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 الملخص

 COSOإطار وفق المخاطر تقويم إدارة في الداخلي التدقيق دور فاعليةمدى 
 (غزة قطاع في الحكومية القطاعات على ميدانية دراسة)

دور التدقيق الداخلي ودوره في تقويم إدارة المخاطر وفق  اعليةدفت هذه الدراسة إلى تقييم فه
 البيئة الداخلية من المتغيرات المتعلقة بتطبيق االطار وهي وقد شملت الدراسة عدد COSO, إطار

تقييم نظام و أنشطة الرقابة و  االستجابة للمخاطرو  تقييم المخاطرو  تحديد الحدثو  وضع األهدافو 
باإلضافة للوقوف على مفهوم إدارة المخاطر و  المراقبةو  االبالغ المالي )المعلومات واالتصاالت(

 .المخاطر اإلجراءات المتبعة للحد منوأنواعها وأسس إدارتها و 
عتمدت الدراسة على البيانات األولية والثانوية إ ولتحقيق أهداف الدارسة واختبار فرضياتها 

 على استبانة 81 تم توزيع حيث صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها. وقد
 71واسترد منها عدد  الحكومية،ة المالية في القطاعات العاملين في دائرة التدقيق الداخلي والدائر 

ساليب جابات المبحوثين باالعتماد على األإتم تحليل  وقد ،من االستبيانات %88 استبانة بنسبة
 .ية المالئمة وفق متغيرات الدراسةحصائاإل

غياب اللوائح المنظمة ألداء التدقيق الداخلي للقيام بدوره في  أهم نتائج الدراسة وكان من
باإلضافة لغياب الدور الفاعل للتدقيق  ،دارة المخاطر في القطاعات الحكومية في قطاع غزةإتقويم 

الداخلي في مراجعة التقنيات المستخدمة بتحديد المخاطر والفرص التي يتعرض لها وعدم فاعلية 
 بمتابعة تنفيذ اجراءات الرقابة على القطاع الحكومي. هدور 

ضرورة تفعيل مفهوم إدارة المخاطر في : اعدد من التوصيات أهمه إلىخلصت الدراسة  وقد
, وضرورة االهتمام COSO ERMوالعمل به ضمن المكونات الثمانية الطار ،القطاعات الحكومية

ضافة قيمة إمية بالنظر إلى دوره االيجابي في بتفعيل دور التدقيق الداخلي في القطاعات الحكو 
ل وزارة من وضرورة انشاء دائرة إلدارة المخاطر في ك ،وتحسين فعالية العمليات وتحقيق األهداف

 .الوزارات الفلسطينية
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Abstract 

 
The Extent of the Effectiveness of the Internal Audit Role in the Risk Management 

Reformation According to COSO Framework 

 (An Empirical Study on the Governmental Sectors - Gaza Strip) 

 

 

This study aims to assess the efficiency and effectiveness of internal audit systems 

and their role in risk management reformation according to COSO framework in 

governmental sectors. These include (Internal Environment, Objective Setting, Event 

Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information & 

Communication and Monitoring). The study also attempts to find out the concept of risk 

management, its types, the principles of risk managing, and procedures to reduce risk. 

In order to achieve the objectives of the study and test hypotheses, the study relied 

on primary and secondary data, which is designed to suit the study and its objectives. 

Eighty-one copies of the designed questionnaire were distributed to employees in the 

Internal Audit Department and Finance Department in the governmental sectors; 71 of 

the informants (About 88%) turned in the completed questionnaires.  Respondents 

Answers were analyzed based on appropriate statistical methods according to study 

variables. A descriptive analytic methodology was followed to describe and analyze the 

study variables and examine the underlying hypothesis. 

The main findings of the study were the absence of regulations, which help 

internal audit to play its role in the reformation of risk management in the governmental 

sectors in the Gaza Strip:  there was also absence of the active role of internal audit 

review and techniques used in identifying the risks and opportunities faced by the public 

sector. 

The study recommends that there is a need to enhance the concept of risk 

management in governmental sectors, considering the eight components of COSO ERM 

framework, and there is also a need to focus on activating the role of internal audit in 

governmental sectors because of its positive impact on adding value and improving the 

effectiveness of operations to achieve the objectives, in addition to that, there is a need 

to establish a department of risk management in each ministry. 
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 االهداء
لى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود .. إلى من كان  إلى معنى الحب.. وا 

أمد هللا في عمرك إلى والدتي الحبيبة    ...دعائها سر نجاحي .. وحنانها بلسم جراحي   
 بالصالحات فأنت زهرة الحياة ونورها.

 
   ...إلى قدوتي األولى .. ونبراسي الذي ينير دربي .. إلى من رفعت رأسي عاليًا افتخارًا به    

 حبيب أمد هللا في عمرك.إلى والدي ال
 

   ...إلى من هم سندي وقوتي ولفؤادي مهجتي .. وأقرب إلى من روحي وحبهم يجري في عروقي   
 رشا.. . ،هبة ،هند ،أمجد ،رشاد ،إبراهيم واتيخوتي وأخإ
  

 .إلى روح جدي وجدتي رحمهما هللا
 

 إلى صديقاتي جميعاً ...  إلى الذين تسكن صورهم وأصواتهم أجمل اللحظات واأليام     
 

 أساتذتي الكرام     ...إلى من أناروا دروبنا بالعلم والمعرفة    
 

 .الجزيل وامتناني العمل شكري إلى كل من ساندني ووقف بجانبي وساعدني في انجاز هذا 
  

 أهدي هذا الجهد المتواضع إليهم جميعاً 
 الباحثة                                                                                                             

 هيا مروان لظن
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 وتقدير شكر
 كانت نعم من علي به أنعم ما علىأوال  هلل الشكر سلطانه، وعظيم قدره بجالل يليق حمداً  هلل الحمد
  .العم هذا إنجاز في لي عون  خير

 (60سورة الرحمن اية )« جزاء االحسان إال االحسان هل»يقول هللا تعالى في كتابه العزيز 
تكافئون  معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ماصنع اليكم  من» قال:وفي الحديث القدسي عن رب العزة 

 «.به فأدعوا له
ومن هذا المنطلق واعترافًا مني بالجميل ال أملك إال كلمة شكر وعرفان أتوجه بها إلى كل من قدم 

 الصورة.لي عونًا أو مساعدة ساهمت بشكل أو بأخر في إخراج هذا البحث بهذه 
الدكتور/ علي عبدهللا شاهين والذي لن أوفيه حقه من الشكر وأخص بالشكر أستاذي المشرف 

والذي كان صبورًا معي إلى  ،والعرفان لمساندته لي وتقديم العون الكبير والمساعدة والتوجيه السديد
 أبعد الحدود أسأل هللا أن يجزيه عني خيرًا.

أستاذ  / ماهر درغامدكتورمناقشة: الكما أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة األفاضل أعضاء لجنة ال
واألستاذ الدكتور/ جبر الداعور أستاذ المحاسبة في  ،ة المشارك في الجامعة االسالميةالمحاسب

 ثرائها بالمالحظات والتوجيهات القيمة.ا  جامعة األزهر الذين شرفوني بمناقشة هذه الدراسة و 
الدراسة وعلى ما قدموه من نصح كذلك أشكر جميع األساتذة الذين قاموا بتحكيم استبانة هذه 

 وتوجيهات.
عدتي في تعبئة والشكر موصول إلى جميع الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية على مسا

 .وتوزيع االستبانة
و زمالئي أو األساتذة أو أتقدم بالشكر إلى كل من حضر هذه المناقشة سواء من أهلي أ وأخيراً 
 .الطلبة

وأتمنى من هللا أن ينال هذا البحث رضا  النور،ج هذا البحث إلى على خرو  وأسجد شاكرة هلل
  .ذتي أعضاء لجنة المناقشة والحكمواستحسان أسات

 فجزى هللا الجميع بكل خير
ن أخطأت فمن نفسي  وختامًا إن أصبت فمن هللا وا 

 الباحثة       

 هيا مروان لظن
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 مقدمة 

 ،األهمية على المنظمات عبر العالمتواجه بيئة األعمال تغيرات سريعة ذات آثار بالغة 
واستجابة لذلك تتحرك هذه المنظمات لتطوير هياكلها وا عادة هندسة عملياتها وتحسين أساليب إدارة 

 .لتحقيق أهدافها المخاطر لديها إلضفاء المزيد من المعلومات المالئمة والموثوقة الالزمة
ويعد التدقيق الداخلي المرتكز على المخاطر بمثابة مقاربة نظامية حديثة وفعالة للتدقيق 

ن ممارسة هذه  ،ي قد تحول دون تحقيق تلك األهدافيهدف إلى التركيز على المخاطر الت وا 
داراتها وأحكام الضبط عليها بهدف  المنهجية تتطلب تقييم المخاطر والطرق المعتمدة للتحكم بها وا 

 .مخطط التدقيق وتقييم أنظمة الضبط الداخلي وضع
منذ نهاية  -  IAP) )Internal Auditing Professionلذلك تشهد مهنة التدقيق الداخلي
صدار معهد المدققين إفي الواليات المتحدة األمريكية بعد  القرن الماضي تطورات هائلة خصوصاً 

 the institute of internal  auditors (IIA, 2003)الداخليين المعيار الجديد للتدقيق الداخلي 

والذي تضمن توسيع المهام المنوطة به بإضافة مهام تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر من خالل 
بحيث ترتبط أهداف  ،إلدارة المخاطر  COSOتطبيق المفاهيم الحديثة للرقابة الداخلية وفق إطار

 ،تيجيةالرقابة الداخلية وفق إدارة المخاطر بأهداف الوحدة االقتصادية لتشمل األهداف )االسترا
إلى جانب تحديد وقياس المخاطر المحيطة  ،وانين(وااللتزام بالتعليمات والق ،والتقريرية ،والتشغيلية

جرا  ،يل التحسين المستمر لتلك األهدافوتفع ،ءات اإلدارة للحد من هذه المخاطربكل هدف منها وا 
 ومن ثم  تحديد الفرص واالستفادة منها واالستعداد لمواجهة المخاطر المحيطة بها. 

حكوميذذة فذذي هذذذا وفذذي ظذذل الظذذروف االقتصذذادية والسياسذذية الصذذعبة التذذي تواجذذه القطاعذذات ال
هيمذذه التذذي تواجذذه ظهذذرت الحاجذذة إلذذى تفعيذذل دور التذذدقيق الذذداخلي ومفا ،الحصذذار غذذزة بسذذببقطذذاع 

قذذابي والتنظيمذذي فذذي إدارة ودوره الر  االسذذتراتيجيةتلذذك القطاعذذات مذذن خذذالل دعمذذه للخطذذط واألهذذداف 
 .المخاطر
 
 دراسةمشكلة الأوال: 

دارة المخاطر، عالميًا وعربيًا حول دور المدقق الداخلي في إ وال يزال كثر الجدل والنقاشلقد 
( هو اإلطار الذي ينسجم مع حل أو الحد من نشوء ERMلذا أصبح إطار ) ،والرقابة الداخلية

المعلومات المتعلقة بالقوائم المالية وجودة  ظهار شموليةا  و األزمات والمشكالت المالية والمخاطر 
 االستراتيجية باألهداف المتعلقة المخاطر اإلطار يعمل على تتبعهذا لذلك فإن  ،التقارير المالية
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تلك البيئات  في التغيرات لمواجهة التصدي يسهم في مما األعمال، بيئة في والتغيرات المستمرة
وقد أحدث اإلطار الجديد إلدارة المخاطر الكثير من التساؤالت من قبل المجتمع  ،األهداف وتحقيق

والحكومية حول مفهوم هذا  المالي والباحثين والمهنيين في كافة أوساط القطاعات االقتصادية
 .والتدقيق الداخلي ته  بمكونات الرقابة الداخليةاإلطار ومكوناته وعالق

 :ة في اإلجابة على السؤال التاليما تقدم يمكن صياغة مشكلة الدراسة الرئيس على وبناءً 
ي القطاعات ف COSOما مدى فاعلية التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر وفق إطار 

 ؟الحكومية في قطاع غزة
 :ويتفرع منه األسئلة التالية

  دور التدقيق الداخلي في تقويم مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات  مدى فاعليةما
 الحكومية؟ 

  ما مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واالستجابة لها في
 القطاعات الحكومية؟

 الحكومية؟القطاعات  ما مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة في 
 الغ المالي في القطاعات بما مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام اإل

 ؟الحكومية
 ؟والمتابعة في القطاعات الحكومية ما مدى فاعلية دور التدقيق الداخلي في المراقبة 

 
 دراسةأهداف ال: ثانيا  

 تهدف الدراسة إلى: 
  واإلجراءات وأليات تقييمها ها وأسس إدارتالوقوف على مفهوم إدارة المخاطر وأنواعها

 .المتبعة للحد منها
  بيان أهمية دور التدقيق الداخلي ودوره في رفع كفاءة القطاعات الحكومية وتطوير أدائها

 .COSO ERMفي ظل تطبيق مكونات 
 رة المخاطر في القطاعات تقييم كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية ودورها في إدا

 .الحكومية
  مواجهة المخاطر والتحدياتل ةالحكومي اتإدارة المخاطر وتطبيقه على القطاعإبراز دور 

 بها.لمحيطة ا
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 دراسةأهمية ال: ثالثا  

التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر وفق  مدى دور تحليلتنشأ أهمية البحث من خالل 
وكونه يتصف بشمولية اآلليات  إلدارة المخاطرباعتباره اإلطار الحديث COSO, إطار 

وخاصة في ظل الظروف االقتصادية  ،والمعلومات المتعلقة بالتقارير المالية واألداء االستراتيجي
والضغوط التي تتعرض لها لتقديم برامج ناجحة  جه القطاعات الحكومية الفلسطينيةالصعبة التي توا

وتنبع . الميزانيات ومواجهة التحديات ليصمع الحفاظ على مستويات الخدمة وتحقيق التوازن وتق
إدارة التدقيق الداخلي في  براز أهمية دورإمن خالل في إطار تحقيق أهدافها أهمية هذه الدراسة 

ستفادة واإل ،ستراتيجية والتشغيلية والتقريرية وااللتزامبمختلف أنواعها اإل تحليلها وعالجهاو  المخاطر
إلدارة المالية في القطاعات الحكومية نحو تطوير أدائها منها كتغذية مرتدة تساهم في تبصير ا

ضافة قيمة   األمر الذي يدعم ،نية والمالية للنهوض بمسؤولياتهاقدرتها الف زيادة والعمل علىوا 
 .واجتماعياً  مع ماليًا واقتصادياً المجتومكانتها في  ييجاباإل ودورها استقرارها
 
 دراسةفرضيات الرابعا : 

  داللة إحصائية بين فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة توجد عالقة ذات
. وهذه الفرضية رة المخاطر في القطاعات الحكوميةوتقويم ادا COSO إطار الداخلية وفق

 .البيئة الداخلية ووضع األهداف متغيرينتبحث 
  تحديد وتقييم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية دور التدقيق الداخلي في

. المخاطر في القطاعات الحكومية وتقويم COSOالمخاطر واالستجابة لها وفق اطار
 .االستجابة للمخاطرو  ،المخاطرتقييم  الحدث،تحديد  ثالث متغيراتوتبحث 

  الرقابة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة
 .رة المخاطر في القطاعات الحكوميةوتقويم إدا   COSO إطار وفق

  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ
 وتقويم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية.  COSOالمالي وفق إطار 

  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية دور التدقيق الداخلي في المراقبة والمتابعة
 .ة المخاطر في القطاعات الحكوميةوتقويم إدار  COSO إطاروفق 
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 متغيرات الدراسةخامسا : 

 المتغير التابع 

 تقويم إدارة المخاطر 
 
  ةالمستقل اتالمتغير 

 :في تحقيق كل من COSOتتمثل في فاعلية دور التدقيق الداخلي وفق إطار 
 البيئة الداخلية   -1
 وضع األهداف  -2
 تحديد الحدث -3
 تقييم المخاطر  -4
 االستجابة للمخاطر -5
 أنشطة الرقابة  -6
 تقييم نظام االبالغ المالي )المعلومات واالتصاالت( -7
 المراقبة  -8
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  متغيرات الدراسة 1 شكل رقم  

 (COSOالمتغيرات المستقلة مكونات اطار )

 المتغير التابع

يم
قو

ت
ر
ط

خا
لم

 ا
رة

دا
إ

البيئة الداخلية  

وضع األهداف

تحديد الحدث

تقييم المخاطر 

راالستجابة  للمخاط

أنشطة الرقابة

ي تقييم نظام االبالغ المال
(لمعلومات واالتصاالت)

المراقبة
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 الدراسات السابقةسادسا : 

  الدراسات العربية 

 الشركات في الداخلية الرقابة أنظمة انسجام مدى تقييم: بعنوان ،(2015 ،مشتهى) دراسة -1
 .وقيمتها الشركة أداء على ذلك وأثر  COSO إطار مع الفلسطينية العامة المساهمة

 العامة المساهمة الشركات في الداخلية الرقابة أنظمة انسجام مدى تقييم إلى الدراسة هذه هدفت
 ذلك وأثر , (COSO Committee of Sponsoring Organization) إطار مع الفلسطينية

 مكونات تطبيق بمدى المتعلقة األولية البيانات لجمع استبانة تصميم وتم. وقيمتها الشركة أداء على
 بورصة في مدرجة عامة مساهمة شركة (40) في المتمثلة الدراسة عينة في الداخلية الرقابة

 االنحدار وتحليل One sample T-test اختبار استخدام تم كما (،2013) عام خالل فلسطين
 .الفرضيات الختبار  Multiple Regression المتعدد

 الشركات في المطبقة الداخلية الرقابة أنظمة أن الدراسة اليها توصلت التي النتائج أهم من وكان
 .مرتفعة بدرجة( COSO) المتكامل الداخلية الرقابة إطار مع تنسجم فلسطين في العامة المساهمة

 إطاراً  يتضمن خاص دليل بإصدار الفلسطينية المال رأس سوق  هيئة قيام التوصيات أهم ومن
 الداخلية الرقابة مكونات على يشتمل بحيث ،الفلسطينية األعمال بيئة مع يتالءم بما الداخلية للرقابة

 (.COSO) الراعية المنظمات لجنة عن الصادر الداخلية للرقابة المتكامل لإلطار وفقاً  وعناصرها

 بعنوان: دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر المصرفية  ،(2015 ،دراسة )سعدودي -2
إلى معرفة دور المدقق الداخلي في البنوك ومدى قدرتها على الحد من هدفت هذه الدراسة 

 ،الجزائر ولمعالجة االشكالية تم دراسة التدقيق الداخلي في البنك الوطني ،المخاطر المصرفية
 ولتعزيز هذا التصور تم اجراء تربص على مستوى وكالة تقرت التابعة للبنك الوطني الجزائري.

أن المدقق الداخلي له دور كبير في الحد من المخاطر البنكية وكشف وكان من أهم النتائج 
 عتماده على منهج عملي مبني على مجموعة من المعايير التي تحكم مهنة التدقيق.إالمخالفات ب

وكان من أهم التوصيات على المنظمات المهنية متابعة تطوير أداء المراجعين الممارسين 
وخاصة فيما يتعلق بمعايير المحاسبة  خصوص مهنة المراجعةللمهنة واطالعهم على كل جديد ب

 والمراجعة الدولية.
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فاعلية الرقابة الداخلية في ظل اعتماد إطار إدارة  تحسينبعنوان:  ،(2014 ،)جميلراسة د -3
 .ERMالمخاطر 

إلدارة   COSOهدفت الدراسة إلى تطبيق المفاهيم الحديثة للرقابة الداخلية وفق إطار
المخاطر في معمل األلبسة الرجالية في العراق من خالل إطار إدارة المخاطر وربط أهداف الرقابة 

بأهداف الوحدة االقتصادية وكيفية تحديد وقياس المخاطر المحيطة بها   ERMالداخلية وفق
جراءات اإلدارة للحد من تلك المخاطر وقد اتبعت الدراسة المنهج االستنباطي والمن  .هج االستقرائيوا 

آلية عمله نحو استباق الحدث لتحقيق   ERMوكان من أهم نتائج هذه الدراسة كيف إطار
للوحدة االقتصادية من خالل تركيز إجراءاته على منع حدوث المخاطر قبل  االستراتيجيةاألهداف 

 .وقوعها وطرق معالجتها
التنظيمي تعمل على قراءة  وكان من أهم التوصيات تشكيل إدارة مخاطر مستقلة في الهيكل

دارتها لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادي  .ةالمتغيرات في بيئة األعمال لتحديد الفرص والمخاطر وا 
( COSOتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم لجنة ) ،(2012 ،دراسة )دهيرب  -4

المؤسسات مكانية تطبيقه في إومدى خاطر الرقابية. عتماد نموذج التقييم الذاتي للمإ 
 جية العاملة في القطاع العام.الخدمية واإلنتا

هدفت الدراسة إلى بيان المفاهيم الحديثة لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وترسيخ اإلطار 
( وتحديد القواعد الرئيسية لهذا COSOالعام ألنظمة الرقابة الداخلية وفق مفهوم لجنة)

م الرقابة الداخلي وعرض نموذج تطبيقي وأنواع الضوابط الرقابية ضمن نظا ،المفهوم
للتقييم الذاتي للمخاطر الرقابية الذي يتم من خالله تحديد وتشخيص الخطر وحجمه 

سواء كانت المخاطر داخلية أم خارجية والتي تتعرض لها كل  ،ونوعه ودرجة تأثيره
ل مؤسسة بمختلف نشاطاتها وتنوع أعمالها ومن خالل قيامها بممارسة نشاطها وألج

جراءات والمعالجات الصحيحة بعدها وضع الضابط الرقابي وهي اإلليتم  ،ديمومة بقائها
التي أنشئت من  والمناسبة ووفق اإلمكانيات المتاحة للمؤسسة وبما يضمن تحقيق أهدافها

   أجلها.
وكان من أهم النتائج عدم قيام أغلب المؤسسات العاملة في القطاع العام بتقدير وقياس 

عتمادها لنموذج التقييم الذاتي للمخاطر إ التي تتعرض لها المؤسسات وبالتالي عدم  المخاطر
 الرقابية كوسيلة لتقييم وتقويم نظام الرقابة الداخلية.
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عتماد نموذج التقييم الذاتي للمخاطر الرقابية نظرًا لما يحققه من مزايا إ ومن أهم التوصيات ضرورة 
 ،ميتها والضوابط الرقابية الموضوعة ونوعها سواء وقائيايجابية للمؤسسة ببيان المخاطر وأه

 رادع ودرجة تأثيره وبمستويات مختلفة. ،تصحيحي ،كشفي
 
 الرقابذة أنظمذة فاعليذة فذي المذؤثرة العوامذل بعنذوان: ،2011)صذيام  ،دراسذة )غنيمذات -5

 األردنية. الوزارات في الداخلية
 الداخلية الرقابة أنظمة فاعلية في المؤثرة أهم العوامل التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت

 الرقابة أنظمة فاعلية من تحد التي أهم المعوقات)المحددات( على والوقوف األردنية، الوزارات في
 ،استبانة بتصميمتم فرضياتها  ختبارا  الدراسة و  أهداف ولتحقيق .الوزارات في تلك وتطورها الداخلية

 التحليل لغايات في الوزارات الداخلية الرقابة أجهزة في والعاملين المديرين على توزيعها تم
 اإلحصائي.

في  الداخلية الرقابة أنظمة فاعلية في تأثيًرا العوامل أكثر أن الدراسة نتائج أهم وكان من
. األداء ورقابة العاملين كفاءة تأثيًرا العوامل وأقل ومكوناته، المحاسبي النظام هو األردنية الوزارات
 ونقص للعاملين موضوعية وتعيين اختيار سياسات تطبيق في ضعف الدراسة وجود وأظهرت
 دور في ونقص األردنية، الوزارات في القيادات اإلدارية ضعف إلى إضافة .لهم الجيد التدريب
  .عليها التنفيذية السلطة وهيمنة التشريعية السلطة

 في الداخلية الرقابة أنظمة األردنية الحكومة تولي أن ضرورةوكان من أهم التوصيات 
 والمالية اإلدارية المقومات على التركيز خالل من وذلك االهتمام من األردنية المزيد الوزارات
 والتعيين، االختيار ومعايير أسس وتفعيل الرقابة الداخلية، أنظمة فاعلية في المؤثرة األساسية
 .الحكومي األداء وتقييم لقياس دقيقة معايير وتطوير
 

على   COSOإلطار وفقا الداخلية الرقابة نظام أثر هيكل بعنوان:، (  2011،)بدوي دراسة  -6
 .تحقيق أهداف الرقابة

إلطار  وفقاً  الداخلية الرقابة نظام هيكل عناصر أثر على التعرف إلىدراسة ال هذه هدفت
COSO  على  والتعرف غزة، قطاع في العاملة األهلية المنظمات في الرقابة أهداف تحقيق على

 الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق .المنظمات هذه في الداخلية الرقابة أنظمة هياكل بناء تطور مدى
 واجتماعية تنموية في مجاالت تعمل غزة قطاع في أهلية منظمة (99) من مكونة عينة على

 .الشامل الحصر أسلوب التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم وقد ،مختلفة
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 في العاملة األهلية المنظمات قبل من كبير اهتمام وجود نتائج تلك الدراسة هيوكان من أهم 
 متفاوتة إيجابية بدرجات تنظر األهلية المنظمات أن تبين كما الداخلية، بأنظمة الرقابة غزة قطاع
 وكفاءة فعالية تحقيق في والمتمثلة الرقابة أهداف تحقيق في الداخلية الرقابة عناصر نظام ألهمية

 . التنظيمية والقواعد بالقوانين االلتزام وتعزيز المالية، التقارير ومصداقية األنشطة التشغيلية،
لنظام الرقابة الفلسطينية  األهلية المنظمات تبني ضرورة وكان من أهم توصيات تلك الدراسة

ومتابعة COSO إلطار وفقاً  تهومتابع، بفاعلية الخمسة عناصره بتطبيق واالهتمامالداخلية 
 المنظمات إلزام ضرورة أيضا .مستقبال الداخلية الرقابة أنظمة على استحداثها يتم التي التطورات
 الداخلية. قبل وزارة من معتمدين حسابات مدققي بواسطة حساباتها بتدقيق األهلية
 
 فذي المخذاطر إدارة تفعيذل فذي الذداخلي المذدقق دوربعنذوان: ، (2011 ،دراسذة )المذدهون  -7

 .غزة قطاع في العاملة المصارف
 في المخاطر إدارة تفعيل في الداخلي المدقق دور على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 وبيان المصارف، في الداخلي التدقيق لمفهوم استعراض مع غزة، قطاع في المصارف العاملة
 المصارف، في المخاطر إدارة في الداخلي المدقق دور إلى التطرق  ثم ومن وأهدافه ومبادئه، أهميته
  .في إجراء الدراسة التحليلي الوصفي ستخدم المنهجإ وقد
 :أهمها كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد

التجارية  المصارف في المخاطر إدارة تفعيل في دوره بأهمية الداخلي المدقق لدى وعي وجود
قيامه  وأهمية الداخلي، التدقيق ألعمال محكم نظام وجود أهمية يدرك كما غزة، قطاع في العاملة
 الداخلي التدقيق بين تنسيق وجود من والبد المصرف، في القائم المخاطر إدارة نظام وتقييمبمراقبة 
دارة  المصرف. في العمل بكفاءة سير لضمان المخاطر وا 

 المدقق بين التنسيق زيادة: أهمها من كان التوصيات من مجموعة إلى الدراسة خلصت وقد 
دارة  قدرات المدققين بتنمية االهتمام زيادة على والعمل المصارف، في المخاطر الداخلي وا 

 أعمالهم أداء من لتمكنهم الداخليين المدققين لدى والمعرفة المهارة تعزيز والعمل على الداخليين،
 .المخاطر إدارة في مجال فعالة بصورة
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 COSOأثر هياكل أنظمة الرقابة الداخلية وفقا إلطذار  بعنوان: ،(2011،دراسة )السبوع  -8
 .أهداف الرقابة على

هدفت الدراسة للتعرف على مدى تطور بناء هياكل أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات 
اختبار  كما استهدفت أيضاً  ،فاعليتها في تحقيق أهداف الرقابةومعرفة  COSOاألردنية وفق إطار 

 أثر عناصر الرقابة الداخلية في تحقيق أهداف الرقابة.
فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركات  ىأشارت نتائج الدراسة بشكل عام إلوقد  

لرقابة على وجود لعناصر الرقابة مجتمعة في تحقيق أهداف ا مهمثر أالصناعية األردنية ووجود 
 .بعض االستثناءات
من التوصيات كان أهمها االهتمام بمراقبة أنظمة الرقابة الداخلية من خالل  عدداً وتضمنت 

 .سهم في زيادة فاعليتها وكفاءتهاإجراءات التقييمات المستمرة لتلك األنظمة بما ي
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  الدراسات األجنبية 

عتماد إطار إدارة مخاطر ا األثار والتحديات من  :بعنوان، ( Fadun،2013دراسة ) -1
 في بيئة األعمال.المشروع 

Enterprise Risk Promoting Management Adoption in Business Enterprises: Implications 

and challenges. 
عتماده ومدى مناسبته ا والفوائد المترتبة على  ERMتطبيق تحديات هدفت هذه الدراسة إلى 

واستخدام األدبيات ومفاهيم إدارة مخاطر المشروع لتحفيز الشركات على  ،ستخدام في نيجيريالال
 عتماده.ا 

ضروري لتسهيل اعتماده وتطبيقه في نيجيريا وضرورة البدء   ERMأن فهم  وكان من أهم النتائج
ط والتخطي ،التأثير اإليجابي على مفهوم الشركات في المخاطرفي مجلس اإلدارة من أجل 

 حتماالت.لإل
 ،على الشركات دمج إدارة المخاطر في عمليات فلسفة المنظمة من أهم التوصيات أنكان و 

على الحكومة توفير بيئة  كما أنوبدال من ممارستها كبرنامج مستقل.  ،جراءات وخطط العملواإل
مناسبة للشركات لتزدهر لضمان أن الفوائد المترتبة على إدارة المخاطر المؤسسية قابلة للتنفيذ في 

 ات األعمال.مؤسس
 

 على يؤثر المشروع مخاطر إدارة برنامج وجود هل :، بعنوان(kemp, 2013دراسة ) -2
 المالية؟ التقارير على الداخلية الرقابة في الجوهرية الضعف أوجه

Does the Existence of an Enterprise Risk Management (ERM) Program Influence the 

Existence of Material Weaknesses in Internal Control over Financial Reporting? 
على  ERM تأثير بشأن التجريبية في البحوث فجوة لمعالجةتصميم هدفت هذه الدراسة إلى 

وتساهم في القرارات على  ،اإلدارة لتقييم اوفقً  المالية على التقارير الداخلية الرقابة في مادي ضعف
 .وعتكلفة / فوائد إدارة ومخاطر المشر 

الداخلي،  نظامها لعالج تسعى التي بالنسبة للشركات ممكن حل وجود على كمية أدلة يوفر
 إدارة مخاطر برنامج اعتماد بأن القائلة الفكرة وتصميم الرقابة الداخلية على التقارير المالية ودعم

 التقارير على الرقابة الداخلية في مادي ضعف وجود من في الحد عامال يكون  أن يمكن المشروع
 المشروع. مخاطر ومصداقية إدارة أهمية على البحوث من طبقة إضافية يوفر فهو المالية،

وكان من نتائج الدراسة أن الشركات التي تمتلك برنامج ادارة مخاطر المشروع أقل عرضة لوجود 
 الداخلية على التقارير المالية. أوجه ضعف جوهرية في الرقابة
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وقد أوصت الدراسة الشركات بامتالك برنامج ادارة مخاطر المشروع لتقليل أوجه الضعف الجوهرية 
 في الرقابة الداخلية على التقارير المالية لتحسين كفاءتها.

