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 الممخص

 فمسطيف في العاممة التأميف شركات في المخاطر إدارة فاعمية تقييـ في الداخمي التدقيؽ دور

 )دراسة تطبيقو(

إدارة المخاطر في شركات التأميف تقييـ فاعمية عرؼ عمى دور التدقيؽ الداخمي تإلى الىدفت الدراسة 
العاممة في فمسطيف، مع عرض لمفيـو المخاطر وادارتيا، باإلضافة إلى التدقيؽ الداخمي والمعايير 

ي لو دور الدولية لمتدقيؽ الداخمي، ىذا وقد تـ التطرؽ إلى مفيوـ ىامش المالءة في شركات التأميف والذ
المنيج  استخداـفي تحديد نسبة مئوية لقدرة الشركة لتحمؿ المخاطر التي قد تتعرض ليا. ىذا وقد تـ 

الوصفي التحميمي في إعداد الدراسة مف خالؿ جمع البيانات مف مصادرىا األولية والثانوية، حيث تـ 
 05اسة. ىذا وقد تـ توزيع إعداد استبانة خصيصًا ليذا الغرض، والذي تـ توزيعيا عمى مجتمع الدر 

نات ( لتحميؿ البياSPSSبرنامج التحميؿ اإلحصائي ) استخداـمنيا، وقد تـ  05استبانة تـ استالـ 
تساىـ عممية متابعة  وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج كاف أىميا:، فرضيات الدراسة واختبار

تقييـ اإلجراءات مف قبؿ المدققيف الداخمييف لمتأكد مف مطابقتيا لمسياسات والموائح والقوانيف في عممية 
تقوـ أقساـ شركات التأميف ، المخاطر كذلؾ الرقابة عمييا بما يحقؽ الفائدة لشركات التأميف إدارةتفعيؿ 

في أنظمة الضبط الداخمي والرقابة الداخمية والتي بتطبيؽ أليات عمؿ تمكنيـ مف كشؼ نقاط الضعؼ 
يقوـ مجمس اإلدارة بتحديد المياـ ، تساعد في تقييـ ومتابعة المخاطر مف قبؿ المدققيف الداخمييف

والصالحيات التي تساعد إدارة التدقيؽ مف القياـ بعمميا وذلؾ بشكؿ واضح ومفيـو بما ال يتعارض مع 
 .شركات التاميف استقاللية المدقؽ الداخمي في

وقد خمصت الدراسة إلى العديد مف التوصيات أىميا: العمؿ عمى متابعة تطوير خدمات التدقيؽ 
حث الداخمي مف خالؿ زيادة الكفاءة والفاعمية لكي تمكنيـ مف متابعة تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر، 

يـ المخاطر التي يتـ التعرض ليا المدققيف الداخمييف عمى تقديـ المساعدة والخدمات الالزمة مف أجؿ تقي
، زيادة دور التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر مف خالؿ ووضع الحموؿ المناسبة القتراحيا عمى اإلدارة

تفعيؿ دور لجاف التدقيؽ رة لتوضيح مدى االىتماـ بالمخاطر، دااالىتماـ برفع تقارير دورية لمجمس اإل
في متابعة مياميا االشرافية عمى التدقيؽ الداخمي لزيادة استقالليتيا، تدعيـ مقومات استقاللية التدقيؽ 

ـ بأداء ميامة عمى أكمؿ وجوالداخمي بشكؿ مستمر وذلؾ لكي    .يتمكف مف القيا



خ  
 

  Abstract 

The role of internal audit in evaluate the effectiveness of risk management 

in insurance companies operating in Palestine 

(An applied study) 

The study aimed to identify the role of internal audit in evaluate the 

effectiveness of risk management in insurance companies operating in 

Palestine, with the presentation to the concept of risk management, in addition 

to internal auditing and its international standards. This has been tacked on the 

concept of solvency margin in insurance companies, which has a role in 

determining percentage of the company's ability to take expected risks. This 

approach has been used in the preparation of analytical descriptive study by 

collecting data from primary and secondary sources, where a questionnaire was 

prepared specifically for this purpose, which was distributed among the 

population of the study. Fifty questionnaires were distributed; forty of them 

were collected. Statistical analysis (SPSS) to analyze the data and test 

hypotheses was used: The study achieved many results. The most important 

results are: The follow up process of evaluating procedures by internal auditors 

contributes in assuring their accordance to policies, regulations and laws in the 

control and activation process of risk management and monitoring it for the 

benefit of insurance companies. Departments at insurance companies 

implement work mechanisms that help them discover weakness points in the 

internal control systems and internal audit, assisting in evaluating and 

monitoring risks by internal auditors. The board of directors specifies the duties 

and responsibilities that help the audit management in performing its work in a 

clear and reasonable way with no contradiction with the independence of the 

internal auditor at the insurance companies. 

The study concluded with many recommendations that include: working 

on further development of internal audit services through increased efficiency 

and effectiveness in order to enable them to continue activating the principles 

of risk management, Urged internal auditors to provide assistance and services 

necessary for exposure assessment the risks and develop appropriate solutions 

to propose to the administration, Increase the role of internal audit in risk 

management through writing a reports regularly to the Board of directors to 

clarify the extent of the interest risk management, Activating the role of audit 

committees in the follow-up to the supervisory functions of internal audit to 

increase their independence, strengthening the work teams of internal audit 

with auditors who have knowledge which enables them to perform operations 

associated with risk management.  
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شكزَتقدٌز
الشكر والحمد هلل عز وجؿ عمى االنتياء مف ىذه الدراسة، أدعو اهلل أف ينفعني وينفع المسمميف 
بيا، كما أتقدـ بالشكر والتقدير لكؿ مف أسيـ بإخراج ىذه الدراسة إلى النور، وأخص بالذكر أستاذي 

ما قدمة لي  عمى تفضمو بقبوؿ اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة وعمى الدكتور/ ماىر موسى درغاـالفاضؿ 
مف النصح والتوجيو واإلرشاد إلثرائيا، وعمى صبرة وطولة بالو وحكمتو في سبيؿ تسييؿ ُخطاي، فجزاه 

 اهلل كؿ خير وجعمة نبراسًا لمعمـ والمعرفة.

واتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف ألعضاء لجنة المناقشة لتفضميـ بقبوؿ مراجعة ىذه الدراسة 
 ومناقشتيا.

الشكر لألساتذة المذيف تفضموا بتحكيـ أداة الدراسة لما قدموه لنا مف نصائح  كما واتقدـ بجزيؿ
 وتوجييات كاف ليا األثر البناء في تعزيز اداة الدراسة.

كما أتوجو بالشكر إلى كؿ مف شركات التأميف وىيئة سوؽ رأس الماؿ ومكاتب التدقيؽ والعامميف  
 دراسة.لدييـ لما قدموه لي مف تسييالت إلنجاز ىذه ال

رشاد عبر  كما أتقدـ بالشكر إلى الجامعة اإلسالمية إدارتًا وأساتذتنا لما أمدوني بو مف عوف وا 
 فترة دراستي بيا.

وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر الموصوؿ إلى كؿ مف مد يد العوف إلخراج ىذا العمؿ إلى حيز 
ينفع ما وال بنوف إلى مف أتى اهلل  الوجود، سائاًل المولى عز وجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتيـ يوـ ال

 بقمب سميـ.

أسألاهللتعاىلأنٌىفعىامباعهمىاَآخزدعُاواأناحلمدهللربانعاملني
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 :مقدمة
 االقتصادعتبر أحد قطاعات تقديـ الخدمات في تو  مواؿ،تعتبر شركات التأميف مف أىـ شركات األ

ف طبيعة أعماليا الرئيسة تتركز إ، حيث االقتصادالفمسطيني والتي يعتبر لو دور كبير في تشغيؿ عجمة 
األطراؼ ذات العالقة باإلضافة إلى بعض المخاطر التي تواجيو  ،ىذا القطاع تواجيوالمخاطر التي في 
المؤمف ليـ، وبالتالي إف ىذا القطاع يحتاج إلى تفعيؿ إدارة المخاطر حتى يتمكف مف السيطرة عمى مف 

األطراؼ ذات  تواجيوتمؾ التي باإلضافة إلى  تواجيوالمخاطر التي يمكف أف  ىفاديتلكي  أعمالو
اإلدارية والتي تساىـ في رفع  ةالداخمي دور كبير في تفعيؿ ىذه األدا لمتدقيؽ. ومف ىنا نجد أف العالقة

 كفاءة عمؿ الشركات.

مرتبطة بشكؿ مباشر  ألنياوتعد المخاطر التي تتعرض ليا شركات التأميف مف أصعب المخاطر 
التعويضات التي يمكف أف تمؾ مف أقساط لتغطية  ونيالمستقبمية لمدى كفاية ما يتـ جَ بالتوقعات 

جميع الشركات والتي تعتبر ضمف  تواجيوتواجييا، ىذا باإلضافة إلى المخاطر األخرى التي يمكف أف 
 اإلطار العاـ ألي نشاط.

ظيارىا إلدارة المؤسسة  ةوفعال ةكبير أىمية  لمتدقيؽ الداخميلذلؾ فإف  في متابعة ىذه المخاطر وا 
المبكر لممؤسسات لتالفي أي أخطار  اإلنذار أداةكي يتـ وضع الحموؿ المناسبة لمواجيتيا. فيي تعتبر 
 يمكف أف تحدث في المستقبؿ أو التقميؿ مف حدة تأثيرىا.

، إذ بمغت 5535في عاـ كما القومي  الناتجمف إجمالي %5.6 نسبتوويمثؿ قطاع التأميف ما 
 150مقارنة بػ  5535مميوف دوالر في نياية عاـ  300 قيمتوالتأميف في فمسطيف ما إجمالي األقساط 

كذلؾ بمغت إجمالي موجودات قطاع التأميف ما  %،0 تراجعبنسبة  5533مميوف دوالر في نياية عاـ 
. كؿ ىذا (www.pcma.ps-30/06/2013) 5535مميوف دوالر كما في نياية عاـ  105عف  يقرب

القطاع ودراسة المخاطر التي تواجيو، وبحث مدى تأثير التدقيؽ الداخمي عمى  بيذا باالىتماـلجدير 
 تفعيؿ إدارة ىذه المخاطر.
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 مشكمة الدراسة:
والتي تمثمت بالتعثر  المشكالتالعديد مف الشركات في الفترة األخيرة العديد مف  تبعد أف واجي

اإلدارية وذلؾ عمى المستوى العالمي وباإلضافة  المشاكؿالمالية، باإلضافة إلى العديد مف  واالنييارات
في  واالنييارات، وقد تركزت معظـ ىذه التعثرات اإلقميميو المحمي بعض الشركات عمى المستوى 

 التنبؤشركات األمواؿ وتحديدًا البنوؾ وشركات التأميف. وعمية كثر الحديث عف دور الجيات الرقابية في 
عمى إدارة  قدرتوبيا ومدى  المشكالت والتنبؤوتحديدًا دور التدقيؽ الداخمي في إدارة ىذه  المشكالتبيذه 

 المخاطر التي يمكف أف تواجو الشركات.

مى المستوى المحمي واجة العديد مف المخاطر في اآلونة االخيرة والذي وحيث أف قطاع التأميف ع
د تعثر ببعض و كذلؾ وجوىي المؤسسة العربية لمتأميف شركات الأدى بدورة إلى تصفية إحدى ىذه 

اإلدارة العامة لمتأميف وىي إحدى  –الشركات التي ال ذالت قائمة، مما دعا ىيئة سوؽ رأس الماؿ 
مى ىذا القطاع وىي الجية الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص لشركات التأميف بتوسيع الجيات الرقابية ع

نطاؽ عمميا الرقابي مف خالؿ دراسة البيانات المالية بشكؿ ربع سنوي باإلضافة إلى إلزاـ الشركات 
 بتقديـ تحميؿ كامؿ الحتساب ىامش مالءتيا كذلؾ تـ تحديد حد أدنى ليذه النسبة والتي تعتبر مؤشر
لقدرة الشركة عمى مواجية التزاماتيا. كذلؾ قامت اإلدارة العامة لمتأميف بعمؿ دراسة إكتوارية لجميع 

وذلؾ لتحديد مدى قدرتيا كتوارية سنوية، إكذلؾ فرضت عمييـ بتقديـ دراسة شركات التأميف المرخصة 
يـ خطة مستقبمية لتفادي عمى مواجية المخاطر المستقبمية، والطمب مف الشركات التي تواجو اخطار بتقد

 ىذه المخاطر.

ىذا وقد تطور المفيوـ بشأف إدارة المخاطر عمى المستوى النظري والعممي، بعد ىذه التعثرات 
 مفمف قبؿ الباحثيف والميتميف  التساؤالتاألخيرة. كذلؾ زادت  اآلونةالتي مرت عمى الشركات في 

عف دور التدقيؽ الداخمي في إدارة ىذه المخاطر وكيفية تفعيؿ دورة لمحد  واالقتصاديالمجتمع المالي 
مف األخطار التي قد تواجيو الشركات، لكؿ ذلؾ أثيرت التساؤالت حوؿ ىذا الموضوع لمعرفة مدى 

 في الشركات وتحديدًا شركات األمواؿ. تطبيقو

التدقيؽ ما دور "التالي: س الرئيوبناًء عمى ما تقدـ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ  
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس  .في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف" الداخمي
 التالية:الفرعية  األسئمة
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تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف لالداخمي  المدقؽمف قبؿ إجراءات عمؿ ما مدى تطبيؽ  -3
 ؟العاممة في فمسطيف

في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في لمتدقيؽ بالمعايير المينية  االلتزاـما مدى  -5
 ؟فمسطيف

لتفعيؿ إدارة المخاطر  الداخميالمدقؽ المنبثقة عف مجمس اإلدارة عمى  التدقيؽما مدى تأثير لجاف  -1
 ؟في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة دورة في تفعيؿ و المدقؽ الداخمي  استقالليةما مدى تأثير  -0
 ؟في فمسطيف

 ؟خمي بشكؿ فعاؿ في إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفالدا ؽيدقتاليساىـ  ىؿ -0

 :أىمية الدراسة
 ةيعمم في فاعالً  كوفي أف الواجبالداخمي  التدقيؽ نشاط لدور انيايتب في الدراسة أىميةتتمثؿ 

وتفعيؿ  فيوتحس موييتق بيدؼ وذلؾ التي قد تواجو شركات التأميف العاممة في فمسطيف. المخاطر إدارة
مف خالؿ إظيار األسس والضوابط التي تحكـ أداء  المخاطر إدارة عممية المتطمبات التي تقوـ عمييا

وما سيترتب وتقييميا بما يتناسب وأسس إدارة المخاطر المعتمدة عمميات الفي متابعة التدقيؽ الداخمي 
 عمى ذلؾ إلدارة شركات التأميف.

داء الميني لشركات، وذلؾ والذي سيظير دور التدقيؽ الداخمي في العمؿ عمى رفع الكفاءة واأل
اطر سيظير مف خالؿ نتائج االعماؿ باإلضافة إلى مؤشرات قياس مدى قدرة الشركة عمى تحمؿ المخ

دمة العمالء والمجتمع والذي خمثؿ نسبة ىامش المالءة والنسبة المالية، ىذا باإلضافة إلى القدرة عمى 
سيؤثر عمى قدرة الشركات عمى المنافسة وتطوير العمؿ باإلضافة إلى تحقيؽ نمو في الموجودات 

 وحقوؽ المالؾ.

 :أىداؼ الدراسة
في شركات إدارة المخاطر  فاعميةمدى تطبيؽ المدقؽ الداخمي إلجراءات عمؿ تساىـ في معرفة  -3

 التأميف العاممة في فمسطيف.
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إدارة المخاطر في شركات  فاعميةالداخمي بالمعايير المينية في  المدقؽ التزاـدى مالوقوؼ عمى  -5
 التأميف العاممة في فمسطيف.

في شركات إدارة المخاطر  بتقييـ ومتابعة أداءالداخمي المدقؽ عمى  التدقيؽمدى تأثير لجاف بياف  -1
 التأميف العاممة في فمسطيف.

إدارة المخاطر في وفاعمية  استقالليةممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا ب تأثيرمدى التعرؼ عمى  -0
 شركات التأميف العاممة في فمسطيف.

مي وفاعمية إدارة المخاطر في شركات التأميف لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخ تأثيرمعرفة مدى  -0
 .العاممة في فمسطيف

 فرضيات الدراسة:
 التالية: الفرضياتعمى مشكمة الدراسة تـ وضع  اإلجابةولكي تحقؽ الدراسة أىدافيا وكذلؾ 

 الفرضية األولى:
فاعليحوتطثيقالوذققالذاخليإجراءاخعولتين(5.50)عند مستوى داللة توجد داللو إحصائية 

 .شركاخالتأهينإدارجالوخاطرفي

 الفرضية الثانية: 
الداخمية التدقيؽ الداخمي بمعايير  المدقؽ التزاـبيف  (5.50)عند مستوى داللة توجد داللو إحصائية 

 إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف. فاعميةو 

 الفرضية الثالثة:
بيف قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر  (5.50)توجد داللو إحصائية عند مستوى داللة 

 إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف.أداء  فاعميةو 
 الفرضية الرابعة:

ممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا  بيف (5.50)عند مستوى داللة توجد داللو إحصائية 
 باستقاللية وفاعمية إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف.

 الفرضية الخامسة:
عمى المدقؽ الداخمي  التدقيؽبيف مدى تأثير لجاف  (5.50)توجد داللو إحصائية عند مستوى داللة 

 إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف. فاعميةو 
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 الفرضية السادسة:

بيف متوسطات أراء عينة الدراسة حوؿ  (5.50)عند مستوى داللة ذات داللو إحصائية فروؽ توجد 
إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف تعزى تقييـ فاعمية دور المدقؽ الداخمي في 

 .(، الشيادات العمميةسنوات الخبرة المؤىؿ العممي،، الشخصية )العمرلمبيانات 

 ويوضح الشكؿ التالي العالقة بيف المتغيرات التابعة والمستقمة:
(3.3)شكؿ رقـ 

 نمىرج انذساست
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 :السابقةالدراسات 
(، بعنواف: "تطوير إجراءات التدقيؽ الداخمي لضبط األداء المالي 2012دراسة )أبو عمي،  -1

 واإلداري في شركات التأميف العاممة في فمسطيف".

عمى مدى تطوير إجراءات التدقيؽ الداخمي وقدرتيا عمى ضبط األداء ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
 .المالي في شركات التأميف، وذلؾ مف خالؿ تقييـ أنظمة التدقيؽ الداخمي المتبعة في تمؾ الشركات

عدد مف شركات التأميف لوجود  افتقاروقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج كاف اىميا:  
عدـ وجود قانوف يمـز الشركات بضرورة تكويف دوائر تدقيؽ و دوائر تدقيؽ داخمي ضمف ىيكميا اإلداري، 

ف داخمي،  ىناؾ القميؿ مف الشركات العاممة في فمسطيف تقوـ بتطبيؽ مفاىيـ حديثة إلجراءات التدقيؽ وا 
ف او  %،60.35الداخمي حيث بمغ الوزف النسبي  لقياـ بإجراءات التدقيؽ الداخمي التفصيمية لمعمميات ا 

سواء بالتدقيؽ عمى أساس العينات أو التدقيؽ الشامؿ ال يشمؿ كافة فروع الشركات، كذلؾ وجود قصور 
في تطوير إجراءات التدقيؽ التي تيدؼ إلى متابعة ما توصمت إلية عممية التدقيؽ مف نتائج وما تـ 

 تحديده مف توصيات.

ت لمعديد مف التوصيات أىميا: العمؿ عمى زيادة االىتماـ بوظيفة التدقيؽ الداخمي وقد خمص
وتفعيؿ دورىا لما ليا مف أثر مباشر في ضبط األداء المالي، ضرورة اىتماـ كافة دوائر التدقيؽ الداخمي 

لتطوير  في شركات التأميف بتطبيؽ مفاىيـ حديثة إلجراءات التدقيؽ الداخمي، أف تسعى شركات التأميف
 دوائرىا بما  يتماشى مع التطور الحاصؿ في مجاؿ المينة.

في ضوء معايير إدارة المخاطر عمى ؽ الداخمي يدقتالأثر (، بعنواف: "2012دراسة )رضواف،  -2
 في قطاع غزة".التدقيؽ الدولية دراسة حالة البنوؾ الفمسطينية 

في إدارة المخاطر المصرفية في البنوؾ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تأثير التدقيؽ الداخمي 
 .التجارية في قطاع غزة وفقًا لمعايير التدقيؽ الدولية

وقد توصمت الدراسة إلى: وجود داللو إيجابية بيف تطبيؽ كؿ مف معايير السمات واألداء مف قبؿ  
بيف دور  أجيزة التدقيؽ الداخمي في المصارؼ وبيف إدارة المخاطر المصرفية، وجود داللو إيجابية

 المدقؽ الداخمي في إدارة المخاطر المصرفية ومدى إدراكو ألليات تطبيقيا.
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بعض التوصيات أىميا: ضرورة االىتماـ بنشاط التدقيؽ الداخمي في إلى وقد خمصت الدراسة 
شركات المصارؼ وتوفير اإلمكانيات الالزمة لتدعيـ مكانتيا داخؿ المصارؼ، ضرورة اىتماـ 

التدقيؽ الداخمي مف ناحية االستقاللية والمؤىالت، كذلؾ ضرورة تدريب المدققيف  التشريعات بمينة
 الداخمييف في إدارة المخاطر وكيفية مواجيتيا وتقييميا.

ي المصارؼ ف"دور المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر  :(، بعنواف2011دراسة )المدىوف،  -3
 العاممة في قطاع غزة".

التعرؼ عمى دور المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في المصارؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى 
العاممة في قطاع غزة، مع استعراض لمفيوـ التدقيؽ الداخمي في المصارؼ، وأىميتو وأىدافو ومبادئو، 

 والتطرؽ إلى دور المدقؽ الداخمي في إدارة المخاطر في المصارؼ.

المدقؽ الداخمي بأىمية دورة لدى أىميا: وجود وعي وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج 
في تفعيؿ إدارة المخاطر في المصارؼ، كما يدرؾ أىمية وجود نظاـ محكـ ألعماؿ التدقيؽ الداخمي، 

أنو  لىوأىمية قيامة بمراقبة وتقييـ نظاـ إدارة المخاطر القائـ في المصرؼ، كذلؾ توصمت الدراسة إ
نما دورة يتمثؿ في تقديـ االستشارات ليس مف مياـ التدقيؽ الداخمي  دارتيا وا  تحديد المخاطر وا 

دارة المخاطر لضماف  تنسيؽوالتوصيات بشأف إدارة المخاطر، والبد مف وجود  بيف التدقيؽ الداخمي وا 
 سير العمؿ بكفاءة.

دارة المخاطر في عدة وقد خمصت إلى  توصيات أىميا: زيادة التنسيؽ بيف المدقؽ الداخمي وا 
رؼ، والعمؿ عمى زيادة االىتماـ بتنمية قدرات المدققيف الداخمييف، والعمؿ عمى تعزيز الميارة المصا

والمعرفة لدى المدقؽ الداخمي. كما أوصت بالعمؿ عمى تدعيـ مقومات استقاللية المدقؽ الداخمي 
 ليتمكف مف القياـ بأداء ميامو عمى أكمؿ وجو.

لمراجعة الداخمية في إدارة المخاطر: دراسة ميدانية "دور ا :(، بعنواف2011دراسة )البجيرمي،  -4
 عمى المصارؼ السورية(.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى مساىمة وظيفة التدقيؽ الداخمي وفاعميتيا في عممية إدارة 
وقد توصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا: ال  ة العامة والخاصة.ريالمخاطر في المصارؼ السو 

يوجد مساىمة فعالة لنشاط التدقيؽ الداخمي في عممية إدارة المخاطر في المصارؼ السورية العامة. 
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يساىـ نشاط التدقيؽ الداخمي بشكؿ فعاؿ في عممية إدارة المخاطر في المصارؼ السورية كذلؾ 
اء العامميف في قسـ التدقيؽ الداخمي والعامميف في قسـ المالية في ال يوجد اختالفات بيف أر و الخاصة. 

ف قبؿ المصارؼ بأىمية حصوؿ معدـ اىتماـ باالضافة إى كؿ مف المصارؼ العامة والخاصة. 
 عاممييا في قسـ التدقيؽ الداخمي عمى شيادات مينية دولية في ىذا المجاؿ.

ا: ضرورة تفعيؿ دور نشاط التدقيؽ الداخمي في إلى العديد مف التوصيات أىمي الدراسة وقد خمصت
عممية إدارة المخاطر في المصارؼ لتساعد في مواجية األزمات المالية المستقبمية. ضرورة اىتماـ 
المصارؼ العامة بشكؿ كبير بعممية إدارة المخاطر لدييا. اإلسراع في إحداث قسـ مستقؿ لمتدقيؽ 

 ستقاللية الكافية لمقياـ بواجباتو مف خالؿ تبعية لمجنة التدقيؽ.صارؼ العامة يتمتع باالملالداخمي في ا

 ": دراسة تحميمية(، بعنواف: "إدارة مخاطر التأميف التعاوني اإلسالمي2011دراسة )العالونة،  -5

ف التعاوني، وعمية تبيف أف معظـ المخاطر ترتبط يمخاطر التأمدراسة إدارة ىدفت الدراسة إلى 
المالية لمحفظة التأميف التعاوني، وأف ىذه المخاطر يعبر عنيا بالعجز عف دفع كؿ بالسيولة والمالءة 

التعويضات المطموبة، إضافة إلى مجموعة مف مخاطر فرعية قد تكوف أخطر مف المخاطر الرئيسية 
، ومخاطر التصفية. وترتكز أساليب إدارة الخطر في استخداـ الفائض مثؿ مخاطر السمعة التجارية

 عمى فكرة القرض الحسف في سد ىذا العجز إف حصؿ. التأميني

بتخصيص مخصصات عمى شكؿ صندوؽ لمواجية المخاطر لو ذمة مالية الدراسة  توقد أوص
منفصمة، كما أف الباحث ال يشجع قياـ القائميف عمى التأميف التعاوني بالخوض في عمميات تمويمية قد 

و، إضافة إلى أف مسألة تأميف السيولة بسرعة مف تبعدىا عف مشروعيتيا أو عف اإلطار التي ىي في
 ىذه العمميات يكتنفيا بعض المخاطر والتكاليؼ الجديدة وىي في غنى عنيا.

(، بعنواف: "قياس ىامش المالءة في صناعة التأميف السورية: دراسة 2011دراسة )حسف،  -6
 مقارنة".

أىميتيا في شركات التأميف وكذلؾ ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مفيوـ ىامش المالءة المالية و 
التشابو واالختالؼ بينيما في  وطرؽ قياسيا عمى المستوى الدولي وعمى مستوى سورية، وكذلؾ أوج

سبيؿ دراسة إمكانية تطوير ىذه الطرؽ والقواعد بما ينسجـ والتطورات الدولية في ىذا المجاؿ وبما يخدـ 
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ميف السوري. وقد أظيرت النتائج أف نظاـ المالءة في سورية أقرب ما يكوف في مكوناتو إلى أقطاع الت
 نظاـ المالءة األمريكي. 

وقد خمصت الدراسة إلى التوصية باالىتماـ بشكؿ أكبر لبناء نظاـ مالءة أكثر شمواًل وتكاماًل وذلؾ 
( التركيز عمى التقييـ 5لمالءة. ( األخذ بالحسباف مختمؼ المخاطر عند احتساب ىامش ا3مف خالؿ 

ركبات ىامش المالءة لتقديـ فائدة أكبر لمستخدمي البيانات المالية. ب مُ االمنسجـ مع السوؽ عند حس
س الماؿ المطموب أ( إجراء بحوث ودراسات لتطبي نموذج خاص بشركات التأميف السورية لحساب ر 1

 في ىامش المالءة.

واف: "مدى التزاـ شركات التأميف األردنية المدرجة في (، بعن2011دراسة )الفرح وآخروف،  -7
 رصة عماف بالمعايير المينة لمتدقيؽ الداخمي: دراسة ميدانية".و ب

ىدفت الدراسة إلى بياف مدى التزاـ شركات التأميف األردنية المدرجة في بورصة عماف بالمعايير 
 درجة االلتزاـ.المينية لمتدقيؽ الداخمي، ومعرفة أثر حجـ الموجودات عمى 

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف اىميا: إف شركات التأميف األردنية تمتـز بمعايير التدقيؽ 
مما يدؿ عمى اإلدراؾ المبكر لدور التدقيؽ الداخمي في ىذا القطاع.  %70الداخمي بنسبة وصمت إلى 

ورقابة جودة الدقيؽ  %،77نية ومعايير العناية المي %75بمغت نسبة االلتزاـ بمعايير االستقالؿ 
وطبيعة  %73دارة المخاطر إوتقييـ وتطوير  %،76إدارة أنشطة التدقيؽ الداخمي  %،75الداخمي 

عدـ وجود عالقة بيف مدى التزاـ شركات التأميف األردنية بمعايير  %.0تخطيط وتنفيذ عممية التدقيؽ 
 .التدقيؽ الداخمي وحجـ الشركة ممثاًل في إجمالي األصوؿ

وقد خمصت إلى العديد مف التوصيات أىميا: يجب عمى إدارة شركات التأميف عدـ تكميؼ المدققيف 
الداخمييف بأية أعماؿ تنفيذية قد تؤثر عمى االستقالؿ الفعمي لممدقؽ الداخمي. ضرورة عقد الدورات 

ـ سموكيـ الميني، التدريبية لممدققيف الداخمييف لمواكبة كؿ ما يستجد مف متطمبات ومعايير ونظـ تحك
وتنمية قدراتيـ عمى أداء مياميـ بكفاءة وفاعمية. ضرورة قياـ شركات التأميف األردنية بتعييف الموظفيف 

 المؤىميف تأىياًل كافيًا خاصة مف تخصص المحاسبة في إدارة التدقيؽ الداخمي.

لمخاطر التشغيمية (، بعنواف: "أثر الرقابة والتدقيؽ الداخمي في تحجيـ ا2011دراسة )الصواؼ،  -8
 العراؽ". –في المصارؼ التجارية: دراسة حالة في مدينة الموصؿ 
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 واستمراريتيا المصارؼ حماية في الداخمي والتدقيؽ الرقابة ودور أىمية عمى التأكيد الدراسة إلى ىدفت

 نتائج عمى واعتماًدا التشغيمية. المخاطر تحجيـ في الداخمي والتدقيؽ الرقابة تأثير تحديد مف خالؿ وذلؾ

 أفراد غالبية تفاؽإعديد مف النتائج أىميا: ى اللإ التوصؿ تـ وأىدافو البحث فرضية دعمت التي التحميؿ

 إدارة بيف معنوية ارتباط عالقة ىناؾ .التشغيمية المخاطر درء في الداخمي والتدقيؽ الرقابة أىمية عمى العينة

 إدارة دعـ في الداخمي والتدقيؽ دور الرقابة يبيف بدوره وىذا التشغيمية المخاطر وأنواع المصرؼ في الخطر

  .الخطر

 الداخمية الرقابة مف اليدؼ يكوف أف عمى التوصيات أىميا: التأكيدقد أوصى الباحث إلى وعمية 

 الظروؼ ظؿ في المصرؼ يتعرض ليا قد التي األخطار حجـ وتقميص األخطاء تقميؿ ىو والتدقيؽ

 التطور لمقابمة .بمداف العالـ أكثر عمى سمبية آثار مف النقدية العالمية األزمة تركتو وما العالمية االقتصادية

 اإلجراءات وضع بالعمؿ،  تحيط التي المخاطر مستوى مراقبة الضروري مف أصبح بو المرتبطة والمخاطر

 وأىميتيا المصرفية المخاطر إلدارة الفيـ إف .المخاطر ليذه السمبية اآلثار عمى لمسيطرة الالزمة الرقابية

 وأنواعيا بالمخاطر الكامؿ عمى اإللماـ القائمة الرقابة إجراءات عمى يعتمد الذي لممخاطر الذاتي والتقويـ

 أف الضروري مف التي أىدافيا تحقيؽ وفؽ والتدقيؽ الداخمية الرقابة نظاـ كفاءة تقويـ  .وتقويميا وتحميميا

 .وفعاليتيا لألعماؿ العامة والضوابط والتنظيـ الرقابة الداخمية نظاـ كفاءة عمى تشتمؿ

(، بعنواف: "دور لجنة التدقيؽ في تحسيف وظيفة التدقيؽ الداخمي في 2009دراسة )المرعي،  -9
 شركات التأميف األردنية: دراسة ميدانية".

