرية، ومل تعتمد الباحثة على حتديد حجم ومكان فئة الدراسة 
ابألساليب الحصائية املتعارف عليها، وإمنا مت اختيار الطريقة العشوائية، ألن املعلومات اخلاصة بعدد املدققني 

ائر مل تكن متاحة، وابلتايل غياب العدد احلقيقي للمدققني حيول الداخليني العاملني يف شركات املسامهة يف اجلز 
دون حساب حجم العينة الواجب اختبارها بشكل دقيق، ابلضافة على عدم وجود جتانس كبري بني 
الشركات من حيث التنظيم أو اهليكل أو عدد املدققني الداخليني أو الثقافة التنظيمية الداخلية، وابلتايل يبقى 

 أسلوب التوزيع العشوائي هو األمثل من أجل  إجياد درجة عالية من متثيل اجملتمع.استخدام 
I- :جمتمع الدراسة 

 ، وقد مت أخذ جمموعة من شركات املسامهة سهماألالشركات ذات  جمموع يتكون جمتمع الدراسة من  
ع الشركات حمل االستقصاء بطريقة املوجودة يف اجلزائر العامة واخلاصة ميثلها املدققون الداخليون، ومت اختيار جممو 

وظيفة التدقيق الداخلي تكاد تكون منعدمة يف الشركات  أنعشوائية مع الرتكيز على الشركات الكربى، ذلك 
يف التوزيع على الشركات اليت متتاز ابألقدمية وهلا جتربة معتربة يف احلياة  ةالباحث تكز ر املتوسطة والصغرية، كما 
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هامة، حيث تنوعت الشركات حمل  إسرتاتيجيةالشركات الوطنية الكربى واليت حتتل مكانة بعض االقتصادية، وكذا 
الدراسة بني شركات إنتاجية، شركات صناعية ، وشركات خدماتية، أما األشخاص املستجوبني فهم كل املوظفني 

داخلي مساعد، املوجودين يف قسم التدقيق الداخلي على اختالف مناصبهم بني رئيس تدقيق داخلي، ومدقق 
على ضرورة أن يتم اسرتجاع كل االستبياانت مرفوقة خبتم الشركة حمل  ةالباحث تورئيس مهمة، كما ركز 

 .ة وموثوقية علميةيمصداق دراسةاالستقصاء، وهذا من أجل إعطاء ال
 

II- الدراسة فئة 
ة معتربة، حيث مل يتم ركزت الباحثة على جمموعة من الشركات اليت متتاز إبمكاانت تنظيمية وبشرية ومادي  

 حتديد حجم العينة بشكل مسبق قبل توزيع االستبيان،إال أنه كانت هناك بعض الصعوابت عند التوزيع:
 غياب وظيفة التدقيق الداخلي يف بعض الشركات؛ -
 عدم وجود تعاون مع بعض الشركات الكربى خاصة يف ظل غياب اتفاقيات شراكة مع اجلامعة؛ -
بعض املدققني الداخليني يف الجابة على األسئلة أو التقيد ابلفرتة احملددة لرجاع عدم وجود جدية من طرف  -

 االستبيان؛
 عدم الملام ابملوضوع من طرف بعض املدققني؛ -
 عدم اسرتجاع كل البياانت اليت مت توزيعها. -
توزيع شركة مع العلم انه مت  05وعموما وبوجود هذه الصعوابت بلغ عدد الشركات اليت استجابت    

موزعة، وابلتايل بلغت نسبة  115استبياان من أصل  89شركة، وبلغ عدد االستبياانت املعبئة   25االستبيان على 
 وهي نسبة مقبولة يف البحوث االقتصادية، وميكن أن نوضح ذلك كما يلي: ٪ 25.4االستجابة 

 
 : اإلحصائيات اخلاصة ابستمارات االستبيان 12جدول رقم

 لنسبا العدد البيان
 ٪111 111 عدد االستبياانت املوزعة

 ٪81.1 81 عدد االستبياانت املسرتجعة

 ٪11.1 51 عدد االستبياانت غري املسرتجعة

  ة: من إعداد الباحثاملصدر
وفيما يلي عرض  حيتوي على أغاء الشركات اليت كانت معنية ابالستقصاء مع بيان عدد االستبياانت  

 املدققني بكل  شركة وهذا بتبويبها حسب الوالايت املعنية.اليت مت تعبئتها من طرف 
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 أوال: برج بوعريريج
 يف والية برج بوعريريجابالستقصاء : الشركات املعنية 17جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة
CONDOR ELECTRONICS SPA  3 
E.M.B.A.GFOLIALE GIPEC 1 
IRRAGRIS-ANABIB- 1 
E.N.P.I 1 
TRAVOCOVIA 1 

 
 اثنيا: سطيف

 سطيفيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 18جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

AMC 2 

Société des Ciments de Ain El Kébira 
3 

SANIAK 1 
TREFISOUD SPA-EL-EULMA 2  
EMIVAR SETIF 2 
SOCIET2 D’ETUDE TECHNIQUE SETIF 1 
E.N.P.C 1 
SUFIPLAST 1 
LAITERIE TELL 1 
E.N.A.P 1 
E.N.P.E.C 1 
SIPLAST 3 
M.H.P 1 
ERIAD Sétif - Les Moulins des Hauts Plateaux 1 
Groupe ERIAD SETIF 2 
MEDIFIL 5 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioo6LyssLKAhXJQBoKHVrHDy4QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scaek.dz%2F&usg=AFQjCNFSII5q9f_h8DtobMwrZbXCJ5MexQ
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 اثلثا: قسنطينة

 قسنطينةيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 11جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

E.NA.SEL 1 
E.P.E TEXALG SPA 1 
E.N.M.T.P 3 
SOFARE 3 
D.F.C-EPT.SOMATEL.S 1 
EPTP 1 
GRANU-EST 3 

 رابعا: سكيكدة
 سكيكدةيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 51جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

SKIKDA –PORT 3 
ALTRO 2 
SIL 5 
PREMIX 2 
 LA RAFFINERIE 

  
 
10 ENIP 

 

 
   خامسا: عنابة

 عنابةيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 51جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

SOMIND 1 
ARCELORMITTAL ALGERIE BP 2 
TREFILEST 1 
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SIDER 1 
SOTRAMEST 1 
FERTIAL 3 

 سادسا: ابتنة
 ابتنةيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 55جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

L’ALGERIENNE DES TEXTILES 1 
NGAOUS CONSERVES 4 
MCS- AURES FOOTWEAR 1 
FILBA 3 
E.P.E SERUB 1 
CONSTRUB-EST 1 

 سابعا: ميلة
 ميلةيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 53جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

SMIDE - Les Moulins de Béni Haroun 1 
SONARIC 1 

 
 اثمنا: جيجل

 جيجليف والية ابالستقصاء الشركات املعنية : 54جدول رقم
 عدد االستبياانت اسم الشركة

SOCIETE  CERAMIQUE SANITAIRE 1 
 

 اتسعا : جباية
 جبايةيف والية ابالستقصاء : الشركات املعنية 52جدول رقم

 عدد االستبياانت اسم الشركة

DANONE DJURDJURA 1 
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 ستخدمةاملطلب الثاين: األساليب اإلحصائية امل

بعد أن مت حتصيل العدد النهائي لالستبياانت املقبولة، اعتمدت الباحثة على العديد من األساليب  
الحصائية الضرورية ملعاجلة البياانت من اجل اختبار صحة الفرضيات وحتديد النتائج واخلروج جبملة من 

وم االجتماعية املعروف ابسم             التوصيات، حيث مت االعتماد يف التحليل على الربانمج الحصائي للعل
statistical packaage for social science-SPSS-)  ومت االعتماد على التحليل الحصائي الوصفي ،)

 مدى  للحصول على مؤشرات عامة حول خصائص جمتمع الدراسة، وتوصيف متغرّيات الدراسة وقياساالستداليل 
وميكن أن  ،حوكمة الشركاتدارة املخاطر وانعكاسه على جتسيد متطلبات إالتدقيق الداخلي يف  نشاطمسامهة 

 نعرض األساليب املعتمة فيما يلي:
I- أساليب اإلحصاء الوصفي 

 : من أجل إظهار إجاابت املدققني الداخليني على كل سؤال؛التوزيعات التكرارية -
  يف شكل نسب؛ اور الرئيسية: لتحديد استجابة املدققني الداخليني اجتاه عبارات احملالنسب املئوية -
من أجل حتديد مدى ارتفاع واخنفاض استجابة فئة الدراسة لكل عبارة من العبارات املتوسط احلسايب: -

املوجودة يف اجلزء األول من االستبيان، كما مت استخدامه يف هذه الدراسة كمؤشر لرتتيب البنود حسب 
 أمهيتها من وجهة نظر الفئة املستجوبة ؛

من أجل حتديد درجة التشتت يف الجاابت عن وسطها احلسايب، حيث كلما قلت قيمته املعياري:  االحنراف -
 زادت درجة تركيز الجاابت حول الوسط احلسايب؛

II- أدوات اإلحصاء االستداليل 
 من أجل قياس ثبات فئة الدراسة يف الجابة على األسئلة؛ : Cronbach Alpha ألفاكرونباخمعامل الثبات  -
من أجل حتديد االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية المجالية املكونة هلا، :لبريسن الرتباطمعامل ا -

 وكذلك حتديد االرتباط بني كل فرضية فرعية والفرضية الكلية؛
ون موافق املدققون الداخليون، وتكون الفقرة اجيابية مبعىن أن ختبار صحة الفرضياتال للعينة الواحدة: Tاختبار  -

 ؛5.50ل أقل من اجلدولية واليت توافق مستوى دال Tاحملسوبة تفوق قيمة  Tعلى حمتواها إذا كانت قيمة 
:من أجل حتديد وجود عالقة بني فرضيات الدراسة وبعض اخلصائص الدميوغرافية للمدققني 5اختبار كاي -

 الداخليني يف الشركات حمل الدراسة؛
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ة منوذج الدراسة انطالقا من الفرضيات الرئيسية املكونة له وحتديد من أجل صياغ :أسلوب االحندار املتعدد -
مسامهة كل فرضية يف اثباته، وكذا اختبار وجود عالقة بني دور املدقق يف إدارة املخاطر و انعكاسه على 

 جتسيد متطلبات حوكمة الشركات؛
يع الطبيعي : من أجل اختبار إن كانت البياانت تتبع التوز SMIRNOV-KOLMOGOROVاختبار  -

 أم ال.
 .من أجل اختبار االستقالل الذايت لألخطاء لنموذج الدراسة: watson-Durbinختبار ا -

 املطلب الثالث: االتساق الداخلي لالستبيان
 االستبيان وثبات  مدى حتديد وإن االتساق الداخلي لالستبيان يساهم يف احلكم على دقة القياس،  

  .باهتاصدقه يف قياس العالقة املراد إث
مع اجملال الذي تنتمي إلية  ستبيانااليقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات  

وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط  بيانلالستحبساب االتساق الداخلي  ةالباحث تهذه الفقرة، وقد قام
 سه.والدرجة الكلية للمجال نف ستبياناالبني كل فقرة من فقرات جماالت 

سنحاول يف هذا اجلزء قياس وجود ارتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية ككل من أجل  
 حتديد الفقرات اليت إذا  مت حذفها ال تؤثر على االجتاه العام للفرضية، واجلداول املوالية تلخص النتائج:

 
 والفرضية الكليةللفرضية األوىل   األوىلمعامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية : 52رقم جدول

معامل  الفقرات
 االرتباط

SIG 

 0.00 0.467 االعتماد على نظام إدارة املخاطر لتحديد املخاطر ذات األمهية احمليطة بشركتكم؛ .1
  

مرتكزة على األخذ بعني  بشركتكم وضع خطة ملهام نشاط التدقيق الداخلي .5
 االعتبار املخاطر؛

0.362 0.00 
  

تضمني املهام االستشارية  يف خطة التدقيق عند إمكانية حتسني إدارة املخاطر يف  .2
 شركتكم ؛

0.702 0.00 
  

 ؛وضع هدف تقييم فعالية برانمج إدارة املخاطر يف شركتكم .9
 

0.739 0.00 
  

 الطريقة اليت تتعرف هبا شركتكم على املخاطر اجلوهرية ؛ .0
 

0.609 0.00 
  

 0.00 0.683 قيم هبا شركتكم املخاطر اجلوهرية؛الطريقة اليت ت .2
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 الطريقة اليت حتدد هبا شركتكم املخاطر املتبقية؛ .2
 

0.710 0.00 

 الطريقة اليت تقيم هبا شركتكم املخاطر املتبقية .2
 

0.746 0.00 

التأكد من أن نظام الرقابة يتعامل مع املخاطر بغرض الوصول هبا إىل مستوى القابلية  .4
 خاطر ؛لتحمل امل

0.650 0.00 
  

 الجراءات الشكلية يف  التعامل مع املخاطر بشركتكم؛ .15
 

0.547 0.00 

مراعاة املخاطر ضعيفة االحتمال واألثر على شركتكم من أجل ضمان التغطية  .11
 الشاملة يف التدقيق

0.698 0.00 
  

 spssبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر

بني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  من اجلدول أعاله يت
 الداللة احملسوبة ككل، ذلك أن معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى 

5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  العدم رفض فرضية نوابلتايل
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية : أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية
 والفرضية الكليةثانية للفرضية األوىل معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية ال: 57رقم  جدول

 معامل  الفقرات
 االرتباط

SIG 

 0.023 0.24 ض خمطط التدقيق على الدارة العليا  بشركتكم من أجل االعتماد؛عر  .1

  

 0.00 0.442 بشركتكم  من أجل االعتماد؛ جملس الدارة  عرض خمطط التدقيق على  .3

  

 0.00 0.648 ؛من أجل االعتمادبشركتكم عرض خمطط التدقيق على جلنة التدقيق  .2

  

تعديل على الدارة العليا بشركتكم  لغرض عرض خمطط التدقيق يف حالة ال .9
 االعتماد؛

0.528 0.00 

  

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على  جملس الدارة  بشركتكم  لغرض  .2
  االعتماد؛

0.629 0.00 

  

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على جلنة التدقيق بشركتكم لغرض  .2
  االعتماد؛

0.730 0.00 
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علومات الكافية  لالدارة العليا  بشركتكم  عند كل تعديل يف برانمج تقدمي امل .2
 العمل

0.53 0.00 

  

تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة  بشركتكم  عند كل تعديل يف برانمج  .2
 العمل؛

0.645 0.00 

  

تقدمي املعلومات الكافية للجنة التدقيق بشركتكم عند كل تعديل يف برانمج  .4
 العمل؛

0.750 0.00 
  

تقدمي املعلومات الكافية لإلدارة العليا عند كل تغيري يف توجيه املوارد املالية أو  .15
 البشرية بشركتكم ؛

0.472 0.00 

  

تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة عند كل تغيري يف توجيه املوارد املالية أو  .11
 البشرية بشركتكم ؛

0.629 0.00 

  

ومات الكافية للجنة التدقيق  عند كل تغيري يف توجيه املوارد املالية أو تقدمي املعل .13
 البشرية بشركتكم.

0.664 0.00 
  

 spssبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر

من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  
 الداللة احملسوبة عامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى ككل، ذلك أن م

5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل
فقرات الفرضية والفرضية توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من : أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية
 والفرضية الكليةوىل للفرضية الثانية معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية األ: 58رقم  جدول

 معامل الفقرات
 االرتباط

SIG 

 0.00 0.617 التأكيد أبن املعلومات يف شركتكم موثوقة؛ .1

  

 0.00 0.618 دقة؛التأكيد ابن املعلومات يف شركتكم صا .3

  

 0.00 0.622 يتم حتقيقها بشكل فعال ؛ يف شركتكم التأكيد أبن العمليات .2

  

 0.00 0.554 حتقق األهداف املسطرة؛ التأكيد أبن العمليات يف شركتكم .9

  

 0.00 0.651 حيمي األصول؛ التأكيد على أن النظام املتبع  يف شركتكم .2
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 0.00 0.585 ملعمول هبا يف شركتكم؛مراقبة االمتثال للقوانني ا .2

  

 0.00 0.579 مراقبة االمتثال لإلجراءات املتبعة يف شركتكم؛ .2

  

 0.00 0.639 إصدار رأي عن مدى كفاية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .2
  

 0.00 0.652 إصدار رأي عن مدى مشولية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .4
  

 0.00 0.487 ي عن مدى فعالية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛إصدار رأ .15

  

التأكد من أن نطاق مهمة التدقيق يكفي لتقدمي أتكيدات حول عمليات  .11
 الرقابة يف شركتكم؛

0.671 0.00 

  

االستناد على التقييم الذايت لإلدارة يف شركتكم عند تقييم عمليات الرقابة  .13
 الداخلية؛

0.487 0.00 

  

االستناد على  تقارير مقدمي خدمات التأكيد على نظم الرقابة الداخلية   .12
 اآلخرين يف شركتكم؛

0.449 0.00 

  

مراعاة العواقب احملتملة عن وجود خماطر يف شركتكم عند تقييم فعالية عملية  .19
 الرقابة الداخلية؛

0.640 0.00 
  

 spssبرانمج  اعتمادا على ة: من إعداد الباحثاملصدر
من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  

 الداللة احملسوبة ككل، ذلك أن معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى 
5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية : أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 
 .اإلمجالية

 والفرضية الكليةللفرضية الثانية  ثانيةمعامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية ال: 51رقم جدول
 معامل الفقرات

 االرتباط
SIG 

 5.00 0.556 حتديد دوره يف عملية إدارة املخاطر بشركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .1

  

 0.00 0.407 تقدمي خدمات استشارية لتحسني إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .3

  

 0.00 0.574 ؛ يف شركتكماحلصول على معلومات حول املخاطر املتعلقة ابملمارسات التشغيلية  .2
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 0.00 0.535 اجعة سجل املخاطر املعد من طرف شركتكم؛مر  .9

  

 0.00 0.573 فحص نقاط الضعف احملتملة يف نظام ادارة املخاطر بشركتكم؛ .0

  

 0.00 0.620 التأكد من حتديد كل املخاطر احمليطة بشركتكم عند إدارة املخاطر؛ .2

  

 0.00 0.699 التأكد من اكتمال إجراءات حتليل املخاطر يف شركتكم؛ .2

  

 0.00 0.635 للتأكد من دقتها؛ تقييم التقارير املتعلقة ابملخاطر املوجودة يف شركتكم .2

  

 0.00 0.684 ؛ التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله ابلطرق املناسبة يف شركتكم .4
  

يف ناسب التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله يف الوقت امل .15
 ؛ شركتكم

0.669 0.00 

  

االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف شركتكم من أجل حتديد املخاطر املوجودة يف  .11
 أقسامهم؛

0.637 0.00 

  

االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف شركتكم من أجل  حتديد طريقة إدارة املخاطر  .13
 يف أقسامهم؛

0.644 0.00 

  

 0.00 0.691 الذايت املطبق من طرف الدارة يف شركتكم؛ تقيييم فعالية التقييم .12

  

 0.00 0.699 تقييم مدى مالءمة أسلوب االستجابة للمخاطر يف شركتكم؛ .19

  

 0.00 0.649 متابعة إجراءات معاجلة املخاطر املعتمدة من طرف الدارة؛ .10

  

 0.00 0.594 ركتكم ؛تنسيق جهودكم مع مجيع األطراف املعنية بعملية إدارة املخاطر بش .12

  

إذا قبلت الدارة مبستوى من املخاطر يكون حسبكم غري مقبول يتم مناقشة  .12
 املسألة معها؛

0.437 0.00 

  

التأكد من أن الدارة بشركتكم تقوم مبراقبة برانمج ادارة املخاطر للتأكد من أنه  .12
 ؛مازال يعمل بفعالية

0.648 0.00 

  

ىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند غياب إطار إدارة تنبيه الدارة العليا إ .14
 املخاطر يف شركتكم؛

35.  

0.489 0.00 
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تنبيه جلنة التدقيق إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند غياب إطار إدارة  .31
 املخاطر يف شركتكم.

0.607 0.00 

  

 املخاطر يف شركتكم؛مناقشة مسؤوليتكم مع الدارة العليا عند غياب إطار إدارة  .33
 

0.478 0.00 

  

 0.00 0.605 مناقشة مسؤوليتكم مع جلنة التدقيق عند غياب إطار إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .32

  

 spssبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر

الفرضية   من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني
 الداللة احملسوبة ككل، ذلك أن معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى 

5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل
حصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية توجد عالقة ارتباط ذات داللة إ: أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية
 والفرضية الكليةللفرضية الثانية  ثالثةمعامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية ال: 31رقم جدول

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

SIG 

حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف الدارة العليا يف  .1
 ركتكم ؛ش

0.725 0.00 

  

حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف جملس الدارة  .3
 يف شركتكم؛

0.792 0.00 

  

حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف جلنة التدقيق يف  .2
 شركتكم ؛

0.710 0.00 

  

 0.00 0.692 كتكم؛تقييم مدى  فعالية ممارسات حوكمة الشركات املتبعة يف شر  .9

  

 0.00 0.710 تقدمي خدمات استشارية لتحسني ممارسات حوكمة الشركات يف شركتكم؛ .0

  

مساعدة جملس الدارة يف شركتكم على التقييم الذايت للممارسات حوكمة  .2
 الشركات؛

0.796 0.00 

  

مراعاة نتائج أعمال مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين ملمارسات احلوكمة  .2
 شركتكم .يف 

0.799 0.00 

  

 spssبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر
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من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  
 الداللة احملسوبة ككل، ذلك أن معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى 

5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية : أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية
 
 والفرضية الكليةللفرضية الثانية  رابعة فقرات الفرضية الفرعية ال معامل االرتباط بني كل فقرة من: 31رقم  جدول

 
معامل  الفقرات

 االرتباط
SIG 

 0.00 0.613 فهم العالقة بني الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات يف شركتكم؛ .1

  

 0.00 0.435 يف شركتكم؛تأكيد على فعالية نظام الرقابة الداخلية  ال .3

  

 0.00 0.525 سني املستمر يف نظام الرقابة الداخلية بشركتكم؛؛التح .2

  

 0.00 0.693 وجود تكامل بني نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر يف شركتكم؛ .9

  

 0.00 0.671 التأكيد على فعالية عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .0

  

 0.00 0.567 كم؛التحسني املستمر يف عمليات إدارة املخاطر يف شركت .2

  

تقيييم الرقابة يف  املدقق الداخلي مراعاة متطلبات الدارة العليا حول دور .2
 ؛الداخلية يف شركتكم 

0.673 0.00 

  

مراعاة متطلبات جملس االدارة حول دور املدقق الداخلي يف تقييم الرقابة  .2
 الداخلية يف شركتكم ؛

0.723 0.00 

  

يف  يف إدارة املخاطر املدقق الداخلي العليا حول دورمراعاة متطلبات الدارة  .4
 ؛شركتكم 

0.636 0.00 
  

مراعاة متطلبات جملس الدارة حول دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر يف  .15
 شركتكم ؛

0.711 0.00 

  

 0.00 0.571 االلتزام بتوثيق أنشطة املتابعة بشكل صحيح؛ .11
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 0.00 0.668 رقابة الداخلية إىل جملس الدارة يف شركتكم؛تقدمي تقرير تقييم عمليات ال .13

  

تقدمي تقارير إىل الدارة العليا عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو  .12
 التوصيات؛

0.388 0.00 

  

تقدمي تقارير إىل جملس الدارة عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو  .19
 التوصيات؛

0.592 0.00 

  

 0.00 0.625 تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جملس الدارة يف شركتكم؛ تقدمي تقرير .10

  

 تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جلنة التدقيق يف شركتكم؛ .12
 

0.403 0.00 

  

 spssبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر
 

بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية 
 الداللة احملسوبة ككل، ذلك أن معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى 

5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية : نهأي أقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية
 والفرضية الكليةللفرضية الثالثة  وىل معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية األ: 35رقم  جدول

 
 معامل الفقرات

 االرتباط
SIG 

  تبطة ابلنشاط الذي مت تدقيقه يفصياغة التقرير متضمنا املخاطر املر  .1
 شركتكم؛

0.461 0.00 

  

املتوقع حدوثه  طرخلإقران كل مالحظة ابصياغة ملحق للتقرير يتضمن  .3
 ة؛نتيجة للمالحظ

0.811 0.00 

  

صياغة  ملحق للتقرير يتضمن كل مالحظة مقرونة ابألثر احملتمل للخطر  .2
 حال حدوثه؛

0.827 0.00 

  

رير يتضمن الضوابط الرقابية اليت وضعت للحد من هذا صياغة ملحق للتق .9
 اخلطر يف شركتكم؛

0.771 0.00 

  

 0.00 0.668 تصنيف املخاطر يف ملحق التقرير إىل خماطر مهمة ومتوسطة ومتدنية؛ .0
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استالم حتديثات دورية من طرف الدارة تسمح بتقييم التقدم يف الجراءات  .2
 املتخذة من طرفها؛

0.663 5.55 

استالم معلومات من األنشطة اليت تلقت مسؤولية تنفيذ الجراءات  .2
 التصحيحية أو التوصيات؛

0.653 5.55 

تقييم الجراءات التصحيحية املتخذة من طرف األنشطة املكلفة مبعاجلة  .2
 املالحظات؛

5.200 0.00 

  

 0.00 5.222 تقييم الجراءات املتخذة من طرف األنشطة املكلفة بتنفيذ التوصيات؛ .4

  

التأكد من أن الجراءات املتخذة ملعاجلة املالحظات تساهم يف تصحيح  .15
 الوضع

0.652 5.55 

التأكد من أن الجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات تساهم يف تصحيح  .11
 األوضاع؛

0.611 5.55 

 0.00 0.255 االلتزام بتوثيق أنشطة املتابعة بشكل صحيح؛ .13
  

 spssبرانمج  على اعتمادا ةباحث: من إعداد الاملصدر

من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  
 الداللة احملسوبة ككل، ذلك أن معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى 

5.55SIG = 5.50الداللة اجلدولية هو أقل من  مستوى و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة من فقرات الفرضية والفرضية : أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية

 والفرضية الكليةثة للفرضية الثال ثانية معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية ال: 33رقم  جدول

معامل  الفقرات
 االرتباط

SIG 

 مراعاة متطلبات الدارة العليا يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق الداخلي؛ .1
 

0.563 5.55 

 مراعاة متطلبات جملس الدارة  يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق الداخلي؛ .3
 

0.653 5.55 

 ؛دار رأي املدقق الداخليمراعاة متطلبات جلنة التدقيق يف شركتكم عند إص .2
 

0.465 5.55 

 0.00 0.461 حتديد مسؤولية متابعة سري العمل يف شركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .9
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 0.00 0.672 تقييم رد فعل الدارة العليا بشركتكم يف االستجابة لتقرير املدقق الداخلي؛ .0

  

راءات املوجودة يف إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة  املسؤولة عن اختاذ الج .2
 مالحظات التقرير ؛

0.691 0.00 

  

إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة املسؤولة عن اختاذ الجراءات املوجودة يف  .2
 توصيات التقرير؛

0.649 0.00 

  

تقدمي تقارير إىل الدارة العليا عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو  .2
 التوصيات؛

0.524 0.00 

  

تقارير إىل جملس الدارة عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو  تقدمي .4
 التوصيات؛

0.610 0.00 

  

تقدمي تقارير إىل جلنة التدقيق عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو  .15
 التوصيات؛

0.459 0.00 

  

 0.00 0.491 ؛اختاذ أي إجراء موجود يف التقريرعدم بالدارة العليا يف شركتكم رغبة  مراعاة  .11

  

 0.00 0.560 ؛اختاذ أي إجراء موجود يف التقريرمراعاة رغبة جملس الدارة يف شركتكم بعدم  .13

  

 spssبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر

من اجلدول أعاله يتبني أنه توجد عالقة ارتباط طردية بني كل فقرة من فقرات الفرضية وبني الفرضية  
 الداللة احملسوبة معامل بريسون يف كامل احلاالت هو أكرب من الصفر، كما أن مستوى  ككل، ذلك أن

5.55SIG = 5.50هو أقل من  مستوى الداللة اجلدولية و  يف مجيع احلاالت  =α ،  رفض فرضية العدم نوابلتايل
ن فقرات الفرضية والفرضية توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني كل فقرة م: أي أنهقبل الفرضية البديلة نو 

 .اإلمجالية

 الدراسة فئةاخلصائص الدميوغرافية ل:رابعاملطلب ال

نعرض يف هذا اجلزء اخلصائص الشخصية للمستجوبني من فئة الدراسة اعتمادا إىل إجاابهتم الواردة يف 
 االستبياانت املستلمة يف اجلزء اخلاص ابلبياانت الشخصية .

I- اجلنس 
 

 الدراسة حسب متغري العمر فئة  : توزيع34جدول رقم
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 النسبة التكرار  اجلنس
 ٪89.9 81 ذكور
 ٪11.1 9 إانث

 SPSSبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر
 

 
 حسب متغري اجلنس فئةمتثيل ال :18شكل رقم

 
 SPSSبرانمج املصدر: 

 
 التحليل: -

أما فئة ، ٪89.9بنسبة  45 من فئة الذكور هو من خالل اجلدول نالحظ أن عدد  املدققني الداخليني 
كوهنا تتطلب وهو ما يبني سيطرة الذكور يف مثل هذه التخصصات،  ، ٪10.1أي بنسبة  4الانث فقد بلغت 

نوعا من التفرغ نظرا لكثافة األعمال خالل أشهر السنة، وضرورة التنقل بني وحدات الشركة، إضافة إىل 
  هبذا النشاط ما جيعل املرأة تتفادى مثل هذه التخصصات. املسؤولية اجلزائية املرتبطة

 
II- املركز الوظيفي 
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 الدراسة حسب متغري املركز الوظيفي فئة: توزيع 32جدول رقم
 النسب التكرار املركز الوظيفي

 ٪44.1  41 رئيس قسم التدقيق الداخلي
 ٪ 41.4 32 مدقق داخلي مساعد

 ٪14.2 13 رئيس مهمة
 SPSSبرانمج  على اعتمادا ةد الباحث: من إعدااملصدر
 

 
 

 حسب متغري املركز الوظيفي: فئة:متثيل ال 11شكل رقم

 
 SPSSبرانمج املصدر: 
 التحليل:

نسبة يف فئات املركز الوظيفي كانت لوظيفة رئيس قسم التدقيق  أعلىيتبني من خالل اجلدول أن  
وهو مؤشر جيد يف الدراسة ذلك أن ،٪99.4ي بنسبة أ امدقق 95الداخلي حيث بلغ عدد املدققني يف هذه الفئة 

هلم السلطة يف إدارة وتسيري قسم التدقيق  النسبة األكرب هم مدققون داخليون يشغلون مراكز وظيفية عالية،
، ٪95.9بنسبة  امدقق 29وتليها فئة املدققني الداخليني املساعدين حيث بلغت الداخلي يف الشركات املدروسة، 

 .19.2مدققني بنسبة  12ققني الداخليني يف مركز رئيس مهمة وبلغ عدد املد
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III- ةالعلمي ؤهالتامل 
 املؤهالت العلميةالدراسة حسب متغري  فئة: توزيع 32جدول رقم

 النسب التكرار املؤهالت العلمية
 ٪4.2 4 دون بكالوراي

 ٪5.5 5 بكالوراي
 ٪3.4 3 شهادة دراسة تطبيقية

 ٪28.4 25 ليسانس
 ٪11.5 10 ريماجست
 ٪1.1 1 دكتوراه

 19.1٪ 17 ختصصات أخرى
  SPSSى برانمج عل اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر

 املؤهالت العلميةحسب متغري  فئة:متثيل ال 51شكل رقم

 
 SPSSبرانمج املصدر: 

 
 التحليل:

امعية هم وأن احلاصلني على مؤهالت ج  يالحظ وجود تنوع يف املستوى التعليميمن خالل اجلدول  
هلم مستوى ليسانس، تليها فئة  ٪02.9بنسبة  ا أيداخلي امدقق 03أن حيث األكثر متثيال يف فئة الدراسة، 

 جاءت يف ريستيف حني أن فئة  املاجمدقق داخلي،  22وتضم ٪14.1صلني على شهادات أخرى بنسبة  ااحل
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مدققني  9دون بكالوراي يف املرتبة اليت بعدها بة ، وجاءت فئة٪11.3مدققني داخليني أي بنسبة  15املرتبة الثالثة بة
وأخريا  ٪3.3فئة املتحصلني على شهادة الباكالوراي فقط مبدققني وبنسبة ، وبعدها ٪9.0أي ما ميثل نسبة 

ما قد ي فسر أبن الشركات تركز على توظيف محلة الشهادات ، وهو  ٪1.1املتحصلني على شهادة دكتوراه بنسبة 
ملا متتاز به هذه الوظيفة من تعقيدات  وظائف التدقيق الداخلي وأداءهلم التأهيل العلمي لتسيري اجلامعية الذين 

 واالعتماد عليها مبصداقية عالية. إجاابهتمإمكانّية الوثوق يف  وهو ما يدعم، وضرورة وجود رصيد معريف

IV- سنوات اخلربة العملية يف جمال التدقيق الداخلي 

 راسة حسب متغري اخلربة العملية يف جمال التدقيقالد فئة: توزيع 37جدول رقم
 النسب التكرار سنوات اخلربة

 ٪5.5  2 عامني
 ٪ 43.8 31 سنوات 2من عامني اىل أقل من 

 ٪ 57 54 سنة 15اىل اقل من  2من 
 ٪ 57 54 15أكرب من 

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج املصدر
 متغري سنوات اخلربة يف جمال التدقيق الداخليحسب  فئة:متثيل ال51شكل رقم 

 
  التحليل:
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 أن حيث ،املدققني الداخليني يف الشركات حمل الدراسة مقبولة على العموم سنوات اخلربة لفئةيالحظ أن  
سنوات، يف حني أن  2هلم خربة عملية يف جمال التدقيق ترتاوح بني عامني إىل أقل من  ٪ 43.8مدققا بنسبة  24
سنة، ونفس الشيء ابلنسبة للمدققني الداخليني الذين  13تزيد سنوات اخلربة عندهم عن  ٪ 57ققا بنسبة مد 39

سنة، ويف األخري هناك فقط  13سنوات إىل أقل من  2تراوحت سنوات عملهم يف جمال التدقيق الداخلي بني 
ص يف خربة بعض املدققني الداخليني إىل مدققني داخليني مل تتجاوز خربهتم يف هذا اجملال السنتني، وقد يفسر النق

سببني إما التغريات اليت متس هياكل الشركة يف بعض األحيان واليت ينتج عنها تغيري مراكز رؤساء الدوائر، أو 
 إال .51/22من القانون  95التأخر يف تبين نشاط التدقيق الداخلي يف بعض الشركات وفقا ملا نصت عليه املادة 

الدراسة تبقى مقبولة على العموم مما جيعل املدققني الداخليني قادرين على تكوين آراء اجيابية  فئةلسنوات اخلربة  أن
 احلوكمة.متطلبات التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر وانعكاس الدور على جتسيد  نشاطأو سلبية حول فعالية 

V- الشهادات املهنية يف التدقيق 
 تغري الشهادات املهنية يف التدقيقالدراسة حسب م فئة: توزيع 83جدول رقم

 النسب التكرار الشهادات املهنية
 ٪ 21.7 42 دون شهادة
 ٪ 2.2 5 خبري حماسيب

 ٪ 2.2 2 حمافظ حساابت
 ٪ 37.1 33 شهادة مهنية يف التدقيق الداخلي

 SPSSبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر
 هادات املهنية يف التدقيق:حسب متغري الش فئةمتثيل ال: 55شكل رقم
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  التحليل:
اجلدول أن املدققني الداخليني يف الشركات حمل الدراسة ميتلكون شهادات مهنية بنسبة متواضعة  وضحي   

ال ميلكون شهادات، يف املقابل جند أن  ٪ 21.7يف التدقيق الداخلي، حيث أن أغلب املدققني الداخليني بنسبة 
ميلكون شهادة مهنية يف التدقيق الداخلي، وهو مؤشر مقبول كون هذه الشهادة  ٪ 37.1مدققا داخليا بنسبة 22

 0مرتبطة بصلب التخصص، بينما شهادة خبري حماسب وحمافظ حساابت فبلغ عدد املدققني املالكني لكل منهما 
 .٪ 2.2 أي ما نسبته

 
VI- التخصص 

 
 الدراسة حسب متغري التخصص فئة: توزيع 31جدول رقم

 النسب رارالتك التخصص
 ٪37.1 33 مالية
 ٪15.4 11 حماسبة
 ٪53.2 51 تدقيق
 ٪57 54 أخرى

 SPSSبرانمج  على اعتمادا ة: من إعداد الباحثاملصدر
 حسب متغري التخصص: فئة: متثيل ال53شكل رقم 

 
  التحليل:
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ة مع يالحظ من خالل اجلدول أن املتحصلني على شهادة يف التدقيق أتخذ نصيبا متواضعا مقارن 
مدققا( حاصلني على شهادة يف جمال املالية  22التخصصات األخرى، حيث ان أغلب املستجوبني) 

، ٪57مدققا( بنسبة  39، وبعدها فئة املدققني الداخليني احلاصلني على شهادت يف جماالت أخرة )٪37.1بنسبة
دد املدققني احلاصلني على شهادة ، يف املقابل بلغ ع٪53.2مدققا متحصلني على شهادة التدقيق بنسبة 31يليها 

، ويفسر ذلك كون الشركات ال تركز يف التوظيف على محلة شهادات التدقيق ٪15.4مدققني بنسبة  11حماسبة 
فقط كون هذا التخصص ال يوجد يف كل اجلامعات وبعض اجلامعات تبنته مؤخرا، وابلتايل فالشركات تعتمد يف 

 التدقيق مثل املالية ، احملاسبة، ادارة األعمال،...  التوظيف على ختصصات متقاربة مع جمال
VII- عدد الدورات التدريبية والرتبصات يف جمال التدقيق 

كانت عدد ٪ 31.5مدققا داخليا أي بنسبة  32الجاابت الواردة يف االستبيان، فان من خالل  
كانت ٪ 14.1 أي بنسبة  دققم 17تربصات، و 9إىل  1الرتبصات والدورات التدريبية اليت أجروها ترتاوح بني 

تربصات،  15هلم أكثر من ٪ 2.4مدققني أي بنسبة  8تربصات يف جمال التدقيق الداخلي، و 15إىل  0ترتاوح بني 
 استبيان الباقية فقد حتفظ املدققون على السؤال برتكه دون إجابة .  22أما 
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 :الفصل خالصة

شأهنا شأن ابقي دول العامل شهدت تطورات عديدة بعد من خالل هذا الفصل نستنتج أن  اجلزائر  
االنتقال إىل نظام اقتصاد السوق والسعي إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، حيث أعطت أمهية يف 
التنظيم االقتصادي لوظيفتني رقابيتني مهمتني مها التدقيق الداخلي وحوكمة الشركات، حيث يتفق الكثري من 

هتمني على أمهية هتني األخريتني وما متثالنه من دفع ورفع يف  مستوى األداء، إال أن هذا التطبيق الباحثني وامل
 اعرتضته بعض الصعوابت مرتبطة بطبيعة االقتصاد اجلزائري.