 
 المشروع مخاطر إدارة في الثقة دور :بعنوان ،(Saeidi/ 2013دراسة ) -3

The Role of Trust in Enterprise Risk Management 

 من المشروع إدارة مخاطر تعزيز بها يمكن التي الكيفية فيالتحقيق هدفت هذه الدراسة إلى 
 العولمة، قوى  (تحركه الذي التعقيد المتزايد المنظمات تواجه وكيف الثقة التنظيمي، بناء خالل

 .المعقدة( المالية والنماذج التقنيات مع المتزايدوالقلق  والتقاضي، والمنافسة، التدقيق التنظيمي،
لهذه  للتصدي األخيرة السنوات في حظي باالهتمام قد التي األساليب أفضل من واحد
 القليلة مدى السنوات على هذا، مع وبالتوازي  ERM المؤسسية المخاطر إدارة هو التحديات
 لفهم الميل المتزايد المنظمات، بسبب في االهتمام من األساس الثقة موضوع أصبحت الماضية،

 في المخاطر إلدارة مسبقا تكون شرطا أن يمكن التي المنظمات داخل التعاون النشط خلق كيفية
 المشروع.

ها تجعل حيث إنوكان من أهم النتائج أن الثقة هي أحد الوسائل التي تعزز إدارة المخاطر 
 دوار بينهم.عد عن التشكيك في المسئوليات واألأفراد المنظمة يركزون على األهداف والرؤية والب

 بالثقة في المنظمة. وكان من أهم التوصيات ضرورة تعزيز إدارة المخاطر بتحسين االحتفاظ
 
 في الداخلي التدقيق دور: بعنوان ،(Institute of Internal Auditors 2011دراسة ) -4

  المخاطر إدارة

Internal Auditing’s Role in Risk management 

خالل  من المخاطر إدارة أداء تفعيل في الداخلي التدقيق دور بيان إلىالدراسة  هذه هدفت
الدراسة اتبعت  وقد المخاطر إدارة أداء لتفعيل المستحدثة والوسائل به القيام الواجب الدور تحليل
 في المدققين الداخليين معهد بين بالتنسيق وتوزيعها استبانة إعداد تم كما التحليلي الوصفي المنهج

 .وبريطانيا وايرلندا المتحدة الواليات من كل
الداخليين  للمدققين مهم دور هناك ا:أهمه النتائج من مجموعة الدراسة إلى هذه توصلت وقد 

 في وضع المدقق يساعد اإلدارة قبل من المخاطر إدارة لمفهوم سليم فهم وجود المخاطر، إدارة في
  .األعمال مخاطر على القائم التدقيق منهجتراعي  التي التدقيق خطة
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أهمها تدريب وتثقيف لجان التدقيق  كان التوصيات من مجموعة إلى الدراسة وخلصت
دارتها وتطوير  تقديم من الداخليين لتمكينهم مهارات المدققين واإلدارة على مفاهيم المخاطر وا 

 بالمنشأة. المخاطر إدارة نظام تطوير بشأن وتوصيات استشارات
 
  اسة الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدر 

بعضها فاعلية حيث تناول تناولت الدراسات السابقة موضوعات مختلفة بإدارة المخاطر 
دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة  اآلخر وتناول البعض ،COSO إطارالرقابة الداخلية وفق 

تأثير ادارة المخاطر على أوجه أيضًا تناولت  كما ،المخاطر في المصارف العاملة في قطاع غزة
لبيئة التي وكانت نتائج الدراسات معظمها متباينة وفقا ل ،الداخليةعف الجوهرية في الرقابة الض

 .أجريت فيها الدراسة
وتأتي هذه الدراسة الستكمال الدراسات السابقة من حيث تتناول تحليل مدى فاعلية دور 

, وذلك في بيئة تتسم بتغييرات سريعة COSOويم إدارة المخاطر وفق اطار التدقيق الداخلي في تق
األمر الذي يستلزم الوقوف على  ،ومحفوفة بالمخاطر بالنظر إلى خصوصية الوضع في فلسطين

فاعلية التدقيق الداخلي وفق أحدث األطر الدولية المعمول بها في هذا الشأن لغرض تحليل 
األمر الذي يؤدي إلى تطوير فاعلية التدقيق والوصول ا في فلسطين ومدى فاعلية تطبيقه ،أبعادها

 ،مثل للموارد المتاحةالستغالل األدارة المال العام بكفاءة وفعالية واإإلى نتائج جيدة تسهم في 
 ،ةالفلسطيني للقطاعات الحكوميةضافة قيمة إوليتم  هدافهاأ لتحقيق الطاقة الكامنة للكوادر البشرية و 

 .ومساعدتها في تحقيق أهدافها بأسلوب منهجي منظم ،وتحسين عملياتها
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 الثاني الفصل

 COSO إطاروالتدقيق الداخلي وفق  الرقابة

 

 للتدقيق الداخلي المفاهيمي اإلطار: األول المبحث

 COSO : الرقابة الداخلية وفقالثاني المبحث
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 األول المبحث
 المفاهيمي للتدقيق الداخلي طاراإل

 تمهيد

تطورات هائلذة  -Internal Auditing Profession (IAPالتدقيق الداخلي ) وظيفة تشهد
منذذذ أصذذدرت بورصذذة نيويذذورك المعيذذار الجديذذد لوظيفذذة  ،خصوصذا فذذي الواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة

األمذر علذى التذدقيق المحاسذبي مراجعذة  بدايذةاقتصذر التذدقيق الذداخلي فذي  حيذث ،الذداخليالتدقيق 
لوحدة العمليات المالية واكتشاف األخطاء وتصحيحها والتأكد من سالمة ادارة األصول الخاصة با

 لذذإلدارة الفعالذذةمل جميذذع المجذذاالت حيذذث أصذذبح األداة ثذذم توسذذع نطذذاق التذذدقيق ليشذذ ،االقتصذذادية
 .عليةبكفاءة وفا ةالعليا لتساعدها في تحقيق الوظائف االدارية والرقابي

دارة المخذذاطر إااليجذذابي فذذي  تذذأثيرهمسذذتقبل التذذدقيق الذذداخلي مذذن خذذالل وقذذد تزايذذدت أهميذذة و 
ضذذافة قيمذذة و   .وتحديذذد نقذذاط القذذوة بهذذا ،اسذذتراتيجيتهاحيذذث يسذذاهم فذذي إعذذداد قتصذذادية بللوحذذدة اإلا 

(Ernst and Young, 2012, p. 21) بيذان مفهذوم التذدقيق الذداخلي  إلذىهذذا المبحذث  ويهذدف
 .المهنية وواجبات المدقق الداخلي أنواعه والمعايير الدولية للممارسةوأهدافه و 

  



 

17 
 

 ( (Concept of Internal Auditing: مفهوم التدقيق الداخليأوال  

قتصادية بداية من التحقق جتماعية واإلتطور مفهوم التدقيق الداخلي مع تطور الحياة اإل
وأعقب ذلك تطور  ،باكتشاف األخطاء والغش والتالعب من صحة البيانات المحاسبية مروراً 

( لمساعدة اإلدارة (Evaluationمنطقي لوظيفة التدقيق الداخلي من خالل إضافة نشاط التقييم 
ع والعمل على رف ،المختلفة داخل الوحدة االقتصاديةلى كيفية التنفيذ لألنشطة في حكمها ع

 (.4ص  ،2011 ،الصوافمستوى كفاءة وفاعلية الوظيفة )
ويشار إلى مصطلح التدقيق من الناحية المهنية بأنه عملية فحص مستندات ودفاتر 

بداء الرأي وسجالت الوحدة االقتصادية فحصًا فنيًا انتقاديا محايدًا للتحقق  من صحة العمليات وا 
 ،على قوة نظام الرقابة الداخلية )جمعة في عدالة البيانات المالية للوحدة االقتصادية اعتماداً 

اخل الوحدة االقتصادية كخدمة وبالتالي فهو تقويم األنشطة المتعارف عليها د ،(25ص ،2009
ومالءمة  مراقبة مدى كفاية وفعاليةوتشمل وظائفه من بين أشياء أخرى )الفحص والتقييم( و  ،لها

 .أنظمة الرقابة الداخلية
تابعون إلدارة  ويقوم به موظفون  ،لوسائل الفعالة للرقابة الداخليةويعد التدقيق الداخلي من ا

أوجه نشاط مستقل تنشؤه اإلدارة للقيام بخدمتها في  المشروع باعتباره مجموعة من أنظمة أو
والتأكد من كفاية  ،ة البيانات المحاسبية واإلحصائيةضمان دقتحقيق العمليات بشكل مستمر ل

والتحقق من تطبيق موظفي المشروع  ،االحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات المشروع
السياسات ووسائل الرقابة في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الواجب إدخالها وصواًل إلى حدود 

 (.142, ص 2010 ,)الحدرب وعلكفاية اإلنتاجية القصوى للمشر ا
 committee of sponsoringوقد عرفت لجنة المنظمات الراعية إلطار الرقابة الداخلية

organization of the trade way commission (COSO)   التدقيق الداخلي " بأنه
عمليات تتأثر بمجلس إدارة المنشأة واإلدارة واألفراد اآلخرين بالمنشأة ويتم تصميمها لتعطي 
تأكيدا معقوال حول تحقيق المؤسسة ألهدافها في مجاالت: كفاءة العمليات وفاعليتها ودقة التقارير 

 (.21, ص 2009 ,هيملتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها )إبرا المالية واإل
 Institute of Internal وفي نفس السياق فقد عرف معهد المدققين الداخليين

Auditors (IIA)  في أمريكا التدقيق الداخلي بأنه: " نشاط مستقل وموضوعي واستشاري
مصمم الضافة قيمة الوحدة االقتصادية وتحسين عملياتها والمساعدة على تحقيق أهدافها من 

وعمليات  ،الرقابة ،سين فعالية إدارة المخاطرج مدخل موضوعي ومنظم لتقييم وتحنتهاإخالل 
 (.30ص  ،2009 ،أحمدالتحكم )
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ضافة قيمة للوحدة تعني تحسين الفرص لتحقيق أهداف الوحدة وتحديد فرص التحسينات ا  و 
 عن طريق القيام بخدمات التأكيد ية أو تخفيض درجة التعرض للمخاطرفي العملية التشغيل

 (.419ص ، 2013 ،الخيروة التي يقدمها التدقيق الداخلي )ستشاريوالخدمات اإل
 فيمادف إلى مساعدة اإلدارة ( أن التدقيق الداخلي يه29ص  ،2009 ،جمعة)ذكر وقد 

 :يلي
 تقييم وتحسين فعالية ادارة المخاطر. 
 تقييم وتحسين فعالية الرقابة. 
 المنظمة ومراقبتهات توجيه أنشطة تقييم وتحسين فعالية عمليا. 

 
ضذافة ومما سذبق يتبذين أن التذدقيق الذداخلي نشذاط مسذتقل وموضذوعي واستشذاري مصذمم إل

قيمة للوحدة االقتصادية وتحسين عملياتها والمساعدة على تحقيق أهدافها من خالل انتهاج مدخل 
م الحذديث وبذلك أصذبح ينظذر إلذى المفهذو  ،موضوعي ومنظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر

ارة دإللتدقيق الداخلي بأنه ضرورة لمواكبذة التطذورات المعاصذرة مذن خذالل دوره فذي تحسذين فعاليذة 
الفذذرص وتحسذذين العمليذذات وتقليذذل  للمنشذذأة باسذذتثمارضذذافة قيمذذة ا  المخذذاطر المرتبطذذة باألعمذذال و 

 المخاطر.
 Objectives of internal auditأهداف التدقيق الداخلي  :ثانيا  

، 2010 ،)حجازي األهداف األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي في القيام باألنشطة التالية:تتمثل 
 (12ص 

فحص وتقييم مدى مالءمة تطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية عن طريق تقييم  -أ
 نظم الرقابة المختلفة.

واألنظمة ذات  التحقق من مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط واإلجراءات والقوانين -ب
 .على أعمال المنشأة المهملتأثير ا

ئل الحماية واألمان تحديد مدى مالءمة إجراءات المحاسبة عن األصول ومدى كفاية وسا -ت
 .لتلك األصول

التحقق من مدى مصداقية وسالمة المعلومات وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد  -ث
 .ثل هذه المعلوماتوقياس وتبويب وتقرير م

نحرافات عن المعايير ستخدام موارد المنشأة والتقرير عن اإلإكفاءة واقتصادية  تقييم مدى -ج
 .لين عن اتخاذ القرارات التصحيحيةالعملية إن وجدت وتحليل وتوصيل ذلك إلى المسئو 
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 .اء في تنفيذ المسئوليات المحددةتقييم نوعية وجودة األد -ح
  .التوصية بالتحسينات التشغيليةزيادة قيمة المؤسسة و  -خ
 

وقد أضاف االتحاد الدولي للمحاسبين ألهداف التدقيق الداخلي: )االتحاد الدولي 
 ( ما يلي:646ص  ،2009 ،للمحاسبين

حيث يمكن أن يساهم قسم التدقيق الداخلي للمؤسسة في  ،زيادة فعالية إدارة المخاطر -أ
 .ة فيهارة المخاطر وأنظمة الرقابتحديد وتقييم المخاطر الهامة والعمل على تحسين إدا

حيث يتوجب على قسم التدقيق الداخلي القيام بتقييم مدى  ،متابعة تطبيق قواعد الحوكمة -ب
والتزامها التزام الوحدة االقتصادية بقواعد ومبادئ الحوكمة ومدى بلوغها لألهداف 

يصال معلومات المخاطر والرقابة على األداءا  والقيم و  باألخالق  ،دارة األداء والمساءلة وا 
الخارجيين وعالقتهم وتحقيق فاعلية التواصل بين المكلفين بالرقابة والمدققين الداخليين و 

 .مع اإلدارة
لى جانب ما سبق فإن من أهداف التدقيق الداخلي تقديم االستشارات باعتبارها أحد  وا 

وليس مجرد القيام بعملية ها نشاط استشاري حيث إن  IIAالمهمات األساسية التي أعترف بها
إلى جانب القيام بخدمات التأكيد وتقييم المعلومات التي تحتاجها المنشأة ألجل تحديد  ،التقييم

 (.15ص ،2012امكانية االعتماد عليها )منصور، 
 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن أهداف التدقيق الداخلي تعمل على تحقيق رقابة شاملة إدارية 
لذا تقع على كاهل إدارة التدقيق مسؤولية كبيرة في المنشأة من  ،ومحاسبية وتشغيلية على المنشأة

خالل توفير البيانات واجراء التحليل والتقييم وتقديم التوصيات لإلدارة والمساهمة في تحديد وتقييم 
 .ساعدة اإلدارة في تحقيق أهدافهاوبالتالي م ،لمخاطر والعمل على تحسين ادارتهاا

 
 Internal Audit Typeأنواع التدقيق الداخلي  :ثالثا  

إذ يقسم  ،وفقًا لمجال االهتمام الذي ينصب إليه النشاط ،يوجد عدة أنواع للتدقيق الداخلي
 التدقيق الداخلي إلى ستة أنواع هي:
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 Financial Auditالتدقيق المالي 

التدقيق الداخلي المالي هو عبارة عن " الفحص المنظم للعمليات المالية والقوائم والسجالت 
المحاسبية المتعلقة بها لتحديد مدى االلتزام بالمبادئ والسياسات المحاسبية المتعارف عليها وأي 

 (.32ص ،2013 ،)الخيسيمتطلبات أخرى" 
مقبول بأن التقارير المالية المدققة تعكس وتهدف عمليات التدقيق المالي إلى توفير الحد ال

وحساباتها الجارية بما يتالءم مع مبادئ المحاسبة  ،ونتائج عملياتها ،بأمانة الوضع المالي
 .(241ص  ،2013 ،ومعايير التدقيق المالي )الواردات

 Compliance Auditتدقيق االلتزام 

وهو ذلك النوع من التدقيق الذي يقوم  (،Control Auditويسمى أيضًا تدقيق الرقابة )
ومدى  ،بط الرقابية المالية والتشغيليةواإلجراءات للضوا والعمليات، ،ياساتبالتأكد من تطبيق الس

الجودة أن إجراءات  باإلضافة إلى التأكد من ،القوانين الموضوعة بصورة أصوليةتطبيق 
، 2009 ،طبقت بصورة جيدة )أحمد مهنية قدأو من قبل جمعيات  ،الموضوعة من قبل المؤسسة

 (.35ص 
 Operational Auditالتدقيق التشغيلي 

ويقصد به التدقيق الشامل للوظائف المختلفة داخل المنشأة للتحقق من كفاءة وفاعلية 
ومالءمة هذه الوظائف من خالل تحليل الهياكل التنظيمية وتقييم مدى كفاءة األساليب األخرى 

تحقيق أهداف المنشأة وللعمل على إيجاد طرق جديدة وفعالة لالتصال  المتبعة للحكم على مدى
دارة واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية وزيادة الربحية بين المستويات المختلفة في اإل

 (.16ص  ،2011،)محسن
 Managerial Auditالتدقيق اإلداري 

تؤدى بها األنشطة والوظائف ويقصد به " تحسين االقتصادية والكفاءة والفعالية التي 
ويهدف التدقيق االداري لفحص ودراسة وتقييم األهداف والخطط والسياسات  ،التنظيمية "

واإلجراءات والنظم واألساليب الرقابية وطرق ووسائل التشغيل واإلمكانيات المادية والبشرية 
ر والرقابة ضمن نطاق ويشمل عملية تقييم جودة أسلوب إدارة المخاط ،واألداء الفعلي ونتائجه

 .(273ص  ، 2013،أهداف الوحدة االقتصادية )الواردات
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 Environmental Auditالتدقيق البيئي 

إلى موضوع التدقيق البيئي وذكر بأنه عبارة عن  (IIA)أشار معهد المدققين الداخليين 
جزء متكامل من نظام الذي تتمكن من خالله الشركة تحديد ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية بها 

باإلضافة إلى متطلبات السياسة  ،كافية ومالئمة وتضمن االلتزام بالمتطلبات القانونية والتشريعية
 .(42ص  ،2012 ،الداخلية )أبو علي

وذكر أيضًا بأنه " نشاط تقييمي يقوم على فحص األداء البيئي للوحدة االقتصادية بغرض 
وائم المالية وتحديد اثاره على الق ،التحقق من فاعليته وتوافقه مع الترتيبات البيئية المخططة

لوث تويهدف هذا التدقيق إلى قياس مدى االلتزام باألنظمة الخاصة بالبيئة وال .للوحدة االقتصادية
 (.306ص  ،2013،)الواردات وما يمكن أن يواجه المنشأة

وفي ضوء ما سبق يتضح أن التدقيق الداخلي بكل أنواعه يمثل تطورًا هامًا في نطاق 
 .أة بشكل جوهري على تحقيق أهدافهاوطبيعة أنشطة الدقيق الداخلي والتي تساعد المنش

 المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي :رابعا  

التي يستطيع المدقق في ضوئها أن يقيم العمل الذي  بأنها المقاييست عرف معايير التدقيق 
التزم بها كعضو ينتسب إلى مهنة  ا إذا كان قد قام بالواجبات التيوأن يتعرف على م ،قام به

ص  ،2010 ،أبوسرعة)وبنفس المستوى المتعارف عليه بين أعضاء المهنة  ،المحاسبة والتدقيق
29.) 

( معايير التدقيق الداخلي (IIASBهذا وقد أصدر مجلس المعايير الدولية للتدقيق الداخلي 
حيث ، (63ص  ،2013،)الوارداتووافق المجلس على التغييرات النهائية فيها  2013في يناير 

وتنقسم المعايير الدولية للتدقيق  ،ألداء وتعزيز عملية التدقيق الداخلي وفرت هذه المعايير إطاراً 
 (p 3 ,2012 ,IIA) :الداخلي إلى

 معايير الصفات )السمات( -أ
 معايير األداء  -ب
 معايير التنفيذ  -ت

 Attribute Standardsالمجموعة األولى: معايير الصفات 
م التدقيق في كل من قس وهي مجموعة المعايير التي تحدد الصفات الواجب توافرها

 :تدقيق الداخلي كما يتبين مما يليوالقائمين بممارسة أنشطة ال ،الداخلي في المنشأة
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  الصالحية والمسؤولية و األهدافPurpose, Authority and Responsibility,. 

ومسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي إثباتها بوثيقة رسمية  ،وصالحيات ،يتطلب تحديد أهداف
وعلى المسئول التنفيذي للتدقيق  ،اخلي وأخالقيات المهنة والمعاييرتنسجم مع مفهوم التدقيق الد

 الداخلي مراجعة وثيقة التدقيق دوريا وأخذ موافقة االدارة العليا عليها.
  االستقاللية والموضوعية– Independence and Objectivity 

ويقصد باالستقالل هو التحرر من الظروف  ،يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقالً 
مع  ،التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي على تنفيذ مسئوليات المدقق بطريقة غير متحيزة

أن كما يتوجب على المدققين الداخليين  ،لية الالزمة لالضطالع بمسؤولياتهتحقق درجة االستقال
أو أن يتقيدوا بالمعايير الدولية للتدقيق  ،في قيامهم بعملهم بفاعلية ومهنيةيكونوا موضوعيين 

 .مات والضوابط التي تضعها المنشأةوالسلوك المهني وبالقوانين والتنظي
  الكفاءة وبذل العناية المهنية– Proficiency and Due Professional Care 

امتالك الكفاءة والمعرفة والمهارات للقيام بمسؤولياتهم يتوجب على المدققين الداخليين 
 .ية وبذل العناية المهنية الواجبةالفرد

  ضمان الجودة وبرنامج التحسين– Quality Assurance and Improvement 
Program 

يجب على مدير التدقيق الداخلي تطوير والحفاظ على برنامج ضمان الجودة والتحسين 
 .نب نشاط التدقيق الداخليجميع جواالذي يغطي 

  Performance Standardsالمجموعة الثانية: معايير األداء
أنشطة التدقيق الداخلي وتضع المقاييس النوعية التي  بتحديد طبيعةتتعلق معايير األداء 

مع أهمية وضع معيارا للجودة  ،يقدمهاتصنف طبيعة الخدمات التي  كما بها،يمكن أن يقاس 
يمكن من خالله قياس أداء تلك الخدمات. كما تعطي وصفا لتطبيق المعايير في أنواع معينة من 
مهام التدقيق الداخلي عن طريق النشاطات التأكيدية واالستشارية التي يقوم المدققين الداخليين 

 (p62 ,2009 ,protiviti)وهي تتضمن كال من المعايير التالية: 
  إدارة نشاط التدقيق الداخليManaging the Internal Audit Activity 

وضع خطط مبنية على أساس المخاطرة وأن يدار قيق الداخلي يقصد بإدارة نشاط التد
. وأن نتائج عمل التدقيق الداخلي الية لضمان أن يضيف قيمة للمنشأةنشاط التدقيق الداخلي بفع
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يثاق التدقيق الداخلي تحقيق الغرض والمسؤولية المدرجة في م تعمل على نحو فعال في
التدقيق  والتأكد من أن موارد ،صاح عن أثر أية قيود على المواردمع مراعاة اإلف ،والمعايير

 ومستغلة بفعالية إلنجاز الخطة الموافق عليها وأنها تسهم في فعالية ،الداخلي مناسبة وكافية
دارة المخ  ومراقبة العمليات.اطر وكفاءة اإلدارة وا 

 طبيعة العملNature of Work  

 ،لعمل بما يسهم في تحسين الحوكمةيتعين أن يقوم نشاط التدقيق الداخلي بتقييم إجراءات ا
دارة المخاطر  .حكم باستخدام أسلوب منهجي ومنضبطوعمليات الت ،وا 

  التخطيط للمهمةEngagement Planning 

لكل مهمة من قبل المدقق الداخلي  Planningحدد هذا المعيار ضرورة وضع خطة  
مهمة الخاصة بالوحدة محل وتحديد المخاطر ال Engagement objectives وأهداف كل منها 

كما يجب على المدققين التأكد من أن نطاق المهمة كاف لتحقيق األهداف الخاصة  ،التدقيق
, وتطوير برامج العمل بصورة مستمرة الموارد الالزمة لتحقيق أهدافها بالمهمة وتحديد

Engagement Work program. 
  تنفيذ المهمةPerforming the Engagement  

الالزمة لتنفيذ المهمة  informationيجب على المدققين الداخليين تحديد المعلومات 
للتأكد من تحقيق  supervisionراف وتحليل وتقييم وتوثيق معلومات كافية وضرورة وجود إش

 .أهداف المهمة
  إيصال النتائجCommunicating Results  

وان تشمل هذه  ،يتعلق هذا المعيار بضرورة قيام المدققين الداخليين بإيصال نتائج المهمة
ويجب أن تتصف عملية اإليصال بالدقة  ،ونطاقها فضال عن التوصيات ،العملية أهداف المهمة

مع تحديد  ،ذلك على مهمة التدقيق وأثرايير واإلفصاح عن عدم االلتزام بالمع ،والموضوعية
بالغ النتائج.المتطلبات واإل  لتزام بها عند إعداد وا 

  االنجاز رصد مراحلMonitoring Progress 

، يصالها لإلدارةإلنتائج التي يتم يتوجب على إدارة التدقيق الداخلي وضع نظام لمتابعة ا
لالزمة جراءات المعالجة اإتخاذ إدارة التنفيذية قررت تحمل مسؤولية عدم وكذلك التأكد من أن اإل
 .(34ص ، 2009 ،أحمد) على نتائج تقارير التدقيق
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  التواصل لقبول المخاطرCommunicating the Acceptance of Risk 

، قرار عن مستوى المخاطر المقبولةدارة باإلمسؤولية مجلس اإليتضمن هذا المعيار تحديد 
وبالتالي فإن معايير األداء تهتم بما يجب أن يكون عليه أداء إدارة التدقيق الداخلي بدءًا من 

 (.55ص، 2007 ،ئج هذا األداء ومتابعته )االمارةوضع الخطة التدقيقية وانتهاًء باإلبالغ عن نتا

 Implementation Standardsيير التنفيذ المجموعة الثالثة: معا
جراءات الواجب مراعاتها لمتابعة األداء  من تحدد معايير التنفيذ )التطبيق( الضوابط واإل

جراءات ملزمة حول تطبيق هذه المعايير وفقًا لما يلي:إخالل تقديم   ،2013،)الواردات رشادات وا 
 (64ص 
 اختبارات االلتزام 
  التحقيق بالغش واالحتيال 
  التقييم الذاتي للرقابة 

 Duties of internal auditor واجبات المدقق الداخلي: خامسا  
النظام ويعتبر التدقيق الداخلي جزءا من  ،يتم تعيين المدقق الداخلي من قبل ادارة المنشأة

مال هذا القسم ورفع حيث يقوم بتدقيق أع ،ودون أن يتبع قسم المحاسبة الشامل للرقابة الداخلية
الدارة من ويعتمد مدى ونطاق حجم عمل المدقق الداخلي حسب ما تمنحه ا ،التقارير عنه

عين ومن الواجبات الهامة التي يجب على المراجع الداخلي أخذها ب ،صالحيات في هذا المجال
 (205ص ، 2011 ،)جربوعاالعتبار هي ما يلي: 

 .نظام الرقابة الداخليةسة وتقويم درا -أ
 المساعدة في تصميم وتطبيق نظام الرقابة الداخلية لتحقيق األهداف المرجوة منها. -ب
 تقديم االقتراحات والتوصيات الالزمة لتحسين اجراءات نظام الرقابة الداخلية. -ت
 .ات أو مهام محددة تطلبها اإلدارةالقيام بدراس -ث
 ابة الداخلية.القيام بإجراءات معينة يتطلبها نظام الرق -ج
القيام بأعباء المراجعة الشاملة لتلبية احتياجات اإلدارة ويشتمل على مراجعة االلتزام  -ح

  .ي والكفاءة والفاعلية في المشروعالمال

 : التدقيق الداخلي في القطاع العام سادسا  
: لي في القطاع العام أهمها ما يليهناك العديد من المهمات الواجبة للتدقيق الداخ

INTOSAI,2010,p3)) 
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 اعدة المؤسسات في تحسين إن المدققين الداخليين في القطاع العام مطالبون بمس
. وتشكل مهمة التدقيق في القطاع العام أحد عناصر أساس الحوكمة القوية لهذا عملياتها

. ويلعب معظم المدققين الداخليين في القطاع العام أيضا دورًا مهمًا في المساءلة طاعالق
 .األنظمة والعمليات المرتبطة بها تحقق من كفاءةوال

  إن الطبيعة المتنوعة للقطاع العام تضفي أهمية متزايدة وقيمة للفهم المشترك لالستقاللية
. باعتبارها جزءًا ال يتجزأ من متطلبات الرقي بأداء عتبارها أساسًا لمصداقية أي مدققبا

 .الحفاظ عليها يشكل تحديًا أكبر المؤسسة وأن
 أو  ،ذها على عدة مستويات ضمن المؤسسةيمكن تنظيم مهمة التدقيق الداخلي وتنفي

. وتنطبق نفس المبادئ طي مجموعة من المؤسسات المتشابهةضمن إطار أوسع يغ
 والقواعد على المستويات التنظيمية المختلفة للتدقيق الداخلي.

 
ظام يساهم في دعم فاعلية ن مما سبق يتضح أن للتدقيق الداخلي دور فعال في المنشأة حيث

ا تطوير النظام بما يحقق وتقديم التوصيات والتي من شأنه ،الرقابة الداخلية في المنشأة
وبالتالي إضافة قيمة للوحدة االقتصادية من خالل التحسينات المستمرة في  ،األهداف

 العمليات التشغيلية المتعلقة بأدائها.

