Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities)
Volume 20
Issue 1 2018  يونيو1  العدد20 المجلد

Article 1

قياس فاعلية األطر والمعايير الحديثة في تقويم نظام الرقابة
الداخلية دراسة تطبيقية على شركات صناعة الحديد التجاري
في مدينة جده المملكة العربية السعودية
عبدالشكور عبدالرحمن الفرا استاذ مشارك
السعودية-شركة الحربي والصاعري للحديد, dr.farra@omsteel.com.sa

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar
Part of the Accounting Commons

Recommended Citation
 عبدالشكور عبدالرحمن استاذ مشارك )( "قياس فاعلية األطر والمعايير الحديثة في تقويم نظام الرقابة الداخلية,الفرا
دراسة تطبيقية على شركات صناعة الحديد التجاري في مدينة جده المملكة العربية السعودية," Journal of Al-Azhar
University – Gaza (Humanities): Vol. 20 : Iss. 1 , Article 1.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/alazhar/vol20/iss1/1

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities) by an authorized editor. The journal is hosted on
Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please contact rakan@aaru.edu.jo,
marah@aaru.edu.jo, dr_ahmad@aaru.edu.jo.

قياس فاعلية األطر والمعايير الحديثة في تقويم نظام الرقابة الداخلية
دراسة تطبيقية على شركات صناعة الحديد التجاري في مدينة جده المملكة
العربية السعودية
Cover Page Footnote
مجلة جامعة األزهر-غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،2018المجلد  ،20العدد 1

This article is available in Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities): https://digitalcommons.aaru.edu.jo/
alazhar/vol20/iss1/1

??????? ??????? ???? ????? ?? ??????? ????????? ????? ?????? ???? ?????:

مجلة جامعة األزهر  -غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،8102المجلد  ،81العدد 0

ص 63-0

قياس فاعلية األطر والمعايير الحديثة في تقويم نظام الرقابة الداخلية
دراسة تطبيقية على شركات صناعة الحديد التجاري في مدينة جده
المملكة العربية السعودية
عبدالشكور عبدالرحمن الفرا
شركة الحربي والصاعري للحديد-السعودية
تاريخ االستالم

تاريخ القبول

6102/00/01

6102/6/62

ملخص:

ته دددذ ددرا الد ارس ددة طل ددق وح ددظ ط ددار ةقت ددرل ل ل ددام الرصاب ددة الدا لي ددة للش ددركا

الصد د اعية

السددعودية لص د اعة الحديددد التبدداري بق داد لة هددوم طدارر ة ددا ر الةشددرو (  ) ERMوةعددايير ازي د و

الدولية ال اصة بإدارر الة ا ر في را اإل ار وآلية ةقترحة لتقويةه ةن صبل صسم الةرابعة الدا ليدة،
فددي لددل التحددديا

والة افسددا

الشددديدر التددي توابدده عددالم ازعةددال تيبددة للت ددور التق ددي والةعلوةدداتي

السدريظ ،ةةددا يتوبددى علددق ة شددل

ازعةددال اإلسددتبابة للةت ي د ار ةددن ددالل تب ددي ازسدداليى اإلداريددة

الحديثة التي تحد ةن آثار الة ا ر وت عيل دور لام الرصابة الدا لية لكي يساعد في الكشذ الةبكدر

عن الة ا ر والحد ةن ال تداج السدلبية الةتوصعدة .وبدات
ة شددل

ازعةددال التددي ال ال د

درر الد ارسدة لتتصددم للةشدكلة التدي توابده

تتبددظ ازسدداليى التقليديددة فددي ش د تها الرصابيددة ،وعدددم طلةددام طداراتهددا

والعدداةلين فيهددا بة ةيددة وبددود طدارر للة ددا ر و لددام رصابددة دا ليددة ية ددر فددي اإلعتبددار ددرا الة ددا ر
واصتص ددار عة ددل الةد درابعين ال دددا ليين عل ددق كش ددذ الة ال ددا

لل شا التش يلي ،فدي حدين يت لدى طتبدا آليدا

وعةلي ددا

لت عيدل دور لدام الرصابدة الدا ليدة لةوابهدة التحدديا

ةدن دالل صيددام الةدرابعين الدددا ليين طع دات حدةان علددق عةليدا

يتم بشكل صحيح وتقويم عةليا

اإلحتي ددال والرصاب ددة الروتي ي ددة

طدارر الة ا ر .

طدارر الة ددا ر و ن تقيديم الة ددا ر

ولتحقيق داذ الدراسة وا تبار فرحيتها اعتةد الباحث علق الة ه االسدتقراجي للةعلوةدا

التدي تدم الحصددول عليهدا ةددن عددر ةصددادر ،والةد ه الوصد ي التحليلددي ،كةدا اسددت دم االسدتبيان كددةدار
رجيسة للدراسة والةقابال

الش صية لبةظ البيا ا

والةعلوةا

الصحيحة .
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 عدددم ت دوافر ازرحددية ال كريددة وال لس د ية:اليهددا ددرا الد ارسددة

وةددن ددم ال تدداج التددي توصددل

ص د اعة الحديددد التبدداري ةددظ الددب ت فددي الددوعي وثقافددة الة ددا يم و سدداليى
التش د يل اليددوةي وعدددم ةالتةددة

إلدارر الة ددا ر فددي شددركا

 عدددم وبددود الكثيددر ةددن الح دواب الرصابيددة حددةن عةليددا.الة ددا ر

 حدرورر ط شدات لدام رصدابي يسدت د:ةهدا

. في اللروذ الحالية

الحواب الرصابية الةست دةة للت ي ار

را الد ارسدة طلدق عددد ةدن التوصديا

 حرورر، و الواححة للةسجولية والةساتلة لبةيظ الةستويا
 حددرورر االعتةدداد علددق الع صددر البشددري باعتبددارا،ازعةددال

كةا لص

 وتحديد الERM ط ار

علق ةكو ا

شددر ثقافددة طدارر الة ددا ر دا ددل ة شددل

. ع ص ادر ةهةاد في لام الرصابة الدا لية

Abstract:
This study aims to establish a proposed framework of internal control
system of Saudi Companies for manufacturing commercial iron, according
to the concept of enterprise risk management (ERM) with the recruitment of
international ISO standards for the risk management in this context and
proposed mechanism to evaluate the internal control system by the internal
audit department. In light of challenges and intense competition who faces
the business world as a result of the rapid evolution of technical and
informational organizations had to respond to variables through the
adoption of modern management techniques that reduce the effects of risks
and activating the role of the internal control system in order to contribute
to the early detection of risks and reduce the negative results expected. This
study is to address the problem faced by organizations which still follow the
traditional methods in the control activities, and the lack of knowledge of the
management and their staff of the importance of the existence of risk
management and internal control system takes into account these risks, and
the limiting of work of the internal auditors to detect irregularities, fraud,
and routine control for operational activity. While that requires a
mechanisms to activate the role of the internal control system to face the
challenges through the internal auditors to give assurance on risk
management processes, risk assessment being properly done, and evaluate
the risk management processes.
In order to achieve the objectives of the study and hypotheses, the
methodology adopted by the researcher is analytical and descriptive, using
the questionnaire, interviews and personal observation as main tools for
collecting the relevant data and information.
The main findings of this study are: lack of intellectual and
philosophical ground for risk management in the commercial steel industry
in Jeddah, with slow awareness and culture of concepts and risk methods,
lack of control controls in daily operations for change in current
circumstances.
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The study also concluded a number of recommendations, the most
important of which are: The need to establish a regulatory system based on
the components of the ERM framework and to define clear lines of
responsibility and accountability at all levels. The need to spread risk
management culture within business enterprises. The need to rely on the
human element as an important factor in the internal control system.
الكلمات المفتاحية :از ر والةعايير الحديثة ،تقويم لام الرصابة الدا لية ،الشركا السعودية

لص اعة الحديد التباري.
المقدمة:

يوابدده عددالم ازعةددال ت ي د ار

لرلك تسعق را الة شل
الة يد ةن الةعلوةا

س دريعة را

آثددار كبي درر بال ددة از ةيددة علددق ة شددل

ازعةددال،

طلق ت وير ياكلهدا الت ليةيدة وتحسدين سداليى طدارر الة دا ر لدديها لتدوفير

الةالجةة والال ةة لتحقيق دافها  .ويعد لام الرصابة الدا ليدة بةثابدة دار فعالدة

تهدذ طلق التركيد علدق الة دا ر التدي صدد تحدول دون تحقيدق ة شدل

دة .

ازعةدال ز ددافها الة

ةةددا يت لددى تقيدديم الة ددا ر وال ددرق الةسددت دةة للددتحكم بهددا اوادارتهددا اواحكددام الحددب علبهددا لددرا تشددهد

ةه ددة التدددصيق الدددا لي (Profession ) IAP
ت ددو ار كبي درر فددي الواليددا

Auditing

 Internalة ددر هايددة القددرن الةاحددي

الةتحدددر ازةريكيددة بعددد طصدددار ةعهددد الةدددصقين الدددا ليين الةعيددار البديددد

للتددصيق الددا لي ( The institute of internal auditors ) IIA,2003الدري تحدةن توسديظ
الةهددام الةتعلق ددة ب دده بإحددافة ةه ددام تقي دديم وتحسددين فعالي ددة طدارر الة ددا ر ةددن ددالل ت بي ددق الة ددا يم

الحديثددة للرصابددة الدا ليددة وفددق ط ددار  COSOإلدارر الة ددا ر ،بحيددث ت درتب

ددداذ لددام الرصابددة

الدا ليد ددة بة د ددداذ الة شد ددةر االصت صد ددادية لتشد ددةل از د ددداذ االسد ددتراتيبية والتش د د يلية والةاليد ددة واإللت د د ام

باز لةة والقوا ين ،ببا ى تحديد وصياس الة ا ر الةحي ة بتلك از داذ والحد ةن را الة ا ر.
مشكلة الدراسة:

تتةثل ةشكلة الدراسة في اآلتي:

 -0اإلعتةدداد علددق الع اصددر التقليديددة فددي لددام الرصابددة الدا ليددة والتقددويم التقليدددي وعدددم
الة ددا ر ف ددي اإلعتب ددار ي ددةدي طل ددق ي ددادر الة ددا ر الت ددي يةك ددن ن تتع ددر

ةة ددا يش ددكل عاجق د داد ل
وبالت ددالي ح دديا ل ة د دوال ّ
ة.
از داذ الة

ددر

له ددا الة ش ددةر

د د الت ةي ددة والت د ددوير الة لوب ددة لتحقيد ددق

 -6طن عددم وبدود ط دار واحدح وةتكاةدل ل لدام الرصابدة الدا ليدة فدي الة شدةر وفقداد لةدا بدات فددي
ط ار طدارر ة ا ر الةشرو ( ) ERMوةعايير ازي و را

الصلة يةدي طلق حعذ لام

الرصابة الدا لية لتلك الة شةر و يادر دربة الة ا ر الدا لية وال اربية .
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أهمية الدراسة:

تتةثل ةية الدراسة باآلتي:

 .0يعتبر لام الرصابة الدا لية الوسيلة ازساسية التي تساعد في ت ي
ن تتعددر

لهددا ة شددل

ازعةددال ،ورلددك ةددن ددالل ت ددويرا وتوحدديح ة ا يةدده اوابراتاتدده بقداد إل ددار

طدارر ة ا ر الةشرو ( )ERMوةعايير ازي و را

.6

الة ا ر التي ةن الةةكن

الصلة .

ةيددة ةعرفددة ةدددم طةكا يددة االعتةدداد علددق لددام الرصابددة الدا ليددة فددي تحبدديم الة ددا ر الةحتةددل

حدوثها والسي رر عليها.

 .1تقيدديم ك دداتر وفعاليددة لةددة الرصابددة الدا ليددة اوادارر الة ددا ر فددي الشددركا
لص اعة الحديد التباري.

الص د اعية السددعودية

أهداف الدراسة:

تهدذ الدراسة طلق تحقيق از داذ التالية:

 .0طةكا ية وحظ ط ار ةقترل ل لام الرصابة الدا لية بقاد لة هوم طدارر ة ا ر الةشرو ( )ERMةدظ
تولي ددذ ةع ددايير ازيد د و الدولي ددة ال اص ددة ب ددإدارر الة ددا ر ف ددي ددرا اإل ددار ة ددظ وح ددظ آلي ددة ةقترح ددة

لتقويةه.