يف اجلانب التحليلي للدراسة امليدانية  واليت مت اختبارها على جمموعة من شركات املسامهة،  واليت تعترب 
حرصت الباحثة على اختيار شركات كربى  ال الشركات حاجة إىل جتسيد متطلبات احلوكمة،من أمس أشك

وشركات وطنية ابلضافة إىل الرتكيز على  معيار األقدمية يف انتقاء بعض الشركات كمجال للدراسة، أما 
دان أن فقرات ، حيث وجSPSSاالستبياانت املستلمة من هذه األخرية فقد مت معاجلتها اعتمادا على برانمج 

، وبتحليل اخلصائص الدميغرافية لفئة والصدق يف حتقيق اهلدف الذي وضعت ألجله  االستبيان اتسمت ابلثبات
املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة  وجدان أهنا متيزت ابلتنوع،  وهو ما يعطي إجاابت تكون 

ليلي سنحاول من خالل الفصل اخلامس واألخري اختبار صحة أكثر متثيال للواقع. وبغرض إمتام اجلانب التح
الفرضيات اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة، اعتمادا إىل جمموعة من األساليب الحصائية، للخروج مبجموعة من  

 النتائج. 
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 متهيد:

التحليل الحصائي للبياانت اليت مت مجعها من خالل قائمة االستبيان، حيث   حيتوي هذا الفصل على
، و اعتمدت الباحثة التدرج يف التحليل من خالل عرض نتائج إجاابت األفراد ٪ 25.4كانت نسبة االستجابة 

قياس يف الشركات حمل الدراسة  على االستبيان يف شكل تكرارات ونسب ابلنسبة للفرضيات الثالث، ومن مث 
مدى االرتباط فيما بينها يف املبحث األول، ليتم بعدها اختبار صحة الفرضيات الثالث واختبار، وجود عالقة بني 
اخلصائص الدميوغرافية لفئة الدراسة وجتسيد هذه الفرضيات هلذه الشركات يف املبحث الثاين، ويف املبحث األخري 

 ثة ملوضوع الدراسة.يتم اقرتاح منوذج رايضي خطي بني املتغريات الثال

 من أجل التطرق إىل الفصل ابلتحليل والدراسة مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث رئيسية:

 املبحث األول:عرض نتائج إجاابت فئة الدراسة -
يهدف إىل اختبار التوزيع الطبيعي لبياانت الدراسة، مث تلخيص كل النتائج استنادا إىل مقاييس سلم          

 ل تكرارات ونسب؛ليكرت اخلماسي بشك
 االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة ومقارنتها مع نتائج الدراسة امليدانيةاملبحث الثاين:  -

يهدف إىل اختبار صحة الفرضيات اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة، مث اختبار وجود أتثري لبعض        
 اخلصائص الدميوغرافية للمستجوبني على جتسيد هذه الفرضيات؛

 بحث الثالث: منوذج الدراسة اإلحصائي املقرتحامل -
التدقيق الداخلي، إدارة –يهدف إىل صياغة منوذج عالقايت خطي بني املتغريات الرقابية الثالثة        

 املخاطر، حوكمة الشركات. 
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 املبحث األول: عرض نتائج إجاابت فئة الدراسة

من أجل إجراء االختبارات الحصائية   spssاانهتا يف برانمج بعد أن مت استالم االستبياانت مت إدخال بي 
الضرورية للتحليل، ولكن قبل ذلك سيتم يف هذا املبحث عرض إجاابت أفراد فئة الدراسة كما جاءت يف 
االستبياانت املستلمة يف شكل تكرارات ونسب، من أجل أخذ صورة أولية عن الجاابت، واستنتاج االجتاه العام 

صاغة من عدمها،  وهذا قبل إجراء لجاابت 
 
املدققني الداخليني يف الشركات حمل الدراسة، وحتقق الفرضيات امل

االختبارات الحصائية اليت تثبت أو تنفي هذه األخرية، حيث يتم تلخيص الجاابت يف شكل تكرارات ونسب 
بشدة ، غري موافق، دون رأي، موافق، استنادا إىل الجاابت الواردة يف مقياس سلم ليكرت اخلماسي ) غري موافق 

موافق بشدة(، واليت تقابل آراء أفراد فئة الدراسة حول الجراءات املعتمدة يف أداء مهام التدقيق الداخلي جملموع 
 الشركات حمل الدراسة.

 اختبار ابستخدام الدراسة أفراد استجاابت وفروقات الطبيعي التوزيع اختباراملطلب األول: 
  مسرنوف – كوجملروف

 حيث ،حىت يتم إجراء االختبارات املعلمية على متغري كيفي جيب أن ختضع أبعاده إىل التوزيع الطبيعي 
 وي قدم دورا الرايضية، الحصائية النظرايت من لكثري أساسا يعترب بل الحصاء علم يف التوزيعات أهم من ي عترب

 العملية.  الناحية من االختبار تطبيق ميكن ال رطالش ذلك وبدون ، الحصائية الفروض اختبار يف أساسيا
 تتبع الدراسة لبياانت االحتمالية التوزيعات إن كانت معرفة هو اهلدف من هذا االختبار يف هذه الدراسة 

 :التاليتني الفرضيتني إثبات إحدى خالل من ،1أم ال الطبيعي التوزيع
 بيعي؛الط التوزيع الدراسة بياانت تتبع : H0فرضية العدم  -
 ال تتبع بياانت الدراسة التوزيع الطبيعي. :H1الفرضية البديلة -

حيث يتم قبول الفرضية البديلة ورفض فرضية العدم يف حالة احلصول على مستوى داللة حمسوبة أكرب من مستوى 
 .α= 5.50الداللة اجلدولية 

 مسرنوف-: اختبار التوزيع الطبيعي ابستخدام اختبار كوجملروف 41جدول رقم

 
                                                           

1 W. J. Conover,  Practical Nonparametric Statistical  ,3eme  edition, John Wiley & Sons, New York, 1999,  

p.428. 
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 الفرضية الكلية الفرضية الثالثة الفرضية الثانية الفرضية األوىل البياانت
 89 89 89 89 حجم الفئة

 400.17 97.91 236.35 89.06 املتوسط

 49.66 12.66 33.23 13.03 االحنراف املعياري

 K-S 0.749 1.02 0.768 0.703اختبار جودة املطابقة

 0.707 0.597 0.247 0.628 مستوى الداللة احملسوبة

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
، أما قيمة مستوى 5.2من خالل اجلدول نالحظ أن اختبارات جودة املطابقة األربعة هي أكرب من  

 5.042،  5.392، 5.232، 5.252 الداللة احملسوبة للفرضية الكلية والفرضيات األوىل والثانية والثالثة على التويل هي
 ، وابلتايل نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة .α= 5.50وكلها أكرب من مستوى داللة فرضية العدم 

 وعليه ميكن أن نؤكد أن:

 بياانت الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي

 املطلب الثاين: نتائج إجابة فئة الدراسة على الفرضية األوىل

اد فئة الدراسة  ملخصة يف شكل  تكرارات ونسب  موافقة لكل سيتم عرض النتائج األولية لجاابت أفر  
 إجابة على كل سؤال يف اجلداول الواردة يف االستبيان  كما يلي:

 احملور األول: يُراعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر ومتطلبات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند التخطيط للتدقيق 
 الفرضية األوىل واليت سبق وأن أشران إىل أهنا عامة وابلتايل مت تقسيمها إىل جزأين: هذا احملور ي وافق 

I- : الفرضية الفرعية األوىل 
 يُراعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر عند التخطيط للتدقيق

حيث يلخص اجلدول املوايل أراء أفراد فئة الدراسة حول م راعاة إدارة املخاطر يف التخطيط ألعمال  
تدقيق الداخلي يف جمموع الشركات حمل الدراسة، وهذا استنادا إىل درجات  مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي ال

 .مت اعتماده يف بناء االستبيان
 

 : توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية األوىل اخلاصة ابلفرضية الرئيسية األوىل41جدول رقم
كم أيخذ املدقق الداخلي  بعني عند وضع خطة عمل مهمة التدقيق يف شركت

 االعتبار ما يلي:
 موافق 

 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

االعتماد على نظام إدارة املخاطر لتحديد املخاطر ذات األمهية  .1
 احمليطة بشركتكم؛

رالتكرا  94 32 12 0 0 84 

 ٪100 0 0 12.9 31.0 50.1 النسب
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اط التدقيق الداخلي بشركتكم مرتكزة على وضع خطة ملهام نش .5
 األخذ بعني االعتبار املخاطر؛

رالتكرا  92 30 19 1 2 24 

 100 3.3 1.1 10.2 32.3 03.2 النسب

تضمني املهام االستشارية  يف خطة التدقيق عند إمكانية حتسني  .2
 إدارة املخاطر يف شركتكم ؛

رالتكرا  29 30 14 8 3 89 

 ٪100 2.9 4 31.2 32.1 22.3 النسب

 وضع هدف تقييم فعالية برانمج إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .9
 

رالتكرا  23 25 14 5 3 89 

 ٪100 2.9 0.2 31.2 22.2 22 النسب

 الطريقة اليت تتعرف هبا شركتكم على املخاطر اجلوهرية ؛ .0
 

رالتكرا  32 20 35 9 2 89 

 ٪100 2.3 9.0 33.0 24.2 21.0 النسب

 قيم هبا شركتكم املخاطر اجلوهرية؛الطريقة اليت ت .2
 

رالتكرا  32 29 35 3 5 89 

 ٪100 0.2 3.3 33.0 22.3 21.0 النسب

 الطريقة اليت حتدد هبا شركتكم املخاطر املتبقية؛ .2
 

رالتكرا  12 92 30 3 2 89 

 ٪100 2.2 3.3 32.1 92.2 14.6 النسب

 الطريقة اليت تقيم هبا شركتكم املخاطر املتبقية؛ .2
 

رراالتك  12 20 32 3 7 89 

 ٪100 2.4 2.9 34.3 24.2 35.3 النسب

التأكد من أن نظام الرقابة يتعامل مع املخاطر بغرض الوصول هبا إىل  .4
 مستوى القابلية لتحمل املخاطر ؛

رالتكرا  91 29 15 4 0 89 

 ٪100 0 9.0 11.3 22.3 92.1 النسب

 تكم؛الجراءات الشكلية يف  التعامل مع املخاطر بشرك .15
 

رالتكرا  39 34 32 2 8 89 

 ٪100 4 3.3 34.3 23.2 32 النسب

مراعاة املخاطر ضعيفة االحتمال واألثر على شركتكم من أجل  .11
 ضمان التغطية الشاملة يف التدقيق

رالتكرا  21 32 14 8 5 24 

 ٪100 0.2 4 31.2 34.3 29.2 النسب

 ٪100 4.1 4 51.4 32.5 32.3 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر

ي الحظ من خالل اجلدول أن أغلب الجاابت متمركزة يف فئة موافق بشدة وموافق يف سلم ليكرت  
على التوايل، مما يشري إىل االجتاه االجيايب يف إجابة فئة الدراسة على م راعاة  ٪ 20.3و  ٪20.2اخلماسي  بنسبة 

 ة املخاطر عند التخطيط للتدقيق يف الشركات حمل الدراسة. املدقق الداخلي لدار 
II- الفرضية الفرعية الثانية 

 يتواصل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق حول خمطط التدقيق
حيث ي لخص اجلدول املوايل أراء أفراد فئة الدراسة حول تواصل املدقق الداخلي مع أطراف حوكمة  

ركات ممثلة يف كل من الدارة العليا، جملس الدارة، جلنة التدقيق عند التخطيط ألعمال التدقيق الداخلي يف الش
جمموع الشركات حمل الدراسة، وهذا استنادا إىل درجات مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي مت اعتماده يف بناء 

 االستبيان.
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 جلزئية الثانية اخلاصة ابلفرضية الرئيسية األوىل: توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية ا45جدول رقم
يقوم املدقق الداخلي بـالتواصل مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق 

 يف شركتكم من خالل:

 موافق 
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

عرض خمطط التدقيق على الدارة العليا  بشركتكم من أجل  .1
 العتماد؛ا

رالتكرا  22 7 4 3 3 89 

 ٪100 2.9 2.9 15.1 2.4 20.3 النسب

بشركتكم  من أجل  جملس الدارة  عرض خمطط التدقيق على  .3
 االعتماد؛

رالتكرا  02 15 19 5 7 24 

 100 2.4 0.2 10.2 11.3 04.2 النسب

من أجل بشركتكم عرض خمطط التدقيق على جلنة التدقيق  .2
 ؛االعتماد

رالتكرا  95 12 35 2 10 89 

 ٪100 11.2 2.2 33.0 19.2 99.4 النسب

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على الدارة العليا بشركتكم   .9
 لغرض االعتماد؛

رالتكرا  02 15 11 6 6 89 

 ٪100 2.2 2.2 13.9 11.2 23.4 النسب

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على  جملس الدارة   .2
 ض االعتماد؛ بشركتكم  لغر 

رالتكرا  22 12 12 2 12 89 

 ٪100 12.0 2.4 35.3 12 95.9 النسب

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على جلنة التدقيق بشركتكم  .2
 لغرض االعتماد؛ 

رالتكرا  29 12 30 5 9 89 

 ٪100 15.1 0.2 32.1 12 22.3 النسب

عند كل تعديل   تقدمي املعلومات الكافية  لالدارة العليا  بشركتكم .2
 يف برانمج العمل

رالتكرا  90 24 12 0 2 89 

 ٪100 3.3 0.2 19.2 32 05.2 النسب

تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة  بشركتكم  عند كل تعديل  .2
 يف برانمج العمل؛

رالتكرا  32 14 21 19 9 89 

 ٪100 15.3 10.2 32.2 31.2 34.3 النسب

للجنة التدقيق بشركتكم عند كل تعديل يف  تقدمي املعلومات الكافية .4
 برانمج العمل؛

رالتكرا  39 33 32 0 11 89 

 ٪100 13.9 0.2 25.2 39.2 32 النسب

تقدمي املعلومات الكافية لإلدارة العليا عند كل تغيري يف توجيه املوارد  .15
 املالية أو البشرية بشركتكم ؛

رالتكرا  20 32 14 0 4 89 

 ٪100 9.0 0.2 31.9 34.3 24.2 النسب

تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة عند كل تغيري يف توجيه  .11
 املوارد املالية أو البشرية بشركتكم ؛

رالتكرا  12 31 39 4 7 89 

 ٪100 2.4 15.1 32 29.2 35.3 النسب

تقدمي املعلومات الكافية للجنة التدقيق  عند كل تغيري يف توجيه  .13
 لبشرية بشركتكم.املوارد املالية أو ا

رالتكرا  14 26 34 2 9 89 

 ٪100 15.1 2.2 23.2 34.3 31.2 النسب

 ٪100 8.3 7.1 51.2 20.7 45.4 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
يتبني من خالل النسب اليت متثل جماميع الجاابت حسب درجات سلم ليكرت اخلماسي أن أغلب  

وهي نسبة جيدة تعرب على وجود موافقة كبرية من  ٪93.9جاابت كانت متمركزة يف مقياس موافق بشدة بنسبة ال
طرف املدققني الداخليني حول  تواصل املدقق الداخلي مع كل من الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق عند 



 ل ومناقشة نتائج  الدارسة امليدانيةالفصل اخلامس                                                                 حتلي

218 
 

وهي متثل مقياس دون رأي وقد ظهرت  ٪31.0 إعداد خمطط التدقيق الداخلي، وتلي هذه الفئة مباشرة  نسبة
 مرتفعة نسبيا الن أغلب الشركات ال متلك جلنة التدقيق يف الشركات حمل الدراسة.

 
 املطلب الثالث: نتائج إجابة فئة الدراسة على الفرضية الثانية

رافقة لكل سيتم عرض النتائج األولية لجاابت أفراد فئة الدراسة  ملخصة يف شكل  تكرارات ونسب  م 
 إجابة على كل سؤال وارد يف االستبيان حسب اجلداول املوجودة يف االستبيان  كما يلي:

 
احملور الثاين: يُركز املدقق الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وممارسات احلوكمة وحتسينهم عند تنفيذ 

 أنشطة التدقيق الداخلي
 ضية الثانية واليت سبق وأن اشران إىل أهنا عامة وابلتايل مت تقسيمها إىل أربعة أجزاء:هذا احملور ي وافق الفر  

 
I- :الفرضية الفرعية األوىل 

 ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة الرقابة الداخلية عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي
دقق الداخلي أثناء تنفيذ أعمال يلخص اجلدول املوايل أراء أفراد فئة الدراسة حول مدى استناد امل  

التدقيق الداخلي  على تقييم كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية يف جمموع الشركات حمل الدراسة،  وهذا استنادا 
 إىل درجات مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي مت اعتماده يف بناء االستبيان.

 
 زئية األوىل اخلاصة ابلفرضية الرئيسية الثانية: توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجل43جدول رقم 

 موافق  ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات الرقابة الداخلية  من خالل:
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

رالتكرا التأكيد أبن املعلومات يف شركتكم موثوقة؛ .1  22 12 2 0 1 89 

1.14 22.9 النسب  2.9 0 1.1 100٪ 

رالتكرا التأكيد ابن املعلومات يف شركتكم صادقة؛ .3  25 35 2 1 0 24 

 100 0 1.1 4 33.0 22.9 النسب

رالتكرا يتم حتقيقها بشكل فعال ؛ يف شركتكم التأكيد أبن العمليات .2  09 30 4 1 0 89 

 ٪100 0 1.2 7.3 28 63.4 النسب

رالتكرا األهداف املسطرة؛ التأكيد أبن العمليات يف شركتكم حتقق .9  92 32 11 3 0 89 

 ٪100 0 3.3 13.9 21.0 02.4 النسب

رالتكرا التأكيد على أن النظام املتبع  يف شركتكم حيمي األصول؛ .2  02 12 12 3 0 89 

 ٪100 0 3.3 19.2 12 20.3 النسب
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رالتكرا مراقبة االمتثال للقوانني املعمول هبا يف شركتكم؛ .2  22 10 0 1 1 89 

 ٪100 1.1 1.1 0.2 12.4 20.2 النسب

رالتكرا مراقبة االمتثال لإلجراءات املتبعة يف شركتكم؛ .2  22 12 2 1 0 89 

 ٪100 0 1.1 2.9 35.3 20.2 النسب

رالتكرا إصدار رأي عن مدى كفاية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .2  99 21 11 2 1 89 

 ٪100 1.1 3.3 13.9 29.2 94.9 النسب

رالتكرا إصدار رأي عن مدى مشولية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .4  32 21 30 6 0 89 

 ٪100 0 2.2 32.1 29.2 25.9 النسب

رالتكرا إصدار رأي عن مدى فعالية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .15  93 29 15 3 0 89 

 ٪100 0 2.9 11.3 22.3 92.3 النسب

مهمة التدقيق يكفي لتقدمي أتكيدات حول  التأكد من أن نطاق .11
 عمليات الرقابة يف شركتكم؛

رالتكرا  32 22 12 4 2 89 

 ٪100 3.3 15.1 14.6 22.1 22 النسب

االستناد على التقييم الذايت لإلدارة يف شركتكم عند تقييم عمليات  .13
 الرقابة الداخلية؛

رالتكرا  14 25 14 15 11 89 

 ٪100 13.9 12.4 31.2 22.2 10.2 النسب

االستناد على  تقارير مقدمي خدمات التأكيد على نظم الرقابة  .12
 الداخلية  اآلخرين يف شركتكم؛

رالتكرا  16 30 21 7 15 89 

 ٪100 11.3 2.4 29.2 32.1 12 النسب

مراعاة العواقب احملتملة عن وجود خماطر يف شركتكم عند تقييم  .19
 فعالية عملية الرقابة الداخلية؛

رالتكرا  95 23 10 2 0 89 

 ٪100 0 3.3 12.4 22 99.4 النسب

 ٪100 2.1 4.5 13.1 58.2 21.3 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر

ي الحظ من خالل اجلدول أن نسبة كبرية من املدققني الداخليني يف الشركات حمل الدراسة توافق على أن  
تعرب عن درجيت موافق بشدة  ٪24.2ساهم يف تقييم الرقابة الداخلية حيث كانت ما نسبته املدقق الداخلي ي  

(، وهي نسبة مرتفعة تعرب عن االهتمام أبنظمة الرقابة عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي،  ٪32.0-٪01.2وموافق)
 يت دون رأي.فبق ٪12.4تعرب عن عدم موافقتها هلذا السهام أما نسبة  2.2ويف املقابل نسبة 

II- :الفرضية الفرعية الثانية 
 ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي

ي لخص اجلدول املوايل أراء أفراد فئة الدراسة حول مدى استناد املدقق الداخلي أثناء تنفيذ أعمال التدقيق  
نظم إدارة املخاطر، وتقدمي التوصيات واخلدمات االستشارية لتحسينها يف جمموع الشركات الداخلي  على تقييم 

 حمل الدراسة، وهذا استنادا إىل درجات مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي مت اعتماده يف بناء االستبيان.
 

 رئيسية الثانية: توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الثانية اخلاصة ابلفرضية ال44جدول رقم
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 موافق  يساهم املدقق الداخلي يف تقييم عمليات إدارة املخاطر وحتسينها من خالل:
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

رالتكرا حتديد دوره يف عملية إدارة املخاطر بشركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .1  41 23 13 3 1 89 

1.1 2.9 12.0 22 92.1 النسب  100٪ 

رالتكرا تقدمي خدمات استشارية لتحسني إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .3  25 25 32 3 3 24 

 100 2.9 2.9 30.2 22.2 22.2 النسب

احلصول على معلومات حول املخاطر املتعلقة ابملمارسات التشغيلية  .2
 ؛يف شركتكم 

رالتكرا  22 22 15 3 1 89 

 ٪100 1.1 2.9 11.3 93.2 91.2 النسب

رالتكرا راجعة سجل املخاطر املعد من طرف شركتكم؛م .9  18 32 34 4 0 89 

 ٪100 0.2 15.1 23.2 21.0 35.3 النسب

رالتكرا فحص نقاط الضعف احملتملة يف نظام ادارة املخاطر بشركتكم؛ .0  25 32 35 2 0 89 

 ٪100 0 2.2 33.0 22 22.2 النسب

رالتكرا عند إدارة املخاطر؛التأكد من حتديد كل املخاطر احمليطة بشركتكم  .2  23 29 10 2 0 89 

 ٪100 0 4 12.4 22.1 22 النسب

رالتكرا التأكد من اكتمال إجراءات حتليل املخاطر يف شركتكم؛ .2  22 32 12 2 2 89 

 ٪100 3.3 4 35.3 21.0 22.1 النسب

تقييم التقارير املتعلقة ابملخاطر املوجودة يف شركتكم للتأكد من  .2
 دقتها؛

رراالتك  32 32 35 6 2 89 

 ٪100 3.3 2.2 33.0 93.2 30.2 النسب

التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله ابلطرق  .4
 املناسبة يف شركتكم ؛

رالتكرا  25 23 32 3 1 89 

 ٪100 1.1 2.9 30.2 22 22.2 النسب

التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله يف الوقت  .15
 ؛يف شركتكم ملناسب ا

رالتكرا  25 25 39 3 2 89 

 ٪100 3.3 2.9 32 22.2 22.2 النسب

االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف شركتكم من أجل حتديد املخاطر  .11
 املوجودة يف أقسامهم؛

رالتكرا  32 34 31 6 0 89 

 ٪100 0.2 2.2 32.2 23.2 21.0 النسب

شركتكم من أجل  حتديد طريقة االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف  .13
 إدارة املخاطر يف أقسامهم؛

رالتكرا  33 22 33 4 0 89 

 ٪100 0.2 9.0 39.2 95.9 39.2 النسب

رالتكرا تقيييم فعالية التقييم الذايت املطبق من طرف الدارة يف شركتكم؛ .12  22 32 25 2 4 89 

 ٪100 9.0 2.2 22.2 25.2 39.2 النسب

رالتكرا لوب االستجابة للمخاطر يف شركتكم؛تقييم مدى مالءمة أس .19  18 95 39 3 4 89 

 ٪100 9.0 2.9 32 99.4 35.3 النسب

رالتكرا متابعة إجراءات معاجلة املخاطر املعتمدة من طرف الدارة؛ .10  22 23 12 4 4 89 

 ٪100 9.0 9.0 14.6 22 95.9 النسب
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املخاطر تنسيق جهودكم مع مجيع األطراف املعنية بعملية إدارة  .12
 بشركتكم ؛

رالتكرا  95 29 11 3 1 89 

 ٪100 1.1 2.9 13.9 22.3 99.4 النسب

إذا قبل الدارة مبستوى من املخاطر يكون حسبكم غري مقبول يتم  .12
 مناقشة املسألة معها؛

رالتكرا  33 32 32 5 7 89 

 ٪100 2.4 0.2 25.2 21.0 39.2 النسب

راقبة برانمج ادارة املخاطر التأكد من أن الدارة بشركتكم تقوم مب .12
 للتأكد من أنه مازال يعمل بفعالية

رالتكرا  32 22 19 7 4 89 

 ٪100 9.0 2.4 31.2 22.1 34.3 النسب

تنبيه الدارة العليا إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند غياب  .14
 إطار إدارة املخاطر يف شركتكم؛

رالتكرا  20 32 19 2 6 89 

 ٪100 2.2 4 10.2 34.3 24.2 النسب

تنبيه جلنة التدقيق إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند غياب  .35
 إطار إدارة املخاطر يف شركتكم.

رالتكرا  23 31 25 4 6 89 

 ٪100 2.2 15.1 22.2 32.2 30.2 النسب

مناقشة مسؤوليتكم مع الدارة العليا عند غياب إطار إدارة املخاطر  .31
 يف شركتكم؛

رالتكرا  35 22 39 9 5 89 

 ٪100 0.2 9.0 32 95.9 33.0 النسب

مناقشة مسؤوليتكم مع جلنة التدقيق عند غياب إطار إدارة املخاطر  .33
 يف شركتكم؛

رالتكرا  12 34 23 2 8 89 

 ٪100 4 4 22 23.2 12.0 النسب

 ٪100 2 2.1 53.2 32.4 31 النسب اجملموع

 SPSSبرانمج  : من إعداد الباحثة اعتمادا على املصدر
ي الحظ من خالل اجلدول أن أغلب الجاابت جاءت متمركزة يف مقياسي موافق وموافق بشدة بنسبة  

على الرتتيب، وهو ما يعرب عن التوجه االجيايب حول املوافقة على مسامهة التدقيق الداخلي يف تقييم  ٪ 25و 20.9٪
املواليتني ملقياسي غري موافق بشدة  ٪2.1و ٪0لها نسبيت وحتسني إدارة املخاطر يف الشركات حمل الدراسة، وي قاب

 وموافق على الرتتيب واليت تعرب عن الرأي العكسي. 

III- :الفرضية الفرعية الثالثة 

 ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي.

الدراسة حول مدى استناد املدقق الداخلي أثناء تنفيذ أعمال التدقيق  يلخص اجلدول املوايل أراء أفراد فئة 
الداخلي  على تقييم ممارسات حوكمة الشركات وتقدمي اخلدمات االستشارية لتحسينها يف جمموع الشركات حمل 

 الدراسة وهذا استنادا إىل درجات مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي مت اعتماده يف بناء االستبيان.

 : توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الثالثة اخلاصة ابلفرضية الرئيسية الثانية42رقم جدول
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 موافق  يساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها من خالل:
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

مة الشركات من طرف الدارة حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوك .1
 العليا يف شركتكم ؛

رالتكرا  32 22 35 3 2 89 

 ٪100 3.3 2.9 33.0 93.2 34.3 النسب

حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف جملس  .3
 الدارة يف شركتكم؛

رالتكرا  39 31 23 4 3 24 

 100 2.9 15.1 22 32.2 32 النسب

ممارسات حوكمة الشركات من طرف جلنة حتديد دوره يف تقييم  .2
 التدقيق يف شركتكم ؛

رالتكرا  35 33 29 2 7 89 

 ٪100 2.4 2.2 22.3 39.2 33.0 النسب

رالتكرا تقييم مدى  فعالية ممارسات حوكمة الشركات املتبعة يف شركتكم؛ .9  22 25 25 2 0 89 

 ٪100 0 2.4 22.2 22.2 39.2 النسب

حسني ممارسات حوكمة الشركات يف تقدمي خدمات استشارية لت .0
 شركتكم ؛

رالتكرا  32 23 35 2 2 89 

 ٪100 3.3 4 33.0 22 25.2 النسب

مساعدة جملس الدارة يف شركتكم على التقييم الذايت ملمارسات  .2
 حوكمة الشركات؛

رالتكرا  33 39 23 2 4 89 

 ٪100 9.0 2.4 22 32 39.2 النسب

التأكيد اآلخرين ملمارسات  مراعاة نتائج أعمال مقدمي خدمات .2
 احلوكمة يف شركتكم .

رالتكرا  18 21 25 2 2 89 

 ٪100 2.9 2.4 22.2 29.2 35.3 النسب

 ٪100 3.3 7.2 31.8 31.8 52.2 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
جاءت ضمن مقياسي موافق وموافق  من خالل النسب املوجودة يف اجلدول يتبني أن أغلب الجاابت 

ما يفسر أن أغلب املدققني الداخليني يف الشركات حمل الدراسة يوافقون على مسامهة  ٪02.2بشدة، بنسبة إمجالية 
نشاط التدقيق الداخلي يف تقييم وحتسني ممارسات حوكمة الشركات، ويف املقابل نالحظ أيضا أن نسبة املدققني 

وهي مرتفعة نسبيا ، وقد ي فسر ذلك  ٪ 21.2دون رأي يف ما خيص هذه املسامهة كانت الداخليني الذين كانوا ب
كون مصطلح حوكمة الشركات هو مصطلح جديد يف االقتصاد اجلزائري مت تداوله مؤخرا مل يلقى االنتشار 

و أطرافها الواسع، كما أن أغلب املسريين يف الشركات ال ميلكون النصيب الكايف من املعلومات حول احلوكمة 
 ومتطلباهتا.

 
IV- :الفرضية الفرعية الرابعة 

أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني املستمر فيهما يساهم يف جتسيد 
 حوكمة الشركات.