 لسطينسابعا : تاريخ التدقيق الداخلي في ف
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 المبحث الثاني 
  COSOالرقابة الداخلية وفق 

 تمهيد

تطور مفهوم الرقابة تطورًا كبيرًا نتيجة لتطور حجم المشروعات االقتصادية وزيادة االهتمام 
نما تطورت لتصبح مجموعة ، يةبنظام الرقابة الداخل فلم تعد مجرد وسائل للمحافظة على النقدية وا 

 ،عليا لضمان تحقيق أهداف المنشأةالمترابطة التي تضعها اإلدارة المن العناصر أو المكونات 
طرق تجنب القصور في مجال وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يعتبر واحدًا من أفضل  إنحيث 

سياسات واألهداف وتعتبر الرقابة ضرورية ألي منشأة ألنها تسهم في  دعم تنفيذ ال ،األعمال
ت نفسه تعد دافعًا مهمًا لألداء في نشاط األعمال حيث يمكن إضافة وفي الوق ،والخطط والبرامج

 قيمة للمنشأة والحفاظ عليها ومواجهة المخاطر.
 اإلطار الذي يحكم الرقابة الداخلية والذي يتم COSOفقد حددت لجنة  اإلطاروفي هذا 

ل للرقابة الداخلية ، حيث يقع على اإلدارة مسؤولية وضع نظام فعابناًء عليه تقويم فاعلية النظام
وتحسين االطر التي تحكم األداء واإلشراف عليه ويكون تحت مراجعة دورية لغرض تطوير 

 (.149ص  ،2012، مي والعزبنظ)
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 Internal Control System Concept: مفهوم الرقابة الداخلية أوال  

تعني متابعة ومالحظة وتقييم التصرفات واألشياء بواسطة الفرد  ح:الرقابة في االصطال
وبيان االنحرافات  ،كد من أنها تتم وفق قواعد وأحكامذاته أو بواسطة الغير وذلك بهدف التأ

 (.283ص  ،2013 ،عالجتها والقضاء عليها )الوارداتتمهيدًا لم
ية بتعدد مراحل التطور التي هذا وقد تعددت المفاهيم التي تناولت موضوع الرقابة الداخل

( نظام الرقابة الداخلية على أنه AICPAالمجمع األمريكي للمحاسبين ) مرت بها فقد عرف
وضبط  ،التي تضعها الوحدة لحماية أصولهاالخطة التنظيمية والمقاييس األخرى واإلجراءات 

ت اإلدارية المحددة مقدمًا بالسياساوتشجيع االلتزام ، واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية محاسبية،الالدقة 
 .(22ص ، 2014، )جميل

الرقابة الداخلية بأنها عملية مصممة ومتأثرة  315وقد عرف معيار التدقيق الدولي رقم 
باإلدارة وبكل أولئك المعنيين بإدارة المنشأة والتي من خاللها يمكن الحصول على تأكيد معقول 

وتحقيق كفاءة وفاعلية العمليات  ،الماليةبتحقيق مصداقية البيانات بأن األهداف المتمثلة 
ص  ،2010 ،الذنيبات) األنظمة قد تم تحقيقهاالتشغيلية وتحقيق االلتزام بالسياسات والقوانين و 

173.) 
( إلى أن الرقابة الداخلية تعني 400وأشارت الفقرة الثامنة من معيار التدقيق الدولي الرقم )

والسياسات التي تتخذها إدارة أي منظمة لمساعدتها ما أمكن في التوصل إلى تحقيق اإلجراءات 
أهدافها وااللتزام بهذه السياسات لضمان حماية الموجودات أو األصول واكتشاف الغش ومنع 

، الصواف)وثوقة في الوقت المناسب الخطأ وتكامل السجالت المحاسبية وتوفير معلومات مالية م
 (.4ص، 2011

( تعريفًا OECCEأوردت منظمة الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين الفرنسية ) كما
لنظام الرقابة الداخلية واعتبرته بمثابة مجموعة الضمانات التي تساعد على التحكم في المؤسسة 

، واإلبقاء على األصول ونوعية المعلومات ،قيق الهدف المتعلق بضمان الحمايةمن أجل تح
جراءات ، مات االدارة وتحسين األداءق تعليوتطبي ويتم ذلك من خالل التنظيم وتطبيق طرق وا 

 (.19ص ، 2007 ،)فضيلة تلك العناصرعلى سالمة نشاطات المؤسسة من أجل االبقاء 
 COSOالمنظمات ثم قامت لجنة رعاية 

 (Committee of Sponsoring Organizations of the TreadWay Commission) 
 ( 217ص  ،2013، : )الجردم الرقابة الداخلية وهيالمفاهيم التي ينطوي عليها نظا بتحديد أهم

 اخلية عملية ووسيلة لبلوغ الهدفالرقابة الد. 
 .الرقابة الداخلية تنجز من قبل أشخاص مؤهلين قادرين على القيام بالدور المنوط بهم 
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  لإلدارة ومجلس اإلدارة يدا مطلقاتأك فقط وليسالرقابة الداخلية تقدم تأكيدًا معقوال. 
  مجاالت،الرقابة الداخلية يتم تصميمها وتشغيلها لتحقيق األهداف بفعالية في عدة 

 ويتوقف ذلك على فهم االدارة ومجلسها للمدى الذي تتحقق عنده تلك األهداف. 
 

وفي ضوء ما سبق يتبين أن الرقابة الداخلية هي نظام متكامل يعمل على تحقيق األهداف 
األساسية للمنشأة وذلك من خالل تحقيق كفاءة العمليات التشغيلية عبر تقييم وتحسين وتطور 

ثم التأكد من  ،القراراتمحاسبية للتخطيط واتخاذ أداء العاملين بالمنشأة والتأكد من دقة البيانات ال
وبالتالي امكانية االعتماد على التقارير المالية وضمان   ،تعليمات وااللتزام بهاتطبيق القوانين وال

 .بية التي تحقق عدالة تلك القوائمإعدادها وفقًا للمعايير الدولية والمبادئ المحاس
 Internal Control System Objective: أهداف الرقابة الداخلية ثانيا  

يق االنسجام بين تصرفات إن الهدف الرئيسي لنظام الرقابة الداخلية في المنشأة هو تحق
 (.12ص ، 2007، هداف التشغيلية للمنشأة )االمارةوسلوك األفراد العاملين واأل

 )نظمي: موعة من األهداف الفرعية وأهمهاويتم تحقيق هذا الهدف من خالل تحقيق مج
 (.134ص  ،2012، والعزب
 الحيات والمسؤولياتتنظيم المشروع لتوضيح السلطات والص. 
  في األقسام المختلفة في المنشأة مستويات التنفيذتقييم . 

أهم أهداف  حيث إنحماية المشروع من االختالس والتالعب للمحافظة على حقوق الغير 
نظام الرقابة الداخلية هو حماية أصول المؤسسة من خالل فرض حماية مادية وحماية محاسبية 

والمحافظة على أصولها من كل لجميع عناصر األصول والتي تمكن المؤسسة من البقاء 
األخطار الممكنة وكذاك دفع عجلتها اإلنتاجية بمساهمة األصول الموجودة لتمكينها من تحقيق 

 األهداف المرسومة.

 (135ص ، 2010 ،)الحدرب: هاهذا وقد أضاف الحدرب بعض األهداف من
 .التأكد من دقة البيانات المحاسبية للتخطيط واتخاذ القرارات 
  ام بالسياسات والقرارات اإلداريةااللتز تشجيع. 
 رفع مستوى الكفاية االنتاجية . 

من الرقابة الداخلية أنها مصممة  الهدف االتحاد الدولي للمحاسبينوفي هذا السياق حدد 
ومنفذة ومحافظ عليها لتناول مخاطر العمل المحددة التي تهدد تحقيق أي من أهداف المنشأة 

 (293ص  ،2009،)االتحاد الدولي للمحاسبين: ذذذذذذذذذالتي تتعلق ب
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 ة وفعالية استخدام موارد المنظمة: وهي المرتبطة بكفاءرقابة العمليات. 
 وهي المرتبطة بدرجة الثقة في إعداد البيانات مالية منشورة.رقابة التقارير المالية : 
 منظمة للقوانين واألنظمة المطبقةبامتثال ال وهي المرتبطة :رقابة اإلذعان . 
 
  Internal Control Types: أنواع نظام الرقابة الداخلية ثالثا  

ان نظام الرقابة الداخلية شأنه شأن أي نظام يتكون من مجموعة من األنظمة الفرعية ذات 
وقد  ،االقتصادية حدها االخرى لتحقيق أهداف الوحدةإالعالقات المتداخلة فيما بينها والتي تكمل 

 : الداخلية إلى تقسيم نظام الرقابةتم 
 

 الرقابة االدارية 

وتشمل الخطة التنظيمية ووسائل التنسيق واإلجراءات الهادفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من 
الكفاية االنتاجية مع تشجيع االلتزام بالسياسات والقرارات اإلدارية وهي تعتمد في سبيل تحقيق 

والرقابة  ،وتقارير األداء، الوقت والحركةاإلحصائية ودراسات أهدافها وسائل متعددة مثل البيانات 
مج وبراوالتكاليف المعيارية واستخدام الخرائط والرسوم البيانية ، والموازنات التقديرية ،على الجودة

 .(135ص ،2012، نظمي والعزب) للمستخدمينالمتنوعة  التدريب
 الرقابة المحاسبية

وكذلك اإلجراءات  ،البيانات المحاسبيةمان دقة وصحة تهدف الرقابة المحاسبية إلى ض
: وتشمل الخطة التنظيمية وتحديد إلدارة لتحقيق الرقابة المحاسبيةالتي يمكن أن تضعها ا

استخدام حسابات ، استخدام طريقة القيد المزدوج ،ت والفصل بين الوظائف في الماليةالمسؤوليا
تباع نظام ا ،عداد مذكرة تسوية حساب البنكإ ، إعداد موازين المراجعة الدورية، بة االجماليةالمراق

اعتماد قيود التسويات وتصحيح األخطاء من قبل أشخاص غير الذين  ،الجرد المستمر للمخزون 
 .(178ص  ،2010، )الذنيبات ليوميةقاموا بإعداد قيود ا

 
  Internal checkالضبط الداخلي

والوسائل التنظيمية والمحاسبية ويعرف نظام الضبط الداخلي بأنه مجموعة من االجراءات 
وذلك بأن يكون عمل ، ومراقبتها بصورة تلقائية ومستمرة ،المنشأةلتي تهدف إلى ضبط عمليات ا
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ومنع وقوع األخطاء والتالعب  ،اخر لضمان حسن سير العمل شخصًا ما يراجع بواسطة شخصاً 
 (.15ص ، 2009،)احمد للنظامل التطبيق التلقائي أو اكتشافها بعد وقوعها بمدة قصيرة من خال

 
 Functions of Internal Controlالداخلية رابعا : وظائف الرقابة 

  لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية تضطلع الرقابة الداخلية بثالث وظائف:
     Preventive Controls: الرقابة الوقائية

لذا ينبغي تعيين موظفين ، نها تمنع االنحرافات قبل وقوعهاإوهي تعتبر فعالة ومهمة حيث 
، وتجنب الوقوع في األخطاء )دهيرب، ل الواجبات عن بعضها بصورة سليمةوفص، أكفاء

 .(8ص، 2012
 Detective Controls: الرقابة الكاشفة

اكتشاف االنحرافات في األداء حال حدوثها وفي وقت مبكر يسمح بمعالجتها وتعديل 
ومصدر هذه الرقابة بشكل أساسي كل من التدقيق الداخلي والمطابقات  ،الضوابط لمنع تكرارها

 .(29ص، 2014، )جميل ابية والضوابط اإلدارية والماليةالحس
 
 Corrective Controlsالتصحيحية الرقابة 

تبعة لتحديد سبب تعمل على تصحيح االنحرافات الرقابية المكتشفة وتتضمن إجراءات م
رافات لحين تصويبها وعدم السماح بتكرار حدوها وتعديل النظام لتقليل االنحومتابعتها ، االنحراف

 تدخال المعلوماإوااللتزام باإلجراءات الخاصة بتصويب أخطاء  ،المستقبلية أو التخلص منها
   .(9ص  ،2012 ،)دهيرب
 
 COSO the Committee sponsoring: لجنة المنظمات الراعية خامسا  

Organizations of the Tredway commission 
: المعهد ة من خمس منظمات دولية مهنية وهيهي لجنة مكون COSOلجنة تريدواي 

معهد المديرين  ،(IIAمعهد المدققين الداخليين ) ،(AICPAاألمريكي للمحاسبين القانونيين )
اسبين ومعهد المح ،(AAAوجمعية المحاسبة األمريكية ) ،(FEIالتنفيذيين الماليين الدوليين )



 

31 
 

 اد التقارير المالية عن االحتيالومهمتها إعد 1985وتشكلت هذه اللجنة سنة  ،(IMAاإلداريين )
(Hardy, 2010, p. 15). 

بجانب المخاطر التي سيتم تناولها الحقًا على   COSOلوقد كان التركيز األساسي 
 .في فشل إعداد التقارير المالية األسباب الكامنة وراء مشاكل الرقابة الداخلية التي أسهمت

حيث دعا اإلدارة أن تقدم تقريرا عن فعالية نظم ، 1987األول سنة  COSO وصدر تقرير
بما في  ،الداخلية : وجود نظام فعال للرقابةالتاليةدد على العناصر الرئيسية الرقابة الداخلية وقد ش
إدارة مخاطر  ،إدارة قوية ،لجنة التدقيق المختصة ،مدونة لقواعد السلوك، ذلك بيئة رقابية قوية

 .ERM)) ( (Moeller, 2007, p.3المشروع 
ييم وتفعيل نظم الرقابة أصدرت هذه اللجنة إطار للرقابة الداخلية لتق 1992وفي سنة 

  :الوحدة االقتصادية في ثالث مناطقمالئم إلنجاز أهداف  اإلطاروهذا  ،الداخلية
 قتصاديةعال لكل موارد الوحدة اإل: تتعلق باالستخدام الكفؤ والفاألهداف التشغيلية. 
 دارةتوثيقه بتقارير ترفع إلى اإلنتاج و ستخدام اإل: توجيه إلأهداف التقارير المالية. 
 قتصادية بالمتطلبات القانونية للوحدات لتزام الوحدة اإلإ: توجيه لمتطلبات لتزامأهداف اإل

 العامة.
أنشطة  ،تقييم المخاطر ،طار على خمس مكونات مترابطة هي: )بيئة الرقابةإلويرتكز ا

  .(Muthukrishnan, 2004, p.2) (المراقبةت، المعلومات واالتصاال، الرقابة
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 .ألنظمة الرقابة الداخلية 1992لسنة   COSOعناصر إطار لجنة   2شكل رقم  
 ((20/05/2015زيارته في  متت  http://auditandrisk.org.uk المصدر:

إلطار المتكامل للرقابة في توسيع مفهوم وعناصر ا  COSOقامت لجنة  2002وفي سنة 
 ( وليسمل وهو إدارة مخاطر الشركة ككل )مخاطر األعمال, وقدمت اإلطار بشكل أشالداخلية

والشكل  ،كات من تحسين إدارة المخاطر فيهاوذلك يمكن الشر  ،فقط مخاطر الرقابة الداخلية لها
 (.17ص، 2012 ،راجي) 2002ة لسن  COSO( يوضح التوسع في إطار لجنة 2)

  

Information & 

Communication 

http://auditandrisk.org.uk/
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 COSO Components of Internalسادسا : مكونات الرقابة الداخلية وفق 
Control System  

 
 2002للرقابة الداخلية لسنة   COSOعناصر اطار لجنة  3 شكل رقم

http://www.sox-online.com/  20/05/2015تمت زيارة الموقع في 

تشمل الرقابة الداخلية خمس فئات من عناصر الرقابة تصممها وتنفذها اإلدارة لتوفر تأكيد 
ويطلق عليها مكونات الرقابة الداخلية كما  ،ق أهداف الرقابة الخاصة باإلدارةمناسب على تحقي

 :وتشمل (COSOحددتها لجنة رعاية المنظمات )
 The Control Environmentبيئة الرقابة 

تتضمن بيئة الرقابة مجموعة من المعايير والسياسات واإلجراءات التي تمثل األساس 
حيث يشكل مجلس االدارة واإلدارة العليا انطباعا ، ة الداخلية في الوحدة االقتصاديةلممارسة الرقاب

بما فيها تحديد المعايير المتوقعة إلنجاز العمل في المستويات فيما يتعلق بأهمية الرقابة الداخلية 
 (.2ص  ،2013، الواردات) حدة االقتصاديةالمختلفة داخل الو 

وتعتبر بيئة الرقابة هي األساس لكل مكونات الرقابة الداخلية وتتضمن هذه البيئة بعض 
مجلس االدارة من القيام بالمهام حيث تمكن  ،لتزام بالنزاهة واألخالقامة واإلالمبادئ مثل االستق

واستقطاب وتطوير وتدريب العاملين ذوي الكفاءة  ،إلشراف وتحديد السلطة والمسئوليةالرقابية وا
 .(COSO, 2013, p11ومساءلة األفراد عن مستوى األداء في السعي لتحقيق األهداف )

 Risk Assessmentتقييم المخاطر 

الداخلية بدءا من بيئة الرقابة حتى المراقبة إلى تقييم يجب أن تخضع كافة مكونات الرقابة 
لها رغم االرتباط الوثيق  وتقييم اإلدارة للمخاطر يختلف عن تقييم المدقق، االمخاطر التي تتضمنه

ن اإلدارة تقوم بتقييم المخاطر كجزء من تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية إحيث ، بينهما

http://www.sox-online.com/
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فات بينما يقوم المدقق بتقييم المخاطر التخاذ قرار بشأن دليل اإلثبات للتقليل من األخطاء والمخال
  .(28ص ، 2010 ،المطلوب في عملية التدقيق )أحمد

ويوجد شرط مسبق لتقييم المخاطر وهو وضع أهداف مرتبطة بجميع المستويات في 
واالمتثال مع وضوح المنشأة وتحدد اإلدارة األهداف ضمن الفئات المتعلقة بالعمليات والتقارير 

وتقييم المخاطر يتطلب من اإلدارة  كافي لتكون قادرة على تحديد وتحليل المخاطر لهذه األهداف.
 ,COSO, 2013) النظر في تأثير التغييرات المحتملة في البيئة الخارجية وداخل نموذج أعمالها

p.4). 
 Control Activitiesأنشطة الرقابة 

الرقابة وتمثل أنشطة الرقابة السياسات واإلجراءات التي تحددها ويطلق عليها إجراءات 
اإلدارة لتحقيق أهداف الوحدة االقتصادية التي تساعد في التأكد من القيام بالتصرفات الضرورية 

 .(409ص ،2013 ،للتعرف على المخاطر والتي تعيق تحقيق أهدافها )الخيرو
خل وفي مراحل مختلفة دا ،المنشأةة على جميع المستويات في ويتم تنفيذ انشطة الرقاب
. ويمكن أن تكون وقائية أو استكشافية ويمكن أن تشمل أنشطة يدوية العمليات والبيئة التكنولوجية

. والفصل بين الواجبات يبنى والتحقق والتسويات وأداء األعمالأو الية مثل التراخيص والموافقات 
ن الفصل بين الواجبات ليس عمليا فإن االدارة إوحيث ، أنشطة المراقبة في اختيار وتطويرعادة 

 COSO, 2013, p.4) .)تعمل على اختيار وتطوير بدائل ألنشطة المراقبة 
 Information and Communicationاالتصاالت والمعلومات 

ي يتطلب وجود نظام رقابة داخلية فعال وجود أنظمة معلومات يعتمد عليها وبشكل يغط
, وكذلك وجود قنوات اتصال فعالة للتأكد من أن كافة الموظفين كامل نشاطات الوحدة االقتصادية

يفهمون ويلتزمون بشكل كامل بالسياسات واإلجراءات الرقابية ذات الصلة بعملها ومسؤولياتهم 
ل ضمن النظام وأن االتصال الفعال يجب أن يكون مفتوح بكافة االتجاهات وأن يسري من خال

وأن تتوفر للعاملين وسيلة لتوصيل المعلومات الهامة الى ، المنشأة عبر مكوناتها وهيكلها
المستويات األعلى وأن يكون هناك اتصال مفتوح مع األطراف الخارجية فعندما تتعرض أهداف 

, 2007,الزم وفي الوقت المناسب )االمارةجراء التخاذ اإلإالمنشأة للخطر فإنه يمكن من خاللها 
 (.37ص 
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 Monitoringالمراقبة 

عًا لجودة أو مزيج من االثنين م التقييم المنفصلتتعلق أنشطة المراقبة بالتقييم المستمر أو 
 ،قابة في ضوء التصميم الموضوع لهاوتقوم به اإلدارة لتحديد مدى تنفيذ الر  ،أداء الرقابة الداخلية

. ويتم التوصل إلى الظروف المحيطةءم مع التغيير في وتحديد إمكانية تعديلها بما يتال
 ،دراسة الرقابة الداخلية الحالية :تشملالمعلومات المتعلقة بالتقدير والتعديل من مصادر متنوعة 

ة مثل تقارير الهيئات التنظيمي ،الرقابةرير االستثنائي عن أنشطة التق ،الداخليتقارير المدقق 
الء الخاصة باألرقام في وشكاوي العم ،العاملينن التغذية المرتدة م البنكية،الهيئات التنظيمية 

رقابة تمثل مظلة للمكونات ( وبالتالي فإن  بيئة ال389, ص 2003,أرينز ولوبك)الفواتير 
, ومن غير وجود بيئة رقابية فعالة  لن ينتج عن المكونات األربعة األخرى رقابة داخلية األخرى 

 فعالة بغض النظر عن جودتها.
للرقابة الداخلية إطارًا فعااًل في تحقيق أهداف الوحدة  COSOومما سبق يعتبر إطار 

داء واالستغالل األو والفاعلية كفاءة الاالقتصادية التشغلية والتقريرية وااللتزام وبالتالي تحسين 
حدة لو وتشجيع ا العليا،األمثل للموارد وتوثيق جميع العمليات التشغيلية بتقارير ترفع لالدارة 

 .على االلتزام بالقوانين واألنظمة الموضوعة االقتصادية
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 :مكونات الرقابة الداخلية كما يليوبناء على ما تقدم يمكن تلخيص 
 مكونات الرقابة الداخلية 1جدول رقم 

 المكونات الفرعية وصف العنصر العناصر

نضباط والهيكل التي توفر اإل قاعدة الرقابة الداخلية بيئة الرقابة
جراءات اإلدارة  والنظام وتشمل مواقف ووعي وا 

وأولئك المكلفين بالتحكم فيما يتعلق بالرقابة الداخلية 
ومهام الرقابة واإلدارة  المنشأة،للمنشأة وأهميتها في 

وتحدد االتجاه العام للمنظمة الذي يؤثر على وعي 
 بالرقابة.أفرادها 

 :لبيئة الرقابةمكونات فرعية 
  األمانة والقيم األخالقية 
  االلتزام باألهلية أو الصالحية 
  مشاركة مجلس اإلدارة أو لجنة المراجعة 
 فلسفة اإلدارة وأسلوب التشغيل 
 الهيكل التنظيمي 
 تخصيص السلطة والمسئولية 
  سياسات وممارسات الموارد البشرية 

تقييم 
 المخاطر

ونتائج العمل من  عملية تحديد واالستجابة لمخاطر
قبل المنشأة ألغراض إعداد البيانات المالية وفقًا 

 إلطار إعداد التقارير المالية المطبق.

 :اجبات االدارة التي يجب مراعاتهاو 
 الوجود او الحدث 
  االكتمال 
  التقييم أو التوزيع 
 الحقوق وااللتزامات 
 العرض واإلفصاح 

نظام 
المعلومات 
 واالتصال

والسجالت التي أنشئت لمباشرة وتسجيل اإلجراءات 
ومعالجة وا عداد التقارير والمحافظة على المسؤولية 

 لألصول وااللتزامات وحقوق المساهمين.

يجب تحقيق أهداف المراجعة المرتبطة بالعمليات 
 المالية:
 الوجود 
 االكتمال 
  الدقة 
 التبويب 
 التوقيت 
 الترحيل والتلخيص 

أنشطة 
 الرقابة

السياسات واإلجراءات التي تساعد في ضمان تنفيذ 
 اإلدارة.إجراءات 

 :فئات أنشطة الرقابة
 الفصل المالئم بين الواجبات 
  الترخيص المالئم للعمليات المالية واألنشطة 
  السجالت والمستندات المالئمة 
 الرقابة الفعلية على األصول والدفاتر 
 الفحص المستقل لألداء 

االدارة المستمر أو التقدير الفتري لها لجودة تقدير  المراقبة
أداء الرقابة الداخلية لتحديد ما إذا كانت الرقابة يتم 

تنفيذها طبقًا للتصميم الموضوع لها, أو يتم تحديد ما 
 إذا كانت هناك ضرورة لتعديل الرقابة الداخلية .

 غير قابل للتطبيق 

 (391, ص 2002, ) أرينز , (217,218, ص 2012, )جمعةالمصدر: 
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نفسها  للرقابة الداخلية الذي يحتوي على المبادئ COSOتم تطوير أطار  2013وفي 
حيث , والذي يقدم تفسيرًا أكثر وضوحًا من مكونات الرقابة الداخلية 1992المطبقة في اطار عام 

ي اإلطار الشركات تتطلب اطارًا جديدًا لتقييم ما إذا كان نظام الرقابة الداخلية فعال ويحتو  إن
مبدأ وتعتبر هذه المبادئ اعتبارات هامة في تقييم الوحدات االقتصادية لتصميم وتشغيل  17على 

 فعالية الضوابط وتحسين وتحديد الفرص المتاحة إلدارة المنهجية التنظيمية والتشغيلية
 (Burns and Herrygers, 2014, p. 1)كما يتبين من الشكل التالي ,: 

 

 مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية 4شكل رقم 

 (Burns and Herrygers, 2014, p1المصدر:)

ه يعتبر إطارًا حيث إنللرقابة الداخلية,  COSOومما سبق يتضح مدى االهتمام بتطوير إطار 
والتغييرات ناجحًا في معالجة العديد من مشاكل وأزمات الوحدات اإلقتصادية, ومواكبته للتطورات 

 التكنولوجية السريعة التي يمر فيها العالم.
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 :األساسية لنظام الرقابة الداخليةالمقومات  :سابعا  

تختلف اجراءات الرقابة الداخلية من وحدة اقتصادية إلى أخرى وفقًا لعوامل معينة مثل 
ولكن هناك بعض المقومات التي يمكن  ،اإلداري شاط الذي يمارسه التنظيم الحجم وطبيعة الن

 :كفؤ وتتمثل هذه المقومات بما يلياالسترشاد بها من أجل تصميم نظام رقابي 
 :ا. هيكل تنظيمي إداري 

ويوفر الهيكل التنظيمي اإلطار  ،الرقابةي كفء يعد هو أساس عملية وجود هيكل تنظيم 
من خالل توضيح العالقة بين  ،االقتصاديةورقابة عمليات الوحدة الكلي لتخطيط وتوجيه 

طار العام فهو اإل ،منهمما بينهم وكذلك مسؤوليات كل دارات الفرعية وتحديد قنوات االتصال فياإل
ص  ,2013, )الخيرو ات والمسؤوليات بدقة تامةلتوضيح تسلسل االختصاصات وتحديد السلط

406.) 
 :ب.  نظام محاسبي سليم

دارة أنشطة الوحدات ويعتبر أيضًا   يعتبر النظام المحاسبي العنصر األساسي في رقابة وا 
 عة متكاملة من السجالت المحاسبيةالقلب النابض لنظام الرقابة الداخلية. وهو عبارة عن مجمو 

الواردات, ) القانونية والشكلية في إعدادها ودورة مستنديه ودليل محاسبي حيث تراعي النواحي
 (.294, ص 2013

 ج . إجراءات تفصيلية لتنفيذ الواجبات: 

وتتضمن مراعاة تقسيم الواجبات بين الدوائر المختلفة في المنشأة بحيث ال يستأثر   
لذلك  ،اختالسوذلك لتجنب وجود تالعب أو  ،هايتهانشخص واحد بعملية ما من بدايتها إلى 

يجب على االدارة توزيع العمل بشكل يضمن لها وجود رقابة ذاتية أو تلقائية في أثناء تنفيذ 
 .(19ص  ,2010العملية )أحمد, 

 :د.  كفاءة الموظفين

أي نظام مهما بلغت درجة تكامل عناصره ودقة إجراءاته لن يكون فعااًل إال إذا كان تطبيقه 
ولتحقيق ذلك فإن على الوحدة االقتصادية تأسيس  ،واالستقامةخاص يتمتعون بالكفاءة يتم من أش

جراءات مالئمة تتضمن مراعاة اختيار الموظفين األكفاء  (9, ص2006)الججاوي,  سياسات وا 
تنفيذ برامج تدريبية دورية وتوفير نظام و للمراكز المناسبة )الفرد المناسب في المكان المناسب( 

 .(22, ص 2005, ن المميزين والمجتهدين)المقرن يللحوافز يساهم في مكافأة الموظف
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 ه.  رقابة األداء:

داء مخطط لها في مراحله يجب االلتزام بمستويات أ ،األداءقيق كفاءة عالية في رقابة لتح 
وتتم رقابة األداء بطريقة غير مباشرة  وتصحيحه،واذا وجد أي انحراف فيجب دراسته  ،المختلفة

, الكفاية والتدقيق الداخلي )أحمدكاستعمال أدوات الرقابة المختلفة مثل الموازنات التقديرية وتقارير 
 (.20, ص 2010

 و. استخدام الوسائل االلية:

نجازها إإلى سرعة نجاز األعمال المحاسبية إستخدام الوسائل االلية وااللكترونية في إيؤدي 
ية تعطي نتائج دقيقة ن الحاسبات االلكترونإحيث  ،المحاسبيورفع كفاءة العمل  األخطاء،وتقليل 
لبيانات المحاسبية ستخدام الوسائل االلية وااللكترونية يكفل صحة ودقة اإكما أن  ،فائقةوسرعة 

 (.139, ص 2012, )نظمي والعزب
يعتبر إطارًا ناجحًا لمعالجة جميع   COSOمما سبق يتضح أن نظام الرقابة الداخلية وفق 

العمل سواء المالية أو  المشاكل والمخاطر التي تتعرض لها الوحدة االقتصادية في جميع جوانب
اإلطار السليم للرقابة الداخلية يساعد اإلدارة على تقييم ومعالجة المخاطر التي  حيث إن, اإلدارية

 ا في تحقيق أهدافها بشكل سليم وفي الوقت المناسب.تتعرض لها الوحدة االقتصادية أثناء سعيه
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 الفصل الثالث
 تدقيق وتقويم إدارة المخاطر 

 

  COSO: إدارة المخاطر وفقالمبحث األول

 COSO: عناصر ومكونات إدارة المخاطر وفق المبحث الثاني

 : تدقيق وتقويم ادارة المخاطرالمبحث الثالث
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 المبحث األول 
 COSOإدارة المخاطر وفق 

 تمهيد  

لذا  ،العالممع التقدم التكنولوجي تطورت العديد من المخاطر واألحداث في جميع أنحاء 
إدارة هذه المخاطر بشكل فعال من أجل البقاء على قيد الحياة  المنشآتبات من الضروري على 

  العالمية.في بيئة األعمال 
الماضي نتيجة إفالس بعض الشركات الكبرى مما  لقد تطورت إدارة المخاطر خالل العقد
, بحيث أصبحت إدارة المخاطر في عام  2002أدى إلى إقرار قانون ساربينز اوكسلي عام

جزءًا أساسيًا من العمليات اليومية لجميع المستويات الوظيفية المختلفة في الوحدة  2004
 استراتيجيةرية فيها وتطبيق سياسات االقتصادية من خالل تبنيها من قبل أعلى المستويات اإلدا

  (.Fredrick, at. Al., 2008, p.446)ودمجها ضمن نظام متكامل إلدارة الوحدة االقتصادية
مهمة  المخاطر عن كيفية التعامل مع المخاطر في الوحدة االقتصادية وهي استراتيجيةوتعبر 

تتفق جنبًا إلى جنب مع  االستراتيجيةحيث يجب أن تكون هذه  ،ثقافتهالتضمين المخاطر في 
 .(,p5 2008, Harvey)عمل الوحدة االقتصادية  استراتيجية

 
 : مفهوم الخطرأوال  

. لذلك ( وتعني الجرأةRisicareيطالية القديمة )ويشتق مصطلح المخاطر من الكلمة اإل
واالرادة للقيام حيث يمكن أن نتحكم فيها إذا توفر الوقت  ،قدراً ن المخاطرة هي اختيار وليس إف

 .(63, ص 2007, )االمارة بذلك
والمخاطرة مفهوم يستخدم للتعبير عن حالة عدم التأكد المتعلقة باألحداث أو النتائج 
 المتوقعة في المستقبل والتي يمكن أن تؤثر بشكل ملموس على أداء الوحدة االقتصادية والتي قد

 .(27, ص2009, ابراهيم)أهدافها قيق تعيق تح
, حدث ويؤثر سلبًا في تحقيق الهدفالخطر بأنه احتمال أن الحدث سوف ي  Bannagaوعرف

 (Bannaga, 2010 , p4). وأنه يؤثر على  جميع أجزاء الوحدة االقتصادية من نجاح أو فشل
األحداث و هو عبارة عن أويتمثل الخطر بشكل عام في مدى احتمال حدوث الحدث، 

 المؤثرة بالسلب على تحقيق األهداف، وقد عرف معهد المدققين الداخليين األمريكيين "
Institute of Internal Auditor  المخاطر بأنها مفهوم يستخدم لقياس حاالت عدم التأكد "
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 سلبياً  في عمليات التشغيل والتي تؤثر على قدرة الوحدة في تحقيق أهدافها ويمكن أن يكون األثر
ذا كان إيجابيًا يطلق عليه فرص ،تهديدويطلق عليه خطر/  , 2014)نظمي ومبيضين,  وا 

 (.23ص
هذا وقد ينظر إلى المخاطر من خالل مدخلين األول يعني )الخطر( أما الثاني فتعني 

ومن ثم فإن خطر  ،سلبيةد تكون نتائجها إيجابية أو )الفرصة( مما يدل على أن المخاطر ق
وقد يكون سبب هذه  ،المشروعو التهديد في تحقيق نجاح الحدوث يتمثل في فرصة االستفادة أ

 ,Bonik and milikaالمخاطر عوامل داخلية وخارجية وقد تجتمع هذه العوامل في وقت واحد 
2012, p124).) 

