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  شكر وتقدير

ر و تقدّ أ       تور االمتنان ألستاذ الفاضل األم بجزل الش  عصام قرستاذ الد

ة علمّة ه لي من دعمٍ ولما قدمّ  ،شراف على هذه الرسالةإلاله لتفّض  ع ورعا  . وتشج

تور حسین دحدوح  ر األستاذ الد ل تقدیر أش الجمیل و لما قدم لي ومن واجب العرفان 

ر وحدها ال تفي حوإ . ملمن دعم ومساعدة إلنجاز هذا الع انت لغة الش العالم  ّ ن 

ّ م و على المتعلّ  ه ال ح  . األستاذ على طال

س وأعضاء لجنة المناقشة على ما         ر والتقدیر لرئ الش سعدني أن أتقّدم  ما 

مستو هذه الرسالة.       یبدون من مالحظات من شأنها االرتقاء 

فوت         ع األساتذة الكرامر و الشه توجّ أن أني وال  ة  العرفان لجم في قسم المحاس

ةفي  ّ  خروا جهداً الذین لم یدّ  جامعة دمش وفي الجامعات األردن م أ أو  معونة في تقد

حة للمس   .اعدة في إنهاء عملي المتواضع هذانص

ل من مد لي ید المساعدةما ال أنس         ر  ، نجاز هذا العملإل وتحملني ى ش

ر وأخص اء...  الذ   زوجي العزز وأوالد األح

  فـاتن                                                                               
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  ختصاراتاال   قـائمة

Activity Based Management  
  إدارة التكالیف حسب األنشطة

ABM  

American Institute of Certified Public Accountants  
  األمریكیین لمحاسبین القانونیینمجمع ا

AICPA  

Association of Syrian Certified Accountants  
  جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة

ASCA 

Certified Internal Auditor  
  مدقق داخلي معتمد

CIA  

Committee of Sponsoring Organizations  
  لجنة المنظمات الداعمة

COSO  
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  محاسب قانوني معتمد
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International Federation of Accountants  
 االتحاد الدولي للمحاسبین
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Institute of Internal Auditors  
معھد المدققین الداخلیین 

IIA 

KMG (Klynveld Main Goerdeler)& Peat Marwick 
  1987جاء االسم من اندماج الشركتین عام 

KPMG 

Public Company Accounting Oversight Board  
  المجلس األعلى لإلشراف على شركات المحاسبین القانونیین

PCOAB  

Syrian Commission on Financial Markets and 
Securities  
 ھیئة األسواق واألوراق المالیة السوریة

SCFMS 

Syrian Insurance Supervisory Commission  
 ھیئة اإلشراف على التأمین في سوریة 

SISC 

Sarbanes-Oxley Act  
   قانون ساربینس أوكسلي للرقابة الداخلیة

SOX  

Statistical Package for Social Sciences 
 الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

SPSS  

Not applicable                                                    ال ینطبق N/A 



 ن
 

  دور مدقّق الحسابات الخارجّي في تقييم المخاطر في شركات التأمين
  -   دراسة تحليليّة - 

یرزان             تور: عصام نعمة قر     إعداد الطالّة: فاتن حّنا    إشراف األستاذ الد

  مستخلص 
ان الدراسة إلى فتهد ات الخارج ب ات التأدور مدق الحسا م المخاطر في شر . میني في تقی

احثة بدراسة  ةولغرض الوصول لهذا الهدف قامت ال ة ُقسمت لشقین: دراسة  تحلیل ق  على إحدتطب
قها من  ات التأمین تم تدق ة (شر یز على أوراق عمل التدقی المتعلقة  تمّ حیث  )،KPMGشر التر

م المخاطر ة تقی قها من قبل المدق الخارجي في عمل دراسة و . بإجراءات التدقی الالزمة والتي تم تطب
ة وسیلة  میدان ان  انات من المدققین الخارجیین في إتم استخدام االستب ة لجمع الب اتب ضاف م

ات التدقی  ة السوروشر الغ عددها  ةالمعتمدة من قبل هیئة األوراق واألسواق المال تب  24وال م
ات تدقی 6فرد و انة 162حیث تم توزع  ،شر انة منها 147تّم إعادة  ،است انة  125 است است

ة برنامج استخدام صالحة للتحلیل ة للعلوم االجتماع    .SPSS الحزمة اإلحصائ
ةالت نتائجالالدراسة إلى  توّصلتو    :ال

ات في سورامدقق في .1 ة ذات الصلة  و الحسا م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل

ات التأمین.  عند تدقی شر

ات في سورامدقققوم  .2 م المخاطر و الحسا ة لها بإجراءات التدقی الالزمة لتقی عند  واالستجا

ات التأمین ش.  مستخدمین تدقی شر ة والمالحظة والتفت ما و االستفسارات، اإلجراءات التحلیل

ار یتواف مع  ة. )315الدولي رقم (التدقی مع ق    وهذا ما أكدته الدراسة التطب

م المخاطر من حیث المالحظة .3 ة لدور المدق في تقی ش یوجد فروقات ذات داللة إحصائ  والتفت

م إجراء عز ذلك  األعمالالمخاطر لصالح تخصص إدارة  لتقی عض إجراءات  إلىوقد  أن 

ة إدارة وتعتمد على  ظروف معینة  التنبؤاإلدارة التي تتخذ للتحو ضد الخطر تكون ذات خلف

ون أصحاب هذا التخصص أقدر على تفهمها.  قد 

احثة          قة، اقترحت ال ناًء على النتائج السا ات مجموعة منو   :أهمها، التوص
ة،  .1 المخاطر التي تتعرض لها الشر ات التأمین  ة اإلدارة للموظفین في شر العمل على توع

. اء التي سیتحملها المدق قلل من األع ة مما  ة، واإلجراءات الوقائ  وآثارها السلب
ن .2 م المخاطر، مما ُم ة تدقی تعتمد على تقی ر استراتیج ام المدققین بتطو المدق من  ضرورة ق

  . تحدید دقی لخطر التدقی
  التأمین. المخاطر، مخاطرالمدقق، تقییم  كلمات مفتاحیة:
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  الفصل األول 

قة اإلطار العام   والدراسات السا

  

  أوًال: المقدمة:

یزًا متزایدًا على موضوع إدارة المخاطر، ولعل هذا   شهدت السنوات األخیرة اهتمامًا وتر
قلیل من  س  ة لعدد ل ان ردًا على ما ُعرف في اآلونة األخیرة من فضائح وٕاخفاقات مال االهتمام 

ات الكبر حول العالم، األ شدة تجاه ضرورة الشر ل من إدارة مر الذ لفت األنظار  ام  ة ق الشر
طرة والمدققین الخارجیین بدور فعال في  ات من أجل الس التعامل مع المخاطر التي تواجهها الشر

ات  ل دولة  التأمینتلعب صناعة حیث  التأمینعلیها. وخصوصًا شر ًا في اقتصاد  س دورًا رئ
ة والتخط المالّي سواء لألفراد أو األسر  التأمینمتطّورة، وُتعتبر منتجات  عناصر مهّمة للحما

ومات أحد وسائل إدارة المخاطر ولوال  التأمین، وُعتبر )12، ص.2009(العجمي،  والمؤّسسات والح
ع األخطار وتوزع الخسائر المادّة الناتجة  التأمینوجود الخطر لما وجد  قوم على أساس تجم الذ 

ذلك فإن عن تحّققها على  عمل على  التأمینالمعّرضین لهذه األخطار، و نظام تعاوني محض 
ین  ع المشتر عض األفراد من خالل توزعها على جم تخفیف وطأة الخسائر المادّة التي تلح ب

ة  نّظم هذا التعاون شر م في الخطر عن طر الحّد التأمینو .  حیث تعمل إدارة المخاطر على التحّ
أقل تكلفة من تكرار ح ة أخر وذلك  ة والتقلیل من حجم الخسائر المتوّقعة من ناح دوثه من ناح

نة   .مم

م المخاطر البّد من الرجوع إلى معاییر            ات الخارجّي في تقی حث في دور مدق الحسا ولل
ة، حیث ار التدقی الدولي ( التدقی الدول ات مع م مخا315جاء في متطّل طر الخطأ ، تحدید وتقی

یئتها) أّنه   :)IFAC ،2012 ،P.268( الجوهر من خالل فهم المنشأة و

م المخاطر            :ما یلي"یجب أن تتضّمن إجراءات تقی

م  - استفسارات من اإلدارة وآخرن داخل المنشأة من المحتمل أن تكون لدیهم معلومات حسب ح
ال أو الخطأ.المدق تساعد في تحدید مخاطر األخطاء الجوهّرة   الناجمة عن االحت

 اإلجراءات التحلیلّة. -

ش." -   المالحظة والتفت



  الفصل األول: اإلطار العام للدراسة
_________________________________________________________________ 

2 
 

  

حث: لة ال ًا: مش   ثان
ات وأجهزة  فرضت التطورات الحدیثة في مجال إدارة المخاطر على مجالس إدارة الشر