أعمال التدقيق ي لخص اجلدول املوايل أراء أفراد فئة الدراسة حول مدى استناد املدقق الداخلي أثناء تنفيذ  
الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وفهم العالقة بينهما، ابلضافة إىل تواصله مع أطراف 
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حوكمة الشركات ممثلة يف الدارة العليا، جملس الدارة، جلنة التدقيق يف جمموع الشركات حمل الدراسة، وهذا استنادا 
 ماسي الذي مت اعتماده يف بناء االستبيان.إىل درجات مقياس سلم ليكرت اخل

 
 : توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الرابعة اخلاصة ابلفرضية الرئيسية الثانية42جدول رقم 

أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر 
 من خالل:والتحسني املستمر فيهما يساهم يف جتسيد حوكمة الشركات 

 موافق 
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

فهم العالقة بني الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات  .1
 يف شركتكم ؛

رالتكرا  90 21 11 1 1 89 

 ٪100 1.1 1.1 13.9 29.2 05.2 النسب

رالتكرا م؛التأكيد على فعالية نظام الرقابة الداخلية  يف شركتك .3  02 32 6 1 1 24 

 100 1.1 1.1 2.2 21.0 04.2 النسب

رالتكرا التحسني املستمر يف نظام الرقابة الداخلية بشركتكم؛؛ .2  09 32 8 1 0 89 

 ٪100 0 1.1 4 34.3 25.2 النسب

رالتكرا وجود تكامل بني الرقابة الداخلية ونظام إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .9  94 32 15 1 1 89 

 ٪100 1.1 1.1 11.3 21.0 00.1 النسب

رالتكرا التأكيد على فعالية عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .0  91 25 10 2 1 89 

 ٪100 1.1 3.3 12.4 22.2 92.1 النسب

رالتكرا التحسني املستمر يف عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .2  22 24 7 0 1 89 

 ٪100 1.1 0.2 2.4 92.2 91.2 النسب

مراعاة متطلبات الدارة العليا حول دور املدقق الداخلي يف تقييم  .2
 الرقابة الداخلية يف شركتكم ؛

رالتكرا  92 32 11 4 2 89 

 ٪100 3.3 9.0 13.9 34.3 01.2 النسب

مراعاة متطلبات جملس الدارة حول دور املدقق الداخلي يف تقييم  .2
 الرقابة الداخلية يف شركتكم ؛

رالتكرا  22 30 14 4 4 89 

 ٪100 9.0 9.0 31.2 32.1 91.2 النسب

مراعاة متطلبات الدارة العليا حول دور املدقق الداخلي يف إدارة  .4
 املخاطر يف شركتكم ؛

رالتكرا  24 34 14 1 1 89 

 ٪100 1.1 1.1 31.2 23.2 92.2 النسب

مراعاة متطلبات جملس الدارة حول دور املدقق الداخلي يف إدارة  .15
 ر يف شركتكم ؛املخاط

رالتكرا  23 25 35 3 4 89 

 ٪100 9.0 2.9 33.0 22.2 22 النسب

رالتكرا االلتزام بتوثيق أنشطة املتابعة بشكل صحيح؛ .11  01 30 15 1 2 89 

 ٪100 3.3 1.1 11.3 32.1 02.2 النسب

تقدمي تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية إىل جملس الدارة يف  .13
 شركتكم؛

رالتكرا  20 32 32 3 5 89 

 ٪100 0.2 2.9 30.2 30.2 24.2 النسب

تقدمي تقارير إىل الدارة العليا عن التقدم يف االستجابة للمالحظات  .12
 أو التوصيات؛

رالتكرا  21 39 32 2 8 89 

 ٪100 4 2.9 30.2 32 29.2 النسب
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تقدمي تقارير إىل جملس الدارة عن التقدم يف االستجابة  .19
 صيات؛للمالحظات أو التو 

رالتكرا  92 25 11 2 3 89 

 ٪100 2.9 3.3 13.9 22.2 92.2 النسب

تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جملس الدارة يف  .10
 شركتكم؛

رالتكرا  34 32 32 5 6 89 

 ٪100 2.2 0.2 30.2 34.3 23.2 النسب

تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جلنة التدقيق يف  .12
 كتكم؛شر 

رالتكرا  34 14 34 0 7 89 

 ٪100 2.4 0.2 23.2 31.2 23.2 النسب

 ٪100 3.3 3 17.5 31.8 42.7 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
نستخلص من خالل هذه النسب أن فئة كبرية من املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة  

قد أبدو موافقتهم على أن التأكيد على فعالية نظم الرقابة الداخلية وكذا إدارة املخاطر وفهم  ٪22.0إمجالية  بنسبة
العالقة بينهما، والتواصل مع األطراف الداخلية للحوكمة ينعكس على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات، بينما 

 فقط هم من كانوا غري موافقني على هذه العالقة. ٪2.2نسبة 
 

 املطلب الرابع: نتائج إجابة فئة الدراسة على الفرضية الثالثة
سيتم عرض النتائج األولية لجاابت املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة ملخصة يف  

 شكل  تكرارات ونسب  موافقة لإلجابة على كل سؤال وارد يف االستبيان حسب ما هو وارد يف االستبيان  :
الثالث: يراعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر وتطلعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند توصيل نتائج احملور 

 التدقيق، ويراقب االستجابة هلا.
 هذا احملور يوافق الفرضية الثالثة واليت سبق وأن اشران إىل أهنا عامة وابلتايل مت تقسيمها إىل جزأين: 

 
I- األوىل: الفرضية الفرعية 

 يُراعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته

ي لخص اجلدول املوايل أراء املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة حول مدى مراعاة املدقق 
بعة، وهذا استنادا إىل الداخلي للمخاطر احمليطة ابلشركة أثناء إعداد تقرير التدقيق الداخلي، وكذا إجراءات املتا

 درجات مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي مت اعتماده يف بناء االستبيان.

 : توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية األوىل اخلاصة ابلفرضية الرئيسية الثالثة47جدول رقم 
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 افقمو   يراعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته من خالل:
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

 صياغة التقرير متضمن املخاطر املرتبطة ابلنشاط الذي مت تدقيقه يف .1
 شركتكم؛ 

رالتكرا  00 32 2 1 4 89 

 ٪100 9.0 1.3 2.2 30.2 21.2 النسب

صياغة ملحق للتقرير يتضمن إقران كل مالحظة ابخلطر املتوقع  .3
 للمالحظة؛ حدوثه نتيجة

رالتكرا  22 32 14 2 6 24 

 100 2.2 3.2 31.2 34.2 95.9 النسب

صياغة  ملحق للتقرير يتضمن كل مالحظة مقرونة ابألثر احملتمل  .2
 للخطر حال حدوثه؛

رالتكرا  22 21 10 5 5 89 

 ٪100 0.2 0.2 12.4 29.2 22.1 النسب

عت للحد صياغة ملحق للتقرير يتضمن الضوابط الرقابية اليت وض .9
 من هذا اخلطر يف شركتكم؛

رالتكرا  22 29 12 5 4 89 

 ٪100 9.0 0.2 14.6 22.3 22.1 النسب

تصنيف املخاطر يف ملحق التقرير إىل خماطر مهمة ومتوسطة  .0
 ومتدنية؛

رالتكرا  23 22 10 5 4 89 

 ٪100 9.9 0.2 12.4 22.1 22 النسب

تقييم التقدم يف استالم حتديثات دورية من طرف الدارة تسمح ب .2
 الجراءات املتخذة من طرفها؛

رالتكرا  95 32 12 3 3 89 

 ٪100 3.3 3.3 35.2 25.2 90 النسب

استالم معلومات من األنشطة اليت تلقت مسؤولية تنفيذ الجراءات  .2
 التصحيحية أو التوصيات؛

رالتكرا  90 21 13 1 5 89 

 ٪100 5 1.1 12.0 29.2 05.2 النسب

اءات التصحيحية املتخذة من طرف األنشطة املكلفة تقييم الجر  .2
 مبعاجلة املالحظات؛

رالتكرا  94 32 15 3 0 89 

 ٪100 0 3.3 11.3 21.0 00.1 النسب

تقييم الجراءات املتخذة من طرف األنشطة املكلفة بتنفيذ  .4
 التوصيات؛

رالتكرا  92 21 4 1 0 89 

 ٪100 0 1.1 15.1 29.2 02.4 النسب

أن الجراءات املتخذة ملعاجلة املالحظات تساهم يف التأكد من  .15
 تصحيح األوضاع؛

رالتكرا  94 23 2 1 0 89 

 ٪100 0 1.1 2.2 22 00.1 النسب

التأكد من أن الجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات تساهم يف  .11
 تصحيح األوضاع؛

رالتكرا  92 95 2 5 0 89 

 ٪100 0 5 2.2 90 92.2 النسب

رالتكرا ق أنشطة املتابعة بشكل صحيح؛االلتزام بتوثي .13  22 23 10 3 3 89 

 ٪100 3.3 3.3 12.4 22 92.4 النسب

 ٪100 5.2 5.2 13.2 34.3 47.5 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
سة مييلون إىل املوافقة نستخلص من اجلدول أن أغلبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدرا 

وهي نسبة مرتفعة تعرب عن االجتاه االجيايب جملموع املدققني يف  ٪21.0على مقياسي موافق بشدة وموافق بنسبة 
من الذي أبدو عدم موافقتهم  ٪0املوافقة على مراعاة املخاطر عند إعداد تقرير التدقيق ومتابعته، ويقابلها نسبة 

 على هذه النقطة.
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II- رعية الثانية:الفرضية الف 
 يتواصل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته.

ي لخص اجلدول املوايل أراء املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة حول تواصل املدقق  
مراقبتة الستجابة الدارة العليا هلذا التقرير، وكذا مراقبة النتائج الداخلي  مع أجهزة احلوكمة عند صياغة تقريره، و 

املرتتبة من التوصيات واملالحظات الواردة فيه، استنادا إىل درجات مقياس سلم ليكرت اخلماسي الذي مت اعتماده 
 يف بناء االستبيان.

 ابلفرضية الرئيسية الثالثة توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الثانية اخلاصة:  48جدول رقم
يتواصل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند 

 من خالل: صياغة تقرير التدقيق ومتابعته
 موافق 

 بشدة
دون  موافق

 رأي
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 اإلمجايل

قق مراعاة متطلبات الدارة العليا يف شركتكم عند إصدار رأي املد .1
 الداخلي؛

رالتكرا  20 22 13 2 3 89 

 ٪100 2.9 3.3 12.0 91.2 24.2 النسب

مراعاة متطلبات جملس الدارة  يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق  .3
 الداخلي؛

رالتكرا  22 32 30 3 5 89 

 ٪100 0.2 2.9 32.1 30.2 22.1 النسب

ملدقق مراعاة متطلبات جلنة التدقيق يف شركتكم عند إصدار رأي ا .2
 الداخلي.

رالتكرا  32 31 32 2 7 89 

 ٪100 2.4 2.4 34.3 32.2 21.0 النسب

رالتكرا حتديد مسؤولية متابعة سري العمل يف شركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .9  05 32 15 5 3 89 

 ٪100 3.3 5 11.2 25.2 02.3 النسب

 تقييم رد فعل الدارة العليا بشركتكم يف االستجابة لتقرير املدقق .0
 الداخلي؛

رالتكرا  22 32 31 2 3 24 

 100 3.3 2.4 32.2 34.3 22.1 النسب

إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة  املسؤولة عن اختاذ الجراءات  .2
 املوجودة يف مالحظات التقرير ؛

رالتكرا  24 29 12 3 1 89 

 ٪100 1.1 3.2 19.2 22.3 92.2 النسب

املسؤولة عن اختاذ الجراءات إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة  .2
 املوجودة يف توصيات التقرير؛

رالتكرا  93 20 11 1 5 89 

 ٪100 5 1.1 13.9 24.2 92.3 النسب

تقدمي تقارير إىل الدارة العليا عن التقدم يف االستجابة للمالحظات  .2
 أو التوصيات؛

رالتكرا  05 25 2 1 1 89 

 ٪100 1.1 1.1 2.4 22.2 02.3 النسب

 تقارير إىل جملس الدارة عن التقدم يف االستجابة تقدمي .4
 للمالحظات أو التوصيات؛

رالتكرا  32 34 33 2 9 89 

 ٪100 9.0 2.2 39.2 23.2 21.0 النسب

تقدمي تقارير إىل جلنة التدقيق عن التقدم يف االستجابة للمالحظات  .15
 أو التوصيات؛

رالتكرا  39 30 32 2 2 89 

 ٪100 2.2 2.2 21.0 32.1 32 النسب

رغبة الدارة العليا يف شركتكم بعدم اختاذ أي إجراء موجود  مراعاة  .11
 يف التقرير ؛

رالتكرا  12 21 30 15 2 89 

 ٪100 2.4 11.3 32.1 29.2 12 النسب
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مراعاة رغبة جملس الدارة يف شركتكم بعدم اختاذ أي إجراء موجود  .13
 يف التقرير ؛

رالتكرا  33 33 21 2 2 89 

 ٪100 2.2 4 29.4 39.2 39.2 النسب

 ٪100 4.1 4.1 51.2 31.8 37.2 النسب اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
نستخلص من خالل هذه النسب أن فئة كبرية من املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة  

دور االجيايب للمدقق الداخلي يف تواصله مع األطراف الداخلية قد أبدو موافقتهم على ال ٪24.9بنسبة إمجالية 
للحوكمة عند إعداد تقرير التدقيق ومتابعته، و مراقبة استجابة الدارة العليا للمالحظات والتوصيات الواردة يف فيه 

 ور.فقط هم من كانوا غري موافقني على هذا الد٪ 4وكذا متابعة النتائج املرتتبة عنها ، بينما نسبة 
  

وإمجاال من خالل كل اجلداول السابقة والنتائج والنسب اليت خلصتها يرتاءى لنا أن هناك توجه اجيايب 
بشكل كبري حول أتكيد الفرضيات اليت مت صياغتها جملموع املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة 
نتائج البد من االستناد إىل أساليب إحصائية أخرى يف بداية الدراسة، وقصد التعمق  والتأكد أكثر من هذه ال

أكثر دقة، حيث سنحاول يف املبحث املوايل حتليل هذه النتائج أبساليب إحصائية تعطينا نتائج أكثر دقة، واختبار 
 كل فرضية على حدا من أجل اخلروج يف األخري مبجموعة من النتائج وكذا اقرتاح بعض التوصيات.
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 حث الثاين :االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة ومقارنتها مع نتائج الدراسة امليدانيةاملب

يف إطار األهداف اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها، سنقوم يف هذا املبحث ابختبار فرضيات الدراسة  
قسمة إىل فرضيتني وعرض نتائجها وحتليلها، واليت مت تقسيمها إىل ثالث فرضيات رئيسية حيث الفرضية األوىل م

جزئيتني، والفرضية الثانية جاءت مقسمة إىل أربع فرضيات جزئية، أما الفرضية الثالثة جاءت مقسمة إىل فرضيتني 
جزئيتني، ليصبح لدينا مثاين فرضيات يتم اختبارها ابألساليب الحصائية املشار إليها سابقا، استنادا إىل برانمج 

spssم اختبار ، ويف هذا اجملال مت استخداT  لعينة واحدة من أجل التحقق من أن الوسط احلسايب الذي أبداه
، وهي 3املستجوبون هو أقل أو أكرب من وسط أداة القياس، حيث مت اختيار القيمة املعيارية للمتوسط ابلقيمة 

 (.2.9اىل 3.2تقع يف الوسط يف املدى الثالث )

عند مستوى  0.05α=توى الداللة اجلدولية بنسبة ومن أجل اختبار هذه الفرضيات كذلك مت حتديد مس 
يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية  5.50أقل من   SIGحيث إذا كان مستوى الداللة احملسوبة  ٪40ثقة يقدر بة

 البديلة والعكس.
من أجل دراسة أثر بعض اخلصائص الدميوغرافية ممثلة يف املستوى  3كما سيتم إجراء اختبار كاي  
، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة يف جمال التدقيق الداخلي، والشهادات املهنية يف التدقيق على هذه الوظيفي

 الفرضيات من خالل اختبار وجود عالقة من عدمها.
 

 املطلب األول: اختبار الفرضية األوىل وحتليل النتائج
اين من االستبيان، وهتدف إىل تتكون هذه الفرضية من جمموعة األسئلة املوجودة يف اجلدول األول  والث 

ابلضافة  ،قياس مدى اعتماد املدقق الداخلي على نظام إدارة املخاطر يف أعمال التخطيط للشركات حمل الدراسة
 قياس مدى وجود تواصل بينه وبني أجهزة احلوكمة ممثلة يف الدارة العليا، جملس الدارة ، جلنة التدقيق.

I- نتائج اختبار الفرضية األوىل 
 حيث مت صياغة الفرضية األوىل التالية يف بداية الدراسة: 

 اإلدارة وجلنة التدقيق عند التخطيط للتدقيق اإلدارة العليا وجملسيُراعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر ومتطلبات 
وألن هذه الفرضية ال ميكن اختبارها يف الواقع العملي وهي هبذا الشكل فقد مت جتزئتها إىل فرضيتني  

 فرعيتني كما يلي:
 الفرضية الفرعية األوىل  -1

 يُراعي املدقق الداخلي نظام إدارة املخاطر للشركة عند التخطيط للتدقيق؛
 من أجل اختبار الفرضية الفرعية األوىل يتم صياغتها ابلشكل التايل:

 قيق؛: ال ي راعي املدقق الداخلي نظام إدارة املخاطر للشركة عند التخطيط للتدH0فرضية العدم -
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 : ي راعي املدقق الداخلي نظام إدارة املخاطر للشركة عند التخطيط للتدقيق؛H1الفرضية البديلة -
حيث متثل هذه الفرضية اجلدول األول يف قائمة االستبيان، واجلدول املوايل ميثل الفقرات اليت مت من خالهلا قياس  

 بشأهنا. العاملني يف الشركات حمل الدراسة املدققني الداخلينيهذه العالقة واملقاييس املختلفة آلراء  

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية األوىل41جدول رقم
 املتوسط عند وضع خطة التدقيق يف شركتكم أيخذ املدقق الداخلي  بعني االعتبار ما يلي:

 احلسايب
 االحنراف
 املعياري

األمهية 
 النسبية

اختبار 
T 

SIG 

اد على نظام إدارة املخاطر لتحديد املخاطر ذات األمهية االعتم .1
 احمليطة بشركتكم؛

9.93 5.23 1 12.00 0.00 

     

وضع خطة ملهام نشاط التدقيق الداخلي بشركتكم مرتكزة على  .5
 األخذ بعني االعتبار املخاطر؛

9.32 5.42 3 12 5.55 

     

إمكانية حتسني إدارة تضمني املهام االستشارية  يف خطة التدقيق عند  .2
 املخاطر يف شركتكم ؛

2.24 1.13 2 2.92 0.00 

     

 وضع هدف تقييم فعالية برانمج إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .9
 

2.42 1.50 9 2.20 5.55 

     

 الطريقة اليت تتعرف هبا شركتكم على املخاطر اجلوهرية ؛ .0
 

2.42 5.42 9 4.12 0.00 

     

 0.00 2.22 2 1.52 2.22 هبا شركتكم املخاطر اجلوهرية؛الطريقة اليت تقيم  .2

     

 الطريقة اليت حتدد هبا شركتكم املخاطر املتبقية؛ .2
 

2.23 5.44 15 0.22 5.55 

 الطريقة اليت تقيم هبا شركتكم املخاطر املتبقية .2
 

2.21 1.54 11 0.32 0.00 

ل هبا إىل التأكد من أن نظام الرقابة يتعامل مع املخاطر بغرض الوصو  .4
 مستوى القابلية لتحمل املخاطر ؛

9.32 5.22 2 19.30 0.00 
     

 الجراءات الشكلية يف  التعامل مع املخاطر بشركتكم؛ .15
 

2.22 1.12 4 0.20 0.00 

     

مراعاة املخاطر ضعيفة االحتمال واألثر على شركتكم من أجل ضمان  .11
 التغطية الشاملة يف التدقيق

2.24 1.12 2 2.32 5.55 

     

 1.11 1.5 ----- 1 3.13 اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
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 2.42ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية األوىل قدر بة  
 إىل درجة موافق، وهو ما يفسر ( وتشري9.3-2.91والذي يقع  يف الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي بني )

رضا غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة على م راعاة املدقق الداخلي لدارة املخاطر عند 
 التخطيط للمهمة؛

وهو منخفض نسبيا، ما يدل على تركز الجاابت حول  1ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
 والتقارب بينهم، أي أن إجراءات التخطيط للتدقيق ومراعاة املخاطر فيها ال ختتلف كثريا من املتوسط احلسايب

 مدقق إىل آخر على الرغم  من أهنم ميثلون شركات اقتصادية خمتلفة؛ 

من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن مجيع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة  
SIG=0.00 5.50كثري من قيمة مستوى الداللة اجلدولية وهي قيمة أصغر ب=α  كما أن  ٪5.40عند مستوى ثقة

عند مستوى داللة  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة  4.3المجالية احملسوبة قدرت بة  tقيمة 
5.50=α .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة 

 الفرعية األوىل كما يلي:وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية 

 يُراعي املدقق الداخلي نظام إدارة املخاطر للشركات حمل الدراسة عند التخطيط للتدقيق

 الفرضية الفرعية الثانية: -5

 يتواصل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق حول خمطط التدقيق.
 م صياغتها ابلشكل التايل:من أجل اختبار الفرضية الفرعية الثانية يت

: ال يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق حول خمطط  H0فرضية العدم -
 ؛التدقيق

: يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق حول خمطط H1الفرضية البديلة -
 .التدقيق

ثل هذه الفرضي  ثل الفقرات اليت مت من حيث مت  ة اجلدول الثاين يف قائمة االستبيان، واجلدول املوايل مي 
 بشأهنا. املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةخالهلا قياس هذه العالقة واملقاييس املختلفة آلراء 

 
 وىل: نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية األ21جدول رقم 
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يقوم املدقق الداخلي بـالتواصل مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق يف 
 شركتكم  عند التخطيط للتدقيق من خالل:

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 ألألمهية
 النسبية

 T SIGاختبار

21.5 9.92 عرض خمطط التدقيق على الدارة العليا  بشركتكم من أجل االعتماد؛ .1  1 12.03 0.00 

     

بشركتكم  من أجل  جملس الدارة  عرض خمطط التدقيق على  .3
 االعتماد؛

9.54 1.2 9 2.24 0.00 

     

 0.00 0.12 2 1.22 2.20 ؛من أجل االعتمادبشركتكم عرض خمطط التدقيق على جلنة التدقيق  .2

     

شركتكم  عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على الدارة العليا ب .9
 لغرض االعتماد؛

9.12 1.32 2 2.22 5.55 

     

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على  جملس الدارة  بشركتكم   .2
 لغرض االعتماد؛ 

2.29 1.93 2 9.39 5.55 

     

عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على جلنة التدقيق بشركتكم  .2
 لغرض االعتماد؛ 

2.24 1.21 2 9.42 5.55 

     

تقدمي املعلومات الكافية  لإلدارة العليا  بشركتكم  عند كل تعديل يف  .2
 برانمج العمل

9.12 1.52 3 15.21 5.55 

     

تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة  بشركتكم  عند كل تعديل يف  .2
 برانمج العمل؛

2.99 1.22 13 2.15 5.552 

     

نة التدقيق بشركتكم عند كل تعديل يف تقدمي املعلومات الكافية للج .4
 برانمج العمل؛

2.92 1.32 15 2.02 5.551 
     

تقدمي املعلومات الكافية لإلدارة العليا عند كل تغيري يف توجيه املوارد  .15
 املالية أو البشرية بشركتكم ؛

2.42 1.11 0 2.22 5.55 

     

غيري يف توجيه املوارد تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة عند كل ت .11
 املالية أو البشرية بشركتكم ؛

2.94 1.12 4 9.53 5.55 

     

تقدمي املعلومات الكافية للجنة التدقيق  عند كل تغيري يف توجيه املوارد  .13
 املالية أو البشرية بشركتكم.

2.90 1.14 11 2.09 5.551 

     

 1.1114 2.43 ----- 1.53 3.81 اجملموع

  SPSSمن إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج :  املصدر
 2.21ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية  الفرعية الثانية ق در بة  

( وتشري إىل درجة موافق، وهو ما يفسر 9.3-2.91والذي يقع  يف الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي بني )
حول تواصل املدقق الداخلي مع كل من الدارة  الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةرضا غالبية املدققني 

 العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق حول خمطط التدقيق.
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وهو منخفض نسبيا، ما يدل على تركز الجاابت حول  1.32ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
 هم.املتوسط احلسايب والتقارب بين

من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن مجيع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة  
5.5559SIG=  5.50وهي قيمة أصغر بكثري من قيمة مستوى الداللة اجلدولية=α  كما ، ٪5.40عند مستوى ثقة
عند مستوى داللة  1.42تساوي  اجلدولية اليت  tوهي أكرب من قيمة   2.92المجالية احملسوبة قدرت بة  tأن قيمة 

5.50=α .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول النظرية البديلة 

 وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية كما يلي:

 يتواصل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق حول خمطط التدقيق يف الشركات حمل الدراسة

مت أتكيد صحة الفرضية الفرعية األوىل والفرضية الفرعية الثانية بشكل كلي  فانه ميكن أتكيد صحة  مبا أنه 
 الفرضية الرئيسية األوىل بشكل كلي كما يلي:

يراعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر ومتطلبات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند التخطيط للتدقيق يف 
 الدراسة.الشركات حمل 

II- مناقشة النتائج 

الذي ي لخص نتائج اختبار الفرضية األوىل حول م راعاة املدقق الداخلي لدارة  94من خالل اجلدول رقم 
املخاطر عند التخطيط للتدقيق، قمنا برتتيب فقرات هذه الفرضية استنادا إىل متوسطاهتا احلسابية، حيث نالحظ 

وهو ما يدل على أن املدققني الداخليني  9.93وىل مبتوسط حسايب قيمتهأن الفقرة األوىل جاءت يف املرتبة األ
للشركات حمل الدراسة ي وافقون بشدة على أنه يتم االعتماد على نظام إدارة املخاطر يف الشركة من أجل حتديد 

دققني الداخليني والذي يدل على أن امل 9.32املخاطر احمليطة ابلشركة، مث تليها الفقرة الثانية مبتوسط حسايب قدره 
للشركات حمل الدراسة يوافقون بشدة على أهنم ي راعون  املخاطر احمليطة ابلشركة عند التخطيط ملهمة التدقيق، 
وهذه النتائج تعترب نقطة اجيابية هلذه الشركات، تدل على استنادهم على إطار إدارة املخاطر ومراعاة املخاطر عند 

أنه على الرئيس التنفيذي :"  3515نص عليه معيار التدقيق الداخلي الدويل  التخطيط ملهام التدقيق، وهذا كما
كما نالحظ كذلك أن املدقق الداخلي يعطي أمهية كبرية لنظام "، للتدقيق أن يُعد خطة مبنية على املخاطر......

لتعامل والتقليص من الرقابة ويعمل على مجع البنود واألدلة الكافية من اجل تقييمه، و التأكد من فعاليته يف ا
تدل على درجة موافق بشدة،  9.32املخاطر أثناء ختطيطه للتدقيق حيث جاءت هذه الفقرة مبتوسط حسايب قيمته 

ليبقى اهلدف من كل الجراءات سالفة الذكر هو ترتيب أولوايت نشاط التدقيق الداخلي حسب أمهية اخلطر، 
فسر اجيابية اجتاهات املدققني الداخليني حول إعطاء املخاطر أمهية  وتليهم بقية الفقرات األخرى بدرجة موافق ما ي  
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كبرية أثناء التخطيط للتدقيق من خالل تضمني هدف تقييم برانمج املخاطر وحتسينه يف اخلطة، ابلضافة إىل 
 املة.الطريقة والجراءات اليت تتعرف وتقيم  وتتعامل هبا مع اخلطر مهما كان حجمه ضماان ملبدأ التغطية الش

واخلاص مبدى التواصل بني املدقق الداخلي وكل من الدارة العليا، جملس الدارة وجلنة  05أما اجلدول رقم 
التدقيق ابعتبارهم أجهزة احلوكمة يف الشركة حول خمطط التدقيق، يظهر لنا أن فئة الدراسة توافق بشدة على أنه 

ملوافقة عليه واالعتماد، حيث جاءت الفقرة األوىل يف املرتبة يتم عرض خمطط التدقيق على الدارة العليا من أجل ا
،  كما حيرص املدقق الداخلي يف الشركات حمل الدراسة على تقدمي املعلومات 9.92األوىل مبتوسط حسايب قدره

على أنه يتم  الكافية لإلدارة العليا عند كل تعديل يف اخلطة أو برانمج العمل أو توجيه املوارد، ابلضافة إىل املوافقة
عرض خمطط التدقيق على اجمللس، يف حني أن عرض نفس املخطط على جلنة التدقيق جاء يف املرتبة السادسة، 
وي فسر هذا كون بعض الشركات ال توجد على مستوى هيكلها التنظيمي جلنة تدقيق،كما ميكن أن نالحظ من 

يط للتدقيق يكون مع الدارة العليا بدرجة أكرب منه خالل الرتتيب أن التواصل مع أجهزة احلوكمة يف مرحلة التخط
مع جلنة التدقيق وجملس الدارة، وابلتايل فهي تعترب جهاز حوكمة الشركات األول واألساسي يف الشركات حمل 
االستقصاء، ليبقى  يف األخري اهلدف األساسي من هذا التواصل هو توجيه برانمج العمل مبا يساهم يف اجناز 

 قيق ليتماشى وأهداف الشركة.أنشطة التد

 املطلب الثاين: اختبار الفرضية الثانية وحتليل النتائج
تتكون هذه الفرضية من جمموعة األسئلة املوجودة يف اجلداول الثالث، الرابع، اخلامس، والسادس من  

اخلية، إدارة املخاطر، االستبيان، وهتدف إىل قياس مدى استناد املدقق الداخلي على تقييم وحتسني نظم الرقابة الد
ممارسات حوكمة الشركات، ابلضافة قياس مدى وجود تواصل بني املدقق الداخلي وأجهزة احلوكمة ممثلة يف 

 الدارة العليا، جملس الدارة ، جلنة التدقيق أثناء مرحلة تنفيذ أعمال التدقيق.
I- نتائج اختبار الفرضية الثانية 

 يف بداية الدراسة مت صياغة الفرضية الثانية التالية 
يُركز املدقق الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وممارسات احلوكمة وحتسينهم عند تنفيذ أنشطة التدقيق 

 الداخلي

 

 وألن هذه الفرضية ال ميكن اختبارها يف الواقع العملي وهي هبذا الشكل فقد مت جتزئتها إىل أربع فرضيات كما يلي:

 ضية الفرعية األوىلالفر  -1
 ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة الرقابة الداخلية عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي

 من أجل اختبار الفرضية الفرعية األوىل يتم صياغتها ابلشكل التايل:
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فيذ أنشطة ي ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات الرقابة الداخلية  عند تن: ال  H0فرضية العدم -
 التدقيق الداخلي؛

ي ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات الرقابة الداخلية  عند تنفيذ أنشطة  : H1الفرضية البديلة -
 التدقيق الداخلي.

ثل الفقرات اليت مت من خالهلا  ثل هذه الفرضية اجلدول الثالث يف قائمة االستبيان، واجلدول املوايل مي  حيث مت 
 بشأهنا. املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةلعالقة واملقاييس املختلفة ألراء قياس هذه ا

 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثانية :21جدول رقم 

يساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة الرقابة الداخلية عند تنفيذ أنشطة 
 التدقيق  من خالل:

توسط امل
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 األمهية
 النسبية

  tقيمة 
 احملسوبة

SIG 

 0.00 39.29 1 5.292 9.2 التأكيد أبن املعلومات يف شركتكم موثوقة؛ .1

     

 5.55 35.20 9 5.252 9.02 التأكيد ابن املعلومات يف شركتكم صادقة؛ .3

     

 0.00 14.25 0 5.230 9.92 كل فعال ؛يتم حتقيقها بش يف شركتكم التأكيد أبن العمليات .2

     

 0.00 12.24 2 5.224 9.22 التأكيد أبن العمليات يف شركتكم حتقق األهداف املسطرة؛ .9

     

 5.55 12.22 2 5.232 9.92 التأكيد على أن النظام املتبع  يف شركتكم حيمي األصول؛ .2

     

 5.55 35.29 2 5.293 9.29 كم؛مراقبة االمتثال للقوانني املعمول هبا يف شركت .2

     

 0.00 32.50 1 5.043 9.2 مراقبة االمتثال لإلجراءات املتبعة يف شركتكم؛ .2

     

إصدار رأي عن مدى كفاية عمليات الرقابة الداخلية يف  .2
 شركتكم؛

9.34 5.200 4 19.39 5.55 
     

إصدار رأي عن مدى مشولية عمليات الرقابة الداخلية يف  .4
 تكم؛شرك

9.29 9.20 2 3.24 5.550 
     

إصدار رأي عن مدى فعالية عمليات الرقابة الداخلية يف  .15
 شركتكم؛

9.34 5.251 4 10.33 0.00 

     

التأكد من أن نطاق مهمة التدقيق يكفي لتقدمي أتكيدات  .11
 حول عمليات الرقابة يف شركتكم؛

2.49 1.504 13 2.95 5.55 
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قييم الذايت لإلدارة يف شركتكم عند تقييم االستناد على الت .13
 عمليات الرقابة الداخلية؛

2.39 1.323 19 1.22 5.521 

     

االستناد على  تقارير مقدمي خدمات التأكيد على نظم الرقابة  .12
 الداخلية  اآلخرين يف شركتكم؛

2.29 1.142 12 3.20 5.554 

     

 شركتكم عند تقييم مراعاة العواقب احملتملة عن وجود خماطر يف .19
 فعالية عملية الرقابة الداخلية؛

9.31 5.220 11 13.42 5.55 
     

 1.112 14.22 ----- 1.11 4.52 اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
 9.30ة ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية األوىل قدر ب 

وتشري إىل درجة إجابة موافق بشدة، وهو  (0-9.31والذي يقع  يف الفئة اخلامسة من سلم ليكرت اخلماسي بني )
تقييم جناعة عمليات الرقابة حول  ما يفسر رضا غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة

 ذ أنشطة التدقيق الداخلي؛الداخلية  وحتسينها من طرف املدقق الداخلي عند تنفي

وهو منخفض نسبيا، يدل على وجود نوع من  التقارب  1.54ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
 بني الجاابت للمدققني الداخليني على اختالف الشركات؛ 

هي و  SIG = 0.081جاءت مبستوى داللة حمسوبة  الثاين عشرمن خالل اجلدول كذلك نالحظ أن  الفقرة  
وابلتايل ميكن القول أن الشركات حمل الدراسة ال تستند على التقييم   α=5.50أكرب من مستوى الداللة اجلدولية 

الذايت لإلدارة  عند تقييم الرقابة الداخلية، ولكن إمجاال فان مجيع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة 
عند مستوى ثقة  α=5.50من قيمة مستوى الداللة اجلدولية  وهي قيمة أصغر بكثري =SIG 5.552حمسوبة إمجالية 

عند  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة   19.02المجالية احملسوبة قدرت بة  tكما أن قيمة، 5.40٪
 وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة. α=5.50مستوى داللة 

 لفرعية األوىل كما يلي:وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية ا
ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات الرقابة الداخلية  عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي يف الشركات حمل 

 الدراسة
 الفرضية الفرعية الثانية  -5

 الداخليُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق 
 من أجل اختبار الفرضية الفرعية الثانية يتم صياغتها ابلشكل التايل:

ي ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ :ال  H0فرضية العدم -
 أنشطة التدقيق الداخلي
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ارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ ي ساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إد:  H0الفرضية البديلة -
 ؛أنشطة التدقيق الداخلي

حيث متثل هذه الفرضية اجلدول الرابع يف قائمة االستبيان ، واجلدول املوايل ميثل الفقرات اليت مت من  
 ا.بشأهن املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةخالهلا قياس هذه العالقة واملقاييس املختلفة آلراء 

 
 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية:  25جدول رقم

املتوسط  يساهم املدقق الداخلي يف تقييم عمليات إدارة املخاطر وحتسينها من خالل:
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االمهية
 النسبية

  tقيمة 
 احملسوبة

SIG 

 5.00 12 3 5.22 9.33 ركتكم يف ميثاق التدقيق؛حتديد دوره يف عملية إدارة املخاطر بش .1

     

 5.519 3.03 1 0.01 9.92 تقدمي خدمات استشارية لتحسني إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .3

     

احلصول على معلومات حول املخاطر املتعلقة ابملمارسات  .2
 ؛يف شركتكم التشغيلية 

9.35 5.20 9 12.32 5.55 

     

 5.55 9.29 31 1.54 2.01 طر املعد من طرف شركتكم؛مراجعة سجل املخا .9

     

 5.55 4.02 2 5.49 2.42 فحص نقاط الضعف احملتملة يف نظام ادارة املخاطر بشركتكم؛ .0

     

التأكد من حتديد كل املخاطر احمليطة بشركتكم عند إدارة  .2
 املخاطر؛

9.51 5.49 2 15.52 5.55 

     

 5.55 2.12 15 1.52 2.43 ت حتليل املخاطر يف شركتكم؛التأكد من اكتمال إجراءا .2

     

تقييم التقارير املتعلقة ابملخاطر املوجودة يف شركتكم للتأكد من  .2
 دقتها؛

2.22 5.42 13 2.15 5.55 

     

التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله ابلطرق  .4
 املناسبة يف شركتكم ؛

2.42 5.41 2 15.52 5.55 
     

التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله يف الوقت  .15
 ؛يف شركتكم املناسب 

2.42 5.42 4 4.53 5.55 

     

االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف شركتكم من أجل حتديد  .11
 املخاطر املوجودة يف أقسامهم؛

2.22 1.12 19 2.99 5.55 

     

التنفيذيني يف شركتكم من أجل  حتديد االجتماع مع املدراء  .13
 طريقة إدارة املخاطر يف أقسامهم؛

2.29 1.52 10 2.04 5.55 
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 5.55 0.20 12 1.52 2.29 تقيييم فعالية التقييم الذايت املطبق من طرف الدارة يف شركتكم؛ .12

     

 5.55 2.52 12 5.42 2.22 تقييم مدى مالءمة أسلوب االستجابة للمخاطر يف شركتكم؛ .19

     

 5.55 4.15 0 1.52 9.52 متابعة إجراءات معاجلة املخاطر املعتمدة من طرف الدارة؛ .10

     

تنسيق جهودكم مع مجيع األطراف املعنية بعملية إدارة املخاطر  .12
 بشركتكم ؛

9.33 5.22 3 12.14 5.55 

     

 إذا قبل الدارة مبستوى من املخاطر يكون حسبكم غري مقبول .12
 يتم مناقشة املسألة معها؛

2.2 1.10 14 9.22 5.55 

     

التأكد من أن الدارة بشركتكم تقوم مبراقبة برانمج ادارة املخاطر  .12
 للتأكد من أنه مازال يعمل بفعالية

2.24 1.54 12 2.24 5.55 

     

تنبيه الدارة العليا إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند  .14
 ارة املخاطر يف شركتكم؛غياب إطار إد

2.20 1.32 11 2.00 5.55 

     

تنبيه جلنة التدقيق إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند  .35
 غياب إطار إدارة املخاطر يف شركتكم.