دارة لتحديد وتحليل جراءات التي تقوم بها اإلومما سبق فإن إدارة المخاطر عبارة عن اإل
لبية المخاطر والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجه الوحدة االقتصادية وتخفيض أثارها الس

واالستفادة من االثار االيجابية والفرص التي تساعدها في تحقيق  ،أهدافهاالتي قد تعيق تحقيق 
 أهدافها.
 : مفهوم إدارة المخاطرثانيا  

وتشمل كذلك كل  ,تشتمل عمليه إدارة المخاطر على تقييم ومراقبة المخاطر المحتملة  
الترتيبات والسياسات واإلجراءات والنظم التي تتبعها اإلدارة بهدف تحديد نوع المخاطر وتقييمها 

)بنك وتحديد حجمها والعمل على مراقبتها ووضع الضوابط الالزمة للسيطرة عليها والتقرير عنها
ويرى بعض المحاسبين أن عملية تحسين األداء االقتصادي  (5, ص2008سودان المركزي, ال

للوحدات االقتصادية تتم من خالل تحسين إدارة المخاطر وان هذا المفهوم يجب أن ال ينظر إليه 
نم , أي أن الخطر يعد يجابيإا يمكن النظر إليه باتجاه دائمًا على انه مفهوم سلبي )خطر( وا 

قتصادية إضافة إلى ذلك يجب أن يتم تقييم المخاطر على أساس ادة أنشطة الوحدة اإلمفتاح قي
 .(Knutson, 2013, p6منتظم )

إدارة المخاطر على أنها " هيكل متناسق أو   IIAكما عرف معهد المدققين الداخليين
عمليات مستمرة عبر الوحدة االقتصادية ككل لتحديد وتقييم والتقرير عن االستجابات والفرص 

 (.16, ص 2013, ثر على انجاز األهداف " ) مرابطيوالتهديدات التي تؤ 
لإلطار بنشر المفاهيم الرئيسية  2004( في عام (COSOوفي نفس اإلطار قامت لجنة 
تشير إلى أن عملية إدارة مخاطر تتعامل مع ( والتي ERMالمتكامل في إدارة مخاطر المشروع )

" أنها وٌتعرف على النحو التالي عليهاالمخاطر والفرص التي تؤثر على خلق القيمة أو الحفاظ 
عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة المنشأة واإلدارة واألفراد لتطبيق اإلستراتيجية الموضوعة عبر 
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المقبولة ضمن المخاطر  المنظمة بهدف تحديد األحداث المحتملة التي قد تؤثر على أدائها ليكون 
 (16, 2013, :)مرابطيلتحقيق األهداف التالية(, وذلك 574, ص  2013,الواردات)

 ودعمها. المستوى،وغ األهداف االستراتيجية عالية بل 
 .دعم كفاءة فعالية استخدام الموارد 
 .االعتماد على التقارير 
  .اإلذعان للقوانين واألنظمة المطبقة 

وفي ضوء ما سبق فإن إدارة المخاطر تستوجب العمل على تحقيق أهداف الوحدة 
اءًا بالعاملين في المستويات اإلدارية فيها بدءًا من مجلس االدارة وانته بمشاركة جميعاالقتصادية 

وبالتالي فإن إدارة المخاطر الفعالة  ،المخاطرل تحديد وتحليل ومراقبة من خال ،المخاطردارة إ
 قتصادية. تؤدي إلى تعظيم القيمة للوحدة اإل

 :: دور إدارة المخاطرثالثا  

مات على مستوى الوحدة شامل للمخاطر ومركزية المعلو تعبر إدارة المخاطر عن مفهوم 
وفقًا لحاالت التعرض للمخاطر لضمان تحقيق أهداف الوحدة االقتصادية المتمثلة  ،اإلقتصادية

ويعتبر الهدف الرئيسي إلدارة , (Fadun O. s., 2013, p. 69)في تعظيم وخلق قيمة لها 
ها تخدم عدة وظائف هامة حيث إنالمخاطر هو قياس المخاطر من أجل مراقبتها والتحكم فيها, 

                               (16، صفحة 2013)مرابطي،  :منها
  االقتصادية.الوحدة  استراتيجيةتنفيذ  
  التنافسية.تحقيق الميزة 
  لتزامات.باإلقياس مدى كفاية رأس المال والقدرة على الوفاء 
 .دعم عملية اتخاذ القرار 
 .رفع تقارير عن المخاطر والتحكم فيها 

 طار العام إلدارة المخاطراإل: رابعا  

وفهم مختلف المخاطر التي تتطلب طبيعة العمل في الوحدة االقتصادية إلى تحديد 
وتقييم تلك المخاطر من حيث التكلفة واألثر واالحتمال لتطوير استجابات في حالة  ،تواجهها

 يتم تحسينوبالتالي  ،استباقييد ومعالجة المخاطر بشكل من خالل تحد خطر،وقوع حادث أو 
األداء وخلق قيمة للوحدة االقتصادية. وينبغي أن تكون عملية إدارة المخاطر على مستوى الوحدة 
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ويجب تنظيم فريق متخصص من المهنيين إلدارة المخاطر  ،وحداتهافي جميع و قتصادية اإل
( وتتكون إدارة المخاطر من أربع Moeller, 2007, p22) بفاعلية،لتنفيذ برنامج إدارة المخاطر 

 خطوات:
 رتحديد المخاط  

تهدف هذه الخطوة إلى اكتشاف والتعرف على كل المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها 
 ,ات لتحديد المخاطر مثل االستبيانويتطلب أدو  ،أهدافهاادية والتي يمكن أن تهدد الوحدة االقتص

كن أن يكون . وتحديد المخاطر يمقوائم الفحص, ورش عمل تقييم المخاطر ,المقابالت الشخصية
 .(2)الشاعري ، صفحة فأي حدث يعرقل تحقيق األهداف يعتبر مخاطرة  ،األهدافاعتمادًا على 

  تقييم المخاطر 

تهدف هذه الخطوة إلى قياس وتحليل المخاطر المرتبطة بالقرارات المالية واالستثمارية 
والمخاطر ذات العالقة بإنجاز أهداف الوحدة االقتصادية بغرض تحديد األسلوب األمثل إلدارة 
هذه المخاطر ويتم تقدير أهمية المخاطر بأرجحية الحدوث والنتائج المحتملة لحدوث الخطر 

 ., متوسط , منخفض ( )عالىخطر ومستوى ال
 تحديد أولويات المخاطر والتخطيط لالستجابة 

وتعني أن كافة المخاطر تم االستجابة لها من خالل وضع اجراءات وقائية مناسبة للحد 
ولغرض تسهيل التعامل مع المخاطر  ،المخاطرالحد من وأن النظام الدقيق يسمح لإلدارة ب ،منها

المخاطر التي يمكن تحميلها ألطراف أخرى,  ،تجنبهاالمخاطر التي يجب  ا إلىيتم توزيعه
 (.89,, ص 2007المقبولة ومعايير قبولها)األمارة,المخاطر التي يجب التخفيف منها, والمخاطر 

 مراقبة المخاطر 

تعمل هذه الخطوة على توفير نظام معلومات قادر على تحديد وقياس المخاطر ومراقبة 
وبالتالي على ادارة المخاطر القيام بالمراجعة والمتابعة لهذه  ،اعليهة التي تطرأ التغييرات المهم

جراءات مراجعة دورية للسياسات وفحص مدى توافقها مع إجراءات التحكم فيها وعمل ا  المخاطر و 
 (.17, ص 2013, )مرابطيقوانين والمعايير المتبعة ال
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 (ERM: أنواع المخاطر وفق مفهوم )خامسا  

. Types of Risks in Accordance with the Concept (ERM) 

ة سواء في القطاع تعتبر عملية إدارة المخاطر وفهمها أمر ضروري ألية وحدة اقتصادي
وهي ممارسة مقبولة على نطاق واسع تهدف للسيطرة على المخاطر التي  ،الخاصالعام أو 

 .(Hardy, 2010, p. 10)صادية يمكن أن تؤدي إلى الفشل أو تخفيض قيمة الوحدة االقت
لذلك فهي تتعرض  ،البيئةاالقتصادية بشكل مستمر مع ونظرًا لتعقيد البيئة وتفاعل الوحدة 

, وتحتوي المخاطر على جانبين الجانب األول ر إلى المخاطر وحاالت عدم اليقينباستمرا
, والجانب الثاني )سلبي( على قيمة أكبر للوحدة االقتصاديةعتبارها فرصة للحصول إ)إيجابي( ب

 .(Bonić, 2012, p. 123) رها تهديد يؤدي إلى تخفيض القيمةعتباإب
ليشمل جميع أنواع المخاطر المالية والتشغيلية  (ERM)هذا وقد توسع مفهوم 

لمرتبطة بالوحدة االقتصادية والمخاطر األخرى فلم يعد مقصورًا على المخاطر ا ستراتيجيةواإل
 .فيما يلي توضيحًا ألنواع المخاطرو  فقط،

 
 

 

 

 

 

 ERMأنواع المخاطر وفق مفهوم  5رقم شكل 

 (Fadun O. S., 2013, p. 70) : المصدر

  

 خلق القيمة وحمايتها

 تركيز المشروع على المخاطر

 مخاطر

 السمعة

 مخاطر

 قانونية

 مخاطر

IT 

مخاطر 

رأسمال 

 البشري

مخاطر 

 مالية 

مخاطر 

 تشغيلية

مخاطر  

 سياسية
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  STRATEGIC RISKSاالستراتيجيةالمخاطر  -أ

 ،اإلستراتيجيةقد يكون لهذه المخاطر تأثير ايجابي أو سلبي على تحقيق أهداف اإلدارة 
تخاذ قرارات خاطئة أو عدم إأو  ،األهدافلهامة المؤثرة على تحقيق وتتضمن المخاطر العالية وا

 (.88, ص2014, ذ القرار في الوقت المناسب )جميلتخاإ
وهو  ،التكنولوجيتنظيمية أو االبتكار  تنشأ المخاطر االستراتيجية من عقبات سياسية
 .(Fredrick, et. Al., 2014, p.172)ينطوي على محددات تتعلق بإدارة الوحدة االقتصادية 

 
  OPERATIONS RISKSالمخاطر التشغيلية -ب

وهي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن عدم كفاية أو فشل العمليات 
والمخاطر التشغيلية هي أكثر ارتباطًا بالمشاكل . راد واألنظمة أو من أحداث خارجيةالداخلية واألف

 .(47, ص2012, )راجي الداخلية مثل احتيال الموظفين و قيادة الشركات
 

 Finacial Risksالمخاطر المالية -ج

وتتمثل في أي خسارة بسبب الظروف االقتصادية مثل التقلبات في أسعار الفائدة أسعار 
 المالية ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمانوأسعار صرف العمالت األجنبية والمشتقات 

(Frdrick, et. Al., 2014, P. 172). 
 

 Information Risk مخاطر المعلومات -د

 ،األعمالالمعلومات احتياجات قطاع تحدث هذه المخاطر عندما ال تدعم تكنولوجيا 
ة تخاذ قرارات صحيحإيحة تساعد على والمخاطر ناشئة عن عدم توفر معلومات دقيقة وصح

يات الوحدة تتعلق بالنشاط أو العمل سواء كانت هذه المعلومات تتعلق بالبيئة الخارجية أو بعمل
 .االقتصادية
 

  Reputation Riskمخاطر السمعة -ه

وتحدث نتيجة فقدان الشهرة والعالمة التجارية بسبب وجود انطباع سلبي عن الوحدة 
 ،منافسةشركات  و تحول العمالء إلىقتصادية تؤدي إلى حدوث خسائر في مصادر التمويل أاإل
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وقد تكون ناجمة عن سلوكيات غير أخالقية وغير قانونية وممارسات غير مقبولة من قبل 
 (.38, ص2009)ابراهيم,  دارةالعاملين أو اإل

  Regulatory Risk .القانونية المخاطر -و

لتزام بالقواعد والقوانين واللوائح أو تنشأ المخاطر القانونية بسبب االخالل أو عدم اإل
 .(260ص ,2009 ,تحديد الحقوق وااللتزامات )جمعةالممارسات المعتمدة أو عند 

  External Risk .المخاطر الخارجية -ز

 (28, ص 2009, :) ابراهيموامل خارجية تتمثل فيوهي عبارة عن مخاطر ناشئة عن ع
 تغييرات تكنولوجية  
 المنافسة 
  وثقافية تغييرات سياسية 
  تغييرات في األنظمة والقوانين 
  توفر رأس المال والعمالة والمواد الخام 
  المخاطر االقتصادية 

 Other Risks  األخرى  المخاطر -ح

داث الطارئة وتتعلق بالظروف الطبيعية وبيئة األعمال والتطورات التكنولوجيا السريعة واألح
 .(89, ص 2014, )جميل لكات, الكوارث الطبيعيةأضرار بالممت ،األضرارمثل مسؤولية 

 
 : COSO ERM Frameworkإلدارة المخاطر  COSOإطار :سادسا  

ليشمل أربعة أهداف بإضافة هدف  COSO ERMتم تطوير إطار  2004في سنة 
 , تحديد األحداثان مكونات بإضافة ثالث مكونات هي: تحديد األهدافوعلى ثم ستراتيجية،اإل
, وتحقيق األهداف االستراتيجيةيجابية والسلبية التي قد تؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ اإل

 .(Kagermann, et . al., 2008, p 446) وتطوير االستجابة لتقييم المخاطر
دارة إومكونات  ها،لتحقيققتصادية وهناك عالقة مباشرة بين األهداف والتي تسعى الوحدة اإل

فوفة والتي تمثل ما هو مطلوب لتحقيق هذه األهداف وتصور العالقة في مص, المخاطر فيها
التشغيلية,  االستراتيجية،إلى أربعة أهداف "  . وتصنف األهدافثالثية األبعاد في شكل مكعب

, وثمانية مكونات وهي ممثلة " وهي ممثلة في األعمدة الرأسية , االمتثالبالغ(إعداد التقارير )اإل
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, وهذا التصوير يوضح القدرة على د الثالث والمتمثل بوحدات الكيان, والبعفي صفوف أفقية
الكيان , وحدات في المنشأة عن طريق فئة األهداف, المكونات التركيز على مجمل إدارة المخاطر

 .(Flaherty and Maky ,2004 , p.4) أو أي مجموعة فرعية منها

 

 COSO ERMإطار  5 شكل رقم

, والتي تنطبق على جميع األبعاد لفهم المخاطر في المنشأةثالثي   COSOنموذج 
 (Hardy, 2010, p17) صناعات وتشمل جميع أنواع المخاطرال
  األهدافObjectives  

إن تصنيف األهداف يسمح للوحدة االقتصادية التركيز على جوانب منفصلة من ادارة 
أداء  االهداف إلدارة المخاطر يمكن أن توفر تأكيد معقول حولالمخاطر ووفقًا لذلك فإن هذه 

. اسب تتجه نحو تحقيق أهداف الكيانوتوعيتهم في الوقت المن ،الرقابيمجلس االدارة دوره 
افها وتتمثل في ة يجب أن تحققها اإلدارة كي تحقق أهدمن أربعة أهداف رئيس اإلطارتكون وي

 :األعمدة في االتي
  Strategic Objectives  أهداف استراتيجية -أ

تم يتم تحديد األهداف على المستوى االستراتيجي، حيث يو وهي األهداف رفيعة المستوى  
 ,Maki and Flaherty) ا عداد التقارير والعمليات التشغيليةوضع األساس ألهداف االمتثال و 

2004, P.3), وعن مسار نشاطاتها وأهميتها هدف االستراتيجي عن ماهية الشركةويعبر ال ,
وربطها بالنتائج المتوقعة ويجب أن يكون الهدف االستراتيجي للشركة واضحًا وتخصص لمهامه 

, راجيلتحقيق األهداف المرغوبة ) , واالجراءات الكفيلة بربطها بعضا ببعضالنشاطات المناسبة
 (.20ص  ,2012
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 Operating Objectives أهداف تشغيلية  -ب

هذه األهداف بفعالية وكفاءة العمليات التشغيلية في الوحدة االقتصادية، بما فيها تتعلق  
أهداف األداء وحماية الموارد من الضياع. وتقوم االدارة التنفيذية بتنفيذ ومراقبة سير العمليات 

, ويتم إعداد ورفع التقارير عنها ،الموضوعةق األهداف واتباع الخطط وهي مسؤولة عن تحقي
ممكن استخدام تعريف شامل لذ " حماية الموارد و/أو األصول": بأنه التعامل مع منع ومن ال

حدوث انحرافات في استخدام األموال العامة وتصحيحها وتعديلها. وتحتاج أهداف عمليات 
األساسية وتعتبر هذه األهداف  النقطة  ضمنها،التشغيل أن تعكس البيئة المحددة التي تعمل 

, وأن عدم وضوح هذه األهداف أو عدم استيعابها جيدًا من الممكن أن لمخصصةلتوجيه الموارد ا
 .(14ص ,2007نتوساي, )اإليتسبب بسوء توجيهها

 Reporting Objectives أهداف اإلبالغ    -ج

تتعلق هذه األهداف بعملية إعداد التقارير الموثوق بها والتي قد تحتوي على كل من 
البيانات المالية والبيانات غير المالية. هذا وعلى الرغم من إن أهداف إعداد التقارير قد تتعلق 
أيضًا بالمعلومات التي تم إعدادها ألطراف خارجية، إال إن الهدف األساسي إلعداد التقارير 

حيث وثوق بها هو تزويد اإلدارة بمعلومات دقيقة وكاملة تتناسب مع الهدف المقصود منها. الم
 سليم من قبل اإلدارة أمرًا صعباً عدم توفر المعلومات الدقيقة والكاملة يجعل اتخاذ القرار ال إن

 (.20, ص2012)راجي, 
 Compliance Objectiveأهداف االمتثال  -د

تتعلق بمتطلبات  وااللتزام بالضوابط والقوانين ذات الصلة. وقدوتتعلق هذه األهداف بالتقيد  
 االلتزام، والبيئة ورعاية الموظفين وغيرها. كما قد تفرض بعض الجهات ضرورة األسواق المالية

 (.14، صفحة 2007والتقيد بأهداف االمتثال الدولي )االنتوساي، 
 

  المكوناتComponents  (Flaherty and Maki, 2004, p. 4) 
 البيئة الداخلية  -أ

للمخاطر ومعالجتها من قبل وتعد األساس لكيفية النظر  ،للمنظمةوتشمل البيئة الداخلية 
, بما في ذلك فلسفة إدارة المخاطر والرغبة في المخاطرة والنزاهة والقيم األخالقية و البيئة الكيان

ومعايير الموارد البشرية  سناد المسؤوليةإالتي تعمل فيها والكفاءة والهيكل التنظيمي وطرق 
 والتأثيرات الخارجية.



 

50 
 

 تحديد األهداف -ب

 ،تحقيقهاالمحتملة التي تؤثر على  يجب أن تكون األهداف موجودة قبل تحديد اإلدارة لألحداث
الرغبة في  ومع مع رؤية الوحدة االقتصاديةمنسجمة كما يجب ان تكون األهداف الموضوعة 

 المخاطرة.
 تحديد الحدث -ج

قتصادية حقيق الوحدة اإلويعني تحديد الحدث الداخلي والخارجي الذي يؤثر على ت 
 .    مع التمييز بين المخاطر والفرص ألهدافها،

 تقييم المخاطر -د

حيث يتم قياس المخاطر على  ,دار بهايتم تقييم المخاطر لتحديد الكيفية التي ينبغي أن ت 
 أساس مخاطر مالزمة ومخاطر غير مالزمة.  

 االستجابة للمخاطر -ه

أو  ،منهاالمخاطر أو قبولها أو الحد  ختيار االستجابة للمخاطر لتجنبإتعمل اإلدارة على 
 .   المخاطر وتحديد الرغبة في تحملهاتقاسم المخاطر ووضع مجموعة من اإلجراءات لتنسيق 

 أنشطة المراقبة -و

ة للمخاطر على نحو االستجاب يتم وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذها من أجل ضمان 
 .فعال
 المعلومات واالتصاالت -ز

الموظفين من القيام  طار زمني ليتمكنإ وترسل فييتم تحديد المعلومات ذات الصلة 
 .  بشكل أوسع عبر الوحدة االقتصاديةحداث التواصل الفعال إلفرض  ،بمسؤولياتهم

 
 المراقبة -ح

جراء التعديالت حسب تتم المراقبة إلدارة المخاطر في المؤسسة بمجمل ويتم  ،الضرورةها وا 
 .أو كيلهما المنفصلة،شطة الجارية والتقييمات إنجاز المراقبة من خالل إدارة األن
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 التنظيمية  المستويات(Seaton, et. Al.,2012, p.4) Organizational Level 

النظر إليها من أعلى إلى األسفل, والشركات التابعة,  يقصد بالمستويات التنظيمية للكيان
 , واألقسام على مستوى الكيان كله.وحدات األعمال

صمم مصفوفة على شكل مكعب   COSO ERMوفي ضوء ما سبق يتبين أن اإلطار 
. عة مستويات تنظيمية مختلفةوهو ما يعكس العالقات بين أربعة أهداف وثمانية عناصر وأرب

أنحاء المنظمة باختالف تطبيق هذه الفئات على المدراء التنفيذيين في جميع  وتقع مسؤولية
, حيث يتم بناء استراتيجية المخاطر في الوحدة والتي تلبي احتياجاتها المختلفة ،مستوياتها

ظيمي بما االقتصادية لدعم استراتيجية عملها وأهدافها, مع  تحديد الموارد الالزمة لكل مستوى تن
, األمر الذي يساعد على تحديد المسؤوليات في كافة المستويات كل وحدة فيه في ذلك عمل

 التنظيمية في تلك الوحدة.
 Benefits of ERM to األعمال: فوائد إدارة المخاطر لمنشآت ثامنا  

Business Enterprises. 
نهجًا واضحًا ومنظمًا لتحديد وقياس وتحديد أولويات المخاطر من  توفر إدارة المخاطر

يمنع المخاطر,  ال المخاطرأجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة للحد من الخسائر فممارسة إدارة 
ية ملتزمة , ومع ذلك فإن التنفيذ وااللتزام بها يشير إلى أن الوحدة االقتصادولكن يقلل منها

   (Fadun, 2013, P229:)وفيما يلي فوائد إدارة المخاطر. بتحسين كفاءة العمليات
 ., والدخل والممتلكات والموظفيناألصول الوقت،حفظ الموارد:  -أ
  .حماية سمعة المنظمة والصورة العامة -ب
 .أو الحد من االلتزامات القانونيةمنع  -ج
  .زيادة استقرار العمليات وتعزيز التحسين المستمر -د
 .من األضرار المجتمع والبيئةاية حم -ه
  .لألنظمة والتشريعات على الشركاتتجنب غرامات عدم االمتثال  -و
 .ى االستعداد للظروف غير المتوقعةتعزيز القدرة عل -ز
تعزيز الميزة التنافسية من خالل تحسين دعم القرار ومعلومات السوق استنادا إلى  -ح

 .أكثر دقة وفقًا إلدارة المخاطر المعلومات
 للمساهمين.تحسين القيمة والثقة  -ط
 .اسب وواضح ألساليب إدارة المخاطرالمساعدة في وضع تعريف من -ي
مما يزيد من احتمال تحقيق األهداف  ،الفرصالحد من التهديدات وتعظيم  العمل على -ك

 االستراتيجية والتكتيكية للوحدة االقتصادية.
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على جميع توفير معلومات مفيدة لصناع القرار من أجل اصدار أفضل القرارات الممكنة  -ل
 .توياتالمس

 تحديد المخاطر على المستوى االستراتيجي لتعزيز القيمة االقتصادية للوحدة. -م
 Risk management: هيكل ومسئوليات إدارة المخاطرتاسعا  

responsibilities 

 (Airmic, 2010, p. 12): رإدارة المخاط ئولياتفيما يلي توضيحًا لهيكل ومس
 ERMمسئوليات مجلس اإلدارة عن  -أ

 ستراتيجي للمخاطر وفهم طبيعة تلك المخاطر. تحديد النهج اإل 
 إنشاء هيكل إلدارة المخاطر. 
 .فهم المخاطر األكثر أهمية وتحديد وتقييم واالستجابة لها 
 إدارة أزمات الكيان. 

 ERMمسئوليات مدير وحدات األعمال داخل الوحدة االقتصادية عن  -ب
 ة إدراك المخاطر داخل الوحدةبناء ثقاف. 
 دارة المخاطر مع أداء األهدافإق تواف. 
  مجلس اإلدارة بشأن تحسين المخاطرضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن. 
  .تحديد وتقرير الظروف المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على المخاطر 

 ERMمسئوليات الموظفين الفردية عن  -ج
 المخاطر عمليات إدارة فهم وقبول وتنفيذ. 
 لبات تقرير الرقابة بشأن المخاطرااللتزام بمتط. 
 والحوادث عن الخسائربالغ اإل.  
  اإلدارة بشأن التحقيق في الحوادثالتعاون مع. 

  ERM (Steinberg, et. Al.,2004 ,p.97) مسئوليات إدارة المخاطر عن -د
 ستمرارإالمخاطر والحفاظ عليها ب تطوير سياسة إدارة. 
 توثيق سياسات المخاطر الداخلية والهياكل.  
 واألنشطة الداخلية( )والرقابة تنسيق إدارة المخاطر. 
  اإلدارة.تجميع المعلومات عن المخاطر وا عداد التقارير لمجلس 
 تقييم وتقرير التعرض للمخاطر على مستوى الوحدة االقتصادية.  
 اإلشراف على دور ومسؤوليات فريق التدقيق الداخلي. 

  ERM (Airmic, 2010, p. 12)عن مسئوليات مدير التدقيق الداخلي   -ه
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 تطوير برنامج التدقيق الداخلي القائم على المخاطر.  
 تدقيق عمليات المخاطر في الكيان.  
 تلقى وتقديم ضمانات بشأن إدارة المخاطر.  
 ة وفعالية نظام الرقابة الداخليةاالبالغ عن مدى كفاء. 
   المخاطر.تسهيل أنشطة تحديد وفحص األخطار وتثقيف العاملين بإدارة 
 .تنسيق عملية إعداد تقرير المخاطر المقدم لمجلس اإلدارة ولجنة المتابعة الداخلية 

 
ة المخاطر مما سبق يتضح أن مفهوم إدارة المخاطر وتبنيه يساعد المنظمة في مواجه

ي القيام ويساعدها على التطور والتوسع كما يزيد من ثقة المستثمرين ف ،بهاالمتوقعة والمحيطة 
ستغالل الفرص ا  و  دارة جميع أنواع المخاطر لتجنب التهديداتا  و  ،ناجحةقتصادية إبمشاريع 

 .بالطريقة األمثل
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 المبحث الثاني
 COSOادارة المخاطر وفق  إطارمكونات 

 
 تمهيد

العامة إن مواجهة المخاطر تعتبر جزءًا أساسيًا من المهام االدارية في جميع المؤسسات 
ًا بأهداف اإلدارة , حيث ترتبط القرارات المتخذة من قبل اإلدارة ارتباطًا وثيقوالخاصة دون استثناء

الوحدة  , هذا وتختلف أنماط المخاطر واألهمية النسبية الخاصة بها التي  تواجههاستراتيجيتهاا  و 
قتصادية وفقًا لتركيبة أعمال المؤسسة وقدرتها على تحمل تلك المخاطر كما تختلف أنظمة اإل

إدارة المخاطر والممارسات المتخذة تجاهها  وفقًا لحجم الوحدة االقتصادية وطبيعة المخاطر التي 
وتتضمن إدارة مخاطر المشروع ثمانية عناصر مترابطة  (,317, ص2011)جمعة, تتعرض لها 

ى جراءات التي تساعد في تحقيق أهداف المنشأة علومتكاملة يتم من خاللها وضع السياسات واإل
توياتها وهي: ) , أي من أصغر وحدة فيها وصواًل إلى أعلى مسقتصاديةمستويات عمل الوحدة اإل

, أنشطة رستجابة للمخاط, اإللحدث, تقييم المخاطرف, تحديد ا, وضع األهداالبيئة الداخلية
كيفية مواجهة , المراقبة (. فالبيئة الداخلية تحدد القاعدة الرئيسية ل, المعلومات واالتصاالترقابةال

هداف فهو عملية تحديد األهداف االستراتيجية والتشغيلية , أما وضع األالخطر والتعامل معه
, باإلضافة إلى تحديد الحدث حيث يتطلب من اإلدارة تحديد إلدارةريرية وااللتزام  من قبل اوالتق

, أما تقييم المخاطر فيتعلق  حقيق أهدافهاستراتيجية الشركة وتإاألحداث التي قد تؤثر على 
, على تحقيق أهدافها وطرق تقييمها بتحديد كيفية التعامل مع المخاطر وتأثيرها على قدرة الشركة

 رقابة, كما أن أنشطة الفتعني بقدرة المنظمة على تجنبها وتقليلها  وقبولهاأما االستجابة للمخاطر 
, أما المعلومات قابة على أداء الوحدة االقتصاديةتهتم بمتابعة وضع السياسات واجراءات الر 

نسيابها وتدفقها عبر ا  قتصادية على توفر نظم المعلومات و تصاالت فتعني بقدرة الوحدة اإلواإل
والوظائف, أما العنصر الثامن واألخير وهو المراقبة والذي يتعلق بمراقبة  جميع المستويات

, والتبليغ عن أوجه القصور في ذلك عمليات إدارة المخاطر بشكل مستمر وتعديلها حسب الحاجة
 .وفيما يلي توضيحًا لتلك المكونات
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المراقبة 
المعلومات 
واالتصاالت

أنشطة 
الرقابة 

االستجابة 
للمخاطر 

تقييم 
المخاطر

تحديد 
الحدث 

وضع 
األهداف 

البيئة 
الداخلية 

 
 
 
 

  رصد األنشطة الجارية 
 تقييمات مستقلة 
  اإلبالغ عن أوجه القصور 

 

 المعلومات 
  االتصاالت 

 

  التكامل مع االستجابة
 للمخاطر

 أنواع أنشطة التحكم 
 السياسات واإلجراءات 
  الرقابة على نظم

 المعلومات
  تحديد وحدة النشاط 

 

 تقييم الردود المحتملة 
 اختيار الردود 
  وجهة نظر الشركة 

 

  المخاطر المتأصلة
 والمتبقية

  االحتمالية إنشاء
 والتأثير

  مصادر البيانات 
  تقنيات التقييم 
 عالقات الحدث 

 

 األحداث 
 العوامل المؤثرة 
  التقنيات تحديد

 الحدث
 ترابط الحدث 
 أصناف الحدث 
  المخاطر والفرص

 المميزة 

 األهداف االستراتيجية 
 األهداف ذات العالقة 
 اختيار األهداف 
 الرغبة في المخاطرة 
  تحمل الخطر 

