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 : الملخص

التدقيق الداخلي تعد من أهم الوظائف تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور وظيفة التدقيق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر، فوظيفة  
التي ترتكز عليها المؤسسات والتي ال يمكن االستغناء عنها،لما لها من أثر في تصميم وتطوير نظام الرقابة الداخلية ، قياس كفاءة 

نشطة استشارية لمساعدة استخدام الموارد المتاحة، و المساهمة في تقييم و إدارة المخاطر. تعمل وظيفة التدقيق الداخلي على تقديم أ
لية  اإلدارة في تفعيل إدارة المخاطر، و أخرى تأكيدية تتمثل في توفير تأكيد معقول حول موثوقية و مالئمة المعلومات، و نظم الرقابة الداخ 

ة للتدقيق الداخلي والتي بشأن إدارة المخاطر من خالل تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة ، وفقا لما جاء في المعايير الدولية للممارسة المهني
لي  يتوجب مطابقتها وترجمتها على واقع التدقيق الداخلي، وضرورة االهتمام والعناية الالزمة بهذه الوظيفة ليتمكن من خاللها المدقق الداخ 

 بالقيام بدوره الفعال لتحقيق أهداف المؤسسة. 

 : المقدمة

في شدتها وأهميتها من فترة إلى أخرى حسب الوضع االقتصادي ، وكذلك أظهرت الممارسة في القطاع العام أن هناك مخاطر تتفاوت  
ية  التغيرات في المجتمع ككل ، مثل المخاطر الناشئة عن البيئة التنظيمية ، والمخاطر المتعلقة عدم االمتثال للقواعد المحاسبية أو المال

ة واالحتيال الداخلي ، والمخاطر المتعلقة بنقص الخدمات في إدارة ، وتلك المتعلقة بتفويض اإلدارة ، والمخاطر المتعلقة بالرقابة العام
األصول. كانت إحدى نتائج هذه المخاطر هي تقرير عن التنمية في العالم بعنوان "تقرير عن التنمية في العالم: المخاطر والفرص: إدارة 

وح من فقدان الوظائف وتفشي األمراض إلى األزمات "وهي تترا  2014المخاطر من أجل التنمية" ، الصادر عن البنك الدولي في عام  
العالمية والكوارث الطبيعية ، و ومن العواقب الخطيرة لسوء إدارة المخاطر أنه أدى إلى انخفاض حاد في فرص العمل ، فضاًل عن  

 الناتج اإلجمالي لتلك البلدان". 

تحديد األحداث أو المواقف المحتملة وتقييمها وإدارتها والتحكم فيها   ُيعّرف المعهد األمريكي للمدققين الداخليين المخاطر بأنها "عملية
لتوفير ضمان معقول فيما يتعلق بتحقيق أهداف المنظمة" ، وإدارة المخاطر وفًقا لدليل حوكمة الشركات و إدارة مخاطر مؤسسات التمويل 

األحد "عملية تحديد وتقييم وإدارة ومراقبة  العربي هي  العالم  في  المؤسسة  األصغر  أجل ضمان تحقيق  المحتملة من  المواقف  أو  اث 
 ألهدافها".

 التدقيق الداخلي 

التطورات في   العديد من  الداخلي قد شهدت  التدقيق  الداخلي، ويعود ذلك لكون وظيفة  التدقيق  التي تناولت مفهوم  التعريفات  تعددت 
مفهومها، وبالتالي أخذ تعريف التدقيق الداخلي في االتساع من فترة األخرى طبيعتها وأهدافها فقد واكب هذه التطورات تطور آخر في  

 .ليعكس مفهومها المتطور

يعرف علم المحاسبة على أنه مجموعة النظريات والمبادئ التي تحكم تسجيل العمليات المختلفة التي يجريها المشروع وتبويبها، ويكون 
ثم عرض نتائج هذه العمليات في قوائم مالية تبين نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة لها تأثير على مركزه المالي في صورة نقدية،  