قد تـ تطبيؽ ىدفت الدراسة لبياف دور لجنة التدقيؽ في تحسيف وظيفة التدقيؽ الداخمي، ىذا و 
شركة، وقد توصمت الدراسة إلى أنو يوجد دور  58الدراسة عمى شركات التأميف األردنية والبالغ عددىـ 

لمجنة التدقيؽ في تعزيز استقاللية التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف األردنية حيث أف لجنة التدقيؽ 
نظيمي مما يعزز مف استقالليتيا، ويسمح ليا تتأكد مف أف موقع دائرة التدقيؽ الداخمي تقع في الييكؿ الت

القياـ بواجباتيا. كذلؾ يوجد دور لمجنة التدقيؽ في مراجعة أنشطة التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف 
األردنية، كذلؾ وجود دور لمجنة التدقيؽ في تحسيف خطة عمؿ التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف 

 ير التدقيؽ الداخمي حوؿ أي أمور جوىرية تظير خالؿ العمؿ.األردنية، وذلؾ مف خالؿ مناقشة مد
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 وبشكؿ دورية اجتماعات التدقيؽ لجنة تعقد أف ضرورة وقد خمصت إلى العديد مف التوصيات أىميا:

 لجاف تشكيؿ يتـ أف وضرورة بأوؿ، أوالً  الشركة في واألحداث كافة األمور لمتابعة الداخمي المدقؽ مع دائـ

 .ومحاسبية مالية ذي خبرة أعضاء مف التدقيؽ

(، بعنواف: "دور لجاف المراجعة في تفعيؿ اإلجراءات الحاكمة في 2007دراسة )بصفر،  -10
 دراسة ميدانية". :شركات المساىمة بالمممكة العربية السعودية

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الذي تقوـ بو لجاف المراجعة لتفعيؿ اإلجراءات الحاكمة 
ع الخارجي، اجفي الشركات المساىمة السعودية مف خالؿ القوائـ المالية، ونظاـ الرقابة الداخمية، والمر 

دارة المخاطر.  والمراجع الداخمي وا 

وأظيرت النتائج وجود دور لمجاف المراجعة في تفعيؿ اإلجراءات الحاكمة في الشركات المساىمة 
الرقابة الداخمية والذي يساعد عمى حماية أصوؿ الشركة  السعودية مف خالؿ اإلشراؼ والرقابة عمى نظـ

ال يوجد دور لمجاف المراجعة في تفعيؿ اإلجراءات الحاكمة مف  أنووحقوؽ المساىميف والمستثمريف. إلى 
دارة المخاطر. مما قد يؤدي  خالؿ اإلشراؼ والرقابة عمى القوائـ المالية والمراجع الخارجي والداخمي وا 

نيـ يعتمدوف عمى القوائـ إقية لدى المساىميف والمستثمريف وعدـ الثقة لدييـ حيث إلى عدـ المصدا
 المالية.

وقد خمصت إلى العديد مف التوصيات أىميا: تفعيؿ اإلجراءات الحاكمة في الشركات المساىمة 
 اإلشرافي والرقابي. ضرورة العمؿ عمى الربط بيف التدقيؽالسعودية مف خالؿ االىتماـ بدور لجاف 

الييئات والمنظمات ذات العالقة لعدـ تعارض المصالح بينيـ. ضرورة العمؿ عمى تطوير الشركات بما 
يتناسب مع العولمة باستخداـ أجيزة تكنولوجيا المعمومات. توجيو المزيد مف األبحاث والدراسات لدارسة 

متغيراتو مع أىميتو دور لجاف المراجعة في تفعيؿ اإلجراءات الحاكمة نظرًا لتشعب مجتمع البحث و 
 العممية والعممية.

(، بعنواف: "دور المدقؽ الداخمي في إدارة المخاطر في البنوؾ 2007دراسة )جمعة والبرغوثي،  -11
 التجارية األردنية: دراسة ميدانية".

ت الدراسة إلى قياس مدى قياـ المدققيف الداخمييف بدورىـ في إدارة المخاطر في البنوؾ التجارية فىد
األردنية، وقد اوضحت النتائج أف المدققيف الداخمييف يقوموف بدورىـ في إدارة المخاطر في البنوؾ 
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نت تممؾ المتعمقة ، كما أف أفضؿ النتائج لمتغيرات الدراسة كا%(83)التجارية األردنية بمستوى بمغ 
ثـ التعرؼ عمى بيئة الرقابة بمستوى  %(،85)بالتعرؼ عمى أنشطة الرقابة حيث بمغت مستوى 

جراءات %(85)  االتصاالت، ثـ إجراءات %(83)ليا بمستوى  االستجابة، تـ تحديد وتقييـ المخاطر وا 
اقبة فعالية إدارة المخاطر ، وأخيرًا اإلجراءات الالزمة لمر %(78)الفعالة وتجميع المعمومات بمستوى 

 .%(77)بمستوى 

دارة  ىذا وقد قدمت الدراسة بالعديد مف التوصيات لكؿ مف البنؾ المركزي وبورصة األوراؽ المالية وا 
البنوؾ األردنية والمدققيف الداخمييف وكاف أىميا: تطوير مفيوـ إدارة المخاطر والتعريؼ بأنواع المخاطر 

التجارية األردنية، إلزاـ البنوؾ بتطبيؽ معايير التدقيؽ الداخمي الصادرة عف  المختمفة التي تواجو البنوؾ
لجنة  فمعيد المدققيف الداخمييف كجزء ال يتجزأ مف اإلطار المتكامؿ إلدارة المخاطر الصادر ع

COSO كذلؾ إلزاـ الشركات األردنية بصفة عامة والبنوؾ بصفة خاصة بنشر تقرير مستقؿ عف إدارة ،
 ضمف التقرير السنوي. المخاطر

"إدارة مخاطر التمويؿ والستثمار في المصارؼ: مع التعرض  :(، بعنواف2005دراسة )شاىيف،  -12
 .لواقع المؤسسات المصرفية العاممة في فمسطيف"

 التمويمية لمعمميات المصرفية المخاطر بإدارة تتعمؽ أساسية مشكمة ىدفت الدراسة إلى تحميؿ
 المخاطر تمؾ وأنواع طبيعة إلى بالمناقشة التعرض خالؿ مف وذلؾ المصارؼ، في واالستثمارية

 العديد ىناؾ أف البحث أوضح وقد. عنيا الناتجة السمبية واآلثار نشوئيا ومسببات فييا المؤثرة والعوامؿ
 السوؽ في االستثمار أعماؿ عمى تسري التي المخاطر وىي النظامية المخاطر منيا المخاطر مف

 استثناء، دوف المستثمريف كافة عمى وتؤثر العاـ االقتصادي والنشاط بالنظاـ وتتعمؽ البيئة عف وتنشأ
 مف وليست االستثمار ونوع طبيعة عف تنشا التي المخاطر وىي النظامية غير المخاطر أيًضا ومنيا
 مبيًنا المخاطر ىذه مف كؿ إدارة كيفية إلى بالمناقشة أيضا البحث وتطرؽ. العاـ المالي النظاـ طبيعة

 يستطيع فعاؿ رقابي نظاـ بناء مجاؿ في مفيدة تعتبر والتي عمييا، لمرقابة الالزمة والمتطمبات الضوابط
 . احتوائو عمى ويعمؿ الخطر عناصر تقييـ

 تقـو التي المصرفية والقوانيف الموائح تساعد :أىمياوقد تـ التوصؿ إلى العديد مف النتائج كاف 
 المخاطر إدارة نظاـ ويعتبر المخاطر، تحمؿ عف تنتج التي السمبية اآلثار مف الحد عمى بوضعيا المصارؼ

  الخطر عناصر لتقييـ الالزمة المعاصرة االتجاىات أحد
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 الالزمة التفصيمية المعمومات توفير عمىتساعد  التوصياتوقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف 

 ونظـ االئتماف، مخاطر إلدارة داخمي تقييـ نظاـ إنشاء أىميا ومف المخاطر تمؾ واحتواء تاار ر الق لترشيد

دارة قياس مف البنؾ تمكف معمومات  تعثر حالة ألي المبكر الكشؼ مف يمكف بما جيد بشكؿ المخاطر وا 

 .ائتماني

 بعنواف:  Badara and Saidin (2012)دراسة  -13

“The Relationship between Risk Management and Internal Audit 

Effectiveness at Local Government Level” 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف إدارة المخاطر وفعالية التدقيؽ الداخمي عمى 
وذلؾ مف خالؿ مراجعة ودراسة األدبيات السابقة والخاصة مستوى الحكومة المحمية في ماليزيا، 

فقد أسيمت ىذه الدراسة بزيادة حجـ االدبيات الخاصة بدراسة فعالية التدقيؽ  ةبالحكومة المحمية، وعمي
 الداخمي في إدارة المخاطر عمى المستوى الحكومي في ماليزيا.

إلى أف إدارة المخاطر تؤثر عمى فاعمية المدققيف الداخمييف عمى المستوى توصمت الدراسة ىذا وقد 
  المحمي.

العمؿ عمى دراسة متغيرات أخرى مع كؿ مف التدقيؽ بضرورة  وقد خمصت الدراسة إلى التوصية
دارة المخاطر دارة المخاطر وفاعمية إمثؿ دور االدارة كذلؾ ادراج متغير وسيط ما بيف  الداخمي وا 

 .التدقيؽ الداخمي

 بعنواف:  Alzeban and Sawan (2012)دساست  -14

“The role of Internal Audit function In the Public Sector Context in Saudi 

Arabia” 

ىذه الدراسة إلى تحديد دور التدقيؽ الداخمي في القطاع العاـ مف خالؿ التركيز عمى طبيعة  تىدف
وممارسة التدقيؽ الداخمي في المؤسسات التي تخضع لمتدقيؽ مف قبؿ ديواف المراقبة العامة. وقد 

 .مةمقاب 58المقابالت حيث تـ عمؿ اعتمدت الدراسة عمى 

أف األسس التي تقوـ عمييا معايير التدقيؽ السعودية ال ترتبط بشكؿ مباشر وتوصمت الدراسة إلى: 
ف ديواف المراقبة العاـ لو دور أساسي في تحديد أ باإلضافة إلىمع المعايير الدولية لمتدقيؽ الداخمي، 
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المطموب منيا إنشاء قسـ لمتدقيؽ الداخمي والذي  تآالمتطمبات الخاصة بإدارة المتابعة في جميع المنش
 يراقب مدى سالمة المعامالت المحاسبية وكذلؾ عمؿ المراقب المالي.

ضرورة تأىيؿ وتدريب وتوفير الموارد الالزمة لمعامميف في مجاؿ التدقيؽ لكما اوصت الدراسة 
 الداخمي.

 : بعنواف Institute of Internal Auditors (2011) دراسة -15

Internal Auditing Role in Risk Management. 

 الدور خالؿ تحميؿ مف المخاطر إدارة أداء تفعيؿ في الداخمي التدقيؽ دور بياف إلى الدارسة ىذه ىدفت

 الوصفي المنيج استخدمت الدارسة وقد المخاطر إدارة أداء لتفعيؿ المستحدثة والوسائؿ بو القياـ الواجب

 المتحدة الواليات مف كؿ في المدققيف الداخمييف معيد بيف بالتنسيؽ وتوزيعيا استبانة إعداد تـ كما التحميمي

 المخاطر، إدارة الداخمييف في لممدققيف ميـ دور ىناؾأف  إلى الدارسة ىذه توصمت وقد .وبريطانيا وايرلندا

 التدقيؽ خطة في وضع المدقؽ يساعد اإلدارة قبؿ مف المخاطر إدارة لمفيـو سميـ فيـ وجودباالضافة إلى 

 كاف التوصيات مف مجموعة إلى الدارسة وخمصت .األعماؿ مخاطر عمى القائـ التدقيؽ منيج تراعي التي

 إدارة نظاـ تطوير بشأف وتوصيات استشارات تقديـ مف الداخمييف لتمكينيـ المدققيف ميارات تطوير أىميا

 .بالمنشأة المخاطر

 بعنواف: Mariq (2008)دراسة  -16

“The Role of Internal Auditing in Risk Management in Joint Stock 

Companies an Empirical Survey” 

الدور الذي تقوـ بو إدارات المراجعة لداخمية في شركات المساىمة  استقصاءىدفت الدراسة إلى 
السعودية فيما يتعمؽ بإدارة المخاطر التي تتعرض ليا الشركات، وقد توصمت الدراسة إلى: أف إدارات 
المراجعة الداخمية تساىـ في إدارة المخاطر، كذلؾ إلى أف مدراء المراجعة الداخمية يشعروف بأىمية 

دارة المخاطر وأف المراجعة يجب أف تتجاوز الدور التقميدي في المراجعة المالية إلى دور دورىـ في إ
 فاعمية في المساىمة في إدارة المخاطر.و أكثر اىمية 

كذلؾ اوضحت الدراسة بأف مدراء المراجعة يحصموف عمى المعمومات الخاصة بالمخاطر التي 
أنيـ يستخدموف الطرؽ خارج الشركة، كذلؾ  واء مف داخؿ أوستتعرض ليا شركاتيـ بشكؿ مستمر 
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دارة المخاطر. كذلؾ تأثر استقالؿ المراجع الداخمي عندما يقوـ بدور إدارة المخاطر العممية والمنظمة إل
 التي تتعرض ليا الشركة.

 بعنواف:  Rudasungwa (2006)دراسة  -17

“The Role of The Internal Audit Function In Enhancing Risk 

Management In The Rwanda Social Security Fund (RSSF)." 
 

 الرواندي االجتماعي الضماف لدى صندوؽ الداخمي التدقيؽ وظيفة حالة يـيتق إلى الدراسة ىدفت
(RSSF) ..وكذلؾ دور المدققيف الداخمييف في تفعيؿ إدارة المخاطر 

المخاطر لدى صندوؽ الضماف االجتماعي الروندي ينبغي ىذا وقد توصمت الدراسة إلى أف إدارة 
أف تدار مف قبؿ مجمس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، عالوة عمى ذلؾ يمكف اف يقدـ المدققيف الداخمييف 

 اطر المحتممة والمحيطة بالصندوؽ.المساعدة الالزمة في تحديد وتقييـ وكذلؾ اإلبالغ عف المخ

 بعنواف:  Beasley and others (2006)دراسة  -18

“The Impact of Enterprise Risk Management on The Internal Audit 

Function” 

حيث  الداخمي،أنشطة ووظيفة التدقيؽ  عمى المخاطر إدارة تأثيرتوضيح  إلى الدارسة ىذه ىدفت
أف إلى الدراسة توصمت مؤسسة في العديد مف الدوؿ، وعمية  355الردود مف  عمىاعتمدت الدراسة 

إدارة المخاطر ليا أثر كبير عمى أنشطة التدقيؽ الداخمي، كذلؾ إف لجنة المراجعة واإلدارة المالية ليا 
بمدير التدقيؽ  االحتفاظضرورة مع دارة المخاطر، إأثر كبير في أنشطة التدقيؽ الداخمي المتعمقة في 

أكثر عرضو لمتأثر ألطوؿ فترة ممكنة، كذلؾ إف ميمات التدقيؽ الداخمي في القطاع المصرفي تكوف 
بإدارة المخاطر، واوصت بضرورة وجود نظاـ إلدارة المخاطر في المؤسسات مع أىمية وجود عالقة 

 سة.بيف إدارة المخاطر وبيف التدقيؽ الداخمي وذلؾ مف أجؿ خدمة أىداؼ المؤس

 :الحالية ما يميز الدراسة
ما تقدـ مف الدراسات السابقة سواء ليا عالقة بشكؿ مباشر أو غير مباشر بمشكمة  استعراضبعد 

دارة المخاطر، فقد استطاع الباحث مف خالؿ ىذه الدراسات  الدراسة والتي تناولو التدقيؽ الداخمي وا 
قاعدة إلعداد الدراسة وتصميـ فقرات تكويف إطار معرفي جيد حوؿ موضوع البحث والذي أعتبر 
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التي تعتبر اداة الدراسة المستخدمة مف أجؿ الوصوؿ لمنتائج، ىذا وتتفؽ ىذه الدراسة مع  االستبانة
الدراسات السابقة أعاله مف خالؿ دراسة المخاطر وأنواعيا وأليات إدارتيا، باإلضافة إلى التدقيؽ 

 ذه الدراسة حسب عمـ الباحث:الداخمي ومفيومة وأىمية إال أف ما يميز ى

أنيا مف الدراسات القميمة عمى المستوى المحمي التي تناولت مواضيع ليا عالقة بقطاع التأميف  -1
 والذي يعتبر ىو مجتمع الدراسة والذي لو دور حيوي وكبير في االقتصاد الفمسطيني.

 المحمي.عمى المستوى أنو لـ يتـ تناوؿ موضع إدارة المخاطر في شركات التأميف  -2
والذي  تطبيقيا عمى قطاع متكامؿ )شركات التأميف( والذي يمثؿ جزء ميـ مف القطاع المالي -3

 يصاحب انشطتة العديد مف المخاطر.
شموؿ عينة الدراسة بجميع المستويات اإلدارية داخؿ شركات التأميف وممف ليـ صمو بيذا القطاع  -4

 لنظر في عينة الدراسة.سواء رقابية أو تدقيؽ خارجي. والذي زاد مف وجات ا
نتائج الدراسة سوؼ تساعد مجتمع الدراسة والمتمثؿ في شركات التأميف في االىتماـ بكؿ مف  -5

 وظيفة التدقيؽ الداخمي وكذلؾ إدارة المخاطر.
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 انفصم انثاني

 في ششكاث انتأمينوهامش انمالءة  إداسة انمخاطش

 

 مقدمة -

 مفيوـ المخاطر -

 المخاطرالعوامؿ المؤثرة في  -

 تصنيفات المخاطر وأنواعيا -
 مفيوـ إدارة المخاطر في شركات التأميف -

 مفيوـ ىامش المالءة -

 أىمية المالءة المالية في شركات التاميف -

 العوامؿ المؤثرة في ىامش المالءة -

 قواعد قياس ىامش المالءة المالية في فمسطيف -
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 :مقذمت

إف المخاطر ىي شيء مواكب ومالـز لحياة اإلنساف كذلؾ ىي جزء مف عمؿ أي منشأة. لذا 
فالمخاطر تعتبر ُمبررًا مشروعًا ورئيسًا لمحصوؿ عمى الربح في المشاريع التي تيدؼ إلى تحقيؽ األرباح 

لتعرض عف طريؽ تقديـ خدماتيا لممجتمع الذي تعمؿ فيو وعميو يعرؼ الخطر في ىذا المجاؿ بأنو )ا
: 3870لخسارة أو ضرر(، كذلؾ ُيعَّرؼ بعدـ التأكد مف إمكانية تحاشي وقوع حدث سيء )رمضاف، 

35.) 

، أي أف في بالتزاماتياىذا وتعتبر المخاطر التي تواجيو شركات التأميف ىو عدـ قدرتيا عمى اإليفاء 
أو  احتياطياتتفوؽ قدرتيا المالية سواء كاف ذلؾ عمى شكؿ  بالتزاماتلحظة غير معمومة تكوف مطالبة 
 مخصصات فنية أو رأس ماؿ.

شركات التأميف ليس مف الخطر الناتج عف التعويضات التي قد  تواجيووالخطر الحقيقي التي قد 
تجاه حممة الوثائؽ فقط طالما أف ىذه التعويضات كانت ضمف حدود األقساط  التزاماتياتتحمميا مقابؿ 

التي تمت سواء عمى المدى القصي أو الطويؿ، ولكف الخطر األكبر ىو أف ىذه األقساط تـ حسابيا 
وفقًا لمخبرة وبدراسة الماضي وىذا ليس بالضرورة أف يتطابؽ مع ما ىو في المستقبؿ والذي يصعب في 

لى المخاطر التي كثير مف األحياف وذلؾ لتدخؿ عوامؿ مختمفة تؤدي إلى تقمبات في النتائج. باإلضافة إ
ف التقمبات غير المرغوب بيا والتي  قد تكوف ليا عالقة غير مباشرة طبيعة نشاط شركات التأميف. وا 
شركات التأميف وذلؾ لدراستيا مف  اىتماـتؤدي إلى زيادة كبيرة في التعويضات ىي التي تكوف محط 

 (.55579550أجؿ التغمب عمييا )أبو بكر، 

خاطر مف اندماج تطبيقات النظرية المالية والتأميف في القطاع المالي، ىذا وقد نشأت إدارة الم
وكاف التحوؿ مف االعتماد عمى إدارة التأميف إلى فكرة إدارة المخاطر المعتمد عمى اإلدارة في تحميؿ 
التكمفة والعائد والقيمة المتوقعة، والمنيج العممي التخاذ القرار في ظؿ ظروؼ عدـ التأكد، حيث كاف 

، ومف بيف أولى 3805عاـ Harvard Business ؿ ظيور لمصطمح إدارة الخطر في مجمة أو 
المؤسسات المالية التي قامت بإدارة مخاطرىا وممارسة إدارة الخطر ىي شركات األمواؿ كالبنوؾ 
وشركات التأميف، والتي ركزت عمى إدارة األصوؿ والخصوـ وتبيف أف ىناؾ طرقًا أنجح لمتعامؿ مع 

 (.5556905بمنع حدوث خسائر أو الحد مف نتائجيا عند استحالة تفادييا )حماد، المخاطر
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كذلؾ بقي موضوع إدارة المخاطر موضوع نقاش واسع منذ بداية البحوث المالية، حيث تـ اعتباره 
فاعميتيا وذلؾ وفؽ برامج الشركات  ةاستمر الجدؿ حوؿ أىمي ولكف ليس ذو أىمية في ظؿ السوؽ الكفوء

 .(McShane, 2011: 3ارة المخاطر والمحاسبة والمالية )في إد

وتوسع استخداـ تقنيات إدارة المخاطر في مختمؼ المؤسسات المالية كشركات التأميف وصناديؽ 
 االستثمار حتى أصبحت ليا تقنيات وطرؽ في إدارة مخاطرىا تميزىا عف باقي المؤسسات المالية.

إجراء منتظـ لمتخطيط مف أجؿ تحديد وتحميؿ بأنو  المخاطروعميو فإنو يمكف تعريؼ إدارة 
واالستجابة ومتابعة المخاطر المتعمقة بأي منشأة، وتتضمف اإلجراءات واألدوات والتقنيات التي ستساعد 
مدير المنشأة عمى تعظيـ إمكانية وأسباب تحقيؽ نتائج إيجابية وتخفيض إمكانية وأسباب تحقيؽ نتائج 

دارة المخاطر أكثر فعالية عندما تؤدى مبكرًا في حياه المنشأة وىي مسئولية غير مالئمة. ىذا وتكوف إ
 مستمرة عبر تنفيذ المشروع. 

"عبارة عف منيج أو مدخؿ عممي لمتعامؿ مع المخاطر البحتة عف  المخاطركما عرفت إدارة 
نية حدوث طريؽ توقع الخسارة العارضة المحتممة وتصميـ وتنفيذ إجراءات مف شأنيا أف تقمؿ إمكا

 (.51 :2007الخسارة أو األثر المالي لمخسائر التي تقع إلى الحد األدنى" )حماد، 

العديد مف المخاطر تواجيا شركات عمومًا وشركات التأميف خصوصًا فإف الومف خالؿ ما تقدـ 
لمعسر ولعؿ أكثرىا ىو عدـ قدرة ىذه الشركات عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه دائنييا والذي قد يعرضيا 

المالي أو اإلفالس والذي بدورة قد يجعميا تخرج مف السوؽ. وعمية فإف الجيات المشرفة عمى صناعة 
التأميف تيتـ بشكؿ كبير في حماية ىذه الشركات وحماية مصالح حاممي وثائؽ التأميف وكذلؾ الدائنيف 

بدورة تضع قواعد فعالة  وذلؾ مف خالؿ تأميف إدارة سميمة مف الناحية المالية ليذه الشركات. الذي
 (.553395لمتقييـ السميـ اللتزامات التأميف )حسف،

 مفهىو انخطش:

يتعرض اإلنساف ومنذ عصور قديمة ألخطار عديدة ينتج عنيا خسائر مادية أو أخطار تصيب 
 (.555798، وأخروف أو األخريف )عريقات عائمتواإلنساف نفسية أو 

وقوع خسارة" وىي إما أف تكوف خسارة مادية أو معنوية.  ؿاحتما" بأنووقد عرؼ البعض الخطر 
"الخسارة المادية المحتممة نتيجة  بأنوويعتمد ذلؾ عمى حجـ الخسارة وقوة الخطر. كذلؾ عرؼ الخطر 
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وقوع حادث معيف"  وليذا تـ تحديد الخسارة المادية فقط. وقد عرؼ كؿ مف وليامز وىايينز الخطر "ىو 
، وأخروف "إف الخطر حالة مف عدـ التأكد الممكف قياسيا" )عريقات Nightوعرفو حالة مف عدـ التأكد" 

5557933.) 

حدوث ظروؼ أو  احتماؿكذلؾ عرؼ معيد المدققيف الداخمييف األمريكي المخاطر بأنيا "ىي 
أحداث يمكف أف تؤثر عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة وتقاس المخاطر مف خالؿ درجة تأثيرىا عمى أىداؼ 

 المنظمة ودرجة احتماؿ حدوثيا".

كما أف المؤسسات أثناء القياـ بأعماليا قد تواجو الكثير مف المخاطر التي تتعارض وتحقيؽ 
لمالية البنوؾ وشركات التأميف فيي األكثر احتمااًل األىداؼ التي وضعتيا. وال سيما المؤسسات ا

لمتعرض لممخاطر وذلؾ نظرًا لطبيعة أعماليا، حيث إنيا تكوف في مجاؿ النقد. وقد عرفت المخاطر بػ 
(. 35: 5556معاكس عف النتيجة المرغوبة والمتوقعة" )حماد،  انحراؼ"حالة يكوف فييا إمكانية حدوث 

حداث ذات التأثير السمبي التي تمنع المنشأة مف تحقيؽ قيمة تؤدي عرفت الخطر "األ COSOولجنة 
 إلى تآكؿ القيمة الموجودة".

 احتماؿوبناًء عمى ما تقدـ فإف المخاطر موجودة وال يمكف أف ننكرىا أو نتجاىميا وذلؾ نتيجة  
حدوث  ؿاحتماحدوث خسائر مرتبطة بأي نشاط في أي منشأة سواء خدمية أو صناعية أو تجارية، أو 

أرباح نتيجة المخاطرة التي تتعرض ليا المنشأة في الدخوؿ في مشروع معيف، ولكف دائمًا يستخدـ 
 (.53: 5533مصطمح المخاطر لدراسة الجانب السمبي المحتمؿ حدوثة )البجيرمي، 

 انعىامم انمساعذة نهمخاطش:

قد يتعرض لو اإلنساف،  يوجد عوامؿ مادية وكذلؾ عوامؿ أخالقية ليا دور في زيادة الخطر التي
 (:14: 2008، وأخروف ويمكف توضيحيا بالتالي )عريقات

وقوع خسارة، مثؿ تركيب أسالؾ  احتماؿوىي تمؾ الظروؼ التي تزيد مف  العوامؿ المادية: -1
وقوع حريؽ، كذلؾ عدـ تركيب أقفاؿ جيدة  احتماؿكيربائية غير مناسبة األمر الذي يؤدي إلى 

حدوث سرقة. كذلؾ في البرد والشتاء  احتماؿما شابة والذي يزيد مف عمى أبواب المحالت أو 
 وقوع حوادث الطرؽ. احتماليةأو وجود المياه عمى الطرقات والذي يزيد مف  الصقيعوحدوث 
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زيادة حجـ  شأنووىي عدـ األمانة أو السموؾ غير السوي مف األفراد الذي مف العوامؿ األخالقية:  -2
حادث ما لمحصوؿ عمى تعويض مف شركة  افتعاؿومف أمثمة ذلؾ، الخسارة أو تكرار حدوثيا 

ف العوامؿ األخالقية  التأميف أو تقديـ طمب تعويض أو تعمد حرؽ بضاعة مف الصعب بيعيا. وا 
فراد المذيف يقوموا بمثؿ موجودة في جميع أنواع التأميف ومف الصعب السيطرة عمييا وىنا تجد األ

التأميف تممؾ الكثير مف األمواؿ، وأف ىذا أمر غير صحيح ىذه األعماؿ بتبرير بأف شركات 
حيث إف شركات التأميف ال تستطيع دفع التعويضات التي تترتب عمييا إلى مف خالؿ األقساط 

 التي يقـو المؤمف ليـ بدفعيا.

ىذا وتحاوؿ شركات التأميف السيطرة عمى العوامؿ األخالقية مف خالؿ القياـ بتقييـ دقيؽ لطالبي 
وبعض  واالستثناءات االنتظاروفترات  االقتطاعاتأميف ومف خالؿ وضع شروط معينة قبؿ الت

لحدوث  المباالةالمالحؽ الخاصة، ويوجد جانب أخر لمعوامؿ األخالقية يتعمؽ باإلىماؿ أو عدـ 
 ىتماـس أفعااًل تتسـ باإلىماؿ وعدـ االف بعض المؤمف ليـ يمار كما أالخسارة نظرًا لوجود التأميف. 

 احتماؿيزيد مف  الذيبكونو مؤمف لو ومف أمثمة ذلؾ ترؾ سيارة بدوف إغالؽ والمفاتيح بداخميا األمر 
وسرقتيا  اقتحامياالسرقة كذلؾ عدـ إغالؽ المنزؿ بشكؿ أمف األمر الذي يسيؿ عمى المصوص 

 (.14: 2008، خروفأو  )عريقات

 :وأنىاعها تصنيفاث انمخاطش

إلى  االقتصاديةت مف حيث تأثيرىا عمى القطاعات آالمنش تتعرض لياتصنؼ المخاطر التي 
 (.25: 2011مخاطر نظامية ومخاطر غير نظامية )البيجيرمي، 

السوؽ وىي التي تتعرض ليا كافة قطاعات  والتي يطمؽ عمييا مخاطرالمخاطر النظامية:  -1
ال خاطر التي العامة، وىي الم االقتصاديةوىي تكوف ناتجة عف التغيرات في الظروؼ  االقتصاد

 يمكنويمكف أف يقمؿ مف قيمتيا لكف ال  االستثمار، فتنويع االستثماريمكف تجنبيا مف خالؿ تنويع 
 ص منيا أو تجنبيا بشكؿ كامؿ. والتي تتمثؿ في:مالتخ

o .مخاطر التضخـ والكساد 
o مخاطر تغير أسعار الفائدة 
o .مخاطر أسعار الصرؼ 
o  العامة. واالقتصاديةالمخاطر السياسية والمالية  
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معيف  اقتصاديوىي المخاطر التي تتعرض ليا منشأة معينة أو قطاع المخاطر غير النظامية:  -2
ت أو القطاعات، ويمكف التغمب عمييا مف خالؿ التنوع في آدوف أف يؤثر عمى باقي المنش

إدارتيا بكفاءة االستثمار كذلؾ العمؿ عمى تنويع فمف خالؿ مخاطر خاصة،  ألنيا االستثمارات
 يوضح تصنيؼ المخاطر. (3)وجدوؿ رقـ  (.555096عالية يتـ التغمب عمييا )شاىيف،

 (3)جدوؿ رقـ 
 تصنيؼ المخاطر

 المخاطر غير النظامية المخاطر النظامية

تنشأ عف عوامؿ تؤثر عمى جميع الشركات  -
 في السوؽ

تنشأ مف عوامؿ خاصة بالشركة ويقتصر  -
 الشركة فقط. عمىتأثيرىا 

 يمكف إذالتيا مف خالؿ التنويع - إزالتيا بالتنويع ولكف يمكف تعديمياال يمكف  -

 تقاس بمعامؿ التبايف - تقاس بمعامؿ بيتا -

 .(5558905المصدر: )أبو رحمة، 

55339)البجيرمي،  كذلؾ تصنؼ المخاطر مف حيث مدى قدرة اإلدارة عمى توقع حدوثيا وذلؾ إلى

55:) 

وىي المخاطر التي تتكرر بشكؿ كبير وحجـ الخسائر المترتبة عنيا تكوف المخاطر المتوقعة:  -1
 وال يتـ اإلفصاح عنيا. منخفضة

حدوثيا قميؿ وكذلؾ حجـ الخسائر  احتماليةوىي المخاطر التي تكوف المخاطر غير المتوقعة:  -2
اث خارجو الناشئة عنيا كبيرة نسبيًا. ويرجع حدوثيا لوجود خمؿ في أنظمة الضبط الداخمي أو أحد

 عف المنشأة، وىذه األخطار يتـ اإلفصاح عنيا.
وىي المخاطر التي يصعب توقعيا وتكوف نادرة الحدوث والذي يؤدي حدوثيا : الستثنائيةالمخاطر  -3

إلى تعرض المنشأة إلى تعثر مالي أو ربما اإلفالس، وتكوف حجـ الخسائر الناتجة عنيا كبيرة، وىذ 
 األخطار يتـ اإلفصاح عنيا.