ما  اتها. و بیرًا لضمان تحقی أهدافها واستراتیج ة ولجان التدقی دورًا  ة والخارج أن التدقی الداخل
ات ثیرة ومتعّددةتتعّرض  التأمین شر ات فيلمخاطر  ة أمو  ، ونظرًا لدور مدّق الحسا ال حما

ات  المجتمع، لذا تأتي هذه الدراسة ام مدق الحسا م مخاطرالخارجّي لتوّضح مد ق ات  في تقی شر
لة من خالتأمین ن التعبیر عن هذه المش م   : ةالتال تساؤالتالل ال، و

ات الخارجي في مدق  هل )1 ة ذات الصلة الحسا م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل
ات   ؟ التأمینعند تدقی شر

قوم مدق  )2 ات الخارجي هل  م المخاطر عند تالحسا ات بإجراءات التدقی الالزمة لتقی دقی شر
 ؟التأمین

ة: تفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤالت فرع  و
م المخاطر عند تدقی  االستفساراتالمدق إلى  هل یلجأ 1- 2 إجراء لتقی من اإلدارة واآلخرن 

ات   ؟التأمینشر
ستخد 2- 2 م هل  ة من أجل تقی ات م المدق اإلجراءات التحلیل المخاطر عند تدقی شر

 ؟التأمین
م هل یلجأ  3- 2 إجراء لتقی ش  ات المدق إلى المالحظة والتفت المخاطر عند تدقی شر

 ؟التأمین
قوم مدق  )3 ات الخارجي هل  ة للمخاطر عند تدقی الحسا م االستجا بإجراءات التدقی الالزمة لتقی

ات   ؟التأمینشر
  

حث:ثالثًا:    أهداف ال
ات الخارج تهدف ان دور مدق الحسا ات الدراسة إلى ب م المخاطر في شر ي في تقی

  : ما یلي، وذلك من خالل التأمین
ات الخارجي مدق التعرف على مد وفاء  )1 م المخاطر حسب المعاییر الحسا ات تقی متطل

ات المهن  .التأمینة ذات الصلة عند تدقی شر
امالتعرف  )2 ات الخارجي مدق  على مد ق م المخاطر عند بإجراءات التدقی الالزمة لتقالحسا ی

ات   ، وذلك من خالل: التأمینتدقی شر
إجراء لتق االستفساراتالمدق إلى  لجوء 1- 2 م المخاطر عند تدقی من اإلدارة واآلخرن  ی

ات   .التأمینشر
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م استخدا 2- 2 ة من أجل تقی ات م المدق اإلجراءات التحلیل  .التأمینالمخاطر عند تدقی شر
م  وءلج 3- 2 إجراء لتقی ش  ات المدق إلى المالحظة والتفت  .التأمینالمخاطر عند تدقی شر

ام  )3 ات الخارجي مدق التعرف على مد ق م االستجالحسا ة بإجراءات التدقی الالزمة لتقی ا
ات   .التأمینللمخاطر عند تدقی شر

  

حث: عًا: أهمّة ال   را
جزءًا مهمًا ومتكامًال من السوق المالّة التي یلعب فیها دورًا مهّمًا في  التأمینمّثل سوق 

عتبر قطاع  من أهّم القطاعات المالّة والتجاّرة. وقد حدث تطور  التأمیناقتصادّات الدول، بل 
ل خاص في السنوات األخیرة، مّما  التأمینواسع النطاق في سوق  ش ل عام والمحلّي  ش العالمي 

م الخدمة  جدا،  ّةالتأمینأّد إلى تنّوع وانتشار الهیئات القائمة على تقد   . )19، ص. 2006(ر
حیث أّن المخاطر ذات وفي حالة إدارة المخاطر المث ع عملّة إعطاء األولوّات،  الّة، ُتّت

ة تعالج أوًال بینما المخاطر ذات الخسائر األقل واحتمالّة  الخسائر الكبیرة واحتمالّة حدوث عال
عد ما  . من هذا المنطل یبرز دور )rgwww.siironline.o(إدارة المخاطر، د.ت.  حدوث أقل تعالج ف

عاً  ة لها، مت ة مناس م اقتراح استجا مه لتلك المخاطر وتقد ات الخارجّي من خالل تقی  مدّق الحسا
انات إجراءات ومداخل تدقی متعددة،  ض خطر التدقی ومخاطر األخطاء الجوهّرة في الب لتخف

ات  بیر مصالح شر ل  ش التي تتعرض لإلفالس في حال عدم  أمینالتالمالّة التي قد تهّدد و
تاتخاذها اإلجراءات الالزمة للحد من هذه المخاطر، وذلك ُیؤ  ًا على المساهمین والم بین تّثر سل

ل. التأمینعقود    والمجتمع 

  
قة:خامسًا:    الدراسات السا

ة دراساتال  - أ  :العر

سطىدراسة ( .1 عنوان2013، الد مة  )  "إطار مقترح للتفاعل بین أخطار العمل وعناصر الحو
ره  ة". –وأتعاب المراجع ومحتو تقر  التطبی على البیئة المصر

ة الخاصة  هدفت الدراسة شمل التفاعل بین الجوانب االقتصاد إلى بناء إطار متكامل 
ة محل التدقی  ة محل التدقی وخصائص الشر مة، العالقة بین المدق والشر وعناصر الحو

ة التدقی  فسر هذا اإلطار مد جودة تنفیذ عمل . واألثرل   المترتب على محتو تقرر المدق

ار احث على اخت التفاعالت المختلفة بین هذه العناصر والخصائص  ولتحقی ذلك، عمل ال
  ومحتو تقرر المدق في إطار البیئة المصرة.

http://www.siironline.o(
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ة  وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تحدید الشر مة  عتمد على عناصر الحو أتعاب التدقی 
ضًا تبین أن میل المدق مخاطر العمل. أ رت  قین المصرین محل التدقی وخصائص المدق و

ة اإلدارة ومخاطر  ل من حجم الملك فة یرت  إلصدار تقارر تدقی أخر بخالف التقارر النظ
ة.     العمل وأتعاب التدقی غیر العاد

 

م مخاطر 2012دراسة (جاب هللا،  .2 ة إدارة وتقی عة وأهم عنوان "طب ة  األنشطة)  المصرف
 تجاهها". دقودور الم

ة:  األهدافتحقی  هدفت الدراسة إلى   التال
ات بوجه عام، والمصارف بوجه  األعمالتحدید مفهوم إدارة مخاطر   .أ التي تواجه الشر

مها.  ة تقی  خاص، وأهم
ة  .ب ات. ضرورة تفعیل أهم  إدارة مخاطر الشر
ة بوجه عام، وٕادارة    .ج م مخاطر األنشطة المصرف تفعیل دور المدق الخارجي في إدارة  وتقی

ة بوجه خاص.  المخاطر االئتمان
احث  ة:وتوصل ال   إلى النتائج التال

عام  COSOال یوجد مفهوم موحد لمصطلح إدارة المخاطر سواء الصادر عن لجنة    .أ
ا أو البنك ، 2004أو عام  2002 أو الصادر عن معهد المدققین الداخلیین في أمیر

بیر مع  ه إلى حد  م المختلفة  إلدارة مخاطر المنظمة تتشا ما أن المفاه ز األردني،  المر
ة. ة الداخل  مفهوم الرقا

ات مساهمة، وتعتبر الممول   .ب نظرًا ألن المصارف تمثل في حد ذاتها منشآت أعمال أو شر
اق سي ل مة المصارف، حتى أصدرت عن الرئ مدخل حو ازل  ات، فاهتمت لجنة  ي الشر

اته.2006ذلك تقررًا عام  ة أحد آل  ، وتعتبر إدارة مخاطر األنشطة المصرف
، نوع من الخدمات التي توفرها مهنة   .ج ات مهنة التدقی ر الرقابي المحاسبي وأدب ظهر في الف

ان من ضمنها خدمات التأكد. وقد   ، ي للمحاسبین القانونیین، التدقی حددها المجمع األمیر
ان من  مو  المخاطر.  أولها تقی

ه المراجع الخارجي في التأكد من إدارة  ن أن یلع م وفي هذا إشارة واضحة إلى الدور الذ 
م مخاطر  ةوتقی بوجه خاص، دورًا مستحدثًا لخدمات  في البیئة المصرة األنشطة المصرف

 .    التدقی
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ر المالّة على  )2011 ،دراسة (حسن .3 عنوان "أثر تطبی المعاییر الدولّة إلعداد التقار
ات التأمین".   القوائم المالّة لشر

ات التأمین عرض و هدفت الدراسة إلى  ة في شر م الواقع الحالي للممارسات المحاسب تقی
ات التأمین في إطار المع ة لد شر ة إلعداد التقارر السورة، وعرض أسالیب المحاس اییر الدول

ار رقم  ة وخاصة المع وتحدید أثر  تواجهها لد تطبی هذه المعاییر،، وتحدید المشاكل التي 4المال
ة  ات التأمین السورة لتحسین الممارسات المحاسب ة لشر تطبی هذه المعاییر على القوائم المال

ة وتحسین مستو اإلفصاح عن عقود التأمین ف م الحال ات وتقد ة لهذه الشر ي التقارر المال
  المعلومات المفیدة لألطراف المهتمة التخاذ القرارات المالئمة.