خالل فترة معينة، مركزه المالي في نهاية هذه الفترة. أما التدقيق فهو عبارة عن مجموعة النظريات والمبادئ التي تنظم فحص البيانات 
هذه البيانات ودرجة االعتماد عليها، ومدى داللة القوائم المالية على نتيجة    المسجلة بالدفاتر والسجالت والمستندات للتأكد من صحة 
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أعمال أي أن المحاسب يبدأ بتسجيل العمليات المحاسبية بدفتر اليومية معتمدا على المستندات المؤيدة لتلك العمليات ثم يقوم بترحيل 
عدة فيكون بذلك قد قام بالترحيل والتبويب. فيما يبدأ عمل المدقق الداخلي  تلك القيود اليومية إلى حساباتها بدفتر أو دفاتر األستاذ المسا

 بتحليل ما حوته تلك القوائم المالية من بيانات للتأكد من صحتها وعدالة تصويرها للواقع. ومن أجل هذا، يعود لمطابقة تلك البيانات مع 
بتلك الدفاتر والسجالت وربما يؤدي األمر إلى تعدي نطاق المشروع   الدفاتر والسجالت، كما يعود إلى المستندات المؤيدة لما هو مسجل

بحثا وراء دليل بأن بعض الكتاب يدعون بان التدقيق هو فرع من المحاسبه إال أنهما مختلفان ولكن بينهما عالقة قوية، إذ إن المحاسبة 
البيانات ا المالية ألغراض تحضير  المعلومات  لمحاسبية من قبل الموسسة نفسها ألغراض اتخاذ  تمثل إجراءات جمع وتصنيف وقيد 

 .القرارات ومن قبل إدارة هذة المؤسسة أو من قبل األطراف األخرى ، وعلى سبيل المثال المستثمرين

ولهذا يمكننا القول إن المحاسبة عمل إنشائي من قبل موظفي الشركة نفسها. أما التدقيق فيتعلق باإلجراءات المختلفة التي يقوم بها  
المحاسب القانوني )المدقق( الخارجي المستقل والمحايد ألجل التوصل إلى الرأي فيما إذا كانت المعلومات المسجلة في الدفاتر تعكس 
المبادئ المحاسبية  البيانات المحاسبية تم تحضيرها وحسب  وبعدالة األحداث االقتصادية التي تمت خالل السنة )او الفترة( وأن هذه 

 )المبادئ المحاسبية الدولية(. المتعارف عليها 

ولهذا على المدقق أن يكون على معرفة تامة بهذه المبادئ اذ ال يمكن أن تكون مدققا جيدا بدون أن تكون محاسبا جيدا، فالتدقيق عمل  
 . انتقادي منظم يبدأ عندما ينتهي المحاسب من عمله ويقوم به شخص مستقل ومحايد

تقييمية مستقلة تنشأ داخل التنظيم المعين بغرض فحص وتقييم األنشطة التي يقوم بها هذا التنظيم.   وعرف التدقيق الداخلي بأنه وظيفة
ومن الواضح أن هذا التعريف يشير إلى شمول التدقيق الداخلي لجميع األنشطة داخل المنشأة وبالتالي ال يقتصر على النشاط المالي 

 .اخلي عن الوظائف األخرى في المشروع وأنها وظيفة تقييميهوالمحاسبي، كما يشير إلى استقاللية التدقيق الد

وعرف ايضا التدقيق الداخلي بأنه مجموعة من أنظمة أو أوجه نشاط مستقل داخل المشروع تنشئة اإلدارة للقيام بخدماتها في تحقيق 
ة قيمة االحتياطات المتخذة لحماية أصول العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية واإلحصائية والتأكد من كفاي

 .وممتلكات المشروع وفي التأكد من اتباع موظفي المشروع للسياسات والخطط واإلجراءات اإلدارية المرسومة لهم

، وفي قياس صالحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة األخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات الواجب إدخالها عليها
  .وذلك حتى يصل المشروع إلى درجة الكفاية اإلنتاجية القصوى 

 .بأنه نشاط تقويمي ومستقل داخل المنظمة الحمايتها والهادف إلى فحص وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة األخرى داخل المنظمة

  مراحل تطور التدقيق الداخلي

أدت بدرجة أساسية إلى توسيع نطاقه بشكل سمح له بالمشاركة بشكل أكبر في  مر التدقيق الداخلي بعمليات تطور دراماتيكية متالحقة  
 خدمة المنشأة التي يعمل بها.