 :Rudasingwa, 2006)ما يمكف تصنيؼ المخاطر طبقًا لمعوامؿ التي تؤدي إلى حدوثيا وىيك

41)9 
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 المستخدمةوىي العوامؿ مف داخؿ المنشأة مثؿ التدفقات النقدية واألنظمة عوامؿ داخمية:  -1
 والعامميف وبيئة العمؿ.

مثؿ وتكوف صعبة وال يمكف السيطرة عمييا بسيولة، عوامؿ مف خارج المنشاة  عوامؿ خارجية: -2
ومخاطر أسعار الفائدة والتي ال يكوف لممنشأة أي سيطرة  االئتمافومخاطر  االقتصاديةالمخاطر 
 عمييا.

 أنىاع انمخاطش انتي تتعشض نها ششكاث انتأمين:

 .االئتمافمخاطر  -1
 مخاطر السوؽ. -2
 مخاطر المنافسة. -3
 مخاطر السيولة. -4
 تحويؿ العمالت.مخاطر أسعار  -5
 مخاطر إعادة التأميف. -6
 االحتياطيات الفنية.مخاطر  -7
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 :مفهىو إداسة انمخاطش في ششكاث انتأمين

إدارة المخاطر ىي "األسموب العممي لتحديد األخطار التي يتعرض ليا الفرد أو المشروع وتصنيفيا 
أنسب الوسائؿ لمواجيتيا أو لمواجية الخسائر المترتبة عمييا بأقؿ تكمفة ممكنة" )أبو  اختياروقياسيا ثـ 

 (.230: 2011بكر، 

"تحديد وتحميؿ المخاطر التي تيدد عمؿ المنشأة لمتقميؿ مف األثار السمبية الناجمة عنيا" 
 (.37: 2011)المدىوف، 

قع بالخطأ في أي مف مجاالت العمؿ حدث قد ي أليإدارة المخاطر ىي أداة إلدارة إمكانية منع 
تحقيؽ أىدافيا. وذلؾ نتيجة ظيور ىذا الخطر أو  مفوالتي قد تحدث بشكؿ مفاجئ والتي تعيؽ المنشأة 

المعوؽ في أوقات ال تتناسب وطبيعة سرياف العمؿ. وعمية فإف نجاح إدارة المخاطر ال يعني ضماف 
نما طريقة إدارة المخاطر في كؿ جزئية مف العمؿ تخفؼ مف وقوعيا باإلضافة تجديد وتحديث  مطمؽ وا 

 ,Rudasingwa)طرؽ معالجة ىذه المخاطر وذلؾ نتيجة تطور طبيعة األعماؿ مع مرور الزمف 

2006: 56). 

 :منهح عمهيت إداسة انمخاطش

مما سبؽ ذكرة مف تعاريؼ والتي أشارت إلى أف إدارة المخاطر عبارة عف منيج عممي وعممي 
المخاطر بالشكؿ الصحيح ال بد مف تحديد  إدارةتستطيع مف خاللو أف تدير المخاطر ولتنفيذ عممية 

 الخطوات العممية والعممية الالزمة لذلؾ.

التي تؤدي إلى تخفيض الخطر أو التخمص إف إدارة المخاطر تيدؼ إلى تحديد السياسة األفضؿ 
 . اختيارىالمسياسة التي سيتـ  االقتصاديةمنو، وذلؾ مف خالؿ قياس مدى التكمفة 

 :(58: 2007)حماد، لذلؾ ال بد مف المرور بالمراحؿ التالية لموصوؿ إلى أىداؼ إدارة المخاطر 

 تحديد اليدؼ. -1
 التحقؽ مف المخاطر. -2
 تقييـ المخاطر وتصنيفيا. -3
 دراسة وتحميؿ الطرؽ البديمة إلدارة المخاطر. -4
 تنفيذ القرار المناسب. -5
 .المخاطرمراجعة تقييـ برامج إدارة  -6



26 
 

ف أىداؼ إدارة المخاطر يتـ وضعيا في األساس مف قبؿ اإلدارة العميا لممنشأة. إتحديد اليدؼ:   -1
خطار المالية وعدـ تأثر أىدافيا الرئيسة باأل واستمراريتياتيدؼ إلى المحافظة عمى وجود المنشأة والتي 

 لذلؾ ال بد مف إعداد برنامج إلدارة األخطار: ،تحقؽ ىذه األخطار فالتي تترتب ع
 .االنيياريتفادى الخطر المدمر أو الحرج وتغطيتيا بيدؼ حماية المنشأة مف  - أ
 سير عمؿ المنشأة.المحافظة عمى العامميف بالمنشأة مف الحوادث أو األضرار التي تؤثر عمى  - ب

أي قرار مف قبؿ إدارة المخاطر يتوقؼ عمى مدى قدرتيا في  اتخاذإف : المخاطرالتحقؽ مف  -2
وحصر الخطر الخاص بالنشاطات الحالية أو المتوقعة، لذلؾ يتطمب مف إدارة الخطر أف  اكتشاؼ

مف  تتضمنوة وطبيعة العمميات التي تقوـ بيا باإلضافة إلى ما نشاط المنشأ أوجولى بعناية دراسة تتو 
أنشطة أخرى أو القياـ بتغييرات ذات أبعاد وتأثيرات عمى  استحداثخطط اإلدارة مف التوسيع أو 

األنشطة الحالية. ويفترض أف تشارؾ إدارة المخاطر والتأميف في معظـ القرارات المتعمقة بأنشطة 
 مف أف تبدي رأييا فيما يتعمؽ بأية أخطار قد تصاحب ىذه القرارات. المنشأة وذلؾ حتى تتمكف

ىذا وتجد إدارة المخاطر ليا عالقات وثيقة مع جميع اإلدارات واألقساـ وذلؾ لضماف حصوليا عمى 
مف بيانات ومعمومات تتعمؽ بنواحي النشاط. لذلؾ تجد القائميف عمى تصميـ برامج إدارة  تطمبوكافة ما 

موا بالتحقؽ مف حصر األخطار المراد تغطيتيا وذلؾ مف خالؿ الوسائؿ التالي )السبعاوي، المخاطر يقو 
3887973:) 

شركات التأميف مف المخاطر التي تتعرض ليا وكذلؾ التغطيات المناسبة  تنشرهعمى ما  االطالع - أ
 التي توفرىا وثائؽ التأميف التي تصدرىا.

المنشأة وعرضيا عمى العامميف عمى شكؿ قوائـ إعداد كشوؼ تحميؿ لممخاطر التي تتعرض ليا  - ب
 تتضمف عدد مف األسئمة تطرح عمى المدراء والعامميف في اإلدارات واألقساـ المختمفة. استقصاء

 أساليب تحميؿ النظـ وتحميؿ مراحؿ اإلنتاج في المنشأة والرسوـ واألشكاؿ البيانية. استخداـ - ت
 تحميؿ القوائـ المالية والحسابات الختامية. - ث
 التفتيش عمى األقساـ واإلدارات في المنشأة. - ج
 العمؿ عمى حصر المخاطر التي قد تتعرض ليا المنشأة. - ح

وتعتبر مرحمة التحقؽ مف المخاطر مف أصعب المراحؿ وأىميا لتنفيذ برامج إدارة المخاطر لذى تجد 
 نو بشكؿ جيد.القائميف عمى ىذه المراحؿ يستخدموا جميع الوسائؿ السابقة لحصر الخطر والتحقؽ م
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 تقييـ األخطار وتصنيفيا: -3
عند القياـ بتصميـ برامج إدارة المخاطر ال بد مف التمييز بيف المخاطر المختمفة التي تتعرض ليا 

 المنشأة مف حيث األىمية ودرجة الخطورة. ويتـ تقسيـ المخاطر إلى ثالث أنواع:

التي بوقوعيا يمكف أف تتوقؼ المنشأة عف العمؿ أو إعالف وىي الحرجة أو المدمرة:  المخاطر - أ
 والحرائؽ. االنفجاراتإفالسيا مثؿ حوادث 

أو ما شابة وذلؾ لتغطية  باالقتراض: األخطار التي ينتج عنيا قياـ المنشأة الميمة المخاطر - ب
دوث أو خيانة األمانة أو ح كاالختالساتعمميا  استمراريةخسائر مالية وذلؾ لممحافظة عمى 

 خسائر مفاجئة.
األخطار الثانوية: أخطار ينتج عنيا خسائر مالية تستطيع المنشأة تغطيتيا مف خالؿ دورة  - ت

 العمؿ. استمراريةتشاطيا أو يمكف تأجيؿ تغطية ىذه الخسائر وذلؾ دوف التأثير عمى 
 : المخاطردراسة وتحميؿ الطرؽ البديمة إلدارة  -4

الطريقة األفضؿ  اختياريتـ دراسة الطرؽ المختمفة وتحميميا وذلؾ لممفاضمة بينيا وبيدؼ 
 (:55519510واألنسب لتغطية األخطار التي تتعرض ليا المنشأة. ومف ىذه الطرؽ )السبعاوي، 

وذلؾ حسب طبيعة األخطار التي  احتياطيأو بدوف  احتياطيبالخطر عف طريؽ تكويف  االحتفاظ - أ
 ا المنشأة وكذلؾ القائميف عمى إدارة الخطر.تتعرض لي

 نقؿ الخطر إلى شركة تأميف. - ب
أو  وقوعوكميًا، أو العمؿ عمى تقميؿ فرص  وقوعوتقميؿ الخطر إما مف خالؿ العمؿ عمى منع  - ت

التخفيؼ مف حدة نتائج تحقؽ الخطر أو التحكـ بو مف خالؿ الحد مف معدؿ التكرار وتخفيض 
 رسائؿ الوقاية المختمفة.  استخداـؿ درجة الخطورة. وذلؾ مف خال

في  فإنومنع وتجنب األخطار تعتبر مف السياسات المفضمة في إدارة المخاطر إال أف رغـ أىمية 
تكمفتيا، وعمية تجد سياسة الحد مف تكرار الحوادث  الرتفاعوذلؾ  استخداميابعض األحياف يصعب 

 وتخفيض وطأة الخسارة يعتبر شيء ال غنى عنو.

 القرار المناسب: تنفيذ -5
مييا عالطريقة المناسبة التي يستقر  اختياريتـ  المخاطربعد القياـ بدراسة الطرؽ المختمفة إلدارة 

يجب التخطيط والتصميـ لبرامج  فإنوطريقة منع الخطر  اختيارالرأي عمى  استقرالرأي وتنفيذىا، فإذا 
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يجب دراسة  فإنوقؿ الخطر إلى شركة تأميف ن اختيارمنع وقوع الخطر وتنفيذىا بدقة عالية. أما إف تـ 
شركة التأميف المناسبة بما يكفؿ الحصوؿ عمى أفضؿ تغطية  واختيارجميع الظروؼ المحيطة بالمؤمف 

 تأمينية ممكنة بأقؿ تكمفة.

 :المخاطرمراجعة تقييـ برامج إدارة  -6
ظيور  الحتماؿيعتبر برنامج إدارة الخطر مثؿ أي برنامج يتـ وضعة فيو يحتاج إلعادة تقييـ وذلؾ 

في الوقت  تصحيحولجميع األخطار المحتممة. وذلؾ مف أجؿ  تغطيتوعدـ  احتماؿأخطار جديدة أو 
 المناسب.
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 (5.3)الشكؿ رقـ 
 مراحؿ إدارة المخاطر

   مجمس اإلدارة واإلدارة العميا  
     

 بيئة عمؿ إدارة المخاطر

 الخطط التشغيمية –المخاطر  – االستراتيجيات –األىداؼ 
     

 

عة 
راج

م
و 

طر
مخا

ة ال
دار

ج إ
رام
ـ ب

قيي
ت

 

 تحديد اليدؼ

 ، خطط(استراتيجيات)أىداؼ محددة، 

  

    

   التحقؽ مف المخاطر 
    

 تقييـ المخاطر وتصنيفيا 

 مقدار تأثير الخطر( االحتماالت)تحديد 

  

    

   دراسة وتحميؿ الطرؽ البديمة إلدارة المخاطر 
    

   تنفيذ القرار المناسب 
    

     

 (.William, 2003: 142)المصدر:

عمييا في تصميـ برامج إدارة األخطار )السبعاوي، االعتمادويمكف ىنا ذكر بعض األسس التي يتـ 

55519517.) 

المخاطرة بأكثر مف المقدرة عمى تحمؿ الخسارة، أي تحديد حجـ الخسارة التي يمكف أف عدـ  -1
، كذلؾ تحديد أي الطرؽ تشارؾ في ىذا الخطر لجية أخرى تتحمميا ونقؿ ما يزيد عف ذلؾ الحد

 التي يمكف المجوء إلييا في الوقت المناسب.
الخطر ىذا  الطريقة المثمى إلدارةف، وذلؾ لتحديد ضرورة أخذ كافة الظروؼ القائمة في الحسبا -2

تحقيؽ الخطر وكذلؾ أقصى خسارة محتممة يمكف أف تمحؽ  احتماؿويقتضي ضرورة معرفة 
 بالمنشأة.
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وجوب عدـ المخاطرة بالكثير في مقابؿ القميؿ، أي عدـ المخاطرة بإمكانية تحمؿ خسارة مالية  -3
 وذلؾ مف خالؿ:نتيجة أخطار يحتمؿ تحققيا مقابؿ توفير تكاليؼ نقؿ الخطر 

 بالخطر عندما تكوف الخسارة المالية المتوقعة كبيرة بالمقارنة بتكمفة نقؿ الخطر. االحتفاظعدـ  - أ
غيرة بالمقارنة بتكمفة نقؿ الخطر صبالخطر عندما تكوف الخسارة المالية المتوقعة  االحتفاظ - ب

 التي يحصؿ عمييا المؤمف في حالة نقؿ الخطر إليو.

 لمالية:مفيـو ىامش المالءة ا
وىي مدى قدرة إيرادات الشركة عمى تغطية التكاليؼ المختمفة أي مواجية االلتزامات وذلؾ في  

مواعيد استحقاقيا. وفي قطاع التأميف يعتبر األساس الذي يقوـ عمية مستقبؿ ىذه الصناعة وذلؾ مف 
 (.5533958كر،خالؿ توفير أمواؿ كافية لمواجية االلتزامات المالية التي عمى الشركة )أبو ب

"قدرة شركة التأميف أو إعادة التأميف عمى أف تضمف بشكؿ دائـ مواردىا الخاصة لدفع التزاماتيا  
 .( :669Slechtova, 2010)الناشئة عف أعماؿ التأميف أو إعادة التأميف" 

الشركة قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا دوف أف يؤدي ذلؾ إلى تعثرىا أو إفالسيا، وتعتبر  
 (.6: 2011المميئة ىي الشركة التي تفوؽ أصوليا جميع التزاماتيا )حسف، 

الفمسطيني ىامش المالءة، "قيمة ما يزيد مف موجودات الشركة  عف التأميف وقد عرؼ القانوف 
المطموب منيا مما يمكنيا مف الوفاء بالتزاماتيا كاممة ودفع مبالغ التعويضات فورًا عند استحقاقيا دوف 

 (.5550سنة  55ف يؤدي ذلؾ إلى إعسار الشركة أو إفالسيا" )قانوف التأميف الفمسطيني رقـ أ

ىذا ويعتبر ىامش المالءة ىو المقياس الرئيس لمالءة شركات التأميف. وقد أطمقت الجمعية الدولية 
. مقيمة وفؽ أن IAISلمشرفي التأميف  ظمة تسمية رأس الماؿ اإلضافي أو فائض األصوؿ عمى الخصـو

 .(IAIS, 2002: 7)المحاسبة العامة وقواعد اإلشراؼ الخاصة 

كذلؾ تـ تعريفو بمقدار رأس الماؿ الواجب امتالكو مف قبؿ شركة التأميف لكي تكوف قادرة عمى 
 Eling and)الوفاء بالتزاماتيا تجاه حممة الوثائؽ في المستقبؿ مع احتماؿ تحقؽ خطر عاٍؿ 

Holzmuller, 2008: 3)
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 أف بمعنى أي ،قيمة المخاطر لتسديد الدائمة المالية القدرة توافر التأميف شركات مالءة تعنيو 
في  التأميف وثائؽ حممة اتجاه عاتقيا عمى المأخوذة التزاماتيا مواجية عمىلدييا القدرة  تكوف الشركات

 .(5550905المقررة )بف محمد، مواعيدىا

مف بيف أدوات الرقابة عمى شركات التأميف إذ يمكف أف وتعد ىامش المالءة األداة األكثر أىمية  
تتعرض األوضاع المالية ليذه الشركات لمخطر ألسباب متعددة منيا تخفيض أسعار التأميف إلى دوف 
المستوى المقبوؿ فنيًا، أو وجود نفقات إدارية مرتفعة نسبيًا أو توظيؼ أمواؿ الشركة في مجاالت تحقؽ 

كف ىامش المالءة بشكؿ عاـ أجيزة اإلشراؼ والرقابة مف مَ مناسب. ىذا ويُ  الخسائر أو ال تحقؽ عائد
 (.553397التحقؽ مف قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا )حسف، 

  ميف:أأىمية المالءة المالية في شركات الت
مف لحاممي وثائؽ التأميف الذيف ييميـ قدرة الشركة عمى الوقاء بالتعيد الذي قطعتو عمى نفسيا  -1

 خالؿ وثيقة التأميف.
 المستثمريف الذيف ييميـ أف تحتفظ بقيمتيا أو تحقيؽ زيادة في ىذه القيمة. -2
 موظفي الشركة، وذلؾ الىتماميـ باستمرار العمؿ. -3
 تـ بسمعة الشركة وفرص عمميا في المستقبؿ.ياإلدارة العميا، والتي ت -4
 بقاء واالستمرار في العمؿ.الشركة المنافسة، مف خالؿ معرفة مدى قدرة الشركات عمى ال -5
 معيدي التأميف الذيف ييميـ وضع الشركة المالي وقدرتيا عمى تسديد التزاماتيا تجاىيـ. -6
بما يمكف أف يحدث مف إفالس إلحدى الشركات  التنبؤىيئات اإلشراؼ والرقابة التي عمى عاتقيا  -7

 (44: 2011 )أبو بكر، العاممة في السوؽ.

 المالءة المالية:العوامؿ المؤثرة في 
 يوجد ستة متغيرات أساسية تؤثر عمى االستقرار المالي لشركات التأميف وىي:

 األقساط وعالقتيا برأس الماؿ. -3
 المعدؿ الفني والمصاريؼ اإلدارية. -5
 االستثمارات ومدى توافر مبادئ السيولة والضماف والعائد. -1
 مخصص اإلخطار السارية ومخصص االدعاءات تحت التسوية. -0
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 برامج إعادة التأميف التي تعدىا الشركات. -0
 توافر المعمومات األساسية. -5

 المالءة المالية في فمسطيف:ىامش قواعد قياس 
شيد نظاـ ىامش المالءة لممؤسسات المالية تغيرات ميمة عمى المستوى الدولي وذلؾ بعد حوكمة 

لألساليب الحديثة في إدارة المخاطر  الخدمات المالية وكذلؾ التقدـ اليائؿ في تطبيؽ النظرية والممارسة
وزيادة التعقيد لممنتجات المالية ومنتجات التأميف. ىذا باإلضافة إلى المنافسة بيف شركات التأميف ووجود 

 (.Sharara, 2010: 1الحاجة لزيادة حماية حقوؽ حممة الوثائؽ )

ماؿ المستند إلى المخاطر ىذا ومع تحوؿ الدوؿ في نظاـ قياس مالءة شركاتيا المالية إلى رأس ال
( إال أف لكؿ دولة قواعد خاصة لقياسيا، ولقد قامت ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية 5533)حسف، 

وىي الجية المشرفة عمى قطاع التأميف في فمسطيف بإعداد متطمبات خاصة بحساب نسبة ىامش 
 (5558المالءة )تعميمات ىامش المالءة، 

 اظ بالحد األدنى ليامش المالءة وذلؾ وفقًا لمنسب التالية:تمتـز شركة التأميف باالحتف
 .5557كما في نياية عاـ  355% -
 .5558كما في نياية عاـ  330% -
 .5535كما في نياية عاـ 315% -
 .5533كما في نياية عاـ  305% -

ويحدد رأس الماؿ المطموب بالنسبة لكؿ نوع مف أنواع المخاطر وفؽ النسب التي تتضمنيا المالحؽ 
 :(3)ممحؽ  (5558المرفقة والتي يشكؿ مجموعيا رأس الماؿ المطموب وىي )تعميمات ىامش المالءة، 

 ىامش المالءة. -3
 رأس الماؿ المتوفر. -5
 رأس الماؿ المطموب مقابؿ مخاطر الموجودات. -1
 الماؿ المطموب مقابؿ مخاطر االلتزامات اإلكتتابية )االحتياطيات الفنية(.رأس  -0
 رأس الماؿ المطموب مقابؿ مخاطر معيدي التأميف. -0
 رأس الماؿ المطموب مقابؿ تأميف الحياة. -5
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 ىامش المالءة: -1

 س الماؿ المطموب.أعبارة عف نسبة رأس الماؿ المتوفر إلى ر  

 رأس الماؿ المتوفر:  -2
مجموع رأس الماؿ األساسي ورأس الماؿ اإلضافي. عمى أف يقؿ مجموع رأس الماؿ يتكوف مف  - أ

 مف رأس الماؿ األساسي. %305اإلضافي عف
يعتبر الفائض مف قيمة الموجودات العقارية والمعزز حسب التعميمات جزء مف رأس الماؿ  - ب

 المطموب، وذلؾ مف خالؿ تقييميا وفؽ التالي:
o ألؼ دوالر يتـ تقيميا مف خبير تقييـ واحد. 055ف العقارات التي قيمتيا تقؿ ع 
o  العقارات التي تقؿ قيمتيا عف مميوف دوالر يتـ تقيميا مف خبيريف وتحسب عمى أساس متوسط

 التقييـ.
o  خالؿ ثالث خبراء تقييـ عمى أساس متوسط مف العقارات التي أكبر مف مميوف دوالر يتـ تقيميا

 التقييـ.
o يف أو إذا حدث ىبوط عاـ في األسعار. ىذا مع عدـ تكرار أي خبير يتـ إعادة التقييـ كؿ سنت

 تقييـ مرتيف متتاليتيف.
 :س الماؿ المطموب مقابؿ مخاطر الموجوداتأر  -3

يغطي الخسائر المحتممة والناتجة عف تعثر موجودات الشركة وأي أثار سمبية عمى إيرادات  
لذلؾ، تـ وضع أوزاف محددة تطبؽ عمى الرصيد س الماؿ المطموب أالشركة المرتبطة بذلؾ. ولتحديد ر 

 الدفتري لموجودات الشركة.

 :)الحتياطيات الفنية( رأس الماؿ المطموب مقابؿ مخاطر اللتزامات اإلكتتابية -4

وىي المخاطر التي تواجييا الشركة نتيجة عدـ كفاية االحتياطيات الفنية لمواجية االلتزامات  
 ي تغطي البنود التالية:اإلكتتابية لفروع التأميف والت

 احتياطي االدعاءات تحت التسوية. -
 احتياطي االدعاءات الغير مبمغ عنيا. -
 احتياطي األخطار السارية. -
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  وتـ تحديد أوزاف ليذه االحتياطيات وذلؾ وفقًا لنوعيا وكذلؾ نوع التأميف الخاص بكؿ منيا.

 س الماؿ المطموب مقابؿ مخاطر معيدي التأميف:أر  -5

إعادة التأميف مف مخاطر االئتماف والمخاطر اإلكتوارية، بحيث ترتبط مخاطر  تنشأ مخاطر 
االئتماف باحتمالية عدـ وفاء معيد التأميف بالتزاماتو تجاه الشركة، أما المخاطر اإلكتوارية فتنتج مف 

 مية.احتماؿ عدـ دقة احتساب حصة معيدي التأميف مف االحتياطيات الفنية لمواجية االلتزامات المستقب
 وتـ تحديد أوزاف وفقًا ألرصدة معيدي التأميف وكذلؾ وفقًا لدرجة التصنيؼ الخاصة لكؿ منيـ.

والصادر مف ىيئة  5558وبناًء عمى ما تقدـ فإنو وفؽ تعميمات ىامش المالءة المعدؿ لسنة 
في المالحؽ سوؽ رأس الماؿ الفمسطيني، فإنو عمى الشركة تزويد الييئة بالبيانات والمعمومات الواردة 

الخاصة باحتساب ىامش المالءة. وذلؾ بشكؿ ربع سنوي عمى أف تكوف البيانات والمعمومات المقدمة 
 لمييئة عف الربع الثاني والرابع مصادؽ عمييا مف المدقؽ.

ذا حققت الشركة الحد األدنى ليامش المالءة فإف الييئة تقوـ بإصدار شيادة مالءة حسب  ىذا وا 
كما في %305لؾ. أما إذا لـ تحقؽ الشركة الحد األدنى ليامش المالءة والبالغ النموذج المخصص لذ

)تعميمات ىامش  أو ما بعد، فإنو عمى الييئة أف تتخذ بحؽ الشركة أحد اإلجراءات التالية 5533عاـ 
 :(2009المالءة، 
 وقؼ إجازة الشركة لمدة ثالث شيور. -
 وضع حد معيف لدخؿ الشركة مف أقساط التأميف. -
 وقؼ إجازة الشركة لممارسة نوع أو أكثر مف أنواع التأميف. -
 وقؼ الشركة كميًا عف القياـ بأعماؿ تأميف جديدة. -
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 الثالثالفصؿ 

 فمسطيف في التأميف قطاع واقع

  

 

 مقدمة -
 نبذة عف قطاع التأميف -
 مكونات قطاع التأميف في فمسطيف. -
 .شركات التأميف العاممة -
 البورصة. شركات التأميف المدرجة -
  ىيكؿ سوؽ التأميف الفمسطيني -
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 :مقدمة

تعتبر شركات التأميف أحد العناصر المكونة لمنظاـ المالي في أي دولة فيي بمثابة وسيط مالي، 
وذلؾ مف خالؿ قياميا بتحصيؿ أقساط التأميف مف المؤمف ليـ وىـ حممة الوثائؽ وذلؾ مف أجؿ 

نفس  حمايتيـ أو حماية ممتمكاتيـ ضد المخاطر التي قد يتعرضوا ليا وفؽ شروط وثيقة التأميف، وفي
ىذه األمواؿ إما مف خالؿ إقراضيا إلى مؤسسات  استثمارالوقت تقوـ ىذه شركات التأميف بإعادة 

مختمفة، وعمية فإف  استثماريةفي مشاريع أو محافظ  استثمارىاو أاألعماؿ األخرى العاممة في المجتمع 
تشغيؿ األمواؿ التي  مف خالؿ إعادة االقتصاديشركات التأميف تمعب دورًا حيويًا في عممية النمو 

رأسمالية حقيقية. )موسى  استثماراتتجمعيا مف األقساط إلى سوؽ رأس الماؿ وتحويؿ المدخرات إلى 
 (210: 2009، وفوأخر 

 التأميف نبذة عف قطاع

إشرافيا عمى صناعة التأميف، وبموجب  1994باشرت السمطة الوطنية الفمسطينية في العاـ 
والمشرفة في مجاؿ التأميف بما يشمؿ  لسمطة الجية المخولة قانوناً اتفاؽ نقؿ الصالحيات اصبحت ا

ترخيص المؤمنيف والوكالء واإلشراؼ عمى نشاطيـ، وحافظت القوانيف الفمسطينية عمى نظاـ تعويض 
 الزامي مطمؽ لضحايا الطرؽ.

 العمؿ وفوضى الحكومية والرقابة االشراؼ وآليات تشريعات غياب مف القطاع عانى ولقد
 الجية وأصبحت الفمسطينية الماؿ رأس سوؽ ىيئة تأسست أف إلى طويمة، لفترة التأمينية الثقة وضعؼ
 ولقد ،2004 العاـ أواخر في وذلؾ القطاع أعماؿ عمى والرقابة والتنظيـ االشراؼ في قانونياً  المخولة
 .التأميف قطاع وترتيب تنظيـ إعادة في 2005 لعاـ( 20) رقـ التأميف قانوف صدور ساعد

ومف خالؿ اإلدارة العامة لمتأميف بوضع سياسات  وقامت الييئة وبصفتيا الجية المخولة قانوناً 
عداد األنظمة الالزمة وتوفير المناخ المالئـ لنمو وتقدـ  مفصمة تيدؼ لتطوير وتنمية قطاع التأميف وا 

مسطيف، بالتعاوف والتنسيؽ مع صناعة التأميف بما يعود بالنفع العاـ عمى مجمؿ النشاط االقتصادي في ف
وبشكؿ مستمر لوضع الخطط الكفيمة بتطوير وتنظيـ قطاع التأميف ونشر  الجيات المعنية، وتعمؿ أيضاً 

الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبالتعاوف مع جميع مكونات قطاع التأميف، كما تسعى برؤيتيا 
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لرقابية وفقا ألفضؿ المعايير والممارسات الدولية مف المستقبمية لتحسيف أداؤىا ورفع قدرتيا وكفاءتيا ا
 خالؿ تطوير التشريعات والقواعد ونظـ العمؿ الداخمية بما يحقؽ الفاعمية في أداء دورىا الرقابي.

موزعة عمى شركات  35ىذا وقد بمغ عدد شركات الػتأميف المرخص ليا بالعمؿ مف قبؿ ىيئة بػ 
في الضفة الغربية وقطاع  ةفرع ومكتب موزعيف عمى جميع محافظات أراضي السمطة الفمسطيني 333

وكيؿ ومنتج ليذه  558موظؼ باإلضافة إلى  33510غزة، كذلؾ بمغ عدد العامميف في ىذا القطاع 
 .5535الشركات وذلؾ حتى نياية عاـ 

المختمفة، في حيف بمغت نسبة اجمالي  أنواعونشاط التأميف مف خالؿ ىذه الشركات وتمارس 
بمغت ىذا وقد ، 5535في نياية العاـ إجمالي الناتج القومي مف %5.6استثمارات قطاع التأميف 
 77كذلؾ تـ تسديد تعويضات بواقع  5535مميوف دوالر في نياية عاـ  300اجمالي المحفظة التأمينية 

 .(www.pcma.ps-30/06/2013)5535مميوف دوالر خالؿ عاـ

 :(5531963،س الماؿألييئة سوؽ ر  )التقرير السنوي قطاع التأميف في فمسطيفلالرئيسية مكونات ال
 .ىيئة سوؽ رأس الماؿاإلدارة العامة لمتأميف في  -1
 شركات التأميف العاممة في فمسطيف والمجازة مف قبؿ ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية. -2
 حوادث الطرؽ.الصندوؽ الفمسطيني لتعويض مصابي  -3
 االتحاد الفمسطيني لشركات التأميف. -4
 وكالء التأميف. -5
 زوي العالقة. -6

 ىيئة سوؽ رأس الماؿ: - اإلدارة العامة لمتأميف  -1
( مف قانوف ىيئة سوؽ 5تأسست ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية استنادًا إلى المادة رقـ )

، وتكونت مف خمسة إدارات منيا اإلدارة العامة لمتأميف وىي الجية 5550( لسنة 31رأس الماؿ رقـ )
الرقابية والمشرفة عمى قطاع التأميف والتي مف خالليا يتـ منح التراخيص وشيادات ىامش المالءة 

 .(www.pcma.ps-30/06/2013)باإلضافة إلى الرقابة ومتابعة سوؽ التأميف بشكؿ عاـ 

 :(www.pcma.ps-30/06/2013) أىداؼ الييئة

اإلشراؼ عمى كؿ مف سوؽ األوراؽ المالية بما يكفؿ سالمة التعامؿ وشركات التأميف  -
 وشركات التأجير التمويمي وشركات تمويؿ الرىف العقاري.
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التنظيـ والرقابة واإلشراؼ عمى نشاطات المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلؾ  -
 تداوؿ األوراؽ المالية والخدمات المالية غير الصرفية. 