2.03 1.124 35 9.12 5.55 

     

مناقشة مسؤوليتكم مع الدارة العليا عند غياب إطار إدارة  .31
 املخاطر يف شركتكم؛

2.2  1.59 12 2.32 5.55 

     

مناقشة مسؤوليتكم مع جلنة التدقيق عند غياب إطار إدارة  .33
 املخاطر يف شركتكم؛

2.22 1.15 33 3.22 5.552 

     

 1.1111 7.24 ----- 1.54 3.82 اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
 2.22سايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية الثانية قدر بة ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احل 

( وتشري إىل درجة موافق ، وهو ما يفسر 9.35-2.91والذي يقع  يف الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي بني )
تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر رضا غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة حول 

 وحتسينها من طرف املدقق الداخلي عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي؛

يدل على وجود نوع من التقارب بني إجراءات تقييم  1.39ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
 وحتسني نظم إدارة املخاطر للشركات حمل الدراسة ؛ 

ة هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة إمجالية  من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن  مجيع فقرات هذه الفرضي  
5.5554SIG=  5.50وهي قيمة أصغر بكثري من قيمة مستوى الداللة اجلدولية=α  كما أن  ٪5.40عند مستوى ثقة
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 α=5.50عند مستوى داللة  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة 2.29المجالية احملسوبة قدرت بة  tقيمة 

 فرضية العدم وقبول النظرية البديلة.وعليه يتم رفض 

 وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية كما يلي:

ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي يف 
 الشركات حمل الدراسة

 الفرضية الفرعية الثالثة  -3
 خلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخليُيساهم املدقق الدا

 من أجل اختبار الفرضية الفرعية الثالثة يتم صياغتها ابلشكل التايل:
ي ساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ : ال  H0فرضية العدم -

 ؛أنشطة التدقيق الداخلي
ي ساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ :  H1لفرضية البديلةا -

 ؛أنشطة التدقيق الداخلي
حيث مت ثل هذه الفرضية اجلدول اخلامس يف قائمة االستبيان ، واجلدول املوايل ميثل الفقرات اليت مت من  

 بشأهنا. املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةراء خالهلا قياس هذه العالقة واملقاييس املختلفة أل
 

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثانية23جدول رقم 
املتوسط  يساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها من خالل:

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

األمهية 
 بيةالنس

 tقيمة 
 احملسوبة

SIG 

حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف الدارة  .1
 العليا يف شركتكم ؛

2.42 5.43 1 4.94 5.55 

     

حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف جملس  .3
 الدارة يف شركتكم؛

2.21 1.54 9 0.32 5.55 

     

ارسات حوكمة الشركات من طرف جلنة حتديد دوره يف تقييم مم .2
 التدقيق يف شركتكم ؛

2.92 1.19 2 2.22 5.55 

     

 5.55 2.21 2 5.43 2.20 تقييم مدى  فعالية ممارسات حوكمة الشركات املتبعة يف شركتكم؛ .9

     

تقدمي خدمات استشارية لتحسني ممارسات حوكمة الشركات يف  .0
 شركتكم ؛

2.22 1.52 3 2.02 5.55 

     

مساعدة جملس الدارة يف شركتكم على التقييم الذايت ملمارسات  .2
 حوكمة الشركات؛

2.2 1.52 2 0.12 5.55 
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مراعاة نتائج أعمال مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين ملمارسات  .2
 احلوكمة يف شركتكم .

2.21 1 9 0.22 5.55 

     

 1.11 2.31 ---- 1.12 3.28 اجملموع

 SPSSن إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج : م املصدر
 2.22ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية الثالثة قدر بة  

( وتشري إىل درجة إجابة موافق ، وهو ما 9.35-2.91والذي يقع  يف الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي بني )
تقييم ممارسات حوكمة الشركات ققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة حول ي فسر رضا غالبية املد

 وحتسينها من طرف املدقق الداخلي عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي؛

وهو منخفض نسبيا، يدل على التقارب بني الجاابت  1.52ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
 جوبني كانوا ميثلون شركات اقتصادية متنوعة؛ على الرغم  من أن املست

من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن  مجيع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة إمجالية   
5.55 SIG= 5.50وهي قيمة أصغر بكثري من قيمة مستوى الداللة اجلدولية=α  كما أن  ٪5.40عند مستوى ثقة
عند مستوى داللة  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة 2.29قدرت بةالمجالية احملسوبة   tقيمة 
5.50=α .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول النظرية البديلة 

 وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية الفرعية الثالثة كما يلي:
أنشطة التدقيق الداخلي يف الشركات حمل ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ 

 الدراسة
 
 

 الفرضية الفرعية الرابعة  -4
أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني املستمر فيهما يساهم يف جتسيد 

 احلوكمة
 من أجل اختبار الفرضية الفرعية الرابعة يتم صياغتها ابلشكل التايل:

أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني :  H0العدم فرضية -
 املستمر فيهما ال يساهم يف جتسيد حوكمة الشركات

أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني  : H1الفرضية البديلة -
  سيد حوكمة الشركاتاملستمر فيهما  يساهم يف جت

حيث متثل هذه الفرضية اجلدول السادس يف قائمة االستبيان، واجلدول املوايل يثمثل الفقرات اليت مت من  
 بشأهنا. املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةخالهلا قياس هذه العالقة واملقاييس املختلفة ألراء 
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 ية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية الثانية: نتائج اختبار الفرض24جدول رقم

أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر 
 والتحسني املستمر فيهما يساهم يف جتسيد حوكمة الشركات من خالل:

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االمهية 
 النسبية

 tقيمة 
 احملسوبة

SIG 

بني الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات فهم العالقة  .1
 يف شركتكم؛

9.22 5.23 0 10.3 5.55 

     

 5.55 12.52 3 5.22 9.92 التأكيد على فعالية نظام الرقابة الداخلية  يف شركتكم؛ .3

     

 5.55 14.22 1 5.2 9.94 التحسني املستمر يف نظام الرقابة الداخلية بشركتكم؛ .2

     

 5.55 10.43 2 5.21 9.22 وجود تكامل بني الرقابة الداخلية ونظام  إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .9

     

 5.55 13.42 2 5.22 9.31 التأكيد على فعالية عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .0

     

 5.55 13.23 4 5.24 9.14 التحسني املستمر يف عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .2

     

مراعاة متطلبات الدارة العليا حول دور املدقق الداخلي يف تقييم  .2
 الرقابة الداخلية يف شركتكم ؛

9.39 5.42 2 11.24 5.55 

     

مراعاة متطلبات جملس الدارة حول دور املدقق الداخلي يف تقييم  .2
 الرقابة الداخلية يف شركتكم ؛

2.42 1.15 11 2.23 5.55 

     

بات الدارة العليا حول دور املدقق الداخلي يف إدارة مراعاة متطل .4
 املخاطر يف شركتكم ؛

9.12 5.22 15 13.94 5.55 
     

مراعاة متطلبات جملس الدارة حول دور املدقق الداخلي يف إدارة  .15
 املخاطر يف شركتكم ؛

2.42 1.52 13 2.32 5.55 

     

إىل الدارة العليا يف تقدمي تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية  .11
 شركتكم؛

9.22 5.24 9 19.93 5.55 

     

تقدمي تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية إىل جملس الدارة يف  .13
 شركتكم؛

2.4 1.12 12 2.99 5.55 

     

تقدمي تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية اىل جلنة التدقيق يف  .12
 شركتكم؛

2.20 1.33 19 0.22 5.55 

     

تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر  إىل الدارة العليا يف  .12
 شركتكم؛

9.31 5.42 2 11.20 5.55 
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تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جملس الدارة يف  .19
 شركتكم؛

2.20 1.12 19 2.52 5.55 

     

دقيق يف تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جلنة الت .10
 شركتكم؛

2.20 1.31 12 0.50 5.55 

     

 1.11 11.21  1.12 4.15 اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
 9.13ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية الرابعة قدر بة  

( وتشري إىل درجة إجابة موافق ، وهو ما 9.35-2.91ليكرت اخلماسي بني ) والذي يقع  يف الفئة الرابعة من سلم
أتكيد املدقق الداخلي على ي فسر موافقة غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة على أن 

 ؛وكمة الشركاتفعالية نظم الرقابة الداخلية و كذا إدارة املخاطر واملسامهة يف حتسينهما يساهم يف جتسيد ح

وهي نسبة منخفضة، تدل على التقارب بني الجاابت  5.42ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
وتركزها حول املتوسط احلسايب ، وأبن غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة كانت إجاابهتم 

 متشاهبة ؛

ع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة إمجالية  من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن  مجي 
5.55SIG=  5.50وهي قيمة أصغر بكثري من قيمة مستوى الداللة اجلدولية=α  كما أن  ٪5.40عند مستوى ثقة
عند مستوى داللة  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة  11.21المجالية احملسوبة قدرت بة  tقيمة 
5.50=α .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول النظرية البديلة 

 وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية الفرعية الرابعة كما يلي:

أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر والتحسني املستمر فيهما يساهم يف جتسيد احلوكمة 
 يف الشركات حمل الدراسة

 أتكيد صحة الفرضية الفرعية األوىل والثانية والثالثة والرابعة بشكل كلي فإنه ميكن أتكيد صحة مبا أنه مت 
 الفرضية الرئيسية الثانية بشكل كلي كما يلي:

يُركز املدقق الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، و ممارسات احلوكمة  وحتسينهم   عند تنفيذ أنشطة 
 الداخلي يف الشركات حمل الدراسة التدقيق

II- مناقشة النتائج 
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قامت الباحثة برتتيب فقرات الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثانية املتعلقة بتقييم نظم الرقابة  
أثناء تنفيذ أنشطة التدقيق وهذا استنادا إىل املتوسطات احلسابية، وهذا من أجل حتديد أكثر الجراءات اليت 

عليها املدقق الداخلي عند تقييمه لنظام الرقابة الداخلية أثناء تنفيذه ألنشطة التدقيق الداخلي، حيث يظهر  يستند
لنا أن فئة الدراسة توافق بشدة على أنه يتم التأكد من صحة وموثوقية املعلومات املالية، وكذا االلتزام ابلجراءات 

الشركات حمل الدراسة حيمي األصول، وأن جمموع العمليات اليت تقوم والقوانني، والتأكيد أبن النظام املعمول به يف 
قق األهداف املسطرة، وكل هذا هبدف إصدار رأي عن مدى كفاية ومشولية نظام الرقابة الداخلية،   هبا الشركة حت 

عال وهو ما يعترب وننوه يف هذه النقطة أن توافر هذه العناصر األربعة يف الشركة ي عرب عن وجود نظام رقابة داخلية ف
نقطة اجيابية للشركات حمل الدراسة، كما ن الحظ موافقة املدققني بشدة على مراعاهتم املخاطر عند تقييم هذا 

أثناء تقييم نظم النظام، يف املقابل نالحظ أنه استنادا إىل إجاابت املدققني فقد حتفظوا يف رأيهم  حول اعتمادهم 
أو  االستناد على التقييم الذايت لإلدارة يف الشركات حمل  تأكيد اخلارجينيالرقابة على آراء مقدمي خدمات ال

 الدراسة  عند التقييم  وتركوها دون رأي.

أما الفرضية الفرعية الثانية حول الجراءات اليت يستند إليها املدقق الداخلي عند تقييمه لنظام إدارة املخاطر  
خلي،  نالحظ وجود اجتاه اجيايب للمدققني حول دورهم يف إدخال فرص وحتسينه أثناء تنفيذه ألنشطة التدقيق الدا

،حيث ي ساهم املدقق يف 9.92حتسني إدارة املخاطر يف الشركة من خالل اخلدمات االستشارية مبتوسط حسايب قدره 
دد يف م يثاق التدقيق تقدمي النصائح والتوصيات الالزمة لدعم قرارات الدارة، كما أن دورهم يف إدارة املخاطر حي 

الداخلي للشركة، ويف نفس السياق حيرص املدقق على تنسيق جهوده مع أي طرف يف شركة ي عىن إبدارة املخاطر، وهذا 
جتنبا لتكرار العمل من جهة وتقليصا للجهد والوقت والتكلفة من جهة أخرى، وهو ما يؤكده املتوسط احلسايب الذي 

ية بدرجة موافق حيث حيرص املدقق الداخلي على احلصول على املعلومات ، مث أتيت بقية فقرات الفرض9.33قدر بة
املتعلقة ابملخاطر عند تنفيذ نشاطاهتم، والتأكد من أن املخاطر احمليطة ابلشركة قد مت حتديدها وتقييمها وحتليلها 

ءات اليت ت فسر الدور وتوصيلها ومتابعتها ابلشكل املطلوب أثناء تنفيذ مهام التدقيق الداخلي، وغريها من الجرا
االجيايب الذي يلعبه املدقق الداخلي يف تقييم وحتسني نظم إدارة املخاطر يف الشركات حمل الدراسة، وما نالحظه كذلك 
أن املدقق الداخلي يستند بشكل مقبول على سجل املخاطر يف عمله والذي يشكل هيكل لكل املخاطر املتعارف 

 يوجد تواصل كبري مع جلنة التدقيق أثناء تقييم وحتسني نظم إدارة املخطر حيث عليها. من جانب آخر نالحظ انه ال
وقد يرجع هذا لغياب جلنة التدقيق الداخلي يف أغلب الشركات،  2.22جاءت يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب قيمته 

كات حمل الدراسة، ابعتبار هذا وعلى العموم نستنتج أن هناك عالقة وطيدة بني  إدارة املخاطر ونشاط التدقيق  للشر 
 األخري أصبح أحد األدوات الرئيسية للرفع من كفاءة وفعالية إدارة املخاطر.

ابلنسبة للفرضية الثالثة املتعلقة بتقييم وحتسني ممارسات احلوكمة، نالحظ أن املتوسطات متقاربة جدا  
جيابية دورهم يف تقييم وحتسني ممارسات احلوكمة، وكلها تقع يف الفئة الرابعة، تدل على موافقة فئة الدراسة على ا
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حيث ي راعي املدقق متطلبات كل من الدارة العليا واجمللس حول دوره يف هذه العملية وحيرص على ضمان 
االتصال معهما، كما يستند يف عمله على تقييم هذه املمارسات وإدخال التحسينات عليها، و حيرص على 

لفاعلة يف هذا اجملال، ابلضافة إىل املوافقة على الدور الذي يلعبه املدقق يف مساعدته تنسيق جهوده مع األطراف ا
الدارة على التقييم الذايت ملمارساهتا ابعتبارها طرف رئيسي يف احلوكمة، ويف  املقابل جند نفس املالحظة تتكرر 

ضعف التواصل مع هذه األخري والذي كنا فيما خيص جلنة التدقيق حيث جاءت يف املرتبة األخرية وهو ما ية ف س ر  ب
 قد أرجعناه إىل  غياب جلنة التدقيق يف معظم الشركات.

أما بتحليل املتوسطات احلسابية للفرضية الفرعية األخرية يظهر لنا أن فئة الدراسة تؤكد بشدة على إعطاء  
و جيمعون على  وجود تكامل بينها   أمهية كبرية لدور املدقق يف تقييم وحتسني نظم الرقابة  عند تنفيذ أنشطته،

وبني إدارة املخاطر،كما حيرص املدقق يف هذه املرحلة على فهم العالقة بن نظم الرقابة وإدارة املخاطر وحوكمة 
الشركات والتكامل بينهم، إضافة إىل احلرص على التواصل مع الدارة العليا عند تقييم نظم الرقابة وحتديد متطلباهتا 

تقييم، وإبالغهم املعلومات املتعلقة بتقييم إدارة املخاطر هلذه األخرية، حيث جاءت كل املتوسطات يف أعمال ال
، ويف هذه النقطة نؤكد صحة النتيجة السابقة على اعتبار الدارة العليا يف الشركات حمل 2.9احلسابية فوق 

لشركات حمل الدراسة، مث أتيت بقية الفقرات الدراسة جهاز احلوكمة األول واجلهة األوىل املسؤولة عن الدارة يف ا
ابستجابة أقل، كما تقودان هذه النتائج إىل استنتاج أن الشركات حمل الدراسة ت ركز عند تنفيذ أنشطة التدقيق على 
تقييم وحتسني نظم الرقابة أكثر منها على تقييم وحتسني نظم إدارة املخاطر وقد ي فسر هذا كون التقارب مع 

أعمال التدقيق هو اجتاه ظهر مؤخرا مل يرتسخ بشكل كبري يف الشركات، على العكس من ذلك فان  املخاطر يف
 التدقيق كان يركز على التأكد من صحة العمليات وتقييم مدى فعالية األساليب الرقابية عند تنفيذ أنشطة التدقيق.

 وحتليل النتائج املطلب الثالث: اختبار الفرضية الثالثة

لفرضية من جمموعة األسئلة املوجودة يف اجلدولني السابع والثامن من قائمة االستبيان، تتكون هذه ا 
، يف مرحلة إعداد تقرير وهتدف إىل قياس مدى استناد املدقق الداخلي على املخاطر يف الشركات حمل الدراسة

يف الدارة العليا، جملس ابلضافة قياس مدى وجود تواصل بني املدقق الداخلي وأجهزة احلوكمة ممثلة  التدقيق
 الدارة ، جلنة التدقيق أثناء مرحلة التبليغ عن أعمال التدقيق، ومتابعة أنشطته، 

I- نتائج اختبار الفرضية الثالثة 
يُراعي املدقق الداخلي املخاطر وتطلعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند توصيل نتائج التدقيق، ويراقب 

 اهلاالستجابة 
وألن هذه الفرضية ال ميكن اختبارها يف الواقع العملي وهي هبذا الشكل فقد مت جتزئتها إىل فرضيتني فرعيتني كما  
 يلي:
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 الفرضية الفرعية األوىل :  -1
 يُراعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته

 كل التايل:من أجل اختبار الفرضية الفرعية األوىل يتم صياغتها ابلش
 ي راعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة نقرير التدقيق ومتابعته؛ : ال H0فرضية العدم -
 يراعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة نقرير التدقيق ومتابعته ؛:  H1الفرضية البديلة -
ثل الفقرات اليت مت من  حيث متثل هذه الفرضية اجلدول السابع يف قائمة االستبيان ، واجلدول املوايل        مي 

 بشأهنا. املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةخالهلا قياس هذه العالقة واملقاييس املختلفة ألراء 
 

 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة22جدول رقم

املتوسط  دقيق ومتابعته من خالل:يراعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة تقرير الت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االمهية
 النسبية

  tقيمة 
 احملسوبة

SIG 

صياغة التقرير متضمن املخاطر املرتبطة ابلنشاط الذي مت تدقيقه  .1
 شركتكم؛  يف

9.24 5.44 9 12.3 5.55 

     

صياغة ملحق للتقرير يتضمن إقران كل مالحظة ابخلطر املتوقع  .3
 ثه نتيجة للمالحظة؛حدو 

2.49 1.10 15 2.22 5.55 

     

صياغة  ملحق للتقرير يتضمن كل مالحظة مقرونة ابألثر احملتمل  .2
 للخطر حال حدوثه؛

2.43 1.12 13 2.22 5.55 

     

صياغة ملحق للتقرير يتضمن الضوابط الرقابية اليت وضعت للحد  .9
 من هذا اخلطر يف شركتكم؛

2.42 1.52 4 2.02 5.55 

     

تصنيف املخاطر يف ملحق التقرير إىل خماطر مهمة ومتوسطة  .0
 ومتدنية؛

2.49 1.52 15 2.39 5.55 

     

استالم حتديثات دورية من طرف الدارة تسمح بتقييم التقدم يف  .2
 الجراءات املتخذة من طرفها؛

9.12 5.42 2 11.52 5.55 

     

مسؤولية تنفيذ  استالم معلومات من األنشطة اليت تلقت .2
 الجراءات التصحيحية أو التوصيات؛

9.20 5.20 2 12.29 5.55 

     

تقييم الجراءات التصحيحية املتخذة من طرف األنشطة املكلفة  .2
 مبعاجلة املالحظات؛

9.24 5.22 9 12.24 5.55 
     

تقييم الجراءات املتخذة من طرف األنشطة املكلفة بتنفيذ  .4
 التوصيات؛

9.93 5.23 3 12.00 5.55 

التأكد من أن الجراءات املتخذة ملعاجلة املالحظات تساهم يف  .15
 تصحيح األوضاع؛

9.90 5.24 1 14.22 5.55 
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التأكد من أن الجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات تساهم يف  .11
 تصحيح األوضاع؛

9.93 5.21 3 31.2 5.55 

 5.55 11.00 2 5.42 9.10 االلتزام بتوثيق أنشطة املتابعة بشكل صحيح. .13
 

 1.11 13.47 ----- 1.1 4.51 اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
 9.31ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية األوىل قدر بة  

( وتشري إىل درجة إجابة موافق بشدة، وهو 0-9.35والذي يقع  يف الفئة اخلامسة من سلم ليكرت اخلماسي بني )
ما ي فسر موافقة غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة على مراعاهتم للمخاطر احمليطة 

  ابلشركة عند إعداد تقرير التدقيق، وكذلك عند متابعته؛

نسبيا، تعرب عن وجود تقارب مقبول  وهي نسبة منخفضة 5.4ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي قدر بة  
بني إجاابت املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة على الرغم  من أهنم ميثلون شركات اقتصادية 

 تنشط يف بيئات خمتلفة؛ 

من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن  مجيع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة إمجالية   
5.55SIG=  5.50وهي قيمة أصغر بكثري من قيمة مستوى الداللة اجلدولية=α  كما أن  ٪5.40عند مستوى ثقة
عند مستوى داللة  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة  12.92المجالية احملسوبة قدرت بة   tقيمة 
5.50=α .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول النظرية البديلة 

 ن أن نؤكد صحة الفرضية الفرعية األوىل كما يلي:وعليه ميك
 يُراعي املدقق الداخلي املخاطر عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته يف الشركات حمل الدراسة.

 الفرضية الفرعية الثانية:  -5
 عتهيتواصل املدقق الداخلي مع االدارة العليا وجملس االدارة وجلنة التدقيق عند صياغة تقرير التدقيق ومتاب

 من أجل اختبار الفرضية الفرعية الثانية يتم صياغتها ابلشكل التايل:
: ال يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس الدارة وجلنة التدقيق عند صياغة  H0فرضية العدم -

 تقرير التدقيق ومتابعته؛
الدارة وجلنة التدقيق عند صياغة : يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة العليا وجملس  H1الفرضية البديلة -

 تقرير التدقيق ومتابعته.
حيث متثل هذه الفرضية اجلدول الثامن يف قائمة االستبيان ، واجلدول املوايل ميثل الفقرات اليت مت من خالهلا    

 .شأهناب املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسةقياس هذه العالقة واملقاييس املختلفة ألراء 
 : نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية22جدول رقم
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يتواصل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند 
 :من خالل صياغة تقرير التدقيق ومتابعته

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 االمهية
 النسبية

  tقيمة 
 ةاحملسوب

SIG 

مراعاة متطلبات الدارة العليا يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق  .1
 الداخلي؛

9.11 5.40 0 15.49 5.55 

مراعاة متطلبات جملس الدارة  يف شركتكم عند إصدار رأي  .3
 املدقق الداخلي؛

2.20 1.12 2 2.15 5.55 

مراعاة متطلبات جلنة التدقيق يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق  .2
 خلي.الدا

2.22 1.33 4 9.22 5.55 

 5.55 10.12 3 5.22 9.22 حتديد مسؤولية متابعة سري العمل يف شركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .9

     

تقييم رد فعل الدارة العليا بشركتكم يف االستجابة لتقرير املدقق  .0
 الداخلي؛

2.41 1.52 2 2.52 5.55 

     

سؤولة عن اختاذ الجراءات إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة  امل .2
 املوجودة يف مالحظات التقرير ؛

9.31 5.20 9 12.23 5.55 

     

إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة املسؤولة عن اختاذ الجراءات  .2
 املوجودة يف توصيات التقرير؛

9.22 5.22 2 12.51 5.55 

     

تجابة تقدمي تقارير إىل الدارة العليا عن التقدم يف االس .2
 للمالحظات أو التوصيات؛

9.92 5.22 1 12.33 5.55 

     

تقدمي تقارير إىل جملس الدارة عن التقدم يف االستجابة  .4
 للمالحظات أو التوصيات؛

2.2 1.54 2 2.29 5.55 

     

تقدمي تقارير إىل جلنة التدقيق عن التقدم يف االستجابة  .15
 للمالحظات أو التوصيات؛

2.23 1.10 15 0.50 5.55 

     

رغبة الدارة العليا يف شركتكم بعدم اختاذ أي إجراء  مراعاة  .11
 موجود يف التقرير ؛

2.99 1.19 13 2.2 5.551 

     

مراعاة رغبة جملس الدارة يف شركتكم بعدم اختاذ أي إجراء  .13
 موجود يف التقرير .

2.03 1.10 11 9.3 5.55 

     

 1.11 11.88 ----- 1.11 3.82 اجملموع

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
 2.22ي الحظ من خالل اجلدول أن املتوسط احلسايب المجايل لفقرات الفرضية الفرعية الثانية قدر بة  

( وتشري إىل درجة موافق ، وهو ما يعرب 9.35-2.91والذي يقع  يف الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي بني )
مع  الدارة وجه غالبية املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة على املوافقة على أهنم يتواصلون عن ت
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العليا وجملس الدارة وجلنة عند إعداد تقرير التدقيق،  وكذا ي تابعون النتائج احملققة من التوصيات واملالحظات 
 الواردة فيه؛

يدل على وجود نوع من التقارب بني الجاابت من  1.51قدر بة  ابلنسبة لالحنراف املعياري الكلي 
 املدققني الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة؛

من خالل اجلدول كذلك نالحظ أن  مجيع فقرات هذه الفرضية هي حمققة مبستوى داللة حمسوبة إمجالية   
5.55SIG= 5.50ولية وهي قيمة أصغر بكثري من قيمة مستوى الداللة اجلد=α  كما أن  ٪5.40عند مستوى ثقة
عند مستوى داللة  1.42اجلدولية اليت تساوي   tوهي أكرب من قيمة  13.43المجالية احملسوبة قدرت بة  tقيمة 
5.50=α .وعليه يتم رفض فرضية العدم وقبول النظرية البديلة 

 وعليه ميكن أن نؤكد صحة الفرضية الفرعية الثانية كما يلي:

 صل املدقق الداخلي مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته.يتوا

مبا أنه مت أتكيد صحة الفرضية الفرعية األوىل والفرضية الفرعية الثانية فانه ميكن أتكيد صحة الفرضية 
 الرئيسية الثالثة بشكل كلي كما يلي:

اطر وتطلعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند توصيل نتائج التدقيق، ويراقب يُراعي املدقق الداخلي املخ
 االستجابة هلا يف الشركات حمل الدراسة.

II- مناقشة النتائج 

من أجل حتديد أكثر الجراءات اليت يستند إليها املدقق الداخلي عند صياغة تقرير التدقيق ، واستنادا  
هر لنا أن فئة الدراسة توافق بشدة على تضمني املخاطر املرتبطة ابلنشاط الذي مت تدقيقه يف يظ 00إىل اجلدول رقم 

املدقق يعتمد ابلدرجة األوىل يف أعمال تقرير التدقيق الداخلي، وهذا مي كن اعتباره نقطة اجيابية هلذه الشركات، كما أن 
من خالل متابعة استجابة اجلهات املعنية يح األوضاع، املتابعة على التأكد من أن الجراءات املتخذة ت ساهم يف تصح

مبعاجلة   هذه املالحظات أو تنفيذ التوصيات من اجل تقييم رد فعلها، كما حيرص يف هذه املرحلة على تدوين كل  
إجراءات املتابعة وتوثيقها بشكل صحيح وتفادي األخطاء، وكل هذه الجراءات جاءت بنسبة موافق بشدة 

، أما بقية الجراءات فقد جاءت بدرجة موافق مبتوسطات حسابية تقل عن 9.35سابية أكرب من ومبتوسطات ح
، حيث يتفق املدققون الداخليون يف الشركات حمل الدراسة على أنه يتم صياغة ملحق للتقرير يتضمن ربط  9.35

نية، كما يصف األثر كل مالحظة ابملخاطر اليت قد ترتتب عنها، وتصنيفها إىل خماطر مهمة ومتوسطة ومتد
احملتمل أن ينتج عن هذه املخاطر، ابلضافة إىل وصف الضوابط اليت و ضعت للتقليص واحلد منه، وهذا يتوافق مع 

 ما تطرق إليه معهد املدققني الداخليني حول صياغة تقرير املدقق الداخلي وفق أسلوب املخاطر.
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راءات اليت يستند إليها املدقق الداخلي يف متابعة أنه من بني  أكثر الج 02كما نالحظ من اجلدول رقم 
حيرص على إبالغ  املدقق أناالستجابة لتقريره وكذا النتائج احملققة منه، يظهر لنا أن فئة الدراسة توافق جدا على 

هبا،  العليا بتقارير دورية عن التقدم يف االستجابة  ملالحظات التقرير و توصياته من طرف اجلهات املعنيةالدارة 
دون أن ي غفل يف هذه املرحلة كذلك دور الدارة هي األخرى يف اختاذ الجراءات العالجية هلذه املالحظات 
وتنفيذ التوصيات من خالل إخطار املستوايت الدارية املعنية هبا، أما مسؤولية متابعته لسري العمل وحدوده فيتم 

 تدوينها منذ البداية  يف ميثاق التدقيق.

أن التواصل مع أجهزة احلوكمة جاء بدرجة موافق، حيث ي راعي املدقق متطلبات الدارة العليا يف حني  
عند صياغة تقرير التدقيق ويتواصل معها بدرجة أكرب من تواصله مع جملس الدارة حيث جاءت مبتوسط حسايب 

لتقرير جاءت يف املرتبة األخري ، ويف نفس السياق فان مراعاة متطلبات جلنة التدقيق عند صياغة هذا ا9.11بقيمة 
وهذا راجع للسبب الذي ذكرانه سلفا أن بعض الشركات حمل الدراسة ال توجد على مستواها جلنة تدقيق هلذا أتيت 
املتوسطات احلسابية منخفضة مقارنة أبطراف احلوكمة األخرى. يف حني أن بقية الفقرات واليت تتعلق مبتابعة ماهو 

حيرص على استالم حتديثات دورية  من طرف الدارة العليا تسمح بتقييم ،  جند أن املدقق وارد يف تقرير التدقيق
تقييم رد فعلها ابعتبارها اجلهة املسؤولة عن اختاذ القرارات  التقدم يف الجراءات املتخذة من طرفها وهذا من أجل

من جملس الدارة وجلنة التدقيق ولكن  يف الشركة، كما ال ي غفل املدقق أن ي قدم تقارير عن مدى االستجابة لكل
ليس بنفس الدرجة مع الدارة العليا، ويف األخري ويف هذه املرحلة ي راعي املدقق الداخلي عند مراقبته للنتائج ما إذا  
كانت الدارة العليا واجمللس قبال خطر عدم اختاذ أي إجراءات تصحيحية من شأهنا االستجابة للمالحظات 

 .وتصحيح األوضاع

 املطلب الرابع: حتليل فرضيات الدراسة من خالل متغريات املراقبة

هو حتديد وجود عالقة ارتباط من عدمها بني متغريين مصنفني، ويف هذه احلالة  3اهلدف من اختبار كاي 
ة  يتم قياس وجود العالقة من عدمها بني فرضيات الدراسة استنادا إىل بعض  اخلصائص الدميوغرافية للفئة الدراس

، سنوات اخلربة يف جمال التدقيق، والشهادات املهنية يف التدقيق(، حيث يتم املؤهالت العلمية) املستوى الوظيفي، 
 كما يلي :  3صياغة فرضييت العدم والفرضية البديلة  يف حتليل كاي

 : ال ت ؤثر اخلصائص الدميوغرافية لفئة الدراسة على فرضيات الدراسة؛H0فرضية العدم -
 : ت ؤثر اخلصائص الدميوغرافية لفئة الدراسة على فرضيات الدراسةH1البدييلةالفرضية  -
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 واجلداول املوالية تلخص هذه العالقات. 

 للفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية األوىل. 5: اختبار كاي27جدول رقم 

 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 0.602 48.77 املستوى الوظيفي

 0.994 115.16 يةاملؤهالت العلم

 0.144 91.3 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.914 61.57 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر

عند مستوى  α=0.05هي أكرب من مستوى الداللة اجلدولية   SIGنالحظ أن كل معامالت االرتباط  
وسنوات اخلربة يف  املؤهالت العلميةل فرضية العدم أي أن كل من املستوى الوظيفي و وهذا يعين قبو  ٪40ثقة 

جمال التدقيق  والشهادات املهنية يف التدقيق ال ت ؤثر ومستقلة عن الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية األوىل 
 قيق الداخلي.أي ال ت ؤثر على مراعاة املدقق الداخلي لدارة املخاطر عند ختطيطه للتد

 
 للفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية األوىل. 5: اختبار كاي 28جدول رقم 

 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 0.697 55.79 املستوى الوظيفي

 0.653 177.88 املؤهالت العلمية

 0.509 92.02 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.169 105.95 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر

عند مستوى  α=0.05هي أكرب من مستوى الداللة اجلدولية   SIGنالحظ أن كل معامالت االرتباط  
وسنوات اخلربة يف  املؤهالت العلميةوهذا يعين قبول فرضية العدم أي أن كل من املستوى الوظيفي و  ٪40ثقة 

والشهادات املهنية يف التدقيق ال تؤثر ومستقلة عن الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية األوىل  جمال التدقيق 
أي ال تؤثر على تواصل املدقق الداخلي مع كل من االدارة العليا، جملس االدارة، جلنة التدقيق عند التخطيط 

 للتدقيق.
 رضية الرئيسية الثانية.للفرضية الفرعية األوىل للف 5: اختبار كاي21جدول رقم
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 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 0.875 42.34 املستوى الوظيفي

 0.603 156.7 املؤهالت العلمية

 0.04 104.52 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.432 82.53 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
 5.59اخلاصة بسنوات اخلربة يف جمال التدقيق الداخلي قدرت  SIGخالل اجلدول أن قيمة  نالحظ من

وعليه يف هذه احلالة نرفض فرضية العدم  ٪40عند مستوى ثقة  α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة اجلدولية 
تقييم  وحتسني املدقق  ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول أن سنوات اخلربة العملية يف جمال التدقيق تؤثر على

وهي  0.626قدرت بة   v de cramer كما أن قيمة الداخلي لنظام الرقابة الداخلية أثناء تنفيذه ملهمة التدقيق،
مرتفعة نسبيا تدل على أن العالقة قوية نوعا ما،  يف حني أن بقية املعامالت كانت أكرب من قيمة الداللة اجلدولية 

0.05=α  املؤهالت العلميةوابلتايل هنا نقبل فرضية العدم أبن كال من املستوى الوظيفي و  ٪40عند مستوى ثقة 
والشهادات املهنية يف جمال التدقيق مستقلة عن الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثانية  أي ال تؤثر على 

 .دور املدقق الداخلي يف تقييم جناعة الرقابة الداخلية عند تنفيذ نشاط التدقيق
 للفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية. 5: اختبار كاي 21جدول رقم 

 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة

 0.334 95.20 املستوى الوظيفي

 0.993 59..216 املؤهالت العلمية

 0.079 158.84 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.078 158.91 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  ملصدرا
عند مستوى ثقة  α=0.05هي أكرب من مستوى الداللة اجلدولية   SIGنالحظ أن كل معامالت االرتباط  

وسنوات اخلربة يف جمال  املؤهالت العلميةوهذا يعين قبول فرضية العدم أي أن كل من املستوى الوظيفي و  40٪
ت املهنية يف التدقيق ال ت ؤثر ومستقلة عن الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية أي ال التدقيق  والشهادا

 ت ؤثر على دور املدقق يف تقييم جناعة إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ أنشطته.
 للفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثانية. 5: اختبار كاي21جدول رقم
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 SIG 5معامل كاي املراقبة متغري
 0.548 38.26 املستوى الوظيفي

 0.261 129.49 املؤهالت العلمية

 0.07 76.92 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.076 76.32 الشهادات املهنية يف التدقيق

  SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
عند مستوى ثقة  α=0.05أكرب من مستوى الداللة اجلدولية  هي  SIGنالحظ أن كل معامالت االرتباط  

وسنوات اخلربة يف جمال  املؤهالت العلميةوهذا يعين قبول فرضية العدم أي أن كل من املستوى الوظيفي و  40٪
نية أي ال التدقيق  والشهادات املهنية يف التدقيق ال ت ؤثر ومستقلة عن الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثا

 ت ؤثر على دور املدقق الداخلي يف تقييم ممارسات احلوكمة وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي.

 للفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية الثانية. 5: اختبار كاي 25جدول رقم

 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 0.862 48.26 املستوى الوظيفي

 0.841 161.05 ةاملؤهالت العلمي

 0.002 158.84 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.669 158.91 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
اخلاصة بسنوات اخلربة يف جمال التدقيق الداخلي قدرت بة  SIGنالحظ من خالل اجلدول أن قيمة  

وعليه يف هذه احلالة نرفض فرضية ،  ٪40عند مستوى ثقة  α=0.05ستوى الداللة اجلدولية وهي أقل من م 0.002
العدم ونقبل الفرضية البديلة اليت تقول أن سنوات اخلربة العملية يف جمال التدقيق ت ؤثر على دور املدقق يف التأكيد 

على جتسيد حوكمة الشركات ، كما أن  على فعالية نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحتسينهما مبا ينعكس
وهي مرتفعة نسبيا تعرب على أن العالقة قوية، يف حني أن بقية املعامالت   5.21تقدر بة   v de cramerقيمة 

وابلتايل هنا نقبل فرضية العدم أبن كال من  ٪40عند مستوى ثقة  α=0.05كانت أكرب من قيمة  الداللة اجلدولية 
والشهادات املهنية يف جمال التدقيق مستقلة عن الفرضية الفرعية الرابعة  هالت العلميةاملؤ املستوى الوظيفي و 

للفرضية الرئيسية الثانية أي ال ت ؤثر على دور املدقق يف تقييم وحتسني نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر مبا 
 ينعكس على جتسيد حوكمة الشركات.

 فرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة.للفرضية ال 5: اختبار كاي 23جدول رقم 
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 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 1.443 25.14 املستوى الوظيفي

 1.242 178.24 املؤهالت العلمية

 1.127 114.12 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.51 11.11 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSSمج : من إعداد الباحثة اعتمادا على بران املصدر
عند مستوى  α=0.05هي أكرب من مستوى الداللة اجلدولية   SIGنالحظ أن كل معامالت االرتباط  

وسنوات اخلربة يف  املؤهالت العلميةوهذا يعين قبول فرضية العدم أي أن كل من املستوى الوظيفي و  ٪40ثقة 
الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة جمال التدقيق  والشهادات املهنية يف التدقيق ال ت ؤثر ومستقلة عن 

 .أي ال ت ؤثر على مراعاة املدقق الداخلي للمخاطر عند إعداد تقرير التدقيق ومتابعته

 للفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثالثة. 5: اختبار كاي 24جدول رقم 

 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 0.2 81.84 املستوى الوظيفي

 1.131 182.12 املؤهالت العلمية

 1.388 111.22 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 1.151 141 الشهادات املهنية يف التدقيق

  SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
وهي 5.531اخلاصة ابلشهادات املهنية يف التدقيق الداخلي قدرت  SIGنالحظ من خالل اجلدول أن قيمة 

وعليه يف هذه احلالة نرفض فرضية العدم ونقبل  ٪40عند مستوى ثقة  α=0.05أقل من مستوى الداللة اجلدولية
الفرضية البديلة اليت تقول أن الشهادات املهنية يف جمال التدقيق تؤثر على تواصل املدقق الداخلي مع االدارة العليا، 

 5.239تقدر بة   v de cramerبعة تقرير التدقيق، كما أن قيمة وجملس االدارة، وجلنة التدقيق عند اعداد ومتا
وهي مرتفعة نسبيا تعرب على أن العالقة قوية،ب ين الشهادات املهنية يف التدقيق وبني تواصله مع أجهزة احلوكمة 

عند  α=0.05عند إعداد تقرير التدقيق ومتابعته، يف حني أن بقية املعامالت كانت أكرب من قيمة الداللة اجلدولية 
وسنوات اخلربة  املؤهالت العلميةوابلتايل هنا نقبل فرضية العدم أبن كال من املستوى الوظيفي و  ٪40مستوى ثقة 

 يف جمال التدقيق مستقلة عن الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثالثة.

 لالستبيان ككل. 5: اختبار كاي22جدول رقم
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 SIG 5معامل كاي متغري املراقبة
 0.175 153.37 املستوى الوظيفي

 0.297 428.87 املؤهالت العلمية

 0.144 228.63 سنوات اخلربة يف جمال التدقيق

 0.046 79.4 الشهادات املهنية يف التدقيق

 SPSS: من إعداد الباحثة اعتمادا على برانمج  املصدر
وهي  أقل  5.592ية يف التدقيق قدرت اخلاصة ابلشهادات املهن SIGنالحظ من خالل اجلدول أن قيمة  

وعليه يف هذه احلالة نرفض فرضية العدم ونقبل  ٪40عند مستوى ثقة  α=0.05من مستوى الداللة  اجلدولية 
الفرضية البديلة اليت تقول أن الشهادات املهنية يف جمال التدقيق تؤثر على االستبيان ككل، أي أن الشهادات 

تؤثر على دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات حوكمة الشركات،   املهنية للمدققني الداخليني
وهي تعرب على أن هذه العالقة قوية جدا، يف حني أن بقية  5.402ق درت بة   v de  cramer كما أن قيمة 

ن كال من املستوى وابلتايل هنا نقبل فرضية العدم أب ٪40عند مستوى ثقة  α=0.05املعامالت كانت أكرب من قيمة 
وسنوات اخلربة يف جمال التدقيق مستقلة عن فقرات االستبيان جمتمعة ككل ال تؤثر يف  املؤهالت العلميةالوظيفي و 

 دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات حوكمة الشركات.

يف املبحث األخري  وقصد التعمق أكثر يف موضوع الدراسة، وبعد إثبات صحة كل الفرضيات، سنحاول
إبراز أمهية  وأثر كل فرضية من الفرضيات الرئيسية الثالث على الفرضية المجالية لدراسة، وكذلك اختبار االرتباط 

بني دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر ودوره يف جتسيد متطلبات احلوكمة  من خالل صياغة مناذج خطية  
 لبلوغ هذه األهداف. spssابالعتماد على الربانمج الحصائي 
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 املبحث الثالث:منوذج الدراسة املقرتح.

مت إثبات صحة كل الفرضيات اليت مت صيغتها يف بداية الدراسة يف املباحث السابقة، مبعىن أن أعمال  
خالل  املدققني الداخليني يف الشركات حمل الدراسة تساهم يف إدارة املخاطر و جتسيد متطلبات احلوكمة وهذا من

، وقصد حتديد أي من -التخطيط، التنفيذ، البالغ واملتابعة -املراحل الثالث الرئيسية للتدقيق الداخلي وهي
املراحل الثالث األخري ي ساهم بدرجة أكرب يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة سنحاول أن نربط هذه 

ية وهذا استنادا إىل بياانت االستبياانت املستلمة،  الفرضيات يف شكل معادلة خطية توضح نسبة مسامهة كل فرض
 كما سنحاول اختبار مدى وجود عالقة بني مسامهة املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر وجتسيده ملتطلبات احلوكمة.

 املطلب األول: منوذج الدراسة

اردة يف النموذج األصلي الذي نعرض يف املطلب املوايل منوذج الدراسة املبسط وهذا بعد تقليص عدد املتغريات الو  
مت عرضه سابقا، والرتكيز على املراحل الثالث الرئيسية لألعمال التدقيق الداخلي متمثلة يف التخطيط، التنفيذ، البالغ 

 واملتابعة.

 وعليه هنا منيز وجود ثالثة متغريات مستقلة ومتغري اتبع كما يلي:

I- :املتغريات املستقلة 
ناء التخطيط للتدقيق الداخلي حيرص املدقق على مراعاة املخاطر احمليطة ابلشركة حيث أث التخطيط للتدقيق: .1

عند حترير اخلطة، كما حيرص على التواصل مع كل من الدارة العليا، جملس الدارة وجلنة التدقيق حول هذا 
 املخطط وعند كل تغيري يف اخلطة أو يف مواردها؛

ي على تقييم نظم الرقابة الداخلية القائمة يف الشركة والتأكد من : حيث ي ركز املدقق الداخلتنفيذ التدقيق .5
فعاليتها،كما حيرص أثناء تنفيذه ملهام التدقيق على تقييم ومراجعة نظم إدارة املخاطر والتأكد من أن املخاطر 

 هذا مت حتديدها وتقييمها وتبليغها ابلشكل املطلوب وكذا تقدميه للتوصيات إن كانت لديه إمكانية لتحسني
النظام، كما يقوم املدقق بتقييم ممارسات احلوكمة وحتسينها، ويف نفس الوقت أثناء تنفيذه هذه املهام حيرص 

 على التواصل مع األطراف الداخلية للحوكمة؛
حيرص املدقق الداخلي أثناء إعداده لتقرير التدقيق على توريد كل املعلومات تبليغ نتائج التدقيق ومتابعتها:  .2

ابملخاطر احمليطة ابلشركة، وتبليغ التقرير إىل كل األطراف اليت من شأهنا أن تويل أمهية إىل هذا التقرير، اخلاصة 
وعمل املدقق ال ينتهي إببالغ النتائج بل يلتزم مبتابعة االستجابة إىل املالحظات والتوصيات الواردة يف التقرير 

 ير.من طرف الدارة العليا، وكذا اجلهة اليت تلقت التقر 
II- إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات حوكمة الشركات. :املتغري التابع 

 حيث ننوه أن الفرضية الرئيسية الكلية للدراسة مت صياغتها ابلشكل التايل:
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 ُيساهم التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف الشركة وينعكس على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات

 خطيط والتنفيذ واملتابعة كما هو مقسم يف الفرضيات الرئيسية كما يلي:فالتدقيق الداخلي يؤثر من خالل الت

 :النموذج املبسط54شكل رقم
 
 

                  

 

 

 

 من تصور الباحثةاملصدر: 

 
 اختبار صالحية النموذج املطلب الثاين: 

ج على املتغري التابع وهذا استنادا سيتم يف هذا اجلزء حماولة  اختبار فرضية أتثري املتغريات املستقلة للنموذ  
 ، والنتائج يتم تلخيصها يف اجلداول املوالية: االحندار اخلطي املتعددإىل أسلوب 

 : املتغريات املستقلة والتابعة 22جدول رقم

 SPSSبرانمج املصدر: 
نالحظ يف جداول حتليل االحندار اخلطي املتعدد أن اجلدول األول ينب لنا املتغريات املستقلة واملتغري التابع، 

غري التابع هي الفرضية الكلية ويف هذه احلالة املتغري املستقل هي الفرضيات الرئيسية األوىل والثانية والثالثة، أما املت
 .لالستبيان

 : معامالت االرتباط والتحديد للنموذج67جدول رقم
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,999a ,998 ,998 2,470 

a. Valeurs prédites : (constantes), UPO3, UPO2, UPO1 
 

 SPSSبرانمج املصدر: 

Variables introduites/suppriméesb 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 UPO3, UPO2, UPO1 . Entrée 

TOTAL/variable dépendent  

 التدقيق الداخلي               

 اإلبالغ واملتابعة

 تنفيذ التدقيق

 التخطيط للتدقيق

إدارة املخاطر 
متطلبات  وجتسيد

 احلوكمة
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 -الصالحية الكلية للنموذج -: حتليل تباين خط االحندار68جدول رقم

 
ANOVAb 

 

Modèle 
Somme des 

carrés Ddl 
Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 216535,820 3 72178,607 11829,094 ,000a 

Résidu 518,652 85 6,102   
Total 217054,472 89    

 

 SPSSبرانمج املصدر: 
، وابلتايل  1وهو تقريبا مساوي لة  5.44كما هو موضح يف اجلدولني السابقني ، فان معامل االرتباط هو  

، هذا يعين أنه 5,442هناك ارتباط قوي جدا بني املتغري املستقل واملتغريات التابعة، كما أن معامل التحديد يساوي 
ع )إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة ( مفسر ابلتغري يف املتغريات املستقلة من التباين يف املتغري التاب 44.2%

)مراحل التدقيق الداخلي(، أي التخطيط للتدقيق الداخلي، تنفيذ التدقيق الداخلي، التبليغ واملتابعة. ومستوى 
، وهذا دليل أبن  α=5,50وهو أقل  بكثري  من مستوى الداللة اجلدولية  5,55يساوي  SIGالداللة احملسوبة

 النموذج ذو أمهية إحصائية.

 

 املطلب الثالث:  حتليل االحندار املتعدد بني الفرضيات الرئيسية والفرضية الكلية
سنحاول يف هذا املطلب صياغة عالقة خطية بني التدقيق الداخلي ومسامهته يف إدارة املخاطر وجتسيد  

لتخطيط، التنفيذ، البالغ واملتابعة( وهذا استنادا إىل أحد أهم متطلبات احلوكمة من خالل مراحله الثالث ) ا
وهو حتليل االحندار اخلطي، وهذا بعد أن أثبتنا أن البياانت تتبع التوزيع  spssاألساليب الحصائية يف برانمج 

ب أنه يبني حجم الطبيعي، ابلضافة إىل التأكيد على وجود عالقة ارتبط قوية بني املتغريات، ومن مزااي هذا األسلو 
 مسامهة كل متغري مستقل يف التأثري على املتغري التابع من خالل املعامالت.

 واجلدول املوايل يلخص النتائج الحصائية املتحصل عليها:
 

 نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار وأتثري املتغريات املستقلة على إدارة املخاطر وحوكمة الشركات.: 21جدول رقم 
 

aficientsCoef 

Modèle 

Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,456 2,204  1,114 ,268 

UPO1 1,013 ,029 ,266 35,426 ,000 

UPO2 ,994 ,011 ,665 90,143 ,000 

UPO3 ,744 ,031 ,190 24,046 ,000 

a. Variable dépendante : TOTAL 
 

 SPSSبرانمج املصدر: 
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I- فرضية مقطع خط االحندار 

 يتم صياغة الفرضية كالتايل:
  ؛مقطع خط االحندار مساوي للصفر: H0فرضية العدم  -

 مقطع خط االحندار ال يساوي للصفر.  :H1الفرضية البديلة -

 5.322وأن مستوى الداللة احملسوبة قدر ،  3.902من خالل اجلدول نالحظ أن مقطع خط االحندار قدر بة  
وعليه نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة ، وابلتايل مقطع   α=0.05وهو أكرب من مستوى الداللة اجلدولية 

 .5االحندار يف هذه احلالة هو

II- فرضيات ميل خط االحندار 

 الفرضية األوىل -1
 يتم صياغة الفرضية كالتايل: 

يس ألعمال التخطيط للتدقيق الداخلي أثر على إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات ل:  H0فرضية العدم  -
 احلوكمة؛

ألعمال التخطيط للتدقيق الداخلي أثر على إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات  : H1الفرضية البديلة -
 احلوكمة.

يف إدارة املخاطر  للفرضية األوىل واليت تعرب عن التغري املتوقع  Bêtaيظهر من خالل اجلدول أن معامل  
وهي قيمة لبأس هبا، تعرب  5.322وجتسيد متطلبات احلوكمة عند تنفيذ مراحل التخطيط للتدقيق الداخلي  بلغت 

اجلدولية ومبستوى  Tوهي أكرب من قيمة  20.932حمسوبة تقدر بة  Tعن التأثري االجيايب يف العالقة، وبداللة قيمة 
ويف هذه احلالة  وابلتايل فهي ذات معنوية،  α=0.05وى الداللة اجلدولية وهي أقل من مست  5.55داللة  حمسوبة 

هناك أثر ذو داللة إحصائية للفرضية األوىل على الفرضية يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي أن 
لدراسة تساهم يف ، وهذه النتيجة تشري إىل أن أعمال التخطيط للتدقيق الداخلي يف الشركات حمل االعامة للدراسة

 إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة.
 الفرضية الثانية -5

 يتم صياغة الفرضية كالتايل:
 ؛ليس ألعمال تنفيذ التدقيق الداخلي أثر على إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة: H0فرضية العدم  -

 .املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة ألعمال تنفيذ للتدقيق الداخلي أثر على إدارة: H1الفرضية البديلة -

للفرضية الثانية واليت ت عرب عن التغري املتوقع يف إدارة املخاطر   Bêtaيظهر من خالل اجلدول أن معامل  
وهي قيمة جيدة، تعرب عن التأثري  5.220وجتسيد متطلبات احلوكمة عند تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي  بلغت 
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اجلدولية ومبستوى داللة  Tوهي أكرب من قيمة  45.192حمسوبة تقدر بة  Tلة قيمة االجيايب يف العالقة، وبدال
ويف هذه احلالة يتم رفض فرضية العدم وقبول  وابلتايل فهي ذات معنوية،  α=0.05وهي أقل من قيمة   5.555

، وهذه النتيجة دراسةهناك أثر ذو داللة إحصائية للفرضية الثانية على الفرضية العامة للالفرضية البديلة أي أن 
تشري إىل أن تنفيذ أعمال للتدقيق الداخلي يف الشركات حمل الدراسة تساهم يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات 

 احلوكمة.

 الفرضية الثالثة -3

 يتم صياغة الفرضية كالتايل:
وجتسيد متطلبات ليس ألعمال تبليغ ومتابعة التدقيق الداخلي أثر على إدارة املخاطر :  H0فرضية العدم  -

 احلوكمة؛

ألعمال تبليغ ومتابعة التدقيق الداخلي أثر على إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات : H1الفرضية البديلة -
 احلوكمة.

للفرضية الثالثة واليت ت عرب عن التغري املتوقع يف إدارة املخاطر   Bêtaيظهر من خالل اجلدول أن معامل  
وهي قيمة لبأس هبا ، تعرب عن  5.14غ نتائج التدقيق الداخلي ومتابعتها  بلغت وجتسيد متطلبات احلوكمة عند تبلي

اجلدولية ومبستوى  Tوهي أكرب من قيمة  35.532حمسوبة تقدر بة   Tالتأثري االجيايب يف العالقة، وبداللة قيمة 
ويف هذه احلالة  نوية،وابلتايل فهي ذات مع  α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة اجلدولية   5.55داللة حمسوبة 

هناك أثر ذو داللة إحصائية للفرضية الثانية على الفرضية العامة يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة أي أن 
، وهذه النتيجة تشري إىل أن أعمال التبليغ واملتابعة  للتدقيق الداخلي يف الشركات حمل الدراسة تساهم يف للدراسة

 د متطلبات احلوكمة.إدارة املخاطر وجتسي

 كما يلي:   Bêtaوعليه ميكن صياغة الفرضية الكلية انطالقا من الفرضيات اجلزئية واستنادا إىل معامالت 

UPO=0.266upo1+0.665upo2+0.19upo3 

 حيث أن:

- UPOدور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات حوكمة الشركات؛ : 
- upo1 الداخلي؛:  أعمال التخطيط للتدقيق 
- upo2أعمال تنفيذ التدقيق الداخلي؛ : 
- upo3.أعمال البالغ واملتابعة : 
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III-  اختبارwatson-Durbin 

للنموذج، حيث نشري إىل أن هذا االختبار خيترب  ابلنسبة  1.698بة  Durbin-watsonقدرت قيمة  
كلما كان النموذج حمقق ، أي   3فرضية االستقالل الذايت لألخطاء ، فقيمته كلما اقرتبت وكانت يف حدود رقم 

 االستقالل موجود، وابلتايل نستنتج يف هذه احلالة أن النموذج حيقق االستقالل الذايت بني األخطاء.

 املطلب الرابع:عالقة مسامهة املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر بتجسيد متطلبات احلوكمة 

املخاطر وكذا جتسيد متطلبات احلوكمة من خالل بعد التعرف على درجة مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة 
مراحله الثالث ابتداء من التخطيط، مرورا ابلتنفيذ، حىت مرحلة التقرير واملتابعة، سنحاول يف هذا املطلب اختبار 
وجود عالقة أتثري بني مسامهة املدقق يف إدارة املخاطر وانعكاس هذا الدور على جتسيد متطلبات احلوكمة من 

 املتغريين بعالقة خطية اعتمادا على منوذج االحندار اخلطي البسيط. خالل ربط

I- اختبار صالحية العالقة 

من خالل ربط املتغريين املستقل)مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر( واملتغري التابع)مسامهة التدقيق 
 لتالية:، نلخص اجلداول اSPSSالداخلي يف جتسيد متطلبات احلوكمة(من خالل برانمج 

 : معامالت االرتباط والتحديد للنموذج70جدول رقم
Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 ,348a ,177 ,101 79.223 

 

 SPSSبرانمج املصدر: 
 

 -الصالحية الكلية للنموذج -:حتليل تباين خط االحندار71جدول رقم

bOVAAN 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 36122.032 1 36122.032 213.797 a.000 

Residual 14699.069 87 168.955   

Total 50821.101 88    

 SPSSبرانمج املصدر: 
، وابلتايل 1وي لة وهو تقريبا مسا 5.292كما هو موضح يف اجلدولني السابقني ، فان معامل االرتباط هو  

، هذا يعين أنه 5.211هناك ارتباط قوي جدا بني املتغري املستقل واملتغريات التابعة، كما أن معامل التحديد يساوي 
من التباين يف املتغري التابع )دور املدقق يف جتسيد متطلبات حوكمة الشركات( مفسر ابلتغري يف املتغري  21.1%
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وهو أقل  بكثري  من  5,55يساوي  SIG ة املخاطر(، ومستوى الداللة احملسوبة املستقل )دور املدقق  يف إدار 
 ، وهذا دليل أبن النموذج ذو أمهية إحصائية. α=5,50مستوى الداللة اجلدولية  

 

 

II- منوذج االحندار البسيط 
ته يف سنحاول يف هذا العنصر صياغة عالقة خطية بني مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر ومسامه

حتليل االحندار اخلطي، وهذا بعد أن أثبتنا أن البياانت تتبع  احلوكمة وهذا استنادا إىل أسلوبمتطلبات جتسيد 
التوزيع الطبيعي، ابلضافة إىل التأكيد على وجود عالقة ارتباط قوية بني املتغريات، ومن مزااي هذا األسلوب أنه 

 على املتغري التابع من خالل املعامالت. يبني حجم مسامهة كل متغري مستقل يف التأثري
 واجلدول املوايل يلخص النتائج الحصائية املتحصل عليها:

 نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار وأتثري املتغريات املستقلة على إدارة املخاطر وحوكمة الشركات.: 75جدول رقم 
 

 
aCoefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37.544 10.168  3.692 .000 

Risk .720 .049 .843 14.622 .000 

 SPSSبرانمج املصدر: 
 

I- فرضية مقطع خط االحندار 
 يتم صياغة الفرضية كالتايل:

  مقطع خط االحندار مساوي للصفر؛: H0فرضية العدم  -

 .مقطع خط االحندار ال يساوي للصفر :H1بديلةالفرضية ال -

وهو  5.55وأن مستوى الداللة احملسوبة قدر ،  3.902من خالل اجلدول نالحظ أن مقطع خط االحندار قدر بة  
وعليه نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة ، وابلتايل مقطع   α=0.05أقل من مستوى الداللة اجلدولية 

 . 22.09الة هواالحندار يف هذه احل

III- فرضية ميل خط االحندار 

 يتم صياغة الفرضية كالتايل: 
ليس ملسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر انعكاس على جتسيد متطلبات حوكمة :  H0فرضية العدم  -

 الشركات؛
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ة ملسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر انعكاس على جتسيد متطلبات حوكم: H1الفرضية البديلة -
  الشركات؛

للفرضية واليت تعرب عن التغري املتوقع يف جتسيد متطلبات   Bêtaيظهر من خالل اجلدول أن معامل  
وهي قيمة جيدة، تعرب عن التأثري االجيايب يف  5.292احلوكمة عند مسامهة املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر  بلغت 

  5.55اجلدولية ومبستوى داللة حمسوبة  Tي أكرب من قيمة وه 319.23حمسوبة تقدر بة  Tالعالقة، وبداللة قيمة 
ويف هذه احلالة يتم رفض فرضية العدم  وابلتايل فهي ذات معنوية،  α=0.05وهي أقل من مستوى الداللة اجلدولية 

هناك أثر ذو داللة إحصائية ملسامهة املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر على وقبول الفرضية البديلة أي أن 
 يد متطلبات حوكمة الشركات يف الشركات حمل الدراسة.جتس
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 :الفصل خالصة

استهدفت الدراسة امليدانية بشكل أساسي دراسة وحتليل مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر  
جلزائرية، وانعكاس هذا الدور على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات يف جمموعة من شركات املسامهة يف البيئة ا

حيث أشارت نتائج التحليل الحصائي واختبار الفرضيات، أن التدقيق الداخلي يف الشركات حمل الدراسة من 
خالل مراحله الثالث)التخطيط، التنفيذ، االبالغ واملتابعة( ي ساهم بشكل اجيايب يف إدارة املخاطر وكذلك جتسيد 

د كبري بني املدققني الداخليني يف هذه الشركات، كما متطلبات حوكمة الشركات، وهذا بوجود  اتفاق إىل ح
وجدان أن اختالف اخلصائص املرتبطة ابملدققني من شركة إىل أخرى ليس له أثر كبري على جتسيد هذا الدور فقط 

أن كلما كان املدقق  3فيما خيص عدد الشهادات املكتسبة يف جمال التدقيق، حيث تبني من خالل اختبار كاي 
كتسب لشهادات مهنية يف جمال التدقيق الداخلي كلما ساهم هذا يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات الداخلي م

 احلوكمة بشكل أفضل.

ويف نفس السياق مت اختبار منوذج رايضي عالقايت خطي يربط بني نشاط التدقيق الداخلي يف الشركة من  
املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة، حيث أظهرت  خالل املراحل الثالث الرئيسية للتدقيق الداخلي وبني إدارة

النتائج أن هذه املسامهة تزيد وتكون بشكل أكرب أثناء تنفيذ نشاط التدقيق الداخلي، كما انه استنادا لنتائج 
أسلوب االحندار اخلطي البسيط وجدان أن وجود مسامهة للتدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر سينعكس بشكل 

 حوكمة الشركات جملموع الشركات حمل الدراسة.  ملتطلبات اجيايب على جتسيده
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هدفت الدراسة إىل بيان و قياس مدى مسامهة وظيفة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر من خالل االستناد إىل 
، إضافة إىل قياس مدى انعكاس هذا الدور على منهج التدقيق الداخلي القائم على التقارب مع املخاطر يف مراحل عمله

جتسيد متطلبات حوكمة الشركات من خالل قياس مدى التواصل مع أطراف داخلية ابلشركة  هلا دور إجيايب يف جتسيد 
ما مدى هذه األخرية ابلتطبيق على جمموعة من الشركات يف اجلزائر، و هذا من خالل الجابة على الشكالية التالية: 

حيث ة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر، و انعكاسه على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات يف الشركة اجلزائرية، مسامه
أن معاجلة هذه الشكالية اقتضى مخسة فصول،  ثالثة فصول نظرية و فصلني تطبيقيني، ابلنسبة للفصل األول حاولنا 

 الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي اليت تنظمه، و استنادا إىل إاثرة اجلانب النظري للتدقيق الداخلي يف ظل املعايري
، و استخالص أهم العناصر اليت ركز عليها هذا التوجه اجلديد، أما الفصل IIAما هو صادر عن معهد املدققني الداخليني

ر داخل الشركة، و أهم املبادئ اليت الثاين فقد عمدان إىل التطرق إىل اجلوانب املفاهيمية املرتبطة بوظيفة إدارة املخاط
حتكمها، إضافة إىل املراحل اليت ي ستند عليها يف إدارة خماطر الشركة من جهة، ومن جهة أخرى تناول األدوار اليت يضطلع 

و هذا هبا املدقق يف تقييم و حتسني نظام إدارة املخاطر، وحماولة إبراز الطبيعة التكاملية بني هتني الوظيفتني يف الشركة، 
دائما ابلرجوع إىل مراجع صادرة عن منظمات مهنية دولية، حيث مت االستناد على إصدارات ملعهد إدارة املخاطر، معهد 
املدققني الداخليني، وكذا جلنة االنتوساي، أما الفصل الثالث النظري و األخري تطرقنا فيه إبجياز إىل مفهوم حوكمة 

، و اليت تشكل املرجع املعتمد يف التقارب OECDالتعاون االقتصادي و التنميةالشركات و مبادئها الصادرة عن منظمة 
الذي استند إليه ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر، و كذلك األجهزة و اآلليات الداخلية اليت تساهم يف جتسيد احلوكمة يف 

النظرية بني متغريات الدراسة الثالثة من  الشركة وعالقتها ابلتدقيق، كما مت التطرق يف نفس الفصل إىل استنتاج العالقات
 أجل اختبارها يف اجلانب العملي.

أما اجلانب امليداين فقد عمدان إىل تقسيمه إىل فصلني نظرا لكثرة الفرضيات، حيث مت التطرق إىل واقع مهنيت 
ا عرض أسباب اختيار شركات التدقيق الداخلي و حوكمة الشركات و أهم الصعوابت اليت تعيقهما يف البيئة اجلزائرية، وكذ

املسامهة كأساس لالختبار، ليتم بعدها إجراء جمموعة من االختبارات و التحليالت الحصائية لقياس العالقة بني املتغريات 
الثالثة و معاجلة االستبيان الذي كان موجها للمدققني الداخليني على اختالف مناصبهم جملموعة من الشركات، حيث مت 

الفرضيات اليت مت صياغتها يف بداية الدراسة، و كذا اختبار مدى وجود ارتباط بني متغريات الدراسة، اختبار صحة 
 ابستعمال املنهج و األدوات الضرورية للتحليل.

و أكدت الدراسة وجود عالقة بني املتغريات الثالثة للدراسة، حيث ي ساهم التدقيق الداخلي من خالل مراحله 
يف إدارة املخاطر، ابلضافة إىل جتسيد متطلبات حوكمة الشركات جملموع  -نفيذ، البالغ و املتابعةالتخطيط، الت-الثالثة

 الشركات اليت كانت حمل الدراسة، و ميكن تلخيص نتائج الدراسة يف الشكل املوايل:     
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 تلخيص لنتائج الدراسة: 52شكل رقم

 

 H1.1 

 H1.2    

 0.266  H2.1  

 H2.2                                              

 0.655   

  

 H3.2  

   0.85 إدارة املخاطر 0.19 

 حوكمة الشركات 

 الفرضية 

 أتكيد الفرضية 
 عدم أتكيد الفرضية                     
 درجة مسامهة الفرضية الرئيسية يف جتسيد الفرضية الكلية 

  التحليالت الحصائية.من إعداد الباحثة استنادا إىل املصدر:

من أجل شرح هذا النموذج أكثر سنحاول تلخيص النتائج املتعلقة به يف هذا اجلدول، و اقرتاح بعض          
 التوصيات، وكذلك إرفاق املرجع الحصائي الذي يفسر هذه النتائج.

 :  تلخيص نتائج الدراسة73جدول رقم
 املرجع اإلحصائي التوصيات رضيةأهم النتائج اليت تربر الف التحقق الفرضيات

 حمققة الفرضية 

 كليا

ي عتمد على نظام إدارة املخاطر عند التخطيط  -
 للتدقيق؛

عند التخطيط يضع املدقق هدف تقييم فعالية  -

يتصنف خمطط جيب أن  -
 التدقيق ابملرونة؛

أن هتتم الشركة إبرساء  -

 التحليل الوصفي؛ -
لعينة  Tإختبار  -

الرقابة/إدارة املخاطر/أجهزة  إدارة املخاطر
 احلوكمة

 إدارة املخاطر التخطيط H1/1الفرضية 

 

 أجهزة احلوكمة

 التنفيذ  5/5الفرضية 
 ممارسات احلوكمة الرقابة الداخلية

اإلبالغ و  3/3الفرضية 
 املتابعة 

 املخاطر

 

 أجهزة احلوكمة

 خاطر و ينعكس على جتسيد متطلبات حوكمة الشركاتيساهم التدقيق الداخلي يف إدارة امل

H3.1 

H2.3 

H2.4 
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 الفرعية

 األوىل

للفرضية 
الرئيسية 

 األوىل

 نظام إدارة املخاطر؛
يتم ترتيب أولوايت نشاط التدقيق حسب أمهية  -

 اخلطر؛

 واحدة نظام لدارة املخاطر

الفرضية 
 الفرعية 

 الثانية

للفرضية 
الرئيسية 

 األوىل

يتواصل املدقق الداخلي مع الدارة  العليا، جملس  - حمققة كليا
دقيق، الدارة وجلنة التدقيق عند إعداد خمطط الت

 أو تعديله من أجل االعتماد؛
تقدمي املعلومات هلذه األطراف الثالثة عند كل  -

 تغيري يف برانمج العمل أو املوارد.

ضرورة إنشاء جلنة تدقيق  -
 يف الشركة؛ 

تعزيز العالقة مع جلنة  -
 التدقيق عند التخطيط؛

الفصل بني مهام املدير  -
العام و رئيس جملس 

 االدارة 

 التحليل الوصفي؛ -
لعينة Tتبار إخ -

 واحدة

 الفرضية 

 األوىل

استناد املدقق الداخلي على نظام إدارة املخاطر، و  حمققة كليا
مراعاته ملتطلبات الدارة العليا، جملس الدارة، جلنة 

إدارة  التدقيق عند التخطيط للتدقيق يساهم يف
 املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة.

 معامل االرتباط - 
حتليل االحندار  -

 تعددي املاخلط
حتليل التباين  -

ANOVA 

 الفرضية

 الفرعية

 األوىل

للفرضية 
الرئيسية 

 الثانية

عند تنفيذ أنشطة التدقيق يتم تقييم كفاءة وفعالية  - حمققة كليا
 ومشولية نظام الرقابة الداخلية؛

 التحليل الوصفي؛  - 
لعينة Tاختبار  -

 واحدة

 الفرضية 
 الفرعية 
 الثانية

للفرضية 
الرئيسية 

 يةالثان

عند تنفيذ أنشطة التدقيق يتم تقييم كفاءة نظام  - حمققة كليا
إدارة املخاطر و حتسينه من خالل اخلدمات 

 االستشارية؛

تنبيه األجهزة العليا للشركة  -
إىل أمهية وجود نظام 
 لدارة املخاطر عند غيابه؛

أن ال يتجاوز املدقق دوره  -
أن يصبح هو من يقوم 

 إبدارة املخاطر.

 في؛التحليل الوص -
لعينة Tإختبار  -

 واحدة
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الفرضية 
 الفرعية 

 الثالثة

للفرضية 
الرئيسية 

 الثانية

عند تنفيذ أنشطة التدقيق حيرص املدقق على  - حمققة كليا
تقييم ممارسات حوكمة الشركات، و إدخال 

 حتسينات عليها كلما أمكن؛
حيدد دوره يف التقييم من طرف الدارة العليا،  -

 دقيق وجملس الدارة، وجلنة الت

عقد دورات تدريبية  -
تة ّعرف املدقق ابحلوكمة و 
ما ارتتبط هبا من مفاهيم 

 و مبادئ

 التحليل الوصفي؛ -
لعينة Tإختبار  -

 واحدة

الفرضية 
 الفرعية 

 الرابعة

للفرضية 
الرئيسية 

 الثانية

عند تنفيذ أنشطة التدقيق حيرص املدقق على فهم  - حمققة كليا
ثالثة للتدقيق العالقات التبادلية بني األبعاد ال

 الداخلي؛
يراعي املدقق متطلبات الدارة العليا، جملس  -

الدارة، عند تقييم و حتسني نظم الرقابة و إدارة 
املخاطر، وإبالغهم عن نتائج التقييم، إىل جانب 

 جلنة التدقيق. 