حيث اوضح إلى أن التدقيق الداخلي ظهر بداية بهدف اكتشاف األخطاء والغش والتالعب، ولكن حدثت تطورات مهمة على هذه الوظيفة 
 .اقتضتها التطورات المتالحقة في مجال األعمال
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إلى أن الدور التقليدي للمدقق الداخلي في التأكد من وجود نظام رقابة داخلية يعمل بكفاءة طوال الوقت والسعي لكشف الغش واالحتيال  
 . لم يعد دورة مالئمة في ظل التغيرات الحديثة في بيئة األعمال

األولى في التحقق من الدقة الحسابية لألرقام المحاسبية، وتمثلت فقد أشير إلى مرور التدقيق الداخلي بثالث مراحل حيث تمثلت المرحلة  
المرحلة الثانية في التحقق من دقة ومالءمة حسابات الوحدة االقتصادية والقوائم المالية بما في ذلك التحقق من ملكية األصول والتحقق 

ظر اإلدارة العليا في إدارة الوحدة االقتصادية في جميع المجاالت من توفر الحماية الكافية لها، أما المرحلة الثالثة فتمثلت في تبني وجهة ن
 .التشغيلية والمالية وهنا أصبحت أكثر استقاللية وتمثل جزءا من نظام الرقابة اإلدارية

 عوامل تطور وازدياد أهمية وظيفة التدقيق الداخلي 

ثرها جغرافيا إلى أن فوضت اإلدارة العليا اإلدارات المركزية انتهاج أسلوب الالمركزية في اإلدارة، نتج عن كبر حجم المشروعات وتنا  .1
في بعض السلطات، وعلى الرغم من تفويض السلطات، إال أنه ما يزال يترتب على تلك اإلدارات االلتزام بالسياسات واإلجراءات 

 ابية تحقق ذلك مثل التدقيق الداخلي. وتحقيق الفعالية المطلوبة، وحتى تتمكن اإلدارة من الرقابة كان البد من استحداث وسيلة رق
كبر حجم المشروعات الحديثة وتعقد عملياتها، نتيجة كبر حجم المشروعات وظهور شركات المساهمة وكذلك الشركات المتعددة  .2

ى ظهور  الجنسيات والشركات الدولية التي تمتاز بتعدد عملياتها وجنسية مالكيها وانتشار فروعها في دول العالم المختلفة أدى إل
 .الحاجة التحقيق الرقابة على تلك الفروع وزيادة قدرة اإلدارة على مراقبة جميع النشاطات

التحول إلى التدقيق االختبارية، لقد ترتب على كبر حجم المشروعات وتعقد عملياتها وزيادة حجمها أنه لم يعد المراجع قادرا على   .3
نظام التدقيق االختياري أي االعتماد على عينه تمثل المجموع الكلي والتي تفترض  القيام بالتدقيق الكامل، وبدأ المراجع يتحول إلى

أنه أصدق مثيل ولكي يتحقق الغرض السابق البد من توافر نظام سليم للرقابة الداخلية، ومن أهم الركائز التي يستند عليها قيام 
 .نظام سليم للرقابة الداخلية وهو وجود مراجعة داخلية بالمنشأة

ظهور المنشآت ذات الفروع والشركات متعددة الجنسيات، إن كبر حجم المشروعات ترتب عليه إنشاء فروع لها في مناطق مختلفة  .4
ومتباعدة، وقد بدأت اإلدارة المركزية لهذه المنشآت في استخدام المراجع الداخلي للسفر إلى مقر الفروع لمتابعة أعمالها، وسمي 

المتجول، بالمراجع  بالسياسات   المراجع  االلتزام  إيضاح مدى  لإلدارة، مثل  أخرى  المراجع خدمات  اإلدارة من  وسرعان ما طلبت 
 اإلدارية واقتراح التعديالت. 