 تنظيـ اإلفصاح عف أية بيانات مالية أو معمومات تخص القطاع المالي غير المصرفي.  -
 مف سالمة عمميا.مراقبة تطور المؤسسات المالية غير المصرفية بما يض -

 شركات التأميف: -2
ىي شركات التأميف الحاصمة عمى التراخيص الالزمة لمزاولة نشاط التأميف، ويتكوف السوؽ 
الفمسطيني مف عشرة شركات مرخص ليا وتمارس نشاطيا في الضفة الغربية وقطاع غزة باإلضافة 

 .(.34)زة فقط جدوؿ رقـ إلى شركة تأميف غير مرخصة ليا حتى األف وتمارس نشاطيا في قطاع غ

 الصندوؽ الفمسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرؽ.  -3
 قانوف مف 170 المادة بموجب الطرؽ حوادث مصابي لتعويض الفمسطيني الصندوؽ أنشئ

 تنفيذاً  جاء الذي ، 1995لسنة 95 رقـ رار الق بموجب المنشأ الصندوؽ محؿ ليحؿ الفمسطيني التأميف
 1994سنة  ائيؿر واس الفمسطينية السمطة بيف المنعقدة باريس اتفاقية مف فئات عشر الحادية لممادة

 عمى القادريف غير الطرؽ حوادث ضحايا لتعويض فمسطيني صندوؽ قياـ بوجوب قضت التيو 
فيما عدا السائؽ يقوـ الصندوؽ بتعويض المصاب  :وذلؾ وفؽ التالي بالتعويضات المؤمِّف مطالبة

بموجب أحكاـ ىذا القانوف وال يستطيع مطالبة المؤمف بالتعويض ألحد  الذي يستحؽ تعويضاً 
 األسباب اآلتية:

 إذا كاف السائؽ المتسبب في وقوع الحادث مجيوال. -1
 إذا لـ يكف بحوزة السائؽ تأميف بموجب أحكاـ ىذا القانوف. -2
 إذا كاف المؤمف تحت التصفية. -3
 إذا كاف بحوزة السائؽ تأميف ولكنو ال يغطي الحادث موضوع المطالبة بسبب:  -4

 استعماؿ المركبة لغرض مخالؼ لما ىو محدد في رخصتيا. - أ
 قيادة السائؽ لممركبة بدوف رخصة قيادة أو برخصة ال تجيز لو قيادة ذات النوع. - ب
 يو.إذا لـ يدفع المؤمف لو قسط التأميف في الميعاد المحدد والمتفؽ عم - ت
إذا وقع مف المؤمف لو غش أو تدليس أو أخفى وقائع جوىرية عند حصولو عمى وثيقة  - ث

 التأميف.
)قانوف  أية حالة أخرى ال تغطي فييا الوثيقة االلتزاـ بالتعويض بموجب احكاـ ىذا القانوف. - ج

 (2005لعاـ  20التأميف الفمسطيني رقـ 
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 شركات التأميف:الفمسطيني لتحاد ال  -4
فمسطينية غير ربحية تتمتع بالشخصية االعتبارية المستقمة، تيدؼ إلى تعزيز ىو مؤسسة 

الثقة بصناعة التأميف، وتحقيؽ التعاوف مع الجيات الرسمية المختصة وكؿ مف لو عالقة بقطاع 
التأميف المرخص ليا لمعمؿ في  تويتكوف أعضائيا مف شركا .ودولياً  وعربياً  التأميف محمياً 

 فمسطيف.

9(www.pif.org.ps-30/06/2013)تحاد أىداؼ ال 

 العمؿ عمى نشر الوعي التأميني ورفع القيمة األدبية لمعمؿ في صناعة التأميف. -
التقيد بيا، وتولي مراقبة سموكيـ  االتحادتبني أسس وأصوؿ ممارسة المينة والعمؿ عمى تمكيف أعضاء  -

 الميني بيذا الشأف بغية ترسيخ تقاليد وأخالقيات المينة بينيـ.
العمؿ عمى توحيد وتطوير األسس المينية لعقود التأميف بكافة أنواعيا، ووضع تعريفات أسعار تمثؿ  -

خاطر واألسعار العالمية وذلؾ بما يتناسب ودرجات الم االختياريةالحدود الدنيا لكافة أنواع التأمينات 
 ليذه التأمينات بعد موافقة ىيئة سوؽ رأس الماؿ.

تسوية قضايا التعويضات المشتركة والمستردة وتأمينات المشاركة ووضع آليات تسوية الحسابات بيف  -
 األعضاء.

 ؿ.إنشاء تجمعات التأميف الفنية وفقًا لحاجة السوؽ الفمسطيني وذلؾ بعد موافقة ىيئة سوؽ رأس الما -
التنسيؽ بيف شركات التأميف العاممة بالسوؽ، وحؿ الخالفات التي قد تنشأ بينيا، ووضع الضوابط  -

 والموائح الالزمة لتحقيؽ ذلؾ.
جراءات تطبيقيا. - قرار مبادئ ممارساتيا العممية وا   تشكيؿ لجاف التحقيؽ والتحكيـ والمتابعة، وا 
سيؽ مع الجيات الرسمية المختصة، وكؿ مف لو تعزيز الثقة بصناعة التأميف، وتحقيؽ التعاوف والتن -

 عالقة بقطاع التأميف محميًا وعربيًا ودوليًا.
صدار النشرات الدورية  - عداد اإلحصائيات، وا  جراء البحوث العممية وا  عقد الندوات والمؤتمرات المينية، وا 

 ع التأميف.متضمنة البيانات والمعمومات عف سوؽ التأميف الفمسطيني والتي مف شأنيا خدمة قطا
مشاركة السمطات الرسمية في إعداد التشريعات التأمينية الالزمة بغية استصدار القوانيف والموائح  -

 سوؽ التأميف وارتقاءه وتطويره. استقرارواألنظمة والقرارات التي تضمف 
عالقة والعمؿ التأمينية العربية واإلقميمية والدولية وكذلؾ الييئات األخرى ذات ال االتحاداتالمشاركة في  -

دارية وقانونية ومالية في فمسطيف. اجتماعاتعمى تنظيـ عقد   فنية وا 
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والتعاوف مع اإلدارة العامة لمتأميف في ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية والمؤسسات ذات  االشتراؾ -
 ميف وفقٌا ألحكاـ القانوف.أالعالقة لتأسيس معيد متخصص في الت

 التأميفومنتجي وكالء  -5
أشخاص طبيعييف يمثموا شركات التأميف بموجب عقد بينيـ وبيف الشركة باإلضافة إلى وىـ 

حصوليـ عمى رخصة لمزاولة ىذه المينة مف قبؿ ىيئة سوؽ رأس الماؿ، وبمغ عدد المرخص ليـ لمعاـ 
 .(www.pcma.ps-30/06/2013)منتجًا ووكياًل  558بواقع  5531

 زوي العالقة -6
عالقة بقطاع التأميف سواء المؤمف ليـ أو المتضرريف مف أصحاب  وىـ جميع الجيات التي ليا

ومية والرقابية التي ليا عالقة بقطاع التأميف وأي جية أخرى ليا عالقة كالطرؼ الثالث أو الجيات الح
 بشكؿ مباشر او غير مباشر بقطاع التاميف.
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(4.1جذولرقن)

 شركات التأميف العاممة في فمسطيف
 

 الشركة الرقـ
سنة 
 التأسيس

المقر 
 الرئيسي

عدد 
 الفروع

 مكاف عمميا الجنسية
مدرجة في 
 البورصة

 الرمز

 التداوؿ
 اإلدراجسنة 

 رأس الماؿ

 )دولر أمريكي(
NIC 199712,000,000 مدرجة الضفة وغزة فمسطينية7 البيرة3881 شركة التأميف الوطنية-3

AIG 199710,000,000 مدرجة الضفة وغزة فمسطينية8 راـ اهلل3880 شركة المجموعة األىمية لمتأميف-5

MIC2006035553555 مدرجة الضفة وغزة فمسطينية6 راـ اهلل3885 شركة المشرؽ لمتأميف-1

TRUST200810,000,000 مدرجة الضفة وغزة وكالة أجنبية6 راـ اهلل3880 لمتأميفشركة ترست العالمية -0

PICO20105,000,000 مدرجة الضفة وغزة فمسطينية5 راـ اهلل3880 شركة فمسطيف لمتأميف-0

GUI2011030553555 مدرجة الضفة وغزة فمسطينية8 نابمس5535 الشركة العالمية لمتاميف-5

 - - - غير مدرجة الضفة أردنية0 راـ اهلل3880 العرب لمتأميف شركة-6

 - - - غير مدرجة الضفة أمريكية5 راـ اهلل3885 عمى الحياةالشركة األمريكية لمتأميف -7

TIC 2011 8,500,000 مدرجة الضفة فمسطينية1 البيرة5557 شركة التكافؿ الفمسطينية لمتأميف-8

 - - - غير مدرجة الضفة وغزة فمسطينية3 راـ اهلل3886 الرىف العقاريشركة فمسطيف لتأميف -35
 800000000 - - غير مدرجة قطاع غزة فمسطينية5 غزة5557 شركة الممتـز لمتأميف*-33

.(www.pex.ps-30/06/2013)المصدر: 

 .(www.pcma.ps-30/06/2013)المصدر: 
 .وغير مدرجة في بورصة فمسطيف شركات التأميف اتحادغير مرخصة مف قبؿ ىيئة سوؽ رأس الماؿ وغير حاصمة عمى عضوية  *
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 (3.1شكؿ رقـ )

 في فمسطيفالتأميف  لقطاع المكونات الرئيسية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الصندوؽ الفمسطيني لتعويض 
 حوادث الطرؽمصابي 

 شركة التأميف الوطنية ذوي العالقة
 شركة المجموعة األىمية لمتأميف

 شركة المشرؽ لمتأميف
 شركة ترست العالمية لمتأميف

 شركة فمسطيف لمتأميف
 الشركة العالمية لمتاميف
 شركة العرب لمتأميف

 عمى الحياةالشركة األمريكية لمتأميف 
 الفمسطينية لمتأميفشركة التكافؿ 

 الرىف العقاريشركة فمسطيف لتأميف 
 

 وكالء التأميف
 منتجي التأميف
 وسطاء التأميف

 
 

 هيئة سوق رأس المال

 اإلدارة العامة للتأمين

 الخدمات التأمينية شركات التأمين

التحاد الفمسطيني لشركات 
 التأميف
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 الرابعالفصؿ 

 في شركات التأميف الداخميالتدقيؽ 
 

 مقدمة -
 مفيـو التدقيؽ الداخمي -
 مراحؿ تطور التدقيؽ الداخمي -
 العوامؿ التي ساعدت عمى نشأة التدقيؽ الداخمي -
 األىداؼ الحديثة لمتدقيؽ الداخمي -
 أنواع التدقيؽ الداخمي -
 الداخمي لمتدقيؽ الدولية المينية الممارسة معايير -
 لمتدقيؽ الداخمي األخالقي السموؾ وقواعد مبادئ -
 في شركات التاميف الداخميةالتدقيؽ  وظيفة -
 في شركات التأميف استقاللية وصالحيات التدقيؽ الداخمي -
 تبعية وتوجيو تقارير التدقيؽ الداخمي لمجمس اإلدارة -
 أنشطة ونطاؽ عمؿ التدقيؽ الداخمي في شركات التاميف -
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 مقدمة
األخيرة وتعدد أنشطتيا وأقساميا وفروعيا سواء  ونةاآلنظرًا لتوسع أنشطة الشركات خالؿ  

ة أو تجارية. ومف أجؿ المحافظة عمى رؤوس األمواؿ المستثمرة في تمؾ يكانت صناعية أو خدم
الشركات وضماف نجاحيا في أداء مياميا والمساىمة في زيادة قيمة حقوؽ المساىميف والمستثمريف 

باألصوؿ بصورة سميمة تضمف حقوؽ الدائنيف. فقد ظيرت الحاجة الممحة لوظيفة  ولالحتفاظ فييا
تمثؿ جزءًا أساسيًا مف وظيفة الرقابة  باعتبارىاالتدقيؽ الداخمي لممساىمة في تحقيؽ تمؾ األغراض 
ولقد  .جنب مع األدوات والوظائؼ األخرى إلىالداخمية التي تسعى لضماف تحقيؽ تمؾ األىداؼ جنبًا 

ريكا عاـ مبدأ التجسيد المنيجي لوظيفة التدقيؽ الداخمي منذ تأسيس معيد المدققيف الداخمييف في أ
 .(555593الذي أخذ عمى عاتقة ميمة تطوير مينة التدقيؽ الداخمي )العمري وآخريف،  3803

المدقؽ الخارجي عمى عممة فإذا وجد  اعتمادالحاجة إلى التدقيؽ الداخمي بناًء عمى  وازدادت 
يحد مف حجـ  فإنوعمية  االعتمادمدقؽ الحسابات الخارجي أف نظاـ الرقابة الداخمية قوي وفعاؿ ويمكف 

أسموب العينة اإلحصائية. إذ  الستخداـويتوسع في اإلجراءات، ويكوف لدية قاعدة معقولة  االختبارات
 .(5535918يحتاج إلى وقت طويؿ )عبد اهلل، أف فحص العمميات بشكؿ كامؿ يكوف مكمؼ و 

وفر ىذا فقد يعتبر التدقيؽ الداخمي ومنذ زمف طويؿ مف اىـ مكونات قطاع التأميف، ىذا و 
القطاع لممدققيف الداخمييف فرص كبيرة ومستقرة عبر تاريخ ىذه الوظيفة، وقد أىؿ ىذا القطاع المدققيف 

لمتعقيدات والتطور الكبير الذي صاحب نمو ىذا القطاع مف لممزيد مف التدريب والتطوير نظرًا 
األعماؿ، والمتوقع منو المزيد مف النمو والتطوير في المستقبؿ، والذي دعا المدققيف الداخمييف لمعمؿ 

وذلؾ نظرًا لمتطور والتغيرات الغير مسبوقة ليذا  عمى المزيد مف االىتماـ والتطوير والتدريب المستمر.
متطمبات أصحاب المصالح، كذلؾ زيادة احجاـ أو تطور التكنولوجي سواء العماؿ، القطاع مف األ

المؤسسات التي أصبحت تتطمع لالندماج مف أجؿ توفير مزيد مف حجـ الموجودات وكذلؾ البحث عف 
شركاء أقوى. وبالرغـ مف ذلؾ إلى أف األىمية التقميدية لمتدقيؽ الداخمي في ىذا القطاع مف االعماؿ ال 

 .(Barclay, 2008: 1)اؿ قويًا ومطموبًا يز 

 مفيـو التدقيؽ الداخمي:
يعد التدقيؽ الداخمي مف أىـ الوظائؼ التي تركز عمييا المؤسسات، فقد ُعرؼ بمجموعة مف  

األنشطة واألنظمة المستعممة داخؿ المؤسسة تنشئة اإلدارة بشكؿ مستمر لضماف دقة البيانات 
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مف كفاية االحتياطيات المستخدمة لحماية أصوؿ وممتمكات المنشأة،  المحاسبية واإلحصائية، والتأكد
ىذا باإلضافة إلى التحقؽ مف مدى إتباع العامميف لمخطط والسياسات واإلجراءات اإلدارية المحددة 
ليـ، وقياس سالمة تمؾ السياسات والخطط وجميع وسائؿ الرقابة األخرى في أداء مياميـ، ووضع 

حسينات الالـز إدخاليا وذلؾ حتى تصؿ المنشأة إلى درجة الكفاءة اإلنتاجية تلاالقتراحات مف أجؿ ا
 (.55359315الخطية،القصوى في ضوء اإلمكانيات المتوفرة )

ف أعماؿ التدقيؽ الداخمي يقوـ بيا موظفيف قد يكونوا مف العامميف داخؿ الشركة أو   ىذا وا 
الشركة، ويجب أف يتميزوا باالستقاللية  يقوموا بالعمؿ لدى جية خارجية أو جية مستقمة عف

 (.5533931،والموضوعية في األداء. )المدىوف

وقد عرفت لجنة المنظمات الراعية إلطار الرقابة الداخمية المتكامؿ والتي يعرؼ بػ لجنة  
COSOا ، بأنو عمميات تتأثر بمجمس إدارة المنشأة واإلدارة واألفراد األخريف في المنشأة ويتـ تصميمي

لتعطي تأكيدًا معقواًل حوؿ تحقيؽ المنشأة ألىدافيا مف ناحية كفاءة العمميات وفاعميتيا وكذلؾ االعتماد 
 (.5558953،عمى التقارير المالية وااللتزاـ بالقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا )إبراىيـ

رض خدمتيا ومف وعرفة االتحاد الدولي لممحاسبيف بأنو "فعالية تقييمية مقامة ضمف المنشأة لع 
ضمف وظائفيا اختبار وتقييـ ومراقبة ومالءمة النظاـ المحاسبي ونظاـ الضبط الداخمي وفعاليتيا. 

(IFAC, 2012: 213.) 

وتعتبر وظيفة التدقيؽ وسيمة تخدـ العديد مف األطراؼ ذات الصمة في المنشأة وخارجيا فيي ليست 
ب أف تخدـ العديد مف الفئات التي تجد ليا مصمحة غاية بحد ذاتيا حيث أف القياـ بعممية التدقيؽ يج

 (2009938،في التعرؼ عمى عدالة المركز المالي لممنشأة )المطارنة

في وقتنا الحاضر ازدادت أىمية التدقيؽ الداخمي، وأصبحت نشاط دوري لكافة األنشطة  
الوظيفة يعود إلى الخدمات التي والعمميات في المنشأة، بيدؼ رفع كفاءة وتطوير األنشطة وأىمية ىذه 

تقدميا لإلدارة في مختمؼ المجاالت حيث اعتبرت كصماـ األماف في يد اإلدارة )الخطيب ،55359

311.)  

وتعتبر وظيفة التدقيؽ الداخمي ليا دور بالغ األىمية في المنشأة المالية ومصدر ىذه األىمية ىو مدى 
وكذلؾ صماـ األماف الذي تعتمد عمية إدارة المؤسسات في حمايتيا لألنظمة المعموؿ بيا في المؤسسة 
 (.5533930،التحقؽ مف األداء المالي لممؤسسة )المدىوف
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 يقدـ وموضوعي، مستقؿ نشاط التدقيؽ الداخمي بأنو " IIAوعرؼ معيد المدققيف الداخمييف 
 في النشاط ىذا ويساعد. عممياتيا وتحسيف لممؤسسة قيمة إضافة بيدؼ استشارية وخدمات تأكيدات
 الحوكمة عمميات فاعمية وتحسيف لتقييـ منظـ منيجي أسموب اتباع خالؿ مف المؤسسة أىداؼ تحقيؽ
دارة  (na.theiia.org-30/06/2013)" والرقابة المخاطر وا 

أما المجمع العربي لممحاسبيف فقد عرؼ التدقيؽ "وظيفة داخمية تابعة إلدارة المنشأة لتعبر عف 
مي مستقؿ إلقامة الرقابة اإلدارية بما فييا المحاسبية لتقييـ مدى تماشي النظاـ مع متطمبات نشاط داخ

 اإلدارة أو العمؿ عمى تحسف استخداـ الموارد بما تحقؽ الكفاية اإلنتاجية القصوى"

نما يشمؿ جميع المجاالت  "التدقيؽ الداخمي ىو أعـ وأشمؿ مف مجرد تدقيؽ مالي ومحاسبي وا 
األنشطة التشغيمية كتقييـ لمخطط واإلجراءات والسياسات واقتراح السبؿ المناسبة لتطويرىا اإلدارية و 

 (.5535950،وااللتزاـ بيا مف قبؿ الموظفيف وحسف استغالؿ الموارد )سالـ

الداخمي نشاط مستقؿ، يعمؿ بموضوعية واستشارية مف أجؿ تقييـ مدى فاعمية  التدقيؽ يعتبر
ضافة قيمة لممنشأة، كذلؾ فيي جزء مف نظاـ الرقابة  البيئة الرقابية باإلضافة إلى تحسيف العمميات وا 
الداخمي وعمية يجب أف تكوف داخؿ المنشأة عمى أف يضمف االستقاللية لممدققيف الداخمييف، لذلؾ فإف 

داريًا مف خالؿ الرئيس التنفيذي ا لمدقؽ الداخمي يرفع تقاريره إلى لجنة التدقيؽ التابعة لمجمس اإلدارة وا 
 .(Kagermann, 2008: 4)لممنشاة 

 :مراحؿ تطور التدقيؽ الداخمي

كاممة التطور. فموظفو التدقيؽ  وظيفةفي الوقت الحاضر مف  التدقيؽ الداخميتعتبر خدمة 
الداخمي خالؿ عشرات السنوات الماضية وجدو وضعًا جيدَا مف حيث دور التدقيؽ وكذلؾ تقديـ 
الخدمات مف خالؿ منيجية، وىذا يعود إلى التطور الذي صاحب ىذه المينة والذي سيستمر في 

تي وضعت عمى مر السنيف الماضية المستقبؿ. لذى فإنو سيتـ معرفة أساس التدقيؽ الداخمي واأللية ال
والتي أساسيا كاف أف دور التدقيؽ الداخمي ىو امتداد لدور التدقيؽ الخارجي في اختيار مدى موثوقية 

 .(Pickett, 2005: 3)السجالت المحاسبية التي تسيـ في البيانات المالية المنشورة 

ف مينة التدقيؽ الداخمي كالعديد مف الميف األخرى ليا جزور منذ الثورة الصناعية في  ىذا وا 
القرع التاسع عشر، حيث حدث النمو اليائؿ لقطاعات الصناعة المينية والذي صاحبة نمو في 
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ت األعماؿ المينية والمتخصصة بمعظـ أنواعيا وىذا صاحبة التعامؿ مع األنظمة الجديدة مف التعامال
التي بدأت تنتشر مثؿ قوانيف الشركات واألحكاـ المصرفية واإلفالس، كؿ ذلؾ أدى إلى تشكيؿ عدد 

في أمريكا  CPAفي بريطانيا  CAكبير مف الجمعيات والمؤسسات عمى مر الوقت مثؿ 
(Rudasngwa, 2006: 58). 

المنشأة لدرجة تـ البدء توظيؼ المدققيف الداخمييف وتوزيعيـ في فروع  3805ومع بداية عاـ 
أف التمييز بيف المدقؽ الخارجي والمدقؽ الداخمي أصبح مف المفاىيـ التي ليا معنى. وعمية ظؿ الدور 

 القانوني لمدقؽ الحسابات الخارجي كشيادة منو لتأكيد أف السجالت المالية تعبر بعدالة عف الواقع.

ة مف مجرد أداه لمساعدة الماضي 65وقد تطور دور المدقؽ الداخمي عمى مدى السنوات الػ 
اإلدارة واطالعيا عمى مسئولياتيا إلى مراقب داخمي لمستوى المخاطر التي قد تتعرض لو المنشأة 
دارة  كذلؾ اإلدارة المرجوة بشكؿ متزايد. كذلؾ تـ دعوة المدققيف الداخمييف لمقياـ بدور في الرقابة وا 

 (.Rudasngwa, 2006: 59)داخؿ المنشأة. كاستشارييفالمخاطر وحوكمة الشركات 

والذي ساىـ بدور كبير في  IIAتـ إنشاء معيد المدققيف الداخمييف األمريكي  3803وفي عاـ 
بالعديد مف مراحؿ التطوير والتي نشمميا  ةتطوير مينة التدقيؽ. وعمية ومنذ ىذا التاريخ مرت المين

 (:5533903عمى النحو التالي )البجيرمي،

 (4.1جدوؿ رقـ )

 مراحؿ التطور الفترة
ات القرف يات وخمسينيأربعين

 العشريف
 .IIAنشأة معيد المدققيف الداخمييف 

ظيور أوؿ قائمة تتضمف مسئوليات المدقؽ الداخمي والتي تعتبر الخطوط اإلرشادية 
 لتحديد الدور المناسب لممدقؽ الداخمي والتي شممت أربع جوانب أساسية وىي:

 الداخمي.طبيعة وظيفة التدقيؽ  -
 ىدؼ ونطاؽ التدقيؽ الداخمي. -
 مسئوليات وسمطات وظيفة التدقيؽ الداخمي. -
 استقاللية وظيفة التدقيؽ الداخمي. -

ى ثمانينات تستينات وح
 القرف العشريف

تـ اعتماد تعريؼ التدقيؽ الداخمي مف قبؿ معيد المدققيف الداخمييف  1964في عاـ 
بػ"مراجعة لألعماؿ والسجالت التي تتـ داخؿ المنشأة وبصفة مستمرة وبواسطة موظفيف 

 المنشئاتمتخصصيف ليذا الغرض ويختمؼ نطاؽ وأىداؼ التدقيؽ الداخمي في 
 تغطية نواحي أخرى غير المالية.المختمفة وقد تميز في المنشأة الكبيرة ل
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 مراحؿ التطور الفترة
قاـ معيد المدققيف الداخمييف األمريكي بتشكؿ لجاف لوضع إطار  3860وفي عاـ 

وأسيمت ىذه المعايير في  3867لمعايير مينية لمتدقيؽ. وتـ المصادقة عمييا في عاـ 
 فتح أفاؽ جديدة لمينة التدقيؽ الداخمي.

يؽ كوظيفة تخدـ كامؿ المنشأة بداًل مف وفي مطمع الثمانينات تـ تطوير وظيفة التدق
مة اإلدارة، وتـ تحديد تبعيتيا مباشرة مع أعمى مستوى إداري في المنشأة ولـ تعد دخ

اللية وظيفة التدقيؽ قتتبع لمدير معييف كالمدير المالي والذي بدورة عزز مف است
 الداخمي موضوعتيا.

 

ات مف القرف يفترة التسعين
 العشريف

القرف العشريف تـ تطوير مينة التدقيؽ الداخمي ليقدـ خدمات  العقد األخير مفمع بداية 
جديدة لممنشأة مثؿ خدمات االستشارات باإلضافة إلى التشديد عمى االلتزاـ بالمعايير 

 المينية لمتدقيؽ الداخمي.
أصدر معيد المدققيف نصائح بأف يقدـ المدقؽ الداخمي خدمات تأكيدية  3880وفي عاـ 

وكيدية لممنشأة مع األخذ بيعف االعتبار تكمفة ىذه الخدمات بالمقارنة مع المنافع أو ت
 المتحققة مف المنشأة.

وفي منتصؼ التسعينيات تـ إصدار دليؿ أخالقيات المينة لضبط سموؾ المدققيف 
 الداخمييف.

 

لمتدقيؽ الداخمي لكي  مفيومًا جديداً  IIAأصدر معيد المدققيف الدولييف  5553في عاـ  مطمع القرف الحالي
تناسب مع التطور الذي حدث عمى المينة وعرؼ بػ "نشاط تأكيدي استشاري 

اعدة في إنجاز سوموضوعي ومستقؿ مصمـ لزيادة وتحسيف قيمة عمميات المنشأة، والم
أىدافيا بصورة منيجية ومنتظمة بيدؼ تقييـ وتحسيف فعالية عمميات إدارة المخاطر 

 والرقابة والحوكمة".

قاـ معيد المدققيف الداخمييف بإصدار النسخة المعدلة مف معايير ممارسة  5535وفي عاـ 
والذي عمية أصبح تعريؼ  5533مينة التدقيؽ الداخمي عمى أف يبًد العمؿ بو ابتداء مف بداية عاـ 

التدقيؽ الداخمي "نشاط التدقيؽ الداخمي ىو دائرة أو قسـ أو فريؽ مف المستشاريف أو غيرىـ مف 
ممارسي المينة يقوموف بخدمات تأكيدية واستشارية بشكؿ موضوعي ومستقؿ ومصممة لزيادة وتحسيف 

ومنتظمة بيدؼ تقييـ وتحسيف  قيمة عمميات المنظمة والمساعدة في إنجاز أىدافيا بصورة منيجية
دارة المخاطر والرقابة" .(IIA, 2012: 18)فعالية عمميات الحوكمة وا 

ىذا ويمكف تمخيص مراحؿ التطور وفقًا لمسمة التي اعتمد عمييا في كؿ مرحمة مف مراحؿ 
 (:5535901تطور ىذه المينة وذلؾ وفؽ التالي )عبد اهلل، 



49 
 

 (4.2جدوؿ رقـ )
 السمة مف القرف العشريف الفترة

 فحص السجالت اتيالخمسين
 فحص االلتزاـ اتيالستين
 اختبار اإلجراءات اتيالسبعين
 تقييـ الرقابة اتيالثمانين
 تقييـ إدارة المخاطر اتيالتسعين

 دعـ إدارة المخاطر 21مطمع القرف الػ 
 إضافة قيمة لممنشأة وحتى االف  2005مف 

 
9(PWC,2012:4) تركيز التدقيؽ الداخمي خالؿ فترات التطور وفؽ التاليىذا وقد انتقؿ 

 (4.3جدوؿ رقـ )
 نموذج التدقيؽ الداخمي 
 خالؿ القرف العشريف

 نموذج التدقيؽ الداخمي 
 في االياـ الحالية

المرتكز نموذج التدقيؽ الداخمي 
 في المستقبؿعمى المخاطر 

العمؿ عمى تأكيد العمميات وفؽ 
التدقيؽ الدورية خطط 
 والروتينية.

ضماف الرقابة وفؽ خطط 
التدقيؽ المعتمدة عمى أساس 

 المخاطر

ضماف فعالية إدارة المخاطر 
باإلضافة إلى عمميات التحكـ 

 والجودة

 :العوامؿ التي ساعدت عمى نشأة التدقيؽ الداخمي
إلييا لذى فيناؾ العديد مف ونظرًا لمتطور الذي حدث لمينة التدقيؽ الداخمي وكذلؾ ازدياد الحاجة 

 (:28: ص2012العوامؿ التي أسيمت في نشأة وانتشار ىذه المينة )العبدلي، 

زيادة الالمركزية واالستقالؿ التنظيمي لإلدارات ضمف الييكؿ التنظيمي، كذلؾ تعدد المستويات  -1
ت، ومف ثـ حاجة األدرية لممنشأة، األمر الذي دفع اإلدارة العميا إلى تفويض السمطات والمسؤوليا

ىذه اإلدارة إلى التأكد مف سالمة استعماؿ السمطات المفوضة وتحمؿ المسؤوليات، وفقًا 
 لمسياسات والنظـ واإلجراءات المعموؿ بيا.

التطور الذي شيدتو وظيفة التدقيؽ الداخمي، ومساىمتيا في تقديـ خدمات إدارية إلى جانب  -2
اجعة وفحص وتقييـ كافة األنشطة والعمميات في سبيؿ الخدمات المالية، واتساع نطاقيا ليشمؿ مر 

 خدمة المنشأة لمساعدتيا في تحقيؽ أىدافيا.
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شموؿ التنظيـ الحديث لخطوط االتصاؿ الرأسية واألفقية وحاجة التغذية إلى مسؤوليف يتولوف  -3
 تيا.يواقع التدقيؽ ألجؿ اطمئناف اإلدارة إلى سالمة ىذه التقارير و

ة إلى بيانات دقيقة ودورية لمتابعة نشاط المنظمات ومدى التزاميا حاجة الجيات الحكومي -4
 بمسؤولياتيا االجتماعية كالمساىمة في خطط التنمية واستيعاب قدر مف العمالة.

 :األىداؼ الحديثة لمتدقيؽ الداخمي
تعتمد أىداؼ التدقيؽ الداخمي عمى الرغـ مف اختالفيا عف بعض بشكؿ كبير عمى حجـ 

المنشأة وكذلؾ عمى ىيكميا التنظيمي ىذا باإلضافة إلى المتطمبات التي تحتاجيا اإلدارة  المنشأة ونشاط
وفؽ الحاجة مف المكمفيف بعمميات الرقابة والحوكمة، لذى فإف أىداؼ التدقيؽ الداخمي قد تشمؿ عمى 

 9(IFAC, 2012: 632)األقؿ واحدة مف األىداؼ التالية 

 متابعة الرقابة الداخمية: -1
تحديد وظيفة التدقيؽ الداخمي بمسئولية محددة مف أجؿ استعراض ورصد ضوابط عممية قد يتـ 

 الرقابة الداخمية واإلشراؼ عمييا، كذلؾ التوصية بإدخاؿ تحسينات عمييا إذا احتاج االمر ذلؾ.
 اختبار المعمومات المالية والتشغيمية:  -2

المستخدمة لتحديد وقياس قد يتـ تعييف المدقؽ الداخمي مف أجؿ اإلشراؼ عمى الوسائؿ 
وتصنيؼ وتعديؿ المعمومات المالية والتشغيمية، وتقديـ استفسارات معينة لبعض البنود 

 الخاصة، باإلضافة إلى اختبار مفصؿ لبعض المعامالت واألرصدة واإلجراءات.
 فحص األنشطة التشغيمية:  -3

كفاءة والفاعمية مف النشاط قد يتـ تعييف وظيفة التدقيؽ الداخمي لفحص القيمة االقتصادية وال
 التشغيمي، ويشمؿ أيضًا األنشطة الغير مالية.