 .6تشبيظ طدا ار

الشركا

الص اعية علق تب ي اإل ار الةقتدرل لةكو دا

إلدارر ة ددا ر الةشددرو وةعددايير ازي د و را

لدام الرصابدة الدا ليدة وفقداد

الصددلة ز ةيتدده فددي شددر الددوعي وةبدداديت ثقافددة طدارر

الة ا ر اوا شات لام رصابي ةحكم وتحقيق از داذ الة
فرضية الدراسة:

ة.

ت تبر الدراسة ال رحية التالية:

 .0طن ت بي ددق وتق ددويم ل ددام الرصاب ددة الدا لي ددة باس ددت دام ازدوا

الحديث ددة ي ددةدي طل ددق الكش ددذ ع ددن

الة ددا ر وعددن قددا القددور والحددعذ فيدده و قددا القددور والحددعذ فددي لددام الحددب الدددا لي يح داد،
ويساعد طدارر الة شةر علق طت ار الق ار ار السليةة .

منهجية الدراسة:

تتةثل ة هبية الدراسة في:

 .0اإل ار ال لري :حيث تم طست دام الة ه االستقراجي للةعلوةا
ةصادر.

التي تم الحصول عليها ةن عدر

 .6اإل ددار الت بيقددي ( التحليلددي ) :حيددث تددم االعتةدداد علددق الة د ه الوص د ي التحليلددي إلب دراتا
ل ددام الرصاب ددة الدا لي ددة الةعتة دددر ف ددي الش ددركا

الدراسة .
()4

4

الصد د اعية الس ددعودية لصد د اعة الحدي ددد التب دداري عي ددة
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مصادر جمع البيانات:
المصادر الثانوية :الكتى وال ش ار الدورية والدراسا
الشركا

السابقة والةقابال

الش صية ةظ الةسجولين في

الص اعية السعودية لصد اعة الحديدد التبداري وآرات الة تصدين بةوحدو البحدث العلةدي ةدن

كاديةين وةه يين .

المصااادر األوليااة :لةعالبددة البوا ددى التحليليددة لةوحددو الد ارسددة تددم بةددظ البيا ددا

ازوليددة ةددن ددالل

اإلبابة علق سجلة االستبيان بةعرفة ةددرات طدا ار الرصابدة الدا ليدة فدي الشدركا

الصد اعية السدعودية

االستبا ة كةدار رجيسة للدراسة التي صةة
لص اعة الحديد التباري ،وبل
مجتمع الدراسة وعينته:

سبة االستبابة . %011

ي تةثددل ةبتةددظ الد ارسددة فددي الشددركا
وعدد ا  06شركة .

لهرا ال در

حيدث تدم تو يدظ عددد  06طسدتبا ة ،وصدد تةد

الص د اعية السددعودية لص د اعة الحديددد التبدداري فددي ةدي ددة بدددا

الدراسات السابقة:

دراسة سعدوي (5102م):

تهدذ را الدراسة طلق ةعرفة دور الةدصق الدا لي في الب وك وةدم صدرته علق الحد ةن

الة ا ر الةصرفية ،وتة
توصل

الة ال ا

دراسة التدصيق الدا لي في الب ك الو ي الب اجري  .وةن م ال تاج التي

طليها را الدراسة ن الةدصق الدا لي له دور كبير في الحد ةن الة ا ر الب كية وكشذ
باعتةادا علق ة ه عةلي ةب ي علق ةبةوعة ةن الةعايير التي تحكم ةه ة التدصيق .

دراسة مشتهى (5102م):

تهدذ را الدراسة طلق تقييم ةدم ط سبام لةة الرصابة الدا لية في الشركا

الةسا ةة

العاةة ال لس ي ية ةظ ط ار  ،COSO Committee of Sponsoring Organizationو ثر رلك

علق دات الشركة وصيةتها  .وتم تصةيم استبا ة لبةظ البيا ا

ازولية الةتعلقة بةدم ت بيق ةكو ا

الرصابة الدا لية في عي ة الدراسة الةتةثلة في  01شركة ةسا ةة عاةة ةدربة في بورصة فلس ين
الل عام 6101م  .وةن

الة بقة في الشركا

م ال تاج التي توصل

طليها را الدراسة ن لةة الرصابة الدا لية

الةسا ةة العاةة في فلس ين ت سبم ةظ ط ار الرصابة الدا لية الةتكاةل

 COSOبدربة ةرت عة.

دراسة جميل (5102م):

تهدذ را الدراسة طلق ت بيق الة ا يم الحديثة للرصابة الدا لية وفق ط ار  COSOإلدارر

الة ا ر في ةعةل ازلبسة الربالية في العراق ةن الل ط ار طدارر الة ا ر ورب

داذ الرصابة

الدا لية وفق  ERMبة داذ الوحدر االصتصادية وكب بة تحديد وصياس الة ا ر الةحي ة بها
مجلة جامعة األزهر-غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،2102المجلد  ،21العدد 0
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اوابراتا

اإلدارر للحد ةن تلك الة ا ر وصد اتبع

اإلستقراجي .وةن

م ال تاج التي توصل

را الدراسة الة ه

االست با ي والة ه

طليها را الدرالسة كي ية آلية عةل ط ار  ERMحو

استباق الحدث لتحقيق از داذ االستراتيبية للوحدر االصتصادية ةن الل تركي طبراتاته علق ة ظ

حدوث الة ا ر صبل وصوعها و رق ةعالبتها .
دراسة 5102( Fadunم):

تهدذ را الدراسة طلق ت بيق تحديا

لالست دام في بيريا واست دام ازدبيا

اعتةادا  .وةن

م ال تاج التي توصل

 ERMوال واجد الةترتبة علق اعتةادا وةدم ة اسبته

وة ا يم طدارر ة ا ر الةشرو لتح ي

علق

الشركا

اليها را الدراسة ن فهم  ERMحروري لتسهيل اعتةادا

وت بيقه في بيريا وحرورر البدت في ةبلس اإلدارر ةن بل التةثير اإليبابي علق ة هوم الشركا

في الة ا ر والت

ي لإلحتةاال

.

دراسة 5102( Kempم):

تهدذ را الد ارسة طلق تصةيم لةعالبة ال بور في البحوث التبريبية بشةن تةثير  ERMعلق

علق

حعذ ةادي في الرصابة الدا لية علق التقارير الةالية وفقاد لتقييم اإلدارر وتسا م في الق ار ار

تكل ة فواجد طدارر وة ا ر الةشرو  .يوفر دلة كةية علق وبود حل ةةكن بال سبة للشركا

تسعق لعالج لاةها الدا لي وتصةيم الرصابة الدا لية علق التقارير الةالية  .وةن
توصل

اليها را الدراسة ن الشركا

التي

م ال تاج التي

التي تةتلك بر اة طدارر ة ا ر الةشرو صل عرحة لوبود

وبه حعذ بو رية في الرصابة الدا لية علق التقارير الةالية .

دراسة 5102( Saeidiم):

تهدذ را الدراسة طلق التحقيق في الكي ية التي يةكن بها تع ي طدارر ة ا ر الةشرو ةن

الل ب ات الثقة الت ليةية وكيذ توابه الة لةا

التعقيد الةت ايد الري تحركه صوم العولةة والتدصيق

الت ليةي والة افسة والتقاحي والقلق الةت ايد ةظ التق يا
التي توصل

وال ةارج الةالية الةعقدر  .وةن

اليها را الدراسة ن الثقة ي حد الوساجل التي تع

م ال تاج

طدارر الة ا ر حيث ط ها تبعل

فرد الة لةة يرك ون علق از داذ والرةية والبعد عن التشكيك في الةسجوليا

وازدوار بي هم .

دراسة 5102( Institute of Internal Auditorsم):

تهدذ را الدراسة طلق بيان دور التدصيق الدا لي في ت عيل دات طدارر الة ا ر ةن الل

تحليل الدور الوابى القيام به

والوساجل الةستحدثة لت عيل دات طدارر الة ا ر وصد اتبع

الدراسة الة ه الوص ي التحليلي

كةا تم طعداد استبا ة وتو يعها بالت سيق بين ةعهد الةدصقين الدا ليين في كل ةن الواليا

ازةريكية اوايرل دا وبري ا يا .وةن م ال تاج التي توصل
()6
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الدا ليين في طدارر الة ا ر ،وبود فهم سليم لة هوم طدارر الة ا ر ةن صبل اإلدارر يساعد الةدصق في
ة التدصيق التي تراعي ة ه التدصيق القاجم علق ة ا ر ازعةال .

وحظ

دراسة السبوع (5100م):

تهدذ را الدراسة طلق التعرذ علق ةدم ت ور ب ات ياكل لةة الرصابة الدا لية في

الشركا

ازرد ية وفق ط ار  COSOوةعرفة فاعليتها في تحقيق
ط تبار ثر ع اصر الرصابة الدا لية في تحقيق

استهدف

طليها را الدراسة بشكل عام

توصل

و فاعلية وك اتر

داذ الرصابة الدا لية كةا

داذ الرصابة  .وةن

لةة الرصابة الدا لية في الشركا

الص اعيةازرد ية ووبود ثر ةهم لع اصر الرصابة ةبتةعة في تحقيق

بع

االستث اتا

م ال تاج التي

داذ الرصابة علق وبود

.

دراسة غنيمات ،صيام (5100م):

تهدذ را الدراسة طلق ةعرفة ةدم ك اتر وفاعلية التحليل الةالي في توفير الةعلوةا

الةالجةة للةساعدر في ترشيد الق ار ار

االصتصادية علق ةعايير الةحاسبة

وةدم اعتةاد الوحدا

الدولية في ط تاج صواجةها الةالية ب ريقة سليةة  .وةن م ال تاج التي توصل
ال لام الةحاسبي يوفر الةعلوةا

الةعلوةا

طليها را الدراسة  .ن

الة اسبة والةالجةة لعةلية التحليل الةالي ،و ن التحليل الةالي يوفر

الة اسبة لةت ري الق ار ار .

دراسة 5101( Bennouna, Meredith & Marchantم):
في الو ا ار

دف

را الدراسة طلق التعرذ علق م العواةل الةةثرر في فاعلية لةة الرصابة الدا لية

ازرد ية والوصوذ علق

وت ور ا في تلك الو ا ار

الدا لية في الو ا ار

ل ايا

م الةعوصا

التي تحد ةن فاعلية لةة الراصبة الدا لية

ةن الل استبا ة تم تو يعها علق الةديرين والعاةلين في به ر الرصابة
التحليل اإلحصاجي  .وةن

م ال تاج التي توصل

ن كثر العواةل تةث ادر في فاعلية لةة الرصابة الدا لية في الو ا ار

طليها را الدراسة

ازرد ية و ال لام الةحاسبي

وةكو اته ،و صل العواةل تةث ادر ك اتر العاةلين ورصابة ازدات ،وبود حعذ في ت بيق سياسا

وتعيين ةوحوعية للعاةلين و قص التدريى البيد لهم .
التعليق على الدراسات السابقة:
ةن الل استع ار

الدراسا

السابقة يرم الباحث ها ت اول

ةوحوعا

الة ا ر حيث ت اول بعحها فاعلية الرصابة الدا لية وفق ط ار  ،COSOوالبع

الةدصق الدا لي في ت عيل طدارر الة ا ر في الب وك ،كةا ت اول
وبه الحعذ البو رية في لةة الرصابة الدا لية  .وصد كا

فيها الدراسة  .وتةتي را الدراسة استكةاالد للدراسا

ة تل ة بإدارر

اآل ر ت اول دور

يحاد تةثير طدارر الة ا ر علق

ال تاج ةتباي ة وفقاد للبيجة التي بري

السابقة ةن حيث ت اول ةدم فاعلية از ر
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والةعايير الحديثة في تقويم لام الرصابة الدا لية في الشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد

التباري  .ةةا يستوبى الوصوذ علق فاعلية لام الرصابة الدا لية وفق حدث از ر الدولية الةعةول
بها في را الشةن وةدم فاعلية ت بيقها في الشركا

الص اعية السعودية ةةا يةدي طلق ت وير

فاع لية لةة الرصابة الدا لية والوصول طلق تحقيق تاج بيدر تساعد في حةاية ةوبوداتها و يادر

ك اتر طست الل ةوارد ا الةتاحة .