ذ  أن أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة ال غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في اتخا
سياساتها، ومن األمثلة على هذه الطوائف والفئات طائفة المديرين، المستثمرين الحاليين والمستقبليين والبنوك ورجال األعمال    قراراتها ورسم

 .واالقتصاد والهيئات الحكومية المختلفة ونقابات العمال وغيرها

 أهداف التدقيق الداخلي 

 .وتقييم مدى كفايتها وفعاليتهافحص ودراسة وتحليل أنظمة الرقابة الداخلية والضبط الداخلي  •
 .التحقق من وجود أصول المنشأة وصحة تسجيلها بالدفاتر وكفاية وسائل حمايتها من الخسائر بكافة أنواعها •
 .مراجعة الدفاتر والسجالت وفحص المستندات الكتشاف األخطاء والتالعب ومنع تكرار حدوثها مستقبال •
 .ة بالقوائم المالية أو التقارير التي تعدها اإلدارات المختلفة واإلدارة العلياالتحقق من صحة البيانات الحسابية الظاهر  •
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 .تقييم نوعية األداء في تنفيذ السياسات المقررة •
 .إبداء التوصيات لتحسين أساليب العمل •
 .التحقق من مدى مراعاة السياسات الموضوعة وااللتزام بالخطط واإلجراءات المرسومة •
 .رية وإنتاجية ممكنة بتقديم الخدمات األعضاء اإلدارةتحقيق أكبر كفاية إدا •

 أنواع التدقيق الداخلي 

  التدقيق الداخلي المالي .1

بية إن التدقيق الداخلي المالي يعبر عن المدخل التقليدي في التدقيق الداخلي. الفحص المنتظم للعمليات المالية والقوائم والسجالت المحاس
 . ام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والسياسات اإلدارية وأية متطلبات أخرى موضوعة مسبقاالمتعلقة بها لتحديد مدى االلتز 

وهذا النوع من التدقيق يشمل نوعين هما التدقيق الداخلي المالي قبل الصرف والتدقيق الداخلي المالي بعد الصرف إذ يشير النوع األول 
لك بتكليف موظف معين بمراجعة عمل موظف آخر للتحقق من سالمة اإلجراءات واكتمال إلى إحدى مراحل الرقابة الداخلية الذاتية، وذ 

 المستندات وموافقة السلطة المختصة على التنفيذ.

أما التدقيق بعد الصرف فينفذ حسب خطة التدقيق الداخلي باختيار عينات وفحصها من خالل قسم التدقيق الداخلي وذلك لتتأكد اإلدارة 
 لعمليات المالية تسير وفق القوانين واللوائح واألنظمة المعمول بها وبما يضمن تحقيق األهداف. العليا من أن ا

ا ويعد التدقيق الداخلي المالي أداة مهمة تمكن اإلدارة العليا من االطمئنان إلى دقة البيانات المالية وحفظ األصول والوجود المادي له
 .االختالسوحمايتها من عمليات التالعب أو الضياع أو 

 التدقيق الداخلي التشغيلي  .2

يعد التدقيق الداخلي التشغيلي هو المجال غير التقليدي للتدقيق الداخلي، ونشأ هذا النوع كوليد للتطورات التي حدثت في مجال التدقيق 
الداخلي  ويطلق عليه بعضهم أسماء أخرى مثل التدقيق اإلدارية أو مراجعة األداء ويسعى هذا النوع من التدقيق الداخلي إلى فحص 

الشركة ككل لتحقيق الكفاية والفعالية في استخدام الموارد المتاحة وذلك وفق خطة معدة مقدمة ومتفق عليها مع الجهات وتقييم أعمال  
 العليا في الشركة.  

وأدائها  ويعرف  هذا النوع من التدقيق بأنه الفحص الشامل للوحدة التشغيلية أو المنشأة ككل لتقييم أنظمتها المختلفة ورقابتها اإلدارية  
 .التشغيلي وفقا الطريقة قياس محددة ضمن األهداف اإلدارية وذلك للتحقق من كفاءة واقتصادية العمليات التشغيلية

 التدقيق الداخلي ألغراض خاصة .3

م بها ويتفق وهذا النوع من التدقيق يتعلق بالتدقيق الذي يقوم به المدقق الداخلي حسب ما يستجد من موضوعات تكلفة اإلدارة العليا للقيا
من حيث األسلوب أو النطاق مع النوعين السابقين ولكنه يختلف من ناحية التوقيت إذ إنه غالبا ما يكون فجائية وغير مدرج ضمن خطة  
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التدقيق الداخلي ويشمل هذا النوع من التدقيق من وجهة نظر الباحثة عمليات التفتيش الفجائية التي تهدف الكتشاف الغش أو الفساد 
 اء التحقيقات المتعلقة بهذا الموضوع.وإجر 