 مراجعة اللتزاـ باألنظمة والقوانيف: -4
قد يكمؼ المدقؽ الداخمي بمراجعة مدى االلتزاـ بالقوانيف والتشريعات والمتطمبات الخارجية مع 

 السياسات والتوجييات اإلدارية والمتطمبات الداخمية األخرى.
 المخاطر:إدارة  -5

مف خالؿ تحديد وتقييـ التعرض لمخاطر كبيرة والمساىمة قد تساعد وظيفة التدقيؽ الداخمي 
 في تحسيف نظـ إدارة ومراقبة المخاطر.
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 :الحوكمة -6
دارة  يساعد المدقؽ الداخمي في تقييـ عممية اإلدارة في تحقيؽ األىداؼ األخالقية والقيـ وا 

معمومات المخاطر والرقابة إلى الجيات المناسبة في األداء والمساءلة، وكذلؾ اإلبالغ عف 
المنشأة، وكذلؾ مدى فاعمية التواصؿ بيف القائميف عمى الحوكمة باإلضافة إلى مراجعي 

 الحسابات الخارجييف والداخمييف وكذلؾ اإلدارة.

 :أنواع التدقيؽ الداخمي
ينقسـ التدقيؽ الداخمي إلى ستة أنواع أساسية وجميعيا لو ارتباط مع بعضيا البعض وذلؾ 
دوف وجود إمكانية لفصؿ أي منيا عف األخر، وذلؾ مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ مف عممية التدقيؽ. 

 :(Kagermann and others, 2008: 114)واألنواع ىي 
 (.Management Audit)التدقيؽ اإلداري  -
 .(Operational Audit)العمميات التشغيميةتدقيؽ  -
 .(Financial Audit)التدقيؽ المالي -
 (.IT Audit)تدقيؽ نظـ المعمومات -
 (.Fraud Audit)تدقيؽ االحتياؿ -

 .(Business Audit)تدقيؽ األعماؿ  -

الداخمي، ف جميع ىذه األنواع ليا نفس الدرجة مف االىمية بالنسبة لمتدقيؽ فإىذا ومف حيث المبدأ 
ف جميعيا تتعرض لنفس الدرجة مف مخاطر العمؿ، لذلؾ فإنو لكؿ منيا جزء مف ضمف  ىذا وا 

 الخطة التدقيؽ السنوية:

 (.Management Audit)التدقيؽ اإلداري  -1
التدقيؽ الداخمي يقوـ باختبار مدى توافؽ العمميات اإلدارية مع الئحة السياسات 

المبادئ واإلجراءات المعموؿ بيا باإلضافة إلى مدى فاعمية المعتمدة لدة المنشأة. وكذلؾ 
 وكفاءة اإلجراءات والقرارات وفقَا لمضوابط الخاصة بيا.

 .(Operational Audit) تدقيؽ العمميات التشغيمية -2
تماميا  اختبار وتدقيؽ لجميع عمميات المنشاة المختمفة مف أجؿ التأكد مف تنفيذىا وا 

قبؿ اإلدارة والتأكد مف أف جميع مستويات العمؿ اإلدارية تنجز  مفوفقًا لمسياسات المعتمدة 
 وظائفيا وعممياتيا بكفاءة وفعالية دوف التعرض ألي مخاطر
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 .(Financial Audit) التدقيؽ المالي -3
وذلؾ لمتأكد مف سالمة ودقة البيانات والمعمومات المالية ومدى إمكانية االعتماد 
عمييا، كذلؾ التأكد مف صحة عمميات الصرؼ حسب األليات والتعميمات المعموؿ بيا ضمف 

 المنشأة وذلؾ مف حيث: 

 .سالمة إجراءات الصرؼ والتحقؽ مف اعتماد الجيات المخولة بيا 
  لعمميات الصرؼ المختمفة.التدقيؽ المستندي 

 (.IT Audit) تدقيؽ نظـ المعمومات -4

وذلؾ بيدؼ اختبار أمف تشغيؿ بيانات نظـ المعمومات ونزاىتيا باإلضافة إلى 
مخرجات البيانات ومدى دقتيا وفقًا لممدخالت التي تـ االعتماد عمييا، ويتضمف ذلؾ 

المعدة عمى أساسيا تحتوي عمى  السجالت الخاصة بالعمميات المالية والتشغيمية والتقارير
 معمومات دقيقة وقابمة لالعتماد ومعدة في الوقت المناسب بشكؿ كامؿ ومفيد.

 (.Fraud Audit) تدقيؽ الحتياؿ -5

والذي ييدؼ إلى تحديد نقاط الضعؼ في المنشأة وكذلؾ العمميات المشبوىة والبحث 
خالفات ىذا باإلضافة إلى جمع عف أي معمومات حوؿ العمميات الغير معمومة المصدر أو الم

محتمؿ وقوع أي حوادث  ااألدلة لحاالت الغش التي تـ إثباتيا سابقًا، كذلؾ أىمية تحديد ما إذ
 سواء يشكؿ مباشر أو غير مباشر عمى األقؿ فيما يتعمؽ بالعمميات المالية.

 .(Business Audit) تدقيؽ األعماؿ -6

ر والمبادي المستخدمة ضمف األطُ وذلؾ لمتأكد مف أف جميع العمميات والطرؽ 
المشروعة والمتوافؽ عمييا. حيث أنو يكوف في العديد مف العمميات أطراؼ أخرى مف خارج 
المنشأة ليا عالقة بعممية التدقيؽ، مثؿ المورديف والعمالء كذلؾ العالقة مع العديد مف 

لممنشأة. لذلؾ فإف تدقيؽ المؤسسات العامة والحكومية والتي ليا تأثير عمى العمميات الداخمية 
األعماؿ ىو تدقيؽ لمقياس مدى االلتزاـ مع األطراؼ الخارجية وفقًا لمسياسة التي تـ تحديدىا 

 ليا.
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 الداخمي لمتدقيؽ الدولية المينية الممارسة معايير
المعيد األمريكي لممدققيف الداخمييف معايير لتنظيـ األعماؿ الذي يقوـ بيا المدققيف  قاـوضع 

خميف لكي يتـ االستفادة مف أعماليـ في خدمة المؤسسة، كذلؾ زيادة ثقة المدققيف الخارجيف الدا
 .(52: 2011)البجيرمي،  بالتقارير التي يصدرىا المدقؽ عف األعماؿ التي يقوـ بيا

 وعمية قاـ معيد المدققيف الداخمييف بتقسيـ المعايير الخاصة بالمينة إلى قسميف:
  1000وتـ ترميزه بالرقـ  –القسـ األوؿ والذي اىتـ بمعايير الصفات. 
  2000وتـ ترميزه بالرقـ  – القسـ الثاني والذي اىتـ بمعايير األداء. 

 (4.4جدوؿ رقـ )
 معايير األداء رقـ المعيار معايير الصفات رقـ المعيار

 التدقيؽ الداخميإدارة عممية  2000 األىداؼ والصالحيات والمسؤوليات 1000
 طبيعة العمؿ 2100 االستقاللية والموضوعية 1100
 التخطيط لمميمات 2200 الكفاءة وبذؿ العناية المينية الالزمة 1200
 إنجاز الميمة 2300 الرقابة النوعية وبرامج التطوير 1300

 توصيؿ النتائج 2400  
 مراقبة مراحؿ اإلنجاز 2500  
 اإلدارة لممخاطرقرار قبوؿ  2600  

 معايير الصفات:أوًل: 
المعايير التي مف خالليا يتـ معرفة الصفات التي يجب أف تتوفر في المدققيف الداخمييف 

 (IIA, 2012: 39)لممنشأة، باإلضافة لمف يقوـ بإدارة ىذا النشاط، وىي 
 األىداؼ والصالحيات والمسئوليات. – 1000
 االستقاللية والموضوعية. – 1100
 الكفاءة وبذؿ العناية المينية الواجبة. – 1200
 الرقابة وبرامج التطوير. – 1300

 :(Wiley, 2009: 18)كذلؾ يتـ تجزئة كؿ نوع مف ىذه المعايير إلى 
 .Aمعايير تطبيؽ ويرمز ليا بالحرؼ  -
 .Cمعايير خدمات استشارية ويرمز ليا بالحرؼ  -
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دارة المخاطر:وىنا سيتـ التطرؽ إلى معايير الصفات التي   ليا ارتباط بشكؿ مباشر بالمخاطر وا 
 انكفاءة وانعنايت انمهنيت انالصمت: – 1200

 انكفاءة: – 1210 -1

1210 A2:   يجب عمى المدققيف الداخمييف الحصوؿ عمى المعرفة الكافية مف أجؿ تقييـ المخاطر
مسئوليف بشكؿ مباشر والطرؽ التي تدار بيا ضمف نشاط المنشأة، ولكف ال يتوقع منيـ أف يكوف 

 ورئيسي عف اكتشافيا.

1210 A3 : يجب عمى المدققيف الداخمييف الحصوؿ عمى المعرفة الكافية واالساسية في مجاؿ
 مخاطر تكنولوجيا المعمومات والرقابة وتقنيات التدقيؽ الالزمة إلنجاز األعماؿ الموكمة إلييـ.

 بزل انعنايت انمهنيت انالصمت: – 1220 -2

1220 A1 : يجب عمى المدققيف الداخمييف بذؿ العناية المينية الالزمة مع األخذ بعيف االعتبار
دارة المخاطر والرقابة.  مدى كفاية وفعالية عمميات الحوكمة وا 

1220 A3:  يجب عمى المدققيف الداخمييف االىتماـ بما يتعمؽ بالمخاطر الجوىرية التي قد تؤثر
جية أخرى فإف اجراءات التأكيد لوحدىا ال تكفي وال تضمف  عمى األىداؼ والعمميات والموارد ومف

 بأف جميع المخاطر اليامة سوؼ يتـ تحديدىا واكتشافيا حتى لو تـ بذؿ العناية المينية والواجبة.

 ثانيًا: معايير األداء:
تشير معايير األداء الصادرة عف المعيد األمريكي لممدققيف بشكؿ عاـ إلى تأكيد قياـ نشاط  

قيؽ الداخمي بتقييـ مدى التعرض لممخاطر المرتبطة بحوكمة الشركات وكذلؾ كؿ مف العمميات التد
ونظـ المعمومات المتعمقة بػ: إمكانية االعتماد عمى صحة المعمومات المالية والتشغيمية، فعالية وكفاءة 

  .(IIA, 2012: 9) العمميات، حماية األصوؿ، االلتزاـ بالقوانيف والموائح

دارة المخاطر:معايير الداء وىنا سيتـ التطرؽ إلى   التي ليا ارتباط بشكؿ مباشر بالمخاطر وا 
اـ مدير التدقيؽ الداخمي مف إدارة نشاط يال بد مف ق حيث، إدارة نشاط التدقيؽ الداخمي -2000

باإلضافة إلى جودة عمميات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة، يزيد مف التدقيؽ الداخمي بفعالية بحيث 
  االلتزاـ بمعايير المينة والمبادي األخالقية والسموكية.

يجب عمى مدير التدقيؽ الداخمي وضع الخطط عمى أساس المخاطر لتحديد ، التخطيط – 2010
 أولويات نشاط التدقيؽ الداخمي بما يتفؽ مع أىداؼ المنشأة.
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2010 A1: إدارة المخاطر التي تـ تحديدىا، عمى أف يجب أف تعتمد خطة التدقيؽ الداخمي عمى تقييـ
يكوف ذلؾ مرة واحدة كؿ عاـ كحد أدنى، كذلؾ ال بد مف االىتماـ بتوجييات اإلدارة العميا ومجمس 

 اإلدارة في ىذه العمميات.

عمى مدير التدقيؽ أف يرفع تقارير بشكؿ دوري لمجمس ، إبالغ مجمس اإلدارة واإلدارة العميا -2060
رة العميا يوضح فييا أىداؼ عمميات التدقيؽ الداخمي، وكؿ مف مسئولياتو وصالحياتو اإلدارة واإلدا

 وكذلؾ نسبة اإلنجاز المحققة مف الخطة الموضوعة.
كذلؾ يجب أف يشتمؿ التقرير عمى مصادر المخاطر الجوىرية كذلؾ مواضيع الرقابة ومخاطر 

ألخرى التي يحتاجيا او يطمبيا مجمس االحتياؿ وقضايا الحوكمة إضافة إلى المواضيع والقضايا ا
 اإلدارة واإلدارة العميا.

يجب أف يقوـ نشاط التدقيؽ الداخمي بتقييـ واإلسياـ في تحسيف عمميات  ، طبيعة العمؿ – 2100
دارة المخاطر والرقابة وذلؾ مف خالؿ إتباع أسموب منيجي منظـ.  الحوكمة وا 

يقيـ ويوضح التوصيات المناسبة لتحسيف عمميات  فعمى نشاط التدقيؽ الداخمي أ، الحوكمة – 2110
توصيؿ التقارير حوؿ المعمومات  مف األىداؼ أىميا دالحوكمة في المنشاة ومساعدتيا في تحقيؽ العدي

دارة المخاطر إلى الجيات المناسبة في المنشأة.  الخاصة بالرقابة وا 

 إدارة المخاطر: – 2120
ارة المخاطر في المنشأة، ومدى مساىمتو في دمدى فعالية عممية إعمى نشاط التدقيؽ الداخمي أف يقيـ 

تحسينيا، وعمية يجب عمى التدقيؽ الداخمي أف يقيـ ىذه العمميات وقدرتيا عمى تحقيؽ نتائج معقولة 
 ومقبولة تضمف:

 دعـ أىداؼ المنشاة وميمتيا في مواجية المخاطر المحيطة بيا. -

 ميا.تمييز المخاطر التي تـ تحديدىا وتقيي -

 اختبار قرارات مناسبة تستجيب لممخاطر ووفؽ أىمية وأولوية ىذه المخاطر عمى المنشأة. -

الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بالمخاطر وتوصيميا في الوقت المناسب إلى كؿ مف  -
الموظفيف واإلدارة العميا ومجمس اإلدارة وذلؾ لممشاركة وتحمؿ المسئوليات في عمميات إدارة 

 المخاطر.
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قوـ نشاط التدقيؽ الداخمي بجمع المعمومات الالزمة والتي تساعد في تقييـ عممية إدارة المخاطر ي
وذلؾ أثناء تنفيذه لميامو المتعددة مما يوفر لدية تصورًا كاماًل لعممية إدارة المخاطر عمى مستوى 

 المنشأة ومدى فعاليتيا.

الؿ نشاط إداري معيف، او بشكؿ تتـ مراقبة عممية إدارة المخاطر إما بشكؿ مستمر مف خ 
كال  باستخداـمتقطع ومنفصؿ مف خالؿ إجراء تقييـ ليا خالؿ فترات معينة، ويمكف مراقبتيا 

 الطريقتيف.

2120 A1 : عمى نشاط التدقيؽ الداخمي أف يقيـ احتماؿ حدوث احتياؿ وكيؼ تواجو المنشاة المخاطر
 الناتجة عنة.

2120 C1 :ة عمى المدققيف الداخمييف معالجة المخاطر بما ال يتعارض مع أثناء الميمات االستشاري
 أىداؼ الميمات االستشارية، وعمييـ التحذير في حاؿ وجود مخاطر جوىرية غير ممحوظة مسبقًا.

2120 C2 : عمى المدققيف الداخمييف اف يستخدموا المعرفة والخبرة التي يكتسبوىا خالؿ تنفيذ الميمات
 ممية إدارة المخاطر في المنشأة.االستشارية في تقييـ ع

2120 C3 : إثناء مساعدة المدققيف الداخمييف لإلدارة في وضع وتحسيف عمميات إدارة المخاطر فإنو
يجب عمييـ االمتناع عف تحمؿ أية مسئولية نيابًة عف اإلدارة ومسئوليتيا الكاممة والفعمية عف عممية 

 إدارة المخاطر.

2130 A1 :قييـ كفاية وفعالية عممية الرقابة في االستجابة لممخاطر المتعمقة عمى نشاط التدقيؽ ت
 بالحوكمة والعمميات ونظاـ المعمومات مف خالؿ تقييـ:

 موثوقية ونزاىة المعمومات المالية والتشغيمية. -

 كفاءة وفعالية العمميات والبرامج. -

 مدى حماية األصوؿ. -

 واإلجراءات والعقود.االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة والسياسات  -

 ،عند التخطيط لمميمة يجب عمى المدققيف الداخمييف األخذ باالعتبار: اعتباساث انتخطيط – 2201
المخاطر الجوىرية المرتبطة بالنشاط، أىدافو ومواردة  واألساليب التي مف خالليا يتـ المحافظة عمى 

فعالية وكفاية إدارة مخاطر النشاط وعمميات الرقابة بالمقارنة مع نموذج  المخاطر عند مستوى معيف.
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الفرص المتاحة إلدخاؿ تحسينات جوىرية وىامة عمى عممية إدارة مخاطر النشاط  أو شكؿ الرقابة.

 وعمميات الرقابة.

2210 A1 : قيد عمى المدققيف الداخمييف أف يقوما بإجراء تقييـ أولي لممخاطر المتعمقة بالنشاط
 التدقيؽ، ويجب أف تعكس أىداؼ الميمة نتائج ىذا التقييـ.

2210 C1 :.دارة المخاطر  ال بد أف تتوافؽ أىداؼ الميمات االستشارية مع عمميات الحوكمة وا 

2440 A2 : عمى مدير التدقيؽ الداخمي قبؿ نشر النتائج إلى األطراؼ الخارجية القياـ بما يمي، ما لـ
 تقييـ المخاطر المحتممة عمى المنشأة. نية أو تنظيميةيكف ىناؾ متطمبات قانو 

2440 C2 : يمكف أف يتـ تحديد القضايا المتصمة بإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة أثناء الميمة
ذا كانت تمؾ القضايا تمثؿ أىمية بالغة لممنظمة، فإنو ينبغي توصيميا إلى اإلدارة العميا  االستشارية وا 

 ومجمس اإلدارة.

عندما يعتقد التدقيؽ الداخمي بأف االدارة العميا قد قبمت  قرار قبوؿ اإلدارة العميا لممخاطر: – 2600
ذا لـ يتـ  مستوى مف المخاطر غير مقبوؿ بالنسبة لممنشاة، فالبد عمية مناقشة ذلؾ مع االدارة وا 

 التدقيؽ.التوصؿ لحؿ ليذه المسألة معيا فيجب عمية تقديـ حوؿ ذلؾ مجمس اإلدارة ولجنة 

 قواعد السموؾ األخالقي لمتدقيؽ الداخمي:مبادئ و 
دليؿ جديد ألخالقيات مينة التدقيؽ الداخمي وقد تضمف قاـ بوضع معيد المدققيف الداخمييف  

الدليؿ أربعة مبادئ أخالقية وأثنى عشرة قاعدة سموكية قسميا وفقًا لممبادي األخالقية األربعة وذلؾ 
 يؽ الداخمي الجديد وأىدافو.استنادا إلى مفيـو التدق

 مف الضروري وجود بياف رسمي بقواعد السموؾ االخالقي وذلؾ لألسباب التالية:
 الداخمييف يمثموف مينة التدقيؽ الداخمي. المدققيفاف  -3

 اف ادارة المنشأة ومجمس االدارة يعتمداف عمى مينة التدقيؽ الداخمي. -5

لمسموؾ، والشرؼ والشخصية حتى تمكنيـ  يجب اف يحافظ اعضاء المينة عمى معايير عالية -1
  مف ممارسة التدقيؽ الداخمي بطريقة تحقؽ الغرض منيا.
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 :(IIA, 2009: 1)وىذه المبادئ األخالقية والقواعد السموكية الصادرة عف معيد المدققيف الداخمييف ىي 

 المبدأ األوؿ: النزاىة
يقوـ بو مف أعماؿ، وعمية تعتبر ىي تعتبر نزاىة المدقؽ الداخمي أسسًا لتدعيـ الثقة فيما 

 فإف قواعد السموؾ تتضمف التالي: ةاالساس لالعتماد عمى االحكاـ الصادرة عف المدقؽ، وعمي
 عمى المدققيف الداخمييف اداء عمميـ بأمانة وحذر ومسئولية. -3

 مراعاة القوانيف وتقديـ اإلفصاح المتوقع منيـ وفقًا لممينية والمتطمبات. -5

في أية أعماؿ أو أنشطة غير معروفة باإلضافة إلى عدـ القياـ بتصرفات تسيء عدـ االشتراؾ  -1
 لممينة والمنشأة.

 احتراـ األىداؼ المشروعة واألخالقية لممنشأة التي يعمموف بيا والمساىمة في تحقيقيا. -0

 المبدأ الثاني: الموضوعية
جميع وتقييـ وتوصيؿ أف يتوفر في المدقؽ الداخمي أعمى مستوى مف الموضوعية المينية في ت

المعمومات المتعمقة بالنشاط أو العممية محؿ الفحص، بحيث أف يقوـ المدقؽ الداخمي بتقييـ الظروؼ 
ذات العالقة بطريقة متوازية وأف ال تتأثر أحكاميـ بناًء عمى مصالحيـ الشخصية او مصالح األخريف، 

 ويشمؿ ىذا المبدأ القواعد السموكية وىي:

داخمييف المشاركة في أنشطة أو عالقات قد تضعؼ أو مف المفترض أف عمى المدققيف ال -3
تضعؼ قدرتيـ عمى أداء أعماليـ بشكؿ غير متحيز، ويتضمف ذلؾ األنشطة والعالقات التي قد 

 تتعارض مع مصمحة المنشأة التي يعمموف بيا.

الممكف اف  عدـ قبوؿ أشياء مف األطراؼ ذات العالقة بالمنشأة التي يعمموف فييا والتي مف -5
 تضعؼ مف مصداقية أحكاميـ المينية.

اإلفصاح عف كؿ الحقائؽ الجوىرية التي تـ التوصؿ إلييا أثناء تأدية أعماليـ والتي مف الممكف  -1
في حاؿ عدـ الكشؼ عنيا أف يؤدي إلى تضميؿ وتحريؼ في تقاريرىـ عف نتائج األعماؿ التي 

 تـ تدقيقيا مف قبميـ.

 المبدأ الثالث: السرية
عمى المدققيف الداخمييف أف يحترموا قيمة وممكية المعمومات التي يحصموف عمييا، وأف ال يكشفوا عف 
أية معمومات دوف أف يكوف ليـ السمطة التي تخوليـ القياـ بذلؾ ما لـ تكف متطمبات قانونية أو مينية 

 تمزميـ القياـ بذلؾ. ويشمؿ ىذا المبدأ القواعد السموكية وىي:
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دققيف الداخمييف أمناء وحذريف في استخداـ المعمومات التي يحصموف عمييا أثناء اف يكوف الم -3
 تأدية أعماليـ وواجباتيـ، وحماية ىذه المعمومات.

عدـ استخداـ المعمومات التي يحصموف عمييا لتحقيؽ أية مكاسب شخصية أو استخداميا بشكؿ  -5
 يتعارض واالىداؼ المشروعة لممنشأة.

 ءة المينيةالمبدأ الرابع: الكفا
زمة ألداء خدمات التدقيؽ الداخمي العمى المدققيف الداخمييف استخداـ المعرفة والميارات والخبرات ال

 ويشمؿ ىذا المبدأ القواعد السموكية وىي:

تأدية الخدمات واألعماؿ التي يمكف القياـ بيا مف خالؿ توفر المعرفة والميارات والخبرات  -3
 الالزمة لتأديتيا.

 ت التدقيؽ الداخمي وفقًا لمعايير الممارسة المينية الدولية لمتدقيؽ الداخمي.تأدية خدما -5

 السعي دائمًا وبشكؿ مستمر لتطوير وتحسيف كفاءة وجودة الخدمات التي يقدمونيا. -1

 :مينأفي ششكاث انت انتذقيق انذاخهيوظيفت 

لدييا قادرة عمى تزويد مجمس اإلدارة  ييتطمب مف شركات التأميف، أف تكوف وظيفة التدقيؽ الداخم
دارة المخاطر والرقابة الداخمي  الدور الرقابي مف جزء. وىي ةبشكؿ مستقؿ وأمف فيما يتعمؽ بالحوكمة وا 

مستقمة تعطي تأكيدات حوؿ األعماؿ وذلؾ مف خالؿ  وجود وسائؿل لمجمس إدارة الشركة ىو ضماف
وجود  عدـ إلىور تنفيذي في العمميات التشغيمية باإلضافة ال يوجد ليا د التيو  التدقيؽ الداخمي وظيفة

يجب عمى وظيفة التدقيؽ الداخمي توفير الضمانات وبشكؿ مستقؿ لمجمس ، ليا تعارض بالمصالح
ميات التدقيؽ سواء بشكؿ عاـ أو خاص باإلضافة إلى المراجعات واالختبارات وغيرىا ماإلدارة حوؿ ع

 :(IAIS, 2012: 83) في عممية التدقيؽ، منيا عمى سبيؿ المثاؿمف الوسائؿ التقنية المستخدمة 

الخاصة تمؾ جمع الوسائؿ المطموبة مف شركة التأميف لمحفاظ عمى أصوليا باإلضافة إلى  -
بذؿ الجيد لمنع أي غش او اختالس أو سوء  كذلؾبالمحافظة عمى حقوؽ حاممي وثائؽ التأميف، 

 استخداـ لتمؾ األصوؿ.

عداد التقارير المالية باإلضافة إلى إدارة التأكد مف سالمة  - ودقة واكتماؿ البيانات المحاسبية وا 
 المعمومات والنظـ التكنولوجية.
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ميف لممحافظة أفعالية تصميـ وتشغيؿ نظاـ الرقابة الداخمية بما يحافظ عمى أداء أفراد شركات الت -
 عمى أصوؿ الشركة وأداء أعماليا.

مف لعميا او المشرفيف عمى التدقيؽ الداخمي بتقديـ ما يتـ طمبو مساعدة مجمس اإلدارة واإلدارة ا -
 معمومات او ميمات يتـ طمبيا بشكؿ خاص.

عادة تقييـ شكؿ األعماؿ التي يقـو بيا التدقيؽ الداخمي وذلؾ مف أجؿ أف تقـو  - يجب دراسة وا 
دود بميمتيا عمى أكمؿ وجو لكي تحقؽ أىدافيا وذلؾ بما ال يتعارض مع اختصاصاتيا وبح

 الصالحيات ومسئوليات التدقيؽ الداخمي.

 :في ششكاث انتأمين استقالنيت وصالحياث انتذقيق انذاخهي
ومف أجؿ إضافة المزيد مف الموضوعية، فإف وظيفة التدقيؽ الداخمي تـ وضعيا بشكؿ مستقؿ 

وتبعيتيا تجاه عف اإلدارة كذلؾ فيي ال يوجد ليا أي دور في األعماؿ التشغيمية، وتقع مسؤولياتيا 
مجمس اإلدارة وليس اإلدارة التنفيذية، ولضماف االستقاللية والموضوعية في العمؿ يجب أف تكوف 
وظيفة التدقيؽ بعيدة عف أي معوقات تقمؿ مف قدرتيا في القياـ بمياميا وأف يكوف ليا صالحيات 

 كاممة لموصوؿ ألي البيانات أو المستندات يحتاجيا عمميا.

اإلدارة إعطاء الصالحيات الكافية والمناسبة لمتدقيؽ الداخمي لكي يتمكف مف يجب عمى مجمس 
 :(IAIS, 2012: 84) ةتأدية أعمالو، وذلؾ وفقًا لمصالحيات التالي

أمكانية الوصوؿ ومراجعة أي سجالت أو معمومات حوؿ شركة التأميف، والتي يراىا التدقيؽ  -
 جعة.الداخمي الزمة إلجراء عممية التدقيؽ أو المرا

تتولى القياـ بأعماؿ التدقيؽ الداخمي ومراجعة أي ميمة او عممية بما يتوافؽ وميمة التدقيؽ  -
 الداخمي.

الطمب مف اإلدارة االستجابة لتقارير التدقيؽ الداخمي، وذلؾ مف أجؿ وضع الحموؿ المناسبة،  -
 ووضع الخطط االزمة وفقًا لممطموب.

إذا تبيف أنيا تتعارض مع ميمة  ،ناًء عمى طمب اإلدارةد القياـ بأي أعماؿ تدقيؽ أو مراجعة بنع -
في مثؿ ىذه الحاالت ال بد مف فة ،التدقيؽ الداخمي وخطة التدقيؽ المعتمدة مف قبؿ مجمس إلدار

 إبالغ مجمس اإلدارة بذلؾ لمعمؿ وفقًا لتوجيياتو. 
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 :تبعيت وتىخيه تقاسيش انتذقيق انذاخهي نمدهس اإلداسة
الداخمي برفع التقارير الخاصة بعمميات التدقيؽ لمجمس اإلدارة )أو إلى أي عضو يقـو مدير التدقيؽ 

ممف ىو ليس ضمف اإلدارة التنفيذية لمشركة( أو إلى لجنة التدقيؽ إذا وجدت، ويجب أف تشمؿ تقارير 
 :(IAIS, 2012: 84) التدقيؽ الداخمي األمور التالي

ييا كافة المجاالت المقترحة والتي سيتـ التركيز خطة التدقيؽ السنوية أو أي فترة أخرى، مفصؿ ف -
 عمييا في عممية التدقيؽ.

 أي عوامؿ قد تؤثر سمبًا عمى استقاللية أو موضوعية وفعالية عممية التدقيؽ الداخمي. -

 استعراض النتائج المادية والتي ليا أىمية مف عمميات التدقيؽ والمراجعات التي أجريت. -

المخاطر ومدى استجابتيا لمعالجة أوجو القصور التي تـ تحديدىا مدى التزاـ اإلدارة بتخفيؼ  -
 والسيطرة عمييا، باإلضافة إلى نقاط الضعؼ أو الفشؿ.

لتواصؿ بشكؿ اباإلضافة إلى إعداد التقارير الدورية، يجب أف يكوف لمدير التدقيؽ الداخمي إمكانية 
 تنفيذية.مباشر مع مجمس اإلدارة ولجنة التدقيؽ دوف وجود اإلدارة ال

 :أنشطة ونطاؽ عمؿ التدقيؽ الداخمي في شركات التاميف
يجب عمى التدقيؽ الداخمي عمؿ جميع األنشطة التي يحتاجيا مف أجؿ تحقيؽ مسئولياتو ومف ىذه 

 :(IAIS, 2012: 85)األنشطة عمى سبيؿ المثاؿ  

وتقييـ جميع وضع وتنفيذ والحفاظ عمى خطة التدقيؽ الداخمي عمى أساس فحص المخاطر،  -
 المجاالت وفقًا إلجراءات الوقاية.

تعمؽ الممراجعة وتقييـ مدى كفاية وفعالية السياسات وعمميات شركة التأميف والوثائؽ والضوابط  -
عمى مستوى كؿ وحدة مف األعماؿ سواء وحدة أو قسـ أو أي مجاؿ قانوني  وذلؾ بشكؿ، بيا

 داخؿ المنشأة.

اخؿ األقساـ بالسياسات وفؽ الضوابط المعموؿ بيا، بما في ذلؾ مراجعة مستوى التزاـ العامميف د -
 المشمولة في التقارير.

فحص وتقييـ سالمة المعمومات وكذلؾ الوسائؿ المستخدمة لتحديد وتصنيؼ التقارير الخاصة  -
 بيا.



62 
 

 ضماف اف المخاطر التي يتـ تحديدىا واإلجراءات المتفؽ عمييا لتوجيييا دقيقة وحديثة. -

ؿ حماية أصوؿ كؿ مف المؤمف وحامؿ وثيقة التأميف، بشكؿ مناسب والتأكد مف وجود تقييـ وسائ -
الفصؿ بيف كؿ مف أصوؿ المؤمف وحامؿ مف التحقؽ و ىذه األصوؿ وأنيا وفؽ المستوى المطموب 

 وثيقة التاميف.

 مراقبة وتقييـ اجراءات الحوكمة. -

 مراقبة وتقييـ فعالية نظاـ الرقابة في المنشأة. -

التقييمات الالزمة لنشاط التدقيؽ الداخمي وأنظمة التدقيؽ مع عمؿ التحسينات االزمة وذلؾ إجراء  -
 بشكؿ دوري.

يتعيف عمى التدقيؽ الداخمي ضماف اف جميع المجاالت الخاصة بالمخاطر والخاصة بكؿ مف شركة 
ىذه  التأميف مشمولة في عمميات التدقيؽ بشكؿ مناسب وعمى فترات زمنية متتالية، ومف ضمف

 :(IAIS, 2012: 86)المجاالت 

 كؿ ما يتعمؽ بسوؽ التأميف، االئتماف والسيولة وعمميات التشغيؿ ومخاطر السمعة. -

 السياسات المحاسبية والمالية، ومدى ترابط واستكماؿ ودقة المستندات الخاصة بيا. -

الختصاصات ذات مدى التزاـ شركة التأميف بالقوانيف واألنظمة والقواعد المعموؿ بيا في جميع ا -
 الصمة بالمنشأة.