المحور األول :إدارة المخاطر وفق  COSOومعايير األيزو:
ة ر عام 6110م صبح

طدارر الة ا ر ب تاد ساسياد ةن العةليا

الة تل ة في الوحدر االصتصادية ةن الل تب يها ةن صبل الةستويا

اإلدار
ا
اليوةية لبةيظ

اإلدارية العليا وت بيق سياسا

استراتيبية ودةبها ةظ لام ةتكاةل إلدارر الوحدر االصتصادية و ن استراتيبية الة ا ر تعبر عن

كي ية التعاةل ةظ الة ا ر في الوحدر االصتصادية و ن تت ق ب باد طلق ب ى ةظ استراتيبية عةل
الوحدر االصتصادية ( . )Harvey, 2008, p5

تعريف الخطر:

عرذ ةعهد الةدصقين الدا ليين ازةريكيين ( )IIAالة ا ر با ها :طحتةال حددوث ي حدداث
ّ
سيكون لها تةثير علق تحقيق از داذ ،وتقداس الة دا ر بتةثير دا واحتةداال حددوثها ( IIA,2010:

 .)37وعرذ  COSOال

ر بة ه طحتةال ن حدثاد سيحدث ويةثر سلباد علدق تحقيدق از دداذ والتدي

تة ظ ط شات القيةة و تحعذ القيةة الةوبودر (.) COSO,2004:4
وصددد ي لددر طلددق الة ددا ر ةددن ددالل ةددد لين ،ازول يع ددي ال

ددر ةددا الثددا ي فيع ددي ال رصددة

ةةا يدل علق ن الة ا ر صد تكون تاجبها طيبابية و سلبية ،وةن ثدم فدإن

در الحددوث يتةثدل فدي

فرصدة االسدت ادر و التهديدد فدي تحقيدق بدال الةشدرو ( . ) Bonik and Milika, 2012, p124

كةا ن الة ا ر ة هوم يست دم لقياس حاال

عدم التةكدد فدي عةليدا

التشد يل التدي تدةثر علدق صددرر

الوحدددر فددي تحقيددق دددافها ويةكددن ن يكددون ازثددر سددلبيا و طيبابيداد ( لةددي ،ةبيحددين ،6100 ،ص

.) 61

دور إدارة المخاطر:
لحاال

طدارر الة ا ر تعبر عن ة هوم شاةل للة ا ر وةرك ية الةعلوةا

التعر

علق ةستوم الة شةر وفقاد

للة ا ر لحةان تحقيق از داذ الةتةثلة في تعليم و لق صيةة لها ( Fadun O.

 .)S. 2013, P69و ن الهدددذ الرجيسددي إلدارر الة ددا ر ددو صيدداس الة ددا ر ةددن بددل ةراصبتهددا
والددتحكم فيه ددا ،حي ددث ط هددا ت دددم ع دددد ة ددن الولدداجذ ة ه ددا :ت ي ددر اسددتراتيبية الة ش ددةر ،تحقي ددق الةيد د ر

الت افسية ،صياس ةدم ك اية رس الةال والوفات باإللت اةا  ،دعم عةلية ات دار القدرار ،رفدظ تقدارير عدن

الة ا ر والتحكم فيها (ةراب ي ،6101 ،ص .)02
()2
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اإلطار العام إلدارة المخاطر:

بيعة العةل في الة شةر تحتاج طلق تحديد وفهم وتقييم كافة الة ا ر التي توابهها ةن حيث

التكل ددة وازث ددر واالحتة ددال ورل ددك ة ددن ددالل ةعالب ددة تل ددك الة ددا ر بش ددكل اس ددتباصي ،و ن ت ددتم طدارر

الة ددا ر علددق ةسددتوم بةيددظ وحدددا

الة شدةر ةددن ددالل وبددود فريددق ةت صددص ةددن الةه يددين إلدارر

الة ددا ر لت يددر بر دداة طدارر الة ددا ر ب اعليددة ،وتتكددون طدارر الة ددا ر ةددن ربددظ

الة د ددا ر ،تقيد دديم الة د ددا ر ،تحديد ددد ولويد ددا

.)Moeller, 2007, p22

الة د ددا ر والت

د ددي لالسد ددتبابة ،ةراصبد ددة الة د ددا ر (

وي ددرم الباح ددث ن طدارر الة ددا ر ددي عب ددارر ع ددن اإلبد دراتا

وتحليددل الة ددا ر الحاليددة والةسددتقبلية التددي توابدده ة شددل

دوا  :تحديددد

الت ددي تق ددوم به ددا اإلدارر لتحدي ددد

ازعةددال وت ددي

ثار ددا السددلبية التددي صددد

تحول دون تحقيق از داذ الةربور واالسدت ادر ةدن ازثدار اإليبابيدة التدي تسداعد فدي تحقيدق از دداذ

الةربور .

أنواع المخاطر وفق مفهوم ( :) ERM

عةلية طدارر الة ا ر وفهةها ةر حروري لكل وحدر طصتصادية ز ها تهدذ طلق السي رر

علق الة ا ر التي يةكن ن تةدي طلق ال شل و ت ي

صيةة الوحدر االصتصادية ( Hardy,

 .) 2010, p.10وصد شةل ة هوم (  ) ERMبةيظ وا الة ا ر االستراتيبية والتش يلية والةالية

فلم يعد ةقصو ادر علق الة ا ر الةرتب ة بالوحدر االصتصادية فق  .ويست دم في كثير ةن ازحيان

تص يذ الة ا ر التالي (Passenheim, 2013, 16- ( ) Shenkir & William, 2011: 5

)17

 .0المخاطر االستراتيجية Strategic Risks .
ت شة الة ا ر االستراتيبية ةن عقبا

علق ةحددا

سياسية ت ليةية و اإلبتكار التك ولوبي و و ي وي

اصة بإدارر الوحدر االصتصادية ( )Fredrick. et. Al., 2014, p.172

 .وصد

يكون لهرا الة ا ر تةثير طيبابي و تةثير سلبي علق تحقيق از داذ االستراتيبية وتتحةن

الة ا ر العالية والهاةة الةةثرر علق تحقيق از داذ و ات ار ص ار ار
الوص

الة اسى ( بةيل6100 ،م ،ص .) 22

ويرم الباحث ن ةن ةثلة الة ا ر االستراتيبية:

والت ليةية ولروذ السوق الدولية ،كةا يةكن ن تشةل

التبارية وت ير احتيابا

العةالت.

ا جة و عدم طت ار القرار في

الة ا ر السياسية واالصتصادية

ر السةعة و ر القيادا
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 .5المخاطر التشغيلية Operations Risks .
و ي تع ي ة ا رر التعر

الدا لية و

لل ساجر التي ت شة عن عدم ك اتر و فشل العةليا

ازفراد و از لةة و التي ت بم عن حداث اربية ( يوسذ ،6112 ،ص .) 6101

ويرم الباحث ن ةن ةثلة الة ا ر التش يلية :الة ا ر الةتعلقة بالةوارد البشرية والعةليا

التبارية والتك ولوبيا واستة اررية ازعةال ورحا العةالت والصحة والسالةة والبيجة و لم الةعلوةا

وفشل الة تبا

وال دةا

والك اتر والقدرر .

 .2المخاطر المالية Financial Risks .
وتتةثل في

صرذ العةال

ي سارر تيبة اللروذ االصتصادية ةثل التقلبا

ازب بية والةشتقا

في سعار ال اجدر و سعار

الةالية وة ا ر السيولة وة ا ر اإلجتةان ( Fredrick, et.

).Al., 2014, p.172

 .2مخاطر السمعة Reputation Risks .

تحدث را الة ا ر تيبة فقدان الشهرر والعالةة التبارية بسبى وبود ط باعا

الة شةر ةةا يةدي طلق حدوث

ة شل

ساجر في ةصادر التةويل و فقدان العةالت تيبة تحولهم طلق

رم ة افسة  .كةا صد تكون اتبة عن سلوكيا

غير

الصية وغير صا و ية ةن صبل

العاةلين و اإلدارر ( طب ار يم ،6112 ،ص  . ) 12كةا يقصد بها طحتةالية ط
تيبة تروي طشاعا

ا

سلبية عن الة شةر و شا ها ( الكراس ة ،6112 ،ص .) 00

2ا .المخاطر القانونية Regulatory Risks .

طيرادا

و ي ت شة تيبة لإل الل و عدم اإللت ام بالقواعد والقوا ين واللواجح و الةةارسا

و ع د تحديد الحقوق واإللت اةا

سلبية عن

( بةعة ،6112 ،ص . ) 621

 .6مخاطر المجازفة Risk Risks .

و ي الة ا ر التي يةكن التةةين عليها ةثل الكوارث ال بيعية ،ط

الةالية ،اإلر اى ،الحراجق وتدةير الةةتلكا  ،توصذ ازعةال ،السرصا

والبراجم .

ا

معايير األيزو:

ازي و ة لةة تعةل علق وحظ ةعايير وتحم ةةثلين ةن عدر ة لةا

الة شةر

الةتعةدر

صيةة ازصول

صوةية للةعايير ،تم

ط شات را الة لةة عام 0202م و ي تصرل عن ةعايير تبارية وص اعية عالةية وةقر ا ب يذ

سويس ار ،وبالرغم ةن ن ازي و تعرذ عن سها كة لةة غير حكوةية ولكن صدرتها علق وحظ
الةعايير التي تتحول عادر طلق صوا ين عن ريق الةعا دا

تبعلها كثر صور ةن ةعلم الة لةا

غير الحكوةية  .وفيةا يلي توحيح لةعيار طدارر الة ا ر _ الةباديت واإلرشادا
 2009وةعيار طدارر الة ا ر _ تق يا
()01
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 .0ةعيار طدارر الة ا ر _ الةباديت واإلرشادا The international ( ISO 31000: 2009
).Organization for Standardization: International Standards 31000:2009
يوفر را الةعيار الةباديت واإل ار واإلبراتا

الال ةة

الال ةة إلدارر الة ا ر كةا يوفر الةت لبا

إل شات وت بيق ط ار إلدارر الة ا ر ،كةا يوصي را الةعيار الة لةا

بت وير وتحسين ةستةر

والقيم والثقافة الةةسساتية لدم ة شل

ازعةال  .كةا يوفر را

إل ار العةل ب ر
وعةليا

دة عةلية طدارر الة ا ر في الحوكةة العاةة واالستراتيبية والت

طعداد التقارير والسياسا

ي واإلدارر

الةعيار الةباديت العاةة إلدارر الة ا ر التي يةكن است داةها ةن صبل ي ة شةر عاةة و اصة و

بةعية ،لرلك فإن را الةعيار ليس ةقصو ادر علق ص اعة و ص ا ةعين ويةكن ت بيقه وال حيار
الة شةر ولةبةوعة كبيرر ةن از ش ة وعلق ي و ةن الة ا ر ةهةا كا

 .6ةعيار طدارر الة ا ر _ تق يا
Electrotechnical

تقييم الة ا ر The international ISO 31010: 2009

International

&

Standardization

. Commission: International Standards 21010: 2009
يقدم را الةعيار اإلرشادا

الةةارسا

بيعتها .

بشةن ا تيار وت بيق تق يا

for

Organization

ة هبية لتقييم الة ا ر كةا يعبر عن

البيدر الحالية في ا تيار واست دام تقييم الة ا ر  .و ن را الةعيار و لدعم الةعيار

 . ISO 31000: 2009ويةكن اإل ال بتقييم الة ا ر بدربا

ةت اوته ةن العةق والت صيل

باست دام واحد و العديد ةن الوساجل تتراول ةن البسي طلق الةعقد ،وبص ة عاةة ي ب ي ن تلهر

التق يا

الة اسبة ال صاجص التالية) International Standards 31010:2009 ( :

 .0ي ب ي ن يكون لها ةا يبرر ا وبةا يت اسى ةظ الحالة و الة شةر صيد الدراسة .

 .6ي ب ي ن تقدم تاج في شكل ةةا يع

فهم بيعة الة ا ر وكي ية التعاةل ةعها .

 .1يبى ن تست دم ب ريقة صابلة للتحقق ويةكن تكرار ا.
الةوارد والقد ار التي يةكن ن تةثر علق ا تيار تق يا

 .0تبارى وةها ار وصد ار فريق تقييم الة ا ر.
 .6القيود علق الوص

تقييم الة ا ر ةا يلي:

والةوارد از رم دا ل الة شةر .

 .1الةي ا ية الةتاحة اوارا ت لى ةوارد اربية .
را وصد وحح را الةعيار ( االست دام ،الةد ال  ،العةليا  ،القور والحعذ ) لكل تق ية ةن را
التق يا

كةا وحح ي ةن را التق يا

يةكن ت بيقها و اليةكن لكل

الة ا ر ( تحديد الة ا ر ،تحليل الة ا ر ،تقدير الة ا ر ) .