 ما هي إدارة المخاطر؟

يختلف تعريف المخاطرة عن تعريف المشكلة حيث أن المشكلة هي عبارة عن حدث سيء قد حدث بالفعل، أما المخاطرة فهي حدث 
السلبي أو فرصة أي التأثير اإليجابي،  مستقبلي لم يحدث بعد إال أنه في حالة حدوثه، ُيحتمل أن يتحول هذا الحدث إلى مشكلة أي التأثير  

 :والتعامل مع هذه المخاطر ومواجهة آثارها يكون من خالل إدارة المخاطر التي سوف نتعرف عليها من خالل التالي

تتضمن   ُتعرف إدارة المخاطر بعملية القياس والتقييم للمخاطر والعمل على تطوير االستراتيجيات الخاصة بإدارتها، وهذه االستراتيجيات
 .تجنب هذه المخاطر ونقلها إلى جهة أخرى وتقليل اآلثار السلبية المتعلقة بها، أو قبول كل تبعاتها أو البعض منها

التحديد  إلى مستويات مقبولة، فهي تعني عملية  التحكم بالمخاطر وخفضها  الذي يتم من خالله  النشاط اإلداري  بأنها  أيضًا  وُتعرف 
 .على تخفيض المخاطر التي قد تواجهها مؤسسة أو شركة ماوالقياس والسيطرة والعمل 

 ما هي عناصر إدارة المخاطر؟

يجب قبل البدء بوضع حل عملي وخطة استراتيجية جيدة وحكيمة خاصة بإدارة المخاطر، أن نبدأ بتحليل المخاطر وتقييمها للربط بين 
فية التحكم فيها وتقليل تأثيرها في حالة كان هذا التأثير سيئًا، وتشمل احتمالية حدوث هذه المخاطر والتأثير الذي ينتج عن حدوثها، وكي 

 :إدارة عناصر إدارة المخاطر التالي

 تحديد المخاطر  •

ن يوجد الكثير من االستراتيجيات التي يتم إتباعها في تحديد المخاطر، وهذه االستراتيجيات تختلف تبعًا لكل شركة أو تبعًا لألشخاص الذي
 امها، ومن األساليب التي ُيمكن استخدامها في تحديد المخاطر اآلتي:يقومون باستخد

 .العصف الذهني ▪
 .التحليل الخاص بالسالمة الوظيفية ▪
 .السيناريو المتبع في تحقيق الهدف ▪
 .السجل الخاص بالمخاطر السابقة ▪
 .الجوالت الميدانية ▪
 سؤال الخبراء. ▪

 تقييم المخاطر وترتيبها 

طر عدد كبير منها وقد يكون من المستحيل أن نتعامل معها جميعًا في وقت واحد، لذا يجب القيام بتقييم يصبح لدينا بعد تحديد المخا
 .هذه المخاطر وترتيبها لدرجات ومن ثم ُيمكن التعامل مع المخاطر األشد خطورة أوالً 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1401 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 كيفية التعامل مع المخاطر

باستخدامها في التعامل مع المخاطر، وذلك بهدف أن نقوم بالتأثير على  تتمثل هذه الخطوة في التعرف على اآللية التي سوف نقوم  
 :التأثير الخاص بالمخاطر، إذ أن األساليب المستخدمة في التعامل مع المخاطر ستختلف باختالف نوع التأثير على النحو التالي

: إدارة مخاطر ذات تأثير سلبي:  -أوًلا

 .تجنب المخاطرة ▪
 .ثالثنقل المخاطر إلى طرف  ▪
 .التخفيف من حدة المخاطر ▪

 - ثانياا: إدارة مخاطر ذات تأثير إيجابي:

 .استغالل الفرصة ▪
 .مشاركة الفرصة ▪
 تعزيز األثر الخاص بالفرصة.  ▪

 ما هي أنواع إدارة المخاطر؟

أن تسبب في تدمير   قد تواجه كافة األعمال احتمال حدوث مخاطر قد تكون بمثابة تهديد لنجاح هذه األعمال، وهذه المخاطر من الممكن
الشركة باإلضافة إلى أنها قد ينتج عنها حدوث أضرار جسيمة قد تستغرق وقت وجهد كبير في إصالحها وقد تكون هذه المخاطر مكلفة 