 شركات التابعة بما فييا عمميات نقؿ المخاطر بينيا وعمميات التسعير.الالمعامالت الداخمية بيف  -

 مدى التزاـ شركة التأميف بسياسات التعويضات لممؤمنيف. -

 االحتفاظ بالسجالت وفؽ القوانيف السارية، ىذا ويجب عمى التدقيؽ الداخمي االحتفاظ بسجالت -
واضحة ودقيقة لجميع المجاالت التي تـ إعداد تقارير خاصة بيا وذلؾ لكي يتـ تقديـ األدلة الالزمة 

 مع مرور الوقت.
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 المبحث األوؿ
 منيج الدراسة

 المقدمة:
جراءاتيػػػا محػػػوراً  يػػػتـ مػػػف خاللػػػو انجػػػاز الجانػػػب التطبيقػػػي مػػػف  رئيسػػػاً  تعتبػػػر منيجيػػػة الدراسػػػة وا 

الدراسػػة، وعػػف طريقيػػا يػػتـ الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات المطموبػػة إلجػػراء التحميػػؿ اإلحصػػائي لمتوصػػؿ إلػػى 
متعمقػة بموضػوع الدراسػة، وبالتػالي تحقػؽ األىػداؼ النتائج التي يتـ تفسيرىا فػي ضػوء أدبيػات الدراسػة ال

 التي تسعى إلى تحقيقيا. 

الدراسػػػة، وكػػػذلؾ أداة الدراسػػػة وعينػػػة ومجتمػػػع  متبػػػعنيج اللممػػػ تنػػػاوؿ ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفاً حيػػػث 
 ، ومػػػدى صػػػدقيا وثباتيػػػا. كمػػػا يتضػػػمف وصػػػفاً وكيفيػػػة بنائيػػػا وتطويرىػػػاإعػػػدادىا المسػػػتخدمة وطريقػػػة 
واألدوات التػػػي اسػػػتخدميا لجمػػػع أداة الدراسػػػة وتقنينيػػػا،  تصػػػميـبيػػػا الباحػػػث فػػػي ـ لإلجػػػراءات التػػػي قػػػا
واستخالص لبيانات وينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ ابيانات الدراسة، 

 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات. االنتائج، وفيم

 أسموب الدارسة:
ى إلػػػى تحقيقيػػػا فقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنيج عمػػػى طبيعػػػة الدراسػػػة واألىػػػداؼ التػػػي تسػػػع بنػػػاءً 

 دقيقػػاً  الوصػػفي التحميمػػي، والػػذي يعتمػػد عمػػى دراسػػة الظػػاىرة كمػػا توجػػد فػػي الواقػػع وييػػتـ بوصػػفيا وصػػفاً 
، كمػا ال يكتفػي ىػذا المػنيج عنػد جمػع المعمومػات المتعمقػة بالظػاىرة مػف وكميػاً  كيفيػاً  ويعبر عنيا تعبيػراً 

ا المختمفػػػة، بػػػؿ يتعػػػداه إلػػػى التحميػػػؿ والػػػربط والتفسػػػير لموصػػػوؿ إلػػػى أجػػػؿ استقصػػػاء مظاىرىػػػا وعالقاتيػػػ
 استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف الموضوع.

 يف لممعمومات:يوقد استخدـ الباحث مصدريف أساس
مصػػادر البيانػػات  ى: حيػػث اتجػػو الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار النظػػري لمبحػػث إلػػالمصػػادر الثانويػػة .3

الثانويػػػة والتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الكتػػػب والمراجػػػع العربيػػػة واألجنبيػػػة ذات العالقػػػة، والػػػدوريات والمقػػػاالت 
والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحػث والمطالعػة فػي مواقػع 

 اإلنترنت المختمفة.
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جمػػػع البيانػػػات  ىيػػػة لموضػػػوع البحػػػث لجػػػأ الباحػػػث إلػػػ: لمعالجػػػة الجوانػػػب التحميمالمصػػػادر األوليػػػة .2
 كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصاً ليذا الغرض. ستبانةااألولية مف خالؿ 

 الدراسة: وعينة مجتمع 

ف مجتمػػع إمجتمػػع الدراسػػة يعػػرؼ بأنػػو جميػػع مفػػردات الظػػاىرة التػػي يدرسػػيا الباحػػث، وبػػذلؾ فػػ
عمػى مشػكمة الدراسػة  يكونوف موضػوع مشػكمة الدراسػة. وبنػاءً الدراسة ىو جميع األفراد أو األشياء الذيف 

اإلدارة العميػػػا و دائرتػػػي التػػػدقيؽ المػػػوظفيف العػػػامميف فػػػي ف المجتمػػػع المسػػػتيدؼ يتكػػػوف مػػػف إوأىػػدافيا فػػػ
شػػركات التػػأميف العاممػػة فػػي فمسػػطيف والحاصػػمة عمػػى التػػرخيص الالزمػػة لمزاولػػة الػػداخمي والماليػػة فػػي 

باإلضػافة إلػى شػركة تعمػؿ فػي قطػاع غػزة فقػط والتػي لػـ تػأميف شػركة  35والبالغ عددىـ  نشاط التأميف
تحصػػؿ عمػػى تػػرخيص مزاولػػة النشػػاط وذلػػؾ نظػػرًا لمظػػروؼ السياسػػية التػػي تعيشػػيا منػػاطؽ السػػمطة مػػف 

 ىذا باإلضافة إلى المدققيف الخارجيف ممف قاموا بتدقيؽ شركات تأميف كذلؾ العامميف في اإلدارة ـاانقس
 .العامة لمتأميف في ىيئة سوؽ راس الماؿ وىي الجية المشرفة عمى قطاع التأميف

(0.3)جدوؿ 

 التي تـ توجيو االستبانة لياميف أشركات الت
سنة  اسـ الشركة ـ

 التأسيس
المقر 
 الرئيسي

ضمف  مكاف العمؿ
 العينة

 نعـ الضفة وغزة البيرة3881 شركة التأميف الوطنية  .3
 نعـ الضفة وغزة راـ اهلل3880 لمتأميف المجموعة االىمية  .5
 نعـ الضفة وغزة راـ اهلل3885 شركة المشرؽ لمتأميف  .1
 نعـ الضفة وغزة راـ اهلل3880 شركة ترست العالمية لمتأميف  .0
 نعـ الضفة وغزة راـ اهلل3880 شركة فمسطيف لمتأميف  .0
 نعـ الضفة وغزة نابمس5535 الشركة العالمية المتحدة لمتأميف  .5
 ال الضفة  راـ اهلل3880 شركة العرب لمتأميف  .6
 ال الضفة  راـ اهلل3885 الشركة األمريكية لمتأميف عمى الحياة  .7
 نعـ الضفة  البيرة5557 شركة التكافؿ الفمسطينية  .8
 ال الضفة  راـ اهلل3886 شركة فمسطيف لتأميف الرىف العقاري  .35
 نعـ قطاع غزة غزة5557 * شركة الممتـز لمتأميف واالستثمار  .33
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 عينة الدراسة:
عمى عينة  استبانة 05وقد قاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة العشوائية، حيث تـ توزيع 

  التي تـ توزيعيا. االستباناتمف  %75بنسبة  استبانة 05الدراسة وقد تـ استرداد 

 خطوات بناء الستبانة:

دور التػػدقيؽ الػػداخمي فػػي تفعيػػؿ إدارة المخػػاطر فػػي لمعرفػػة قػػاـ الباحػػث بإعػػداد أداة الدراسػػة 
 ، واتبع الباحث الخطوات التالية لبناء االستبانة:شركات التأميف العاممة في فمسطيف

الدراسػػات السػػابقة ذات الصػػمة بموضػػوع الدراسػػة، واالسػػتفادة منيػػا و  األدب المحاسػػبيعمػػى  االطػػالع -3
 وصياغة فقراتيا. االستبانةفي بناء 

والمتخصصػػػيف فػػػي استشػػػار الباحػػػث عػػػددًا مػػػف أسػػػاتذة الجامعػػػات الفمسػػػطينية والمشػػػرفيف اإلداريػػػيف  -5
 .وفقراتيا االستبانةتحديد أبعاد مجاؿ التدقيؽ ل

 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا االستبانة. -1
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -0
 فقرة.  51ومجاالت  5في صورتيا األولية وقد تكونت مف  االستبانةتـ تصميـ  -0
وجامعػػة القػػدس مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية،  0عمػػى  االسػػتبانةتػػـ عػػرض  -5

( يبػيف أسػماء أعضػاء 3والممحػؽ رقػـ ) المفتوحة، باإلضافة إلى مجموعة طػالؿ أبػو غزالػة لمتػدقيؽ،
 لجنة التحكيـ.

مف حيث الحذؼ أو اإلضافة والتعديؿ  االستبانةفي ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات  -6
 (.5) ؽفقرة، ممح 00في صورتيا النيائية عمى  االستبانة روالدمج، لتستق

 :أداة الدراسة
دور التدقيؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف تـ إعداد استبانة حوؿ "

 .فمسطيف" العاممة في

 الدارسة مف قسميف رئيسيف ىما: استبانةتتكوف 
وىو عبارة عف األسئمة العامة عف المستجيب )العمر، التخصص العممي، المؤىؿ القسـ األوؿ: 

العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، الشيادة العممية، عدد الدورات التدريبية التي التحؽ 
د  .ارة المخاطر(المستجيب بيا في مجاؿ التدقيؽ وا 
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 مجاالت: 0فقرة، موزع عمى  07ويتكوف مف  ،مجاالت الدراسةعف وىو عبارة  القسـ الثاني:

شركات ساىـ في فاعمية إدارة المخاطر في تتطبيؽ المدقؽ الداخمي إلجراءات عمؿ  المجاؿ األوؿ:
 ( فقرة.30مف ) ف، ويتكو العاممة في فمسطيف التأميف

إدارة المخاطر في شركات فاعمية و مدى إلتزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ الداخمي  المجاؿ الثاني:
 ( فقرات.6، ويتكوف مف )التأميف العاممة في فمسطيف

أداء إدارة المخاطر في شركات فاعمية قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر و : المجاؿ الثالث
 ( فقرة.35مف ) ف، ويتكو التأميف العاممة في فمسطيف

إدارة المخاطر في التدقيؽ الداخمي مياميا باستقاللية وفاعمية  ةدار إممارسة مدى تأثير المجاؿ الرابع: 
 ( فقرات.5، ويتكوف مف )شركات التأميف في فمسطيف

إدارة المخاطر في شركات وفاعمية مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي المجاؿ الخامس: 
 ( فقرات.7، ويتكوف مف )العاممة في فمسطيفالتأميف 

ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثيف لفقرات االستبياف حسب جدوؿ شبيو تـ استخداـ مقياس 
(0.3): 

(0.5)جدوؿ 

 ليكرت الخماسيشبيو درجات مقياس  

 الستجابة
موافؽ بدرجة 
 قميمة جداً 

موافؽ بدرجة 
  قميمة

موافؽ بدرجة 
 متوسطة

بدرجة موافؽ 
 كبيرة

بدرجة  موافؽ
 كبيرة جداً 

35100 الدرجة

" وبذلؾ يكوف الوزف النسبي موافؽ بدرجة قميمة جداً ( لالستجابة "3اختار الباحث الدرجة )وقد 
 وىو يتناسب مع ىذه االستجابة. %55في ىذه الحالة ىو

 صدؽ الستبياف:
ما وضعت لقياسو، وقد قاـ الباحث بالتأكد  االستبانةأف تقيس أسئمة  االستبانةيقصد بصدؽ 

 بطريقتيف: االستبانةمف صدؽ 
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 "الصدؽ الظاىري": أداة الدراسةصدؽ  -3

متخصصيف في نفس المجاؿ  0عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف  االستبانةعرض الباحث 
ء المحكميف (، وقد استجاب الباحث آلرا3وىـ أكاديمييف ومينييف، وأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )

في  ةانباالست ت وقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرج
 (.5نظر الممحؽ رقـ )أ -النيائية  اصورتي

 صدؽ المقياس: -2
 Internal Validity: التساؽ الداخمي أولً 

مع المجاؿ الذي تنتمي  االستبانةيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
وذلؾ مف خالؿ حساب معامالت  لالستبانةىذه الفقرة، وقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي  وإلي

 والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةاالرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 

إجراءات عمؿ مف تطبيؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (0.1)جدوؿ يوضح و 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف قبؿ المدقؽ الداخمي لتفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع  α=5.50معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 لقياسو.

(0.1)جدوؿ

ساىـ في تتطبيؽ المدقؽ الداخمي إلجراءات عمؿ " معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
 " والدرجة الكمية لممجاؿالعاممة في فمسطيف شركات التأميففاعمية إدارة المخاطر في 

 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(Sig). 

3.  
يقـو المدقؽ الداخمي بتقييـ أولي لممخاطر ذات العالقة 

 لمنشاط محؿ الفحص.
.526 *0.000 

5.  
أنظمة إلجراءات إدارة المخاطر باقتراح يقـو المدقؽ الداخمي 

 في الشركة.
.583 *0.000 

1.  
جراءات التدقيؽ بناًء عمى دراسة  يتـ وضع سياسات وأنظمة وا 

 لممخاطر التي تواجو الشركة.
.594 *0.000 
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 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط
القيمة الحتمالية 

(Sig). 

0.  
يتـ مشاركة كؿ مف اإلدارة العميا واإلدارة التنفيذية في وضع 

 إلجراءات إدارة المخاطر.أنظمة 
.826 *0.000 

0.  
يمتـز مدير التدقيؽ الداخمي باقتراح الخطط الخاصة بالمخاطر 

 عند إدارة نشاط التدقيؽ الداخمي.
.558 *0.000 

5.  
تشمؿ نشاط التدقيؽ الداخمي تقييـ اإلدارة والرقابة بيدؼ 

 المشاركة في تحسيف إدارة المخاطر.
.687 *0.000 

6.  
التدقيؽ الداخمي عمى تقييـ المخاطر بشكؿ تشمؿ خطة نشاط 

 دوري.
.461 *0.001 

7.  
يتـ مراقبة وتقييـ فعالية نظاـ إدارة المخاطر بشكؿ دوري مف 

 خالؿ التدقيؽ الداخمي
.656 *0.000 

8.  
مف مياـ التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف التحقؽ مف 
مدى إنجاز األىداؼ وفؽ الخطة المعتمدة إلدارة المخاطر 

 بكفاءة وفعالية.

.687 *0.000 

35.  
يوجد إجراءات ودليؿ عمؿ لمتدقيؽ الداخمي يساىـ في تفعيؿ 

 إدارة المخاطر.
.768 *0.000 

33.  
يوجد تعاوف بيف المجنة المالية المنبثقة عف مجمس اإلدارة 

 واإلدارة التنفيذية في وضع نظاـ لمرقابة الداخمية.
.425 *0.004 

35.  
بإتباع باإلجراءات الالزمة لمتابعة تطبيؽ يقـو المدقؽ الداخمي 
 مبادئ إدارة المخاطر.

.657 *0.000 

31.  
يتـ تقييـ اإلجراءات مف قبؿ المدقؽ الداخمي لمتأكد مف 
مطابقتيا لمسياسات والموائح والنظـ والقوانيف ومدى مساىمتيا 

 في تفعيؿ إدارة المخاطر.

.583 *0.000 

30.  
التدقيؽ الداخمي تجاه إدارة يتـ تحديد مسئوليات وواجبات 
 المخاطر بشكؿ واضح ودقيؽ.

.570 *0.000 

30.  
يستطيع المدقؽ الداخمي إبداء رأيو بدوف ضوابط إلى لجنة 

 التدقيؽ أو المجنة المالية المنبثقة عف مجمس اإلدارة.
.601 *0.000 

. α=5.50االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *
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االلتزاـ بالمعايير المينية االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "معامؿ (0.0)جدوؿ يوضح 
"والدرجة الكمية  لمتدقيؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

وبذلؾ يعتبر  α=5.50لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 ا وضع لقياسو.المجاؿ صادؽ لم

(0.0)جدوؿ

مدى إلتزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ الداخمي ” معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
 والدرجة الكمية لممجاؿ ”إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفوفاعمية 

 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

 القيمة الحتمالية

 (Sig) 

3.  
يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الكافية بمعايير التدقيؽ 

 والمحاسبة الدولية الواجبة لتفعيؿ إدارة المخاطر.
.632 *0.000 

5.  
يتمقى المدقؽ الداخمي تدريبًا وتعميمًا مستمرَا عمى المعايير 

 الدولية المطبقة وكيفية تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر.
.812 *0.000 

1.  
المدقؽ الداخمي التأىيؿ الميني والخمفية العممية يتوفر لدى 

 المناسبة لتفعيؿ إدارة المخاطر ومبادئيا.
.832 *0.000 

0.  
يعمؿ المدقؽ الداخمي عمى زيادة كفاءة وفعالية تطوير خدماتو 

 والتي تمكنو مف متابعة تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر.
.761 *0.000 

0.  
المخاطر العالية والجوىرية يأخذ المدقؽ الداخمي في اعتباره 

 التي قد تؤثر عمى أىداؼ شركة التأميف.
.555 *0.000 

5.  
مف المياـ والمعرفة والتخصص  لديو يوجد فريؽ عمؿ ميني

 التي تمكنيـ مف أداء أعماليـ بصورة صحيحة ومرضية.
.628 *0.000 

6.  
يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة 

 الداخمي كدليؿ لعمؿ المدققيف.التدقيؽ 
.715 *0.000 

 . α=5.50االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة  *

قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (0.0)جدوؿ يوضح 
" والدرجة فمسطيفومتابعة المخاطر ودورة في تفعيؿ أداء إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في 
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وبذلؾ  α=5.50الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.

 (0.0)جدوؿ 
أداء فاعمية قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر و معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "

 "  والدرجة الكمية لممجاؿالمخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفإدارة 

 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

 القيمة الحتمالية

 (Sig). 

3.  
يتـ زيادة قدرات المدققيف الداخمييف المينية مف خالؿ الدورات 
التدريبية والنشرات التعميمية لغرض تعزيز مياراتيـ وقدراتيـ عمى 

 ومراقبة وقياس إدارة المخاطر.تحديد 

.673 *0.000 

5.  
يركز المدقؽ الداخمي عمى المخاطر العالية وتدقيؽ عمميات إدارة 

 المخاطر داخؿ شركة التأميف.
.710 *0.000 

 0.000* 639. يساعد المدقؽ الداخمي في تقييـ المخاطر التي يتـ التعرض ليا.  .1

0.  
خطط تدقيؽ تعتمد  واقتراحتقـو إدارة التدقيؽ الداخمي بوضع 

عمى درجة المخاطر المتوقعة لغرض تحديد أولويات أنشطة 
 أعماؿ التدقيؽ الداخمي.

.656 *0.000 

0.  
يقـو المدقؽ الداخمي بتقديـ الدعـ الميني الفعاؿ والمشاركة في 

 تحديد نقاط الضعؼ في إدارة المخاطر.
.764 *0.000 

5.  
إلى المجنة المالية َيعد المدقؽ الداخمي تقرير المخاطر ويرفعو 

 المنبثقة عف مجمس اإلدارة  ولجنة التدقيؽ.
.582 *0.000 

6.  
يقـو المدقؽ الداخمي بالتحقؽ مف مدى استجابة اإلدارة العميا 
لمتوصيات الداخمية المعدة بواسطة المدققيف والمنظميف لتعزيز 

 نظاـ إدارة المخاطر في الشركة.

.662 *0.000 

7.  
بالتحقؽ مف مدى استجابة اإلدارة لمتوصيات يقـو المدقؽ الداخمي 

الخارجية المعدة بواسطة المدققيف والمنظميف والمستشاريف 
 الخارجييف لتعزيز نظاـ إدارة المخاطر في الشركة.

.682 *0.000 

8.  
يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف أف اإلدارة لدييا نظاـ معموماتي 

 شركة التاميف.قوي كاِؼ لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في 
.656 *0.000 



72 
 

 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

 القيمة الحتمالية

 (Sig). 

35.  
عممية في أقساـ الشركة  آلياتيتأكد المدقؽ الداخمي مف تطبيؽ 

لكشؼ نقاط الضعؼ في أنظمة الضبط الداخمي والرقابة الداخمية 
 والتقرير الصادرة عنيا لإلدارة العميا.

.477 *0.001 

33.  
يراقب ويتابع المدقؽ الداخمي مدى اىتماـ اإلدارة بالمخاطر 

دارتيا والقدرة مف الحد منيا وتالفييا بأقؿ األعباء.  وا 
.713 *0.000 

35.  
يناقش المدقؽ الداخمي فعالية إدارة المخاطر مع اإلدارة بشكؿ 

 دوري.
.759 *0.000 

. α=5.50االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *

تأثير استقاللية مدى " معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (0.5)جدوؿ يوضح 
" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيف

وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما  α=5.50يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
 وضع لقياسو.

(0.5)جدوؿ 

ممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا مدى تأثير فقرات مجاؿ "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف 
 " والدرجة الكمية لممجاؿإدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيفباستقاللية وفاعمية 

 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

3.  
يتـ تحديد أىداؼ وميمات وصالحيات إدارة التدقيؽ بشكؿ واضح 
ومفيـو مف قبؿ مجمس اإلدارة والمجنة المالية المنبثقة عف مجمس 

 اإلدارة.

.725 *0.000 

5.  
يتولى إدارة التدقيؽ الداخمي شخص محايد ومستقؿ ويكوف لو 
اتصاؿ مباشر مع رئيس مجمس اإلدارة وبالتنسيؽ مع المجنة المالية 

 المنبثقة عف مجمس اإلدارة.

.745 *0.000 
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 معامؿ بيرسوف الفقرة ـ

 لالرتباط

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

1.  
المصالح بيف المدقؽ الداخمي وشركات ال يوجد تعارض في 

 .التأميف في إدارة المخاطر. )أطراؼ ذات العالقة(
.699 *0.000 

0.  
يقـو المدقؽ الداخمي برفع تقرير ربع سنوي إلى مجمس اإلدارة 

الشركة بإدارة  امتثاؿوالمجنة المالية المنبثقة عنو عف مدى 
 المخاطر وتوابعيا.

.721 *0.000 

0.  
اإلمكانات الالزمة لممدقؽ الداخمي لكي يقـو بعممة يتـ توفير كافة 

 بالشكؿ الميني المطموب وبما يحقؽ الكفاءة والجودة في األداء.
.760 *0.000 

5.  
يوجد استقاللية إلدارة التدقيؽ الداخمي مف حيث مقدرتيا لموصوؿ 
لمجمس اإلدارة واإلدارة العميا والذي يمكنيا مف القياـ بتفعيؿ دور 

 .المخاطر في شركات التأميفإدارة 

.843 *0.000 

. α=5.50االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *

مدى تأثير لجاف التدقيؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (0.6)جدوؿ يوضح 
الكمية " والدرجة عمى المدقؽ الداخمي لتفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

وبذلؾ يعتبر  α=5.50لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية
 المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو.

(0.6)جدوؿ

وفاعمية مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي " معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ
 والدرجة الكمية لممجاؿ “التأميف العاممة في فمسطيفإدارة المخاطر في شركات 

 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

1.  
توجد متابعة مف قبؿ لجاف التدقيؽ عمى إجراءات المدقؽ الداخمي 

 الخاصة بإدارة المخاطر.
.641 *0.000 

2.  
الداخمي في لجنة التدقيؽ تتابع ما تـ التوصؿ إلية مف قبؿ المدقؽ 

 إدارة المخاطر.
.734 *0.000 
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 الفقرة ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

3.  
تقـو لجاف التدقيؽ باإلفصاح الشامؿ عف أي مخاطر قد تؤثر عمى 

 أصحاب العالقة مع الشركة.
.723 *0.000 

4.  
تؤثر لجنة التدقيؽ في الوصوؿ نحو األىداؼ مف خالؿ تفعيؿ دور 

 إدارة المخاطر.
.659 *0.000 

5.  
مدى تطبيؽ إجراءات دور إدارة تقـو لجنة التدقيؽ بمتابعة فحص 

 المخاطر.
.687 *0.000 

6.  
تقـو لجنة التدقيؽ بالتحقؽ مف كفاية نظاـ الرقابة الداخمية لتفعيؿ 

 دور إدارة المخاطر.
.637 *0.000 

7.  
تقدـ لجنة التدقيؽ توصياتيا لممدقؽ الداخمي بخصوص تفعيؿ إدارة 

 المخاطر.
.784 *0.000 

8.  
الفحص  الداخمي في الشركة ونطاؽيػتـ فحص خطة عمؿ التدقيؽ 

بيئة العمؿ في  مالءمةوالتقارير التي سوؼ تصدر عنيا ومدى 
 تفعيؿ دور إدارة المخاطر.

.727 *0.000 

. α=5.50االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 Structure Validity البنائي: الصدؽ ثانياً 

الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي تريد يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة 
ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات  ىاألداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مد

 .االستبانة
عند دالة إحصائيًا  االستبانةأف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  (0.7)يبيف جدوؿ

 صادقو لما وضع لقياسو. االستبانةوبذلؾ يعتبر جميع مجاالت α=5.50مستوي معنوية
(0.7)جدوؿ

 معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة

 المجاؿ ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

 القيمة الحتمالية

(Sig.) 

 0.000* 848.تطبيؽ المدقؽ الداخمي إلجراءات عمؿ يساىـ في فاعمية   .3



75 
 

 المجاؿ ـ
 معامؿ بيرسوف

 لالرتباط

 القيمة الحتمالية

(Sig.) 

 .العاممة في فمسطيف شركات التأميفإدارة المخاطر في 

5.  
فاعمية و مدى التزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ الداخمي 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

.768 *0.000 

1.  
أداء فاعمية قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر و 

 .في شركات التأميف العاممة في فمسطيفإدارة المخاطر 

.899 *0.000 

0.  
ممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا باستقاللية مدى تأثير 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيفوفاعمية 

.832 *0.000 

0.  
إدارة وفاعمية مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي 

 .العاممة في فمسطيفالمخاطر في شركات التأميف 

.771 *0.000 

. α=5.50االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة*

  :Reliability الستبانةثبات 

أكثر  االستبانةنفس النتيجة لو تـ إعادة توزيع  االستبانةأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 
يعني االستقرار في نتائج  االستبانةمف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف ثبات 

وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات  االستبانة
 الدراسة مف خالؿ: استبانةوقد تحقؽ الباحث مف ثبات  زمنية معينة.

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامؿ ألفا كرونباخ 

 (.0.8)جدوؿـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وكانت النتائج كما ىي مبينة في ااستخدتـ 

(0.8)جدوؿ

 معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة

 المجاؿ ـ
عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

تطبيؽ المدقؽ الداخمي إلجراءات عمؿ يساىـ في فاعمية   .3
 .العاممة في فمسطيف شركات التأميفإدارة المخاطر في 

15 0.885 0.941 

 0.911 0.830 7فاعمية و مدى التزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ الداخمي   .5
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 المجاؿ ـ
عدد 
 الفقرات

معامؿ ألفا 
 كرونباخ

الصدؽ 
 *الذاتي

 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

أداء فاعمية الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر و قياـ المدقؽ   .1
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

12 0.883 0.939 

ممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا باستقاللية مدى تأثير   .0
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيفوفاعمية 

6 0.838 0.916 

إدارة وفاعمية مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي   .0
 .المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

8 0.849 0.922 

 0.978 0.956 48 المجالت السابقة معاً  

 الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ*

أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ  (0.8)واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ 
. وكذلؾ قيمة (0.956) االستبانة. بينما بمغت لجميع فقرات (0.830،0.885)حيث تتراوح بيف 

بينما بمغت لجميع فقرات  (0.911،0.941)الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف 
 وىذا يعنى أف معامؿ الثبات مرتفع. (0.978) االستبانة

. ويكػوف الباحػث قػد تأكػد (5)وبذلؾ تكوف االستبانة في صورتيا النيائيػة كمػا ىػي فػي الممحػؽ 
الدراسػػة ممػػا يجعمػػو عمػػى ثقػػة بصػػحة االسػػتبانة وصػػالحيتيا لتحميػػؿ النتػػائج  اسػػتبانةمػػف صػػدؽ وثبػػات 

 واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.

 :ات اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالج

 Statistical Package forمف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي االستبانةتـ تفريغ وتحميؿ 

the Social Sciences (SPSS).

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي 

K-S) )Kolmogorov-Smirnov Test سػػمرنوؼ - اختبػػار كولمجػػوروؼ تػػـ اسػػتخداـ

في جػدوؿ، وكانت النتائج كما ىي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي مف عدمو

(0.35.)
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(0.35)جدوؿ

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

القيمة الحتمالية  المجاؿ ـ
(Sig.) 

3.  
تطبيؽ المدقؽ الداخمي إلجراءات عمؿ يساىـ في فاعمية إدارة المخاطر في 

 .العاممة في فمسطيف شركات التأميف

0.090 

5.  
إدارة المخاطر في فاعمية و مدى التزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ الداخمي 

 .شركات التأميف العاممة في فمسطيف

0.803 

1.  
أداء إدارة المخاطر في فاعمية ومتابعة المخاطر و قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ 

 .شركات التأميف العاممة في فمسطيف

0.656 

0.  
إدارة ممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا باستقاللية وفاعمية مدى تأثير 

 .المخاطر في شركات التأميف في فمسطيف

0.225 

0.  
إدارة المخاطر في وفاعمية مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي 

 .شركات التأميف العاممة في فمسطيف

0.060 

 0.430 جميع مجالت الستبانة 

ت مجاالجميع ل (.Sig)أف القيمة االحتمالية  (0.35)واضح مف النتائج الموضحة في جدوؿ 
0.05مستوى الداللة مف  أكبرالدراسة كانت  يذه المجاالت يتبع التوزيع وبذلؾ فإف توزيع البيانات ل
ه سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لإلجابة عمى فرضيات الدراسة المتعمقة بيذ حيثالطبيعي، 
 . المجاالت

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة
 قد تـ استخداـ األدوات اإلحصائية التالية:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسػابي: يسػتخدـ ىػذا األمػر بشػكؿ أساسػي ألغػراض معرفػة  -3
 تكرار فئات متغير ما ويتـ االستفادة منيا في وصؼ عينة الدراسة. 

 .االستبانة، لمعرفة ثبات فقرات (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -5
لقيػاس درجػة االرتبػاط: قػد تػـ  (Pearson Correlation Coefficient)معامؿ ارتباط بيرسػوف  -1

 استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي لالستبانة.
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لمعرفػة مػا إذا كانػت متوسػط درجػة  (One sample T-Test)فػي حالػة عينػة واحػدة  Tاختبػار  -0
مو أـ زادت أو قمت عف ذلػؾ. ولقػد تػـ اسػتخدا 3الدرجة المتوسطة وىي  ىاالستجابة قد وصمت إل

 لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

لمعرفػػة مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ  (Independent Samples T-Test)فػػي حالػػة عينتػػيف  Tاختبػػار  -0
 ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.  تفروقا

لمعرفػة  ((One Way Analysis of Variance - ANOVA اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي -5
 ما إذا كاف ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف البيانات.

  



79 
 

 المبحث الثاني
 تحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 :تمييد

والتي تـ التوصؿ إلييا  االستبانةمف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واستعراض أبرز نتائج 
)العمر، التخصص مف خالؿ تحميؿ فقراتيا، والوقوؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى 

العممي، المؤىؿ العممي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، الشيادة العممية، عدد الدورات التدريبية التي 
دارة المخاطر( ا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات لذ، التحؽ المستجيب بيا في مجاؿ التدقيؽ وا 

 (SPSS)إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية  الدراسة، استبانةالمتجمعة مف 
 لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا. 