ور ةن
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اإلطار العام لنظام الرقابة الداخلية واطار إدارة مخاطر المشروع ( . ) ERM
تعريف نظام الرقابة الداخلية Internal Control System Concept

وحظ ةعهد الةدصقين الدا ليين ( )IIAتعريذ ل لام الرصابة الدا لية بة ه ال
التي تهدذ طلق الةحافلة علق ةوبودا

واإلبراتا

سالةة ودصة السبال

ة الت ليةية والسبال

الوحدر وحةان ك اتر استعةالها والتةكد ةن

الةحاسبية بحيث تسةح بإعداد بيا ا

ةالية يعتةد عليها وةححرر

للةباديت الةحاسبية الةتعارذ عليها ( التةيةي6112 ،م ،ص  . ) 20كةا عرف
الة بثقة عن لب ة الة لةا

بقاد

لب ة COSO

الراعية الةعروفة بلب ة تريدواي  Treadwayالرصابة الدا لية بة ها:

عةلية ت ت وتتةثر بةبلس طدارر الة شةر اوادارتها و فراد آ رين وتكون ةصةةة لتع ي تةكيداد ةعقوالد
اآلتية:

ب صوص تحقيق از داذ في الةباال

طةكا ية االعتةاد علق التقرير الةالي ،ةقدار

فعاليتة ،ازعةال وك اتتها ،اإللت ام بالقوا ين واز لةة الة بقة ( Whitington & Pany, 2008,

 .) p.246وصد عرذ ةعيار التدصيق الدولي رصم  103الرصابة الدا لية بة ها عةلية ةصةةة وةتةثرر
باإلدارر وبكل ولجك الةع يين بإدارر الة شةر والتي ةن اللها يةكن الحصول علق تةكيد ةعقول بةن

از داذ الةتةثلة بتحقيق ةصداصية البيا ا
بالسياسا

وتحقيق ك اتر وفاعلية العةليا

التش يلية وتحقيق اإللت ام

والقوا ين واز لةة صد تم تحقيقها ( الر يبا 6101 ،م ،ص  . ) 021كةا ها لام يتم

وفق صواعد و حكام لبيان اال حرافا

تةهيداد لةعالبتها والقحات عليها (الواردا  ،6101 ،ص .)621

ويةكن للباحث ن يعرذ الرصابة الدا لية بة ها

ة اوابراتا

يتم تصةيةها بةعرفة ش اص ةة لين

في الة شار لإللت ام بها واستعةالها في حةاية ةوبوداتها وتحسين الك اية التش يلية لتحقيق از داذ

الة

ة.

أهداف نظام الرقابة الداخلية Internal Control System Objective
طن وبود لام رصابة دا لية فعال في ة شل

دافها ورفظ داجها وربحيتها ويقلل ةن حدوث الة ابل

ازعةال حروري وةهم بداد يساعد في تحقيق
طلق د ق حد ةةكن .

وعليه فإن ك اتر وفاعلية ال لام الرصابي الةوحو سيةدي ك تيبة حتةية طلق تحقيق

رجيسية للة لةة ي :الثقة الةالية في التقارير الةقدةة ب عالية وك اية العةليا
واز لةة  .)Robertson, & Louwers, 2002, p.144 ( .وةن
التةكد ةن دصة البيا ا

الةحاسبية للت

ي

داذ

واإللت ام بالقوا ين

داذ لام الرصابة الدا لية:

وات ار الق ار ار  ،وتشبيظ اإللت ام بالسياسا

والق ار ار

اإلدارية و رفظ ةستوم الك اية اإل تابية ( الحدرى ،6101 ،ص  .)013كةا ن تحقيق دذ لام

الرصابة الدا لية يتم ةن الل ت بيق ةبةوعة ةن از داذ ال رعية ة ها :ت ليم الةشرو لتوحيح

السل ا

والصالحيا  ،تقييم ةستويا

الت ير في ازصسام الة تل ة في الة شةر ( لةي والع ى،

6106م ،ص  . )010وصد حدد االتحاد الدولي للةحاسبين الهدذ ةن الرصابة الدا لية ها لام
()02
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ةصةم وة ر وةحافل عليه لت اول ة ا ر العةل الةحددر التي تة ظ تحقيق ي ةن

التي تتعلق ( االتحاد الدولي للةحاسبين ،6112 ،ص  . ) 621رصابة العةليا

داذ الة شةر

و ي ةرتب ة بك اتر
ةالية

وفعالية است دام ةوارد الة شةر ،رصابة التقارير و ي ةرتب ة بدربة الثقة في طعداد بيا ا

ة شورر ،ورصابة اإلرعان و ي ةرتب ة باةتثال الة شةر للقوا ين واز لةة الة بقة.

ويرم الباحث ن ةن م داذ لام الرصابة الدا لية حةاية صول الة شةر ةن الل توفير الحةاية

الةادية لبةيظ ع اصر ازصول ةن از
تصرفا

ار الةةك ة ودفظ عبلتها اإل تابية وتحقيق اإل سبام بين

وسلوك العاةلين لتتةكن ةن تحقيق از داذ الة لوبة .

مكونات نظام الرقابة الداخلية وفق . COSO
تعتبر ةكو ا

Components of Internal Control System

الرصابة الدا لية ةن ازسس التي يتم بها صياس ك اتر وفاعلية لام الرصابة

الدا لية  .في عام 0226م صدر

لب ة رعاية الشركا

The Committee Sponsoring

) Organization of the Treadway Commission (COSOتقري ادر بع وان ( اإل ار الةتكاةل
للرصابة الدا لية ) وصد حدد

اللب ة ةكو ا

لام الرصابة الدا لية ب ةس ةكو ا

 ،The Control Environmentوتعتبر بيجة الرصابة ازساس لكل ةكو ا
بع

ي :بيجة الرصابة

الرصابة الدا لية وتشةل

الةباديت ةثل االستقاةة وال ا ة وااللت ام وتةكن ةبلس طدارر الة شةر ةن القيام بالةهام الرصابية

واالشرافية وةساجلة ازفراد عن ةستوم ازدات ولتحقيق از داذ ( .)COSO. 2013. P11تقييم

الة ا ر  ،Risk Assessmentويشتر لتقييم الة ا ر وحظ
في الة شةر وتحدد از داذ حةن ال جا

الةتعلقة بالعةليا

داذ ةرتب ة ببةيظ الةستويا

والتقارير ةظ الوحول الكافي لكي يتم

تحديد وتحليل الة ا ر لهرا از داذ ويت لى تقييم الة ا ر ةن اإلدارر ال لر في تةثير الت ي ار
الةحتةلة في البيجة ال اربية والدا لية (.)COSO. 2013. P11

 ،Activitiesبتم ت ير ش ة الرصابة علق بةيظ الةستويا
العةليا

ش ة الرصابة

Control

في الة شةر وفي ةراحل ة تل ة دا ل

والبيجة التك ولوبية ويةكن ان تكون وصاجية و استكشافية ويةكن ن تشةل ش ة يدوية و

آلية وعلق طدارر الة شةر ن تعةل علق ا تيار وت وير بداجل ز ش ة الةراصبة ( COSO. 2013.

 .)P11اإلتصاال

والةعلوةا

 ،Information & Communicationوبود لةة وةعلوةا

يعتةد عليها وت ي كافة ش ة الة شةر يحتاج طلق وبود لام رصابة دا لية فعال وكرلك وبود
ص وا

اتصال فعالة للعاةلين للتوصيل الةعلوةا

الهاةة طلق الةستويا

العليا  .الةراصبة

 Monitoringحيث تتعلق ش ة الرصابة بالتقييم الةستةر و الة صل و ة ي ة هةا لتحقيق بودر
دات الرصابة الدا لية وتقم طدارر الة شةر بتحديد ةدم ت ير الرصابة في حوت البر اة الةصةم لها.
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داذ الة شةر وتحسين

ويرم الباحث ن ط ار  COSOللرصابة الدا لية بعتبر ط ا ادر فعاالد لتحقيق

الك اتر وال اعلية في ازدات واست الل الةوارد والتشبيظ علق االلت ام باز لةة الةوحوعة.
مكونات إدارة مخاطر المشروع ERM

ةظ يادر القلق حول طدارر الة ا ر صبح

الحابة طلق وبود ط ار إلدارر ة ا ر الةشرو

وتوفير ةباديت ساسية وة ا يم واححة كثر طلحاحاد  .حيث صاة

لب ة  COSOفي عام 6116م

ب شر ةل ص ز م الة ا يم الرجيسية لإل ار الةتكاةل في طدارر ة ا ر الةشرو

) ،Risk Management (ERMوالةعدل في عام 6110م حيث حدد

Enterprise

لها ي:

ثةا ية ةكو ا

البيجة الدا لية  ،Internal Environmentوحظ از داذ  ،Objective Settingتحديد الحدث
 ،Event Identificationتقييم الة ا ر  ،Risk Assessmentةعالبة ال

 ،Responseش ة الرصابة  ،Control Activitiesالةعلوةا

 ،Communicationالةراصبة . Monitoring

واإلتصاال

ر

Risk

& Information

وكةا و ةبين في الشكل رصم ( )0التالي:

شكل رقم ( )0المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر وفقاً إلطار COSO

البيئة الداخلية
فلسفة إدارة المخاطر ،الرغبة في المخاطرة ،مجلس اإلدارة ،النزاهة والقيم األخالقية ،اإللتزام
بالكفاءة ،الهيكل التنظيمي ،التنازل عن السلطة والمسئولية ،معايير الموارد البشرية .
وضع األهداف
األهداف االستراتيجية ،األهداف ذات العالقة ،إختيار األهداف ،الرغبة في المخاطرة ،تحمل الخطر .
تحديد الحدث
األحداث ،العوامل المؤثرة ،تقنيات تحديد الحدث ،ترابط الحدث ،أصناف الحدث ،المخاطر والفرص
المميزة .
تقييم المخاطر
المخاطر المتأصلة والمتبقية ،إنشاء اإلحتمالية والتأثير ،مصادر البيانات ،تقنيات التقييم ،عالقات
الحدث .
االستجابة للمخاطر
تقييم الردود المحتملة ،إختيار الردود ،وجهة نظر الشركة .
أنظمة الرقابة
التعامل مع االستجابة للمخاطر ،أنواع أنشطة التحكم ،السياسات واإلجراءات ،الرقابة على نظم
المعلومات ،تحديد وحدة النشاط .
المعلومات واإلتصاالت
المعلومات ،اإلتصاالت .
المراقبة
رصد األنشطة الجارية ،تقنيات مستقبلية ،اإلبالغ عن أي قصور.
الةصدر ( ) COSO , 2004 , P.2
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وبالتالي فإن لح ة  COSOصاة
يةك ها ةن وحظ اإلبراتا

بب ات يكل إلدارر الة ا ر ي ي بةيظ ش ة الة شةر ةةا

الرصابية الآل ةة لةوابهة را الة ا ر سوات كا

الل وحظ ط ار فعال لرلك .

صاجةة م ةتوصعة ةن

نظام الرقابة الداخلية وفق  ERMو ISO

طن طدارر الة ا ر و لام الرصابة الدا لية لهةا دور رجيسي و ام في تحقيق

ويسا ةان في حةاية استثةا ار

داذ الة شةر

الةسا ةين و صول الة شةر ،و هةا ب تاد اليتب ت عن  ،ERMو ن

 ERMيشتةل علق لام الرصابة الدا لية ليشكل ة هوم و دار كثر صور لإلدارر ،فهي ت لق صيةة

للة شةر وتحافل عليها وتكون كثر فعالية ع دةا يتم ب ات ا في البيجة التحتية للشركة وب ت ةن

بو ر ا (  . ) Nivra , 2007, p.5و ن طدارر ة ا ر الةشرو ( اإل ار الةتكاةل لد COSO ,

 . 2004اليعتبر بديالد واليحل ةحل الرصابة الدا لية ( اإل ار الةتكاةل لد  . COSO , 1992و ن

ط ار  ERMيرك علق طدارر الة ا ر بشكل وسظ و و يشةل ط ار الرصابة الدا لية ببا ى التوسظ

بع صر تقييم الة ا ر ليشةل ربعة ع اصر ( وحظ از داذ ،تحديد ازحداث ،تقييم الة ا ر،

ةعالبة الة ا ر )  . ) Protiviti , 2006, p.20 ( .وحيث اليوبد ط ار ةل م إلدارر الة ا ر
سيتم وحظ ط ار ةقترل يشتةل علق ط ار طدارر ة ا ر الةشرو لد  COSOوةعيار طدارر الة ا ر

 ISO 31000والري سيتكون ةن ( :الةباديت ،اإل ار ،الع اصر ) .
أوالً :المباديء  .علق الة لةة وفي بةيظ الةستويا
ةت لبا

ل دات التي طرا ةا تبع

اإلةتثال للةباديت التالية ،وتعد را الةباديت

يةكن حةان ن الة ا ر تدار ب عالية ( Simkins & Fraser

 . ) , 2010, p.99 _ 100وتشةل را الةباديت ةا يلي ( :) Purdy , 2010 , p.880

 .0طدارر الة ا ر ت لق وتحةي صيةة الة شةر ةن الل ةسا ةتها في تحقيق از داذ وتحسين
ازدات .