 :أيضًا، ويوجد أنواع عديدة من المخاطر التي قد يتعرض لها المرء في عملها والتي نتعرف على األنواع الرئيسية منها

 .جيةمخاطر استراتي ▪
 .مخاطر قانونية ▪
 .مخاطر مالية ▪
 .مخاطر تشغيلية ▪
 مخاطر متعلقة بالسمعة. ▪

 ما هي إدارة المخاطر المؤسسية

هي إطار عمل إلدارة المخاطر التنظيمية. الخطر التنظيمي هو مصطلح واسع. يمكن أن يشمل ذلك المخاوف  إدارة مخاطر المؤسسة
ال الموظفين وتأمين  المالي. يمكن أن تكون التي تتراوح من ضمان سالمة  القانونية ووقف االحتيال  باللوائح  الحساسة لاللتزام  بيانات 

 .المخاطر داخلية، مثل أعطال المعدات، أو خارجية، مثل الكوارث الطبيعية. ما ُيعتبر خطًرا يختلف من كيان إلى آخر 
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قها المنظمة لنفسها، والموظفين، والمساهمين، والعمالء، وعادة ما ُينظر إلى إدارة المخاطر على أنها تقلل من الضرر للقيمة التي تخل
والمجتمع. وتقرر كل مؤسسة ما تعتبره خطرًا على المنظمة وتجري شكاًل من أشكال تقييم المخاطر. إطار إدارة مخاطر المؤسسة هو 

 .ن تحقيق أهدافها بنجاحمجموعة من المبادئ واإلجراءات التي تساعد المنظمة على إدارة المخاطر المتوقعة حتى تتمكن م 

 .وبهذا المعنى، فإن حلول إدارة المخاطر تقوم بأمرين: حماية المؤسسة من األذى وخلق الفرص لتحسين أداء األعمال

هي عملية  بإدارة عالقات المؤسسة تساعد إدارة المخاطر بشكل صحيح على تمكين استمرارية األعمال. ترتبط إدارة استمرارية األعمال
ستخدمها الشركات لتحديد التهديدات المحتملة والتخطيط للمستقبل في حالة تحقيق هذه التهديدات، والتأكد من أن الشركة يمكنها  إدارية ت

 .الوفاء بالتزاماتها تجاه العمالء والموردين والموظفين

 لماذا تعد أدوات إدارة مخاطر المؤسسة ضرورية إلدارة المخاطر في نجاح األعمال

النظر عن أهداف عملك، يمكن أن تساعدك إدارة المخاطر المؤسسية على تحقيقها. على الرغم من أن كل شركة تمارس إدارة بغض  
إدارة المخاطر الرسمية تضع المنهجيات والممارسات المعمول بها حتى تتمكن من زيادة فرصك في   المخاطر بطريقة ما، إال أن عملية

رة المخاطر ، من المرجح أن تتخذ الشركة قرارات سيئة، وأن تكون أقل استعداًدا ، وأن تكافح من النجاح بشكل منهجي. في غياب إدا
 .أجل تحقيق أهداف أعمالها باستمرار

إذا أصبح أحد األشياء واضًحا بشكل كبير على مدى العامين الماضيين، فإن الشركات ليس لديها خيار سوى التخطيط للتوقعات. وقد  
ت بشدة من خالل مجموعة من القضايا، بما في ذلك عدم كفاية حماية الموظفين، ونقص سلسلة التوريد، وعدم القدرة تم اختبار الشركا

 .على التنبؤ المالي، مما يؤكد الحاجة إلى إدارة مخاطر مؤسسة مرنة قائمة على البيانات

ومعاد تركيزها حيث فرضت الشركات تفويضات العمل على سبيل المثال، يمثل األمن دائًما مصدر قلق، لكنه أخذ أهمية ملحة جديدة  
من المنزل. ترك هذا التحرك المفاجئ العديد من الشركات تتالشى لتكييف بروتوكوالتها في الموقع مع المعادالت خارج الموقع التي من 

لداخلية واالحتيال المالي، مع شأنها أن تستمر في حماية الشركة وموظفيها من مجموعة واسعة من المخاوف بما في ذلك التهديدات ا
 .، والحفاظ على النقد، واالمتثال القانونيIP معالجة خصوصية البيانات، وحماية 