 األسئمة العامةوفؽ  الدراسة لعينةالوصؼ اإلحصائي 

 األسئمة العامةوفؽ  لعينة الدراسة وفيما يمي عرض

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  -

 العمر :(0.33)جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد العمر

 32.5 13 سنة 30أقؿ مف 

 42.5 17 سنة 40-30ف م

 25.0 10 سنة 40أكبر مف 

 100.0 40 المجموع

، سنة 15أقؿ مف أعمارىـ  مف عينة الدراسة %32.5ما نسبتو أف  (15.3)يتضح مف جدوؿ 
يمكف وعمية سنة.  05أكبر مف % أعمارىـ 25.0 ، بينماسنة 05-15ف متتراوح أعمارىـ  42.5%

وىذا يدؿ عمى أف الذيف يعمموف في عاـ  15القوؿ بأف غالبية أفراد عينة الدراسة أعمارىـ تزيد عف 
-30% منيـ اعمارىـ ما بيف 42.5ىذا المجاؿ والذي شممتيـ عينة الدراسة لدييـ الخبرة، حيث اف 

عاـ والتي تعتبر فترة خدمتيـ  40% منيـ فوؽ 25عاـ والتي تعتبر لدييـ فترة خبرة جيدة كذلؾ  40
العمؿ بعد تخرجيـ مف الجامعات، ىذا ويعتبر  طويمة وذلؾ مقارنة بمعدالت اعمار الذيف يدخولف إلى

التقدـ بالعمر لو دور كبير في مدى  قدرة الفرد عمى تحمؿ المسئولية والقدرة عمى إدارة اعمالو بشكؿ 
  عمى إجاباتيـ. االعتماديد مف درجة امما ز جيد وواقعي، ىذا 



80 
 

 عينة الدراسة حسب التخصص العمميتوزيع  -
 التخصص العممي (0.35)جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد التخصص العممي

 90.0 36 محاسبة

 7.5 3 إدارة أعماؿ

 2.5 1 أخرى

 100.0 40 المجموع

تخصصيـ محاسبة،  مف عينة الدراسة %90.0ما نسبتو أف  (0.35)يتضح مف جدوؿ 
ف شركات التأميف ىي مف أتخصصيـ غير ذلؾ. وحيث  %2.5 بينما، تخصصيـ إدارة أعماؿ7.5%

دارة  االستبانةشركات األمواؿ ىذا باإلضافة إلى كوف  متخصصة في مجاؿ التدقيؽ الداخمي وا 
طر فتجد أف معظـ العامميف في ىذا المجاؿ تخصصيـ العممي ىو محاسبة والذي يعتبر القاعدة اخمال

 و، ىذا باإلضافة إلى أنوىو التخصص االكثر معرفة في موضوع الدراسة لمجاؿ التأميف والتدقيؽ
 اتيـ عمى فقرات االستبانة.بيعطي مزيد مف االعتماد عمى إجا

 عينة الدراسة حسب المؤىؿ العمميتوزيع  -
 المؤىؿ العممي (0.319)جدوؿ

 النسبة المئوية % العدد المؤىؿ العممي

 77.5 31 بكالوريوس

 22.5 9 دراسات عميا

 100.0 40 المجموع

%22.5بينما ، يحمموف درجة البكالوريوس %77.5ما نسبتو أف  (0.31)يتضح مف جدوؿ 

يحمموف درجة الدراسات العميا. وىنا جميع أفراد عينة الدراسة مف حممة البكالوريوس والدراسات العميا 
وىذا يدؿ عمى أنيـ مؤىميف عمميًا بشكؿ كافي وذلؾ ينعكس عمى أنيـ عمى قدرة عالية مف المعرفة 

فرضيات  الختباردرجة االعتماد عمى إجاباتيـ  مفعمى موضوع الدراسة، وىذا يزيد  واالطالع
 الدراسة.
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 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  -

 المسمى الوظيفي :(0.30)جدوؿ

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 2.5 1 مدير عاـ

 5.0 2 نائب مدير عاـ

 15.0 6 مساعد مدير عاـ

 17.5 7 ماليمدير 

 15.0 6 مدير التدقيؽ الداخمي

 15.0 6 مدقؽ داخمي

 7.5 3 مدقؽ خارجي

 22.5 9 أخرى

 100.0 40 المجموع

 مسماىـ الوظيفي مدير عاـ،عينة الدراسة مف  %2.5 أف ما نسبتو (0.30)يتضح مف جدوؿ 
، داخميالمدقؽ الو  الداخميمدير التدقيؽ مساعد مدير عاـ و لكؿ مف  %15.0نائب مدير عاـ،  5.0%

مسماىـ الوظيفي غير ذلؾ "رئيس قسـ  %22.5 بينمامدقؽ خارجي،  %7.5، مدير مالي 17.5%
محاسب رئيسي، مستشار مالي، مفتش". لقد شممت عينة الدراسة العديد مف الوظائؼ لدى  الحسابات،

باإلضافة جيات رقابية خاريجة متطمعة بشكؿ مباشر عمى الشركات مف إدارات شركات التأميف 
شمولية الدراسة ألكثر مف وجية نظر حوؿ وع و نتبنسب جيدة لكؿ منيا، وىذا يدؿ عمى الداخؿ وذلؾ 

راء جية واحدة، وىذا يعتبر أفضؿ لمدراسة حيث يتـ تقييـ التدقيؽ آب االكتفاءموضوع الدراسة وعدـ 
عمى  االعتمادشركات التأميف وىذا يزيد مف درجة وخارج مف جية إدارية داخؿ الداخمي مف أكثر 

 35إال أف عدد المدققيف الداخمييف تعتبر قميؿ حيث أف اعددىـ  فرضيات الدراسة. الختباراتإجاباتيـ 
، وىذا شركات تأميف والذي شممتيـ عينة الدراسة 7ما بيف مدير تدقيؽ وموظؼ تدقيؽ موزعيف عمى 

نتشارىا العمؿ عمى زيادة عدد المدققيف بما يتناسب وحجـ الشركاتمف إدارة الشركات يتطمب   .وا 

 عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةتوزيع  -

 سنوات الخبرة :(0.30)جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 25.0 10 سنوات 5أقؿ مف 

 20.0 8 سنوات 10 - 5مف 
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 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة

 717.5 سنة 15 - 11 مف

 37.5 15 سنة 15مف أكثر 

 100.0 40 المجموع

 

 0أقؿ مف سنوات خبرتيـ  مف عينة الدراسة %25.0ما نسبتو أف  (0.30)يتضح مف جدوؿ 
-33 مفتتراوح سنوات خبرتيـ  %17.5،سنوات 35-0مف  تتراوح سنوات خبرتيـ %20.0، سنوات

سنة. وىنا نجد التنوع في سنوات الخبرة وىذا  15أكثر مف  % سنوات خبرتيـ37.5بينما  ،سنة30
يساعد عمى إعطاء أراء مختمفة وفؽ مدة الخبرة التي لدى كٍؿ مف أفراد العينة، والذي يزيد مف درجة 

 فرضيات الدراسة. اختبارعمى إجاباتيـ في  االعتماد

 عينة الدراسة حسب الشيادات العمميةتوزيع  -
 الشيادات العممية (0.359)جدوؿ 

 النسبة المئوية % العدد الشيادات العممية

CPA7 17.5 

CIA 1 2.5

ACPA 6 15.0 

 42.5 17 ال يوجد

 22.5 9 أخرى

 100.0 40 المجموع

 

، CPAيحمموف شيادة  مف عينة الدراسة %17.5ما نسبتو أف  (0.35)يتضح مف جدوؿ 
ال يوجد لدييـ أي شيادة،  ACPA، 42.5%يحمموف شيادة  CIA ،15.0%يحمموف شيادة 2.5%
مف عينة الدراسة لدييـ شيادات مينية  51وىنا يتضح أف . يحمموف شيادة عممية أخرى %22.5بينما 

CPA%36.0) %06.0بنسبة  يمتخصصة أ ،5.0%CIA ،30%ACPA  (%أخرى55.0،
بمينية،  االستبانةوىذا يزيد مف قدرتيـ عمى أداء عمميـ بشكؿ جيد باإلضافة إلى اإلجابة عمى فقرات 

 والذي يزيد مف درجة االعتماد عمى إجاباتيـ الختبار فرضيات الدراسة.
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عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية التي التحؽ المستجيب بيا فػي مجػاؿ التػدقيؽ توزيع  -
دارة المخا  طروا 

(0.36)جدوؿ

دارة المخاطر  عدد الدورات التدريبية التي التحؽ المستجيب بيا في مجاؿ التدقيؽ وا 

عدد الدورات التدريبية التي التحؽ المستجيب بيا 
دارة المخاطر  النسبة المئوية % العدد في مجاؿ التدقيؽ وا 

 35.0 14 دورتيف فأقؿ

 45.0 18 دورات 5-3مف 

 20.0 8 دورات فأكثر 6

 100.0 40 المجموع

 

أجابوا أف عدد الدورات  مف عينة الدراسة %35.0ما نسبتو أف  (0.36)يتضح مف جدوؿ 
دارة المخاطر عدد تمؾ  % أجابوا أف00.5، دورتيف فأقؿ التدريبية التي التحقوا بيا في مجاؿ التدقيؽ وا 

فأكثر. وىذا يدؿ عمى  5عدد تمؾ الدورات  أجابوا أف%20.0، بينما دورات 0-1مف  الدورات يتراوح
 التحاقيـأف أفراد عينة الدراسة لدييـ المعرفة والميارات الجيدة في مجاالت الدراسة وذلؾ مف خالؿ 

دارة المخاطر والذي بدورة  بالدورات المساعدة والتي تزيد مف المينية والكفاءة في مجاؿ التدقيؽ وا 
 فرضيات الدراسة. الختبار إجاباتيـعمى  االعتمادينعكس عمى زيادة درجة 

  :اختبار فرضيات الدراسة

 Tلعينة الواحدة،  Tالختبار فرضيات الدراسة فقد تـ استخداـ االختبارات المعممية )اختبار
في حالة وجود أف توزيع البيانات يتبع ة مناسب اتاالختبار ه ىذ( التبايف األحادي لعينتيف مستقمتيف،
 التوزيع الطبيعي.

اختبار الفرضيات حوؿ متوسط )وسيط( درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد )درجة الموافقة 
 :المتوسطة(

وىي تقابؿ موافؽ بدرجة متوسطة حسب  3 اختبار أف متوسط درجة اإلجابة يساوي :الفرضية الصفرية
 ليكرت المستخدـ.شبية مقياس 
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 .1متوسط درجة اإلجابة ال يساوي  :الفرضية البديمة

الفرضية الصفرية ويكوف فإنو ال يمكف رفض (0.05أكبر مف Sig)Sig > 0.05إذا كانت 
حوؿ الظاىرة موضع الدراسة ال يختمؼ جوىريًا عف موافؽ  أفراد العينةفي ىذه الحالة متوسط آراء 

فيتـ رفض الفرضية  (0.05أقؿ مف  Sig)Sig < 0.05، أما إذا كانت 1بدرجة متوسطة وىى 
رجة الموافقة عف ديختمؼ جوىريًا  أفراد العينةآراء الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متوسط 

، وفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص بصورة جوىرية عف المتوسطة
موجبة فمعناه أف قيمة االختبار فإذا كانت وذلؾ مف خالؿ قيمة االختبار  .الموافقة المتوسطةدرجة 

 المتوسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحيح.

جراءات عمؿ عمى فاعميػة إلإحصائية لتطبيؽ المدقؽ الداخمي  يوجد تأثير ذو دللوالفرضية األولى: 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

درجة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 
(.0.37)النتائج موضحة في جدوؿ أـ ال. 1الموافقة المتوسطة وىي 

 (0.37)جدوؿ 
تطبيؽ إجراءات عمؿ مف قبؿ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 " إدارة المخاطر في شركات التأميفوفاعمية المدقؽ الداخمي 

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

3.  
يقـو المدقؽ الداخمي بتقييـ أولي لممخاطر 

 ذات العالقة لمنشاط محؿ الفحص.
4.28 85.50 13.47 *0.000 3 

5.  
أنظمة إلجراءات  باقتراحيقـو المدقؽ الداخمي 

 إدارة المخاطر في الشركة.
3.98 79.50 8.03 *0.000 15 

1.  

جراءات التدقيؽ  يتـ وضع سياسات وأنظمة وا 
بناًء عمى دراسة لممخاطر التي تواجو 

 الشركة.

4.18 83.50 9.14 *0.000 5 
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

0.  

يتـ مشاركة كؿ مف اإلدارة العميا واإلدارة 
إلجراءات إدارة التنفيذية في وضع أنظمة 

 المخاطر.

4.25 85.00 9.78 *0.000 4 

0.  

الخطط  باقتراحيمتـز مدير التدقيؽ الداخمي 
الخاصة بالمخاطر عند إدارة نشاط التدقيؽ 

 الداخمي.

4.00 80.00 7.46 *0.000 14 

5.  

تشمؿ نشاط التدقيؽ الداخمي تقييـ اإلدارة 
والرقابة بيدؼ المشاركة في تحسيف إدارة 

 المخاطر.

4.08 81.50 8.53 *0.000 12 

6.  
تشمؿ خطة نشاط التدقيؽ الداخمي عمى تقييـ 

 المخاطر بشكؿ دوري.
4.03 80.50 8.10 *0.000 13 

7.  
المخاطر  ةيتـ مراقبة وتقييـ فعالية نظاـ إدار 

 بشكؿ دوري مف خالؿ التدقيؽ الداخمي
4.15 83.00 10.98 *0.000 8 

8.  

مف مياـ التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف 
التحقؽ مف مدى إنجاز األىداؼ وفؽ الخطة 

 وفعالية. بكفاءةالمعتمدة إلدارة المخاطر 

4.18 83.50 12.50 *0.000 5 

35.  
يوجد إجراءات ودليؿ عمؿ لمتدقيؽ الداخمي 

 يساىـ في تفعيؿ إدارة المخاطر.
4.13 82.50 9.00 *0.000 9 

33.  

يوجد تعاوف بيف المجنة المالية المنبثقة عف 
التنفيذية في وضع  واإلدارةمجمس اإلدارة 

 نظاـ لمرقابة الداخمية.

4.08 81.54 8.01 *0.000 11 

35.  
يقـو المدقؽ الداخمي بإتباع باإلجراءات 
 الالزمة لمتابعة تطبيؽ مبادئ إدارة المخاطر.

4.18 83.50 10.44 *0.000 5 

31.  

يتـ تقييـ اإلجراءات مف قبؿ المدقؽ الداخمي 
لمتأكد مف مطابقتيا لمسياسات والموائح والنظـ 
والقوانيف ومدى مساىمتيا في تفعيؿ إدارة 

4.42 88.42 13.64 *0.000 1 
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

 المخاطر.

30.  

يتـ تحديد مسئوليات وواجبات التدقيؽ 
الداخمي تجاه إدارة المخاطر بشكؿ واضح 

 ودقيؽ.

4.13 82.50 10.37 *0.000 9 

30.  

يستطيع المدقؽ الداخمي إبداء رأيو بدوف 
ضوابط إلى لجنة التدقيؽ أو المجنة المالية 

 المنبثقة عف مجمس اإلدارة.

4.33 86.50 10.97 *0.000 2 

  0.000* 16.16 83.12 4.16 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة ىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستو *  .

 يمكف استخالص ما يمي: (0.37)مف جدوؿ 

يتـ تقييـ اإلجراءات مف قبؿ المدقؽ الداخمي لمتأكد مف “الثالثة عشر لمفقرة المتوسط الحسابي  -
ساوي ي "مطابقتيا لمسياسات والموائح والنظـ والقوانيف ومدى مساىمتيا في تفعيؿ إدارة المخاطر

 13.64 ، قيمة االختبار %88.42 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي0)الدرجة الكمية مف  4.42
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 
0.05داللة   ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  3المتوسطة وىي 
 

أنظمة إلجراءات إدارة المخاطر في  باقتراحيقوـ المدقؽ الداخمي “ الثانيةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
وأف  ،8.03قيمة االختبار ، %79.50أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.98ساوي " ي الشركة

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية 
0.05  ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة

حيث أف المدقؽ وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  1المتوسطة وىي 
الداخمي ال يشارؾ في تقييـ األنظمة الرقابية والمالية وغيرىا مف االنظمة حيث تمثؿ دائرة التدقيؽ 

لداخمي بؤرة النظاـ الرقابي وحتى تراقبؿ وتدقؽ عمى األنظمة المووضوعة مف قبؿ اإلدارة، بمعتى ا
 بمعنى المدقؽ الداخمي يفقد استقاللية عندما يقـو بتدقيؽ أنظمة ىو الذي قاـ بتصميميا.
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، وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.16بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
83.12 لذلؾ يعتبر 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،16.16 قيمة االختبار%،
" إدارة المخاطر في شركات التأميفوفاعمية تطبيؽ إجراءات عمؿ مف قبؿ المدقؽ الداخمي " مجاؿ
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  داؿ  ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد  1يختمؼ جوىريًا عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
وىذه النتيجة تتوافؽ مع نتائج دراسات سابقة منيا دراسة  العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.

 (.Mariq, 2008(، دراسة )5533)المدىوف،

 نتيجة الفرضية:
يوجػػد تػػأثير ذو دللػو إحصػػائية إلجػػراءات عمػؿ المػػدقؽ الػػداخمي  :تػـ قبػػوؿ الفرضػػية القائمػة

 .إدارة المخاطر في شركات التأميففاعمية عمى 

إجراءات ووسائؿ مينية تساعدىـ  باستخداـالمدققيف الداخمييف  اىتماـويعزو الباحث ذلؾ إلى 
عمميـ بشكؿ ميني  تأديةيا شركات التأميف، وذلؾ مف أجؿ في إدارة المخاطر التي قد تتعرض ل

باإلضافة إلى دورىـ كمدققيف داخمييف في الحفاظ عمى أصوؿ وموجودات شركات التأميف وحمايتيا مف 
 أي أخطار قد تتعرض ليا والعمؿ عمى الحد منيا قبؿ وقوعيا.

الػػداخمي بمعػػايير التػػدقيؽ الػػداخمي يوجػػد تػػأثير ذو دللػػو إحصػػائية للتػػزاـ المػػدقؽ الفرضػػية الثانيػػة: 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف وفاعمية

درجػػػة  ىلمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد وصػػػمت إلػػػ Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
 (.0.38)النتائج موضحة في جدوؿ  أـ ال. 1الموافقة المتوسطة  وىي 

 (0.38)جدوؿ
االلتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 "إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفوفاعمية الداخمي 

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

 1 0.000* 14.00 88.00 4.40يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الكافية   .3
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

بمعايير التدقيؽ والمحاسبة الدولية الواجبة 
 لتفعيؿ إدارة المخاطر.

5.  

يتمقى المدقؽ الداخمي تدريبًا وتعميمًا مستمرَا 
عمى المعايير الدولية المطبقة وكيفية تفعيؿ 

 مبادئ إدارة المخاطر.

4.18 83.50 8.50 *0.000 4 

1.  

يتوفر لدى المدقؽ الداخمي التأىيؿ الميني 
والخمفية العممية المناسبة لتفعيؿ إدارة 

 المخاطر ومبادئيا.

4.18 83.50 9.14 *0.000 4 

0.  

يعمؿ المدقؽ الداخمي عمى زيادة كفاءة 
وفعالية تطوير خدماتو والتي تمكنو مف 

 متابعة تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر.

4.10 82.00 9.35 *0.000 7 

0.  

يأخذ المدقؽ الداخمي في اعتباره المخاطر 
العالية والجوىرية التي قد تؤثر عمى أىداؼ 

 شركة التأميف.

4.30 86.00 14.58 *0.000 2 

5.  

مف المياـ  لديو يوجد فريؽ عمؿ ميني
والمعرفة والتخصص التي تمكنيـ مف أداء 

 أعماليـ بصورة صحيحة ومرضية.

4.15 83.00 10.39 *0.000 6 

6.  

يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات 
المتبعة في إدارة التدقيؽ الداخمي كدليؿ 

 لعمؿ المدققيف.

4.20 84.00 7.28 *0.000 3 

  0.000* 13.96 84.29 4.21 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05داللة  ىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستو *  . 

 يمكف استخالص ما يمي: (0.38)مف جدوؿ 
يتوفر لدى المدقؽ الداخمي المعرفة الكافية بمعايير التدقيؽ “ األولىلمفقرة المتوسط الحسابي  -

( أي أف 0)الدرجة الكمية مف  4.40ساوي "ي والمحاسبة الدولية الواجبة لتفعيؿ إدارة المخاطر
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تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف ،14.00قيمة االختبار %،88.00 المتوسط الحسابي النسبي
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000  ، مما يدؿ عمى أف

وىذا يعني أف  1متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 

يعمؿ المدقؽ الداخمي عمى زيادة كفاءة وفعالية تطوير خدماتو "الرابعة  لمفقرةالمتوسط الحسابي  -
أي أف المتوسط الحسابي 4.10 ساوي " يوالتي تمكنو مف متابعة تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر

لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،9.35قيمة االختبار  ،%82.00 النسبي
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف 3عف درجة الموافقة المتوسطة وىي زاد االستجابة ليذه الفقرة قد 
 قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 

 

وأف المتوسط الحسابي النسبي  ،4.21بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي   -
84.29يساوي  لذلؾ  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،13.96قيمة االختبار %،

إدارة المخاطر في شركات وفاعمية اللتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ الداخمي “ يعتبر مجاؿ
0.05" داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  التأميف العاممة في فمسطيف  ، مما يدؿ عمى أف

وىذا  3متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
ىذا وقد جاءت النتائج متوافقة مى فقرات ىذا المجاؿ. يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة ع
(، دراسة )البجيرمي، 5533(، دراسة )المدىوف، 5533مع دراسات سابقة منيا دراسة )الصواؼ، 

5533.) 

 نتيجة الفرضية:

يوجد تأثير ذو دللو إحصائية للتزاـ المدقؽ الداخمي بمعايير التدقيؽ تـ قبوؿ الفرضية القائمة: 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف فاعميةالداخمية عمى 

بمعايير التدقيؽ الداخمي سواء  بااللتزاـويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المدققيف الداخمييف ييتموف 
الشركات  تواجيوبمدى وجود مخاطر قد  أراءىـتؤىميـ إلى توضيح  معايير الصفات أو األداء، والتي
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وقوعيا، كذلؾ قياـ المدققيف  احتماليةكذلؾ تزيد مف كفاءة قدرنيـ عمى قياس نسبة الخطر ومدى 
بالحصوؿ عمى التدريب والتعميـ بشكؿ دوري يزيد قدرتيـ عمى تقييـ المخاطر، باإلضافة إلى عمؿ 

زيادة كفاءة وفاعمية الخدمات التي يقدموىا وذلؾ مف خالؿ فرؽ التدقيؽ المدققيف الداخمييف عمى 
الموجودة والتي تعمؿ بشكؿ ميني ومتخصص جعميا لدييا القدرة عمى إنشاء دليؿ مكتوب بالسياسات 

 واإلجراءات المتبعة في عمميات التدقيؽ.

 
ي بتقييـ ومتابعة المخاطر يوجد تأثير ذو دللو إحصائية لقياـ المدقؽ الداخمالفرضية الثالثة: 

 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفأداء وفاعمية 
درجة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 
(.0.55)النتائج موضحة في جدوؿ أـ ال. 1الموافقة المتوسطة  وىي 

(0.55)جدوؿ

قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ " لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفوفاعمية أداء ومتابعة المخاطر 

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

3.  

يتـ زيادة قدرات المدققيف الداخمييف المينية مف 
خالؿ الدورات التدريبية والنشرات التعميمية 
لغرض تعزيز مياراتيـ وقدراتيـ عمى تحديد 

 ومراقبة وقياس إدارة المخاطر.

4.10 82.00 7.73 *0.000 10 

5.  

يركز المدقؽ الداخمي عمى المخاطر العالية 
المخاطر داخؿ شركة وتدقيؽ عمميات إدارة 

 التأميف.

4.13 82.50 8.65 *0.000 9 

1.  
يساعد المدقؽ الداخمي في تقييـ المخاطر التي 

 يتـ التعرض ليا.
3.98 79.50 7.71 *0.000 12 

 7 0.000* 10.39 83.00 4.15 واقتراحتقـو إدارة التدقيؽ الداخمي بوضع   .0
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

خطط تدقيؽ تعتمد عمى درجة المخاطر 
المتوقعة لغرض تحديد أولويات أنشطة أعماؿ 

 التدقيؽ الداخمي.

0.  

يقـو المدقؽ الداخمي بتقديـ الدعـ الميني 
الفعاؿ والمشاركة في تحديد نقاط الضعؼ في 

 إدارة المخاطر.

4.30 86.00 13.53 *0.000 2 

5.  

َيعد المدقؽ الداخمي تقرير المخاطر ويرفعو 
إلى المجنة المالية المنبثقة عف مجمس اإلدارة  

 ولجنة التدقيؽ.

4.23 84.50 11.11 *0.000 4 

6.  

يقـو المدقؽ الداخمي بالتحقؽ مف مدى 
استجابة اإلدارة العميا لمتوصيات الداخمية 
المعدة بواسطة المدققيف والمنظميف لتعزيز 

 نظاـ إدارة المخاطر في الشركة.

4.25 85.00 11.18 *0.000 3 

7.  

يقـو المدقؽ الداخمي بالتحقؽ مف مدى 
استجابة اإلدارة لمتوصيات الخارجية المعدة 
بواسطة المدققيف والمنظميف والمستشاريف 
الخارجييف لتعزيز نظاـ إدارة المخاطر في 

 الشركة.

4.20 84.00 11.05 *0.000 5 

8.  

يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف أف اإلدارة 
لدييا نظاـ معموماتي قوي كاِؼ لمراقبة أداء 

 شركة التاميف.مقدمي الخدمات في 

4.15 83.00 10.39 *0.000 7 

35.  

عممية  آلياتيتأكد المدقؽ الداخمي مف تطبيؽ 
في أقساـ الشركة لكشؼ نقاط الضعؼ في 
أنظمة الضبط الداخمي والرقابة الداخمية 

 والتقرير الصادرة عنيا لإلدارة العميا.

4.33 86.50 12.78 *0.000 1 

 6 0.000* 11.01 83.50 4.18يراقب ويتابع المدقؽ الداخمي مدى اىتماـ   .33
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

دارتيا والقدرة مف الحد منيا  اإلدارة بالمخاطر وا 
 وتالفييا بأقؿ األعباء.

35.  
يناقش المدقؽ الداخمي فعالية إدارة المخاطر 

 مع اإلدارة بشكؿ دوري.
4.00 80.00 8.61 *0.000 11 

  0.000* 15.34 83.29 4.16 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 

 يمكف استخالص ما يمي: (0.55)مف جدوؿ 
عممية في أقساـ الشركة  آلياتيتأكد المدقؽ الداخمي مف تطبيؽ "العاشرة لمفقرة المتوسط الحسابي  -

لكشؼ نقاط الضعؼ في أنظمة الضبط الداخمي والرقابة الداخمية والتقرير الصادرة عنيا لإلدارة 
قيمة  ،%86.50 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي0)الدرجة الكمية مف  4.33ساوي ي“ العميا

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة 0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،12.78االختبار 
0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد

وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  3عف درجة الموافقة المتوسطة  وىي 
 الفقرة. 

 

" يساعد المدقؽ الداخمي في تقييـ المخاطر التي يتـ التعرض ليا" الثالثةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
القيمة وأف  ،7.71قيمة االختبار ،%79.50أي أف المتوسط الحسابي النسبي 3.98ساوي ي

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي  (Sig).االحتمالية 
0.05  ،درجة الموافقة عف  قد زاد الفقرة مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه

 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.  وىذا يعني أف ىناؾ موافقة 1وىي  المتوسطة
 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع 4.16بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي  -
83.29فقرات المجاؿ يساوي  تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  ،15.34 قيمة االختبار%،

إدارة أداء فاعمية و قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر "لذلؾ يعتبر مجاؿ  0.000
0.05عند مستوى داللة  إحصائياً  " داؿالمخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف  ،
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المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الموافقة المتوسطة  عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذامما يدؿ 
وىذا يتوافؽ  المجاؿ. وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا 1وىي 

 (.5535ونتائج دراسات سابقة مثؿ )رضواف، 

 نتيجة الفرضية:

و دللو إحصائية لقياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة يوجد تأثير ذتـ قبوؿ الفرضية القائمة: 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفأداء  فاعميةالمخاطر عمى 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف قياـ المدققيف الداخمييف بتقييـ المخاطر التي تواجو الشركة، وذلؾ يرجع 
طالع عمى النشرات التعميمية المتخصصة باإلضافة إلى االلمينية بالحصوؿ عمى الدورات ا لالىتماـ

وذلؾ مف أجؿ زيادة مياراتيـ وقدراتيـ عمى مراقبة وقياس المخاطر، كذلؾ تركيز المدققيف الداخمييف 
مشاركتيـ في تقييـ المخاطر التي تتعرض  عمى تدقيؽ العمميات ذات المخاطر العالية، باإلضافة إلى

موافقة عينة الدارسة عمى ىذه الفقرة إلى وجود خطط تدقيؽ تعتمد عمى درجة  ليا الشركة،. ىذا ويرجع
المخاطر التي قد تتعرض ليا الشركة ودرجة أولوية كؿ منيا. ىذا ونظرًا لوجود تدريب وكفاءة لدى 

 . حيثإمكانياتيـالمخاطر وفقًا لمستوى  إدارةالمدققيف الداخمييف فإنيـ يقوموا بتقديـ الدعـ الالـز في 
 متابعتيـيقوموا بتقديـ التقارير الالزمة لمجمس اإلدارة عف المخاطر التي قد تواجو الشركات، كذلؾ 

 اإلدارة لتوصياتيـ تجاه المخاطر وذلؾ بشكؿ دوري. استجابةلمدى 

 

لممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا باستقاللية  يوجد تأثير ذو دللو إحصائيةالفرضية الرابعة: 
 إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف.عمى فاعمية 

درجة  ىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصمت إل Tتـ استخداـ اختبار 
(.0.53)النتائج موضحة في جدوؿ  أـ ال. 1الموافقة المتوسطة  وىي 

(0.53)جدوؿ 

ممارسة إدارة التدقيؽ مدى تأثير " لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "إدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيففاعمية عمى الداخمي مياميا باستقاللية 
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
 الحتمالية

(Sig). 

 الرتبة

3.  

يتـ تحديد أىداؼ وميمات وصالحيات إدارة 
التدقيؽ بشكؿ واضح ومفيـو مف قبؿ مجمس 
اإلدارة والمجنة المالية المنبثقة عف مجمس 

 اإلدارة.

4.48 89.50 14.58 *0.000 1 

5.  

يتولى إدارة التدقيؽ الداخمي شخص محايد 
ومستقؿ ويكوف لو اتصاؿ مباشر مع رئيس 

وبالتنسيؽ مع المجنة المالية  مجمس اإلدارة
 المنبثقة عف مجمس اإلدارة.

4.45 89.00 15.36 *0.000 2 

1.  

ال يوجد تعارض في المصالح بيف المدقؽ 
الداخمي وشركات التأميف في إدارة المخاطر 

 .)أطراؼ ذات العالقة(

4.24 84.86 7.92 *0.000 4 

0.  

يقـو المدقؽ الداخمي برفع تقرير ربع سنوي 
إلى مجمس اإلدارة والمجنة المالية المنبثقة 

الشركة بإدارة المخاطر  امتثاؿعنو عف مدى 
 وتوابعيا.

4.03 80.53 7.70 *0.000 6 

0.  

يتـ توفير كافة اإلمكانات الالزمة لممدقؽ 
الداخمي لكي يقـو بعممة بالشكؿ الميني 

الكفاءة والجودة في المطموب وبما يحقؽ 
 األداء.

4.16 83.16 8.35 *0.000 5 

5.  