 .6طدارر الة ا ر ب ت اليتب ةن بةيظ العةليا

 .1طدارر الة ا ر ب ت ةن عةلية طت ار القرار .

الت ليةية .

 .0طدارر الة ا ر تت اول بشكل واحح عدم اليقين .
 .3طدارر الة ا ر ي ة هبية ة لةة وفي الوص
 .2طدارر الة ا ر تعتةد علق فحل الةعلوةا
 .2طدارر الة ا ر ةصةةة صيصاد .

الة اسى .

الةتاحة .

 .2طدارر الة ا ر تة ر في اإلعتبار العواةل الثقافية والبشرية .
 .2طدارر الة ا ر تكون ش افة وشاةلة .

 .01طدارر الة ا ر دي اةيكية ةتكررر وتستبيى للت يير والتحسين الةستةر للة شةر .
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حيث يبى علق الة شةر ن تتب ق تلك الةباديت وتقت ظ بها وتعتبر ا صواعد ساسية وصبل الشرو في

عةلية طدارر الة ا ر.

ثانياً :اإلطار  .و ةبةوعة ةن ازسس والترتيبا

الت ليةية لتصةيم وت ير وةراصبة واستع ار

تحسين طدارر الة ا ر بشكل ةستةر وفي بةيظ حات الة شةر وتشةل را ازسس السياسا

واز داذ والت وي
والةسجوليا

واإللت ام في طدارر الة ا ر ،بي ةا الترتيبا

والةوارد والعةليا
واإللت ام .

 .0الت وي

الت ليةية فهي ال

والعالصا

واز ش ة ( ( Knight AM. ISO, 2009. P.73وتشةل ةا يلي:

 .6تصةيم ط ار إلدارر الة ا ر .ورلك ةن الل:

 .فهم للة شةر وةحي ها  .حيث ةن الةهم فهم وتقييم البيجة الدا لية والبيجة ال اربية الةحي ة

بالة شةر صبل البدت في تصةيم وت ير ط ار إلدارر الة ا ر .

ى .وحظ سياسة طدارر الة ا ر  .يبى ن توحح سياسة طدارر الة ا ر داذ الة شةر .

ج .الةساتلة  .حيث ي ب ي علق الة شةر ن تحةن وبود السل ة والك اتر الة اسبة والةساتلة إلدارر
الة ا ر .

د .التكاةل في العةليا

عةليا

وةةارسا

الت ليةية  .حيث ي ب ي ن تكون طدارر الة ا ر ب تاد اليتب ت ةن بةيظ

الة شةر و ن تكون عةلية طدارر الة ا ر ب تاد ةن تلك العةليا

ة صلة ع ها .

الت ليةية وليس

د .الةوارد  .يبى علق الة لةة ت صيص الةوارد الة لوبة إلدارر الة ا ر .

و .ط شات اإلتصاال

 .ط شات اإلتصاال

الدا لية وآليا

ال اربية وآليا

ل .ت ير طدارر الة ا ر.

اإلبالغ .

اإلبالغ .

 .ةراصبة وةرابعة اإل ار.

ي .التحسين الةستةر لإل ار.
ثالثاً :العناصر .و ي تةثل الةكو ا

الثةا ية إل ار  ERMةظ از ر في االعتبار ن الةكون الرابظ

( تقييم الة ا ر ) يةكن ن يشةل ( تحليل الة ا ر ،وتقدير الة ا ر ) و ن
صد د ل

حةن الةكون الثالث لإل ار ( تحديد الحدث ) ،و ن الةكون ال اةس ( ةعالبة الة ا ر )

يةكن ن يتحةن
. 31000

()06

16

ور تحديد الة ا ر

وتين ( ط تيار العالج ،ت ير

ة العالج ) وحسى ةا ورد في الةعيار ISO
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تقويم نظام الرقابة الداخلية وفقاً إلطار  ERMومعايير ISO

سوذ بت اول الباحث البا ى العةلي ( الت بيقي ) ل

الدا لية في الشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري عي ة الدراسة والري يعتةد علق

سلوى االستقصات في عةلية دراسة وتحليل ةدم اعتةاد الشركا

الحديد التباري لةكو ا

وا

فحص وتقويم لام الرصابة

الص اعية السعودية لص اعة

اإل ار الةقترل في ب ات لةتها الرصابية ةن الل تححير صاجةة استبيان

تتحةن سجلة واححة اوابابة ة تصرر ،وصد تم االعتةاد علق ت اصيل ط ار  ERMوةعايير ISO
را الصلة في صياغة سجلة االستبيان .
وزغ ار

ت ير ةت لبا

ةكون وتقسيةها طلق ةكو ا

الدراسة والهدذ ة ها وللوصول ل تاج دصيقة سيتم طع ات و ن لكل

فرعية طن وبد

وحسى از ةية ال سبية للةكون ثم بةعها لتكون

الدربة ةن (  ) 011للحكم علق دربة فاعلية لام الرصابة الدا لية في الشركا

الص اعية السعودية

لص اعة الحديد التباري ،وسيتم طع ات القيةة ( )0إلبابة ( عم ) و ( ص ر ) إلبابة ( ال )  .حيث

تدل اإلبابة ( عم ) علق ن اإلبرات ةوبود وة بق ويةثل قا القور لتكون في ةبةوعها ةةثلة
بالبس

سبة طلق ةبةو ازسجلة التي تةثل الةقام  .بي ةا اإلبابة ( ال ) فهي تع ي ن اإلبرات غير

ةوبود و غير ة بق في الشركا

دربة ال اعلية باست دام الةعادال

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري  .وسيتم حساى

التالية:

( )0الدربة ال علية للةكون الرجيسي =
الةكون الرجيسي %

ةبةو عدد سجلة اإلبابة ( عم ) للةكون الرجيسي

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ددددددددددددددد ددددددددددد × و ن

الةبةو الكلي لعدد سجلة الةكون الرجيسي
ةبةو عدد سجلة اإلبابة ( عم ) للةكون ال رعي

( )6الدربة ال علية للةكون ال رعي = د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ×
الةكون ال رعي %

سبة و ن

الةبةو الكلي لعدد سجلة الةكون ال رعي

حيث صام الباحث بعةل صاجةة استبيان لتقييم لام الرصابة الدا لية الحالي في الشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري وفقاد إل ار ة ا ر الةشرو  ERMولةعايير ،ISO
ورلك ةن الل عدر سجلة في ةبةوعا

ةن ةعرفة ي ةن را الةكو ا

تةثل ةكو ا

ط ار طدارر ة ا ر الةشرو ب ر

و ة رداتها تةارس حة ياد وة بقة حتق يةكن االسترشاد بها ع د
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ت بيق تقويم اإل ار الةقترل  .وصد تم االسترشاد بةا ورد في ط ار  ERMو  ISOوآرات ةبةوعة ةن

الة تصين ةن بل تقويم كل ةكون ةن تلك الةكو ا

.

فالبيجة الدا لية للة شةر لها تةثير كبير سوات كان طيبابياد و سلبياد علق كي ية ت ير ةكو ا

اإل ار از رم والتي تحدد ةوصذ طيبابي وداعم تباا لام الرصابة الدا لية ،كةا ن عةلية تقييم

الة ا ر تت اول كل ةن طحتةالية و ثر الة ا ر واست دام التق يا

ال اصة برلك وتحديد ولويا

الة ا ر والعالج ويكون ال رق بين الة ا ر الةتال ةة والةتبقية واححاد في را الةرحلة ،حيث
ات علق رلك
الفاجدر ةن تحديد الة ا ر التي توابه تحقيق از داذ بدون عةلية تقييم الة ا ر ،وب د
سيتم وحظ عدد ثالثة و ان ةقترحة ل ةورج تقييم لام الرصابة الدا لية كالتالي:

 .0طع ات و ن  %11لةكون للبيجة الدا لية ل ادر لةا تةثلة البيجة الدا لية ةن ةية كبيرر في بال
از رم ليصبح الةبةو  %011واعتةد

الة شار ،اواع ات و ن  %01لكل ةكون ةن الةكو ا
الباحث في رلك علق برته العةلية  .وحسى البدول التالي:

جدول رقم (  ) 0يوضح أوزان المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر

رقم
1
2
0
4
5
6
7
8

المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر
البيئة الداخلية
وضع األهداف
تحديد الحدث
تقييم المخاطر
معالجة المخاطر
األنشطة الرقابية
المعلومات واالتصاالت
المراقبة
مجموع األوزان
الةصدر :طعداد الباحث .

وصد تم تو يظ و ن الد  %11للةكون الرجيسي البيجة الدا لية علق الةكو ا

البدول التالي:

الوزن
% 03
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 133
ال رعية لها حسى

جدول رقم (  ) 5يوضح أوزان المكونات الفرعية للبيئة الداخلية

رقم
1
2
0
4
5
6
()02

18

المكونات الفرعية للبيئة الداخلية
اإلدارة ونزعة المخاطرة وأسلوب التشغيل
مجلس اإلدارة
اإللتزام باالستقامة والقيم األخالقية والكفاءة
الهيكل التنظيمي
وسائل توزيع السلطة والمسئولية
معايير الموارد البشرية
مجموع األوزان

نسبة وزن المكون الفرعي من المكون
الرئيسي
% 13
%0
%0
%5
%4
%5
% 03
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الةصدر :طعداد الباحث .

 .6طع ات و ان ةتساوية ب سبة  %06.31لكل ةكون ةن ةكو ا

لام الرصابة الدا لية ب ر

التساوي في از ةية حيث طن كل ةكون يعتبر ب تاد ساسياد اليةكن تبا له ،ليصبح الةبةو

 . %011كةا اعتةد الباحث في رلك علق برته العةلية يحاد  .وحسى البدول التالي:
جدول رقم (  ) 2يوضح أوزان المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر

رقم
1
2
0
4
5
6
7
8

المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر
البيئة الداخلية
وضع األهداف
تحديد الحدث
تقييم المخاطر
معالجة المخاطر
األنشطة الرقابية
المعلومات واإلتصاالت
المراقبة
مجموع األوزان
الةصدر :طعداد الباحث .

وصد تم تو يظ و ن الد  %06.31للةكون الرجيسي البيجة الدا لية علق الةكو ا

البدول التالي:

الوزن
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 133
ال رعية لها حسى

جدول رقم (  ) 2يوضح أوزان المكونات الفرعية للبيئة الداخلية

رقم
1
2
0
4
5
6

المكونات الفرعية للبيئة الداخلية
اإلدارة ونزعة المخاطرة وأسلوب التشغيل
مجلس اإلدارة
اإللتزام باالستقامة والقيم األخالقية والكفاءة
الهيكل التنظيمي
وسائل توزيع السلطة والمسئولية
معايير الموارد البشرية
مجموع األوزان

نسبة وزن المكون الفرعي من المكون
الرئيسي
% 2.53
%2
%2
%2
%2
%2
% 12.53

الةصدر :طعداد الباحث .