 

  إدارة المخاطرفلسفة 
 الرغبة في المخاطرة 
 مجلس اإلدارة 
 النزاهة والقيم األخالقية 
 االلتزام بالكفاءة 
 الهيكل التنظيمي 
 التنازل عن السلطة 
 المسؤولية 
 معايير الموارد البشرية 

 

 دارة المخاطرإعناصر مكونات  6شكل رقم 
 (COSO, 2004, p2)  :المصدر
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 , COSOهذا وللمزيد من التحليل حول مكونات اإلطار العام إلدارة المخاطر وفق مفهوم 
 : فيما يلي توضيحًا لتلك المكونات

 Internal Environmentالداخلية : البيئة أوال  
األخالقية, هي فلسفة بيئة إدارة المخاطر التي تحتوي على )المعرفة بالخطر, سالمة القيم 

والمسؤولية, , السلطة ليات التشغيلية(, نزعة المخاطرة, تصميم فلسفة اإلدارة )العمالقدرة على االلتزام
العناصر المكونة  , سياسات إدارة الموارد البشرية(, وتعتبر البيئة الداخلية من أهمالتقييمات الداخلية
ستراتيجيات وأهداف إ, حيث تؤثر على جميع العناصر األخرى من خالل وضع إلدارة المخاطر

المراقبة  الوحدة االقتصادية لتحديد وتقييم المخاطر الناتجة عن عملياتها ومراقبة وتنظيم انشطة
 كما يتبين مما يلي:  ,(34ص ,2012, راجيتصال )وأنظمة اإل

  ثقافة المخاطرفلسفة إدارة المخاطر والرغبة في المخاطرة وبناء  -أ
تعتبر فلسفة إدارة المخاطر هي دليل عمل يترجم األهداف إلى قواعد ارشادية تساعد مدير 

 ،المخاطرتصميم برنامج إدارة تلك  المخاطر في التوجيه واالرشاد وتعتبر الخطوة األولى في
تخاذ خطوات عملية لفهم أبعاد المخاطر بما يحقق المصلحة إوتتضمن قيام الوحدة االقتصادية ب

والرغبة في المخاطرة تمثل مقدار المخاطرة التي تقبل بها  االقتصادية،للمستفيدين من الوحدة 
الشركة في سبيل تحقيق أهدافها وينبغي أن تبقى الرغبة في المخاطرة على توافق تام مع استراتيجية 

خاطر فهي تنطوي على النزاهة والقيم األخالقية التي تعتبر ذات أهمية . أما خلق ثقافة المشركةال
 حيث ثقافة النزاهة والقيم األخالقية والتي تعتبر حجر للمنظمة منفي صفات األفراد واإلدارة العليا 

ويتم ذلك من خالل وجود مدونة لقواعد السلوك التي تحدد فيها  ،المخاطراألساس في فعالية إدارة 
شكل ت والقيم في المنظمة واالمتثال بالقوانين واألنظمة ومراقبة االلتزام بالقيم والتصرف باألولويا

 .(COSO, 2004, p. 8) وقانونياً  صحيح سواء أخالقياً 
 الهيكل التنظيمي   -ب

 ولية ويوضحوالمسؤ يحدد السلطة  االقتصادية الذيطار التخطيطي للوحدة وهو عبارة عن اإل
مسئول وتنظيم لجنة إدارة المخاطر وتعيين سلطة ومسؤولية إدارة المخاطر ل ،التقاريرخطوط إعداد 

 .(Ballou and Heitger, 2005, p. 6) تنفيذي كمدير لهذه اللجنة
  تعيين مهام السلطة والمسؤولية -ج

ا وتفويضها في الوحدة السلطة هي قوة اتخاذ القرارات وتشير إلى درجة المسؤولية عنه
تخاذ مبادرة في إتجاه السائد في أغلب المنظمات اليوم هو تشجع العاملين على واإل ،اإلقتصادية

حل المشاكل وتحملهم مسؤولية تحقيق األهداف التي تشجع الموظف على اإلبداع وتحقيق استجابة 
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اءات وقواعد قوية لجميع ر ويتطلب هذا النوع من التنظيم اج ،العمالءها مع وزيادة رضا أسرع ل
لتنظيم أعمالهم ومعرفة كيفية ترابطها لتسهم في تحقيق األهداف العامة للوحدة  ،الموظفين

 .(Moeller, 2007, p. 57) االقتصادية
   مجلس اإلدارة -د

حيث يقوم بدور المدقق والمتابع ألعمال  الداخلية،يلعب مجلس اإلدارة دورًا هامًا في الرقابة 
وينبغي أن  ،سنوياً ومراجعة السياسات  نشطة،واألاإلدارة ومراقبة الخطط واالشراف على األداء 

ويجب أن تكون  ،المساهمينستعداد لتمثيل نية واإلدارة بالخبرة اإلدارية والمعرفة الفيتمتع مجلس اإل
 .(Romny and stienbart, 2008, p. 100) ةدارة الشركاألغلبية مستقلة من خارج إ

 معايير الموارد البشرية -ه
قتصادية فيما يتعلق بمعايير التوظيف والتدريب وهي سياسات وممارسات الوحدة اإل

ساعد وجميع اإلجراءات األخرى التي ت ،العقوباتييم والترقيات واجراءات والتعويض والتعزيز والتق
وهناك  ،الداخليةهامًا في البيئة  ة جزءاً وتعتبر معايير الموارد البشري ،أكفاءعلى االحتفاظ بموظفين 

قتصادية لتنفيذ وقبول حاجة إلى مجموعة قوية من المعايير والسياسات المتبعة من قبل الوحدة اإل
 . (Moeller, 2007, p. 58)دارة مستويات مختلفة من المخاطر إ

 النزاهة والقيم األخالقية -و
وتكريس ثقافة دعم  وتعليمه للموظفينتعتبر النزاهة والقيم األخالقية مبدأ أساسي يجب نشره 

أما المناطق التي ال يوجد بها قواعد امتثال محددة أو مبادئ  ،اإلقتصاديةمتثال داخل الوحدة إلا
لتي توجيهية فيتم فيها تعزيز الرغبة في المساعدة لدى الموظفين وتقديم تقرير عن المشاكل ا

 (.COSO, 2004, p. 8)تواجههم 
 Objective Setting: تحديد األهداف ثانيا  

ب أن تسبق المكونات الستة ويج  ERMتحديد األهداف هو العنصر الثاني من مكونات 
, لذا يجب وضع األهداف قبل تحديد األحداث التي تعكس رؤيتها ورسالتها التي تستخدم األخرى 

 Stienbart)خاللها صياغة األهداف على مستوى الوحدة االقتصاديةكقاعدة مهمة التي يمكن من 
and Romny, 2008, p. 149)). 

تدعم رؤية الوحدة  ستراتيجي التياإلهذا ويتم تحديد األهداف الرئيسية والفرعية على المستوى 
كما يتم وضع األهداف التشغيلية على أساس فعالية وكفاءة  لها،قتصادية وتعمل على خلق قيمة اإل

بحيث تساعد في تحسين عملية صنع  ،بهاارير بحيث تكون كاملة وموثوق العمليات وا عداد التق
 .(coso, 2004, p. 13)القرار, ويتم تحقيق أهداف االمتثال بإتباع القوانين واللوائح 
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ويجب أن تكون متسقة مع الرغبة  ،ورسالتهاألهداف مع رؤية المنظمة يجب أن تنسجم اكما 
في المخاطرة والقدرة على تحملها وهي بطبيعة الحال تختلف من وحدة اقتصادية ألخرى بناًء على 

ويجب أن تتميز األهداف بالسهولة والفهم واالنسجام مع  .(Harvey, 2008, p. 8) ظروفها
األهداف المحددة على المستوى المؤسسي وتتكامل مع سلسلة التدرج في تحقيق األهداف الفرعية 

كما ينبغي وضع مقاييس األداء وعوامل  منها،وبالنسبة لكل مجموعة  الفرعية،في مختلف الوحدات 
أو تحديد طرق بديلة إلنجازها وبالنسبة لكل بديل  تحققت،قد  ذا كانت األهدافإالنجاح لتحديد ما 

 .(Stienbart and Romny, 2008, p. 153) عليهايتم تحديد وتقييم المخاطر واألثار المترتبة 
 Event Identification: تحديد الحدث ثالثا  

وتحدد ما  ،االقتصاديةوتؤثر على الوحدة  يمكن حدوثهاتحدد اإلدارة األحداث المحتملة التي  
قتصادية على النجاح في إذا كانت تمثل فرصًا أو ما إذا كانت قد تؤثر سلبًا على قدرة الوحدة اإل

لب والتي تتط ،المخاطرذات التأثير السلبي تمثل واألحداث  ،األهداففيذ االستراتيجية وتحقيق تن
والتي تساعد  ،الفرصجابي فهي تمثل ت األثر اإلي. أما األحداث ذاتقييم اإلدارة واالستجابة لها

داث على مستوى هذا وفي سياق تحديد األح ،هدافاألستراتيجية وعمليات تحديد اإلدارة في تنفيذ اإل
يتم النظر إلى مجموعة العوامل الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى المخاطر  ،اإلقتصاديةالوحدة 
 .(COSO, 2004, p. 21)والفرص 

العديد من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر على قدرة   COSOوقد عرفت
 Stienbart and) :تتمثل العوامل الخارجية فيو  ,افستراتيجية وتحقيق األهدالشركة على تنفيذ اإل

Romny, 2008, p. 159) ) 

 العوامل االقتصادية -أ
أو عدم وجود  , وجودحركة األسعار نزوال وصعودا كافي،الوتتمثل في توافر رأس المال  

, تقلبات أسعار العملة والحركة في حتمال عدم التسديدا  صدار ائتمان و إ, القدرة على السيولة
لتزام , واإلندماج واالستحواذ, وعمليات اإلةنخفاض معدالت البطالا  سواق المالية و األ

 .التنظيمي
 البيئة الطبيعية -ب

توفر مصادر الطاقة  الزل،والز وتتمثل في الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات  
 والقيود التي تحد من التطوير. ،ونقصها
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 العوامل السياسية -ج
ياسات العامة بما والس الجديدة،وائح لوالقوانين وال المتوقعة،خاب المسؤولين وبرامجهم نتإوتتمثل في 
 ,Moeller)قتصادية على المنافسة والقوانين التي تؤثر على قدرة الوحدة اإل الضرائب،في ذلك 

2007, p. 69). 

 العوامل االجتماعية -د
وهياكل  جتماعيةالتغيرات الديموغرافية واألعراف اإل السكانية،وتتمثل في تغيير التركيبة  

 والخدمات،تغييرات سلوك المستهلك في الطلب على المنتجات  ،العملوأولويات  األسرة،
 .اإلنتاج أو التوقفوقضايا الموارد البشرية التي تتسبب في نقص 

 العوامل التكنولوجيا -ه
وتتمثل في تقنيات األعمال االلكترونية الجديدة التي تقلل تكاليف البنى التحتية وزيادة  

 .نخفاض أو زيادة توافر البياناتاو  ،الجديدةالتكنولوجيا  تكنولوجيا،الالطلب على خدمات 
جيتها ستراتيإقتصادية على تنفيذ أما العوامل الداخلية التي تؤثر على قدرة الوحدة اإل

 (.Stienbart and Romny, 2008, p.167: )وتحقيق أهدافها فتتمثل في
  البنية التحتية -و

توافر وقدرة أصول الشركة, تعقيد أنظمة  المال،دم كفاية أو سوء تخصيص رأس مثل ع
 .الرقابة الداخلية

 األفراد -ز
ة ومخاوف , الصحة والسالمتصرفات الموظفين غير األخالقية الموظف،هارات وقدرات م

 . تفاقيات العملإنتهاء ا  ضرابات و إل, االحوادث في أماكن العمل
 العمليات -ح

, عدم قدرة الموردين تنفيذ العملياتسوء تصميم وأخطاء عمليات  والتطوير،عملية التعديل 
 على تسليم سلع ذات جودة عالية في الوقت المحدد.

 التكنولوجيا -ط
سوء  افية،كالخروقات األمنية وسالمة البيانات غير  ،ITعدم كفية القدرة على التعامل مع 

 .والصيانة غير الكافية للنظام النظام،ختيار وتطوير إ
  (COSO, 2004, p.22) تقنيات تحديد الحدث

أما فيما يتعلق بتقنيات تحديد الحدث فأنها تشتمل على مجموعة من التقنيات المترابطة معًا لفرض 
 ,Stinbart and Romny) من هذه التقنيات ما يليو  ،لهاتحليل تلك المخاطر والفرص المرافقة 

2008, p. 171)): 
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 ستخدام قوائم شاملة لألحداث المحتملةإ -أ
مكانية تأثيرها إاسة فالقوائم الشاملة تساعد اإلدارة على تحديد العوامل وتقييم أهميتها ودر  

 . على األهداف
 تحليل العمليات -ب

 .حداث للمدخالت الداخلة والخارجةتقوم لجنة داخلية بتحليل األ 
 ورش العمل والمقابالت -ج

 . مقابالت الفرديةيتم جمع المعرفة والخبرة المتراكمة في المناقشات المنظمة وال
 رصد أهم النقاط واألحداث الرئيسة -د

يتم مراقبة المعامالت واألنشطة والفعاليات المرتبطة باألحداث ومقارنتها بمعايير محددة  
 مسبقًا لتحديد وقت الحاجة للعمل. 

 ستخراج البيانات وتحليلهاإأداء  -ه
في تحديد األحداث تساعد يتم فحص البيانات عن األحداث السابقة واألسباب التي  

 .المحتملة
 ولتحديد الحدث بفاعلية يستوجب األمر

لمخاطر( في المؤسسات كبيرة مدير ا)وظيفة ويكون ذلك  تكليف شخص معين بتحديد الخطر
يفي ألحد المدراء في تحديد , أما المؤسسات صغيرة الحجم فتكون ضمن التوصيف الوظالحجم
جانب توفر أداة تحديد الخطر للشخص المناط به تلك الوظيفة وهناك العديد من  إلى, الخطر

الطرق لتحديد الحدث مثل التفتيش االعتيادي ومراجعة القوائم  وقوائم الفحص وشجرة األخطاء 
. وكل طريقة من هذه الطرق حتماالت والمخاطرطر ودراسات اإلوالخرائط التنظيمية ومؤشر المخا

 .(16,17 ص,2009 الراوي,) تلعبه في تحديد الحدث لها دورها الذي
  Risk Assessment: تقييم المخاطررابعا  

حيث تقوم المنشأة بالنظر إلى األحداث   ERMيعتبر تقييم المخاطر هو جوهر عملية  
, تعرف عليها وتحديدهاالمحتملة التي قد تؤثر على تحقيق األهداف. ويتم تقييم المخاطر بعد ال

, المحتمل للخسارة واحتمال حدوثها, ثم ترتيب أولويات العمل تقييم المخاطر قياس الحجمويتضمن 
, كما يشمل تقييم المخاطر )المخاطر المتأصلة (61, ص2007)حماد, وفقًا لشدة وطأتها المحتملة

ال الوقوع وأثرها في حالة والمتبقية(, حيث يتوجب على اإلدارة تقييم األحداث من منظور احتم
ثار , ثم يتم دراسة اآلوعة من األساليب الكمية والنوعيةستخدام مجمإ, ويتم ذلك من خالل قوعالو 
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اإليجابية والسلبية لألحداث المحتملة بشكل فردي أو حسب الفئة في جميع أنشطة المنشأة 
(INTOSAI, 2007, p. 26). 

        (Harvey,2008, p.8):صلة والمتبقية فهي تعني ما يليوفيما يتعلق بمفهوم المخاطر المتأ
 المخاطر المتأصلة 
 . سيطرة على احتمال أو تأثير الخطرخطر موجود قبل اتخاذ اإلدارة أي خطوات لل 
 المخاطر المتبقية 
اخر من أشكال االستجابة  الخطر الذي يبقى بعد تطبيق اإلدارة للرقابة الداخلية أو أي شكل 

 .  للمخاطر
فهي حالة عدم اليقين لألحداث المحتملة والتي  وأثره:أما فيما يتعلق باحتمالية وقوع الخطر 

دث الخطر في فترة معينة حتمالية تمثل إمكانية أن يحفاإل األحداث،تتطلب تقييمًا موضوعيًا لتلك 
الذي حدث والذي سوف يؤثر على قدرة الوحدة  حجم التأثيرفي حين التأثير يمثل  ،الزمنمن 
 .ق أهدافهاقتصادية على تحقياإل

ستراتيجية حتمال تتفق مع األفق الزمني لإلوينبغي أن تكون الفترة الزمنية التي تقيم إدارة اإل
حتمال الكبير كما يتوجب أيضًا قيام اإلدارة بالتركيز على المخاطر ذات اإل العالقة،واألهداف ذات 

احتمالية  والنتيجة النهائية للعملية أن يكون وضع كل خطر وفقًا للتصنيف من حيث الكبير،أثير والت
والشكل التالي يوضح مصفوفة تقدير  (,INTOSAI, 2007, p. 27) وقوعه وتأثيره المتوقع

 .الخطر
 المصدر تقدير الخطر مصفوفة 2رقم  جدول

االحتمال 
 التأثير

 منخفض متوسط عالي

 متوسط عالي جداعالي  عالي
 منخفض متوسط عالي متوسط
 منخفض جدا منخفض متوسط منخفض

 (50, ص2012المصدر: )راجي, 
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 Risk Responseستجابة للمخاطر : اإلخامسا  
شمل ذلك تجنب المخاطر والحد وي ستجابة،اإلبعد تقييم المخاطر تقوم اإلدارة بتحديد كيفية 

حتمالية المخاطر واآلثار المترتبة عليها، فضال إأو قبولها. وتقوم اإلدارة بتقييم  مشاركتها،، أو منها
عن التكاليف والفوائد التي تنتج عنها، وتحدد اإلدارة الفرص التي قد تكون متاحة على مستوى 

قتصادية، وتحديد ما إذا كان إجمالي المخاطر المتبقية العامة وفي إطار رغبة المخاطرة الوحدة اإل
هذا ويشير إطار إدارة المخاطر إلى وجود أربع طرق لمواجهة  (,COSO, 2004, p. 55) لديها

 :(Stienbart and Romny, 2008, p. 180) هيالمخاطر ومعالجتها 
 رتجنب الخط -أ

 ذلك بيعوقد يتطلب  ،الخطرة في النشاط الذي ينتج عنه يتم تجنب الخطر بعدم المشارك
 ن تجنبأ الرغم منهذا وعلى  ،التوسعلغاء خطة إنتاج أو ط اإلقسم أو الخروج من خ

سلوبًا ألى صفر إال أن هذا التصرف يعتبر إحتمالية الوقوع في الخطر إالمخاطر يقلل 
لكثير من حيث يتطلب التعامل مع ا ،المخاطريجابيا في التعامل مع إس سلبيًا ولي

 .يجابيةإالمخاطر بطريقة 
 قبول الخطر -ب

وتأثير الخطر وعدم منعه أو التخفيف من حدته وذلك عنما تكون حتمالية إأي قبول 
 تكاليف منع وقوعه أكبر من الخسائر المتوقعة من حدوثه.

 تقليل الخطر -ج
ويتم ذلك من خالل تنفيذ  ،المخاطرحتمال وتأثير إة للحد من وهي الطريقة األكثر فعالي
 نظام فعال للرقابة الداخلية.

 مشاركة الخطر -د
لتأمين، : مثل امنه إلى اآلخرين عن طريق األنشطةر أو نقل بعض يتم تقاسم الخط

 ، أو التحوط.ستعانة بمصادر خارجيةاإل
ستراتيجي في من التخطيط والتفكير اإل كبيراً  ستجابات للخطر يتطلب قدراً إلإن عملية تطوير ا

 ،للمشروعالوقت والتخطيط التفصيلي حد ذاته والتي تنطوي على عدة بدائل مثل التكاليف و 
ستراتيجي يتطلب وجود إدارة فعالة تقوم باختيار أحد البدائل باإلضافة إلى أن التخطيط والتفكير اإل

 ,Moeller, 2007) عمل للتعامل مع الردود المناسبةستجابة للخطر وا عداد خطط المناسبة لإل
p.79) 
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سهام الذي تقدمها تقنية إدارة المخاطر ويتم عادة تحليل التكلفة والعائد من خالل قياس اإل
, وهي وزما إذا كانت عوائد أو مردودات التقنية تتجاوز تكلفتها ومقدار هذا التجا طريق تقريرعن 

  (.88, ص2007)حماد,  ًا التخاذ قرارات إدارة المخاطرتعتبر أسلوبًا جيد
 Control Activities: أنشطة الرقابة سادسا  

تتمثل أنشطة الرقابة في السياسات واإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة لتساعد على ضمان 
جميع المستويات ، وعلى القتصاديةجميع أنحاء الوحدة ا وتطبيقها فيستجابات المخاطر إتنفيذ 

متنوعة مثل الموافقات والتراخيص، . وهي تشمل مجموعة من األنشطة الوفي جميع الوظائف
، والفصل بين الواجبات. ويتم والتعليقات على األداء التشغيلي، وحماية األصول والتسويات، التحقق

ستجابات ختيار اإلإوبعد  ر،للمخاطستجابة دعم ردود المخاطر من قبل أنشطة الرقابة التي تمثل اإل
 نفذت بشكلدارة أنشطة الرقابة الالزمة للمساعدة على ضمان أن ردود الخطر ، تحدد اإلللخطر

إجراءات الرقابة في  عام تندرجوبشكل , (COSO, 2004, p. 63) بصحيح وفي الوقت المناس
 :(Stienbart and Romny, 2008, p. 200) أحد المهام التالية

 التفويض السليم للمعامالت واألنشطة  -أ
قتصادية إلى الوقت والموارد لإلشراف على كل موظف وبناء على دارة الوحدة اإلإتفتقر 

ذلك يكون من الضروري وضع سياسات لتمكين الموظفين من أداء األنشطة ضمن سياسة 
 :ن ويكون ذلك من خالل مستويين هماوهو ما يطلق عليه بالتمكي قتصادية،اإلالوحدة 

 تفويض عام 
 المعامالت الروتينية دون موافقة خاصة.حيث تفوض اإلدارة الموظفين في التعامل مع 

 تفويض خاص 
وهو يتعلق باألنشطة والمعامالت التي ينتج عنها نتائج هامة التي تتطلب مراجعة 

 اإلدارة والحصول على الموافقة بشأنها.
 الفصل بين الواجبات  -ب

يتطلب نظام الرقابة الداخلية الجيد عدم إعطاء الموظف عدد من المسؤوليات حتى ال 
ول : األبغي الفصل بين الواجبات في قسمينخفاء الغش وينا  خطاء و رتكاب األإيسهل عليه 

الفصل بين الواجبات المحاسبية مثال الفصل الفعال لمهام المحاسبة مثل منح التراخيص 
والقسم الثاني  والتقارير،عداد مصدر الوثائق ا  ت والقرارات والتسجيل و والموافقة على المعامال

 يتعلق بالفصل بين الواجبات.
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  الرقابة على تطوير األنشطة -ج
ات تكون هناك منهجية واضحة مناسبة تحكم تطوير وتنفيذ وصيانة نظم المعلوم يجب أن

 زمنى،ويجب أن تتضمن ضوابط مناسبة تتيح لإلدارة وضع مواصفات واضحة وجدول  نشطة،واأل
 .ير األنشطة وكذلك تكاليف التطويروقياس األداء وتتبع تنفيذ وتطو 

 الرقابة على إدارة التغيير  -د
ستفادة ستمرار بتعديل نظام المعلومات لتعكس الممارسات الجديدة ولإلإتقوم المنظمات ب

النظام واألمن والسرية  على موثوقية دون أن يؤثر ذلك سلباً  ،المعلوماتا تقدم تكنولوجي من
 .والنزاهة

 تصميم واستخدام الوثائق والسجالت  -ه
يعتبر التصميم السليم واستخدام الوثائق والسجالت أمرًا مهمًا لضمان التسجيل بشكل دقيق 

السجالت وتقليل  وكامل لجميع البيانات والمعامالت بطريقة بسيطة لتعزيز كفاءة حفظ
 أخطاء التسجيل وتسهيل المراجعة والتحقق.

 صول والسجالت والمعلوماتالحفاظ على األ -و
دية مثل اآلالت يتم النظر إلى حماية األصول على أنها حماية النقد واألصول الما

حيث  ،اتالمعلومولكن األصول األخرى التي تحتاج للحماية فعاًل هي  ،واألثاثوالمعدات 
ويشكل الموظفين داخل  ،الماديةلى من تكلفة سرقة األصول تكلفة سرقة المعلومات أع إن

الوحدة االقتصادية خطرًا أكبر عندما يتعلق األمر بفقدان المعلومات فهم أكثر معرفة 
 .على إخفاء أفعالهم غير القانونيةبالنظام ونقاط ضعفه وهم أقدر 

  الفحص المستقل لألداء -ز
المعامالت المهمة بشكل دقيق بحيث يتم التحقق من سالمة الضوابط  تتعلق بمعالجةوهي 

 . االقتصادية المسؤولة عن األنشطة من قبل شخص مستقل عن أقسام الوحدة
, 2007االنتوساي, ):توفر اإلجراءات الرقابية التاليةوفي سياق إدارة المخاطر يجب 

  (21ص
 رقابة وقائية 

وهي مصممة للحد من إمكانية توسع الخطر والحد من النتائج غير المرغوب في 
الخطر على القدرة على تحقيق أهداف الجهة أكبر كلما  كان تأثيرتحقيقها. وكلما 

 أصبح تنفيذ الرقابة الوقائية المالئمة أكثر أهمية.
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 الرقابة التوجيهية 

وهي مصممة لضمان تحقيق نتيجة معينة تحظى بأهمية خاصة حيث يتم تجنب حدوث 
 .ختراق أمني(إغير مرغوب فيه )مثل أمر 

 الرقابة التحقيقية 
تم تحقيقها بعد الحدث. وهي مصممة لتحديد ما إذا كانت النتائج غير المرغوب فيها قد 

طر حدوث نتائج غير ، فإن وجود رقابة تحقيقية مناسبة يمكن أن يخفف خومع ذلك
 مرغوب بها. 

 الرقابة التصحيحية 
 وهي مصممة لتصحيح النتائج غير المرغوب فيها التي تم الوصول إليها.

 Information & Communicationتصاالت : المعلومات واإل سابعا  
المكونات األخرى مع  تربط بين كل من العملية الذيتصاالت هي تعتبر المعلومات واإل

ويتم التعرف على المعلومات ذات الصلة واإلبالغ عنها في الشكل واإلطار  ،البعضبعضها 
 وقد يكون مصادر المعلومات داخلية أو ،بمسؤولياتهمضطالع لموظفين من اإلالزمني الذي يمكن ا

 .(Harvey, 2008)ية أو متوقعة خارجية أو حالية أو تاريخ
دارة المخاطر في المنشأة توفر مجموعة أكبر من المعلومات مما هو ضروري إوقد تتطلب 

 ية مزيداً فعلى سبيل المثال يتطلب التركيز على األهداف االستراتيج ،داخليةاللتحقيق أهداف الرقابة 
قتصادية متابعة ستخدام البيانات التاريخية يسمح للوحدة اإلا  النتائج( و  ،المخرجاتمن المعلومات )

, وبذلك يمكن توفير اإلنذار المبكر لألحداث نته مع األهداف والخطط والتوقعاتاء الفعلي ومقار األد
تخاذ القرار في الوقت إ. أما البيانات الحالية فتسمح لإلدارة بهتمام اإلدارةإ حتملة التي تتطلب الم

األمر الذي يسمح للوحدة االقتصادية  ،األعمالطار وحدة إطر القائمة في المناسب عن المخا
 (.INTOSAI, 2007, p. 34ر )كانت تعمل ضمن إطار تحمل المخاط بتحديد ما إذا

 المخاطر،ت المنظمة لتحديد وتقييم وهناك حاجة إلى المعلومات على جميع مستويا 
تم تحليلها , هذا ويتم الحصول على المعلومات سواء من مصادر خارجية وداخلية ويستجابة لهاواإل

حليل المخاطر, وتحديد درجة قتصادية مع تإلستراتيجية واألهداف التي تحددها الوحدة افي ضوء اإل
هذا ولحماية المعلومات واألصول المادية يجب  .(COSO, 2004, p. 67) رستجابات للخطاإل

تقييد  األصول،حتفاظ بسجالت دقيقة لجميع واال ،المناسبةجراءات إليذ السياسات واإنشاء وتنف
 .Stienbart and Romny, 2008, p)وحماية السجالت والوثائق  ،األصولالوصول إلى 

278   .) 
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بالغ هو المفتاح لخلق البيئة الداخلية الصحيحة ودعم المكونات األخرى إلدارة ويعتبر اإل
 ،كسالع أوقتصادية متدفقا من األعلى لألسفل تجاهات في الوحدة اإلالمخاطر ويتم في جميع اإل

ومن خالل جميع المستويات مما يعمل على توفير المعلومات وتمكين الموظفين من القيام 
 .(INTOSAI, 2007, p. 36) قتدارإببواجباتهم ومسؤولياتهم 

  Monitoring: المراقبة ثامنا  
, وأنه يعمل بشكل مستمر وفعال  ERMيعتبر عنصر المراقبة ضروريًا لتحديد كافة مكونات

, وللتأكيد على مستوى الوحدة ي كال الظروف الداخلية والخارجيةعن القيام بعمليات الدعم ففضال 
, ERMتعمل بشكل فعال ومستمر يجب تفعيل عمليات المراقبة في   ERMقتصادية أناإل

ن التقييمات المنفصلة التي ويحدث ذلك عن طريق تفعيل أنشطة المتابعة أو من خالل سلسلة م
دارة المنظمة على مختلف المستويات إكما يجب على  ,ب عملية إدارة المخاطرمختلف جوان تغطي

غيلي كجزء من واجباتهم األساسية ومراقبة األداء المالي والتش ERMتخاذ المسؤولية لمراقبة إ
(Moeller, 2007,p.89.) 