ات التأمین، ودراسة میدانّة على   قّة تحلیلّة على عدد من شر  43وقد ُأجرت دراسة تطب
ات الخارجیین الذین د ات التأمین ومحاسبیها ومدققي الحسا ات فردًا من مدراء شر ًا حسا ققوا فعل

ات التأمین   .شر
ة:  وتوّصلت الدراسة للنتائج التال

ة إلعداد   .أ ة على التزامها بتطبی المعاییر الدول ات التأمین السورة في تقاررها المال أكدت شر
مة أصول والتزامات  ق اس  قت طرقًا متنوعة لالعتراف والق ة، لكنها في الواقع ط التقارر المال

  أمین واإلیرادات والنفقات التي تنشأ عن تلك العقود.عقود الت
ار رقم   .ب ات المع متطل ات التأمین السورة  اإلفصاح عن المعلومات  4التزمت شر ما یتعل  ف

ة  اناتها المال الغ الناشئة عن عقود التأمین في ب انات التي تساعد التي تحدد وتوضح الم والب
ة من  والتوقیتعلى فهم المبلغ ن المستخدمی ة المستقبل التدفقات النقد ما یتعل  وعدم التأكد ف

الحد األالتأمعقود  ان                                                                      دنى. ین، لكن ذلك 
مخاطر التأمین على مستو متدنٍ   .ج ات التأمین السورة عن المعلومات المتعلقة   ان إفصاح شر

ّل هذا لم  ة. و م الت  ة تحل جدًا، وترّز اإلفصاح على التحلیل الوصفي لهذه المخاطر دون أ
التالي  ، و ل دقی ش ات  م أخطار التأمین وٕاعادة التأمین التي تواجه تلك الشر سهم في تقو

 التقلیل من هذه األخطار.
ار رقم   .د ة لهذه بزادة اإلفصاح عن مخاطر التأمین ف 4ساهم تطبی المع انات المال ي الب

ساهم  ة إال أّن هذا لم  ة والتأمین ة أوضح وأفضل للمخاطر المال د إداراتها برؤ ات وفي تزو الشر
التالي التقلیل من خطر التأمین في هذه  م خطر التأمین وٕاعادة التأمین، و في تحسین تقو

ات.   الشر
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عنوان "2011(عودة،  دراسة .4 األعمال على جودة قائم على مخاطر أثر منهج التدقی ال) 
 التدقی الخارجي".

 lk rfgهدفت الدراسة إلى تحدید آثار تطبی منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال 
ات التدقی الخارجي ات تطبی  ،شر ات وسلب ات التدقی حول إیجاب ات المفیدة لشر م التوص وتقد

  منهج التدقی على مخاطر األعمال.

انة إذ تكون  واعتمد احث على أسلوب االست اتب ال(مجتمع الدراسة من  ال ) األكبر 13الم
ا عالم علیهم  ) مدققًا وزعت165أّما عینة الدراسة فقد بلغ حجمها ()، يفي األردن (ومعظمها له ارت

ة، طرقة عشوائ انة  انة أ ما نسبته (83حیث تّم استرداد ( االست ) من مجموع %50) است
انات والمعلومات الال انات الموزعة،االست مها لجمع الب اس تّم تصم أداة ق انة  زمة استخدمت االست

احث  انات الدراسة SPSSبرنامج للدراسة، واستخدم ال   .في تحلیل ب
مة  أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر لمفهوم التدقی القائم على مخاطر األعمال في تحقی ق
ه إجراءات التدقی الخارجي نحو  , وفي توج ض مخاطر التدقی , وفي تخف مضافة لعمالء التدقی

ة الجودة ع , وفي التطبی الفعال لرقا ة المدق , وفي دعم استقالل ة في التدقی لى أمور أكثر أهم
ن حسب آراء عینة  ه إال أّنه لم  الرغم من وجود األثر المشار إل أعمال التدقی الخارجي, هذا و
لفة وأتعاب  ة المدق والتأثیر في  ل عام, وخاصة في مجاالت دعم استقالل ش بیرّا  الدراسة 

 .   المدق
اتب  ات أهمها الدعوة إلى إلزام م ر قدرات  یالتدقوقدمت الدراسة العدید من التوص بتطو

ساهم في  ما  ات  ل ما هو حدیث في مجال مهنة تدقی الحسا ة  ل مستمر لمواك ش المدققین 
ات وتعزز الثقة فیها. ر مهنة تدقی الحسا   تطو

 

عنوان2011 ،الطعاني(دراسة  .5 م مد التزام المحاسبین القانونیین األردنیین  )  "تقی
ار التدقی مع انات  315الدولي رقم  اإلجراءات الواردة  في تحدید المخاطر عند تدقی الب

ة".  المال

اإلجراءات الواردة  تهدف ان مد التزام المحاسبین القانونیین األردنیین  الدراسة إلى ب
ار التدقی الدولي رقم  ة 315مع انات المال   .في تحدید المخاطر عند تدقی الب

ل من بیئة  المحاسبین القانونیین األردنیینحیث تناولت الدراسة مد التزام  فهم ودراسة 
ة الداخلي، إضافة إلى دراسة المخاطر الجوهرة ة ونظام الرقا   . الشر
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انةولتحقی هدف ا ة من مجتمع لدراسة تّم إعداد است ، ووزعت على عینة الدراسة المستجو
ون من  للمهنة في األردن، حیث بلغ حجم محاسب قانوني ممارسین  650المحاسبین القانونیین الم

ة مقدارها  250محاسب قانوني، استجاب منهم  275العینة  ة استجا ، أ بنس . %91مدق
احث برنامج  ار  SPSSواستخدم ال انات الدراسة واخت   لفروضها. Tفي تحلیل ب

ة:   وتوصلت الدراسة إلى النتائج التال
ة والتعرف   .أ ة  الداخل ار نظام الرقا اإلجراءات الالزمة الخت یلتزم المحاسب القانوني األردني 

ة.  انات المال ة عند تدقی الب ة الداخل الت النظام التي تحد من مخاطر الرقا  على تفص
ة.  .ب یئتها الداخل ة و فهم الشر  یلتزم المحاسب القانوني األردني 
م مخاطر   .ج اإلجراءات الالزمة لتقی الجوهرة للحد  األخطاءیلتزم المحاسب القانوني األردني 

ة. انات المال ة عند تدقی الب ة الداخل  من مخاطر الرقا
 

عنوان2011 ،مسودةدراسة ( .6 ة   )  ة  في ظل االستجا ة تدقی القوائم المال ر استراتیج "تطو
م مخاطر التدقی ومخاطر األ "لتقی طة في مهمة التدقی ا المعلومات المح  عمال ومخاطر تكنولوج

ة هدفت الدراسة إلى إظهار  ة تدقیأهم ر استراتیج ات  تطو من وجهة نظر مدققي الحسا
ااألردنیین، تقوم على تدقی  ، وتساعد المعلومات مخاطر التدقی ومخاطر األعمال ومخاطر تكنولوج

، وأظهرت عینة الدراسة  افة مراحل مهمة التدقی ة خالل  فاءة وفعال المدق في تنفیذ مهمة التدقی 
ة  ة موافقتها على أهم عة وتوقیت  تدقیالاستراتیج ض المخاطر، وذلك من خالل تغییر طب في تخف

ار أسالیب التدقی التي تتنا ، والمرونة في اخت ة محل ومد إجراءات التدقی سب مع ظروف الشر
ة في حالة ارتفاع مستو المخاطر عن  ، وتساعد المدققین في تحدید إجراءات التدقی اإلضاف التدقی

  المستو المقبول.

  : هوتوصلت الدراسة إلى أن
م مخاطر التدقی ومخاطر األعمال  ایؤثر تقی ر  ومخاطر تكنولوج المعلومات في تطو

ة  ل م تدقیالاستراتیج م مخاطر التدقی في التخط ش عضًا، فیؤثر تقی عضه  مل ل تكامل وم
عتها وتوقیتها ومداها  ة تستجیب طب م  وتنفیذ إجراءات تدقی إضاف وتعدیل  برامج التدقی وتصم
م مخاطر األعمال على قدرة المدققین على اتخاذ قرارات  ، وفي المقابل یؤثر تقی لمخاطر التدقی

م أفضل وأكثر اتساقاً  ؤثر تقی ة، و ة الداخل یئة الرقا ، وزادة فهم المدققین لكل من بیئة العمل و
ا المعلومات على مساعدة المدققین في فهم عناصر النظام المحاسبي، وعناصر  مخاطر تكنولوج

م متكامل لشتى أنواع مخاطر التدقی امهم بتقی ة، لذا ال مفر أمام المدققین من ق ة الداخل  نظام الرقا
  . ة مهمة التدقی فاءة وفعال ة لتزد من  ة تدقی القوائم المال ر استراتیج   عند تطو
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ارات األردن في الخارجي المدق التزام "مد :عنوان )2009 عرار،( دراسة .7  بإجراءات واخت
م ة األخطاء مخاطر تقی انات عند الماد ة" تدقی الب  المال

ة الدراسة هدفت ان إلى الحال ات مدق التزام مد ب ارات األردن بإجراءات في الخارجي الحسا  واخت
م ة األخطاء مخاطر تقی انات تدقی عند الماد ة، ولتحقی الب م تم أهداف الدراسة المال انة تصم  است