 .1طع ات و ن ب سبة  %61لةكون البيجة الدا لية اواع ات و ن  %03لةكون الةعلوةا
واإلتصاال و  %03لةكون الةراصبة ،اواع ات و ن  %01لكل ةكون ةن الةكو ا از رم ،ليصبح
الةبةو  . %011كةا اعتةد الباحث في رلك علق برته العةلية وحسى البدول التالي:
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ويرم الباحث ه يةكن لة شل

ازعةال است دام ي ةن تلك ال ةارج الةقترحة لتقييم لام الراصابة

الدا لية لديها ،ويقترل الباحث وةن الل برته العةلية ب ات ةورج آ ر يقوم علق ساس ةتوس

ةبةو و ان الةكو ا

(  ) 1 ،6 ،0الةقترحة وحسى البدول التالي:

جدول رقم (  ) 2يوضح متوسط مجموع أوزان المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر

رقم

المكونات الرئيسية
إلدارة المخاطر

1
2
0
4
5
6
7
8

البيئة الداخلية
وضع األهداف
تحديد الحدث
تقييم المخاطر
معالجة المخاطر
األنشطة الرقابية
المعلومات واإلتصاالت
المراقبة
مجموع األوزان

و ن البدول التالي يوحح ةتوس

كالتالي:

األوزان المقترحة
8
0
% 03
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 133

6
% 23
% 13
% 13
% 13
% 13
% 13
% 15
% 15
133
%

% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 12.53
% 133

الةصدر :طعداد الباحث .

الةكو ا

ال رعية لةتوس

مجموع
األوزان
%62.53
%02.53
%02.53
%02.53
%02.53
%02.53
%07.53
%07.53
%033

متوسط
وزن
المكون
%23.800
%13.800
%13.800
%13.800
%13.800
%13.800
%12.533
%12.533
%133

ةبةو و ان ةكون البيجة الدا لية

جدول رقم (  ) 6يوضح متوسط مجموع أوزان المكونات الفرعية للبيئة الداخلية

رقم

المكونات الفرعية للبيئة
الداخلية

1

اإلدارة ونزعة المخاطرة
وأسلوب التشغيل
مجلس اإلدارة
اإللتزام باالستقامة والقيم
األخالقية والكفاءة
الهيكل التنظيمي
وسائل توزيع السلطة
والمسئولية
معايير الموارد البشرية
مجموع األوزان

2
0
4
5
6

()21

20

6

مجموع
األوزان

% 13

% 2.53

%5

%17.53

متوسط
وزن
المكون
%5.80

األوزان المقترحة
8
0

%0
%0

%2
%2

%2
%0

%7
%8

%2.00
%2.67

%5
%4

%2
%2

%0
%0

% 13
%9

%0.00
%0

%4
% 23

%11
%62.53

%0.67
%23.80

%2
%5
12.53
% 03
%
الةصدر :طعداد الباحث .
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وسوذ يقوم الباحث بت بيق ةورج ةتوس ةبةو و ان الةكو ا

الرصابة الدا لية .

الةقترحة في عةلية تقييم لام

تحليل نتائج تطبيق نموذج متوسط مجموع أوزان المكونات المقترحة لتقويم نظام الرقابة الداخلية .
أوالً :تحليل نتائج المكونات الفرعية للمكون الرئيسي البيئة الداخلية .

جدول رقم ( )7يوضح النتائج الفعلية للمكونات الفرعية للبيئة الداخلية
الدرجة
متوسط
نسبة إجابة
عدد
الفعلية
وزن
نعم  /عدد
الشركات
المكونات الفرعية
للمكون
المكون
األسئلة
الصناعية
للبيئة الداخلية
(العينة)

رقم

ونزعة
اإلدارة
المخاطرة وأسلوب
التشغيل
مجلس اإلدارة
اإللتزام باالستقامة
األخالقية
والقيم
والكفاءة
الهيكل التنظيمي
توزيع
وسائل
السلطة والمسئولية
الموارد
معايير
البشرية
مجموع
متوسط
األوزان

1
2
0
4
5
6

نسبة الدرجة
الفعلية
للمكون /
متوسط وزن
المكون

12

3.67

% 5.80

% 0.89

%66.67

12
12

3.83
3.53

% 2.00
% 2.67

% 1.87
% 1.00

% 83
% 53

12
12

3.80
3.80

% 0.00
%0

% 2.78
% 2.53

% 80.00
% 80.00

12

3.67

% 0.67

% 2.44

%66.67

81726
17.1
08
%
الةصدر :طعداد الباحث .

08720
%

%.0717

 .0فلسفة اإلدارة ونزعة المخاطر وأسلوب التشغيل .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %22و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 1.22وب سبة  % 22.22و ي سبة حعي ة  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان
ال اصة بهرا الةكون ال رعي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:
-

تلت م الشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري بت بيق لام ةحاسبي سليم

في بةيظ اإلدا ار .

ى -يتم التوليذ ع د التوسظ في ال شا
-

ال دةا

اواب ارت ت قال

واليوبد ةعدل دوران غير بيعي للتوليذ.

دا لية وفي حاال

يتم فحص التقارير الةالية ةن صبل الةدير الةالي وةدير الرصابة الدا لية ويتم عرحها علق

ةبلس اإلدارر صبل الةصادصة عليها .
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ث-
ج-
ل-
خ-

د-

اك تواصل وتبادل لآلرات بين اإلدارر العليا واإلدا ار

واإلتصاال

الدورية وال يا ار .

تقوم اإلدارر الةالية بت بيق السياسا

سالةة ودصة تيبة ال شا وعدالة عر
يوبد ط تالذ في وبها

تعةل علق ت بيق السياسا
الشركا

تعتةد طدا ار

تستبيى طدا ار

-

ث-

ج-

()22

22

والة ا يم الةحاسبية السليةة .

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري علق الةحاسبة الةالية

الشركا

السليةة الال ةة للةتابعة والرصابة والتقييم علق ش ة

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري بشكل ةالجم ل تاج

التي يتم طكتشافها .

ةا قا الحعذ فتتةثل في:

ى-

القواجم الةالية .

تدصيق عةلياتها التي يقوم بها ةراصى الحسابا

الةالحلا

-

والة ا يم الةحاسبية الةتعارذ عليها بةا يحقق

ال لر بين اإلدارر الةالية واإلدارر التش يلية لكن اإلدارر الةالية

بالدربة ازساس الت ار الق ار ار

الشركة .

عدم تب ي طدا ار

از رم ةن الل اإلبتةاعا

الشركا

ال اربي فيةا يتعلق بةوبه القصور و

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري سلوى طدارر

الة ا ر وبالتالي ي عكس رلك علق فلس تها وثقافتها والسياسا
اليوبد لدم طدا ار

الشركا

الةعةول بها في الشركة.

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري طستراتيبية

واححة إلدارر وتحليل الة ا ر والة افظ الةتوصعة ةن الد ول في ي ةشاريظ بديدر صبل

القيام بةي تصرذ .
طن ة هوم وةكو ا

لام الرصابة الدا لية كإ ار ة هبي غير واحح بال سبة للشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري وال يتم تقويةه ةن صبل صسم الرصابة الدا لية

وعدم تقديم اإلصتراحا

لم تقم طدا ار

الشركا

الال ةة لتحسي ة وت ويرا .

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري بإصاةة دو ار

لتوعية الةول ين بةكو ا

تدريبية

و ةية لام الرصابة الدا لية ورفظ ةستوا م ل هم الحواب

الرصابية ك و ةن التواصل بين اإلدارر والةول ين ةن بل فاعلية لام الرصابة الدا لية .

وبالتالي وةن الل تيبة را الةكون ال رعي فإن فلس ة اإلدارر و ريقة عةلها التسا م

ب عالية في طدارر الة ا ر.
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 .5مجلس اإلدارة .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %21و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 0.22وب سبة  % 21و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان ال اصة
بهرا الةكون ال رعي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:
-

ى-
-

تقوم ةبالس اإلدارر في الشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري بة اصشة

التقارير الشهرية ز ش ة الشركة للتعرذ علق ةستويا

واإل تابية والتسويقية والةالية وةدم ة ابقتها لل
تقوم ةبالس اإلدارر في الشركا

الحسابا

الةوحوعة .

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري باصرار

ال تاةية والتقرير الس وي وال

يتم طت ار اإلبراتا

ازدات في ال واحي اإلدارية

والةوا ا

التقديرية الس وية .

الال ةة ب صوص تقارير صسم الرصابة الدا لية .

ث -يقوم ةبلس اإلدارر باإلشراذ علق
ةوحوعي.

ش ة الشركة اوات ار الق ار ار

الال ةة بشكل

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
-

لم يتم تقديم بدول عةال زعحات ةبلس اإلدارر صبل اإلبتةا الدوري إل عقاد ةبلس

ى-

وبالتالي وةن الل تيبة را الةكون ال رعي فإن ةبلس اإلدارر يسا م ب عالية في البيجة

اإلدارر .

الدا لية طال ن

اك صصور يتعلق بعدم تقديم بدول عةال واحح وةحدد زعحات

ةبلس اإلدارر صبل ط عقاد الةبلس .

 .2اإللتزام باالستقامة والقيم األخالقية والكفاءة .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %31و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 0.61وب سبة  % 31و ي سبة حعي ة  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان ال اصة
بهرا الةكون ال رعي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:
-

ى-
-

يوبد لدم الشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري صواعد رسةية للسلوك

القويم يتعهد كل ةولذ بااللت ام بها ةن الل التوصيظ علق تعهد

بالشركة .

يتم التعاةل ةظ ية ط حرافا

عن السياسا

و الة ال ا

تتسق ةظ الة ال ة ووفقاد للسياسة الدا لية للشركة .
تحدد طدارر الشركة الةة ل العلةي وال ب ار

التي تت لى ةهام ةحددر.

والةها ار

ي ع د التعيين للعةل

عن السلوك الةتوصظ ب ريقة

الة لوبة لش ل الولاجذ اإلشرافية
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ث-

ية ر في االعتبار ةعايير الك اتر ع د وحظ سياسا

بالةول ين .

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
-

ى-
-

ث-

ال تقوم طدا ار

الل الكلةا

الشركا

التوليذ وص ار ار

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري بإع ات ازةثلة ةن

وازفعال واللوحا

ةول يها يتةتعون بةعايير

اإلرشادية بتب ي السلوك القويم ز ها تعتقد ن بةيظ

الصية عالية .

ال توبد آلية ةحددر لةعالبة الةشاكل از الصية ال ارجة .
لم يتم

ر از الق حةن الةع يا

الةست دةة لتقييم دات ازفراد بالشركا

الص اعية

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري

ة س وية

السعودية لص اعة الحديد التباري .
ال يوبد لدم طدا ار

االحت ال

الشركا

لتدريى الةول ين دا ل الشركة و اربها .

وبالتالي وةن الل تيبة را الةكون ال رعي

اك صصور لدم طدا ار الشركا

لص اعة الحديد التباري ةن حيث فعالية االلت ام باالستقاةة والقيم واز الق .

الص اعية السعودية

 .2الهيكل التنظيمي .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %21و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 6.22وب سبة  % 21.11و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان
ال اصة بهرا الةكون ال رعي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:
-

ى-
ث-
ج-

يوبد لدم الشركا

ويت اسى ةظ

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري يكل ت ليةي ةالجم

بيعة شا ها وحبةها وشكلها القا و ي حيث ط ه يوحح اإلدارر العليا

واإلدا ار الةرتب ة بها .

اك توحيح وتحديد الةسجوليا

الحديد التباري .

والصالحبا

في الشركا

الهيكل الت يةي بسي وةرن وغير ةعقد ويحةن عالصا

وازصسام ويراعي عدم التدا ل بي ها.
اك

الص اعية السعودية لص اعة
الت اسق والتكاةل بين اإلدار

و طتصال فعالة بين الةول ين والةدرات والةسجولين في الشركا

السعودية لص اعة الحديد التباري.
يوفر الهيكل الت يةي

ازس ل طلق ازعلق .

الص اعية

و طتصال واححة سوات التي ةن علق طلق ازس ل و ةن

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
()24

24
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 .اليوبد تحديث للهيكل الت ليةي للشركا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري .

وبالتالي وةن الل تيبة را الةكون ال رعي فإن الهيكل الت ليةي للشركا

الص اعية السعودية

لص اعة الحديد التباري ة قي وة اسى ز ش تها وةن الةهم ةراصبة فاعليتة وتحديثة كلةا دع

الحابة لرلك .

 .2وسائل توزيع السلطة والمسئولية .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %21و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 6.31وب سبة  % 21.11و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان
ال اصة بهرا الةكون ال رعي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:
-

ةن صبل ةبلس اإلدارر حيث تتحدد الةسجولية بالسل ة

يتم ةرابعة تو يظ الةسجوليا

الةة وحة وتتالتم ةعها.

ى-

الصرذ ةحددر بالةدير العام والةدير الت يري والةدير الةالي وبحسى

صالحيا

الصالحيا

-

الةة وحة ةةا يحقق الرصابة علق عةلية الصرذ.