من خالل , تقييم فاعلية مكوناتها المراقبة )الرصد(وتقوم إدارة المخاطر في المنشأة بعملية 
, وتحدث المراقبة المستمرة على كافة راء التقييمات المنفصلة لكل منهاجا  متابعة األنشطة الجارية و 

المسارات الطبيعية ألنشطة الوحدة االقتصادية, وهذا يعتمد نطاق ووتيرة عمليات التقييمات 
, مع ضرورة تمرةعالية إجراءات المراقبة المسالمنفصلة في المقام األول على تقييم المخاطر وف

 (.COSO, 2004, p. 85)اإلبالغ عن أوجه القصور 
كافة القطاعات للوحدة  المحتملة فيبالغ في التقارير المالية عن المخاطر ويجب أن يتم اإل

ستعانة بمستشارين خارجيين شارات الخطر المتوقعة, ويمكن اإلإوتسليط الضوء على  ،اإلقتصادية
 (.Moeller, 2007,p. 90)إذا لزم األمر في هذا الخصوص لتقييم فعالية إدارة المخاطر

لمخاطر يتكون من البيئة قامت ببناء هيكل إلدارة ا  COSOمما سبق يتضح أن لجنة
ستجابة لها واألنشطة الرقابية , واإلخاطر, وتقييم المالداخلية, وضع األهداف, وتحديد الحدث

جميع أنشطة الوحدة االقتصادية مما يمكنها من تصاالت والمراقبة  بحيث يغطي والمعلومات واإل
ناء وضع اإلجراءات الرقابية الالزمة لمواجهة هذه المخاطر سواء كانت قائمة أو متوقعة ومن ثم ب

 .إطار عمل فعال في هذا الخصوص
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 المبحث الثالث
 دارة المخاطرإتدقيق وتقويم 

 تمهيد
خالل عقد التسعينات قامت العديد من المؤسسات المحاسبية الدولية بتطوير منهجية التدقيق 

القطاع العام في المحافظة على  منشئاتوقد تطورت الطريقة التي تتبعها  المخاطر،القائمة على 
بة, كما من عوامل المساءلة والرقا رئيسياً  الرقابة الداخلية, وأصبحت عملية التدقيق الداخلي عامالً 

رة المزيد من تطورت الكيفية التي تتحمل بموجبها هذه الوظيفة المسؤولية مما أوجب على اإلدا
 .الشفافية والمساءلة

عتباره  صمام األمان في  إ, بفي الرقابة الداخلية ًا مهماً اسأس الداخلي يشكلومع أن التدقيق 
قتصادية ومدى الرقابة الداخلية للوحدة اإل, حيث يقوم بتحليل نقاط القوة والضعف في نظام المخاطر

والتي  مالءمة هذا النظام لمتطلبات الحوكمة والثقافة التنظيمية والتهديدات والفرص التي تواجهها 
قتصادية في إنجاز أهدافها عن طريق إلعلى أنه يساعد الوحدة ا , فضالً يمكن أن تؤثر على غاياتها

)  لمخاطر والرقابة وعمليات الحوكمةسين فعالية إدارة اعتماد منهج نظامي ومنضبط لتقييم وتحإ 
 .(1, ص 2010االنتوساي , 

فالمدققين الداخليين يمثلون "عيون واذان" لإلدارة كمتخصصين يشرفون على جميع مجاالت 
شأة بشكل المنظمة وذلك وفق منهجية جديدة تعتمد على تقييم المخاطر الداخلية والخارجية في المن

دارتها والسيطرة عليها هو من مسئولية ا  عتبار أن تحديد هذه المخاطر و خذ بعين اإلمستمر مع األ
 .(29, ص2009)ابراهيم , قتصادية وفي مختلف مستوياتهااإل جميع العاملين في الوحدة

 ،اإلقتصاديةبالوحدة  إدارة المخاطرهذا ويمكن أن يختلف مستوى المخاطر وفقًا لسياسة 
 المخاطر.ها المسؤولة عن وضع منهج إدارة حيث إن

كما  تجاهها،دارة أيضًا وضع سياسات إدارة المخاطر وتحديد المسئوليات كما يجب على اإل
ستخدامها في المراحل المختلفة للنشاط عند إأن هناك مجموعة من األدوات والتقنيات التي يتعين 

 :) 3،ص2012)عبدلي، هاإدارة المخاطر أهم
 الرئيس التنفيذي والمدراءلتزام إ. 
 قتصاديةتوزيع المسؤوليات داخل الوحدة اإل. 
 .تخصيص الموارد المالئمة لتدريب وتطوير الوعي بالمخاطر من قبل أصحاب المصلحة 
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 دارة المخاطر والرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي إ: العالقة بين أوال  
أما الرقابة الداخلية تتكون  المخاطر،تعد إدارة المخاطر أسلوبًا منتظمًا لتحديد وقياس ومراقبة 

أما التدقيق  ،العملياتراقبة المخاطر قبل وبعد من اإلجراءات التي تستخدمها المؤسسة في م
, 2000, ون دية وتقاريرها المالية )كامبيتقتصاالداخلي فهو يعني بتقييم منتظم لعمليات الوحدة اإل

 :يوضح هذه العالقات 8رقم والشكل ( 2ص

 

دارة المخاطرالعال 7شكل رقم  قة بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية وا   

 .(2, ص2000,  )كامبيون  المصدر:

دارة المخاطر -أ  العالقة بين التدقيق الداخلي وا 
التقليدي )التدقيق المالي( إلى دور التدقيق اإلداري ثم لقد تحول التدقيق الداخلي من الدور 

قتصادية متمثلة في تدقيق إدارة المخاطر لمساعدة منه إلى التركيز على إضافة قيمة للوحدة اإل
ويقع ضمن مسؤولية التدقيق الداخلي عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية  أهدافها،اإلدارة في تحقيق 

لية التقييم لضمان المستوى آختيار ا  لصالحيات الالزمة إلعداد المنهج و مر الذي يتطلب منح ااأل
جراء تقييم فعال وم ستقاللية،اإلالكافي من  , )كامبيون  قتصاديةوضوعي لعمليات الوحدة اإلوا 

 .(52, ص2000
دارة المخاطر مترابطة ومتفاعلة في   هذا المجال ويكمل كل فالعالقة بين التدقيق الداخلي وا 
 :(103,ص2014)جميل, ا يلي أوجه الترابط فيما بينهاوفيم ،األخرمنهما 

  

إدارة المخاطر

ةالرقابة الداخلي

ليالتدقيق الداخ
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   مرحلة تخطيط عملية التدقيق 
يعتبر جمع المعلومات هو الخطوة األولى في عملية التخطيط وذلك من خالل المقابالت 

الى دليل المخاطر والذي يشكل هيكل عام للمخاطر  باإلضافةستفسارات والدراسات واإل
المتعارف عليها حيث يقوم بتحديد العمليات التي تتعرض للمخاطر وهو تحديد أولي 

وتأتي الخطوة التالية وهي تعديل الخطة بناء على  تقييمها،للمخاطر المقبولة من خالل 
سي من مرحلة التدقيق ليس إليها الوحدة االقتصادية ألن الغرض األسا فالحاجة التي تهد
 عداد خطة فعالة بل معرفة كيفية بناء خطط على أساس المخاطرإ معرفة كيفية 

(Moeller, 2007, p 259). 
  مرحلة التنفيذ 

ة بالضوابط أدارة المنشإلتزام إختبار مدى إتهتم إدارة التدقيق الداخلي في مرحلة التنفيذ ب
وقدرتها  ،وفعاليةالرقابة الداخلية بكفاءة ومدى تطبيق نظام  الموضوعة،الداخلية والخطط 

على تقليل وتجنب المخاطر, وبناء على هذه الحالة يتم وضع التوصيات الالزمة من قبل 
 .(103, ص 2014, الضوابط الداخلية الموضوعة )جميلالمدقق الداخلي لزيادة فاعلية 

 مرحلة كتابة المالحظة في أوراق العمل 
المدقق بتدوين الحقائق في أوراق العمل وكذلك المعلومات المتعلقة بالمخاطر حيث يتم يقوم 

متثال للوائح الداخلية. وضع توصيات تتعلق بشكل خاص بمعالجة خطر معين مثل عدم اإل
وكذلك أي حقيقة أخرى تتعلق بهذه العمليات تم العمل على وضع التوصيات المناسبة بشأنها 

 (.Kagermann, et . al., 2008, p 446لمعالجة المخاطر )
 كتابة التقرير 

يتم االفصاح في تقريره عن  ،العملاته في أوراق ستنتاجا  بعد أن يدون المدقق مالحظاته و 
, وعلى اإلدارة إصدار تعليمات إلى لس اإلدارة واإلدارة العليا بذلكبالغ مجإالمخاطر ويتم 

, وتوضيح , واإلفصاح عنها لإلدارة حول بإجراء تقييما لكي تقوم األخيرة إدارة المخاطر بشأنه
)بغدود ثارها آحتمال التعرض للخسارة ووضع الحلول حول كيفية تفاديها أو التقليل من إ

 .وصبايحي، بدون تاريخ(
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  المتابعة 
يتم في هذه المرحلة متابعة المالحظات والتوصيات الواردة في تقرير المدقق حيث يتم متابعة 

ختبار والتقييم على أساس المخاطر بالتنسيق فاعلية نظم الرقابة الداخلية عن طريق اإلوتقييم 
دارتها بكفاءة السيطرة على بهدف التنفيذية،مع اإلدارة   ,Kagermann)  المخاطر الهامة وا 

et . al., 2008, P. 446). 
 عالقة الرقابة الداخلية بإدارة المخاطر   -ب

وتسعى معظم المنظمات إلى  الداخلية،طبيعيًا لنموذج الرقابة تعتبر إدارة المخاطر تطورًا 
تعتبر جزء ال يتجزأ من إدارة المخاطر, ويشمل إطار  الداخلية والتيالتطبيق الكامل لنموذج الرقابة 

( حول اإلنتوساي اإلرشادي) , ويتجاوزها كما ورد في دليلرة المخاطر على الرقابة الداخليةعمل إدا
 :(651, ص 2013الواردات, ) الداخلية المتمثلة في عدة مجاالت, أهمهاالرقابة 
  شتماله على تقارير أكثر اكتمااًل, ومعلومات غير ماليةا  و  ،األهدافالتوسع في فئات ,

 .االستراتيجيةووجود األهداف 
 مثل مخاطر قابلية التعرض  ،للمخاطراطر وتقدم مفاهيم مختلفة توسع عناصر تقييم المخ

 .ستجابة للمخاطرإل, واللخسائر, وتحمل المخاطر
 عليا وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهمدارة الالتأكيد على أهمية المديرين المستقلين في اإل. 

كما أنه  الداخلية،مما سبق يتبين أن التدقيق الداخلي هو جزء متداخل ضمن أغراض الرقابة 
, قبل وبعد العملياتجراءات يركز على تقييم المخاطر لضبطها, بينما الرقابة الداخلية تتضمن اإل

 .خلي  أحد عناصر الرقابة الداخليةلذلك يعد التدقيق الدا
 ERM: دور التدقيق الداخلي في ثانيا  

الطرق , من خالل تحليل وتقييم دارة المخاطرإدور هام في عملية  للتدقيق الداخلي
, والتأكد من صحتها لتقديم تأكيد معقول بأن حتمال حدوثهاوا  قدير حجم المخاطر المستخدمة في ت

, حيث من الممكن أن تتخذ عامل مع المخاطر قد تم بشكل صحيحالتقييم الذي يتم على أساس الت
, أو التخفيف من هذا رارات مختلفة للتعامل مع المخاطر, كقبول الخطر, أو تجنب الخطراإلدارة ق
, وفي هذه المرحلة يبرز دور التدقيق الداخلي حدوثه ودرجة تأثيره حتمالإإلى درجة  ستناداً إالخطر 

ختبار فعالية نظام الرقابة الداخلية ودوره في تخفيف المخاطر أو التخلص منها من خالل المراقبة إب
, ستراتيجيات وأهداف المنشأةا  خطط و ب مع المستمرة لعملية إدارة المخاطر ومدى تنفيذها بما يتناس

 .ة البديل الذي اتبع للتعامل معهاوتقوم أيضًا بتحليل وتقييم المخاطر التي تحققت فعال ومدى فعالي
  (14, ص2014)هجيرة, 
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وقد بين معهد المراجعين الداخليين األمريكي الدور الرئيسي لنشاط التدقيق الداخلي فيما 
حول  من خالل تقديم خدمات تأكيدية موضوعية لإلدارة العليا ومجلس اإلدارةيتعلق بإدارة المخاطر 

  من حيث: المخاطر،فعالية عملية إدارة 
 الرئيسية تدار بشكل مالئم وصحيح تقديم تأكيد موضوعي بأن مخاطر العمل. 
 بة الداخلية يعمل بكفاءة وفعاليةتقديم تأكيد بأن إطار إدارة المخاطر والرقا. 

خلي أن يمارسها في لمعهد االجراءات الرئيسية والوقائية التي يمكن للتدقيق الداكما حدد ا
وتؤثر على  ختصاصهإوكذلك اإلجراءات التي يجب أن يتجنبها وليست من  ،المخاطرإدارة 

 .(IIA, 2009, p. 4) ستقالليته وموضوعيتهإ
إن الحصول على القيمة المضافة التي يقدمها التدقيق الداخلي يتمثل بدور الممارسات 

وألن هذا الدور قد يشكل خطرًا على االستقاللية  المخاطر،الحديثة الواجب القيام بها إلدارة 
يرلندا في ا  ( و UK( في المملكة المتحدة )IIAلذا فقد قام معهد المدققين الداخليين ) والموضوعية،

بتوضيح هذه الممارسات للحفاظ على الموضوعية واالستقاللية المطلوبة وفقًا للمعايير  2004نة س
( والتي IIAستشارية  وأهمية اإلرشادات المقدمة من )المهنية مع توفير الضمانات والخدمات اإل

 :تيإلى ثالث مجاالت  تتمثل في اآل( عنصرًا مقسمة 18حددت ب )
  ERMأدوار التدقيق الداخلي األساسية فيما يتعلق  -أ

هي أدوار ضمان أن وظيفة التدقيق الداخلي المحددة وفقًا للمعايير الدولية للممارسة المهنية 
نظام إدارة  ضمان كفاءةللمراجعة الداخلية وهي جزء من الهدف األوسع نطاقًا الذي يرتبط بتوفير 

 :(Hall, 2007, p.5) مخاطر المشروع وهي
 .إعطاء ضمانات بشأن سير عمليات إدارة المخاطر 
 .إعطاء ضمانات بشأن صحة تقييم المخاطر 
 تقييم عمليات إدارة المخاطر. 
 لية اإلبالغ عن المخاطر الرئيسيةتقييم عم. 
 .مراجعة عمليات إدارة المخاطر الرئيسية 

 أدوار التدقيق الداخلي المشروعة مع ضمانات -ب
ستقاللية والموضوعية باإلضافة إلى الضمانات بحيث تتم المحافظة على اإلويتم فيها تقديم 

دارة يجب أن تؤثر في تحسين عملية إدارة المخاطر و  تيستشارية للتدقيق الداخلي الالخدمات اإل ا 
سهامها في رفع مستوى الوعي للمخاطر والرقابة من المشاريع وعمليات الرقابة خالل نقل , وا 

إلى إعداد تقارير تخص ضمان كفاءة إدارة المخاطر من  باإلضافة, شروعالمعلومات داخل الم
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التدقيق الداخلي أداة , وتعد قواعد البيانات وتقارير كيل قاعدة بيانات تتعلق بالمخاطرخالل تش
نشطة التي يقوم بها التدقيق الداخلي بهدف تحسين عملية , ويوجد العديد من األتصال هامةإ

 :(IIA ،2009) إدارة المخاطر أهمها
 .المساعدة في تحديد وتقويم إدارة المخاطر 
 ستجابة للمخاطر.دارة في اإلتدريب اإل 
  عمليات إدارة المخاطر.تنسيق 
 .تعزيز اإلبالغ عن المخاطر 
 طار العام إلدارة المخاطر وتطويره.الحفاظ على اإل 
 دعم تكوين نظام إدارة المخاطر. 
  استراتيجية إدارة المخاطر.تطوير 

 أدوار المراجعة الداخلية التي ينبغي تجنبها -ج
وما إذا كان يحتمل تحسين  وموضوعيته،ستقالل التدقيق وهي األنشطة التي تثير تهديدات إل

وعلى المدققين  اإلدارة،هذه األدوار هي من مسؤولية  وتكون  عليها،المخاطر والرقابة  إدارة
لذا يجب على التدقيق الداخلي  والحيادية،ستقالل الداخليين تجنب المهام التي تعرضه لخطر اإل

فليس من  فقط،ستشارية خالل توفير الخدمات اإل من ERM أن يوفر دعم كبير لعمليات
قيام  جبلذلك يتو  دارة،اإلتخاذ قرارات نيابة عن ا  مسؤولياته تنفيذ أنشطة الرقابة الداخلية و 

 :(Hall, 2007, p. 5) يليالمراجعة الداخلية بما 
 .تحديد المستوى المقبول للمخاطر 
 .تحديد مجاالت عمليات إدارة المخاطر 
 ستجابة للمخاطر.إلاتخاذ قرارات بشأن ا 
 ستجابة للمخاطر نيابة عن اإلدارة.تنفيذ اإل 
  إدارة المخاطر.المسؤولية عن عمليات 
  دارية متعلقة بالمخاطر.إتقديم ضمانات 

 دارة المخاطرإمراحل التدقيق المبني على  ثالثا :
بشكل متزامن مع  ،اإلقتصاديةرة المخاطر في الوحدة يقوم التدقيق الداخلي على أساس إدا

, ومخاطر األحداث المهمة , وتقييم مفهوم البيئة الرقابية المستهدفةوالذي يشمل  ،ERMمكونات 
 ERM, وهي المكون السادس من مكونات الخطر, في حين أن أنشطة المراقبةالخطر وسلوك 
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تصاالت وعملية المراقبة فهي , أما المعلومات واإلبالتوازي مع تنفيذ أنشطة التدقيقفهي تحدث 
 .التوازي مع عملية إعداد التقاريرتحدث ب

طار إطر تستند إلى تقييم نوعية المخاطر والتخطيط للتدقيق له في إن مراحل إدارة المخا
يوضح مراحل التدقيق  3رقم والجدول  ،تدقيقالستراتيجية شاملة تعمل على خلق قيمة ألعمال إ

 الداخلي المبني على إدارة المخاطر.
 لداخلي المبني على ادارة المخاطرمراحل التدقيق ا 3رقم جدول 

 COSO ERMاطار التدقيق المبني على ادارة المخاطر مراحل التدقيق

فهم هيكل المؤسسة 
 والتخطيط في التدقيق

 بيئة الرقابة دخال بيانات عن الشركةإ
 تحديد الهدف فهم أهداف الشركة ونموذج العمل وحدود المخاطر

 تعريف الخطر البيانات األولى لعملية تحديد وتسجيل الخطر 
مكانية   تقييم المخاطر ترتيب وتسجيل المخاطر   ،المخاطرتقييم تأثير وا 

سلوك الخطر في إطار رغبة المخاطرة والبيانات األساسية 
 لتصميم بيئة مهنة التدقيق   

 سلوك الخطر

 أنشطة المراقبة ختبارمراحل اإل تدقيق األداء

 تقارير التدقيق
 واالتصاالت المعلومات تصاالت من أجل وظيفة النظام  المعلومات واإل

 المراقبة عملية المراقبة والمتابعة 
 (Ayvaz and Pehlivanli, 2010, p. 3 )المصدر: 

 : خطوات تدقيق إدارة المخاطررابعا  
 (123, ص2007)حماد, :تيةمج إدارة المخاطر الخطوات اآلتشمل عملية تقييم ومراجعة برنا

  أهداف إدارة المخاطر وسياستها.تقييم 
 .التعرف على وتقييم التعرض للخسارة 
 .تقييم قرارات التعامل مع المخاطر 
  .تقييم تنفيذ تقنيات معالجة المخاطر 
 .التوصية بإدخال تغييرات لتحسين أداء إدارة المخاطر 

تم  ،المخاطرة تفصيلية لبرنامج إدارة ومما سبق يتضح أن تدقيق إدارة المخاطر هو مراجع
ذا كانت إوما  ،االقتصاديةحتياجات الوحدة ئمة إلتصميمه لتقرير ما إذا كانت أهداف البرنامج مال

 .اف مناسبة وتم تنفيذها بشكل سليمجراءات المصممة لتحقيق تلك األهداإل
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 الفصل الرابع
 جراءات المنهجية واإل
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 المبحث األول 
 الطريقة واإلجراءات

 

 :تمهيد
:" ذلك القطاع الذي يعمل على تقديم خدمات ي أي دولة بأنهالقطاع الحكومي فيعرف 

, مثل الدفاع واألمن الداخلي بثمن،ويصعب تسويقها لألفراد  عام،الأساسية مطلوبة لضمان النظام 
والخدمات االجتماعية واالنتاجية, وعادة ما تموله الموازنة العامة للدولة, والتي تؤمن إيراداتها 

المفروضة على الشعب لإلسهام في تحمل نفقات الخدمة العامة  بالدرجة األولي من الضرائب
 .(61, ص2015)الزين, 

حيث تولت السلطة الوطنية الفلسطينية  النشأة،ويعتبر القطاع الحكومي الفلسطيني حديث 
اتفاق إعالن م مع توقيع 1993مسؤولياتها في االراضي المحررة في الثالث عشر من أيلول سبتمبر 

, 2004)كالب, المبادئ الفلسطيني االسرائيلي, وقامت بإنشاء وزاراتها الحكومية للنهوض بوظائفها
  (.80ص

هذا وقد واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ األيام األولى لقيامها على األرض عام 
 الفلسطيني،م تحديات تمثلت في بناء وتشكيل الوزارات والهيئات المختلفة إلدارة الشأن العام 1994

تحملت السلطة الوطنية الفلسطينية عبئا كبيرا, مما  البالد،ونتيجة للوضع الخاص الذي مرت به 
 (52, ص2015)جابر, الوزارات والمؤسسات الحكومية  إلنشاءاستدعى العمل بخطوات متسارعة, 
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قطاع األمن 
والحكم الرشيد

الداخلية 

العدل 

القضاء الشرعي

المحاكم

النيابة العامة 

الخارجية 

التخطيط

األمانة العامة 

االعالم 

الديوان 

قطاع البنية 
التحتية

األشغال 

الحكم المحلي

النقل والمواصالت 

االتصاالت 

سلطة المياه 

سلطة الطاقة 

سلطة البيئة 

سلطة األراضي 

يالقطاع االنتاج

الزراعة 

االقتصاد الوطني 

السياحة واالثار

المالية 

القطاع 
االجتماعي

الصحة 

التربية والتعليم العالي 

الشئون االجتماعية 

العمل 

شؤون المرأة

الشباب والرياضة 

األوقاف والشؤون الدينية

شؤون األسرى والمحررين

الثقافة 

نتاجي, قطاع جتماعي, القطاع اإلإلا )القطاعوينقسم القطاع الحكومي إلى أربع قطاعات 
  .تية, قطاع األمن والحكم الرشيد (البنية التح

 تصنيف القطاعات الحكومية 8شكل رقم  

 (2015المصدر: )ديوان الموظفين العام, 

للخدمات المساندة, والتدقيق كاإلدارة العامة دارات عامة تشغيلية, إالوزارات من وتتكون 
لتحقيق , وألهمية الدور الذي تلعبه الوزارات كان البد لها أن تستغل مواردها استغالال أمثل الداخلي

 وادارة المخاطر والرقابة وتحسينها, أدائهاسلوب منهجي منظم لتقييم فعالية أخالل اتباع  من هدافهاأ 
وقد تم  ,وتقديم التوصيات تشخيص الخلل وتحديد المسبباتب دارات التدقيق الداخليإتقوم لذلك 
دارة المال تحاد األوروبي مشروع المساعدة الفنية إلتفاقية بين وزارة المالية الفلسطينية واإلإتوقيع 

تدريب تم و , ستشاريةإرنست ويونغ كجهة إبشركة ستعانة تم اإل, حيث العام والتدقيق الداخلي
دارة الموظفين المعنيين في وزارة المالية على مفاهيم الرقابة والتدقيق وبعدها قررت الوزارة تشكيل اإل

دارة العامة بشكل نظري تم تدريب موظفي اإل ومن ثم, لتدقيق الداخلي في وزارة الماليةالعامة ل
 .وزارات 10قبل وزارة المالية على جراءات التدقيق الداخلي من إوعملي وتنفيذ 
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وفي سنة  ،الداخليبدأت الحكومة بالتفكير بالتحول الى الالمركزية بالتدقيق  2009في نهاية 
نشاء وحدة التنسيق إتم يضا أ, و 2011لسنة  (10تم اصدار نظام التدقيق الداخلي رقم ) 2011

 .2014نيسان  30في  الصادر الوزراءالمركزي للتدقيق الداخلي بناء على قرار مجلس 
، ضمن التدقيق الداخلياإلدارة العامة للتدقيق الداخلي بتنفيذ مشروع الالمركزية في  قامتوقد 

معايير محددة ل وفقاً رئيسية الوزارات ال بعضالدعم الفني المقدم من المفوضية األوروبية لتغطية 
وهي  ،كزيةالالمر ارة نفسها للتحول إلى منها مستوى المخاطر وحجم العمليات، إضافة إلى قابلية الوز 

 .وزارة التخطيط, وزارة الحكم المحلي, وزار الصحة, األشغال العامة وزارة الوطني،وزارة االقتصاد 
تحويل خمسة وزارات ومؤسسات حكومية إلى الالمركزية في أعمال التدقيق كما تم بعد ذلك 

وزارة , العملوزارة , وزارة الشؤون االجتماعية والمحررين،وزارة شؤون األسرى : وهيالداخلي 
 .جهد ذاتي لموظفي اإلدارة العامة للتدقيق الداخليبجهد  سلطة المياه, الزراعة

المعايير المهنية ومدونة السلوك عدد من الوثائق كان أولها  صدارإ وفضال عما سبق تم
جراءات وا  دليل سياسات وكذلك  ،الفلسطينيةخلي للدوائر الحكومية المهني لممارسة التدقيق الدا

المهنية  المبادئ , بهدف تحديدرشادي السريع لمنهجية التدقيقلدليل اإلباإلضافة ل دقيق,الت
 .خالقية لممارسات التدقيق الداخليعتبارات األواإل

 
 سة.رامنهج الدأوال : 

 خالله من الذي يحاول التحليلي الوصفي المنهج ستخدامإتم  الدراسة أهداف تحقيق أجل من
 حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات
 وقد تم استخدام مصدرين أساسين للمعلومات:

 المصادر الثانوية 
في تم معالجة اإلطار النظري للدراسة باالستناد إلى مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل 

الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث 
والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت 

 المختلفة.
 المصادر األولية 

األولية من خالل االستبانة كأداة لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم جمع البيانات 
 رئيسة للدراسة التي صممت خصيصاً لهذا الغرض.
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 : مجتمع الدراسةثانيا : 
يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث بناًء على مشكلة 

لي والدائرة الدراسة وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من العاملين في دائرة التدقيق الداخ
قطاع :) قطاع إنتاجي وقطاع اجتماعي و الحكومية وعددها أربع قطاعات هي المالية في القطاعات

بواقع بسيطة وزارة, وقد تم أخذ عينة عشوائية  15لعدد  الرشيد(البنية التحتية وقطاع األمن والحكم 
( استبانة 71واسترد منها )( مفردة تم توزيعها على المبحوثين 81( استبانة لكل قطاع بعدد )20)

  %88بنسبة 
 أداة الدراسةثالثا : 

إدارة المخاطر وفق إطار  ية دور التدقيق الداخلي في تقويمفاعلمدى  "حول  استبانةتم إعداد 
COSO  .)دراسة ميدانية على القطاعات الحكومية في قطاع غزة ( 
 الدارسة من قسمين رئيسيين: استبانةتتكون 
 القسم األول 

المؤهل العلمي, التخصص  الوظيفي،عبارة عن المعلومات العامة عن المستجيبين )المسمى 
, الدورات التدريبية في إدارة المخاطر, وجود الئحة محددة بدور وظيفة الخبرة العمليةالعلمي, 

 (.التدقيق الداخلي في ادارة المخاطر في القطاعات الحكومية
 القسم الثاني 

 , COSOدور التدقيق الداخلي في تقويم ادارة المخاطر وفق اطارفاعلية وهو عبارة عن 
 مجاالت: 5فقرة, موزع على  48ويتكون من 

 المجال األول -أ
 الحكومية،فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات 

 ( فقرات.10ويتكون من )
 المجال الثاني -ب

فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة لها في  
 ( فقرة.16ويتكون من ) الحكومية،القطاعات 

 المجال الثالث  -ج
 الحكومية،فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات  

 فقرات. (8ويتكون من )
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 المجال الرابع -د
ويتكون  الحكومية،بالغ المالي في القطاعات لية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام اإلفاع

 ( فقرات.6من )
 المجال الخامس -ه

 ( فقرات.8ويتكون من ) المراقبة،فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام  
 :4 جدولحوثين لفقرات االستبيان حسب تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المب

 درجات مقياس ليكرت الخماسي 4رقم جدول 
 موافق بدرجة كبيرة جدا   موافق بدرجة كبيرة موافق بدرجة متوسطة موافق بدرجة قليلة موافق بدرجة قليلة جدا   االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 صدق االستبيانرابعا : 
(، 105, ص2010االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرجاوي،أن يقيس صدق االستبانة يعني " 

كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، 
كل من يستخدمها" )عبيدات ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة ل

 :طريقتينب االستبانة(. وقد تم التأكد من صدق 179, ص2001,وآخرون 
 أداة الدراسة صدق" 

 أو الظاهرة مجال في المتخصصين المحكمين من مجموعة تم عرض االستبانة على
 وأسماء والتدقيق المحاسبة مجال في متخصصين( 6) من تألفت" الدراسة موضوع المشكلة

 من يلزم ما بإجراء وقامت المحكمين آلراء الباحثة استجابت وقد ،1 رقم بالملحق المحكمين
- النهائية صورته في االستبيان خرج وبذلك المقدمة، المقترحات ضوء في وتعديل حذف
 .2 رقم الملحق أنظر

 صدق المقياس 
 االتساق الداخلي  -أ

مع المجال الذي  االستبانةيقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات 
وذلك من خالل حساب  لالستبانةتنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت 
مجال والدرجة المعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  (5 رقم جدول) الجدول التالي يوضح

وبذلك  α ≤0.05معنوية الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 
  يعتبر المجال صادقا لما وضع لقياسه.
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 مجال والدرجة الكلية للمجالالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  2جدول رقم 

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
Si

g
). 