ونة   .أسئلة )١٠( منها ل حو  محاور خمسة من م

عة فهم یتعل األول المحور یئتها المنشأة نشأة طب ة و   .الداخل
ة بیئة فهم یتعل والثاني ة الرقا   .المنشأة في الداخل
ارات اإلجراءات یتعل والثالث ة واالخت م المناس ال مخاطر لتقی   .الماد االحت
ع ة یتعل والرا ة فا ات أدلة ومناس   .اإلث

ات أدلة بتوثی یتعل والخامس   .اإلث
انة توزع تم وقد ونة الدراسة عینة على االست ، )١٠٠من( الم انة٥٠إلى( مقسمة مدق  تخص ) است

  .الخارجي المدق تخص ) ٥٠الداخلي، و( المدق
احث برنامج  ار  SPSSواستخدم ال انات الدراسة واخت ار فروضها. Tفي تحلیل ب   الخت

 

المصارف  في المخاطر إدارة في المدق دور": عنوان 2007) ة،وجمع البرغوثي( سةادر  .8
ة ة التجار   ."األردن

اس إلى سةاالدر  هذه هدفت ام مد ق في  المخاطر إدارة في بدورهم الداخلیین المدققین ق
ة، التجارة المصارف أن  النتائج وأوضحت داخلي، مدق ( 138 ) بلغت عینة خالل من األردن
ة التجارة المصارف في المخاطر إدارة في بدورهم قومون  الداخلیین المدققین عال،  مستو  األردن

ة، أنشطة على التعرف المتعلقة تلك انت سةاالدر  تالمتغیر  النتائج أفضل أن ما التعرف  ثم الرقا
ة، بیئة على م وتحدید الرقا ة اتراءٕواج المخاطر وتقی الفعالة  االتصاالت راءإج ثم لها، االستجا

ع ةالمر  الالزمة اإلجراءاتوأخیرًا  المعلومات، وتجم ة ق   .المخاطر إدارة فعال

ات من مجموعة إلى سةاالدر  توصلت ما ات ماإلز  ضرورة أهمها التوص ة الشر صفة  األردن
ة قااألور  بورصة قبل من خاصة صفة والبنوك عامة ة المال إدارة  عن مستقل تقرر بنشر األردن

ضرورة التجارة البنوك تاإدار  سةاالدر  أوصت ما المنشور، السنو  التقرر ضمن المخاطر ة   األردن
اً  ذلك وترجمة المخاطر إدارة موضوع االهتمام  الثقة واالطمئنان من المزد إضفاء في للمساعدة عمل

ة واألسواق للمستثمرن   .المال
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ة:   -ب  الدراسات األجنب

عنوان: Martinis, Fukukawa & Mock، 2011 ( دراسة .1 اكتشاف تأثیر البلد ") 
م علىونوع العمیل   ". التدقی خطة وعلى العمیل خاطرلم المدق  تقی

ا (البلد اختالف ان إذا ما على للتعرف الدراسة هذه هدفت ان أسترال ا العمیل  ونوع) وال
ة( م على تأثیر) خاصة أو عامة شر  ساعات حیث من التدقی خطة وعلى العمیل مخاطر تقی

ات في اختالف هناك ان إذا وما العمل، مة للمخاطر المخططة االستجا   .المق
ة تخط نماذج استخدام على الدراسة هذه اعتمدت ذلك التدقی عمل  العمل أوراق استخدام و

مات وتسع المدق جهد التخط تتضمن التي  أخذ على الدراسة هذه قامت وقد العمیل، للمخاطر تقی
ات في التدقی مهمات من عینات ذلك والخاصة العامة الشر تي أكبر طر عن و  في تدقی شر
ا ان أسترال ا   .وال

ة البلد اختالف أن الدراسة هذه نتائج وأظهرت  تأثیر لهم) خاص أو عام قطاع (العمیل ونوع
م على الت هناك توجد ال وأنه المخططة، التدقی ساعات وعلى العمیل مخاطر تقی  على تعد

ات مة العمیل لمخاطر المخططة االستجا   .المق
  

عنوان: "وضع مAbdullatif & Al-Khadash2010 دراسة (  .2 خل تدقی في د) 
اق: تطبی منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال في األردن"   س

مدخل إلى التدقی من حیث مراحل تطور مناهج التدقی عبر أرعة  احثان دراستهم  بدأ ال
ال, ثم تطرقا إلى استعراض التدقی في البیئة األ ة. أج   ردن

ة تطبی منهج التدقی القائم على مخاطر  ان هدفت هذه الدراسة إلى اكتشاف مد إم
ار اختالف العوامل  عین االعت ة مع األخذ  صًا البیئة األردن ة وتخص األعمال في الدول النام
ة, لقد سعت هذه  ر هذا المنهج والدول النام ة بین الدول المتقدمة التي تبنت إنشاء وتطو البیئ

منهج التدقی القائم على مخاطر الد عض العوامل المتعلقة  ة تطبی  ان راسة إلى معرفة مد إم
اتب  األعمال, وما اآلثار الناجمة عن اعتماد منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال على م
اتب التدقی  , وما مد مالءمة تطبی منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال في م التدقی

ة   . وما تأثیر انخفاض أتعاب التدقی على تطبی منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال. األردن
ات تطبی  اتب التدقی القائم على مخاطر األعمال على مستو احثان إلى أن م توصل ال

ا ثیرًا من م ما توصال إلى أن  ة,  م االعتماد أساسًا على دور مؤسسة التدقی اإلقل تب مختلفة 
منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال مثل  عض العوامل المتعلقة  التدقی لو أردت تطبی 
ارات الجوهرة إن لم  ام بنفس مستو االخت ة فإن ذلك سیؤد إلى الق ة المؤسس ة نظام الحاكم فعال
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ة ونظام ال ة الداخل ة الناتجة عن ضعف في نظام الرقا سبب ضعف الحاكم معلومات ن أكثر 
  المحاسبي.

فة تسمح لهم بزادة  ة ضع ات یهتمون بوجود رقا عض مدیر الشر ما تم التوصل إلى 
أن أكثر المؤسسات التي تطب هذا  الت أفادوا  ثیر من الذین أجرت معهم المقا طرتهم وقوتهم,  س

ل خارجي, وأّن تطبی منهج ال ة ش مثا ل فعلي وٕانما هو  ش قه  تدقی القائم على المنهج ال تط
ة حیث یتم رفع التكالیف مقابل منافع محدودة, إن عدم  ة رفاه مثا مخاطر األعمال في األردن 

ضرورة تطبی  بیرة من المدققین  عدم رغبتهم في تغییر  إلىالجدید یؤد  المنهجاقتناع شرحة 
قاء العمل دون زادة جهود التد ة في  ة, والرغ ات مناهج التدقی التقلید السلب قی وعدم االهتمام 

ثیر ممن أجرت معهم  ر  ة من عدم أخذ مخاطر األعمال على محمل الجد, و ة المترت القانون
امل إذا تمت زادة  ل  ش طب  ن أن  م الت أن منهج التدقی القائم على مخاطر األعمال  المقا

م وتدرب المدققین في دول العالم مؤسساتجهود  ة لضرورة التطبی  التدقی بتعل وٕاعطاء األهم
  الكامل.

  

عنوان "أسلوب استخدام جهد المراجعة واألتعاب في ظل ) Bell et al.، 2008( دراسة .3
  مدخل التدقی القائم على خطر األعمال".

انات الخاّصة ب( استخدام الب احث في هذه الدراسة  ) عملّة مراجعة منّفذة 165قام ال
عمل المراجعة وف في  2002في عام  ّة، ثالثة اقتراحات منها تتعّل  ات المتحدة األمر الوال

  مدخل خطر األعمال:
ماًال.  .أ ستخدم عمل أكثر   إّن مدخل التدقی القائم على خطر األعمال 

طة بخطر أعمال مقّم على أّنه مرتفع، فإّن تقدیر   .ب انت االلتزامات مرت في حال 
س فهم المر  ع  اجع للمنظّمة الخاضعة للمراجعة.إجمالي الخطر 

ات الجهد، ُتعتبر العالقة بین خطر األعمال المقّدر ومستو   .ج ل مستو من مستو عند 
 الجهد إیجابّة.

ما توّصل إلى أّن  قة،  احث إلى دلیل تجربّي منسجم مع االقتراحات السا لقد توّصل ال
انات النفقات إجمالي الجهد المستخدم في العینة أقل وف مدخل خطر  ما تّم تحلیل ب األعمال. 

ل جوهر من النفقات المتوّقعة في حال  ش أّن نفقات المراجعة أقل  االلتزامات توحي  المتعّلقة 
  عدم استخدام مدخل خطر األعمال.