طن الوصذ الولي ي يوحح بيعة العةل واال تصاصا

الةة ال

ث-

وال برر .

اك دليل واحح للواببا

ةن طدا ار الشركة .
د .تقوم طدا ار

ج-

وص ار ار

الشركا

والصالحيا

اإلدارية والةالية يحدد واببا

ةا قا الحعذ فتتةثل في:

 .اليوبد لدم الشركا

وةهام كل طدارر

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري بإصدار تعليةا

ةكتوبة بتو يظ العةل ودربة ت وي

يحقق تو يظ الواببا

والصالحيا

والحد ازد ق ةن

والةسجوليا

السل ة والةسجولية لبةيظ الةول ين بةا

والةساتلة وحسن ط تلام سير العةل .

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري العدد الكافي ةن الةول ين

ازك ات بةا يت اسى ةظ بيعة تشا ها ولروذ العةل.

وبالتالي وةن
وةالجةة .

الل تيبة را الةكون ال رعي فإ ه تم تحديد السل ة والةسجولية ب ريقة ة اسبة

 .6معايير الموارد البشرية .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %22و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 6.00وب سبة  % 22.22و ي سبة ةقبولة  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان
ال اصة بهرا الةكون ال رعي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:

مجلة جامعة األزهر-غزة ،سلسلة العلوم اإلنسانية  ،2102المجلد  ،21العدد 0

25

()25

Published by Arab Journals Platform,

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 20 [], Iss. 1, Art. 1

عبدالشكور الفرا

ى-
-

لدم طدارر الةوارد البشرية سياسا

حسى السياسة الدا لية لكل شركة.

يقوم ةدرات اإلدا ار

ةوحوعة للتعيين والترصية اوا هات ال دةة

اوابراتا

بتبليغ الةول ين العاةلين ةعهم عن واببا

داجهم وتقديم اإلرشادا

وةهام الولاجذ وةتابعة

لتحسين ازدات .

تقوم كل شركة باإلعالن عن الولاجذ الشاغرر لديها ،طال ه يوبد بع

التعيين ةن الل الترشيحا

ال اصة.

ث-

تقوم طدارر الةوارد البشرية في كل شركة ةن الشركا

ج-

تقوم طدارر الةوارد البشرية في كل شركة بةرابعة دورية للسياسا

-

الص اعية السعودية لص اعة الحديد

التباري بعةل ط تبا ار للةتقدةين لش ل الولاجذ اإلشرافية والقيادية .

اوابرات التحسي ا
ةا قا الحعذ فتتةثل في:

الال ةة .

لم يتم ةراصبة اإللت ام بسياسا

االستث اتا

في

واإلبراتا

الةتبعة

الةوارد البشرية في كل شركة بدربة كافية .

ى -يتم ترصية الةولذ حسى الولاجذ الشاغرر وةدم استحقاق الةولذ للترصية بدالد ةن
-

الك اتر وال برر العلةية والعةلية وةدم االلت ام بالةعايير السلوكية .
لم تقم طدا ار
بإعداد

الةوارد البشرية في الشركا

ة تدريى با تصاصا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري

الةول ين الرين م بحابة طلق دو ار

تدريى الةول ين يتم ةن صبل ةول ي الشركة روي ال برر .

وبالتالي وةن الل تيبة را الةكون ال رعي فإ ه سياسا

وةةارسا

طدا ار

تدريبية ،و ن

الةوارد البشرية تتم

بةوبى السياسة الدا لية لكل شركة واز ةة العةول بها باستث ات عدم ترصية الةول ين حسى الك اتر
سليةة لتدريى الةول ين.

وال برر وعدم وبود

كةا يتحح ةن البدول رصم ( )2ن الدربة ال علية ال هاجية لةكون البيجة الدا لية الرجيسي ي

 % 00.20ةن  %61.21وب سبة  % 20.12و ي سبة ةقبوله .

كةا يتحح ن طدارر كل شركة ةلت ةة بةبلس اإلدارر والهيكل الت ليةي وتو يظ السل ة

والةسجولية بصورر ةالجةة ولديها حعذ في فلس ة اإلدارر و عة الة ا ر و سلوى التش يل والقيم

از الصية والك اتر وسياسا

الةوارد البشرية .

ثانياً :تحليل نتائج المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر.

جدول رقم ( )8يوضح النتائج الفعلية للمكونات الرئيسية إلدارة المخاطر

رقم
()26

26

المكونات الرئيسية
إلدارة المخاطر

عدد
الشركات
الصناعية

نسبة
إجابة
نعم  /عدد

متوسط
وزن
المكون

الدرجة
الفعلية
للمكون

نسبة الدرجة
الفعلية
للمكون /
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1
2
0
4
5
6
7

(العينة)

األسئلة

12
12
12
12
12
12
12

3.73
3.71
3.75
3.80
3.86
3.45
3.133

البيئة الداخلية
وضع األهداف
تحديد الحدث
تقييم المخاطر
معالجة المخاطر
األنشطة الرقابية
المعلومات
واإلتصاالت
المراقبة

8

 .0وضع األهداف .

% 23.80
% 13.80
% 13.80
% 13.80
% 13.80
% 13.80
% 12.53

% 14.81
% 7.74
% 8.10
% 9.30
% 9.29
% 4.92
% 6.94

متوسط وزن
المكون
%71.39
% 71.40
% 75
% 80.00
% 85.71
% 45.45
% 55.56

% 12.53 3.133
12
الةصدر :طعداد الباحث .

% 9.72

% 77.78

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %20و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي 2.20
 %ةن  % 01.21وب سبة  % 20.01و ي سبة ةقبوله  .وةن الل دراسة وتحليل تاج

االستبيان ال اصة بهرا الةكون الرجيسي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا

يلي:

-

ى-
-

ث-
ج-

تقوم طدارر كل شركة بوحظ

يشارك ةدرات اإلدا ار في وحظ ال

ى-

والةوا ا

يتم وحظ داذ ةحددر إلدا ار التسويق والةبيعا
يتم االعتةاد علق ال ب ار

والةوا ا

التقديرية .

وتقييم ازدات .

اليوبد لدم طدا ار

التقديرية لتحقيق از د\اذ الة لوبة .
واإل تاج والبودر .

وةراعار اللروذ الحالية الدا لية وال اربية ع د وحظ ال

تقوم طدارر كل شركة بعقد طبتةاعا

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
-

وةوا ا

تقديرية س وية لبع

از ش ة في الشركة .

الشركا

دورية لة افشة ةاتم تحقيقه ةن ال

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري دذ عام

للةسا ةة في الةسجولية االبتةاعية.

ال يتم طبالغ كافة ةول ي الشركة بة داذ الشركة وت لعاتها الةستقبلية ليكون لديهم وعي

بةا يبى عليهم القيام به لدعم وتحقيق داذ الشركة .

يتحح ةن رلك ن از داذ وال

وحع

في ةستوم ة اسى يوحح ةا تريد الشركة تحقيقه .
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 .5تحديد الحدث .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %23و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 2.01ةن  % 01.21وب سبة  % 23و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل تاج

االستبيان ال اصة بهرا الةكون الرجيسي طتحح عدم وبود طدارر ة ا ر بشكل ة هبي وعلةي طال ن

طدارر الشركة تعتةد علق ال برر والتقدير الش صي والبيجة الةحي ة بها في تحديد الة ا ر الةحتةلة

التي تةثر علق تحقيق ال

واز داذ .

 .2تقييم المخاطر .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %21و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 2.11ةن  % 01.21وب سبة  % 21.11و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل
تاج االستبيان ال اصة بهرا الةكون الرجيسي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا

القور بةا يلي:
-

اك تحديد لةستويا

الة ا ر الةقبولة ةن صبل اإلدارر العليا لكل شركة .

ى-

يتم تقييم كافة ا وا الة ا ر التي توابة ة تلذ ش ة كل شركة .

ث-

يتم طعداد تقارير عن تاج تقييم الة ا ر وفعالية الحواب الةوحوعة لةوابهة الة ا ر.

 -يتوافر لدم كل شركة بع

ج-

يتم توثيق تاج تقييم الة ا ر لكل شا علق حدا .

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
.

ازش اص روي ال برر والك اتر في تقييم الة ا ر.

ال يوبد ط تيار لتق ية ةعي ة ةن تق يا

تحديد الحدث وتقييم الة ا ر.

 .2معالجة المخاطر .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %22و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 2.62ةن  % 01.21وب سبة  % 23.20و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل
تاج االستبيان ال اصة بهرا الةكون الرجيسي يتحح ةا يلي:
-

يتم التعرذ علق الة ا ر وتحليلها وات ار اإلبراتا
وةعالبتها.

ى -تقوم كل شركة باست دام ساليى ( تب ى ،ت ي
تقوم الشركة بالتاةين علق صولها لدم شركا

الال ةة لها وةن ثم تحييد ا

 ،ةشاركة ) في ةعالبة الة ا ر ،حيث

التةةين .

 .2األنشطة الرقابية .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %03و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي

 % 0.26ةن  % 01.21وب سبة  % 03.03و ي سبة حعي ة بداد  .وةن الل دراسة
()22
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وتحليل تاج االستبيان ال اصة بهرا الةكون الرجيسي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل
قا القور بةا يلي:
-

ى-
-

الشركة و بيعة عةلها.

وحظ ش ة رصابية وفقاد الحتيابا

يتم تحديد الةسجولية والةساتلة عن ت ير السياسا

والصالحيا

واإلبراتا

ةن الل دليل الواببا

اإلدارية والةالية الري تم وحعة وفق الهيكل الت ليةي.

يتم تحديد از ش ة واإلبراتا
ةتعةدر طلق ةستويا

االست دام.

ر ةالحلا

الرصابية التي تسا م في الحد ةن از

ةقبولة وتوفر الحةاية لةوبودا

الشركة ةن التلذ والحيا

ث-

يتم

ج-

يتم عةل ةقار ة بين ال اصة اإل تابية ال علية وال اصة اإل تابية الة

البحوث التسويقية .

وةقترحا

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
 -اليتم ةرابعة سياسا

اوابراتا

ات الةتعةدر وال ير

وسوت

الةستهلكين الةتعلقة بحودر الة ت في االعتبار ع د طحرات

كل شركة ةن تلك الشركا

صبل طدارر التدصيق الدا لي لتحديد ةا طرا كا

ة.

ةن صبل ةبلس اإلدارر و ةن

الت ال ة اسبة للروذ و شا الشركة .

ى-عدم صيام طدارر كل شركة بعةلية تقييم دوري وة تلم ل لام الرصابة الدا لية ز ها التعد ا شر

ساسي لتحديد از ش ة الرصابية لرلك فإن از ش ة الرصابية التع ي حةان حول ت ير

ةعالبا

الة ا ر.

-ال توبد ةعايير ةست دةة لتقييم لام الرصابة الدا لية.

ث -ال توبد تقارير وصتية ة تلةة عن عيوى الرصابة الدا لية و رفعها لإلدارر العليا بالشركة
إلت ار اإلبراتا

الال ةة لتصحيحها .

ج -اليوبد ت يير في از ش ة واإلبراتا

الرصابية الةست دةة في كل الشركا

از ر في االعتبار الة ا ر البديدر و الت ي ار

علق ساسها يتم ات ار طبراتا

يتحح ةن رلك ن

اك بع

ب ات از ش ة الرصابية وفقاد ل

والتي تدل علق

بالة ا ر و وبه القصور التش يلية التي

تعديل از ش ة الرصابية .

از ش ة الرصابية وفقاد لةت لبا

صا و ية ،ولكن اليتم طتبا

سلوى

داذ والة ا ر وةن ثم تقييةها والتعرذ علق ةدم فاعليتها .وبالتالي

فإن را الةكون غير ة بق بصورر سليةة .

 .6المعلومات واإلتصاالت .

يتحح ةن البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %011و ن الدربة ال علية لهرا الةكون

ي  % 2.20ةن  % 06.31وب سبة  % 33.32و ي سبة حعي ة  .وةن الل دراسة
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وتحليل تاج االستبيان ال اصة بهرا الةكون الرجيسي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل
قا القور بةا يلي:

ةوارد ةالية وبشرية كافية لتصةيم وتش يل وت وير

 يوبد لدم كل الشركاالةعلوةا .

ى -لدم طدارر كل شركة آليا

والةةتة ار والةعار

ال دوا

للحصول علق ةعلوةا
الص اعية .