 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات الحكومية

1 
اإلدارة إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من مدى االلتزام بالنزاهة والقيم األخالقية من قبل 

 والموظفين في القطاع الحكومي
0.473 *0.000 

2 
يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى امتالك الموظفين الكفاءة والخبرة والمهارة والتدريب ألداء 

 وظائفهم 
0.646 *0.000 

3 
يتم التأكد من مدى توزيع المسؤوليات وتفويض السلطة وتوفير أساس للرقابة والمساءلة في القطاع 

 الحكومي 
0.592 *0.000 

 0.000* 0.683 يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى توفر قواعد مكتوبة تحدد الواجبات والمسؤوليات لجميع الوظائف  4
 0.000* 0.528 إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود سياسات فاعلة للتوظيف في القطاعات الحكومية  5
 0.000* 0.686 يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة والتأكد من مدى  وجود قواعد إرشادية واالمتثال للقوانين واألنظمة  6
 0.000* 0.63 من واقعية أهداف األداء وقابليتها للتحققيعمل التدقيق الداخلي على التأكد  7
 0.000* 0.574 يتم مراقبة المعامالت واألنشطة والفعاليات المرتبطة باألحداث ومقارنتها بمعايير محددة مسبقاً  8
 0.000* 0.476 تتضمن إجراءات التدقيق الداخلي دراسة قوائم األحداث المحتملة وامكانية تأثيرها على األهداف 9
 0.000* 0.535 يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة التقنيات المستخدمة في تحديد المخاطر والفرص . 10

 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة لها في القطاعات الحكومية
 0.000* 0.545 تعمل دائرة التدقيق الداخلي مع الجهة المسئولة عن المخاطر من أجل تحديد المخاطر  1

2 
يعمل التدقيق الداخلي على إجراء مقابالت مع المستويات اإلدارية المختلفة لتحديد أهداف كل مستوى 

 والمخاطر المتعلقة به
0.832 *0.000 

3 
إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود خطة طوارئ في القطاع الحكومي تشمل كافة 

 المخاطر التي تم تحديدها ويتم مراجعتها بشكل مستمر 
0.458 *0.000 

4 
يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن السياسات واالجراءات المستخدمة لتحديد المخاطر موثقة ويتم 

 الموظفين.توصيلها لجميع 
0.63 *0.000 

 0.000* 0.78 بمساعدة االدارة في تحديد مستويات المخاطر المقبولة من قبل االدارة العليا التدقيق الداخلييقوم  5

6 
الداخلي على وضع خطة شاملة يحدد بها مجاالت المخاطر في مختلف أنشطة القطاع يعمل التدقيق 

 الحكومي
0.687 *0.000 

 0.000* 0.587 يتمتع التدقيق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافيين لطبيعة المخاطر المحيطة بالقطاع الحكومي  7

8 
إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق تقييم كافة أنواع المخاطر التي تواجه مختلف أنشطة القطاع 

 الحكومي بصورة مستمرة ومنتظمة 
0.785 *0.000 

9 
يقدم التدقيق الداخلي تقارير عن نتائج تقييم المخاطر وتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الموضوعة لمواجهة 

 قيق المخاطر إلى لجنة التد
0.8 *0.000 

 0.000* 0.762 يتم توثيق نتائج تقييم المخاطر والضوابط الرقابية التي من شأنها الحد من المخاطر لكل نشاط على حدة  10
 0.000* 0.563 يتوفر لدى قسم التدقيق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة لقياس المخاطر وتقييمها 11

12 
يعمل التدقيق الداخلي على فحص وتقييم العمليات المرتبطة بالمخاطر وتقديم التوصيات الالزمة لتحسين 

 كفاءة العمليات 
0.83 *0.000 
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 0.000* 0.678 يراعي التدقيق الداخلي رفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق عن نتائج االستجابة للمخاطر  13
 0.000* 0.753 اختيار وتنفيذ االستجابة للمخاطر عن طريق تحملها وايجاد المعالجة لهايساعد التدقيق الداخلي على  14

15 
يعمل التدقيق الداخلي على بوضع إجراءات وأساليب تهدف إلى الحد من المخاطر والتقليل من االثار 

 السلبية 
0.622 *0.000 

16 
بالمخاطر تشير إلى ضعف في تطبيق عمليات يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة أية مواضيع تتعلق 

 إدارة المخاطر واالستجابة لها
0.628 *0.000 

 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات الحكومية
 0.000* 0.533 عليها(يعمل التدقيق الداخلي على الفصل المالئم بين المهام )مثل الفصل بين حيازة األصول والرقابة  1
 0.000* 0.646 يراعي التدقيق الداخلي التأكد من توثيق السياسات واالجراءات ووصولها لجميع الموظفين  2
 0.000* 0.444 يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن أنشطة الرقابة موضوعة لتجنب المخاطر  3

4 
يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن اإلدارة تؤدي الفحص الدوري لوظائف األنشطة الرقابية وتعدلها 

 عند الحاجة لمقابلة احتياجات التغيير 
0.627 *0.000 

5 
إجراءات التدقيق الداخلي تحقق التأكد من كشف حاالت السرقة أو االختالس إن وجدت  في القطاعات 

 الممتلكات المادية , النقود, المعلومات , الوقت (الحكومية مثال ) 
0.486 *0.000 

6 
يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من أن السياسات واالجراءات لمجموعة العمل تسمح للموظفين بالقيام بوظائفهم 

 عملياً 
0.73 *0.000 

 0.000* 0.555 يعمل التدقيق الداخلي على الرقابة على صحة التسجيل في السجالت والمستندات والوثائق والملفات  7
 0.000* 0.733 يقوم التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ اجراءات الرقابة على القطاع الحكومي  8

 القطاعات الحكوميةفاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في 

1 
الداخلي التأكد من توفير المعلومات الكافية وفي الوقت المناسب لألشخاص المعنيين  يراعي التدقيق

 لتمكينهم من اتخاذ القرار في الوقت المناسب
0.702 *0.000 

 0.000* 0.849 يقوم التدقيق الداخلي بتقييم مدى تأسيس وحدة العمل لخطوط اتصال مفتوحة مع الوظائف األخرى  2
 0.000* 0.78 يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من وجود خطوط اتصال فعالة للتقرير عن األخطاء المشتبه فيها. 3

4 
إجراءات التدقيق الداخلي تعمل على التأكد من اآلليات والحوافز لتقديم الموظفين توصيات لتحسين 

 العمليات.
0.791 *0.000 

 0.000* 0.732 الداخلي على التأكد من توفر استراتيجية لتطوير نظم المعلومات في القطاع الحكومييعمل التدقيق  5

6 
يساعد التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود قنوات اتصال تمكن الموظفين من توصيل المعلومات الخاصة 

 واختراقات.بأية مخالفة 
0.793 *0.000 

 نظام المراقبةفاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم 
 0.000* 0.735 يراعي التدقيق الداخلي التأكد من حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقييم كافة األنظمة 1

2 
يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى استجابة االدارة للتوصيات الداخلية والخارجية المعدة لتقويم 

 نظام الرقابة الداخلية 
0.738 *0.000 

 0.000* 0.719 يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من فحص أداء الموظفين في الفترات المناسبة  3
 0.000* 0.836 يراعي التدقيق الداخلي التأكد من أن اإلدارة لديها المعلومات الكافية لمراقبة أداء الموظفين  4
 0.000* 0.703تقوم وحدة التدقيق الداخلي بالتحقق من أن اإلدارة لديها المعلومات الكافية ل: ا. مراقبة أداء الموظفين ,  5
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 ب. التحقق من رضا / عدم رضا العمالء المحليين , ج. التحقق من رضا / عدم رضا العمالء الخارجيين.

6 
يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من أن اآلليات الموضوعة لكشف عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها 

 لإلدارة العليا 
0.666 *0.000 

 0.000* 0.684 الحكومي.تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتقييمات دورية ومنفصلة شاملة لألنشطة التشغيلية في القطاع  7
 0.000* 0.672 نظام الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي تقييم فعاليةيعمل التدقيق الداخلي على  8

 . α ≤0.05داللة االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى  *

 الصدق البنائي  -ب
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد 
األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات 

 .االستبانة
دالة إحصائيًا عند  االستبانةأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  6 جدوليبين 

 صادقه لما وضعت لقياسه. االستبانةوبذلك تعتبر جميع مجاالت  α ≤0.05معنوية مستوى 
 لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت  6رقم جدول 

 معامل بيرسون  المجال
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في فاعلية دور 
 .القطاعات الحكومية

.672 *0.000 

فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات 
 االستجابة لها في القطاعات الحكومية.

.808 *0.000 

فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في 
 القطاعات الحكومية.

.738 *0.000 

فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في 
 0.000* 804. القطاعات الحكومية.

 0.000* 818. فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة.

  . α ≤0.05داللة االرتباط دال إحصائيا  عند مستوى *  
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  االستبانةثبات  :خامسا  
 مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج االستبيان نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة هو أن

متتالية، ويقصد به أيضا إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها, 
أو ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة 

 (. 97: 2010)الجرجاوي،
 Cronbach’sكرونباخ وقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل معامل ألفا 

Alpha Coefficient 7جدول ، وكانت النتائج كما هي مبينة في. 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  3 جدول رقم

 المجال
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

 0.890 0.793 10 .القطاعات الحكوميةفاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في 
فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة لها في 

 0.961 0.923 16 القطاعات الحكومية.

 0.864 0.746 8 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات الحكومية.
 0.929 0.863 6 التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في القطاعات الحكومية.فاعلية دور 

 0.932 0.869 8 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة.

 0.966 0.934 48 جميع المجاالت معا
 *الصدق الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل مجال حيث  7جدول يتبين من النتائج الموضحة في 
(. وكذلك قيمة الصدق 0.934) االستبانة( بينما بلغت لجميع فقرات 0.746،0.923تتراوح بين )

 االستبانة( بينما بلغت لجميع فقرات 0.864،0.961الذاتي مرتفعة لكل مجال حيث تتراوح بين )
 ( وهذا يعنى أن الثبات مرتفع ودال احصائيا.0.966)

. تتميز بالصدق والثبات 2في صورتها النهائية كما هي في الملحق  االستبانةوبذلك تكون 
 مما يجعلها صالحة للتحليل واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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 األساليب اإلحصائية المستخدمةسادسا : 
 Statistical Packageمن خالل برنامج التحليل اإلحصائي  االستبانةتم تفريغ وتحليل 

for the Social Sciences  (SPSS). 
  اختبار التوزيع الطبيعيNormality Distribution Test 

 K-S)   )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -تم استخدام اختبار كولمجوروف 
ت النتائج كما هي مبينة في الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكان

 .8 جدول
 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي 4جدول رقم 

القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
(Sig.) 

 0.348 0.933 .مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات الحكوميةفاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل 
فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة لها في 

 القطاعات الحكومية.
0.896 0.396 

 0.428 0.875 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات الحكومية.
 0.879 0.589 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في القطاعات الحكومية.

 0.051 1.353 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة.

 0.442 0.866 جميع مجاالت االستبانة معا

 
لجميع مجاالت الدراسة  (.Sig)أن القيمة االحتمالية  8الجدول يتضح من النتائج المبينة في 

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي, 0.05 أكبر من مستوى الداللة 
 على أسئلة الدراسة. وبالتالي تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة 

  



 

85 
 

 
 

 في هذا الخصوص:وفيما يلي األدوات اإلحصائية التي تم استخدامها 
 لوصف عينة الدراسة.(: Frequencies and Percentages)النسب المئوية والتكرارات  -أ
 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي واالنحراف المعياري  -ب
 .االستبانةلمعرفة ثبات فقرات  ,( Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -ج
لمعرفة ما K-S) )   : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  -د

 إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.
قد ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -ه

 تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة.
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد  (T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -و

أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدامه  3درجة الموافقة المتوسطة وهي  ىوصلت إل
 للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( لمعرفة ما إذا كان هناك Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -ز
 ت ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. فروقا

( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  -ح
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 

  البيانات.
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 المبحث الثاني
 الدراسة ومناقشتهاتحليل البيانات واختبار فرضيات 

 تمهيد
عرضًا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خالل  المبحثيتضمن هذا 

والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  االستبانةاإلجابة عن أسئلة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
 ظيفي, المؤهل العلمي,فقراتها, والوقوف على المعلومات العامة التي اشتملت على )المسمى الو 

, هل حصل المستجيب على دورات تدريبية في إدارة المخاطر, التخصص العلمي, الخبرة العملية
هل يوجد الئحة محددة بدور وظيفة التدقيق الداخلي في ادارة المخاطر في القطاعات الحكومية(, 

راسة, من خالل استخدام الد استبانةلذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من 
م للحصول على نتائج الدراسة التي يت (SPSS)برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعلومات العامة أوال: 
 المعلومات العامة وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق 

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -أ
 توزيع عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي 9رقم جدول 

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 محاسب
 مدير مالي
 مدقق داخلي

 رئيس قسم التدقيق
 مدير التدقيق الداخلي

 مدير عام 
 المجموع

 محاسب،من عينة الدراسة مسماهم الوظيفي  %50.7أن ما نسبته  9جدول يتضح من 
مسماهم الوظيفي مدقق  %7.0مسماهم الوظيفي مدير مالي ورئيس قسم التدقيق, بينما  14.1%

 اخلي ومدير عام. داخلي ومدير التدقيق الد
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داخلي, رئيس قسم ى مدقق فقط من مجتمع الدراسة تحت مسم %28يالحظ أن ما نسبته 
قق , مدير التدقيق الداخلي وهذا يرجع إلى عدم اهتمام الحكومة الحالية بتفعيل دور المدالتدقيق

تحت مسمى محاسب ومدير مالي ويرجع  %64.8, ويالحظ نسبة الداخلي في الوزارات الحكومية
بندرة وجود دائرة للتدقيق ذلك إلى اعتماد الوزارات الحكومية على وجود دائرة مالية بكل وزارة مقارنة 

تحت مسمى أخرى وقد تم تعبئة االستبانة من قبل مدير  %21الداخلي, وتخصص أخرى نسبته 
 . إدارة المخاطرعام لالستعانة بوجهة نظر االدارة العليا بدور التدقيق الداخلي في تقويم 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -ب
 حسب المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة 10رقم جدول 

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي
 5.6 4 دبلوم متوسط

 70.4 50 بكالوريوس

 22.5 16 ماجستير 

 1.4 1 دكتوراه

 100.0 71 المجموع

 متوسط،من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم  %5.6أن ما نسبته  10جدول يتضح من 
مؤهلهم  %1.4مؤهلهم العلمي ماجستير, بينما  %22.5مؤهلهم العلمي بكالوريوس,  70.4%

رجة . يالحظ إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين يحملون مؤهالت ال تقل عن دالعلمي دكتوراه
 . يعزز اجاباتهملالستبانة بعدًا ايجابيًا المستجيبين البكالوريوس مما يعطي 

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي -ج
 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي 11رقم جدول 

 النسبة المئوية % العدد التخصص العلمي
 94.4 67 محاسبة

 5.6 4 أخرى 

 100.0 71 المجموع

 محاسبة،من عينة الدراسة تخصصهم العلمي  %94.4أن ما نسبته  11جدول يتضح من 
تخصصهم العلمي غير ذلك )اقتصاد, برمجة وتحليل نظم(. وتشير هذه النسبة  %5.6بينما 

المرتفعة إلى أن المحاسبة األغلبية العظمى اللذين يعملون في دوائر التدقيق الداخلي والدائرة المالية 
 .موضوع الدراسة والتي تعكس مدى قدرتهم على فهم للوظيفة،يحملون المؤهل العلمي المناسب 
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 عينة الدراسة حسب الخبرة العمليةتوزيع  -د
 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة العملية 12رقم جدول 

 النسبة المئوية % العدد الخبرة العملية
 12.7 9 سنوات 5أقل من 

 39.4 28 سنوات 10أقل من  -5من 

 19.7 14 سنة 15أقل من  -10من 

 28.2 20 سنة فأكثر 15

 100.0 71 المجموع

 5من عينة الدراسة خبرتهم العملية أقل من  %12.7أن ما نسبته  12جدول يتضح من 
تتراوح خبرتهم  %19.7سنوات,  10أقل من  - 5تتراوح خبرتهم العملية من  %39.4 سنوات،

. سنة فأكثر 15سنوات خبرتهم العملية من %28.2سنة, بينما  15أقل من  -10العملية من 
سنوات وأقل وذلك يعكس حداثة توظيفهم  10من خبرات الموظفين من  %52.1ويالحظ أن نسبة 

 . في القطاعات الحكومية
توزيععع عينععة الدراسععة حسععب الععدورات التدريبيععة التععي حصععل المسععتجيب عليهععا فععي إدارة  -ه

 المخاطر
 في إدارة المخاطر توزيع عينة الدراسة حسب الدورات التدريبية التي حصل المستجيب عليها 5 جدول رقم

الدورات التدريبية التي حصل المستجيب 
 النسبة المئوية % العدد في إدارة المخاطر عليها

 60.6 43 ال
 39.4 28 نعم

 100.0 71 المجموع
من عينة الدراسة لم يحصلوا على دورات تدريبية  %60.6أن ما نسبته  13جدول يتضح من 

حصلوا على دورات تدريبية في إدارة المخاطر. وتشير النسبة  %39.4بينما  المخاطر،في إدارة 
العظمى للموظفين عدم حصولهم على دورات تدريبية في إدارة المخاطر ويعود ذلك إلى عدم إبداء 

 ات رغم أهميتها.من الدور  الوزارات الحكومية أي اهتمام بهذا الجانب
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بدور وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة  توزيع عينة الدراسة حسب هل توجد الئحة محددة -و
 المخاطر في القطاعات الحكومية؟

توزيع عينة الدراسة حسب هل توجد الئحة محددة بدور وظيفة التدقيق الداخلي  14رقم جدول 
 في إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية؟

هل توجد الئحة محددة بدور وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة 
 النسبة المئوية % العدد المخاطر في القطاعات الحكومية؟

 100 71 ال
 - - نعم

 100.0 71 المجموع
 محددةمن عينة الدراسة ال توجد لديهم الئحة  %100أن ما نسبته  14جدول يتضح من 

بدور وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية, ويالحظ من النسبة  تتعلق
بدور التدقيق تتعلق  لوائح مطبقة في القطاعات الحكومية في قطاع غزة  أيالسابقة أنه ال يوجد 

قه في الداخلي في تقويم إدارة المخاطر ويرجع ذلك إلى عدم تفعيل مفهوم إدارة المخاطر وعدم تطبي
 اعات الحكومية.  القط

 اختبار فرضيات الدراسةثانيا : 
لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tالختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار

 Sig > 0.05 (Sigأم ال. فإذا كانت  3االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 
الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا عن  األفراد حول( فإن متوسط آراء 0.05أكبر من 

( فان متوسط 0.05أقل من  Sig) Sig < 0.05، أما إذا كانت 3موافق بدرجة متوسطة وهى 
آراء األفراد  يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما إذا كان 

جوهرية عن درجة الموافقة المتوسطة. وذلك من خالل قيمة متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة 
االختبار فإذا كانت قيمة االختبار موجبة فمعناه أن المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عن درجة 

 الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.
 الفرضية األولى 

لفاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل  α ≤0.05داللة يوجد داللة إحصائية عند مستوى  
 في تقويم ادارة المخاطر في القطاعات الحكومية. COSOمخاطر البيئة الداخلية وفق اطار

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 .15جدول النتائج موضحة في  أم ال. 3المتوسطة وهي 
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فاعلية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  15رقم جدول 
 " دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات الحكومية
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1.  
إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من مدى االلتزام 
بالنزاهة والقيم األخالقية من قبل اإلدارة والموظفين في القطاع 

 الحكومي
3.76 75.21 9.64 *0.000 1 

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى امتالك الموظفين   .2
 3 0.000* 4.33 68.45 3.42 الكفاءة والخبرة والمهارة والتدريب ألداء وظائفهم 

يتم التأكد من مدى توزيع المسؤوليات وتفويض السلطة وتوفير   .3
 5 0.010* 2.37 64.79 3.24 أساس للرقابة والمساءلة في القطاع الحكومي 

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى توفر قواعد مكتوبة   .4
 4 0.001* 3.25 67.04 3.35 تحدد الواجبات والمسؤوليات لجميع الوظائف 

إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود سياسات   .5
 6 0.021* 2.07 64.00 3.20 فاعلة للتوظيف في القطاعات الحكومية 

قواعد  مدى وجوديعمل التدقيق الداخلي على مراجعة والتأكد من   .6
 2 0.000* 6.52 71.71 3.59 إرشادية واالمتثال للقوانين واألنظمة 

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من واقعية أهداف األداء   .7
 7 0.001* 3.31- 53.52 2.68 وقابليتها للتحقق

والفعاليات المرتبطة باألحداث يتم مراقبة المعامالت واألنشطة   .8
 8 0.001* 3.25- 52.96 2.65 ومقارنتها بمعايير محددة مسبقاً 

تتضمن إجراءات التدقيق الداخلي دراسة قوائم األحداث المحتملة   .9
 9 0.000* 9.53- 45.14 2.26 وامكانية تأثيرها على األهداف

في يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة التقنيات المستخدمة   .10
 10 0.000* 11.16- 43.66 2.18 تحديد المخاطر والفرص .

  0.288 0.56 60.61 3.03 جميع فقرات المجال معا  
  .α ≤0.05داللة * المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى 
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 يمكن استخالص ما يلي: 15جدول من 

  تحقق التأكد من مدى االلتزام إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة األولى "للفقرة المتوسط الحسابي
)الدرجة  3.76يساوي " بالنزاهة والقيم األخالقية من قبل اإلدارة والموظفين في القطاع الحكومي

القيمة وأن  9.64، قيمة االختبار %75.21( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5الكلية من 
 صائيًا عند مستوى داللة لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إح 0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 

0.05≥ α ، درجة الموافقة مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن
 وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 3المتوسطة وهي 

  يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة التقنيات المستخدمة في  العاشرة "للفقرة المتوسط الحسابي
، قيمة %43.66أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.18يساوي "تحديد المخاطر والفرص 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،11.16-االختبار 
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من  3درجة الموافقة المتوسطة وهي قد انخفض عن 
 . وذلك بسبب عدم تطبيق مفهوم ادارة المخاطر قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

  أن المتوسط الحسابي النسبي ، و 3.03بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي
لذلك  0.288تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأن  ،0.56، قيمة االختبار %60.61يساوي 

فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات يعتبر مجال" 
بدرجة هناك موافقة  حيث إن، α ≤0.05 " غير دال إحصائيًا عند مستوى داللة  الحكومية

 متوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. األمر الذي يشير إلى أن المدققين
الداخليين ال يقومون إال بدور جزئي وقليل في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات 

  .الحكومية
  وبالتالي يتم رفض الفرضية القائلة بفاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة

 في تقويم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية. COSO إطارالداخلية وفق 
التدقيق الداخلي في الوزارات الحكومية إلجراءات تحليل دوائر وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم تطبيق 

 دراسة مع يجة واتفقت هذه النتفي تقويم إدارة المخاطر,   COSOمخاطر البيئة الداخلية وفق إطار 
في عدم توظيف ( 2011, السبوعفي توفر مقومات البيئة الداخلية, واختلفت مع ) ,(2011, )بدوي 

  .بما يخلق بيئة مالئمةالبيئة الرقابية في الشركات 
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 الفرضية الثانية 

لفاعلية دور التدقيق الداخلي في  α ≤0.05داللة يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى  
في تقويم ادارة المخاطر في القطاعات COSO تحديد وتقييم المخاطر واالستجابة لها وفق اطار

 الحكومية.
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

 .16جدول النتائج موضحة في  أم ال. 3المتوسطة وهي 
فاعلية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  16رقم جدول 

 لها في القطاعات الحكوميةدور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة 
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1.  
تعمل دائرة التدقيق الداخلي مع الجهة المسئولة عن المخاطر من أجل 

 12 0.000* 12.24- 41.41 2.07 تحديد المخاطر 

إجراء مقابالت مع المستويات اإلدارية يعمل التدقيق الداخلي على   .2
 المختلفة لتحديد أهداف كل مستوى والمخاطر المتعلقة به

2.13 42.54 -11.66 *0.000 8 

3.  
إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود خطة طوارئ 

في القطاع الحكومي تشمل كافة المخاطر التي تم تحديدها ويتم 
 مراجعتها بشكل مستمر 

2.32 46.48 -7.22 *0.000 1 

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن السياسات واالجراءات   .4
 الموظفين.المستخدمة لتحديد المخاطر موثقة ويتم توصيلها لجميع 

2.19 43.71 -10.58 *0.000 4 

بمساعدة االدارة في تحديد مستويات المخاطر  التدقيق الداخلييقوم   .5
 9 0.000* 12.89- 41.97 2.10 المقبولة من قبل االدارة العليا

6.  
يعمل التدقيق الداخلي على وضع خطة شاملة يحدد بها مجاالت 

 3 0.000* 10.47- 43.94 2.20 المخاطر في مختلف أنشطة القطاع الحكومي

7.  
يتمتع التدقيق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافيين لطبيعة المخاطر 

 2 0.000* 9.02- 45.71 2.29 المحيطة بالقطاع الحكومي 

8.  
إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق تقييم كافة أنواع المخاطر التي 

 11 0.000* 12.78- 41.69 2.08 تواجه مختلف أنشطة القطاع الحكومي بصورة مستمرة ومنتظمة 

9.  
يقدم التدقيق الداخلي تقارير عن نتائج تقييم المخاطر وتقييم كفاءة 
 9 0.000* 12.39- 41.97 2.10 وفعالية الضوابط الموضوعة لمواجهة المخاطر إلى لجنة التدقيق 
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يتم توثيق نتائج تقييم المخاطر والضوابط الرقابية التي من شأنها الحد   .10
 7 0.000* 12.34- 43.10 2.15 من المخاطر لكل نشاط على حدة 

11.  
يتوفر لدى قسم التدقيق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة لقياس 

 14 0.000* 15.17- 40.28 2.01 المخاطر وتقييمها

12.  
يعمل التدقيق الداخلي على فحص وتقييم العمليات المرتبطة بالمخاطر 

 6 0.000* 11.65- 43.14 2.16 وتقديم التوصيات الالزمة لتحسين كفاءة العمليات 

13.  
يراعي التدقيق الداخلي رفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق عن نتائج 

 16 0.000* 14.23- 39.44 1.97 االستجابة للمخاطر 

14.  
يساعد التدقيق الداخلي على اختيار وتنفيذ االستجابة للمخاطر عن 

 13 0.000* 13.02- 40.85 2.04 طريق تحملها وايجاد المعالجة لها

يعمل التدقيق الداخلي على بوضع إجراءات وأساليب تهدف إلى الحد   .15
 من المخاطر والتقليل من االثار السلبية 

1.97 39.44 -13.71 *0.000 15 

التدقيق الداخلي على مراجعة أية مواضيع تتعلق بالمخاطر تشير  يعمل  .16
 إلى ضعف في تطبيق عمليات إدارة المخاطر واالستجابة لها

2.18 43.66 -9.52 *0.000 5 

  0.000* 17.22- 42.46 2.12 جميع فقرات المجال معا   
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة 

 يمكن استخالص ما يلي: 16جدول من 
 إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود خطة لمتوسط الحسابي للفقرة الثالثة "ا

يدها ويتم مراجعتها بشكل طوارئ في القطاع الحكومي تشمل كافة المخاطر التي تم تحد
، %46.48( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  2.32يساوي مستمر "

لذلك تعتبر هذه الفقرة  0.000تساوي  (Sig, وأن القيمة االحتمالية ).7.22-قيمة االختبار
، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة  3المتوسطة وهي الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة 
 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

 يراعي التدقيق الداخلي رفع تقارير دورية إلى لجنة " المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة عشر
أي أن المتوسط الحسابي النسبي  1.97التدقيق عن نتائج االستجابة للمخاطر" يساوي 
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لذلك  0.000تساوي  (Sig, وأن القيمة االحتمالية ).14.23-، قيمة االختبار 39.44%
، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك  3االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  موافقة بدرجة قليلة من

المتوسط الحسابي النسبي يساوي و ، 2.12المتوسط الحسابي يساوي  إن عام بشكل  -
لذلك  0.000( تساوي Sig, وأن القيمة االحتمالية ).17.22-، قيمة االختبار 42.46%

يعتبر مجال" فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة لها 
، وهذا يعني أن هناك α ≤0.05 في القطاعات الحكومية " دال إحصائيًا عند مستوى داللة 

م ويرجع ذلك إلى غياب مفهو  من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. بدرجة قليلةموافقة 
إدارة المخاطر وعدم فاعليته في القطاعات الحكومية في قطاع غزة بالرغم من إصدار نظام 

 .قبل السلطة الوطنية الفلسطينية من 2011( لسنة 10التدقيق الداخلي رقم )
 

  نتيجة الفرضية: -
وبالتالي يتم رفض الفرضية القائلة بوجود دور للتدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر 

 .دارة المخاطر في القطاعات الحكوميةإفي تقويم  COSOواالستجابة لها وفق 
 

وتعزو الباحثة ذلك إلى عدم تطبيق اللوائح والتشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية 
وقد اتفقت هذه  الحكومية،وعدم فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم المخاطر في القطاعات 

في عدم قيام أغلب مؤسسات القطاع العام بتقدير وقياس المخاطر  (2012الفرضية مع )دهيرب, 
( حيث كان دور التدقيق الداخلي ضعيف في 2014واتفقت أيضًا مع )جميل,  التي تتعرض لها.