عقد دورات تدريبية  -
تة ّعرف ابالجتاهات اجلديثة 
للتدقيق يف ظل أبعاده 

ية الثالثة، وكذلك بتقن
G.R.C  

 التحليل الوصفي؛ -
لعينة Tإختبار  -

 واحدة

 الفرضية

 الثانية

تقييم املدقق لنظم الرقابة الداخلية و إدارة  املخاطر و  حمققة كليا
ممارسات حوكمة الشركات و حتسينهم عند تنفيذ 

إدارة املخاطر وجتسيد أنشطة التدقيق ي ساهم يف 
 متطلبات حوكمة الشركات.

 معامل االرتباط - 
ليل االحندار حت -

 تعدداخلطي امل
حتليل التباين  -

ANOVA 

الفرضية 
 الفرعية  

 األوىل 

للفرضية 
الرئيسية 

 الثالثة

يتم توريد كل املعلومات املتعلقة ابملخاطر يف  - حمققة كليا
تقرير التدقيق، وتصنيفها حسب درجات 

 اخلطورة، و اقرتاح توصيات للتقليص منها؛
تأكد من أهنا تعمل يتم متابعة نتائج التقرير و ال -

 على تقليص املخاطر.

التواصل مع األطراف  -
املعنية ابلتدقيق قبل إعداد 
التقرير لزالة أي التباس و 
توضيح النقاط من اجلهة 

 املعنية ابلتدقيق؛

 التحليل الوصفي؛ -
لعينة Tإختبار  -

 واحدة

الفرضية 
 الفرعية

 الثانية

للفرضية 

ة متطلبات الدارة العليا، جملس الدارة، يتم مراعا - حمققة كليا
 جلنة التدقيق عند إعداد تقرير التدقيق،

يتم مراقبة تنفيذ الجراءات املتخذة بشأن النتائج  -
 املبلغة لإلدارة،

يتم إبالغ الدارة العليا، وجملس الدارة، وجلنة  -

تشجيع التواصل مع  -
لدارة العليا أو جلنة ا

التدقيق حول االختالالت 
و احللول و التحسينات و 

 الجراءات التصحيحية.

 التحليل الوصفي؛ -
لعينة Tإختبار  -

 واحدة
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الرئيسية 
 الثالثة

التدقيق بدى االستجابة ملالحظات و توصيات 
 املدقق.

 الفرضية 

 الثالثة 

م راعاة املدقق الداخلي لدارة املخاطر و تطلعات  - حمققة كليا
الدارة و جلنة التدقيق عند توصيل النتائج و 

إدارة املخاطر و تجابة هلا يساهم يف مراقبة االس
 جتسيد متطلبات حوكمة الشركات.

 معامل االرتباط - 
حتليل االحندار  -

 تعدداخلطي امل
حتليل التباين  -

ANOVA 

العالقة بني 
إدارة 

املخاطر و 
جتسيد 

متطلبات 
 احلوكمة

مسامهة املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر عند إدارة  ارتباط جيد
ل اجيايب على  جتسيد  متطلبات أنشطته تنعكس بشك

 حوكمة الشركات. 

 معامل االرتباط - 
حتليل االحندار  -

 اخلطي املعتمد
حتليل التباين  -

ANOVA 

 من إعداد الباحثة استنادا إىل التحليالت الحصائية. املصدر:

يف ظل  من خالل اجلدول الظاهر أعاله نالحظ أن كل فرضيات الدراسة قد حتققت و بشكل كلي، و          
 حتليالت الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية و اليت تبقى خاصة مبجموع الشركات اليت أ جريت عليها الدراسة:

 يستند املدقق الداخلي على نظام إدارة املخاطر يف الشركة عند التخطيط لنشاط التدقيق الداخلي؛  -
دارة، و جلنة التدقيق عند إعداد خمطط التدقيق يتواصل املدقق الداخلي مع كل من الدارة العليا، جملس ال -

 الداخلي من أجل املوافقة أو العتماد، أو عند كل تغيري يف برانمج العمل أو املوارد؛
حيرص املدقق الداخلي عند تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي على التأكد من كفاءة و فعالية نظم الرقابة  -

 كات، و اقرتاح التحسينات من خالل اخلدمات الستشارية؛الداخلية و إدارة املخاطر و حوكمة الشر 
عند تنفيذ أنشطة التدقيق حيرص املدقق على م راعاة متطلبات الدارة العليا، وجملس الدارة، وجلنة التدقيق  -

 فيما خيص دوره يف تقييم و حتسني نظم الرقابة و إدارة املخاطر، وتقييم ممارسات حوكمة الشركات ؛
رير التدقيق حيرص املدقق على توريد كل املعلومات اخلاصة ابملخاطر املرتبطة ابلنشاط حمل عند صياغة تق -

 التدقيق، واقرتاح حتسينات للتقليص منها، ابلضافة إىل متابعة االستجابة لتقريره لتقييم النتائج احملققة منه؛
التدقيق عند إعداد تقرير التدقيق، و  ي راعي املدقق الداخلي متطلبات الدارة العليا، و جملس الدارة، وجلنة -

إبالغ الدارة العليا بذلك، و يف املقابل إستالم حتديثات دورية منها تسمح له بتقييم الجراءات املتخذة من 
 طرفها؛
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يتم توثيق مهام املدقق الداخلي يف عملية إدارة املخاطر، إضافة إىل أعمال متابعة الستجابة لتقريره يف ميثاق  -
 الداخلي؛ التدقيق

من خالل النموذج الحصائي يظهر األثر الكبري للتدقيق الداخلي على إدارة املخاطر و جتسيد متطلبات  -
 احلوكمة أثناء تنفيذ أنشطة التدقيق؛

تعترب الدارة العليا يف الشركات حمل الدراسة الفاعلة األوىل يف أجهزة احلوكمة من خالل التواصل معها ورفع  -
ا بدرجة عالية، يف حني أن درجة التواصل كانت أقل مع كل من جملس الدارة و جلنة التدقيق تقارير التدقيق هل

 اليت تبقى غائبة يف أغلب الشركات؛
هناك ضعف يف استقاللية نشاط التدقيق الداخلي يف األجهزة العليا، ذلك أن التواصل يكون ابلدرجة األوىل  -

 جملس الدارة و جلنة التدقيق، مع الدارة العليا،يف حني أنه يكون أقل مع 
أغلب الشركات حمل الدراسة ال تعطي أمهية كبرية للشهادات املهنية املكتسبة يف التدقيق و ال تعريها األولوية  -

 يف التدرج الوظيفي للمدققني؛ 
 

 جوانب االتفاق و االختالف مع نتائج الدراسة السابقة:
ما مت التوصل إليه من خالل فصول الدراسة مع نتائج الدراسة من أجل قياس مسامهات الدراسة سنحاول مقارنة 

 السابقة.
 جوانب االتفاق -1
مجعت خمتلف الدراسات السابقة على بعض النتائج اليت جندها تتوافق مع ما مت التوصل إليه يف هذه أ

 الدراسة نوردها قيما يلي:
شركات مثل جملس الدارة، جلنة التدقيق، التدقيق الداخلي خيدم أطرافا متارس دورا هاما يف عملية حوكمة ال -

 الدارة العليا؛
يقوم املدقق الداخلي بتطبيق مدخل جديد هو التدقيق على أساس املخاطر للتقارب معها عند تنفيذ أنشطته،  -

 وتقدميه خدمات استشارية يف ذلك، ما ينعكس ابلجياب على تطبيق حوكمة الشركات؛
على تصميم و تشغيل نظام إدارة املخاطر، و أن التدقيق الداخلي ي ساهم يف الدارة العليا هي املسؤول األول  -

 تقييم هذا األخري و اقرتاح حتسينات عليه؛
غياب جلنة التدقيق الداخلي يف هيكل الشركة يعترب من أهم النقائص اليت تقف أمام جناح وظيفة التدقيق  -

 الداخلي؛
ظيفة إسناد لإلدارة و للجنة التدقيق، و حتقيق التفاعل اجليد معهم وظيفة التدقيق الداخلي هلا أمهية ابعتبارها و  -

 ينعكس بصورة إجيابية على وجود وظيفة حوكمة الشركات؛
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 تبقى استقاللية نشاط التدقيق الداخلي مهددة كونه خيضع لسيطرة الدارة العليا؛ -
هتم على شهادات مهنية يف جمال وجود نقائص على مستوى نوعية املدققني الداخليني، يتعلق األمر بعدم حياز  -

 التدقيق الداخلي، وعدم وجود تنوع مالئم يف التخصصات األكادميية،
 جوانب االختالف -3

 من خالل مقارنة نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة ملسنا بعض وجوه االختالف:
قة على خطة التدقيق السنوي، حول املصاد نور الدين مزايينختتلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج دراسة  -

حيث حسب هذا األخري يتم املصادقة عليها من طرف الدارة العليا فقط، يف حني أن نتائج هذه الدراسة 
بينت أنه يتم املصادقة على خطة التدقيق الداخلي السنوية من طرف الدارة العليا إىل جانب  جملس الدارة و 

 جلنة التدقيق؛
ع الدراسة السابقة كذلك حول طبيعة اخلدمات اليت يقدمها نشاط التدقيق الداخلي ختتلف نتائج الدراسة م -

حيث  حسب هذه الدراسة السابقة فان خدمات التدقيق هي خدمات أتكيدية أما اخلدمات االستشارية 
 فلها نصيب متواضع، يف حني وجدان من خالل هذه الدراسة أن املدقق أثناء تنفيذه ملهامه يركز على تقدمي

خدمات أتكيدية حول فعالية نظم الرقابة وإدارة املخاطر وممارسات احلوكمة، إىل جانب تقدمي خدمات 
 استشارية من أجل حتسني هذه األبعاد الثالثة للتدقيق الداخلي؛

 املسامهات اليت جاءت هبا الدراسة:
ع ابلربط بني متغريين فقط، إما كما لوحظ من الدراسات السابقة أهنا تطرقت إىل اجلوانب الشكلية للموضو        

التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر، أو التدقيق الداخلي و حوكمة الشركات، لصعوبة الربط بني ثالثة متغريات وإخبارها 
إحصائيا، ولكن يف جوف األزمات اليت عصفت ابلشركات وبروز كل من التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر و حوكمة 

ساهم يف جتاوز االختالالت فقد عمدت الباحثة إىل اختبار مسار يربط بني هذه املتغريات الشركات كمتطلبات ت
الثالثة جممعة مع بعضها البعض، حيث حاولنا قياس املدى الذي يذهب إليه املدقق يف إدارة املخاطر يف الشركة من 

وأهم العناصر اليت جيب الرتكيز عليها، و  خالل مراحل عمله املتمثلة يف التخطيط، مث التنفيذ، مث البالغ و املتابعة،
هذا بتبين هنج قائم على مقاربة مع املخاطر احمليطة ابلشركة يف إدارة أنشطته، ابلضافة إىل قياس املدى الذي يساهم به 
يف جتسيد متطلبات احلوكمة من خالل مراحل عمله، وهذا ابالعتماد على جمموعة من االختبارات الحصائية الوصفية 

االستداللية، واليت غحت لنا بقياس امتداد العالقة بني هذه املتغريات الرقابية الثالثة،كما عمدت الباحثة إىل صياغة و 
منوذجني إحصائني خطيني من أجل بلوغ أهداف الدراسة، يتعلق النموذج األول بدراسة عالقة التدقيق الداخلي إبدارة 

راحل عمله)التخطيط، التنفيذ، االبالغواملتابعة(، لبراز أمهية كل املخاطر وجتسيد متطلبات احلوكمة من خالل م
مرحلة، أما النموذج الثاين فيتعلق بدراسة العالقة بني دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر ودوره يف جتسيد متطلبات 

ياس درجته، حيث ورغم احلوكمة عند تنفيذ أنشطته، من خالل اختبار وجود ارتباط بني هذين املسارين من عدمه، وق
تعدد األسئلة الواردة يف االستبيان لكثرة املتغريات: إاّل أنه كان هناك اجتاه إجيايب يف الجابة عليها من طرف املدققني 
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شركة تنوع بني شركات خدماتية، وصناعية،  05الداخليني العاملني يف الشركات حمل الدراسة، واليت قدر عددها بة 
 تنوعها بني شركات عمومية اتبعة للدولة وشركات خاصة، وهو عدد مقبول يف ظل وجود وإنتاجية، إضافة إىل

صعوابت يف التجاوب مع موضوع يضم متغريات تبقى حساسة مثل التدقيق الداخلي و إدارة املخاطر يف البيئة 
 االقتصادية اجلزائرية.

ي يف إدارة املخاطر وجتسيد متطلبات حوكمة وخلصنا يف األخري أن هناك مسامهة اجيابية للتدقيق الداخل       
الشركات يف جمموع الشركات حمل الدراسة، حيث أن هذه النتائج من شأهنا أن تساهم يف تنمية الوعي لدى املدققني 
الداخليني حول أمهية تبين منهج جديد للتدقيق الداخلي قائم على التقارب مع املخاطر أثناء تنفيذه ملهامه، وتضمني 

ان فعالية عملية إدارة املخاطر يف األهداف الرئيسية لنشاطه، وكذا تشجيع التواصل الجيايب مع أطراف هدف ضم
متارس دورا إجيابيا يف التسيري وبناء اسرتاتيجيات الشركة، مبراعاة متطلباهتا واقرتاح حتسينات من شأهنا حتقيق قيمة 

 يت تبقى السبب األول يف تدهور الشركات.مضافة، مبا يساهم يف التحكم و التقليص من املخاطر، ال
 حدود الدراسة:

من خالل هذه الدراسة حاولنا إبراز و قياس مدى مسامهة نشاط التدقيق الداخلي يف إدارة خماطر الشركة و جتسيد     
 متطلبات حوكمة الشركات، حيث وصلنا إىل جمموعة من النتائج وهذا ابلسقاط على جمموعة من الشركات، إال أن

هذه النتائج تبقى حمدودة وكانت لتكون أكثر دقة، كون بعض املتغريات اليت ساهم يف جتسيد احلوكمة تبقى غائبة يف 
بعض الشركات مثل جلنة التدقيق الداخلي واليت تساهم بشكل إجيايب يف زايدة استقاللية نشاط التدقيق، ابلضافة إىل 

ئيس جملس االدارة يف بعض الشركات، مع العلم أن جملس االدارة حىت وجود تداخل بني وظيفة الرئيس املدير العام ور 
 يقوم بدوره بفعالية البد أن يضم أعضاء غري تنفيذيني مستقلني.

من جانب إدارة املخاطر كذلك هناك بعض الشركات يبقى إطار إدارة املخاطر غائبا فيها، وابلتايل يبقى 
حتدده له الدارة العليا، مع ضرورة حرصه على عدم جتاوز حدود  جمال تدخل التدقيق الداخلي حمدودا يف ظل ما

 تدخله أن يصبح هو من يقوم إبدارة املخاطر يف الشركة.
ومن جهة أخرى التغيري املستمر يف املعايري املنظمة للمهنة وإجراء تعديالت عليها جتعل الباحثة يف كل مرة 

يث نشري إىل أن آخر حتديث ملعطيات هذه الدراسة كان يف  تقوم مبراجعة الدراسة لتكييفها مع ماهو مستجد، ح
 .3512شهر مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي 

 :آفاق الدراسة
استكماال للدراسة وقصد التعمق أكثر يف هذا الطرح، تقرتح الباحثة بعض املواضيع اليت قد تكمل فكرة 

 الوصول إىل فهم جيد ملهنة التدقيق  الداخلي املوضوع، وتفتح آفاقا لزايدة البحوث يف هذا االجتاه، وتساهم يف
 خاصة يف ظل التطورات اليت تشهدها مؤخرا، وحماولة التقارب مع الطار الدويل الذي ينظمها،

 حيث نقرتح اختبار العالقات التالية على الشركات الناشطة يف البيئة اجلزائرية:
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فهذه قيق قيمة مضافة يف ظل املعايري الدولية، األبعاد الثالثة احلديثة للتدقيق الداخلي ودورها يف حت -
األبعاد تتمثل يف الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات، حسب ماهو وارد يف املعايري واليت يساهم 

 تقييمها وحتسينها يف إضافة قيمة للشركة؛
يث تعترب الدارة خط ح خطوط الدفاع الثالثة يف الشركة ودورها يف إرساء متطلبات حوكمة الشركات، -

الدفاع األول كوهنا اجلهة اليت تتحكم يف تسيري واختاذ القرارات، مث وظيفة الرقابة وإدارة املخاطر كخط دفاع 
اثين، مث التدقيق الداخلي والذي مت التطرق إليه يف هذا الطرح كخط دفاع اثلث، وتلعب هذه اخلطوط الثالثة 

 دورا متميزا يف إطار احلوكمة؛
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I- املراجع ابللغة العربية 

 الكتب

، 1، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ط-حداثة وتطور-التدقيق القائم على خماطر األعمالنظمي ،  إبراهيمي إيهاب -
 ؛3554

خ للنشر، اململكة العربية ، ترمجة: حممد عبد القادر الديسي، دار املرياملراجعة مدخل متكاملرتيز ، أ  لفنيأ -
 ؛3553السعودية،

 ؛3552، ديوان املطبوعات اجلامعية، -النظري واملمارسة التطبيقية اإلطار–املراجعة وتدقيق احلساابت بوتني حممد ،  -

دار صفاء للنشر  ،أدلة ونتائج التدقيق –املدخل إىل التدقيق و التأكيد احلديث اإلطار الدويل محد حلمي ،  أ مجعة -
 ؛ 3554عمان،  ،1ط توزيع،وال

  ؛3555، 1ط، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، املدخل احلديث لتدقيق احلساابتمجعة أمحد حلمي ،  -

 ؛3550، األردن، دار الصفاء للنشر والتوزيع، التدقيق احلديث إىلاملدخل مجعة أمحد حلمي ،  -

 ؛ 3554، األردن ،1طر الصفاء للنشر والتوزيع،، دا املدخل اىل التدقيق والتأكيد احلديث، مجعة أمحد حلمي -

، دار الصفاء للنشر ونتائج التدقيق( أدلةالدويل ) اإلطار -املدخل اىل التدقيق والتأكيد احلديثمجعة امحد حلمي ،  -
 ؛3554، األردن، 1والتوزيع، ط

، 1دار صفاء للنشر والتوزيع،ط  ،تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية وقواعد أخالقيات املهنةأمحد حلمي ،   مجعة -
 ؛3554عمان،

 ؛3552، االردن،1،،الوراق للنشر والتوزيع، طمراجعة احلساابت بني النظرية والتطبيقجربوع يوسف حممود ،  -

 ؛3515 ، األردن،1، مكتبة اجملتمع العريب  للنشر والتوزيع، ط(1تدقيق احلساابت)وداين لؤي حممد،  الوقاد سامي حممد، -

 ؛3552، 3، طتدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعيةيد ، زروايت رش -

، صندوق النقد العريب، معهد السياسات أطر أساسية ومعاصرة يف الرقابة على البنوك و إدارة املخاطر،  إبراهيم الكراسنة -
 ؛3552، أبو ظيباالقتصادية،
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 ؛3550، الدار اجلامعية، السكندرية، واق رأس املالاملراجعة الدولية وعوملة أسأمني ،   السيد امحد لطفي -

، الدار اجلامعية، دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واالداري )دراسة مقارنة(سليمان حممد مصطفى ،  -
 ؛3554، السكندرية

د، مشاكل التطبيق االطار النظري،املعايري والقواع-أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشاملسرااي حممد السيد ،  -
 3552، املكتب اجلامعي احلديث، السكندرية، العملي

، الدار اجلامعية، دراسة مقارنة-دور حوكمة الشركات يف معاجلة الفساد املايل واالداريسليمان حممد مصطفى ،  -
 ؛3554، السكندرية

بيئة تكنلوجيا املعلومات وعوملة أسواق  الرقابة واملراجعة الداخلية احلديثة يفعبد الوهاب نصر، شحاتة السيد شحاتة،  -
 ؛3552،3550الدار اجلمعية، السكندرية، -الواقع واملستقبل-املال

املفاهيم األساسية وىليات التطبيق وفقا للمعايري –، املراجعة اخلارجية عبد الوهاب نصر عليالصبان حممد غري ،  -
 ؛3553سكندرية، ، الدار اجلامعية، الالدولية املتعارف عليها واملعايري

 لدراسات األسواق املالية السالمية، ملسا-دراسة فقهية-حوكمة شركات املسامهةمحد بن حممد، أ الرزين -
 ؛3513السعودية،

 ؛3554، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، مراجعة العمليات املاليةالرماحي نواف حممد عباس ،  -

  ؛3559،عمان، 3،دار وائل للنشر،طلنظرية والعلميةالتدقيق من الناحية ا إىلمدخل متيمي هادي ،  -

 ؛3552، األردن، 9، دار وائل للنشر والتوزيع، طالناحية النظرية والعملية-علم تدقيق احلساابتخالد أمني  عبد هللا ،  -

 .5235دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، -الناحية النظرية والعملية-علم تدقيق احلساابتعبد هللا،  أمنيخالد  -

 

 اجملالت:

مسامهة النظام احملاسيب املايل يف تعزيز مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسي  بوطالعة حممد ، بوراس أمحد ، -
 ؛اجلزائر ،3510، جوان2العدد ، جملة البحوث االقتصادية واملالية، مهنة احملاسبة يف الشرق اجلزائري
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،  2،العدداألوسطالشرق -جملة املدقق الداخلي، املخاطر واالمتثال رةوإداالتقنية اخلاصة ابحلوكمة ايداف ساتيش ،  -
 ، الشرق األوسط؛3519سبتمرب 

دراسة لعينة -مالمح تطبيق التدقيق االسرتاتيجي يف العراقيونس الشعباين صاحل ابراهيم ، وعد حسني شالش اجلميلي،  -
،  3513، 4، العدد 9، اجمللدوالداريةعلوم االقتصادية لل االنبارلة جامعة جم ،-من الشركات الصناعية يف حمافظة نينوي

 العراق.

علوم ال، جملة تفعيل املراجعة الداخلية عن طريق النظام احملاسيب املايل يف الشركة اجلزائرية للسيارات الصناعيةيونس زين ،  -
 ؛، املركز اجلامعي الوادي،اجلزائر3515، 92نسانية، العددال

مع دراسة -العوامل احملددة جلودة وظيفة املراجعة الداخلية يف حتسني جودة حوكمة الشركاتكامل حممد عيسى غري ،  -
جامعة االسكندرية،  ،3552،1، العدد90، حبث منشور يف جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، اجمللد رقم تطبيقية
 ؛3554مصر،

، جملة املصارف السورية العامة واخلاصة)دراسة مقارنة(مسامهة التدقيق الداخلي يف تطبيق احلوكمة يف كريزان فاتن حنا ،  -
 ، األردن؛3512، 9، العدد14املنارة، جملد

 ، الشرق األوسط؛3510الشرق األوسط، جوان -، جملة املدقق الداخليتعظيم القيمة امللموسة الدارة املخاطر،  إيهاب سيف -

، جملة الدراسات االقتصادية واملالية، وكمة الشركاتدور املراجعة الداخلية يف تفعيل حسعيدي حيىي ، خلضر أوصيف،  -
 .، جامعة الوادي3513، 0العدد

، والدارة، جملة االقتصاد -حالة السعودية-جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركاتالرحيلي عوض بن سالمة ،  -
 ؛، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية3552، 1، العدد33اجمللد

تزام مصرف سورية املركزي مبتطلبات التدقيق الداخلي وفق اسلوب املخاطر يف ظل معايري لامدى شريف فراس بك ،  -
 ، سوراي.3،3511، العدد32، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، اجمللد ابزل الدولية

، جملة ة األداء يف املؤسسةالتدقيق الداخلي كأحد أهم اآلليات يف نظام احلوكمة ودوره يف الرفع من جودشريقي عمر ،  -
 ، اجلزائر؛3510، 2آداء املؤسسات اجلزائرية، العدد 

 القوانني

 1442أفريل  30املوافق ل 1912ذي القعدة عام  52املؤرخ يف  42-52عدلت ابملرسوم التشريعي رقم  043املادة  -
 املعدل واملتمم للقانون التجاري 
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 امللتقيات:

، ملتقى وطين حول مهنة التدقيق يف اجلزائر الواقع ودوره يف اجناح مسار تطبيق احلوكمةالتدقيق الداخلي بديسي فهيمة،  -
 ؛3515اكتوبر 11/13سكيكدة، اجلزائر،  ،1400أوت  35واآلفاق يف ظل املستجدات العاملية، جامعة

ملتقى ، ورفع ادائهاجلنة التدقيق الداخلي كمدخل لتفعيل مبادئ احلوكمة يف الشركات بوفاسة سليمان، سعيدايل رشيد،  -
اجلزائر، الشلف،  ،املؤسسات واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي أداءحول دور احلوكمة يف تفعيل دويل 

 ؛3512نوفمرب 14/33

ملتقى  واقع احلوكمة يف بيئة األعمال اجلزائرية يف ظل املستجدات احلالية،بن عبد الرمحان انرميان ، بن الشيخ سارة ،  -
ورقلة، اجلزائر، جامعة مقاصدي رابح، يات احلوكمة ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة ، حول آل دويل 

  ؛3512نوفمرب30/32

، ملتقى وطين حول مهنة اثر اهلندسة املالية احلديثة على فعالية دور التدقيق وحوكمة الشركاتمجعة هوام ، كوردي وداد،  -
 11/13اجلزائر، سكيكدة،،1400أوت  35تجدات العاملية، جامعة التدقيق يف اجلزائر الواقع واألفاق يف ضوء املس

 ؛3515أكتوبر

فعالية وآداء املراجعة الداخلية يف ظل حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد مسعود ،ضيف هللا حممد اهلادي،  درواسي -
ري، جامعة حممد خيضر ، ملتقى وطين حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واالدااملايل واالداري

 ؛3513ماي  2/2اجلزائر،بسكرة،

املخاطر  إدارةحول  ملتقى دويل، أثر ادارة املخاطر)التشغيلية( على البيئة الرقابية والتدقيق الداخليمحاد صاحل رجب ،  -
 ؛ 3552،واقتصاد املعرفة، األردن

موال ضمن لوائح احلوكمة هبدف تفعيل أداء ادراج آليات احملاسبة عن زكاة االهشام عمر ، عزيزة بن غيلة، محودي  -
 الشلف،، دور احلوكمة يف تفعيل أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي ملتقى دويل حول، الشركات

 ؛3512نوفمرب  14/35 اجلزائر،

، حوكمة الشركاتدور التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر وانعكاسه على تطبيق يرقى حسني ، عمر علي عبد الصمد،  -
 ،1400أوت 35ملتقى وطين حول مهنة التدقيق يف اجلزائر  الواقع واآلفاق يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة ، جامعة 

 ؛3515أكتوبر  11/13اجلزائر، سكيكدة،
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مهنة التدقيق  حول ملتقى وطين ، نشاط التدقيق الداخلي بني الواقع اجلزائري واملمارسات الدوليةالعايب عبد الرمحان،  -
 اجلزائر،دة،كسكي، 1400اوت 35يف اجلزائر بني الواقع واآلفاق يف ضوء املستجدات العاملية املعاصرة، جامعة 

 ؛3515اكتوبر11/13

، ملتقى دويل حول األزمة أمهية بناء أنظمة الدارة املخاطر ملواجهة األزمات يف املؤسسات املاليةعصماين عبد القادر،  -
 ؛3554أكتوبر  35/31اجلزائر،سطيف،،ادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة فرحات عباساملالية واالقتص

، دور وظيفة التدقيق الداخلي يف ضبط االداء املايل واالداري للشركاتالياس، امال كحيلة،  فروم حممد الصاحل،بوجعادة -
، 1400أوت  35ستجدات العاملية، جامعة ، ملتقى وطين حول مهنة التدقيق يف اجلزائر الواقع واآلفاق يف ضوء امل

 ؛3515ماي 15/11اجلزائر،  سكيكدة،

حول دور احلوكمة يف تفعيل  ملتقى دويل ، واقع احلوكمة يف دول خمتارة مع الرتكيز على التجربة اجلزائريةصباحيي نوال،  -
 .3512ربنوفم 14/35الشلف، اجلزائر، ، أداء املؤسسات واالقتصادايت، جامعة حسيبة بن بوعلي 

 الدراسات

، التدقيق الداخلي يف ظل اطار حوكمة الشركات ودوره يف زايدة قيمة الشركةأمحد العاين صفاء ، العزاوي حممد عبدهللا ،  -
  ؛جامعة بغداد

إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد الحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني، ا -
 ؛ 3515، 1تر: اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، ج ،خرى واخلدمات ذات العالقةاأل

 ؛3554، ميثاق احلكم الراشد للمؤسسة يف اجلزائروزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية،   -

فية حول إدارة املخاطر يف معلومات إضا-الدليل االرشادي ملعايري الرقابة الداخلية للقطاع العامجلنة النتوساي،  -
 ؛3552، اجلهات

، ترمجة شبكة التمويل األصغر يف البلدان إدارة املخاطر التشغيليةاجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء، دورة تدريبية بعنوان  -
 ؛ 3552العربية، 

 ؛3515،تدقيق الداخلي يف القطاع العاماستقاللية ال، -االنتوساي-املنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبية -

 ؛، ترمجة اجلمعية املصرية لدارة املخاطرمعيار ادارة املخاطرمعهد إدارة املخاطر،  -
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،ترمجة معيار ادارة املخاطرمعهد ادارة املخاطر،مجعية التامني ومديري اخلطر، املنتدى الوطين لدارة اخلطر يف القطاع العام،  -
 ؛3553؛املخاطر،اجلمعية املصرية الدارة 

  ؛3512، تر: زايد بودريقة، املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي )املعايري(معهد املدققني الداخليني،  -

   ؛3510التعديالت املقرتحة على املعايري مع عرض األسباب، معهد املدققني الداخليني،  -

 ؛3554، مبادئ أخالقيات املهنةمعهد املدققني الداخليني،  -

 ؛3552، القاهرة،قائمة ابملصطلحات املتعلقة حبوكمة الشركاتمركز املشروعات الدولية اخلاصة، -

 ؛، مجعية اجملمع العريب للمحاسبني األردنيني،  االردنخماطر األعمال والرقابة الداخليةسليمان سعيد ،  -

املنظمة العربية للتنمية  وكمة الشركات،االستفادة من أدوات الرقابة وادارة املخاطر خلدمة ح،صالح حممد سليمان  -
 ؛3554االدارية، مصر،

 املواقع االلكرتونية:

  ؛ .ay83m.wordpress.comwww أمين عبد هللا حممد أبو بكر، متاح على املوقع: -

   ؛www.ascasociety.org  :مجعية اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني، متاح على املوقع -

     aciac.org -/www.undp  :املشروع القليمي ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة يف البلدان العربية، متاح على املوقع -
   www.marocdroit.com :متاح على املوقع ،األقرعنور طاهر  -

 rwww.ascajordan.o .:   وقععلى امل حمتا سعيد سليمان،  -
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centre de publication universitaire, Tunis, 2005; 
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- Institut français des auditeurs et contrôleurs internes , cadre de référence international 

des pratiques professionnelles de l’audit interne , 2013;  
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l'audit interne , revue nouvelle économie , n° 11 , vol02 , 2014. 

 أطروحات:  
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https://www.iiauae.org/writereaddata/Portal/AboutUsReport/yakw41el.lsq_UAE-IAA-RM-Practices-Role-of-IA-March-2015.pdf
https://www.iiauae.org/writereaddata/Portal/AboutUsReport/yakw41el.lsq_UAE-IAA-RM-Practices-Role-of-IA-March-2015.pdf
http://www.ucop.edu/enterprise-risk-management/_files/protiviti_faqguide.pdf
http://www.enpi-info.eu/
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11301
http://www.ccd.gov.jo/files/pdfs/thmakhater.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.pdf
https://na.theiia.org/iiarf/Public%20Documents/Chapter%202%20Internal%20Audit%20and%20Organizational%20Governance.pdf
http://www.metricstream.com/whitepapers/html/GRC_frame.htm
http://www.sas.com/en_us/software/risk-management/enterprise-grc.html
http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Featured-Articles/How-Internal-Audit-Adds-Value-to-the-Governance-Process.pdf
http://www.protiviti.com/en-US/Documents/Featured-Articles/How-Internal-Audit-Adds-Value-to-the-Governance-Process.pdf
http://sb71c07644a9585a2.jimcontent.com/download/version/1289492141/module/4642734161/name/Audit%20efficacite.pdf
http://sb71c07644a9585a2.jimcontent.com/download/version/1289492141/module/4642734161/name/Audit%20efficacite.pdf
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 بسم هللا الرمحن الرحيم                              
 1جامعة فرحات عباس سطيف

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والتجارة
 ختصص: مالية وحماسبة وتدقيق

 
 
 

 االستبيان:                         
 

 
 األخ الكرمي األخت الكرمية...

 وبعدالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
 تقوم الباحثة إبجراء دراسة بعنوان:

-"مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر وانعكاسه على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات يف اجلزائر    
 "-دراسة استقصائية جملموعة من الشركات

دراسة إىل قياس وذلك كبحث أكادميي تكميلي لنيل شهادة دكتوراه ختصص مالية وحماسبة وتدقيق، وتسعى هذه ال
مدى مسامهة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر يف الشركة اجلزائرية، وانعكاس هذا الدور على جتسيد متطلبات حوكمة 

 الشركات.
حيث أنمل من حضرتكم املسامهة من خالل تقدمي إجاابت وآراء دقيقة على ما تتضمنه من أسئلة، 

حلصول عليها سوف تكون سرية ولن تستخدم إال لغرض وحنيطكم علما أن كل املعلومات اليت سيتم ا
 البحث العلمي، وأن صحة نتائج االستبيان تعتمد بدرجة كبرية على صحة إجابتكم.