اربية ةن

لةة

الل الةشاركة في

 -تعتةد طدارر كل شركة علق التقارير الةالية وغير الةالية في الرصابة وتقييم ازدات .

ث -يقوم ةرك

والةعلوةا

الحالية .

وبالتعاون ةظ اإلدارر والةدرات والةول ين في تحديد البيا ا

الةعلوةا

التي يحتابو ها وتش يلها بك اتر وةعالبة ي عيوى صد تلهر في از لةة

ج -لدم ةول ي اإلدارر الةالية والرصابة الدا لية ةستوم ةقبول ةن الةعرفة والةهارر التي يبى
توافر ا لدم الةحاسبين والةدصقين لةراصبة عةل لةة الةعلوةا

ةا قا الحعذ فتتةثل في:
-

ى-
-

ث-

اك صصور في لام الةعلوةا

اليشتةل علق بةيظ ال لم ال رعية.

لدم كل شركة حيث طن لام الةعلوةا

الةست دم

ال يتم التبليغ عن ازةور غير الةشروعة ةن الل الةوصظ اإللكترو ي للشركة .
اك صصور في توفير كافة البيا ا

والةعلوةا

الة اسى والتي تساعد في عةلية الت بة.
ال يوبد آليا

لتوفير ي ةعلوةا

التي تحتابها طدارر الشركة ،ولكن

الدا لية وال اربية ال ير ةالية في الوص

تدعم عةليا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري .

يتحح ةن رلك ن لم الةعلوةا

الةقترحا

ال اصة بهم .

طدارر الة ا ر لدم كل الشركا

واالتصال الةست دةة بتلك الشركا
و

توفر البيا ا

والةعلوةا

االتصال غير واححة والتوبد آلية للحصول علق

الب اتر ةن الةول ين  .وبالتالي فإن را الةكون غير ة بق بصورر سليةة .

 .7المراقبة .

ي ش ة اوابراتا

تساعد في تقدير بودر ازدات وفعالية طدارر الة ا ر ،يتحح ةن

البدول رصم ( )2ن سبة اإلبابة ب عم  %011و ن الدربة ال علية لهرا الةكون ي  % 2.26ةن

 % 06.31وب سبة  % 22.22و ي سبة بيدر  .وةن الل دراسة وتحليل تاج االستبيان

ال اصة بهرا الةكون الرجيسي ةكن تحديد قا القور والحعذ فيه  .وتتةثل قا القور بةا يلي:
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 لدم كل شركة سياساى-

اوابراتا

ةهاةهم ووابباتهم .

دورية وةستةرر يتم ات ار ا ث ات صيام الةول ين بةدات

اك الكثير ةن التقارير الةست دةة في طدارر از ش ة تتكاةل ةظ لام التقارير الةالية .

 -يتم العةل ب لام الةصادصا

وة ابقة ازرصدر الدفترية والتحري عن ال روق والتةكيد علق

ث -يتم االستبابة ل تاج عةليا

ال اربي بشكل ةالجم

ل رصدر الهاةة .

الحصول علق تةييدا

فيةا يتعلق بااللت ام ببع

ةا قا الحعذ فتتةثل في:

التدصيق التي يقوم بها ةراصى الحسابا

الحواب الرصابية .

 ال يوبد لدم صسم الرصابة الدا لية ةا يشير طلق القيام بعةلية تقييم ةستقلة ل لام الرصابةالدا لية .

ى -صيام الةدرات الت يرين بت وي
-

صالحياتهم طلق الةول ين .

اك صصور في توفير الةعلوةا

يتحح ةن رلك وبود بع

والتي ي ب ي علق طدا ار

الشركا

الكافية لةراصبة آدات الةول ين .

اإلبراتا

ال اصة بالةراصبة الةستةرر ل لام الرصابة الدا لية

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري ن تبعل عةلية

التقويم ةستقلة ل لام الرصابة الدا لية بصورر ةستةرر  .وبالتالي فإن

الةكون .

يتحح ةن الل تحليل تاج الدراسة الت بيقية لةكو ا

كلياد ل رحية الدراسة .

اك صصور في ت بيق را

لام الرصابة الدا لية الةقترل تةييداد

النتائج والتوصيات

النتائج:

 .0عدم توافر ازرحية ال كرية وال لس ية إلدارر الة ا ر في الشركا

الص اعية السعودية

لص اعة الحديد التباري ةظ الب ت في ط تشار الوعي وثقافة الة ا يم و ساليى الة ا رر .

 .6عدم وبود ساس سليم لتصةيم اإلبراتا
الةتبعة ةن صبل الشركا

واز ش ة الرصابية وحعذ في بع

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري.

 .1يقظ علق عاتق طدارر كل شركة ةن تلك الشركا

اإلبراتا

ةحل الدراسة ةسجولية عةلية طدارر الة ا ر

ةن الل تصةيم لام للرصابة الدا لية وفقاد إلدارر الة ا ر لةواكبة الت ور الحاصل في بيجة

ازعةال ،كةا يقظ علق عاتق التدصيق الدا لي تقييم تاج
ال لام .

را ال لام لت ويرر وتحقيق داذ
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 .0يقوم صسم الرصابة الدا لية في كل شركة ةن تلك الشركا

ةحل الدراسة بعةليا

الةالي الروتي ية وال يعةل وفق بر اة ةحدد للتدصيق و يسترشد بإبراتا

الواردر في الدليل اإلسترشادي لوحدا

 .3كةا بي

تاج

التدصيق الدا لي .

تدصيق الحسابا

الدراسة والتحليل حعذ لام الرصابة الدا لية في الشركا

الص اعية

السعودية لص اعة الحديد التباري و ن سبى را الحعذ يربظ طلق:
.

عدم وبود كثير ةن الحواب الرصابية حةن عةليا

التدصيق

التش يل اليوةي وعدم ةالجةة

الحواب الرصابية الةست دةة للت ي ار في اللروذ الحالية .

ى .عدم تصحيح وبه القصور في لام الرصابة الدا لية .
 .الةها ار

الال ةة للتوليذ وتدريى الةول ين غير كافية للتعاةل ةظ الحواب

الرصابية وااللت ام بها .

ث .عةال التدصيق الدا لي في كل شركة ةن تلك الشركا

ةحل الدراسة الت ي كافة

ش ة الشركة فحالد عن حعذ دور صسم التدصيق الدا لي في عةلية تقويم لام

الرصابة الدا لية وتقديم التوصيا

بإبرات التحسي ا

التوصيات:

ةن الل تلك ال تاج توصل للباحث طلق التوصيا

الال ةة .

التالية:

 .0حرورر وبود لام رصابي ةحكم يةكن ن يساعد في تحسين ازدات في الشركا
السعودية لص اعة الحديد التباري ةن عةلية طدارر الة ا ر وتو يظ الةسجوليا

للحد ةن الة ا ر.

 .6التركي علق الة ا ر في الشركا

الص اعية

والصالحيا

الص اعية السعودية لص اعة الحديد التباري ةن الل

وبود وت ير ط ار ة هبي ة لم رلك حيث طن طدارر الة ا ر عةلية ت اعلية تتحةن

ةحددر وة تلةة وةتسلسلة ةةا يدعم عةليا

ات ار الق ار ار .

 .1حرورر ط شات لام رصابي يست د علق ةكو ا

ط ار  ERMوتحديد ال

و

وا

الواححة

للةسجولية والةساتلة لبةيظ الةستويا  ،وتوليذ ةعايير ازي و  31000 ،31010في را
الةبال ورلك لإلست ادر ةن ال ةورج الري صدةه الباحث لت ليم وت وير عةل ة هوم لام

الرصابة الدا لية وفقاد إلدارر الة ا ر .

 .0حرورر ت وير ع اصر لام الرصابة الدا لية وفقاد لةا بات في ط ار طدارر ة ا ر الةشرو

للب ة  . COSOويةكن ت بيق ال ةورج الةقترل ةن بل وحظ ساس لكي ية تصةيم
از ش ة الرصابية ةن صبل طدارر الشركة وتقويةها ةن صبل الةدصق الدا لي .
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 .3حرورر شر ثقافة طدارر الة ا ر دا ل ة شل
علق التوصظ والت بة الة هبي بال

ازعةال ووحظ

ة إلدارر الة ا ر تقوم

ر الري يوابه تحقيق از داذ وتحديد و و بيعة ال

وتقييةه وةعالبته ةن الل طدارر الة ا ر بصورر فعالة وةرو ة في التعاةل ةظ الت ي ار

البيجة الدا لية وال اربية .

ر

في

 .2حرورر التةكيد علق ن الركن ازساس إلدارر الة ا ر ال ابحة و الدور ال عال لةبلس
اإلدارر واإلدارر العليا ،حيث يبى وحظ السياسا

واالستراتيبيا

الةتعلقة بإدارر الة ا ر

وتحديد دربة الة ا ر الةقبولة ةن صبل اإلدارر العليا وةن ثم طعتةاد ا ةن ةبلس اإلدارر .

 .2حرورر االعتةاد علق تاج
اإلبراتا

عةليا

طدارر الة ا ر اواعتبار ا شر

واز ش ة الرصابية وتقويةها لتحقيق از داذ الة لوبة للشركة .

 .2حرورر عقد دو ار

تة يلية للةدصقين الدا ليين ةن صبل الهيجا

ةهم في تصةيم

الة لةة لةه ة التدصيق

لت وير ةهاراتهم وتحديث ال رق وازساليى التي يست دةو ها للحد ةن الة ا ر .

 .2حرورر االعتةاد علق الع صر البشري باعتبارر ع ص ادر ةهةاد في لام الرصابة الدا لية ةن
الل وحظ سياسا

سليةة للتوليذ والتدريى وتقييم ازدات وفق ةةش ار

والقيم واز الق والسلوك والك اتر وال برر .

ترك علق ازدات

المراجع العربية:
 -0طب ار يم ،طيهاى لةي .)6112(،التدصيق القاجم علق ة ا ر ازعةال _ حداثة وت ور ،ةكتبة
الةبتةظ العربي لل شر والتو يظ ،عةان.

 -6التةيةي ،ادي .)6112(،ةد ل طلق التدصيق ةن ال احية ال لرية والعةلية ،دار واجل لل شر،
ال بعة  ،1عةان.

 -1الحدرى،

ير .)6101(،علم تدصيق الحسابا  ،دار البداية اشرون وةكو عون ،عةان.

 -0الر يبا  ،علي عبدالقادر .)6101(،تدصيق الحسابا
عةان ،ال بعة الثالثة.

في حوت الةعاير الدولية لرية وت بيق،

 -3الواردا  ،لذ عبداهلل .)6101(،دليل التدصيق الدا لي ،دار الراية لل شر والتو يظ ،عةان،
ازردن.

 -2الكراس ة ،طب ار يم.)6112(،
بولبي.

ر ساسية وةعاصرر في الرصابة علق الب وك اوادارر الة ا رر،

 -2بةيل ،علي توفيق .)6100(،تحسين فاعلية الرصابة الدا لية في لل طعتةاد ط ار طدارر
ة ا ر الةشرو  ،رسالة ةابستير ،باةعة الكوفة ،ال بذ.
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 -2بةعة ،حةد حلةي .)6112(،الةد ل طلق التدصيق والتةكيد الحديث ،دار ص ات لل شر
والتو يظ ،عةان.

 -2بةعة ،حةد حلةي .)6112(،االتبا ا
والتو يظ ،عةان.

 -01لةي ،طيهاى وةبيحين.)6100(،

الةعاصرر في التدصيق والتةكيد ،دار ص ات لل شر

ارق ،صياس ةدم ت بيق التدصيق الدا لي القاجم علق

ة ا ر ازعةال في ةصارذ دولة اإلةا ار العربية الةتحدر والعواةل الةةثرر فيها ،ةبلة العلوم

االصتصادية والتيسير ،العدد .00

 -00لةي ،طيهاى والع ى ،ا ي .)6106(،تدصيق الحسابا
ال بعة ازولق ،عةان.

اإل ار ال لري ،دار واجل لل شر،

 -06ةراب ي ،وال .)6101(،دور التدصيق الدا لي في طدارر الة ا ر الةصرفية ،دراسة عي ة ةن
الب وك لوالية ورصلة ،الب اجر ،باةعة صاصدي ةربال.

 -01يوسذ ،طفر ان عبدالح يل ،)6112(،طدارر الة ا ر الةصرفية ،باةعة اإلسرات ،عةان،
ازردن.
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