ًال على أثر مدخل التدقی القائم على خطر األعمال،  حث دل وفي النتیجة، تقدم نتائج ال
فاءتها.   وُتبد األثر الم ة المراجعة و   حتمل لهذا المدخل على فعال
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"إدراك المراجعین الداخلّیین لدورهم في  :عنوان )Sarens & Beelde،2006( دراسة .4
ّة". ات البلج ّة والشر ات األمر   إدارة المخاطر: دراسة مقارنة بین الشر

هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـّرف علـى مـد إدراك المـراجعین الـداخلّیین، للـدور المطلـوب مـنهم 
قهـا وتحلیلهـا، عـن  انات التـي تـّم توث ع الب ه في مجال إدارة المخاطر، وقامت الدراسة على تجم ام  الق

ات مختلفـة النشـ الت الشخصّة مع رؤساء المراجعـة الداخلّـة فـي عشـر شـر ، وتوّصـلت طر المقا ا
ــداخلّیون بــدور محــدود فــي إدارة المخــاطر، وأّنهــم یتطّلعــون إلــى  قــوم المراجعــون ال ــا  إلــى أّنــه فــي بلج
ون أّن  فــة المراجعــة الداخلّــة فــي هــذا الصــدد، وأّنهــم یــدر مــة وظ ــان ق اتهم، لتب تهیئــة الفــرص فــي شــر

ــن أن یلعــب دوراً  رائــداً  فــي مجــال ضــ  م المخــاطر مــن خــالل إحاطتــه بهــا وأّنــه المراجــع الــداخلّي 
ّـة فـإّن المـراجعین الـداخلّیین  ـات المتحـدة األمر ام بدور رسمّي في هذا المجال، أّما في الوال نه الق م

ة الداخلّة  ة لفحص نظم الرقا النس م وٕابداء الرأ الموضوعّي  ون أهمّة التقّی ات اإلفصـاحیدر  ومتطل
ة الداخ قًا لما جاء في قانون عن فعالّة الرقا   .SOX (Sarbanes Oxley)لّة، ط

  

م المدققین للخطر"  عنوان: Sun,2004) ( دراسة .5 ع تتعل بتقی   "ثالث مواض
سي الهدف إن ر هو الدراسة لهذه الرئ م نماذج وتحسین تطو  اً تحدید المخاطر، والمتعلقة تقی

 األول القسم عالج ثالثة أقسام، إلى الدراسة هذه تنقسم. المعلومات أنظمة أمان ومجال المهتمة آراء
قترح م المعلومات، والقسم الثاني أنظمة أمان مخاطر لتحلیل البدیلة الطرق  و  المتصل األداء تقو
ة المدققین آراء ة للتنبؤ والنماذج المعن ر الدراسة تعرض هذه اإلفالس. اإلحصائ  نموذج تطو

عض طر عن (Hopwood et al,1994)موجود  إحصائي ة عوامل مساهمة   غیر المحاس
ة ار وٕایجاد المال  نموذج استخدام من المحتمل إنه النتائج تقول. و اإلجهاد لتعرف أفضل مع

ة معین إحصائي ن مقارنة، معینة لعمل تكلفة ونس م ة آلراء و  أو أفضل تكون  أن المدققین المعن
ة النماذج من أقل أو متشابهة، ات الستخدام اإلرشاد العملي الثالث القسم یزود . اإلحصائ  ش

انا طة  س س   .تنبؤات اإلفالس في (BNs) (naïve Bayesian Networks)ال
ة طرقة الدراسة تقترح: أوالً  ار على تساعد التي تجرب عدة  من اإلفالس تنبؤات اخت

 واستخدام أكثر المجتمعة المتغیرات توزعات أن افتراض على الطرقة هذه محتملة. تعتمد متغیرات
عي أمر هو التنبؤات نموذج في متغیر من ة  نموذج إن. طب طة Bayesianش س ره قد ال  تم تطو

ة الطرقة استخدام   Ten-fold.تحلیل  في جید ألداء وجدت والتي التجرب
ا  عة المتغیرات تمییز تم التي المراحل عدد ان ما إذا تحلل الدراسة :ثان  تأثیر لها المتتا

ان أداء في س ا ة  طة ش س عة المتغیرات نموذجة أن عن الدراسة شفت وأخیرا،. ال  مع المتتا
عة ة أداء من حسن أو طور ال تمییزها من بدال التوزعات المتتا ان ش س طة ا س   .ال
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" عنوان: (William, 2003 ) دراسة .6 م المخاطر عند التدقی  "إجراءات إدارة وتقی
مة ضافةإ في التدقی مهنة دور على التعرف إلى سةاالدر  هذه هدفت  خالل من للمشروع ق

ة على تأكیدها م عمل  األشخاص من فر توفیر أن على سةاالدر  وأكدت للمخاطر الذاتي التقی
زون  م على یر   .المرسومة األهداف تحقی في الموظفین بتأثیر الوعي وزادة للمخاطر الذاتي التقی

ة نظام أن، سةراالد نتائج ومن ع تحلیل یتطلب القو  الداخلي الرقا طة رالمخاط جم  المرت
ة نظام وأنوع، المشر  أنشطة ة الرقا ات یتأثر الداخل اس منهج  أنواع من نوع لكل والض الق

ة التخط وعند المخاطر م یتم أن یجب المخاطر على للرقا حدد خطر ل مستو  تقی ات و  الرقا
ة ة الخبرة مستو  وتحدید المخاطر لتخفیف المناس   .األنشطة تلك لتنفیذ المطلو

ات ومن م المخاطر عند االهتمام ضرورة ،سةاالدر  توص  التدقی مهنة أن حیث التدقی بتقی
ض في الكبیر األثر لها  منه الصادرة التقارر تحلیل خالل من حدودها دنىأ إلى المخاطر معدل تخف

اس التنبؤ على القدرة تعطي والتي   .المخاطر وتحلیل وق
 

"تحلیل مضمون استراتیجّة العمیل وعملّاتها:  :عنوان )Kotchetova )2003دراسة  .7
م الخطر وتخط المراجعة".   أثرها على تقی

ار الفرضیتین التالیتین:  اخت  قامت هذه الدراسة 
م الخطر.إّن   .أ  تحلیل مضمون استراتیجّة العمیل أكثر فائدة للمدق في تقی

مات أكثر دقة لمخاطر أعمال   .ب قّدمون تقی ستخدمون التحلیل االستراتیجي،  إّن المدققین الذین 
ختارون إجراءات مراجعة أكثر فعالّة.  العمیل ومخاطر التحرفات المادّة، و

 لتالّة:وقد توّصلت الدراسة إلى النتائج ا
إّن تحلیل مضمون استراتیجّة العمیل یؤد إلى تحقی دّقة أعلى في تقدیر خطر التحرفات   .أ

 المادّة على مستو الشخصّة المعنوّة وعلى مستو عملّاته على حد سواء.
ما یتعّل   .ب إّن تحلیل استراتیجّة العمیل تؤّد إلى انحرافات أقل عن المستو المحّدد ف

مات ا  لخطر المالزم.بتقی
ماتهم لمد قوة البیئة الرقابّة تكون   .ج ز المدققون على استراتیجّة العمیل، فإّن تقی عندما یر

 أكثر دقة.
ح تكون أكبر، على نحو هام، في حال عدم   .د ل صح ش إّن حجم إجراءات المراجعة المختارة 

 إنجاز التحلیل االستراتیجي.
ل تحذیر، ولكّنها تضمن استفسار  ار إجراءات المراجعة رما تش اخت إّن نتائج الدراسة المتعّلقة 
م المخاطر ال تعتبر  حیث أّن تعدیل المناهج المستخدمة من أجل فهم أعمال العمیل وتقی مستقبلي، 

ر الصلة بین المخاطر المقّمة وٕاجراءات المراجع امل ما لم یتم تطو ل  ش   ة المالئمة.   ناجحة 
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قة:  ة عن الدراسات السا مّیز الدراسة الحال  سادسًا: ما 
ات الخارجّي وٕاجراءات  ز على دور مدّق الحسا أنها تر قها من دراسات  تتمیز هذه الدراسة عما س

م مخاطر  عها لتقی ات التأمین األعمالومداخل التدقی المتعددة التي یت م اقتراح ، في شر وتقد
ة لها ة مناس ة  ،استجا ض قدر المستطاع من 330و 315وذلك وف معاییر التدقی الدول ، للتخف

ات  بیر مصالح شر ل  ش التي تتعرض لإلفالس في حال  التأمینتلك المخاطر التي قد تهّدد و
ًا على المساهمین والم تتبین عدم اتخاذها اإلجراءات الالزمة للحد من هذه المخاطر، وذلك ُیؤّثر سل

ل.  التأمینعقود  عة تما تتمیز هذه الدراسة والمجتمع  قة على  طبیمتا إجراءات التدقی السا
ة تأمین م النتائج، شر ة لتعم  نتائجومن ثم تحلیل  معینة على أرض الواقع، ودعمها بدراسة میدان
زت الدراسات األخر على إدراة مخ ووضع المقترحات.الدراستین،  ة في حین ر اطر األعمال والرقا

ة، وأجرت في بیئات عمل مختلفة.     الداخل
  

عس حث: ضو ًا: فر ا   ال
اغة فرضّاتها على النحو التالي: ن ص م   لتحقی أهداف الدراسة 

  :الفرض األول 
ات الخارجي في مدق ال " ة ذات الصلة عند الحسا م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل

ات    ".التأمینتدقی شر
سي الفرض     :الثاني الرئ

ات الخارجي قوم مدق ال " ات الحسا م المخاطر عند تدقی شر بإجراءات التدقی الالزمة لتقی
 "التأمین

ن دراسة هذا الفرض م ة: وضمن خالل الفر  و ة التال  الفرع
م المخاطر عند تدقی  االستفساراتیلجأ المدق إلى ال  1- 2 إجراء لتقی من اإلدارة واآلخرن 

ات   .التأمینشر
ات ال  2- 2 م المخاطر عند تدقی شر ة من أجل تقی ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل

 .التأمین
ات یلجأ ال  3- 2 م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش  المدق إلى المالحظة والتفت

  .التأمین
    :لثالثا الفرض

ات الخارجي قوم مدق ال " ة للمخاطر عند تدقی الحسا م االستجا بإجراءات التدقی الالزمة لتقی
ات    ".التأمینشر
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   التأمینإدارة مخاطر الفصل الثاني: 
حث    :التأمینصناعة  ةاألول: ماهّ الم

  .التأمینمفهوم  أوًال:                  

ًا:                    ة للتأمین.ثان   الخصائص األساس

سّة للتأمین.ثالثًا:                      األنواع الرئ

عًا:                  ا را   .االقتصادّة االجتماعّة للتأمینالمزا

ات خامسًا:                   .التأمینوظائف شر

              

حث الثاني: إدارة مخاطر األعمال:   الم

ة مخاطر األعمال أوًال:                     .ماه

ًا:                    ة إدارة مخاطر األعمال.ثان   ماه

  .إدارة مخاطر األعمال مراحلثالثًا:                   

                                

ات  حث الثالث: المخاطر في شر ة إدارتها: التأمینالم ف   و

ات  أوًال:                     .التأمینالمخاطر التي تتعرض لها شر

ًا:                   ات إدارة ال ثان   .التأمینمخاطر شر

  في سورا. التأمینواقع ثالثًا:                   
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  الفصل الثاني
  التأمینإدارة مخاطر 

  
ات  التأمینقوم  رة التعاون المفید، فمنذ وجد اإلنسان وهو یتعرض لتحد في أساسه على ف

عة عضها من فعل الطب ه اإلنسان ومنها ما هو ناجم عن  ومخاطر  عضها من فعل اإلنسان مع أخ و
ان یتحمل العدید منها  حیث  ه،  ات والمخاطر متفاوتة في قوتها وتأثیرها عل . هذه التحد اب أخر أس
ه تحملها لوحده، األمر الذ اضطره إلى التعاون مع غیره  ون متعذرًا عل انًا  مفرده وال زال، وأح

ة. لمواجهة تل ة وحتى المعنو ة في تحمل نتائجها الماد ة والمشار صورة جماع   ك المخاطر الكبیرة 
صر التأمینهذه هي القاعدة التي انطل منها النظام  اته والذ یجسد حالة من الت ي منذ بدا

افة أفراد ال طة لمواجهة األخطار الكبیرة المحتملة الوقوع والتعاون على مواجهتها من قبل  جماعة والح
  المعرضین لتلك المخاطر.

  
حث األول:   :التأمینماهّة  الم

رة التعاون الطوعي بین أفراد الجماعة الواحدة لمواجهة خطر  التأمینقوم  في جوهره على ف
ل مره له  ش عض إال  صیب واحدًا أو أكثر منها وقد یتعذر تحمله من قبل ذلك ال حتمل أن  ما 

ین في  ع األفراد المشتر التعاون یتم توزع مقدار الخطر على جم مة، ف ات جس تضح  التأمینو
نسب معقول ل و ش افة أفراد الجماعة  ن تحملها حیث یتم تحمل الخسارة الواقعة من قبل  م ة 

القدر  ون قبل وقوع الخطر للحیلولة دون وقوعه  مشترك فتخف وطأتها علیهم مجتمعین. والتعاون 
شرة الناتجة عنه. ة وال ة في تحمل الخسائر الماد عد وقوعه حیث تتم المشار   المستطاع أو 

  :التأمینهوم مف أوًال:
ن تعرف  م من خالل وجهة نظر العدید من فروع  التأمینال یوجد تعرف وحید للتأمین، ف

 المعرفة، والتي تتضمن: القانون، االقتصاد، التارخ، العلوم االكتوارة، نظرة الخطر، وعلم النفس
جدا،     .)51، ص.2006(ر

 على أّنه: "عملّة فنّة تزاولها منظمة مهمتها جمع أكبر التأمینفقد عّرف فقهاء المصرین 
ما بینها وفقًا لقوانین اإلحصاء.  عتها عن طر المقاصة ف عدد من المخاطر المتشابهة وتتحّمل ت

ًال عنه  )التأمینالمستفید من المؤمن له ( –ومن مقتضى ذلك حصول  عّینه بد في حال  –أو من 
ة  تحق الخطر المؤمن منه على األقسا المتف  التأمینعوض مالي تدفعه شر مقابل وفاء األول 

قة عل على الجانب الفني حیث یرّز هذا التعرف . )13، ص.2000(عبد هللا،  "التأمینیها في وث
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ة اإل ز التعرف التالي على اإلطار القانوني لعمل  التأمینیلي: " ما التأمینحصائي للتأمین، بینما یر
طرفین هما المؤمن والمؤمن له، والغرض منه درء الخطر عن الطرف الثاني في حالة هو اتفاق بین 

ه نتیجة وقوع هذا الخطر،  ة تتناسب مع األضرار التي تلح  ضات مناس وقوعه وحصوله على تعو
ناًء على ذلك فإّن هذا اال ما ُینشئ التو ض  حصوله على تعو زامًا على تفاق ُینشئ حقًا للمؤمن له 

ة  الغ مال قوم المؤمن له بدفع م ض. وفي سبیل استكمال هذه الحلقة ال بّد أن  المؤمن بدفع هذا التعو
التزاماته" ن للمؤمن الوفاء  م   .)6، ص.2002(طعمة،  في صورة أقسا أو غیره حتى 

ن تعرف  م على أّنه: "نظام أو وسیلة للتعاون بین مجموعة من األفراد  التأمینما 
عضهم عند تحق الخطر  ة الخسائر المادّة التي یتعرض لها  هدف إلى تغط المعرضة لألخطار، و

مة قس  الذ یتناسب مع  التأمینالمؤمن منه وذلك خالل مّدة محّددة، مقابل التزام المؤمن له بدفع ق
فو،  لها" درجة الخطورة المعّرض ر، والس   .)97، ص.2009(أبو 

شتمل على  قة نجد أّن أ مفهوم للتأمین    : يما یلمن التعارف السا
اسه وتقدیر الخسائر التي تحدث  تعاون  - ن ق م مجموعة من األفراد لمواجهة خطر محّدد (

 سبب هذا الخطر).
د الحدوث. - س مؤ ون احتمالي ول  أن الخطر یجب أن 
ل  - مة ما یدفعه  انّة تحدید ق  فرد من المجموعة.إم
ة الخطر. -  تحدید مدة تغط
مة الشيء المعّرض للخطر. -   تحدید ق

ة للتأمین:ثان    ًا: الخصائص األساس
قبناًء على التعار  ن القول ، ةف السا ة:  إن للتأمینم جدا، الخصائص اآلت ، 2006(ر

  )54-51ص.

ع الخسائر: .1 ة في الخسائر هي جوهر  تجم ع أو المشار ع هو توزع التأمینالتجم . فالتجم
ل  متوس  ووفقًا لذلكالخسائر التي حدثت للقلة على المجموعة  یتم استبدال الخسارة الفعلّة 

بیر من الوحدات المعرضة للخطر،  ع عدد  ع على تجم شتمل التجم الخسارة. إضافة لذلك، 
ة.  بیر للخسائر المستقبل ل  ش م تنبؤ دقی  ن استخدام قانون األعداد الكبیرة لتقد م لذلك 

بیر من الوحدات الم ون هناك عدد  ل مثالي، یجب أن  ست -تشابهة المعّرضة للخطر ش ول
ق ع على: -  ةالضرورة متطا ذا ینطو التجم  والتي تتعّرض لنفس مصادر الخسارة. ه

لها. - ة الخسارة من جانب المجموعة   مشار
عض الدقة بناء على قانون األعداد الكبیرة. - ة ب الخسائر المستقبل  التنبؤ 
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ة: .2 ة هي الا سداد الخسائر العرض تي تكون غیر منظورة وغیر متوقعة وتحدث لخسارة العرض
ةبتعبیر -نتیجة للصدفة  قانون األعداد الكبیرة مبني  -آخر، یجب أن تكون الخسارة عرض

ل عشوائي.على فرض أن الخسائر تكون  ش ة وتحدث   عرض
استثناء  نقل الخطر: .3 الذاتي، تشتمل  التأمیننقل الخطر هو عنصر جوهر آخر للتأمین. و

حت من المؤمن  التأمیندائمًا خطة  عني أن یتم نقل الخطر ال قة على نقل الخطر، وهو  الحق
ة  ز مالي أقو من المؤمن له )، التأمینله إلى المؤّمن (شر ل نموذجي في مر ش ون  والذ 