 وتقبلوا خالص الشكر وعظيم االمتنان لتعاونكم سلفا
 
 

 مالحظة:
 هذا االستبيان موجه إىل املدققني الداخليني املوظفني يف شركتكم

 
 سايح نوال                                                              

sayehnawel@hotmail.fr 
 

mailto:sayehnawel@hotmail.fr
mailto:sayehnawel@hotmail.fr
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 مالحظة:
يرجى قراءة كل حمور بتمعن مث اإلجابة على األسئلة اليت ختصه مبعزل عن ابقي احملاور، ووضع دائرة أمام الرقم الذي يعرب عن  

 فقتكم، كما نرجو منكم عدم ترك أية عبارة دون إجابة إلعطاء االستبيان مصداقية علمية .درجة موا
 
 

 
 يراعي املدقق الداخلي إدارة املخاطر ومتطلبات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند التخطيط للتدقيق : 01احملور

 ر عند التخطيط للتدقيق؟ هل يراعي املدقق الداخلي يف شركتكم إدارة املخاطأوال: 
 نقدم لكم جمموعة من االقرتاحات:

موافق  عند وضع خطة عمل مهمة التدقيق يف شركتكم أيخذ  املدقق الداخلي  بعني االعتبار ما يلي:
 بشدة

 موافق 
 

دون 
 رأي
 

 غري
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 طة بشركتكم؛االعتماد على نظام إدارة املخاطر لتحديد املخاطر ذات األمهية احملي .1

 1 3 2 9 0 وضع خطة ملهام نشاط التدقيق الداخلي بشركتكم مرتكزة على األخذ بعني االعتبار املخاطر؛ .5

 1 3 2 9 0 تضمني املهام االستشارية  يف خطة التدقيق عند إمكانية حتسني إدارة املخاطر يف شركتكم ؛ .2

 1 3 2 9 0 شركتكم؛ وضع هدف تقييم فعالية برانمج ادارة املخاطر يف .9

 1 3 2 9 0 الطريقة اليت تتعرف هبا شركتكم على املخاطر اجلوهرية ؛ .0

 1 3 2 9 0 الطريقة اليت تقيم هبا شركتكم املخاطر اجلوهرية؛ .2

 1 3 2 9 0 الطريقة اليت حتدد هبا شركتكم املخاطر املتبقية؛ .2

 1 3 2 9 0 الطريقة اليت تقيم هبا شركتكم املخاطر املتبقية؛ .2

 1 3 2 9 0 التأكد من ان نظام الرقابة يتعامل مع املخاطر للوصول هبا إىل القابلية لتحمل املخاطر؛ .4

 1 3 2 9 0 الجراءات الشكلية يف  التعامل مع املخاطر بشركتكم؛ .15

 1 3 2 9 0 مراعاة املخاطر ضعيفة االحتمال واألثر من أجل ضمان التغطية الشاملة يف التدقيق. .11

 تواصل املدقق الداخلي يف شركتكم مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق حول خمطط التدقيق؟هل ياثنيا: 
 نقدم لكم جمموعة من االقرتاحات:

يقوم املدقق الداخلي بـالتواصل مع اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق يف شركتكم من 
 خالل:

موافق  موافق
 بشدة

دون 
 رأي

غري 
 موافق

 غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 عرض خمطط التدقيق على الدارة العليا  بشركتكم من أجل االعتماد؛ .1

 1 3 2 9 0 بشركتكم  من أجل االعتماد؛ جملس الدارة  عرض خمطط التدقيق على  .3

 1 3 2 9 0 ؛من أجل االعتمادبشركتكم عرض خمطط التدقيق على جلنة التدقيق  .2

 1 3 2 9 0 ة التعديل على الدارة العليا بشركتكم  لغرض االعتماد؛ عرض خمطط التدقيق يف حال .9

 1 3 2 9 0 عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على  جملس الدارة  بشركتكم  لغرض االعتماد؛  .0

 1 3 2 9 0 عرض خمطط التدقيق يف حالة التعديل على جلنة التدقيق بشركتكم لغرض االعتماد؛  .2

 1 3 2 9 0 كافية لإلدارة العليا بشركتكم  عند كل تعديل يف برانمج العمل؛تقدمي املعلومات ال .2

 أوال:بيانات الدراسة
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احملور الثاين: يُركز املدقق الداخلي على تقييم نظم الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر، وممارسات احلوكمة وحتسينهم  عند 

 تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي
 د تنفيذ أنشطة التدقيق؟هل يساهم املدقق الداخلي يف شركتكم يف تقييم جناعة الرقابة الداخلية عنأوال:

 نقدم لكم جمموعة من االقرتاحات:
 موافق ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم جناعة الرقابة الداخلية  من خالل:

 بشدة
دون  موافق

 رأي
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 التأكيد أبن املعلومات يف شركتكم موثوقة؛ .1

 1 3 2 9 0 ة؛التأكيد ابن املعلومات يف شركتكم صادق .3

 1 3 2 9 0 يتم حتقيقها بشكل فعال ؛ يف شركتكم التأكيد أبن العمليات .2

 1 3 2 9 0 التأكيد أبن العمليات يف شركتكم حتقق األهداف املسطرة؛ .9

 1 3 2 9 0 التأكيد على أن النظام املتبع  يف شركتكم حيمي األصول؛ .0

 1 3 2 9 0 مراقبة االمتثال للقوانني املعمول هبا يف شركتكم؛ .2

 1 3 2 9 0 مراقبة االمتثال لإلجراءات املتبعة يف شركتكم؛ .2

 1 3 2 9 0 إصدار رأي عن مدى كفاية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .2

 1 3 2 9 0 إصدار رأي عن مدى مشولية عمليات الرقابة الداخلية يف شركتكم؛ .4

 1 3 2 9 0 شركتكم؛ إصدار رأي عن مدى فعالية عمليات الرقابة الداخلية يف .15

 1 3 2 9 0 التأكد من أن نطاق مهمة التدقيق يكفي لتقدمي أتكيدات حول عمليات الرقابة يف شركتكم؛ .11

 1 3 2 9 0 االستناد على التقييم الذايت لإلدارة يف شركتكم عند تقييم عمليات الرقابة الداخلية؛ .13

 1 3 2 9 0 قابة الداخلية  اآلخرين ؛االستناد على  تقارير مقدمي خدمات التأكيد على نظم الر  .12

 1 3 2 9 0 مراعاة العواقب احملتملة عن وجود خماطر يف شركتكم عند تقييم فعالية عملية الرقابة الداخلية؛ .19

 هل يساهم املدقق الداخلي يف شركتكم يف تقييم جناعة عمليات إدارة املخاطر وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق؟اثنيا: 
 جمموعة من االقرتاحات:نقدم لكم 

 موافق ُيساهم املدقق الداخلي يف تقييم عمليات إدارة املخاطر وحتسينها من خالل:
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 حتديد دوره يف عملية إدارة املخاطر بشركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .1

 1 3 2 9 0 يف شركتكم؛تقدمي خدمات استشارية لتحسني إدارة املخاطر  .3

 1 3 2 9 0 ؛يف شركتكم احلصول على معلومات حول املخاطر املتعلقة ابملمارسات التشغيلية  .2

 1 3 2 9 0 مراجعة سجل املخاطر املعد من طرف شركتكم؛ .9

 1 3 2 9 0 تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة  بشركتكم  عند كل تعديل يف برانمج العمل؛ .2

 1 3 2 9 0 تقدمي املعلومات الكافية للجنة التدقيق بشركتكم عند كل تعديل يف برانمج العمل؛ .4

 1 3 2 9 0 علومات الكافية لإلدارة العليا عند كل تغيري يف توجيه املوارد املالية أو البشرية ؛تقدمي امل .15

 1 3 2 9 0 تقدمي املعلومات الكافية  جمللس الدارة عند كل تغيري يف توجيه املوارد املالية أو البشرية ؛ .11

 1 3 2 9 0 ملوارد املالية أو البشرية .تقدمي املعلومات الكافية للجنة التدقيق  عند كل تغيري يف توجيه ا .13
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 1 3 2 9 0 فحص نقاط الضعف احملتملة يف نظام ادارة املخاطر بشركتكم؛ .0

 1 3 2 9 0 ة بشركتكم عند إدارة املخاطر؛التأكد من حتديد كل املخاطر احمليط .2

 1 3 2 9 0 التأكد من اكتمال إجراءات حتليل املخاطر يف شركتكم؛ .2

 1 3 2 9 0 تقييم التقارير املتعلقة ابملخاطر املوجودة يف شركتكم للتأكد من دقتها؛ .2

 1 3 2 9 0 م ؛التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله ابلطرق املناسبة يف شركتك .4

 1 3 2 9 0 ؛يف شركتكم التأكد من أن التقرير املتعلق ابملخاطر قد مت توصيله يف الوقت املناسب  .15

 1 3 2 9 0 االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف شركتكم من أجل حتديد املخاطر املوجودة يف أقسامهم؛ .11

 1 3 2 9 0 ريقة إدارة املخاطر يف أقسامهم؛االجتماع مع املدراء التنفيذيني يف شركتكم من أجل  حتديد ط .13

 1 3 2 9 0 تقيييم فعالية التقييم الذايت املطبق من طرف الدارة يف شركتكم؛ .12

 1 3 2 9 0 تقييم مدى مالءمة أسلوب االستجابة للمخاطر يف شركتكم؛ .19

 1 3 2 9 0 متابعة إجراءات معاجلة املخاطر املعتمدة من طرف الدارة؛ .10

 1 3 2 9 0 مع مجيع األطراف املعنية بعملية إدارة املخاطر بشركتكم ؛ تنسيق جهودكم .12

 1 3 2 9 0 إذا قبل الدارة مبستوى من املخاطر يكون حسبكم غري مقبول يتم مناقشة املسألة معها؛ .12

 1 3 2 9 0 التأكد من أن الدارة تقوم مبراقبة برانمج ادارة املخاطر للتأكد من أنه مازال يعمل بفعالية .12

 1 3 2 9 0 تنبيه الدارة العليا إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند غياب إطار إدارة املخاطر؛ .14

 1 3 2 9 0 تنبيه جلنة التدقيق إىل أمهية وضع برانمج لدارة املخاطر عند غياب إطار إدارة ؛ .35

 1 3 2 9 0 كم؛مناقشة مسؤوليتكم مع الدارة العليا عند غياب إطار إدارة املخاطر يف شركت .31

 1 3 2 9 0 مناقشة مسؤوليتكم مع جلنة التدقيق عند غياب إطار إدارة املخاطر يف شركتكم. .33

 هل يساهم املدقق الداخلي يف شركتكم يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها عند تنفيذ أنشطة التدقيق؟اثلثا:
 نقدم لكم جمموعة من االقرتاحات: 

 موافق يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات وحتسينها من خالل:يساهم املدقق الداخلي 
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 حديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف الدارة العليا يف شركتكم ؛  .1

 1 3 2 9 0 كم؛حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف جملس الدارة يف شركت .3

 1 3 2 9 0 حتديد دوره يف تقييم ممارسات حوكمة الشركات من طرف جلنة التدقيق يف شركتكم ؛ .2

 1 3 2 9 0 تقييم مدى  فعالية ممارسات حوكمة الشركات املتبعة يف شركتكم؛ .9

 1 3 2 9 0 تقدمي خدمات استشارية لتحسني ممارسات حوكمة الشركات يف شركتكم ؛ .0

 1 3 2 9 0 لدارة يف شركتكم على التقييم الذايت ملمارسات حوكمة الشركات؛مساعدة جملس ا .2

 1 3 2 9 0 مراعاة نتائج أعمال مقدمي خدمات التأكيد اآلخرين ملمارسات احلوكمة يف شركتكم . .2

 
ينهما يساهم يف هل أتكيد املدقق الداخلي  على فعالية  نظم الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، واملسامهة يف حتسرابعا: 

 جتسيد احلوكمة؟
 نقدم لكم  جمموعة من االقرتاحات:
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أتكيد املدقق الداخلي على فعالية نظام الرقابة الداخلية، وإدارة املخاطر والتحسني املستمر 
 فيهما يساهم يف جتسيد احلوكمة من خالل:

 موافق
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وحوكمة الشركات يف شركتكم ؛ فهم العالقة بني .1

 1 3 2 9 0 التأكيد على فعالية نظام الرقابة الداخلية  يف شركتكم؛ .3

 1 3 2 9 0 التحسني املستمر يف نظام الرقابة الداخلية بشركتكم؛؛ .2

 1 3 2 9 0 كتكم؛وجود تكامل بني  الرقابة الداخلية و نظام إدارة املخاطر يف شر  .9

 1 3 2 9 0 التأكيد على فعالية عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .0

 1 3 2 9 0 التحسني املستمر يف عمليات إدارة املخاطر يف شركتكم؛ .2

 1 3 2 9 0 مراعاة متطلبات الدارة العليا حول دور املدقق الداخلي يف تقيييم الرقابة الداخلية ؛ .2

 1 3 2 9 0 دارة حول دور املدقق الداخلي يف تقييم الرقابة الداخلية ؛مراعاة متطلبات جملس اال .2

 1 3 2 9 0 مراعاة متطلبات الدارة العليا حول دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر يف شركتكم ؛ .4

 1 3 2 9 0 مراعاة متطلبات جملس الدارة حول دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر يف شركتكم ؛ .15

 1 3 2 9 0 م تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية  اىل الدارة العليا يف شركتكم؛تقدى .11

 1 3 2 9 0 تقدمي تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية إىل جملس الدارة يف شركتكم؛ .13

 1 3 2 9 0 تقدمي تقرير تقييم عمليات الرقابة الداخلية إىل جلنة التدقيق يف شركتكم؛ .12

 1 3 2 9 0 ييم عمليات إدارة املخاطر  إىل الدارة العليا يف شركتكم؛تقدمي تقرير تق .19

 1 3 2 9 0 تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جملس الدارة يف شركتكم؛ .10

 1 3 2 9 0 تقدمي تقرير تقييم عمليات إدارة املخاطر إىل جلنة التدقيق يف شركتكم؛ .12

خلي املخاطر وتطلعات اإلدارة العليا وجملس اإلدارة وجلنة التدقيق عند توصيل نتائج احملور الثالث: يُراعي املدقق الدا
 التدقيق ويُراقب االستجابة هلا.
 هل يراعي املدقق الداخلي املخاطر عند إعداد التقرير ومتابعته ؟: أوال

 نقدم لكم جمموعة من االقرتاحات
 موافق تابعته من خالل:يراعي املدقق الداخلي املخاطر عند إعداد التقرير وم

 بشدة
دون  موافق

 رأي
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 شركتكم؛  صياغة التقرير متضمن املخاطر املرتبطة ابلنشاط الذي مت تدقيقه يف .1

 1 3 2 9 0 صياغة ملحق للتقرير يتضمن إقران كل مالحظة ابخلطر املتوقع حدوثه نتيجة للمالحظة؛ .3

 1 3 2 9 0 ير يتضمن كل مالحظة مقرونة ابألثر احملتمل للخطر حال حدوثه؛صياغة  ملحق للتقر  .2

 1 3 2 9 0 صياغة ملحق للتقرير يتضمن الضوابط الرقابية اليت وضعت للحد من هذا اخلطر ؛ .9

 1 3 2 9 0 تصنيف املخاطر يف ملحق التقرير إىل خماطر مهمة ومتوسطة ومتدنية؛ .0

 1 3 2 9 0 دارة تسمح بتقييم التقدم يف الجراءات املتخذة من طرفها؛استالم حتديثات دورية من طرف ال .2

 1 3 2 9 0 استالم معلومات من األنشطة اليت تلقت مسؤولية تنفيذ الجراءات التصحيحية أو التوصيات؛ .2

 1 3 2 9 0 تقييم الجراءات التصحيحية املتخذة من طرف األنشطة املكلفة مبعاجلة املالحظات؛ .2
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 1 3 2 9 0 جراءات املتخذة من طرف األنشطة املكلفة بتنفيذ التوصيات؛تقييم ال .4

 1 3 2 9 0 التأكد من أن الجراءات املتخذة ملعاجلة املالحظات تساهم يف تصحيح األوضاع؛ .15

 1 3 2 9 0 التأكد من أن الجراءات املتخذة لتنفيذ التوصيات تساهم يف تصحيح األوضاع؛ .11

 1 3 2 9 0 تابعة بشكل صحيح.االلتزام بتوثيق أنشطة امل .13

 هل يتواصل املدقق الداخلي مع االدارة العليا وجملس االدارة وجلنة التدقيق عند صياغة تقرير التدقيق ومتابعته؟اثنيا:
 نقدم لكم جمموعة من االقرتاحات:

 افقمو  يتواصل املدقق الداخلي مع أجهزة احلوكمة عند صياغته تقرير التدقيق  ويتابعه من  خالل:
 بشدة

دون  موافق
 رأي

غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

 1 3 2 9 0 مراعاة متطلبات الدارة العليا يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق الداخلي؛ .1

 1 3 2 9 0 مراعاة متطلبات جملس الدارة  يف شركتكم عند إصدار رأي املدقق الداخلي؛ .3

 1 3 2 9 0 ر رأي املدقق الداخلي؛مراعاة متطلبات جلنة التدقيق يف شركتكم عند إصدا .2

 1 3 2 9 0 حتديد مسؤولية متابعة سري العمل يف شركتكم يف ميثاق التدقيق؛ .9

 1 3 2 9 0 تقييم رد فعل الدارة العليا بشركتكم يف االستجابة لتقرير املدقق الداخلي؛ .0

 1 3 2 9 0 يف مالحظات التقرير ؛ إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة  املسؤولة عن اختاذ الجراءات املوجودة .2

 1 3 2 9 0 إخطار املستوايت املناسبة لإلدارة املسؤولة عن اختاذ الجراءات املوجودة يف توصيات التقرير؛ .2

 1 3 2 9 0 تقدمي تقارير إىل الدارة العليا عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو التوصيات؛ .2

 1 3 2 9 0 لتقدم يف االستجابة للمالحظات أو التوصيات؛تقدمي تقارير إىل جملس الدارة عن ا .4

 1 3 2 9 0 تقدمي تقارير إىل جلنة التدقيق عن التقدم يف االستجابة للمالحظات أو التوصيات؛ .15

 1 3 2 9 0 رغبة الدارة العليا يف شركتكم بعدم اختاذ أي إجراء موجود يف التقرير ؛ مراعاة  .11

 1 3 2 9 0 شركتكم بعدم اختاذ أي إجراء موجود يف التقرير .مراعاة رغبة جملس االدارة يف  .13
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 اجلنس:
 ذكر أنثى

  
 5- املركز الوظيفي

 رئيس قسم التدقيق الداخلي مدقق مساعد مدير مهمة
   

 3- املؤهالت العلمية:
 دون بكالوراي بكالوراي شهادة دراسة تطبيقية ليسانس ماجستري دكتوراه أخرى

       
 4- سنوات اخلربة يف جمال التدقيق الداخلي:

 عامني من 5 إىل أقل من 2 سنوات من 2 اىل أقل من 15 سنة 15 سنة فأكثر
    

 2- الشهادات املهنية يف التدقيق:
 دون شهادة خبري حماسب حمافظ حساابت شهادة مهنية يف التدقيق الداخلي

    
 2- التخصص:

 مالية حماسبة تدقيق أخرى
    

 7- عدد الدورات والرتبصات يف جمال التدقيق: يرجى حتديدها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا: البيانات الشخصية
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
Université-farhat abbas-setif 

Faculté des science économiques et  

Des science de gestion et du commerce 

Spécialité: finance et comptabilité et audit 

 

 

 

QUESTIONNAIRE 

Chére sœur , cher frére 

L'étudiante fait une recherche académique complémentaire pour obtenir un doctorat en 

finances et comptabilité et audit intitulée: 

Contribution de l'audit interne dans la gestion des risque et son impact sur la 

concrétisation des exigences de la gouvernance des entreprises en Algérie 

-enquête sur un groupe d'entreprise- 

 

Cette étude a pour objectif de mesurer l'ampleur de rôle de l'audit interne sur le 

management des risque dans l'entreprise algérienne , et impact de ce rôle sur la concrétisation 

des exigences de la gouvernance des entreprises. 

On vous signale que les informations collectées sont confidentielles et ne seront 

utilisées que pour la recherche. votre collaboration favorisera la recherche scientifique en 

Algérie et aidera a montrer le rôle de l'audit interne sur la gouvernance des entreprises. Alors , 

vous être priés de répondre précisément au questionnaire, sachant que l'exactitude des 

résultats dépendra sur vos réponses. 

Je vous prie d'agréer mes salutation les plus distinguées 

 

Remarque 

Ce présente questionnaire est destiné a l'ensemble des auditeurs interne dans votre entreprise 

 

      Sayeh nawel. 

 

REMARQUE 
Veuillez lire attentivement chaque axe, puis répondre aux questions qui le concernent 

indépendamment du reste des axes, et mettre un cercle devant le nombre qui exprime le 
degré de votre accord. Nous vous prions également de ne pas laisser une question sans 

réponse afin de donner une crédibilité scientifique au questionnaire. 
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Axe 01 : L’auditeur interne prend en compte la gestion des risques et les exigences de la 
direction générale, du conseil d'administration et du comité d’audit lors de la planification 

de l’audit 
 

Premièrement: l’auditeur  interne dans votre entreprise prend-il en compte la gestion des 
risques lors de la planification de l’audit? 

Nous vous proposons une série de suggestions:  

Lors de la mise en place du plan d’action de la mission d'audit dans votre 

entreprise, l'auditeur interne prend en compte ce qui suit: 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

du tout 

1. Recourir au système de gestion des risques pour identifier les 

risques importants entourant votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

2. Élaborer un plan déterminant les tâches de l'activité d'audit interne 

dans votre entreprise, en tenant compte des risques; 

5 4 3 2 1 

3. Intégrer des missions de consultation dans le plan d’audit lorsqu’il y 

a possibilité d'améliorer la gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

4. Déterminer le but de l’évaluation de l'efficacité du programme de 

gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

5. La méthode qu’emploie  votre  entreprise dans l’identification des 

risques importants; 

5 4 3 2 1 

6. La méthode qu’emploie votre entreprise dans l’évaluation  des 

risques importants; 

5 4 3 2 1 

7. La méthode qu’emploie votre entreprise dans l’identification des 

autres risques; 

5 4 3 2 1 

8. La méthode qu’emploie votre entreprise dans l’évaluation des 

autres  risques; 

5 4 3 2 1 

9. S’assurer que le système de contrôle traite les risques de manière à 

amener l’entreprise à un niveau lui permettant d’y faire face; 

5 4 3 2 1 

10. Formalités dans le traitement des risques dans votre entreprise; 5 4 3 2 1 

11. Prise en compte des risques peu probables et l'impact sur votre 

entreprise afin de garantir une couverture universelle dans l’audit; 

5 4 3 2 1 

 

 

Deuxièmement: l'auditeur interne dans votre entreprise communique-t-il avec la direction 

générale, le conseil d'administration et le Comité d'audit sur le programme d'audit? 

 
Nous vous proposons une série de suggestions 

 

L'auditeur interne communique avec la direction générale, le conseil 

d'administration et le comité d’audit dans votre entreprise à travers: 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

du tout 

1. Soumission du plan d’audit à la direction générale dans votre 

entreprise pour l'accréditation; 

5 4 3 2 1 

2. Soumission du plan d’audit au conseil d’administration dans votre 

entreprise pour l'accréditation; 

5 4 3 2 1 

: Données de l’étude Premièrement 
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3. Soumission du plan d’audit au comité d’audit dans votre entreprise 

pour l'accréditation; 

5 4 3 2 1 

4. En cas de modification, soumission du plan d’audit à la direction 

générale dans votre entreprise pour l'accréditation; 

5 4 3 2 1 

5. En cas de modification, soumission du plan d’audit au conseil 

d’administration dans votre entreprise pour l'accréditation; 

5 4 3 2 1 

6. En cas de modification, soumission du plan d’audit au comité d’audit 

dans votre entreprise pour l'accréditation; 

5 4 3 2 1 

7. Fournir des informations suffisantes à la direction générale dans 

votre entreprise, à chaque modification dans le plan de travail; 

5 4 3 2 1 

7. Fournir des informations suffisantes au conseil d’administration 

dans votre entreprise, à chaque modification dans le plan de travail; 

5 4 3 2 1 

7. Fournir des informations suffisantes au comité d’audit dans votre 

entreprise, à chaque modification dans le plan de travail; 

5 4 3 2 1 

10. Fournir des informations suffisantes à la direction générale, à 

chaque changement d’orientation des ressources financières ou 

humaines dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

11. Fournir des informations suffisantes au conseil d’administration, à 

chaque changement d’orientation des ressources financières ou 

humaines dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

12. Fournir des informations suffisantes au comité d’audit, à chaque 

changement d’orientation des ressources financières ou humaines 

dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

 
Axe 02: l'auditeur interne met l’accent sur l'évaluation des systèmes de contrôle interne, la 

gestion des risques, et l’amélioration de la gouvernance des entreprises afin de 
concrétiser la gouvernance dans la mise en œuvre des activités d'audit interne 

 
Premièrement: l'auditeur interne dans votre entreprise contribue-t-il à l’évaluation de 

l’efficacité du contrôle interne ? 
Nous vous proposons une série de suggestions: 

 

L'auditeur interne contribue dans l’évaluation des opérations de contrôle 

interne à travers: 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. S’assurer que les informations  dans votre entreprise sont 

documentées; 

5 4 3 2 1 

2. S’assurer que les informations  dans votre entreprise sont exactes; 5 4 3 2 1 

3. S’assurer que les opérations dans votre entreprise sont réalisées 

avec efficacité; 

5 4 3 2 1 

4. S’assurer  que les opérations dans votre entreprise atteignent les 

objectifs fixés; 

5 4 3 2 1 

5. S’assurer que le système utilisé dans votre entreprise protège les 

actifs; 

5 4 3 2 1 

6. Contrôler la conformité avec les lois en vigueur dans l’entreprise; 

 

5 4 3 2 1 
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7. Contrôler la conformité avec les procédures suivies dans votre 

entreprise; 

5 4 3 2 1 

8. Émettre un avis sur la pertinence des opérations de contrôle interne 

dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

9. Émettre un avis sur l’universalité des opérations de contrôle interne 

dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

10. Émettre un avis sur l'efficacité des opérations de contrôle interne 

dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

11. S’assurer que la portée de la fonction d’audit suffit pour avancer 

des certitudes quant aux opérations de contrôle dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

12. Se fonder sur l'auto-évaluation de l’administration dans votre 

entreprise lors de l'évaluation des opérations de contrôle interne; 

5 4 3 2 1 

13. Se fonder sur les rapports des fournisseurs de services d’assurance 

quant aux autres systèmes de contrôle interne dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

14. Prendre en compte les conséquences potentielles d’existence de 

risques dans votre entreprise lors de l'évaluation de l'efficacité des 

opérations de contrôle interne; 

5 4 3 2 1 

 
Deuxièmement: l'auditeur interne dans votre entreprise contribue-t-il dans l'évaluation et 

l’amélioration de l'efficacité des opérations de gestion des risques ? 
Nous vous proposons une série de suggestions: 

 

L'auditeur interne contribue dans l'évaluation et l’amélioration des 

opérations de gestion des risques à travers: 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. Définir son rôle dans l’opération de gestion des risques dans votre 

entreprise dans la Charte de l'audit; 

5 4 3 2 1 

2. Fournir des services de consultation pour améliorer la gestion des 

risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

3. Obtenir des informations sur les risques liés aux pratiques 

d'exploitation dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

4. Réviser le registre des risques établi par votre entreprise; 5 4 3 2 1 

5. Examiner les faiblesses potentielles dans le système de gestion des 

risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

6. S’assurer de l’identification de tous les risques entourant votre 

entreprise lors de la gestion des risques; 

5 4 3 2 1 

7. S’assurer de l’accomplissement de la procédure d'analyse des 

risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

8. Évaluer les rapports relatifs aux risques existants dans votre 

entreprise pour s’assurer de leur exactitude;  

5 4 3 2 1 

9. S’assurer que le rapport sur les risques a été transmis par des 

moyens appropriés dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

10. S’assurer que le rapport sur les risques a été transmis dans les 

temps dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

11. Réunion avec les directeurs exécutifs dans votre entreprise pour 

identifier les risques existants dans leurs départements; 

5 4 3 2 1 
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12. Réunion avec les directeurs exécutifs dans votre entreprise pour 

déterminer la méthode de gestion des risques dans leurs 

départements; 

5 4 3 2 1 

13. Évaluer l'efficacité de l'auto-évaluation appliquée par 

l'administration dans votre entreprise;  

5 4 3 2 1 

14. Évaluer la pertinence de la méthode de réponse aux risques dans 

votre entreprise;  

5 4 3 2 1 

15. Suivre les procédures de traitement des risques adoptées par 

l'administration; 

5 4 3 2 1 

16. Coordonner vos efforts avec toutes les parties impliquées dans le 

processus de gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

17. Si l’administration accepte un niveau de risque inacceptable à vos 

yeux, la question est discutée avec elle; 

5 4 3 2 1 

18. S’assurer que l’administration dans votre entreprise contrôle le 

programme de gestion des risques pour s’assurer qu'il continue à 

fonctionner efficacement. 

5 4 3 2 1 

19. Aviser la direction générale de l'importance de la mise en place 

d’un programme de gestion des risques, en l'absence d’un cadre de 

gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

20. Aviser le comité d’audit de l'importance de la mise en place d’un 

programme de gestion des risques, en l'absence d’un cadre de gestion 

des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

21. Discuter votre responsabilité avec la direction générale, en 

l'absence d’un cadre de gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

22. Discuter votre responsabilité avec le comité d’audit, en l'absence 

d’un cadre de gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

 
Troisièmement: l'auditeur interne dans votre entreprise contribue-t-il dans l'évaluation et  

l’amélioration des pratiques de gouvernance des entreprises ? 
Nous vous proposons une série de suggestions: 

 

L'auditeur interne contribue dans l'évaluation et l'amélioration 

des pratiques de gouvernance d’entreprises à travers: 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. Définir son rôle dans l'évaluation des pratiques de gouvernance 

d’entreprises par la direction générale dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

2. Définir son rôle dans l'évaluation des pratiques de gouvernance 

d’entreprises par le conseil d’administration dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

3. Définir son rôle dans l'évaluation des pratiques de gouvernance 

d’entreprises par le comité d’audit dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

4. Évaluer l'efficacité des pratiques de gouvernance d’entreprises  

suivies votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

5. Fournir des services de consultation pour améliorer les pratiques de 

gouvernance d'entreprises dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

6. Aider le conseil d'administration dans votre entreprise dans l'auto-

évaluation des pratiques de gouvernance d'entreprises; 

5 4 3 2 1 
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7. Prendre en compte les résultats des travaux accomplis par d’autres 

fournisseurs de services d’assurance quant aux pratiques de 

gouvernance dans votre entreprise. 

5 4 3 2 1 

 
: Quatrièmement : l’insistance de l'auditeur interne sur l'efficacité des systèmes de 

contrôle interne, la gestion des risques, et la contribution à leur amélioration contribue-t-
elle à la concrétisation de la gouvernance? 

Nous vous proposons une série de suggestions 

L’insistance de l’auditeur interne sur l’efficacité des systèmes de contrôle, la gestion 

des risques et leur amélioration continue contribue dans la concrétisation de la 

gouvernance d’entreprises à travers : 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas du 

tout 

d’accord 

1. Comprendre la relation entre le contrôle interne, la gestion 

des risques et la gouvernance d'entreprises dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

2. Insister sur l'efficacité du système de contrôle interne dans votre 

entreprise; 

5 4 3 2 1 

3. L'amélioration continue dans le système de contrôle interne dans 

votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

4. intégration entre le contrôle interne comme et le système de 

gestion des risques dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

5. Insister sur l'efficacité des opérations de gestion des risques dans 

votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

6. L’amélioration continue des opérations de gestion des risques dans 

votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

7. Prendre en compte les exigences de la direction générale sur le 

rôle de l'auditeur interne dans l’évaluation du contrôle 

interne dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

8. Prendre en compte les exigences du conseil d'administration sur le 

rôle de l'auditeur interne dans l’évaluation du contrôle interne dans 

votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

9. Prendre en compte les exigences de la direction générale sur le 

rôle de l'auditeur interne dans la gestion des risques dans votre 

entreprise; 

5 4 3 2 1 

10. Prendre en compte les exigences du conseil d'administration sur le 

rôle de l'auditeur interne dans la gestion des risques dans votre 

entreprise; 

5 4 3 2 1 

11. Soumettre un rapport d’évaluation des opérations de contrôle 

interne à la direction générale dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

12. Soumettre un rapport d’évaluation des opérations de contrôle 

interne au conseil d’administration dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

11. Soumettre un rapport d’évaluation des opérations de contrôle 

interne au comité d’audit dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

14. Soumettre un rapport d’évaluation des opérations de gestion des 

risques à la direction générale de votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

15. Soumettre un rapport d’évaluation des opérations de gestion des 

risques au conseil d’administration de votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

16. Soumettre un rapport d’évaluation des opérations de gestion des 

risques au comité d’audit de votre entreprise; 

5 4 3 2 1 
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Axe 03 : l’auditeur interne prend en compte la gestion des risques et les aspirations de la 

direction générale, du conseil d'administration et du comité d’audit lors de la transmission 
des résultats de l'audit, et en vérifie les réponses. 

 
Premièrement: l’auditeur interne prend-il en compte les risques dans la préparation du 

rapport et le suivi?  
Nous vous proposons une série de suggestions: 

Lors de la préparation du rapport d'audit et le suivi, l’auditeur interne veille à : Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

du tout 

1. Formuler un rapport portant les risques associés à l'activité 

auditée dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

2. Formuler un avenant portant l’association de chaque observation 

au risque qui pourraient en résulter; 

5 4 3 2 1 

3. Formuler un avenant portant chaque observation associée à 

l’impact potentiel du risque lorsqu’il se produit; 

5 4 3 2 1 

4. Formuler un avenant portant les modes de contrôle mis en place 

pour mettre un terme à ce risque dans votre entreprise; 

5 4 3 2 1 

5. Classifier les risques dans un avenant selon leurs degrés 

d’important (haut, moyen, minime); 

5 4 3 2 1 

6. Recevoir des mises à jour périodiques par l'administration 

permettant d’évaluer le progrès dans les mesures qu’elle a prises; 

5 4 3 2 1 

7. La réception d'informations des activités qui ont été chargées de la 

mise en œuvre des actions correctives ou recommandations; 

5 4 3 2 1 

8. Évaluer les mesures correctives prises par les activités chargées de 

traiter les d'observations; 

5 4 3 2 1 

9. Évaluer les mesures prises par les activités chargées de mettre en 

œuvre les recommandations; 

5 4 3 2 1 

10. Veiller à ce que les mesures prises pour répondre aux observations 

contribuent à corriger la situation; 

5 4 3 2 1 

11. Veiller à ce que les mesures prises pour mettre en œuvre les 

recommandations contribuent à corriger la situation; 

5 4 3 2 1 

12. S’engager à documenter correctement les activités du suivi; 5 4 3 2 1 

 
Deuxièmement: l'auditeur interne dans votre entreprise communique-t-il avec la direction 

générale, le conseil d'administration et le Comité d'audit dans la préparation du rapport et le 
suivi? 

Nous vous proposons une série de suggestions: 
 

Lors de la préparation du rapport d'audit et le suivi, l’auditeur interne veille à : Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Sans 

opinion 

Plutôt  en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

du tout 

1. Prendre en compte les exigences de la direction générale dans 

votre entreprise lorsque l'avis de l'auditeur interne est émis; 

5 4 3 2 1 

2. Prendre en compte les exigences du conseil d’administration dans 

votre entreprise lorsque l'avis de l'auditeur interne est émis; 

5 4 3 2 1 
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3. Prendre en compte les exigences du comité d’audit dans votre 

entreprise lorsque l'avis de l'auditeur interne est émis; 

5 4 3 2 1 

4. Déterminer la responsabilité du suivi du déroulement de l’action 

dans votre entreprise dans la Charte de l'audit; 

5 4 3 2 1 

5. Évaluer la réaction de la direction générale dans votre entreprise 

en réponse au rapport de l'auditeur interne; 

5 4 3 2 1 

6. Avertir les niveaux appropriés de l’administration chargés  de 

prendre les mesures mentionnées dans les observations du 

rapport; 

5 4 3 2 1 

7. Avertir les niveaux appropriés de l’administration chargés  de 

prendre les mesures mentionnées dans les recommandations du 

rapport; 

5 4 3 2 1 

8. . Soumettre des rapports à la direction générale sur le progrès dans 

la réponse aux observations ou recommandations; 

5 4 3 2 1 

9. . Soumettre des rapports au conseil d’administration sur le progrès 

dans la réponse aux observations ou recommandations; 

5 4 3 2 1 

10. . Soumettre des rapports au comité d’audit sur le progrès dans la 

réponse aux observations ou recommandations; 

5 4 3 2 1 

11. . Prendre en considération la volonté de la direction générale dans 

votre entreprise de ne prendre aucune action existante dans le 

rapport; 

5 4 3 2 1 

12. . Prendre en considération la volonté du conseil d’administration 

dans votre entreprise de ne prendre aucune action existante dans 

le rapport; 

5 4 3 2 1 
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1.sexe 
Homme Femme 

  

2- fonction 
Responsable d'audit interne Auditeur interne assistant Directeur de mission 

   

3- niveau scolaire 
Son bac Baccalauréats DEUA Licence magistère doctorat Autre 

       

4- expérience(dans le domaine de l'audit interne) 
Deux ans De 2 a moins de 6ans De 6 a moins de 12ans 12 ans et plus 

    

5- diplôme professionnel dans l'audit: 
Sans diplôme Commissaire des comptes Expert comptable Diplôme professionnelle en audit interne 

    

6- spécialité 
Finance Comptabilité Audit Autre 

    

7- nombre des stages et formation : veuillez le spécifier……………………………………………………………. 