, )المدهون دراسة يجة مع تلفت هذه النتوقد اخ ادارة المخاطر واقتصر فقط على الجوانب المالية.
 .في المصارف ( في  تحديد وتقويم المخاطر واجراءات االستجابة لها 2011
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 الفرضية الثالثة 

لفاعلية دور التدقيق الداخلي  α ≤0.05 يوجد دور ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 في تقويم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية.COSO وفق اطار في تقييم أنشطة الرقابة

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 .17جدول النتائج موضحة في  .3وهي المتوسطة 

فاعلية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  17رقم جدول 
 " دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات الحكومية
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يعمل التدقيق الداخلي على الفصل المالئم بين المهام )مثل الفصل بين   .1
 2 0.000* 7.99 73.52 3.68 حيازة األصول والرقابة عليها(

2.  
يراعي التدقيق الداخلي التأكد من توثيق السياسات واالجراءات ووصولها 

 4 0.000* 3.60 66.76 3.34 لجميع الموظفين 

3.  
يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن أنشطة الرقابة موضوعة 

 8 0.000* 7.59- 47.04 2.35 لتجنب المخاطر 

4.  
يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن اإلدارة تؤدي الفحص الدوري 
 6 0.026* 1.98- 56.34 2.82 لوظائف األنشطة الرقابية وتعدلها عند الحاجة لمقابلة احتياجات التغيير 

5.  
إجراءات التدقيق الداخلي تحقق التأكد من كشف حاالت السرقة أو 

القطاعات الحكومية مثال )الممتلكات المادية  وجدت فياالختالس إن 
 , النقود, المعلومات , الوقت(

3.58 71.55 6.19 *0.000 3 

لمجموعة يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من أن السياسات واالجراءات   .6
 العمل تسمح للموظفين بالقيام بوظائفهم عملياً 

3.07 61.41 0.66 0.256 5 

يعمل التدقيق الداخلي على الرقابة على صحة التسجيل في السجالت   .7
 والمستندات والوثائق والملفات 

3.72 74.37 8.18 *0.000 1 

يقوم التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ اجراءات الرقابة على القطاع   .8
 الحكومي 

2.69 53.80 -2.59 *0.006 7 

  0.051* 1.29 63.10 3.15 جميع فقرات المجال معا   
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
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 يمكن استخالص ما يلي: 17جدول من 

  المتوسط الحسابي للفقرة السابعة " يعمل التدقيق الداخلي على الرقابة على صحة التسجيل في
( أي أن المتوسط 5)الدرجة الكلية من  3.72السجالت والمستندات والوثائق والملفات" يساوي 

تساوي  (Sig, وأن القيمة االحتمالية ).8.18، قيمة االختبار %74.37الحسابي النسبي 
، مما يدل على أن α ≤0.05 ك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة لذل 0.000

وهذا يعني أن  3متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

  " يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن أنشطة الرقابة المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة
، قيمة %47.04أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.35 موضوعة لتجنب المخاطر " يساوي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  (Sig, وأن القيمة االحتمالية ).7.59-االختبار 
لى أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ، مما يدل عα ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 

وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة قليلة من  3قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 . وذلك بسبب عدم تطبيق مفهوم ادارة المخاطر قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

  وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.15المتوسط الحسابي يساوي  إنبشكل عام ،
لذلك يعتبر  0.051( تساوي Sig, وأن القيمة االحتمالية ).1.29، قيمة االختبار 63.10%
" فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات الحكومية " مجال

ن متوسط درجة االستجابة لهذا مما يدل على أ ،α ≤0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة  3المجال يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة 

فاعلية دور عدم وبذلك يمكن القول بمتوسطة من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال, 
  .ةفي بعض أنشطة الرقابة في القطاعات الحكوميالتدقيق الداخلي بالمساهمة 

 نتيجة الفرضية 
 COSOالفرضية القائلة بفاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة وفق رفض 

 في تقويم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية.
وندرة وجود الحكومية قابة الداخلية في أغلب القطاعات وجود دوائر للر  وتعزو الباحثة ذلك إلى

الوزارات دوائر للتدقيق الداخلي ويقوم بدورها مدقق وزارة المالية حيث يعتبر مدقق داخلي على 
 تفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةوا, لوزارة المالية وخارجي بالنسبة للوزارات بالنسبة

 ختلفت مع دراسةوا ( في عدم تحقق فاعلية أنشطة الرقابة في الشركات الصناعية.2011)السبوع, 
 . رقابة)بدوي( في التزام وتبني أنشطة ال
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 الفرضية الرابعة 

لفاعلية دور التدقيق الداخلي في  α ≤0.05 يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  
 .في تقويم ادارة المخاطر في القطاعات الحكوميةCOSO اطاروفق  تقييم نظام االبالغ المالي

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 
 .18جدول النتائج موضحة في  أم ال. 3المتوسطة وهي 

فاعلية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  18رقم جدول 
 " دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في القطاعات الحكومية
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1.  
الداخلي التأكد من توفير المعلومات الكافية وفي الوقت  يراعي التدقيق

المناسب لألشخاص المعنيين لتمكينهم من اتخاذ القرار في الوقت 
 المناسب

3.17 63.38 1.54 0.064 1 

يقوم التدقيق الداخلي بتقييم مدى تأسيس وحدة العمل لخطوط اتصال   .2
 مفتوحة مع الوظائف األخرى 

2.83 56.62 -1.80 *0.038 6 

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من وجود خطوط اتصال فعالة للتقرير   .3
 فيها.عن األخطاء المشتبه 

2.86 57.18 -1.49 0.071 5 

إجراءات التدقيق الداخلي تعمل على التأكد من اآلليات والحوافز لتقديم   .4
 العمليات.الموظفين توصيات لتحسين 

2.92 58.31 -0.74 0.232 3 

لتطوير نظم  استراتيجيةيعمل التدقيق الداخلي على التأكد من توفر   .5
 2 0.347 0.39- 59.15 2.96 المعلومات في القطاع الحكومي

6.  
يساعد التدقيق الداخلي بالتأكد من وجود قنوات اتصال تمكن الموظفين 

 3 0.205 0.83- 58.31 2.92 واختراقات.من توصيل المعلومات الخاصة بأية مخالفة 

  0.233 0.73- 58.83 2.94 جميع فقرات المجال معا   
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة 

 يمكن استخالص ما يلي: 18جدول من 

 " يراعي التدقيق الداخلي التأكد من توفير المعلومات الكافية وفي المتوسط الحسابي للفقرة األولى
يساوي   ن اتخاذ القرار في الوقت المناسب"المعنيين لتمكينهم مالوقت المناسب لألشخاص 
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، قيمة االختبار %63.38( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكلية من  3.17
لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيًا 0.064 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 1.54

على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف ، مما يدل α ≤0.05 عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من  3جوهريا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

 قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
  المتوسط الحسابي للفقرة الثانية " يقوم التدقيق الداخلي بتقييم مدى تأسيس وحدة العمل لخطوط

أي أن المتوسط الحسابي النسبي  2.83مفتوحة مع الوظائف األخرى " يساوي اتصال 
لذلك تعتبر  0.038 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 1.80-، قيمة االختبار 56.62%

، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك  3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض 

 موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.
، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 2.94ن المتوسط الحسابي يساوي إ بشكل عام

لذلك يعتبر  0.233تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 0.73-، قيمة االختبار 58.83%
فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في القطاعات الحكومية " دال  مجال"

مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذا المجال ال ، α ≤0.05 إحصائيًا عند مستوى داللة 
من  متوسطةة بدرجة وهذا يعني أن هناك موافق 3عن درجة الموافقة المتوسطة وهي يختلف جوهريًا 

ويتبين من ذلك أن دور التدقيق الداخلي يساهم في تقييم  قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال
  .نظام االبالغ المالي في بعض مجاالته

  نتيجة الفرضية: -
يتم رفض الفرضية القائلة بفاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي وفقا  الطار 

COSO .في تقويم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية 
 

 , حيث يتملي في تقييم نظام االبالغ الماليغياب فاعلية دور التدقيق الداخ وتعزو الباحثة ذلك إلى
  .إن وجد تطبيق بعض اجراءات نظام االبالغ المالي من قبل التدقيق الداخلي

في تطبيق المعلومات واالتصاالت بشكل فعال  (2011, السبوع) دراسةمع تيجة هذه الن ختلفتوا
أيضًا واختلفت  .مما يدل على توظيف امكانات الشركة في تطوير أنظمة انتاج المعلومات المالئمة

االبالغ المالي( حيث يتم )واالتصاالت ( في مكون المعلومات 2015نتيجة الفرضية مع )مشتهى, 
 العامة.تطبيقها بنسبة مرتفعة في الشركات المساهمة 
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 الفرضية الخامسة 
لفاعلية دور التدقيق الداخلي في  α ≤0.05 يوجد دور ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  

 .في تقويم ادارة المخاطر في القطاعات الحكومية COSO المراقبة والمتابعة وفق اطار
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة  Tتم استخدام اختبار 

 .19جدول النتائج موضحة في  أم ال. 3المتوسطة وهي 
فاعلية لكل فقرة من فقرات مجال "  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  19رقم جدول 

 " دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة
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يراعي التدقيق الداخلي التأكد من حدوث أنشطة المراقبة المستمرة   .1
 لتقييم كافة األنظمة

3.20 63.94 2.07 *0.021 1 

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى استجابة االدارة للتوصيات   .2
 الداخلية والخارجية المعدة لتقويم نظام الرقابة الداخلية 

2.79 55.77 -2.11 *0.019 3 

يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من فحص أداء الموظفين في   .3
 الفترات المناسبة 

2.83 56.62 -1.65 0.051 2 

يراعي التدقيق الداخلي التأكد من أن اإلدارة لديها المعلومات الكافية   .4
 4 0.005* 2.62- 54.65 2.73 لمراقبة أداء الموظفين 

5.  

تقوم وحدة التدقيق الداخلي بالتحقق من أن اإلدارة لديها المعلومات 
الكافية ل: ا. مراقبة أداء الموظفين , ب. التحقق من رضا / عدم 

المحليين , ج. التحقق من رضا / عدم رضا العمالء رضا العمالء 
 الخارجيين.

2.46 49.30 -5.58 *0.000 6 

6.  
يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من أن اآلليات الموضوعة لكشف 

 8 0.000* 6.84- 48.17 2.41 عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها لإلدارة العليا 

تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتقييمات دورية ومنفصلة شاملة لألنشطة   .7
 الحكومي.التشغيلية في القطاع 

2.47 49.43 -5.57 *0.000 5 

نظام الرقابة الداخلية في  تقييم فعاليةيعمل التدقيق الداخلي على   .8
 القطاع الحكومي

2.44 48.73 -5.76 *0.000 7 

  0.000* 4.79- 53.32 2.67 جميع فقرات المجال معا   
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة 
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 يمكن استخالص ما يلي: 19جدول من 

 بة يراعي التدقيق الداخلي التأكد من حدوث أنشطة المراقالحسابي للفقرة األولى " المتوسط
( أي أن المتوسط الحسابي 5)الدرجة الكلية من  3.20" يساوي المستمرة لتقييم كافة األنظمة

لذلك 0.021 تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 2.07، قيمة االختبار %63.94النسبي 
، مما يدل على أن متوسط درجة α ≤0.05 تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
وهذا يعني أن هناك موافقة  3توسطة وهي االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة الم
 بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.

 يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من أن اآلليات " المتوسط الحسابي للفقرة السادسة
أي أن  2.41الموضوعة لكشف عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها لإلدارة العليا " يساوي 

 (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 6.84-، قيمة االختبار %48.17الحسابي النسبي المتوسط 
، مما يدل α ≤0.05 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000 تساوي 

 3على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
 فقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.وهذا يعني أن هناك موا

، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 2.67بشكل عام أن المتوسط الحسابي يساوي 
لذلك يعتبر  0.000تساوي  (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 4.79-، قيمة االختبار 53.32%
 فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة " دال إحصائيًا عند مستوى داللة  مجال"
0.05≥ α من قبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال. بدرجة قليلة، وهذا يعني أن هناك موافقة 

   .ويتبين من ذلك ضعف دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة
 
  نتيجة الفرضية: -

 COSO دور التدقيق الداخلي في المراقبة والمتابعة وفق اطار )فاعليةرفض الفرضية القائلة 
 (في تقويم ادارة المخاطر في القطاعات الحكومية

 
عنصر المراقبة في القطاعات الحكومية بسبب اقتصار عمل التدقيق  غيابوتعزو الباحثة ذلك إلى 
( 2011واتفقت هذه النتيجة مع )السبوع,  .بالدرجة األكبرمعامالت المالية الداخلي على تدقيق ال

في  (2015حيث لم يتم توظيف عنصر المراقبة بشكل فعال. واختلفت هذه النتيجة مع )سعدودي, 
 مشاركة التدقيق الداخلي بتأسيس نظام رقابة فعال ومراقبته وتحديد نقاط القوة والضعف به.
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 تحليل جميع فقرات االستبيان ثالثا : 
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة  Tتم استخدام اختبار 
 .20جدول أم ال. النتائج موضحة في  3الموافقة المتوسطة وهي 

 لجميع فقرات االستبيان (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  20رقم جدول 
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 0.000* 6.98- 53.55 2.68 جميع الفقرات االستبيان
 .α ≤0.05 * المتوسط الحسابي دال إحصائيا  عند مستوى داللة        

( أي 5)الدرجة الكلية من  2.68تبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يساوي  20جدول من 
 (Sigوأن القيمة االحتمالية ). 6.98-، قيمة االختبار%53.55أن المتوسط الحسابي النسبي 

، مما يدل α ≤0.05 دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  لذلك تعتبر جميع الفقرات 0.000تساوي 
وهذا يعني أن  3على أن متوسط درجة االستجابة قد انخفض عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
وتعزو الباحثة ذلك هناك موافقة بدرجة قليلة من قبل أفراد العينة على جميع الفقرات بشكل عام. 

 ال للوزاراتالغالبية العظمى  حيث إنفاعلية التدقيق الداخلي في القطاعات الحكومية إلى عدم 
من الوزارات التي يتوفر فيها دائرة تدقيق  فاعلة إلى جانب أن هناك عدديتوفر فيها رقابة داخلية 

واقتصر دورها على قادرة على النهوض بالواجبات والمسؤوليات المنوطة بها  ال تكون داخلي 
وذلك على الرغم من أهميتها الكبيرة في اضافة قيمة للوحدة االقتصادية وتحسين الجوانب المالية 

األنظمة الحديثة للتدقيق الداخلي باالضافة إلى عدم تطبيق  ،أهدافهاعملياتها ومساعدتها في تحقيق 
 فيما يتعلق بدورها في إدارة المخاطر.

الداخلي ضعيف في ادارة المخاطر ( حيث كان دور التدقيق 2014واتفقت هذه النتائج مع )جميل, 
 واقتصر دوره على الجوانب المالية فقط. 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 تمهيد
يهدف هذا الفصل إلى استعراض أهم نتائج الدراسة التي خلصت إاليها الباحثة من خالل عملية 

والوقوف على دور التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر  الفرضيات،تحليل البيانات واختبار 
ي في القطاعات الحكومية, وتقديم أهم التوصيات المقترحة في ظل النتائج, والت COSOوفق إطار 

تأمل الباحثة من خاللها اإلسهام في تعزيز مواطن القوة وعالج مواطن القصور من أجل تحقيق 
 غاية البحث وأهدافه.
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 أوال : النتائج 
 في ضوء الدراسة النظرية والعملية تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها:

ادارة المخاطر في  ألداء التدقيق الداخلي للقيام بدوره في تقويمغياب اللوائح المنظمة  .1
 القطاعات الحكومية في قطاع غزة.

الدور الفاعل للتدقيق الداخلي في تحديد مخاطر البيئة الداخلية ووضع األهداف في  ضعف .2
 القطاعات الحكومية.

غياب الدور الفاعل للتدقيق الداخلي في مراجعة التقنيات المستخدمة بتحديد المخاطر والفرص  .3
 التي يتعرض لها القطاع الحكومي.خاطر والتقييم واالستجابة للم

فة كا للطوارئ تشملال يتم القيام بإجراءات التدقيق الداخلي الالزمة للتأكد من وجود خطة  .4
 .المخاطر ومراجعتها بشكل مستمر

دوائر مالية أو رقابة القطاعات الحكومية تفتقر لدائرة التدقيق الداخلي حيث تضم  غالبية .5
 .داخلية فقط

 التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ اجراءات الرقابة على القطاع الحكومي.فاعلية دور  .6
 .يخص إدارة المخاطرفاعلية نظام االبالغ المالي فيما  ضعف .7
ال يوجد دور فعال للتدقيق الداخلي في تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييمات األنشطة  .8

 التشغيلية.
وتقييم مخاطر أعماله وخلق أنظمة رقابة فعالة لتتجنب عدم قدرة القطاع الحكومي على تحليل  .9

 هذه المخاطر.
ال يوجد دور فعال للتدقيق الداخلي في المراقبة والمتابعة إلدارة المخاطر في القطاعات  .10

 الحكومية.
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 ثانيا : التوصيات 
 :فيما يلي أهم التوصياته الدراسة من النتائج المذكورة بناء  على ما أظهرت

ضرورة تفعيل مفهوم إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية والعمل به ضمن المكونات  .1
وضع االهداف, تحديد الحدث, تقييم  الداخلية،)البيئة  COSO ERMالثمانية الطار 

 .المعلومات واالتصاالت, المراقبة(المخاطر, االستجابة للمخاطر, أنشطة المراقبة, 
للعمل وفق المكونات دقيق الداخلي في القطاعات الحكومية ضرورة االهتمام بتفعيل دور الت .2

فعالية العمليات  أثر ايجابي في اضافة قيمة وتحسين من لما لهCOSO  الثمانية إلطار 
 .وتحقيق األهداف

ضرورة انشاء إدارة عامة إلدارة المخاطر في القطاعات الحكومية ودائرة إلدارة المخاطر في  .3
 وزارة.كل 

تدريبية للموظفين وللمدققين الداخليين في ادارة المخاطر ونشر ثقافة ادارة عمل دورات  .4
 المخاطر في القطاع العام.

 والذي يشمل ادارة المخاطر. 2011لسنة  (10ضرورة اتباع نظام التدقيق الداخلي رقم ) .5
تعاون من قبل السلطة الفلسطينية بال الصادرةضرورة اتباع اللوائح والنشرات والدليل االرشادي  .6

 مع االتحاد األوروبي وشركة ارنست أند يونغ.
دعم دوائر التدقيق الداخلي في تبني منهجية موحدة وااللتزام بالمعايير الدولية لالرتقاء بمستوى  .7

 مهنة التدقيق الداخلي.
والداخلي وضمان  الدولية للتدقيقالمساهمة في انشاء دوائر تدقيق داخلي فعالة وفقا للمعايير  .8

 لها.الالزمة األطر التنظيمية  والوظيفية 
المساهمة في رفع مستوى الكفاءة والمهنية للعاملين في التدقيق الداخلي من خالل التدريب  .9

 الجودة.ومراقبة 
ضرورة التأكد من وجود خطة طوارئ في كل وزارة تشمل كافة المخاطر التي من المحتمل  .10

 ل مستمر.التعرض لها ومراجعتها بشك
 تدريب القطاع الحكومي على تقييم مخاطر أعماله بمساعدة طاقم التدقيق الداخلي. .11
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 ثالثا : الدراسات المقترحة 
 ستراتيجية في القطاعات الحكومية.اإلحقيق األهداف لتدارة المخاطر إتطبيق مدى فاعلية  .1
خلق قيمة مضافة وتحسين العالقة بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية ودورهم في بيان  .2

 األداء في القطاع الحكومي.
في القطاعات الحكومية  COSO ERMطار إتحسين فاعلية الرقابة الداخلية وفق ليات آ .3

 الفلسطينية.
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 أوال: المراجع العربي

 القرأن الكريم والسنة. -
 للنشر العربي المجتمع مكتبة ,وتطور حداثة - األعمال مخاطر على القائم التدقيق, نظمي إيهاب, ابراهيم -

 .2009 ,عمان ,والتوزيع
 ,للنشر المريخ دار, الديسطي محمد محمد ترجمة, متكامل مدخل المراجعة, جيمس, ولوبك الفين, ارينز -

 .2002,السعودية
 .2009 طبعة, االردن عمان، الجودة، ورقابة للتدقيق الدولية المعايير إصدارات للمحاسبين، الدولي االتحاد -
 رسالة المصرفية، المخاطر إدارة تقييم في الداخلي المدقق مسؤولية الشذر، جواد محمد ضمياء االمارة، -

 2007, بغداد جامعة ماجستير،
 مخاطر ادارة حول اضافية معلومات – العام للقطاع الداخلية الرقابة لمعايير االرشادي الدليل ،االنتوساي -

 .2007 ,بلجيكا الجهات،
 .issai.org, 2010, العام القطاع في الداخلي التدقيق استقاللية, 9140 االنتوساي -
 من لمجموعة استكشافية دراسة- الحسابات لمراقبي الداخلية الرقابة عناصر أهمية تحليل طالل، الججاوي، -

 .2006، لإلدارة العربية المجلة. بالعراق الحسابات مراقبي
 .2010, فلسطين الجراح، أبناء مطبعة الثانية، الطبعة االستبيان، لبناء المنهجية القواعد زياد، الجرجاوي، -
 دمشق سوق  في المدرسة الشركات في خطرها تقدير على الداخلية الرقابة مكونات تقييم اثر بشير، رشا الجرد، -

 .2013, دمشق جامعة الثالث، المجلد عشر، الخامس العدد الجامعة، المجلة المالية، لألوراق
 .2010,عمان وموزعون، ناشرون  البداية دار الحسابات، تدقيق علم زهير، الحدرب، -
 واالدارية، االقتصادية العلوم مجلة ،COSO وفق الداخلية الرقابة نظام فاعلية تحسين مؤيد، ايمان الخيرو، -

 .2013, 70 العدد, 19 المجلد العراق، جامعة
 هيئات في واالداري  المالي األداء ضبط في الداخلي التدقيق وظيفة مساهمة مدى أحمد، الباسط عبد الخيسي، -

 .2013, األزهر جامعة ماجستير، رسالة غزة، قطاع في المحلى الحكم
, الثالثة الطبعة عمان، وتطبيق، نظرية الدولية المعايير ضوء في الحسابات تدقيق القادر، عبد على الذنيبات، -

2010. 
 .2009,  والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة دار: عمان المالية. المخاطر إدارة وهيب، خالد الراوي، -
 الفلسطينية الوطنية السلطة وزارات احتياجات تلبية في العام الموظفين ديوان دور هللا،عبد جمال محمد الزين، -

 .2015, غزة العليا، للدراسات والسياسة االدارة اكاديمية ماجستير، رسالة البشرية، الكفاءات من
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 عمر جامعة والتشييد، البناء مشروعات تواجهها التي المخاطر وادارة تحليل حسين، فوزي أحمد الشاعري، -
 (.تاريخ بال) ليبيا، الهندسة، كلية المختار،

 المصارف في التشغيلية المخاطر تحجيم في الداخلي والتدقيق الرقابة أثر علي، حسين محمد الصواف، -
 2011, 4ص التجارية،

 العامة، المراقبة ديوان الحكومي، للقطاع الداخلية الرقابة أنظمة تصميم العزيز، عبد بن سطام المقرن، -
 . 2005,السعودية

 .2013, االردن عمان، والتوزيع، للنشر الراية الداخلي، دار التدقيق دليل هللا، عبد خلف الواردات، -
 جامعة ماجستير، رسالة الخارجية، والمراجعة الداخلية المراجعة بين التكامل هللا، عبد السالم عبد سرعة، أبو -

 .2010, الجزائر
, االسالمية الجامعة واالداري، المالي األداء لضبط الداخلي التدقيق اجراءات تطوير حسن، محمد على، أبو -

2012. 
 ماجستير، رسالة المؤسسة، اداء تحسين في الخارجية والمراجعة الداخلية الرقابة دور علي، أحمد، وجدان -

 .2010, الجزائر جامعة
 وفاعليته، الداخلية الرقابة نظام كفاءة في المخاطر على المستند الداخلي التدقيق تأثير ابراهيم، رويدة أحمد، -

, بغداد القانونيين، للمحاسبين العربي المعهد ماجستير، رسالة للضذذرائب، العامذذة الهيئذذة فذذي تطبيقيذذة دراسذذة
2009. 
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المالحق



 

 

 1ملحق رقم 
 قائمة المحكمين

 

 المنظمة المسمى الوظيفي االسم الرقم
 الجامعة االسالمية بغزة دكتورأستاذ  حلسأ.د. سالم  1.
 جامعة األزهر بغزة دكتورأستاذ  د. جبر الداعورأ. 2.
 الجامعة االسالمية بغزة أستاذ دكتور أ.د حمدي زعرب 3.
 الجامعة االسالمية بغزة مشاركأستاذ  د. ماهر درغام 4.
 جامعة القدس المفتوحة مشاركأستاذ  د. صبري مشتهى 5.
 جامعة األقصى أستاذ مساعد عالء السيدد.  6.
 

  



 

 

 

 

 2ملحق رقم 
 االستبانة

  



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 معة االسالمية _ غزةالجا
 عمادة الدراسات العليا 

 كلية التجارة 
 قسم المحاسبة والتمويل 

 
 

فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم  إدارة المخاطر وفق إطار استبانة لبيان 
COSO  ()في قطاع غزة دراسة ميدانية على القطاعات الحكومية 

 
 األخ الكريم , األخت الكريمة ...

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد ....
يهدف هذا االستبيان إلى التعرف على فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم  إدارة المخاطر وفق 

في قطاع غزة , وذلك كبحث  لحكومية  (ا القطاعات) دراسة ميدانية على   COSOإطار 
أكاديمي تكميلي لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل , كما إن كافة المعلومات التي سيتم 

 الحصول عليها سوف تكون سرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي .
إن تعاونكم معنا يعزز البحث العلمي في فلسطين , ويساعد في بيان فاعلية دور التدقيق الداخلي 

, لذلك أرجو من سيادتكم التكرم باإلجابة على  COSOفي تقويم إدارة المخاطر في ظل إطار 
 . أسئلة االستبيان بدقة مع العلم بأن صحة نتائج االستبيان تعتمد بدرجة كبيرة على صحة اجابتك

 اشكر لكم حسن تعاونكم
 

 مع تحيات 
 الباحثة : هيا مروان ابراهيم لظن



 

 

 القسم األول : معلومات عامة \
 أوال  : المسمى الوظيفي 

 مدقق داخلي ☐ مدير مالي ☐ محاسب ☐
 أخرى حددها ...............   ☐ مدير التدقيق الداخلي ☐ رئيس قسم التدقيق  ☐

 المؤهل العلميثانيا : 
   بكالوريوس ☐ دبلوم متوسط ☐
   دكتوراه ☐ ماجستير ☐

 ثالثا  : التخصص العلمي 
 أخرى حددها .............. ☐ محاسبة ☐

 رابعا  : الخبرة العملية 

 سنوات 10أقل من  – 5من  ☐ سنوات 5أقل من  ☐
 فأكثرسنة  15 ☐ سنة   15أقل من  -10من  ☐

          : هل حصلت على دورات تدريبية في إدارة المخاطر ؟ خامسا  
   ال  ☐ نعم ☐

 : هل توجد الئحة محددة بدور وظيفة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر في القطاعات الحكومية . سادسا  
   نعم ☐ ال  ☐

 
                     

  



 

 

 القسم الثاني : العبارات الخاصة بموضوع الدراسة 
 

الفقرات التالية تعبر عن فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقويم إدارة المخاطر وفق إطار 
COSO  .الرجاء تعبئة درجة موافقتك على كل فقرة من هذه الفقرات 

 البيان م.
 درجة الموافقة

 جدا  قليليه  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 : فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحليل مخاطر البيئة الداخلية في القطاعات الحكومية المحور األول

إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من مدى  .1
االلتزام بالنزاهة والقيم األخالقية من قبل اإلدارة والموظفين 

 في القطاع الحكومي

     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى امتالك  .2
 الموظفين الكفاءة والخبرة والمهارة والتدريب ألداء وظائفهم 

     

يتم التأكد من مدى توزيع المسؤوليات وتفويض السلطة  .3
 وتوفير أساس للرقابة والمساءلة في القطاع الحكومي 

     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى توفر قواعد  .4
 مكتوبة تحدد الواجبات والمسؤوليات لجميع الوظائف 

     

إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود  .5
 سياسات فاعلة للتوظيف في القطاعات الحكومية 

     

يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة والتأكد من مدى  وجود  .6
 قواعد إرشادية واالمتثال للقوانين واألنظمة 

     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من واقعية أهداف األداء  .7
 وقابليتها للتحقق

     

يتم مراقبة المعامالت واألنشطة والفعاليات المرتبطة  .8
 بمعايير محددة مسبقاً باألحداث ومقارنتها 

     

تتضمن إجراءات التدقيق الداخلي دراسة قوائم األحداث  .9
 المحتملة وامكانية تأثيرها على األهداف

     

يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة التقنيات المستخدمة  .10
 في تحديد المخاطر والفرص .

     

 : فاعلية دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم المخاطر واجراءات االستجابة لها في القطاعات الحكومية . المحور الثاني 
تعمل دائرة التدقيق الداخلي مع الجهة المسئولة عن  .1

 المخاطر من أجل تحديد المخاطر 
     

     يعمل التدقيق الداخلي على إجراء مقابالت مع المستويات  .2



 

 

 البيان م.
 درجة الموافقة

 جدا  قليليه  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
المختلفة لتحديد أهداف كل مستوى والمخاطر اإلدارية 

 المتعلقة به
إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق التأكد من وجود  .3

خطة طوارئ في القطاع الحكومي تشمل كافة المخاطر 
 التي تم تحديدها ويتم مراجعتها بشكل مستمر 

     

 يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن السياسات .4
واالجراءات المستخدمة لتحديد المخاطر موثقة ويتم 

 توصيلها لجميع الموظفين .

     

يقوم التدقيق  الداخلي بمساعدة االدارة في تحديد مستويات  .5
 المخاطر المقبولة من قبل االدارة العليا

     

يعمل التدقيق الداخلي على وضع خطة شاملة يحدد بها  .6
 أنشطة القطاع الحكومي مجاالت المخاطر في مختلف

     

يتمتع التدقيق الداخلي بالمعرفة والفهم الكافيين لطبيعة  .7
 المخاطر المحيطة بالقطاع الحكومي 

     

إجراءات التدقيق الداخلي المتبعة تحقق تقييم كافة أنواع  .8
المخاطر التي تواجه مختلف أنشطة القطاع الحكومي 

 بصورة مستمرة ومنتظمة 

     

يقدم التدقيق الداخلي تقارير عن نتائج تقييم المخاطر  .9
وتقييم كفاءة وفعالية الضوابط الموضوعة لمواجهة 

 المخاطر إلى لجنة التدقيق 

     

يتم توثيق نتائج تقييم المخاطر والضوابط الرقابية التي من  .10
 شأنها الحد من المخاطر لكل نشاط على حدة 

     

التدقيق الداخلي األدوات والوسائل الالزمة يتوفر لدى قسم  .11
 لقياس المخاطر وتقييمها

     

يعمل التدقيق الداخلي على فحص وتقييم العمليات  .12
المرتبطة بالمخاطر وتقديم التوصيات الالزمة لتحسين 

 كفاءة العمليات 

     

يراعي التدقيق الداخلي رفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق  .13
 عن نتائج االستجابة للمخاطر 

     

يساعد التدقيق الداخلي على اختيار وتنفيذ االستجابة  .14
 للمخاطر عن طريق تحملها وايجاد المعالجة لها

     



 

 

 البيان م.
 درجة الموافقة

 جدا  قليليه  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
يعمل التدقيق الداخلي على بوضع إجراءات وأساليب  .15

 من المخاطر والتقليل من االثار السلبية  تهدف إلى الحد
     

يعمل التدقيق الداخلي على مراجعة أية مواضيع تتعلق  .16
بالمخاطر تشير إلى ضعف في تطبيق عمليات إدارة 

 المخاطر واالستجابة لها

     

 : فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم أنشطة الرقابة والمتابعة في القطاعات الحكومية  المحور الثالث
يعمل التدقيق الداخلي على الفصل المالئم بين المهام  .1

 )مثل الفصل بين حيازة األصول والرقابة عليها(
     

يراعي التدقيق الداخلي التأكد من توثيق السياسات  .2
 واالجراءات ووصولها لجميع الموظفين 

     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن أنشطة الرقابة  .3
 موضوعة لتجنب المخاطر 

     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من أن اإلدارة تؤدي  .4
الفحص الدوري لوظائف األنشطة الرقابية وتعدلها عند 

 الحاجة لمقابلة احتياجات التغيير 

     

إجراءات التدقيق الداخلي تحقق التأكد من كشف حاالت  .5
السرقة أو االختالس إن وجدت  في القطاعات الحكومية 

 المادية , النقود, المعلومات , الوقت ( مثال ) الممتلكات

     

يقوم التدقيق الداخلي بالتأكد من أن السياسات واالجراءات  .6
 لمجموعة العمل تسمح للموظفين بالقيام بوظائفهم عملياً 

     

يعمل التدقيق الداخلي على الرقابة على صحة التسجيل  .7
 في السجالت والمستندات والوثائق والملفات 

     

يقوم التدقيق الداخلي بمتابعة تنفيذ اجراءات الرقابة على  .8
 القطاع الحكومي 

     

 : فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام االبالغ المالي في القطاعات الحكومية . المحور الرابع
يراعي  التدقيق الداخلي التأكد من توفير المعلومات الكافية  .1

المناسب لألشخاص المعنيين لتمكينهم من وفي الوقت 
 اتخاذ القرار في الوقت المناسب

     

يقوم التدقيق الداخلي بتقييم مدى تأسيس وحدة العمل  .2
 لخطوط اتصال مفتوحة مع الوظائف األخرى 

     

     يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من وجود خطوط اتصال  .3



 

 

 البيان م.
 درجة الموافقة

 جدا  قليليه  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا  
 فيها .فعالة للتقرير عن األخطاء المشتبه 

إجراءات التدقيق الداخلي تعمل على التأكد من اآلليات  .4
 والحوافز لتقديم الموظفين توصيات لتحسين العمليات .

     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من توفر إستراتيجية  .5
 لتطوير نظم المعلومات في القطاع الحكومي

     

من وجود قنوات اتصال يساعد التدقيق الداخلي بالتأكد  .6
تمكن الموظفين من توصيل المعلومات الخاصة بأية 

 مخالفة واختراقات .

     

 : فاعلية دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام المراقبة  المحور الخامس
يراعي التدقيق الداخلي التأكد من حدوث أنشطة المراقبة  .1

 المستمرة لتقييم كافة األنظمة
     

يعمل التدقيق الداخلي على التأكد من مدى استجابة االدارة  .2
للتوصيات الداخلية والخارجية المعدة لتقويم نظام الرقابة 

 الداخلية 

     

يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من فحص أداء  .3
 الموظفين في الفترات المناسبة 

     

لديها يراعي التدقيق الداخلي التأكد من أن اإلدارة  .4
 المعلومات الكافية لمراقبة أداء الموظفين 

     

تقوم وحدة التدقيق الداخلي بالتحقق من أن اإلدارة لديها  .5
المعلومات الكافية ل: ا. مراقبة أداء الموظفين , ب. 
التحقق من رضا / عدم رضا العمالء المحليين , ج. 

 التحقق من رضا / عدم رضا العمالء الخارجيين.

     

يساعد التدقيق الداخلي على التأكد من أن اآلليات  .6
الموضوعة لكشف عيوب الرقابة الداخلية والتقرير عنها 

 لإلدارة العليا 

     

تقوم وحدة التدقيق الداخلي بتقييمات دورية ومنفصلة شاملة  .7
 لألنشطة التشغيلية في القطاع الحكومي .

     

تقييم  فعالية نظام الرقابة يعمل التدقيق الداخلي على  .8
 الداخلية في القطاع الحكومي
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