في حين تركز معظم الشركات على االبتكار والنمو، فإن الشركات المرنة فقط ناجحة بمرور الوقت ألن استراتيجيات أعمالها تعالج أيًضا  
مل هي تلك التي يمكن أن تدور بسرعة استجابة لألسواق المتطورة ونماذج األعمال واللوائح. على  المخاطر والتأهب. أفضل خطط الع

سبيل المثال، يمكن للشركات أنظمة إدارة المخاطر الحديثة التي تتضمن عمليات تدقيق آلية ومراقبة أمنية أن تواصل أداء هذه المهام  
مكينهم من العمل بشكل سلس على الرغم من القيود المفروضة على السفر، وهو عن بعد، حتى عبر الحدود الدولية. وهذا من شأنه ت

 .يحفز مستوى من الكفاءة ووفورات التكاليف التي سوف يستفيدون منها لفترة طويلة بعد حل األزمة
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 أهم المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي  المتعلقة بتقييم المخاطر 

 لتنفيذي للتدقيق وضع خطة مبنية على المخاطر من أجل تحديد يجب على الرئيس ا

 .أولويات نشاط التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع أهداف المؤسسة •
 يجب على نشاط التدقيق الداخلي ان يقيم مخاطر المؤسسة المتعلقة بالحوكمة. •

 :والعمليات التشغيلية وأنظمة المعلومات بالنظر إلى

 مؤسسةاالهداف االستراتيجية لل ▪
 .موثوقية ومصداقية البيانات المالية والمعلومات التشغيلية ▪
 .فعالية وكفاءة العمليات والبرامج ▪
 .حماية االصول ▪
 .االمتثال للقوانين واالنظمة والسياسات واالجراءات والعقود ▪

 ما هي مخاطر اًلعمال التي تواجه أي إدارة ؟ 

إدارة مخاطر عديدة والتي يتوجب عليها مراجعة ودراسة هذه المخاطر من حيث فرصة  من خالل سعيها لتحقيق أهدافها، تواجه أي  
 واحتمال حدوثها وتأثيرها على تحقيق االهداف على اختالفها ، و تقسم المخاطر إلى: 

 المخاطر المالزمة  ▪
 المخاطر المتبقية ▪

 خطوات تقييم المخاطر 

 التحضير لتقييم المخاطر  .1

يتم من خالله إيضاح هدف العملية واالسس التي تقوم عليها تطوير مصفوفة معايير تقييم المخاطر إعداد  االجتماع االفتتاحي الذي  
 خطة تقييم المخاطر.

 فهم عام ًلعمال اًلدارة .2
 تحديد من هم مسؤولي العمليات الذين سيتم مقابلتهم.  ▪
 مامات االدارة بالعمليات المختلفة.تحديد الهيكل التنظيمي إلدارة والبدء بفهم مدى ارتباط أهداف وأولويات واهت ▪
 االطالع على آخر التطورات التي حدثت باالدارة.  ▪
 تأكيد وتحليل أهداف عمل االدارة المزمع تقييم مخاطرها  ▪
 تحديد العوامل المؤثرة الداخلية والخارجية ▪
 تحديد المخاطر الرئيسية التي تهدد تحقيق االدارة الهدافها ▪
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 في االدارة فهم بيئة تكنولوجيا المعلومات ▪
 ربط العمليات بأهداف المؤسسة .3

 :تحديد عمليات اًلدارة اًلساسية والرئيسية التي تؤثر على أهداف المؤسسة ، ومن اًلمثلة على ذلك

  عدم قدرة المؤسسة على تحصيل الذمم المدينة

  -تحليل العمليات لتحديد أهميتها النسبية ، مثل: .4
 )تحصيل الذمم المدينة على قدرة المؤسسة في تنمية إيراداتهاما مدى تأثير عدم القدرة على  ▪
 فهم عام للعمليات االساسية / الرئيسية  ▪
 :خالل فهم العمليات االساسية / الرئيسية يجب الحصول على المعلومات التالية ▪
 أهداف العملية  •
 خصائص العملية  •
 مؤشرات االداء الرئيسية للعملية •
 بالعمليةالمخاطر المرتبطة  •
 الضوابط الرقابية في العملية  •
  تحديد وتقييم المخاطر المحتملة .5