 

Deuxièmement: Questions personnelles 
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 الصفحة عنوان اجلدول رقم اجلدول

 9 مراحل تطور أهداف وإجراءات التدقيق 51جدول رقم
 11 التمييز بني التدقيق الداخلي و التدقيق اخلارجي  53جدول رقم
 12 التحسينات املقرتحة على اإلطار الدويل للممارسات املهنية 52جدول رقم
 30 معايري التدقيق الداخلي الدولية 59جدول رقم
 22 وصف اخلطر 50جدول رقم
 24 نتائج)التهديدات والفرص معا(ال 52جدول رقم

 24 التهديدات-احتماالت احلدوث 52جدول رقم 
 25 الفرص-احتماالت احلدوث 52جدول رقم
 22 االستجابة للخطر حسب هدف التأكيد 54جدول رقم
 40 دور التدقيق الداخلي يف متابعة وتدقيق عملية ادارة املخاطر 15جدول رقم
 42 يف تنفيذ التدقيق الداخليمراعاة املخاطر  11جدول رقم
 139 التنسيق بني خطوط الدفاع الثالث 13جدول رقم
 122 معايري احلكم الراشد يف اجلزائر 12 جدول رقم
 120 مقياس ليكرت اخلماسي 19 جدول رقم
 122 توزيع معامل الفاكرونباخ 10 جدول رقم
 124 اإلحصائيات اخلاصة إيستمارات اإلستبيان 12 جدول رقم
 125 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية برج بوعريريج 12 جدول رقم
 125 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية سطيف   12 جدول رقم
 121 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية قسنطينة        14 جدول رقم

 121 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية سكيكدة   35جدول رقم 
 121 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية عنابة  31جدول رقم 
 123 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية ابتنة 33جدول رقم 
 123 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية ميلة 32جدول رقم 
 123 الشركات املعينة ابإلستقصاء يف والية جيجل 39جدول رقم 
 123 املعنية ابالستقصاء يف والية جباية الشركات  30جدول رقم 
 129 معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعيةاألوىل للفرضية األوىل والفرضية الكلية 32 جدول رقم
 120 معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعيةالثانية للفرضية األوىل والفرضية الكلية  32جدول رقم

 122 معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعيةاألوىل للفرضية الثانية والفرضية الكلية 32 ل رقمجدو 
 122 معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعيةالثانية للفرضية الثانية والفرضية الكلية    34جدول رقم 
 124 فقرات الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الثانية والفرضية الكلية معامل اإلرتباط بني كل فقرة من 25 جدول رقم
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 145 معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعيةالرابعة للفرضية الثانية والفرضية الكلية  21جدول رقم 
 141 لثالثة والفرضية الكليةمعامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعيةاألوىل للفرضية ا 23 جدول رقم
 143 معامل اإلرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الثالثة والفرضية الكلية 22  جدول رقم
 149 توزيع فئة الدراسة حسب متغري العمر 29 جدول رقم
 140 توزيع فئة الدراسة حسب متغري املركز الوظيفي 20 جدول رقم
 142 ؤهالت العلميةتوزيع فئة الدراسة حسب متغري امل 22 مجدول رق

 142 توزيع فئة الدراسة حسب متغري اخلربة العلمية يف جمال التدقيق 22 جدول رقم
 142 توزيع فئة الدراسة حسب متغري الشهادات املهنية يف التدقيق 22 جدول رقم
 144 توزيع فئة الدراسة حسب متغري التخصص 24 جدول رقم
 359 مسرنوف-إختيار التوزيع الطبيعي إبستخدام إختبار كوحملروف 95 جدول رقم
 350 توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية األوىل اخلاصة ابلفرضية الرئيسية األوىل 91 جدول رقم
 352 ألوىلتوزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الثانية اخلاصة ابلفرضية الرئيسية ا 93 جدول رقم
 352 توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية األوىل اخلاصة ابلفرضية الرئيسية  الثانية 92 جدول رقم
 354 توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الثانية اخلاصة ابلفرضية الرئيسية  الثانية 99 جدول رقم
 311 جلزئية الثالثة اخلاصة ابلفرضية الرئيسية  الثانيةتوزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية ا 90 جدول رقم
 312 توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الرابعة اخلاصة ابلفرضية الرئيسية  الثانية 92 جدول رقم
 319 توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية األوىل اخلاصة ابلفرضية الرئيسية  الثالثة 92 جدول رقم

 312 توزيع إجاابت فئة الدراسة للفرضية اجلزئية الثانية اخلاصة ابلفرضية الرئيسية  الثالثة 92 ل رقمجدو 
 314 نتائج إختيار الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية األوىل 94 جدول رقم
 335 نتائج إختيار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية األوىل 05 جدول رقم

 339 نتائج اختبار الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثانية 01 رقم جدول
 332 نتائج إختيار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية 03 جدول رقم
 332 نتائج إختيار الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثانية 02 جدول رقم
 325 ر الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية الثانيةنتائج إختيا  09 جدول رقم
 329 نتائج إختيار الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة 00جدول رقم
 320 نتائج إختيار الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية 02جدول رقم
 324 وىل للفرضية الرئيسية األوىلالفرضية الفرعية األ 5إختيار كاي   02 جدول رقم
 324 الفرضية الفرعية الثانية للفرصية الرئيسية األوىل 5إختبار كاي  02 جدول رقم
 324 الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثانية 5إختبار كاي  04 جدول رقم
 395 الثانيةالفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية  5إختبار كاي  25 جدول رقم
 395 الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية الرئيسية الثانية 5إختبار كاي  21 جدول رقم
 391 الفرضية الفرعية الرابعة للفرضية الرئيسية الثانية 5إختبار كاي  23 جدول رقم
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 391 الفرضية الفرعية األوىل للفرضية الرئيسية الثالثة 5إختبار كاي  22 جدول رقم
 393 الفرضية الفرعية الثانية للفرضية الرئيسية الثالثة 5إختبار كاي  29 مجدول رق

 393 لإلستبيان ككل 5اختبار كاي  20 جدول رقم
 390 املتغريات التابعة املستقلة 22 جدول رقم
 390 معامالت اإلرتباط والتحديد للنموذج 22 جدول رقم
 392 الكلية للنموذج الصالحية -حتليل تباين خط اإلحندار 22 جدول رقم
 392 نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار وأتثري املتغريات املستقلة على إدارة املخاطر وحوكمة الشركات 24 جدول رقم
 394 معامالت االرتباط والتحديد للنموذج 25جدول رقم
 394 -الصالحية الكلية للنموذج -حتليل تباين خط االحندار 21جدول رقم

 305 نتائج حتليل االحندار املتعدد الختبار وأتثري املتغريات املستقلة على إدارة املخاطر وحوكمة الشركات. 23قم جدول ر 
 300 تلخيص نتائج الدراسة 22جدول رقم 
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 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 س منوذج الدراسة املقرتح 51شكل رقم 
 4 عناصر التدقيق الكامل 53شكل رقم 
 31 أهداف التدقيق الداخلي   52شكل رقم 
 00 مصادر اخلطر يف الشركة  59شكل رقم 
 23 خمطط تقييم املخاطر البسيطة واإلستجابة 50شكل رقم 
 22 التعامل مع اخلطر يف الشركة 52شكل رقم 
 22 مراحل إدارة املخاطر   52شكل رقم 
 29 عملية إدارة املخاطر  52شكل رقم 
 22 تطور مهنة التدقيق الداخلي   54شكل رقم 
 23 مراحل التدقيق الداخلي القائم على املخاطر 15شكل رقم 
 22 إنشاء خطة التدقيق     11شكل رقم 
 45 تنفيذ التدقيق 13شكل رقم 
 153 نظرية الوكالة 12 شكل رقم

 112 ثة يف الشركةمنوذج خطوط الدفاع الثال 19شكل رقم 
 132 حوكمة الشركات 10شكل رقم 
 194 منوذج حوكمة إدارة املخاطر 12 شكل رقم
 121 األطراف الفاعلني الداخليني للشركة ذات األسهم 12 شكل رقم
 149 متثيل الفئة حسب متغري اجلنس   12 شكل رقم
 140 متثيل الفئة حسب متغري املركز الوظيفي        14 شكل رقم

 142 ؤهالت العلميةمتثيل الفئة حسب متغري امل   35شكل رقم 
 142 متثيل الفئة حسب متغري السنوات األخرية يف جمال التدقيق الداخلي  31شكل رقم 
 142 متثيل الفئة حسب متغري الشهادات املهنية يف التدقيق 33شكل رقم 
 144 متثيل الفئة حسب متغري التخصص 32شكل رقم 
 390 النموذج املبسط 39 شكل رقم

 300 تلخيص لنتائج الدراسة 30شكل رقم 
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 املصطلح االختصار

IIA The Institute of Internal Auditors 

AAA The American Accounting Association 

IFAC International Federation of Accountants 

IPPOFOC 
InternatIonal  ProfessIonal  PractIces framework oversIght 

council 

FIPP International Professional Practices Framework 

IIA KSA    The Institute of Internal Auditors Saudi Arabia 

IFACI The institut français des auditeurs et contrôleurs internes 

IRM The Institute of Risk Management 

COSO The Committee of Sponsoring Organizations 

AMF Arab monetary fund  

IFA Institut Français des Administrateurs 

AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

IFC International Finance Corporation 

  IMA Institute of Management. Accountants 

AAA American Automobile Association 

ISO International Organization for Standardization 

RBIA Risk based internal audit 

IMF International fund monetary 

WB Bank world 

OECD The Organisation for Economic co-operation and 

development  

SEC Securities and Exchange Commission 

ASCA Arab Society for Certified Accountants 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpPDCg_PMAhVGUhQKHd4aDWoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122676328,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiayJXJmILNAhUCaRQKHXqnCfcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Faaahq.org%2F&usg=AFQjCNG8MxtmZ8z_wLVB23MKbRDT0zVCKw
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHjvzwpY_NAhWGRhQKHZhNAakQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fna.theiia.org%2Fstandards-guidance&usg=AFQjCNEClQWvsJ98O2xvVecAC5RCPY0plQ&bvm=bv.123664746,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilpPDCg_PMAhVGUhQKHd4aDWoQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.theiia.org%2F&usg=AFQjCNFRjNQ93UuPC08JhpX_rwcrsmcorg&bvm=bv.122676328,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvNmi4YHNAhUDWRQKHdK-CngQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.theirm.org%2F&usg=AFQjCNFuFNpfXjdrF_9n7Hf5SbvCFOKEKg
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCgPnQmJDNAhWaF8AKHc7zCd4QFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ifa-asso.com%2F&usg=AFQjCNEfHcEDlXmv07AtNZRUnklfc_zYrA&bvm=bv.123664746,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitr7f1mJDNAhUF2hoKHXfkCpYQFggxMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmerican_Institute_of_Certified_Public_Accountants&usg=AFQjCNHqt37J82sJQm-g2FcmnhMAFcApdQ&bvm=bv.123664746,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhxba-m5DNAhXFOBQKHb7lCj4QFggvMAc&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Finance_Corporation&usg=AFQjCNHA2mzgCFSKV5si8Sg5qnoAsNfEGA&bvm=bv.123664746,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZurqNnJDNAhUKwBQKHeb7B5EQFghRMAk&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAmerican_Automobile_Association&usg=AFQjCNG9in2OfMQN11ZkSjLwhvpOkz3CPA&bvm=bv.123664746,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZmoDTnJDNAhVFOhoKHaH_BVEQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRisk_based_internal_audit&usg=AFQjCNH4Aaa-z7HlnRaZt7OuMTMa6uzFmg&bvm=bv.123664746,d.d2s
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CIPE Center for International Private Enterprise 

NACD National Association of Corporate Directors 

GRC Governance, risk management, and compliance 

ASCA Arab Society of Certified Accountants 

CICA the canadian institute of chartered accountants  

NEPAD The New Partnership for Africa's Development 

 

http://www.cipe.org/
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgs8mUnpDNAhUFnRoKHWW3APUQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGovernance%2C_risk_management%2C_and_compliance&usg=AFQjCNEMYrtwPbHyowYaS3a2kg0HxiOTEg&bvm=bv.123664746,d.d2s
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 الصفحة العنوان البيان

فهرس احملتوايت 
 ختصرامل

  

 -أ-  املقدمة 

 1 التدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية الفصل األول

 5  متهيد

 3 مدخل مفاهيمي للتدقيق املبحث األول

 3 مفهوم التدقيق ومراحل تطوره املطلب األول  

 I- 3 تعريف التدقيق 

 3 املعىن اللغوي .1 

 3 املعىن االصطالحي .3 

 II-  4 اءات التدقيقتطور أهداف وإجر 

 2 أهداف التدقيق املطلب الثاين  

 7 أمهية التدقيق املطلب الثالث  

 8 أنواع التدقيق املطلب الرابع  

 I- 8 من حيث النطاق 

 8 التدقيق اجلزئي .1 

 1 التدقيق الكامل .3 

 II- 1 من حيث مدى الفحص 

 1 التدقيق التفصيلي .1 

 1 التدقيق االختباري .3 

 III- 11 من حيث التوقيت 

 11 التدقيق املستمر .1 

 11 التدقيق النهائي .3 

 IV- 11 من حيث درجة االلتزام 

 11 التدقيق اللزامي .1 

 11 التدقيق االختياري .3 

 V- 11 من حيث القائم بعملية التدقيق 

 11 التدقيق الداخلي .1 
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 11 التدقيق اخلارجي .3 

 13 اإلطار العام للتدقيق الداخلي املبحث الثاين

 13 رخيية عن تطور التدقيق الداخلينبذة ات املطلب األول  

 17 تعريف التدقيق الداخلي املطلب الثاين  

 11 أهداف التدقيق الداخلي املطلب الثالث  

 51 أنواع التدقيق الداخلي املطلب الرابع  

 I- 55 حسب اجلهة املعنية 

 51 جتماعياالتدقيق ال .1 

 55 تدقيق اجلودة .3 

 55 تدقيق موضعي .2 

 II- 55 دقيق وأهدافهحسب طبيعة الت 

 55 تدقيق االلتزام .1 

 55 تدقيق الفعالية  .3 

 55 التدقيق االسرتاتيجي .2 

 III- 55 حسب جمال تدخل التدقيق 

 53 التدقيق املايل .1 

 53 التدقيق التشغيلي .3 

 54 التوجه اجلديد للتدقيق الداخلي يف ظل معايري التدقيق الداخلي الدولية املبحث الثالث

 54 ري التدقيق الداخلي الدوليةمعاي املطلب األول  

 I- 52 معايري الصفات 

 52 األهداف، الصالحيات، املسؤوليات  1555معيار رقم  .1 

 57 يتعلق ابالستقاللية و املوضوعية  1155معيار رقم  .3 

 58 يتعلق ابحلرفية و بذل العناية املهنية الواجبة 1355معيار رقم  .2 

 51 اجلودة و تطوير عملية التدقيق الداخلييتعلق بربانمج لتأمني  1255معيار رقم  .9 

 II- 31 معايري األداء 

 31 يتعلق إبدارة أنشطة التدقيق الداخلي 3555معيار رقم  .1 

 35 يتعلق بطبيعة العمل 3155معيار رقم  .3 

 33 يتعلق ابلتخطيط للمهمة 3355معيار رقم  .2 
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 32 يتعلق ابجناز املهمة 3255معيار رقم  .9 

 32 ق بتوصيل النتائجيتعل 3955معيار رقم  .0 

 37 يتعلق مبراقبة تنفيذ التوصيات 3055معيار رقم  .2 

 37 يتعلق مبستوى املخاطر املقبولة بعد تنفيذ التوصيات 3255معيار رقم  .2 

 38 املبادئ األساسية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي املطلب الثاين  

 I- 38 اجملموعة األوىل 

 II- 38 اجملموعة الثانية 

 III- 31 موعة الثالثةاجمل 

 31 مبادئ وقواعد السلوك املهين املطلب الثالث  

 I- 41 املبادئ 

 II- 41 قواعد السلوك املهين 

 41 توجه التدقيق الداخلي يف ظل املعايري الدولية املطلب الرابع  

 I- 41 االستقاللية واملوضوعية 

 II- 45 التأكيد على فعالية نظام الرقابة الداخلية وحتسينها 

 III- 43 ممارسات احلوكمة وحتسينها تقييم 

 IV-  43 التقارب مع املخاطر 

 V- 44 االلتزام بقواعد أخالقيات مهنة التدقيق 

 VI- 44 املتطلبات املعرفية 

 42  الفصل خالصة

 42 دور التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر الفصل الثاين

 47  متهيد

 48 مدخل مفاهيمي إلدارة املخاطر املبحث األول

 48 تعريف إدارة املخاطر ب األولاملطل  

 I- 48 املخاطر 

 II- 41 إدارة املخاطر 

 21 أمهية إدارة املخاطر يف الشركة املطلب الثاين  

 25 أهداف إدارة املخاطر املطلب الثالث  

 24 تصنيف املخاطر يف الشركة املطلب الرابع  
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 I- 22 املخاطر السرتاتيجية 

 II- 22 املخاطر املالية 

 III- 27 تشغيليةاملخاطر ال 

 IV- 28 املخاطر البيئية 

 21 وظيفة إدارة املخاطر يف الشركة املبحث الثاين

 21 عناصر إدارة املخاطر املطلب األول  

 I- 21 البيئة الداخلية 

 II- 21 حتديد األهداف 

 III- 21 تعريف األحداث 

 IV- 25 تقييم املخاطر 

 V- 25 االستجابة للمخاطر 

 VI- 24 األنشطة الرقابية 

 VII- 22 التصالاملعلومات وا 

 VIII- 22 املراقبة 

 22 مبادئ إدارة املخاطر املطلب الثاين  

 27 مراحل عملية إدارة املخاطر يف الشركة املطلب الثالث  

 I- 27 األهداف السرتاتيجية للشركة 

 II- 28 فحص اخلطر 

 28 حتليل اخلطر .1 

 71 تقييم املخاطر  .3 

 III- 75 إعداد تقارير اخلطر واالتصاالت 

 IV- 75 ليةالتقارير الداخ 

 V- 73 التقارير اخلارجية 

 VI- 73 معاجلة املخاطر 

 VII- 74 املتابعة 

 72 عناصر إدارة املخاطر الفعالة املطلب الرابع  

 77 التدقيق الداخلي يف الشركة ودوره يف إدارة املخاطر املبحث الثالث

 77 أمهية التدقيق الداخلي يف الشركة املطلب االول  
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 78 يق الداخلي يف إدارة املخاطردور التدق املطلب الثاين  

 I- 71 الدور التأكيدي للتدقيق الداخلي 

 II- 71 الدور التخصصي والوقائي للتدقيق الداخلي 

 III- 71 احلدود اليت ال يتعداها التدقيق الداخلي 

 RBIA 81اإلطار العام للتدقيق الداخلي القائم على املخاطر املطلب الثالث  

 I- م على املخاطرتعريف التدقيق الداخلي القائRBIA 81 

 II- 81 مزاايه 

 III- 81 متطلبات تطبيق هذا املنهج 

 IV- 81 أمهية إدارة املخاطر للتدقيق الداخلي 

 V- 85 الفرق بني التدقيق القائم على املخاطر ومناهج التدقيق التقليدية 

 RBIA 83مراحل التدقيق الداخلي القائم على املخاطر املطلب الرابع  

 I- 82 يم املخاطر(املرحلة األوىل)تقي 

 82 تقييم املخاطر .1 

 RBIA 82إسرتاتيجية التدقيق الداخلي القائم على املخاطر .3 

 82 حالة مزيج من املخاطر .2 

 II- )87 املرحلة الثانية)إعداد خطة التدقيق 

 88 حتديد االستجاابت وعمليات إدارة املخاطر حسب هدف التأكيد املطلوب .1 

 81 تصنيف وحتديد أولوايت املخاطر .3 

 81 ربط املخاطر مبهام التدقيق .2 

 11 وضع خطة دورية لتدقيق احلساابت .9 

 11 تقدمي التقارير إىل الدارة وجلنة التدقيق .0 

 III- )11 املرحلة الثالثة)تنفيذ التدقيق 

 13 إنشاء خطة لنطاق املهمة .1 

 13 تقييم اخلطر املستحق للوحدة اخلاضعة للتدقيق .3 

 13 دركاستنتاج مستوى املهمة للخطر امل .2 

 13 أتكيد نطاق مهمة التدقيق .9 

 13 مناقشة ومراقبة ضوابط الرقابة .0 

 14 التحقق من األدلة، املواضيع الرشادية .2 
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 14 توثيق نتائج أعمال التدقيق .2 

 14 تقييم تقدير الدارة للمخاطر املتبقية .2 

 12 استنتاجات بشأن االستجاابت وعمليات إدارة املخاطر اليت غطت املهمة .4 

 12 إعداد التقارير والتجاوب معها .15 

 12 تلخيص نتائج التدقيق للجنة التدقيق .11 

 11  الفصل خالصة

 111 دور التدقيق الداخلي يف جتسيد حوكمة الشركات الفصل الثالث

 111  متهيد

 115 اإلطار العام حلوكمة الشركات املبحث األول

 115 مفهوم وتطور حوكمة الشركات املطلب األول  

 I- 115 شأة حوكمة الشركاتن 

 II-  114 تعريف احلوكمة 

 114 تعريف احلوكمة يف اللغة .1 

 112 التعريف االصطالحي .3 

 OECD 117 مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   املطلب الثاين  

 I- 118 ضمان وجود أساس إطار فعال حلوكمة الشركات 

 II-  118 امللكيةحقوق املسامهني والوظائف الرئيسية ألصحاب حقوق 

 III- 111 املعاملة املتساوية للمسامهني 

 IV- 111 دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات 

 V- 115 الفصاح والشفافية 

 VI- 113 مسؤولية جملس االدارة 

 112 أطراف حوكمة الشركات املطلب الثالث  

 I- 112 جملس الدارة 

 II- 112 الدارة العليا 

 III- 117 جلان التدقيق 

 IV- 118 املدقق اخلارجي 

 V- 118 املدقق الداخلي 

 118 خطوط الدفاع الثالثة يف الشركة املطلب الرابع  
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 I-  151 خط الدفاع األول:الدارة 

 II- 151 خط الدفاع الثاين: إدارة املخاطر ووظائف االمتثال 

 III- 155 خط الدفاع الثالث: التدقيق الداخلي 

 IV- 152 التنسيق بني خطوط الدفاع الثالث 

 152 بعاد الثالثة احلديثة للتدقيق الداخلي ودورها يف حتقيق قيمة مضافةاأل املبحث الثاين

 GRC  152تقنية احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة  املطلب األول  

 I- تعريف تقنية احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابةGRC 157 

 II- 157 أمهيتها للشركة 

 III- 158 متطلباهتا 

 IV- 158 ق الداخلي يف حتقيق قيمة مضافةدور األبعاد الثالث احلديثة للتدقي 

 151 دور التدقيق الداخلي يف تقييم وحتسني فعالية الرقابة الداخلية املطلب الثاين  

 I- 151 تعريف نظام الرقابة الداخلية 

 II- 131 دور التدقيق الداخلي يف تقييم وحتسني الرقابة الداخلية 

 133 سني فعالية إدارة املخاطردور التدقيق الداخلي يف تقييم وحت املطلب الثالث  

 134 دور التدقيق الداخلي يف تقييم وحتسني ممارسات حوكمة الشركات املطلب الرابع  

 137 مسامهة التدقيق الداخلي يف جتسيد احلوكمة املبحث الثالث

 137 عالقة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر حبوكمة الشركات املطلب االول  

 I- 137 الداخلية حبوكمة الشركات عالقة الرقابة 

 137 دور خوكمة الشركات يف تقييم وحتسني نظام الرقابة الداخلية .1 

 131 دور الرقابة الداخلية يف جتسيد حوكمة الشركات .3 

 II- 131 عالقة إدارة املخاطر حبوكمة الشركات 

 131 دور خوكمة الشركات يف إدارة املخاطر .1 

 131 ة الشركاتدور إدارة املخاطر يف جتسيد حوكم .3 

 145 عالقة التدقيق الداخلي أبجهزة احلوكمة املطلب الثاين  

 I- 143 عالقة التدقيق الداخلي بلجنة التدقيق 

 II- 142 عالقة التدقيق الداخلي مبجلس الدارة 

 III- 142 عالقة التدقيق الداخلي ابلتدقيق اخلارجي 

 148 يف احلوكمة RBIAاملخاطرأمهية منهج التدقيق الداخلي القائم على  املطلب الثالث  
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 121 أداء أنشطة التدقيق الداخلي يف منظومة حوكمة الشركات املطلب الرابع  

 I- 121 مرحلة التخطيط 

 II- 125 مرحلة التنفيذ 

 125 الرقابة الداخلية .1 

 123 إدارة املخاطر .3 

 124 حوكمة الشركات .2 

 III- 122 توصيل النتائج ومتابعتها 

 122 مة(اجلزء األول)معلومات عا .1 

 122 اجلزء الثاين)معلومات مهمة التدقيق( .3 

 122 اجلزء الثالث)ملخص التقرير( .2 

 122 اجلزء الرابع)ملحق التقرير( .9 

 122 اجلزء اخلامس)ملحق أوراق العمل( .0 

 121  الفصل خالصة

 121 اإلطار العام للدراسة امليدانية الفصل الرابع

 121  متهيد

 125 ق الداخلي وحوكمة الشركات يف اجلزائرواقع التدقي املبحث األول

 125 اإلطار القانوين للتدقيق الداخلي يف اجلزائر املطلب األول  

 124 واقع مهنة التدقيق الداخلي يف اجلزائر املطلب الثاين  

 122 حوكمة الشركات يف اجلزائر املطلب الثالث  

 I- 122 مراحل تطور احلوكمة يف اجلزائر 

 II- 127 ق مبادئ حوكمة الشركات يف اجلزائرمعوقات تطبي 

 127 املصدر الداخلي .1 

 127 املصدر اخلارجي .3 

 127 عوائق أخرى .2 

 128 ميثاق احلكم الراشد يف اجلزائر املطلب الرابع  

 171 تقدمي للمنهجية والطريقة واإلجراءات املبحث الثاين

 171 رهاشركات املسامهة يف اجلزائر ومربرات اختيا املطلب األول  

 I- 171 مربرات اختيارها 
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 II- 171 هيئاهتا 

 171 اجلمعية العامة للمسامهني .1 

 175 جملس الدارة .3 

 175 املديرية .2 

 173 مصادر الدراسة وحدودها املطلب الثاين  

 I- 173 املصادر 

 173 معلومات مرتبطة ابجلانب النظري)البياانت الثانوية( .1 

 173 (قائمة االستبيان)املعلومات األولية .3 

 II- 173 حدود الدراسة امليدانية 

 174 احلدود املكانية .1 

 174 احلدود البشرية .3 

 174 احلدود املوضوعية .2 

 174 طريقة تصميم االستبيان املطلب الثالث  

 I- 174 مرحلة إعداد االستبيان 

 174 بناء االستبيان .1 

 174 نشر وإدارة االستبيان .3 

 174 تفريغ االستبيان .2 

 II- 174 يانهيكلة االستب 

 172 القسم األول .1 

 172 القسم الثاين .3 

 172 اختبار صدق وثبات االستبيان املطلب الرابع  

 I- 172 اختبار الصدق الظاهري لالستبيان 

 II- 177 اختبار ثبات االستبيان 

 178 األساليب اإلحصائية وفئة الدراسة املبحث الثالث

 178 جمتمع وفئة الدراسة املطلب األول  

 I-  178 الدراسةجمتمع 

 II- 171 فئة الدراسة 

 183 األساليب اإلحصائية املستخدمة املطلب الثاين  
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 I- 183 أساليب الحصاء الوصفي 

 II- 183 أساليب الحصاء االستداليل 

 184 االتساق الداخلي لالستبيان املطلب الثالث  

 113 اخلصائص الدميغرافية لفئة الدراسة املطلب الرابع  

 I- 113 اجلنس 

 II- 114 ملركز الوظيفيا 

 III- 112 ةالعلمي ؤهالتامل 

 IV- 117 سنوات اخلربة العملية يف جمال التدقيق الداخلي 

 V- 118 الشهادات املهنية يف التدقيق 

 VI- 111 التخصص 

 VII- 511 عدد الدورات التدريبية والرتبصات يف جمال التدقيق 

 511  خالصة الفصل

 515 يدانيةحتليل ومناقشة نتائج الدراسة امل الفصل اخلامس

 513  متهيد

 514 عرض نتائج إجاابت فئة الدراسة املبحث األول

 514 مسرنوف – كوجملروف اختبار ابستخدام الدراسة أفراد استجاابت وفروقات الطبيعي التوزيع اختبار املطلب األول  

 512 نتائج إجاابت فئة الدراسة على الفرضية األوىل املطلب الثاين  

 I- 512 رعية األوىلالفرضية الف 

 II- 512 الفرضية الفرعية الثانية 

 518 نتائج إجاابت فئة الدراسة على الفرضية الثانية املطلب الثالث  

 I- 518 الفرضية الفرعية األوىل 

 II- 511 الفرضية الفرعية الثانية 

 III- 511 الفرضية الفرعية الثالثة 

 IV- 515 الفرضية الفرعية الرابعة 

 514 اابت فئة الدراسة على الفرضية الثالثةنتائج إج املطلب الرابع  

 I- 514 الفرضية الفرعية األوىل 

 II- 512 الفرضية الفرعية الثانية 

 518 االختبار اإلحصائي لفرضيات الدراسة ومقارنتها مع نتائج الدراسة امليدانية املبحث الثاين
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 518 اختبار الفرضية األوىل وحتليل النتائج املطلب االول  

 I- 518 ختبار الفرضية األوىلنتائج ا 

 518 الفرضية الفرعية األوىل .1 

 551 الفرضية الفرعية الثانية .3 

 II- 555 مناقشة النتائج 

 553 اختبار الفرضية الثانية وحتليل النتائج املطلب الثاين  

 I- 553 نتائج اختبار الفرضية الثانية 

 553 الفرضية الفرعية األوىل .1 

 552 الفرضية الفرعية الثانية .3 

 558 الفرضية الفرعية الثالثة .2 

 551 الفرضية الفرعية الرابعة .9 

 II- 531 مناقشة النتائج 

 533 اختبار الفرضية الثالثة وحتليل النتائج املطلب الثالث  

 I- 533 نتائج اختبار الفرضية الثالثة 

 534 الفرضية الفرعية األوىل .1 

 532 الفرضية الفرعية الثانية .3 

 II- 537 مناقشة النتائج 

 538 حتليل فرضيات الدراسة من خالل متغريات املراقبة املطلب الرابع  

 544 منوذج الدراسة املقرتح املبحث الثالث

 544 منوذج الدراسة املطلب األول  

 I- 544 املتغريات املستقلة 

 544 التخطيط للتدقيق .1 

 544 تنفيذ التدقيق .3 

 544 تنفيذ نتائج التدقيق ومتابعتها .2 

 II-  544 التابعاملتغري 

 542 اختبار صالحية النموذج املطلب الثاين  

 542 حتليل االحندار املتعدد بني الفرضيات الرئيسية والفرضية الكلية املطلب الثالث  

 I- 547 فرضية مقطع خط االحندار 
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 II- 547 فرضيات ميل خط االحندار 

 547 الفرضية األوىل .1 

 547 الفرضية الثانية .3 

 548 الفرضية الثالثة .2 

 III-  اختبارDurbin-watson 541 

 541 عالقة مسامهة التدقيق الداخلي يف ادارة املخاطر بتجسيد متطلبات احلوكمة املطلب الرابع  

 I- 541 اختبار صالحية العالقة 

 II- 521 منوذج االحندار البسيط 

 III- 521 فرضية مقطع خط االحندار 

 IV- 521 فرضية ميل خط االحندار 

 525  خالصة الفصل

 523  متةاخلا

 523  قائمة املراجع

 578  املالحق

 295  قائمة  اجلداول

 299  قائمة األشكال

 301  قائمة املختصرات

فهرس احملتوايت 
 املوسع

 314 
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              :ملخص
        س مدى إسهامه يف إدارة املخاطرهدفت األطروحة إىل دراسة واقع التدقيق الداخلي يف الشركة اجلزائرية من خالل قيا             

التطور     يف جمموعة من الشركات اجلزائرية، وقياس مدى انعكاس هذا الدور على جتسيد متطلبات حوكمة الشركات، وهذا يف ظل 
الشركات، حيث           الذي عرفه نشاط التدقيق الداخلي واعتباره من الضرورايت اليت أصبح يرتكز عليها التطبيق السليم حلوكمة

ويف املقابل أصبح يستند على مدخل التقارب مع املخاطر يف إدارة أنشطته، من اجل تقييم وحتسني فعالية إدارة املخاطر يف الشركة، 
، ابلضافة إىل حرصه على التواصل مع أطراف داخلية متارس دورا حتديد أولوايت نشاطه حسب أمهية اخلطر الذي مت اكتشافه

 جتسيد متطلبات احلوكمة يف كل مراحل عمله.اجيابيات يف 
التدقيق الداخلي، ادارة -وألنه ابت من الواضح على الشركات االقتصادية اجلزائرية مراعاة هذه املتغريات الرقابية الثالث               

هتمام كبري هبذه املتغريات شركة ، حيث توصلنا إىل وجود ا05، فقد مت إجراء دراسة استقصائية على -املخاطر، حوكمة الشركات
يف إدارة املخاطر  -التخطيط، التنفيذ، البالغ واملتابعة-ووجود عالقة بينها،  وأن التدقيق الداخلي ي ساهم من خالل مراحله الثالث

سامهة وكذا جتسيد متطلبات حوكمة الشركات، كما أظهرت النماذج الحصائية املعتمدة يف التحليل اجتاهني، األول أن هذه امل
تكون بشكل كبري يف مرحلة التنفيذ، والثاين وجود عالقة اجيابية بني دور املدقق يف إدارة املخاطر ودوره يف جتسيد  متطلبات حوكمة 

 الشركات. 
 خلي.: التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر، حوكمة الشركات، املعايري الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداالكلمات املفتاحية      
 

Résumé: 

             L’objectif de cette thèse est d’étudier la réalité de l'audit interne dans l’entreprise algérienne 

en mesurant l'étendue de sa contribution dans la gestion des risques par l’application sur un ensemble 

d'entreprises algériennes, ainsi que l’ampleur de l’impact de ce rôle en matière de satisfaction aux 

exigences de la gouvernance d'entreprise et ce, à la lumière du développement qu’a connu l'activité 

d'audit interne qui représente une des nécessités sur lesquelles repose désormais la bonne application 

de la gouvernance d’entreprise, laquelle se base dorénavant sur un rapprochement avec les risques 

dans la gestion de ses activités, afin d'évaluer et d'améliorer l'efficacité de la gestion des risques dans 

l'entreprise, et en retour, déterminer les priorités de ses activités en fonction de l'importance du risque 

découvert, ainsi que son soucia communiquer avec des parties internes exerçant un rôle positif dans la 

satisfaction aux exigences de la gouvernance durant toutes ses étapes. 

  Et puisqu’il est devenu évident pour les entreprises économiques algériennes de tenir compte 

de ces trois variables de contrôle, à savoir : l’audit interne, la gestion des risques et la gouvernance 

d’entreprise, une enquête sur 50 entreprises a été réalisée. Nous avons constaté un grand intérêt pour 

ces variables et l'existence d'une relation entre elles. De plus, l'audit interne contribue à travers ses 

trois étapes qui sont -la planification, l'exécution, la rédaction du rapport et le suivi -dans la gestion 

des risques et la satisfaction aux exigences de la gouvernance d’entreprise. Par ailleurs, les modèles 

statistiques adoptés dans l'analyse ont révélé deux tendances, la première est que cette contribution se 

manifeste grandement dans la phase d'exécution, et la seconde, est l’existence d’une relation positive 

entre le rôle de l'auditeur dans la gestion des risques et son rôle dans la réponse aux exigences de la 

gouvernance d’entreprise lors de l’exercice de ses fonctions 

  

  Mots clés: audit interne, gestion des risques, gouvernance d’entreprise, normes internationals 

pour la pratique professionnelle de l’audit interne      