ل مع ش حتة التي یتم نقلها  تاد إلى المؤمنین لتحمل الخسارة. ومن وجهة نظر الفرد، األخطار ال
ا المسؤولّة. رة، المرض، العجز، دمار وسرقة الممتلكات، وقضا  تتضّمن خطر الوفاة الم

ض: .4 ض  التعو عني إعادة المؤمن له إلى الخاصّة األخیرة للتأمین هي تعو ض  الخسارة. والتعو
ذا، إذا احترق منزلك في حر  ًا. وه زه المالي الساب لحدوث الخسارة تقر قة مر  فإن وث

سبب إهمال في  التأمین ، وٕاذا تّمت مقاضاتك  زك الساب سوف تعّوضك أو تعیدك إلى مر
الغ التي  سدد هذه الم ة لك سوف  النس ارات  ارة ما فإن تأمین المسؤولّة عن الس تشغیل س

ًا بدفعها.  ُألزمت قانون

سّة للتأمین: ًا: ثالث       األنواع الرئ
مات التي یتم على أساسها تحدید أنواع  ات  التأمینتتحدد التقس وفقًا  التأمینالتي تزاولها شر
  )12-11، ص.2011(فّاض، للغرض المستهدف من تحدید تلك األنواع على النحو التالي: 

ة القانونّة: م النشا  من الناح عة القانونّة لعقد التأمینیتم تقس ي من وجهة نظر الطب
ذلك فإّن أنواع التأمین شمل:  التأمین. و ن أن  م   في هذه الحالة 

اة. التأمین .1  على الح
اء. التأمین .2  على األش
 مقابل األضرار والمسؤولّات. التأمین .3

ة الفنّة:و  م النشا  التأمینمیل خبراء  من الناح عًا لألخطار التأمینإلى تقس ي إلى أنواع ت
اطات لهذه  ذلك لغرض تقدیر األموال التي یجبالمؤّمن ضدها واحتماالتها و  احت االحتفا بها 

  وفقًا لهذا الغرض إلى:  التأمینخطار. وتنقسم أنواع األ
اة. التأمین .1  على الح
ن األموال. .2  تأمین تكو
الحر والنقل وما إلى ذلك.  التأمین .3  ضد المخاطر العاّمة 
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ة  ونه  التأمیناالقتصاد ینظرون إلى  رجال فإن االقتصادّة:أّما من الناح من وجهة نظر 
ة حفا على الممتلكات والقدرة  ادخارةعملّة  ةأو عمل م عملّات  اإلنتاج  التأمینلها، لذلك یتّم تقس
  إلى: 

ع مدخرات األفراد لحین حلول مواعید استحقاقها.االدخار  التأمین .1 ه تجم  : والذ یترّتب عل
ة بهدف الحفا ع التأمین .2 قصد بهذا النوع من لى الممتلكات وقدرتها اإلنتاج افة  التأمینو

 مقابل المخاطر المحتملة. التأمینأنواع 

ع ا االقتصادّة االجتماعّة للتأمین:: اً را   المزا
صفته من أكثر الوسائل فعالّة في مجابهة األخطار على خل ، التأمینائد و فال تقتصر 

األمان في نفوس  اتهم والمحافظة على ثرواتهم (سواء المحق الشعور  األفراد وٕازالة الخطر من ح
اع) وٕاّنما تمتد فو منها أو ا أسره التأمینائد لمنتظر من الض من  . فالفرد ما هو إال جزءإلى المجتمع 

ه  طین  ه وعلى المح س ذلك عل ه ضرر انع المجتمع إذا صلحت أحواله ازدهر المجتمع وٕان أصا
ما ل. وف قّدمها  وعلى المجتمع  فو،  للفرد في المجتمع: التأمینیلي أهم الفوائد التي  ر، والس (أبو 

  )117-114، ص.2009
ة المختلفة: .1 المشروعات االقتصاد ام  ع الق  عد هناك مجال للتردد في إنشاءحیث لم  تشج

اع األموال المستثمرة فیها نتیجة لتحق الكثیر من  سبب الخوف من ض هذه المشروعات 
حتة مثل الحر والسرقة.    األخطار ال

لألفراد والمشروعات االقتصادّة فور  التأمینقّدم  ضمان استمرار المشروعات االقتصادّة: .2
أصول أخر  ة الستبدال األصول التي لحقتها الخسارة  الغ الكاف تحق الخطر المؤمن منه الم

ه من التوقف عن العمل. التالي تحم  جدیدة، و
ة  .3 ادة الكفا ةز اة التأمینف :اإلنتاج عث األمان  یؤد إلى إزالة الخطر من ح األفراد مما ی

یرهم وطاقتهم في والطمأ یز تف نهم من تر م نینة في نفوسهم بخصوص المستقبل األمر الذ 
 العمل وابتكار واستحداث الوسائل الكفیلة بزادة اإلنتاج وتحسین مستواه.

وسیلة لالدخار: التأمین .4 اة  صفة  التأمینعتبر  على الح اة وسیلة ادخارة هاّمة و على الح
ة نظرًا لما یتمیز  ًا تجعل  التأمینخاّصة في الدول النام اة من صغر أقساطه نسب على الح

ارًا  التأمینمقدور الكثیر من األفراد بهذه الدول االدخار للمستقبل من خالل  اره ادخارًا إج اعت
ما تكون من مدخرات. هذا إلى جانب أن  عن االدخار أو سحبوأقل عرضة لخطر التوقف 

عادل مبلغ  مبلغ  ة فورة  قدم للمؤمن له حما الكامل،  التأمیناالدخار في صورة تأمین 
الغ المدخرة عن طرقه إلى مستو معقول إال  بخالف أ برنامج ادخار آخر، لن تصل الم

لة.     عد مدة طو
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ل المشروعات االقتصادّة: .5 اة  التأمینصفة عامة، وهیئات  التأمین تمثل هیئات تمو على الح
سعى إلیها األفراد والهیئات للحصول على  ل التي  صفة خاّصة مصدرًا من مصادر التمو

اع طرقة القروض الالزمة لهم ات تنشأ نتیجة ات اط رجع ذلك إلى ما یتراكم لدیهم من احت . و
ة   التأمینة في السنوات األولى فتلجأ هیئات تأمینالالقس المتساو والذ یزد عن تكلفة الحما

 إلى احتجاز الجزء الزائد في السنوات األولى واستثماره لسد العجز في السنوات األخیرة.
م االئتمان: .6 التقس وذلك من خالل  تدع ائعین  ُقّدم تأمین االئتمان خدمة جلیلة للمقرضین وال

املة في حال الغ ضمان حصولهم على مستحقاتهم  ة وفاة المدین أو المشتر (من خالل م
قدم خدمة جلیلة لكًال من الدائن والمدین على حد سواء.التأمین  ) وال شك أّن تأمین االئتمان 

ة والمنع: .7 ر طرق الوقا ة في تطو هم بإرشاد المؤمن لهم وتوعیت التأمینتقوم هیئات  المشار
رها غرض الحد من فرص وقوع الخطر والتقلیل من  األسالیب الحدیثة التي تّم اكتشافها وتطو

ات على تطبی طرق  الخسائر التي تحدث نتیجة تحق الخطر. ما أّنها تحث األفراد والشر
اع هذه الطرق. ات قوم  ض األقسا لمن  ة والمنع عن طر تخف  الوقا

عض المشاكل االجتماعّة: .8 م الحلول ل ة التأمینتقدم نظم  تقد ات االجتماعّة الوسیلة العمل
ة على انقطاع الدخل نتیجة العجز أو الوفاة أو التقاعد، وفي  ة المترت لمواجهة الخسائر المال

ون نظام  ر على ضر تالم أفضل وسیلة لضمان حصول التأمینمجال المسؤولّة المدنّة 
ض المستح له.   التعو

ات خامس   :التأمینًا: وظائف شر
شراء األنواع المختلفة من  على  التأمینعلى الممتلكات و  التأمینمثل  التأمینقوم الناس 

اة و  ة ضد األخطارات وذلك من أجل توفیر الحمالتأمینالصحي وغیرها من  التأمینالح والخسائر  ا
ن شر  ات التي قد تضعهم في حالة عدم استقرار ماد أو تعرضهم ألزمات مالّة خانقة. وحّتى تتم

ة  التأمین مجموعة من الوظائف، أهمها التأمینمن توفیر الحما ات   :يما یلة للناس، تقوم هذه الشر
 ،   )90- 89، ص.2007(المصر

عني التسعیر هنا وضع أسعار ألنواع  التسعیر: .1 من  المختلفة. إّن تسعیر األنواع المختلفة التأمینو
ة الصناعّة على  التأمین ًا عن تسعیر األنواع األخر من المنتوجات. فالشر ل یختلف اختالفًا 

ع منتوجاتها وتعرف مقدار الرح في األسعار  سبیل المثال تعرف تمام المعرفة وسلفًا تكلفة تصن
ات  س شر ع انت األقسا التي  التأمینالتي تضعها لهذه المنتوجات  ما إذا  التي ال تعرف ف

عد انتت ة علیها إال  ضات المترت ة مصارفها ودفع التعو ة لتغط اف هاء ستوفیها من المؤمن لهم 
ة أ مدة  حّدد أسعار  .التأمینفترة التغط حسب و "،  التأمینإّن الشخص الذ  ُیدعى "اكتوار

ة  ع أنشطة شر ه في جم ؤخذ برأ ات و عمل  التأمینوهو شخص متمرس في علم الراض التي 
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ما في ذلك التخط و  ما فیها  قوم االكتوار ف حاث المختلفة. و األ ام  یتعل التسعیر والق
اة بدراسة اإل ات واألمراض والحوادث والمتقاعدینبتأمینات الح الوالدات والوف . حصاءات الخاصة 

اة و  قوم االكتوار بناء على هذه المعلومات بتحدید أسعار تأمینات الح الصحي. وُراعي  التأمینو
ضات و  ة لدفع التعو اف ضعها  عض الرح  تحقیاالكتوار في ذلك أن تكون األسعار التي 

ات  اة  التأمینومنافسة شر ما یتعّل بتأمینات الح . وف ضاً األخر قوم االكتوار بتحدید  أ
ة  ة لشر ات الضروّرة لمواجهة االلتزامات المستقبل اط  ,Wiening, and Cheryl( التأمیناالحت

2003, p.109(   . 