 .إن هدف تحديد المخاطر وتقييمها هو تمكين المراجعين من تركيز جهودهم عند تنفيذ المراجعة على العمليات المرتبطة بالمخاطر

ي يتم عقدها بهدف الحصول على فهم العمليات حيث يتم تحديد وتقييم المخاطر بالتعاون مع مسؤولي العمليات خالل االجتماعات الت
 - يتم تنفيذ هذه الخطوة بشكل متزامن مع الخطوة الرابعة: فهم العمليات االساسية / الرئيسية:

 تقييم المخاطر  •

 :يتم خالل هذه الخطوة بالتعاون مع مسؤول العملية تقييم ما يلي 

 ما هي احتمالية حدوث الخطر؟  ▪
 حال الخطر؟ما هو االثر المترتب في  ▪
 تحديد الضوابط الرقابية التي تم تصميمها للحد من هذه المخاطر  ▪
 إعداد سجل تقييم المخاطر  .6

 ."يتم تجميع جميع المخاطر في سجل تجميعي "سجل المخاطر

للمخاطر عاد النظر بالتقييم الذي حصلت عليه المخاطر المرتبطة بكل عملية أساسية رئيسية ويتم احتساب معدل التقييمات الفردية  
 .المرتبطة بكل عملية ليشكل هذا المعدل التقييم الكلي للعملية االساسية والرئيسية
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 دور التدقيق الداخلي في تدقيق أعمال ادارة المخاطر

التدقيق فريق األعمال التي يحق للمدقق ان يدققها على دائرة المخاطر, دائرة المخاطر أعمالها كثيرة جدا ويجب أن يكون لدى دائرة  
مؤهل ومتمكن وخبير بأعمال دائرة المخاطر ليقوم بأعمال التدقيق ويجب توفر خطة ومنهج عمل في تدقيق أعمال دائرة المخاطر وهنالك 

وتعليمات وتعاميم متنوعة صادرة من البنك  مخاطر األئتمان والمخاطرالتشغيلية ومخاطر السوق وسعر الفائدة وخطة أستمرارية األعمال
 مركزي تخص ومتعلقة بالمخاطر.ال

 : المراجع

(، مکتبة المجتمع العربي، 1(،"مفاهيم حديثة في الرقابة المالية والداخلية في القطاع العام والخاص" )ط2010الخطيب، خالد راغب ) 
 .عمان، األردن

ة حالة: عينة من المدققين الداخليين و  علواني ياسمينة, & ضحوة عبد الحليم. دور التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر بالمؤسسة دراس
 االساتذة.

(. أثر التدقيق الداخلي في الحد من مخاطر السيولة في المصارف الخاصة(  2020هادى جاهل, ح., حسن, حنظل حسين, & على. ) 
الخاصة في محافظة کربالء البنوک   Impact of Internal Audit in Reduction of Liquidityالعراق )-دراسة ميدانية على 

Risks in Private Banks (Field Study on Private Banks in Karbala Governorate-Iraq المجلة المصرية للدراسات .)
 . 29-1(,  2) 44التجارية, 

ء معايير  (. أثر التدقيق الداخلي على إدارة المخاطر في ضو 2012رضوان، إيهاب ديب مصطفى, & درغام، ماهر موسى )مشرف(. )
 .(Doctoral dissertationالتدقيق الدولية: دراسة حالة: البنوك الفلسطينية في قطاع غزة )

احسان شمران الياسري. "أثر التدقيق الداخلي في تحسين أداء البنك المركزي العراقي." مجلة دراسات محاسبية   andاكتفاء رحيم محسن,  
 . 167-156(:  2019)  14.46ومالية 

Čular, M., Slapničar, S., & Vuko, T. (2020). The effect of internal auditors’ engagement in risk management consulting on 
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Abstract: 

This study aims to identify the role of the internal audit function in activating risk management. Contribute to risk assessment 

and management. The internal audit function provides advisory activities to assist management in activating risk 

management, and another confirmatory one is to provide reasonable assurance about the reliability and appropriateness of 

information and internal control systems regarding risk management through a report submitted to the Board of Directors, in 

accordance with international standards. The professional practice of internal auditing, which must be matched and translated 

into the reality of internal auditing, and the need for the necessary attention and care in this job so that the internal auditor 

can play its effective role to achieve the objectives of the institution. 
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