يوجد استقاللية إلدارة التدقيؽ الداخمي مف 
حيث مقدرتيا لموصوؿ لمجمس اإلدارة واإلدارة 
العميا والذي يمكنيا مف القياـ بتفعيؿ دور 

 .إدارة المخاطر في شركات التأميف

4.32 86.32 10.03 *0.000 3 

  0.000* 14.11 85.87 4.29 معاً جميع فقرات المجاؿ  

0.05داللة  ىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستو *  . 
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 يمكف استخالص ما يمي: (0.53)مف جدوؿ 
يتـ تحديد أىداؼ وميمات وصالحيات إدارة التدقيؽ بشكؿ واضح “األولى لمفقرة المتوسط الحسابي  -

)الدرجة  4.48ساوي " ي والمجنة المالية المنبثقة عف مجمس اإلدارةومفيوـ مف قبؿ مجمس اإلدارة 
%89.50 ( أي أف المتوسط الحسابي النسبي0الكمية مف  القيمة وأف 14.58 قيمة االختبار،
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000 تساوي  (Sig).االحتمالية 

0.05  ، يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الموافقة مما
 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3المتوسطة وىي 

يقوـ المدقؽ الداخمي برفع تقرير ربع سنوي إلى مجمس اإلدارة “ الرابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -
أي  4.03ساوي " ي الشركة بإدارة المخاطر وتوابعيا امتثاؿة عنو عف مدى والمجنة المالية المنبثق

 (Sig).القيمة االحتمالية وأف  7.70، قيمة االختبار %80.53أف المتوسط الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  0.000تساوي   ، مما يدؿ عمى

وىذا يعني أف  3عف درجة الموافقة المتوسطة وىي  زادأف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد 
 ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

، وأف المتوسط الحسابي النسبي لجميع 4.29 بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي -
85.87يساوي فقرات المجاؿ   تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف  14.11قيمة االختبار %،

ممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي مياميا باستقاللية وفاعمية  مدى تأثير“لذلؾ يعتبر مجاؿ 0.000
0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  “إدارة المخاطر في شركات التأميف  مما يدؿ عمى أف ،

وىذا  3متوسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
وىذا يتوافؽ ونتائج دراسات يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

 (.5533، الفرح وآخروفسابقة مثؿ )

 نتيجة الفرضية: 

لممارسة إدارة التدقيؽ الداخمي  يوجد تأثير ذو دللو إحصائية :القائمةتـ قبوؿ الفرضية 
 شركات التأميف العاممة في فمسطيف.مياميا باستقاللية عمى فاعمية إدارة المخاطر في 

الالزمة مف أجؿ إنجاز  االستقالليةويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المدققيف الداخمييف لدييـ 
راء أي مف الجيات اإلدارية في الشركة. ىذا باإلضافة آب يتأثرواأعماليـ بحيادية وموضوعية دوف أف 
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تتوفر ليـ اإلمكانيات الالزمة لمقياـ بعمميـ دوف معوقات كذلؾ سيولة الوصوؿ والتخاطب مع  أنوإلى 
 ت الالزمة في الوقت المناسب وبكفاءة عالية.مجمس اإلدارة والذي بدورة يسيؿ عممية توصيؿ المعموما

 
عمى المدقؽ الداخمي  التدقيؽيوجد تأثير ذو دللو إحصائية لمدى تأثير لجاف الفرضية الخامسة:  

 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيفوفاعمية 
درجػػػة الموافقػػػة  ىوصػػػمت إلػػػلمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت متوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد  Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 

(.0.55)النتائج موضحة في جدوؿ أـ ال. 1المتوسطة  وىي 

(0.55)جدوؿ 

مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 
 "إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف وفاعميةالمدقؽ الداخمي 

 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

3.  

توجد متابعة مف قبؿ لجاف التدقيؽ عمى 
إجراءات المدقؽ الداخمي الخاصة بإدارة 

 المخاطر.

3.97 79.47 8.38 *0.000 6 

5.  
لجنة التدقيؽ تتابع ما تـ التوصؿ إلية مف قبؿ 

 الداخمي في إدارة المخاطر.المدقؽ 
4.03 80.53 9.34 *0.000 4 

1.  

تقـو لجاف التدقيؽ باإلفصاح الشامؿ عف أي 
مخاطر قد تؤثر عمى أصحاب العالقة مع 

 الشركة.

4.05 81.05 8.85 *0.000 3 

0.  
تؤثر لجنة التدقيؽ في الوصوؿ نحو األىداؼ 

 مف خالؿ تفعيؿ دور إدارة المخاطر.
4.11 82.11 9.88 *0.000 2 

0.  
تقـو لجنة التدقيؽ بمتابعة فحص مدى تطبيؽ 

 إجراءات دور إدارة المخاطر.
3.87 77.37 7.22 *0.000 8 

5.  
تقـو لجنة التدقيؽ بالتحقؽ مف كفاية نظاـ الرقابة 

 الداخمية لتفعيؿ دور إدارة المخاطر.
4.00 80.00 7.99 *0.000 5 
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 الفقرة ـ
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

 الرتبة

6.  
 تقدـ لجنة التدقيؽ توصياتيا لممدقؽ الداخمي

 بخصوص تفعيؿ إدارة المخاطر.
4.13 82.63 9.41 *0.000 1 

7.  

يػتـ فحص خطة عمؿ التدقيؽ الداخمي في 
لفحص والتقارير التي سوؼ  الشركة ونطاقا

بيئة العمؿ في تفعيؿ  مالئمةتصدر عنيا ومدى 
 دور إدارة المخاطر.

3.97 79.47 8.86 *0.000 6 

  0.000* 12.49 80.33 4.02 جميع فقرات المجاؿ معاً  

0.05المتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة *  . 

 يمكف استخالص ما يمي: (0.55)مف جدوؿ 
تقدـ لجنة التدقيؽ توصياتيا لممدقؽ الداخمي بخصوص تفعيؿ “ السابعةلمفقرة المتوسط الحسابي  -

 ،%82.63 أف المتوسط الحسابي النسبي ( أي0)الدرجة الكمية مف  4.13ساوي " يإدارة المخاطر
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة 0.000 تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف  9.41قيمة االختبار 

0.05إحصائيًا عند مستوى داللة   ، مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  3وىي  عف درجة الموافقة المتوسطة 

 الفقرة.
تقوـ لجنة التدقيؽ بمتابعة فحص مدى تطبيؽ إجراءات دور “الخامسة لمفقرة المتوسط الحسابي  -

7.22قيمة االختبار  ،%77.37أي أف المتوسط الحسابي النسبي  3.87ساوي " ي إدارة المخاطر

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى  0.000تساوي  (Sig).القيمة االحتمالية وأف 
0.05داللة   ، عف درجة الموافقة  زادمما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد

 وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 1المتوسطة وىي 
 

، وأف المتوسط الحسابي النسبي يساوي 4.02بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بأف المتوسط الحسابي يساوي -
 لذلؾ يعتبر مجاؿ0.000 تساوي (Sig).القيمة االحتمالية وأف 12.49 قيمة االختبار%،80.33
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إدارة المخاطر في شركات التأميف  وفاعميةمدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي "
0.05" دالة إحصائيًا عند مستوى داللة العاممة في فمسطيف  مما يدؿ عمى أف متوسط درجة ،

يعني أف ىناؾ  وىذا 1االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جوىريًا عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 اد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.موافقة مف قبؿ أفر 

وىذا يتناغـ مع تعميمات دليؿ الحاكمية والممارسات الفضمى التي تجعؿ مف لمجاف التدقيؽ دور مع 
عتماد خططة والتي تحتوي عمى تقييـ المخاطر التي  المدقؽ الداخمي مف خالؿ متابعتيا ألعمالو وا 

 .تتعرض ليا الشركة

 نتيجة الفرضية:

يوجد تأثير ذو دللو إحصائية لمدى تأثير لجاف المراجعة عمى تـ قبوؿ الفرضية القائمة: 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف فاعميةالمدقؽ الداخمي عمى 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف لجاف التدقيؽ ليا دور في متابعة أعماؿ التدقيؽ الداخمي والتي 
كذلؾ التقارير التي يتـ إصدارىا مف دائرة التدقيؽ الداخمي و بدورىا تؤثر عمى القرارات التي يتـ اتخاذىا 

جراءات التي يتـ كونيا ىي الجية المشرفة عمييا، والمتعمقة بإدارة المخاطر، كذلؾ يتـ متابعة اإل
، باإلضافة إلى اإلفصاح عف أي مخاطر قد تؤثر عمى أصحاب العالقة مع الشركة، ىذا اتخاذىا

 متيا لعممية تفعيؿ إدارة المخاطر.ءباإلضافة إلى متابعة فحص خطط عمؿ التدقيؽ الداخمي ومدى مال

  تحميؿ جميع فقرات الستبياف

درجػػػة  ىمتوسػػػط درجػػػة االسػػػتجابة قػػػد وصػػػمت إلػػػ لمعرفػػػة مػػػا إذا كانػػػت Tتػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار 
(.0.51)النتائج موضحة في جدوؿ أـ ال. 1الموافقة المتوسطة وىي 

(0.51)جدوؿ

 لجميع فقرات االستبياف (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتماؿ 

 البند
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
 الحسابي النسبي

قيمة 
 الختبار

القيمة الحتمالية 
(Sig). 

 0.000* 17.74 83.27 4.16  جميع فقرات الستبياف

0.05داللة  ىالمتوسط الحسابي داؿ إحصائيًا عند مستو  * . 
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)الدرجة الكمية مف  4.16ساوي المتوسط الحسابي لجميع الفقرات يتبيف أف  (0.51)مف جدوؿ 
 (Sig).القيمػػػة االحتماليػػػة وأف 17.74االختبػػػارقيمػػػة ،%83.27( أي أف المتوسػػػط الحسػػػابي النسػػػبي0

0.05لػذلؾ تعتبػر جميػع الفقػرات دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى داللػة  0.000تساوي   ، ممػا يػدؿ عمػى
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة مف  1أف متوسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الموافقة المتوسطة وىي 

 . بشكؿ عاـ قبؿ أفراد العينة عمى جميع الفقرات

وىنا يعزو الباحث ذلؾ إلى أف المدققيف الداخمييف في شركات التأميف لدييـ اإلمكانية والقدرة 
في تطبيؽ إجراءات عمؿ تساىـ في إدارة  اىتماميـعمى تفعيؿ إدارة المخاطر، وذلؾ يرجع إلى 

الخطط الخاصة بإدارتيا عف إدارة نشاط  اقتراحعيميا سواء مف خالؿ تقييـ المخاطر أو الخاطر وتف
 االلتزاـالتدقيؽ، كذلؾ تحققيـ مف إنجاز األىداؼ وفؽ الخطط الموضوعة ليا، ىذا باإلضافة إلى 
إلضافة بالمعايير المينية والتي تساىـ في قدرتيـ عمى إدارة المخاطر التي قد تواجو شركات التأميف، با

المدقؽ الداخمي ليا دور كبير  استقالليةإلى تقييـ المخاطر والتركيز عمى المخاطر العالية كذلؾ تعتبر 
 في عممية إيصاؿ المعمومات والتقارير لمجمس اإلدارة بكفاءة وفي الوقت المناسب.

وؿ دور توجد فروقات ذات دللة إحصائية بيف متوسطات أراء عينة الدراسة ح الفرضية السادسة:
المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف تعزى لبعض 

 عدد الدورات(. –سنوات الخبرة  –المؤىؿ العممي  –البيانات الشخصية )العمر 

" لمعرفػة مػا إذا كػاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لعينتػيف مسػتقمتيفT " تـ استخداـ اختبار
التبػايف " معممي يصمح لمقارنة متوسطي مجموعتيف مف البيانات. كذلؾ تـ استخداـ اختبػار وىو اختبار
 1" لمعرفة ما إذا كػاف ىنػاؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية وىػذا االختبػار معممػي يصػمح لمقارنػة األحادي

 متوسطات أو أكثر.

المػدقؽ الػداخمي فػي توجد فروقات ذات دللة إحصائية بيف متوسطات أراء عينة الدراسػة حػوؿ دور 
 تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف تعزى لمعمر.

المقابمة الختبار  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (0.50)الموضحة في جدوؿ مف النتائج 
، وبذلؾ لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α≤0.05الداللةأكبر مف مستوى " "التبايف األحادي
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يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه 
 تعزى إلى العمر. المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

 (0.50)جدوؿ 
 العمر -" التبايف األحادي" اختبارنتائج 

 المجاؿ

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

مف  أقؿ
 سنة 30

-30مف 
 سنة 40

أكبر مف 
 سنة 40

تطبيؽ إجراءات عمؿ مف قبؿ المدقؽ الداخمي 
 .لتفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف

4.07 4.09 4.38 1.708 0.195 

االلتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ الداخمي في 
تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة 

 .في فمسطيف

4.07 4.21 4.41 1.143 0.330 

قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر ودورة 
في تفعيؿ أداء إدارة المخاطر في شركات التأميف 

 .العاممة في فمسطيف

4.05 4.12 4.39 1.610 0.214 

مدى تأثير استقاللية المدقؽ الداخمي في تفعيؿ 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيف

4.40 4.16 4.38 0.765 0.472 

مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي 
لتفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة 

 .في فمسطيف

4.06 3.96 4.07 0.215 0.808 

 0.285 1.298 4.35 4.10 4.11 جميع المجالت معاً 

حػػوؿ دور المػػدقؽ الػػداخمي فػػي  توجػػد فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات أراء عينػػة الدراسػػة
 تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف تعزى لممؤىؿ العممي.

 المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (0.50)الموضحة في جدوؿ مف النتائج 

"T- 0.05أكبر مف مستوى الداللة" لعينتيف مستقمتيف≥α والمجاالت مجتمعة معاً لجميع المجاالت ،
وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ 

  المؤىؿ العممي.تعزى إلى  ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 
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(0.50)جدوؿ

 المؤىؿ العممي –لعينتيف مستقمتيف"  - T" اختبارنتائج 

 المجاؿ

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 
 بكالوريوس

دراسات 
 عميا

تطبيؽ إجراءات عمؿ مف قبؿ المدقؽ الداخمي لتفعيؿ إدارة 
 .المخاطر في شركات التأميف

4.13 4.26 -0.783 0.438 

االلتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة 
 .العاممة في فمسطيفالمخاطر في شركات التأميف 

4.18 4.33 -0.733 0.468 

قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر ودورة في 
تفعيؿ أداء إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في 

 .فمسطيف

4.13 4.29 -0.866 0.392 

مدى تأثير استقاللية المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة 
 .في فمسطيفالمخاطر في شركات التأميف 

4.28 4.35 -0.340 0.736 

مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي لتفعيؿ إدارة 
 .المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

4.04 3.94 0.496 0.623 

 0.537 0.624- 4.24 4.14 جميع المجالت معاً 

توجد فروقات ذات داللة إحصائية بيف متوسطات أراء عينة الدراسة حوؿ دور المدقؽ الداخمي في 
 لسنوات الخبرة.تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف تعزى 

 يمكف استنتاج ما يمي: (0.55)الموضحة في جدوؿ مف النتائج 

أقػػؿ مػػف مسػػتوى الداللػػة  "المقابمػػة الختبػػار "التبػػايف األحػػادي (.Sig)تبػػيف أف القيمػػة االحتماليػػة 
0.05≥α   االلتزاـ بالمعػايير المينيػة لمتػدقيؽ الػداخمي فػي تفعيػؿ إدارة المخػاطر فػي شػركات “لممجاليف

قيػػاـ المػػدقؽ الػػداخمي بتقيػػيـ ومتابعػػة المخػػاطر ودورة فػػي تفعيػػؿ أداء إدارة ، التػػأميف العاممػػة فػػي فمسػػطيف
وبػػذلؾ يمكػػف  والمجػػاالت مجتمعػػة معػػاً واالسػػتقاللية " فػػي شػػركات التػػأميف العاممػػة فػػي فمسػػطيفالمخػػاطر 

استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىػذيف المجػاليف 
 35-0تعػػػزى إلػػػى  سػػػنوات الخبػػػرة وذلػػػؾ لصػػػالح الػػػذيف سػػػنوات خبػػػرتيـ مػػػف  والمجػػػاالت مجتمعػػػة معػػػاً 

 سنوات.
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أكبر مف مستوى الداللة  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
0.05≥α  وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة

  .سنوات الخبرةالدراسة حوؿ ىذه المجاالت تعزى إلى 

 (0.55)جدوؿ
 سنوات الخبرة –" التبايف األحادي“ اختبارنتائج 

 المجاؿ

 المتوسطات

قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

أقؿ مف 
5 

 سنوات

 - 5 مف 
 سنوات10

 -11مف 
 ةسن15

أكثر 
 15مف 

 سنة

تطبيؽ إجراءات عمؿ مف قبؿ المدقؽ 
  الداخمي لتفعيؿ إدارة المخاطر في

 .شركات التأميف

3.97 4.40 3.92 4.26 2.559 0.070 

االلتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ 
الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في 

 .شركات التأميف العاممة في فمسطيف

3.90 4.43 3.96 4.43 3.226 *0.034 

قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة 
المخاطر ودورة في تفعيؿ أداء إدارة 
المخاطر في شركات التأميف العاممة في 

 .فمسطيف

3.91 4.45 3.83 4.34 4.679 *0.007 

مدى تأثير استقاللية المدقؽ الداخمي في 
تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف 

 .في فمسطيف

4.23 4.69 3.74 4.38 4.467 0.009 

مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ 
الداخمي لتفعيؿ إدارة المخاطر في 

 .فمسطيفشركات التأميف العاممة في 

4.03 4.29 3.59 4.09 2.826 0.053 

 0.005* 4.978 4.30 3.83 4.43 3.98 جميع المجالت معاً 

0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  . 
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توجد فروقات ذات داللة إحصائية بيف متوسطات أراء عينة الدراسة حوؿ دور المدقؽ الداخمي 
تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في فمسطيف تعزى لمدورات التدريبية التي التحؽ في 

دارة المخاطر  .المستجيب بيا في مجاؿ التدقيؽ وا 
 

 المقابمة الختبار (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (0.56)الموضحة في جدوؿ مف النتائج 
، وبذلؾ لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً  α≤0.05أكبر مف مستوى الداللة " "التبايف األحادي

يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات عينة الدراسة حوؿ ىذه 
الدورات التدريبية التي التحؽ المستجيب بيا في مجاؿ تعزى إلى  المجاالت والمجاالت مجتمعة معاً 

دارة المخاطرال  .تدقيؽ وا 
 (0.56)جدوؿ 

المستجيب بيا في مجاؿ التدقيؽ   الدورات التدريبية التي التحؽ –" التبايف األحادياختبار "نتائج  
دارة المخاطر  وا 

 المجاؿ

 المتوسطات
قيمة 
 الختبار

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

أقؿ مف 
 دورتيف

-3مف 
5 

 دورات

دورات  6
 فأكثر

إجراءات عمؿ مف قبؿ المدقؽ الداخمي لتفعيؿ تطبيؽ 
 .إدارة المخاطر في شركات التأميف

4.08 4.16 4.27 0.413 0.665 

االلتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ الداخمي في تفعيؿ 
إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في 

 .فمسطيف

3.99 4.23 4.57 3.181 0.053 

بتقييـ ومتابعة المخاطر ودورة في قياـ المدقؽ الداخمي 
تفعيؿ أداء إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة 

 .في فمسطيف

4.08 4.18 4.27 0.394 0.677 

مدى تأثير استقاللية المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة 
 .المخاطر في شركات التأميف في فمسطيف

4.34 4.24 4.33 0.129 0.880 

التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي لتفعيؿ مدى تأثير لجاف 
إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في 

 .فمسطيف

4.11 3.88 4.14 1.116 0.339 

 0.567 0.577 4.30 4.15 4.10 جميع المجالت معاً 
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 المبحث الثالث

 والتوصياتالنتائج 
 

 :النتائجأوًل: 
 التوصؿ إلى النتائج التاليةمف خالؿ التحميالت النظرية والعممية لمدراسة تـ 

 يعتبر التدقيؽ الداخمي مف أىـ مكونات تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف. -1
تساىـ عممية متابعة تقييـ اإلجراءات مف قبؿ المدققيف الداخمييف لمتأكد مف مطابقتيا  -2

ا بما يحقؽ المخاطر كذلؾ الرقابة عمييرة اإدوالقوانيف في عممية تفعيؿ   لمسياسات والموائح
 الفائدة لشركات التأميف.

يتمتع المدققيف الداخمييف بالعرفة الكافية بمعايير التدقيؽ والمحاسبة الدولية الواجبة والتي  -3
 تساىـ في تفعيؿ عمميات إدارة المخاطر في شركات التأميف.

تقوـ أقساـ شركات التأميف بتطبيؽ أليات عمؿ تمكنيـ مف كشؼ نقاط الضعؼ في أنظمة  -4
الضبط الداخمي والرقابة الداخمية والتي تساعد في تقييـ ومتابعة المخاطر مف قبؿ المدققيف 

 الداخمييف.
يقوـ مجمس اإلدارة بتحديد المياـ والصالحيات التي تساعد إدارة التدقيؽ مف القياـ بعمميا  -5

وذلؾ بشكؿ واضح ومفيـو بما ال يتعارض مع استقاللية المدقؽ الداخمي في شركات 
 تاميف.ال
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 :التوصياتثانيًا: 
 بناًء عمى ما تـ التوصؿ مف نتائج في ىذه الدراسة، فإف الباحث يوصي بما يمي:

مف خالؿ زيادة الكفاءة والفاعمية لكي العمؿ عمى متابعة تطوير خدمات التدقيؽ الداخمي  -1
 تمكنو مف متابعة تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر.

المساعدة والخدمات الالزمة مف أجؿ تقييـ المخاطر التي حث المدققيف الداخمييف عمى تقديـ  -2
 يتـ التعرض ليا ووضع الحموؿ المناسبة القتراحيا عمى اإلدارة.

ضرورة التدريب المستمر ووضع البرامج الالزمة مف قبؿ الجيات المينية المتخصصة  -3
المينية وذلؾ مف لتأىيؿ الدققيف الداخمييف لمقياـ بادوارىـ وفؽ التوجييات الجديدة لممارسة 

 أجؿ دعـ إدارة المخاطر في شركات التأميف.
زيادة دور التدقيؽ الداخمي في إدارة المخاطر مف خالؿ االىتماـ برفع تقارير دورية لمجمس  -4

اإلدارة والمجاف المنبثقة عنو لتوضيح مدى امتثاؿ الشركة بإدارة المخاطر ما بتعيا. وذلؾ 
 الداخمي وبعدىا عف التأثر بأي مف أطراؼ اإلدارة.انطالقا مف استقاللية التدقيؽ 

تفعيؿ دور لجاف التدقيؽ في متابعة مياميا االشرافية عمى التدقيؽ الداخمي لزيادة  -5
 استقالليتيا.

تدعيـ مقومات استقاللية التدقيؽ الداخمي بشكؿ مستمر وذلؾ لكي يتمكف مف القياـ بأداء  -6
 ميامة عمى أكمؿ وجو.

 :الدراسات المقترحة

دور التدقيؽ الداخمي في عمميات تقييـ االحتياطيات الفنية في شركات التأميف والمخاطر التي  -1
 قد تنتج عنيا.

دور استقاللية المدقؽ الداخمي في تقييـ قرارات مجمس اإلدارة وذلؾ لمحد مف المخاطر التي قد  -2
 تواجو الشركات.

 المخاطر التي تتعرض ليا الشركات.ميف مف الحد مف أدور الجيات الرقابية عمى شركات الت -3

  



106 
 

 المراجع:
 أوًل: المراجع العربية:

(، "التدقيؽ القائـ عمى مخاطر االعماؿ حداثة وتطور"، مكتبة 5558إبراىيـ، إيياب نظمي ) -3
 المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

أخطار  –(، إدارة أخطار شركات التأميف، أخطار االكتتاب 5533أبو بكر، عيد أحمد ) -5
 االستثمار، الناشر دار الصفا، عماف، األردف.

السيولة المصرفية وأثرىا في العائد والمخاطر: دراسة تطبيقية (، 5558أبو رحمة، سريف سميح ) -1
سـ إدارة عمى المصارؼ التجارية الفمسطينية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، ق

 األعماؿ، الجامعة اإلسالمية.

تطوير إجراءات التدقيؽ الداخمي لضبط األداء المالي واإلداري (، 5535أبو عمي، محمد حسف ) -0
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، قسـ في شركات التأميف العاممة في فمسطيف

 المحاسبة والتمويؿ، الجامعة اإلسالمية.

دور المراجعة الداخمية في إدارة المخاطر: دراسة ميدانية في (، 5533صالح )شادي البجيرمي،  -0
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية االقتصاد، قسـ المحاسبة، جامعة دمشؽ،  المصارؼ السورية،

 سوريا.

دور لجاف المراجعة في تفعيؿ اإلجراءات الحاكمة في شركات (، 5556بصفر، عفاؼ سالـ ) -5
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية المممكة العربية السعودية: دراسة ميدانيةالمساىمة العامة ب

 االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، األردف.

دراسة حالة الشركة الجزائرية  (، تحميؿ مالءة ومردودية شركات التأميف:5550بف محمد، ىدى ) -6
العموـ االقتصادية، وعمـو التيسير، قسـ البنوؾ  لمتأميف، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية

 والتأميف، جامعة منتوري.

 (، ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطينية.5558تعميمات ىامش المالءة ) -7

 (، ىيئة سوؽ رأس الماؿ الفمسطيني.5531) 5535التقرير السنوي لسنة  -8

دارة المخاطر في دور المدقؽ الداخمي في إ(، 5555جمعة، أحمد حممي، البرغوثي، سمير ) -35
، بحث مقدـ لممؤتمر العممي السنوي الدولي السابع، كمية البنوؾ التجارية األردنية: دراسة ميدانية

 االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية، األردف.
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مجمة جامعة دمشؽ (، قياس ىامش المالءة في صناعة التأميف، 5533حسف، عيسى ىاشـ ) -33
 .151، ص 5533، العدد الرابع 27، سوريا، المجمد االقتصادية والقانوفلمعمـو 

بنوؾ(، دار  –شركات  –إدارات  –دارة المخاطر )أفراد إ(، 5556حماد، طارؽ عبد العاؿ ) -35
 الجامعة، اإلسكندرية، مصر.

(، "مفاىيـ حديثة في الرقابة المالية الداخمية في القطاع العاـ 5535الخطيب، خالد راغب ) -31
 الخاص"، مكتبة المجتمع العربي لمنشر، األردف.و 

أثر التدقيؽ الداخمي عمى إدارة المخاطر في ضوء معايير التدقيؽ (، 5535رضواف، إيياب ) -30
دراسة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة،  الدولية: دراسة حالة البنوؾ الفمسطينية في قطاع غزة،

 .قسـ المحاسبة والتمويؿ، الجامعة اإلسالمية

 (، مبادئ التاميف، دار الصفا، عماف األردف.3870رمضاف، زياد ) -30

(، "واقع التدقيؽ الداخمي في بمديات قطاع غزة: دراسة ميدانية تحميمية"، 5535سالـ، إياد حسف ) -35
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، قسـ المحاسبة والتمويؿ، الجامعة اإلسالمية.

 دارة الخطر: الطرؽ الكمية، بدوف ناشر، غزة، فمسطيف.إ(، 3887السبعاوي، محمد مصطفى ) -36

 (، تطور الفكر اإلداري، بدوف ناشر، غزة، فمسطيف.5551السبعاوي، محمد مصطفى ) -37

إدارة مخاطر التمويؿ واالستثمار في المصارؼ: مع التعرض لواقع (، 5550شاىيف، عمي ) -38
ممؤتمر العممي األوؿ، الجامعة اإلسالمية، بحث مقدـ ل المؤسسات المصرفية العاممة في فمسطيف،

 غزة.

(، أثر الرقابة والتدقيؽ الداخمي في تحجيـ المخاطر التشغيمية في 5533الصراؼ، محمد حسيف ) -55
 .53-3، ص 8، العدد 50العراؽ، المجمد  ، مجمة التقنيالمصارؼ التجارية، 

( في ضبط Six Sigma) (، "مدى االلتزاـ بمنيج سيجما ستة5535)عبد اهلل، ىبة محمود،  -53
جودة التدقيؽ الداخمي: دراسة تطبيقية عمى المصارؼ العاممة في قطاع غزة"، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، كمية التجارة، قسـ المحاسبة والتمويؿ، الجامعة اإلسالمية.

في أثر تطبيؽ الحاكمية المؤسسية عمى جودة التدقيؽ الداخمي (، 5535العبدلي، محمد عبد اهلل ) -55
رسالة ماجستير، قسـ المحاسبة،  ،الشركات الصناعية المدرجة في سوؽ الكويت لألوراؽ المالي

 كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األوسط.
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دارة المخاطر: النظرية والتطبيؽ، الناشر دار 5557عريقات، حربي محمد، وأخروف ) -51 (، التأميف وا 
 وائؿ، عماف األردف.

، الممتقى الثالث لمتأميف إدارة مخاطر التأميف التعاوني اإلسالمي (،5533العالونة، رانية زيداف ) -50
 .550التعاوني، ص 

(، "مدى تطبيؽ معايير التدقيؽ 5555العمري، أحمد محمد، عبد الغني، فضؿ عبد الفتاح ) -50
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مف مياـ التدقيؽ الداخمي في شركات التأميف التحقؽ مف   .9
إلدارة المخاطر وفؽ الخطة المعتمدة مدى إنجاز األىداؼ 

 بكفاءة وفعالية.

     

ساىـ في تفعيؿ يعمؿ لمتدقيؽ الداخمي ودليؿ يوجد إجراءات   .10
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المحور الثاني: اللتزاـ بالمعايير المينية لمتدقيؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف العاممة في 

 فمسطيف
بمعايير التدقيؽ كافية المعرفة اللمدقؽ الداخمي يتوفر لدى ا  .1

 .الواجبة لتفعيؿ إدارة المخاطروالمحاسبة الدولية 
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يعمؿ المدقؽ الداخمي عمى زيادة كفاءة وفعالية تطوير   .4
 .خدماتو والتي تمكنو مف متابعة تفعيؿ مبادئ إدارة المخاطر
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 .التي تمكنيـ مف أداء أعماليـ بصورة صحيحة ومرضية

     

يوجد دليؿ مكتوب لمسياسات واإلجراءات المتبعة في إدارة   .7
 المدققيف.التدقيؽ الداخمي كدليؿ لعمؿ 

     

قياـ المدقؽ الداخمي بتقييـ ومتابعة المخاطر ودورة في تفعيؿ أداء إدارة المخاطر في شركات المحور الثالث: 
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يساعد المدقؽ الداخمي في تقييـ المخاطر التي يتـ التعرض   .3
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خطط تدقيؽ تعتمد واقتراح وضع بالتدقيؽ الداخمي إدارة قـو ت  .4
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 .أعماؿ التدقيؽ الداخمي

     

الفعاؿ والمشاركة الميني يقـو المدقؽ الداخمي بتقديـ الدعـ   .5
 .إدارة المخاطرتحديد نقاط الضعؼ في في 

     

إلى المجنة المالية َيعد المدقؽ الداخمي تقرير المخاطر ويرفعو   .6
 .ولجنة التدقيؽ المنبثقة عف مجمس اإلدارة 

     

العميا مف مدى استجابة اإلدارة  بالتحقؽيقـو المدقؽ الداخمي   .7
 لتعزيزلمتوصيات الداخمية المعدة بواسطة المدققيف والمنظميف 

 .نظاـ إدارة المخاطر في الشركة
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مف مدى استجابة اإلدارة  بالتحقؽيقـو المدقؽ الداخمي   .8

لمتوصيات الخارجية المعدة بواسطة المدققيف والمنظميف 
نظاـ إدارة المخاطر في  والمستشاريف الخارجييف لتعزيز

 .الشركة

     

يقـو المدقؽ الداخمي بالتأكد مف أف اإلدارة لدييا نظاـ   .9
كاِؼ لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في شركة  ي قويمعمومات
 .التاميف

     

يتأكد المدقؽ الداخمي مف تطبيؽ أليات عممية في أقساـ   .10
في أنظمة الضبط الداخمي نقاط الضعؼ الشركة لكشؼ 

 .عنيا لإلدارة العمياالصادرة والرقابة الداخمية والتقرير 

     

يراقب ويتابع المدقؽ الداخمي مدى اىتماـ اإلدارة بالمخاطر   .11
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يناقش المدقؽ الداخمي فعالية إدارة المخاطر مع اإلدارة بشكؿ   .12
 .دوري

     

 المحور الرابع: مدى تأثير استقاللية المدقؽ الداخمي في تفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف في فمسطيف
إدارة التدقيؽ بشكؿ يتـ تحديد أىداؼ وميمات وصالحيات   .1

واضح ومفيـو مف قبؿ مجمس اإلدارة والمجنة المالية المنبثقة 
 عف مجمس اإلدارة.

     

يتولى إدارة التدقيؽ الداخمي شخص محايد ومستقؿ ويكوف لو   .2
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والمجنة المالية المنبثقة عنو عف مدى امتثاؿ الشركة بإدارة 
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 .المحور الخامس: مدى تأثير لجاف التدقيؽ عمى المدقؽ الداخمي لتفعيؿ إدارة المخاطر في شركات التأميف
توجد متابعة مف قبؿ لجاف التدقيؽ عمى إجراءات المدقؽ   .1

      الداخمي الخاصة بإدارة المخاطر.
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      إدارة المخاطر.

تقـو لجنة التدقيؽ بالتحقؽ مف كفاية نظاـ الرقابة الداخمية   .6
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