ب طالبي  االكتتاب: .2 ار وتبو ة اخت اسة محددة تقرها  التأمینإّن االكتتاب هو عمل موجب س
ة  اتها وأهدافها. وضامن  التأمینشر ة  التأمینحسب غا ة (شر ه) هو الشر تتب لد ) التأمین(الم

ع محفظة التأمینالتي تقرر قبول أو رفض طالب  س لالكتتاب هو تجم . وٕاّن الهدف الرئ
ار وقبول  التأمین(مجموعة) مرحة من وثائ  ه على اخت تتب لد حرص الم المختلفة. ولذلك 

سعى إلیها. التأمینعض أنواع  عض اآلخر منها للحصول على المحفظة المرحة التي   ورفض ال
ا بین استمارة طلب  قة التأمینوهناك ارت ا "االكتتاب"،  والوث ننا أن نطل على هذا االرت م و

ة:  الخطوات التال تتب خالل عملّة االكتتاب  قوم الم  )69-47، ص.2009(العجمي، حیث 
ه. - ل خطر ُقدم إل م   تقی
ة التي سیتحملها من ذلك الخطر.  -  قبول أو رفض تأمین الخطر وفي حالة القبول ماهي النس
 غطاء الذ سیوفره للمؤمن له.تحدید الشرو ومد حجم ال -
 احتساب القس المناسب. -

ات المختلفة، ومن أجل التوّصل إلى هذا التأمینفهدف االكتتاب هو الحصول على حجم مرح من 
قواعد معینة  غي التقید    ومحّددة لالكتتاب منها:الهدف ین

ار طالبي  - ة  التأمیناخت  .التأمینموجب معاییر االكتتاب التي تحددها شر
 ات المختلفة.التأمینالحفا على توازن بین الفئات المختلفة لكل نوع من  -
- . ع حملة الوثائ اد العدل واإلنصاف على جم  ,Hartwig, and Claire( تطبی م

2003, p.133 (  
ات إّن مصطلح  اإلنتاج: .3 شر ما یتعل  قّة  التأمیناإلنتاج ف عات والنشاطات التسو عني المب

ع  قومون بب ین الذین  الء والمندو طل على الو ثیرًا ما  ات، و  التأمینالتي تقوم بها هذه الشر
ات  اسم "منتجین"، ألنّ  قومون بها هي إنتاج شر ع التي  عتمد نجاح  التأمینعملّات الب و

ات   على وجود مجموعة فاعلة منهم. التأمینشر
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ة التأمینتسو  ي اآلونة األخیرة اكتسبوف ع المهن یل  طا ح و متمرسًا  شخصاً  التأمینحیث أص
ة من المعرفة الفنّة في مجال في عمله  ضع مصلحة عمالئه نصب  التأمینوعلى درجة عال و

یل  قوم و ع األوقات. و ه في جم ار عمالئه ودراسة حاجاتهم  التأمینعین اخت ّة التأمینالیوم 
یل  قوم و ما  قدم لهم أفضل البرامج التي تفي بهذه الحاجات.  ع  التأمینو عد الب بخدمات ما 

م الخدمات لعمالئه وتحدیث وثائ  عة وتقد یل  التأمینمن حیث المتا ما أّن و ملكونها.  التي 
ع  التأمین أخالقّات مهنة ب        )Wiening, 2002, p.108( .التأمینیلتزم التزامًا تامًا 

ات:  .4 ة المطال ات. وتقوم هذه تسو ة المطال ة تأمین دائرة متخصصة لتسو ل شر یوجد في 
ار مسّو الخسائر  اخت ة، و ات حسب األسس الموضوعة لهذه الغا الدائرة بدراسة المطال

ات. ة المطال اع الخطوات المختلفة في عملّة تسو ات  المناسب، و
ة  اتإل التأمینحیث تسعى شر ة المطال ة في تسو  ,Hamilton( :ى تحقی األهداف التال

&Chery, 2002, p.222(  

ة المقدمة. -  التحق من صحة المطال
ة. -  اإلنصاف والسرعة في تسدید المطال
م المساعدة إلى المؤمن له.  -  تقد

مة  التأمینإّن إعادة : التأمینإعادة  .5 امل ق ل  اد  التأمینهي تحو ة تأمین في  ه شر الذ تكتت
مة هذا  ة  التأمیناألمر أو جزء من ق . وتدعى شر ة تأمین أخر التي تقوم  التأمینإلى شر

ل التأمیناكتتاب  تحو اد األمر و ة في  ة المسندة. وأّما شر الشر ة تأمین أخر  ه إلى شر
ة المسندة من تأمین فتدعى معید تأمین. وذلك الجزء من  التأمین التي تقبل ما تحوله إلیها الشر
مة  التأمین . وتدعى ق ة المسندة لحسابها الخاص فیدعى االحتفا ه الشر  التأمینالذ تحتف 

قوم معید  التأمینتسند إلى معید  التي تحّول أو ضاً  التأمیناإلسناد. و  الحصول على إعادة أ
م  دعى ذلك بإعادة إعادة  التأمینتأمین لق ه، و غض النظر عن  التأمینالمسندة إل رر. و الم

ة  التأمینتوزع  قى شر اد األمر هي المسؤولة  التأمینالتي تكتتب  التأمینقصد إعادته، ت في 
ق التأمینله الذ قام أمام المؤمن  أ و لدیها، و مطالبتها وحدها  ض یتر م فق  تب له. وٕاذا تعو
ة  ة  التأمینلم تقم شر طالب شر ع المؤمن له أن  ستط التزاماتها تجاه المؤمن له، ال  الوفاء 

ما أن عدم التزام معید  التأمینإعادة  ة مستحقات له.  ة مستحقات إلى  التأمینبدفع أ بدفع أ
ة  عفي التأمینشر ة ، ال  ما یتعّل بهذه  التأمینشر من التزامها نحو المؤمن له ف

 .) (Flitner, and Arthur, 1992, p.115المستحقات
ة  االستثمار: .6 فة مهمة جدًا من وظائف شر ون أقسا التأمینإّن االستثمار وظ تدفع  التأمین، و

ة  ن استثمارها.  التأمینسلفًا، فإّنه یتجّمع لد شر م الغ ضخمة   م
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توّجب التمی ات و المتخّصصة في تأمینات  التأمینیز هنا بین االستثمارات التي تقوم بها شر
ات  اة وشر المتخّصصة في تأمینات الممتلكات والمسؤولّة. حیث إّن مدد وثائ  التأمینالح

ة تأمین  التأمین ل على شر التالي تش عتها و طب لة األجل  اة طو لة على الح اة التزامات طو الح
ضاً األجل  ات أ الدرجة األولى إلى  التأمین. ولذلك تكون استثمارات شر لة األجل وتهدف  طو

    .)Flitner, 2002, p.478) &Jeromeح المحافظة على رأس المال المستثمر ومن ثّم تحقی الر
احثـــة أن صـــناعة  حـــث، تـــر ال بیـــر فـــي اآلونـــة قـــد تطـــورت  التـــأمینوختامـــًا لهـــذا الم ل  شـــ

عــًا للتطــور العــام األخیــرة  ل خــاص، ت شــ ات األمــوال  ل عــام وشــر شــ ــان وســیلة للمجتمــع  عــد أن  ف
ل  شـــ ــائج وقوعهـــا  ــة علـــى تحمـــل نتـ ـــا ضـــد األخطـــار المحتملـــة الوقـــوع یتعـــاون أفـــراد الجماعـ لالحت

ح  صناعة متخصصة تنهض بها مؤسسـات وهیئـات  التأمینمشترك، فإن هذا المفهوم تطور حیث أص
قـانوني اإلحصــاء واالحتمـاالت للوصــول الن التـأمین ـة عــن األفـراد بهـدف الــرح مسـتعینة فــي عملهـا  ا

ضات المستحقة لهـم  إلى أسعار تأمین مقبولة لجمهور المؤمن لهم، ولكي تكون قادرة على تسدید التعو
ة  ســاعدها علـــى  التــأمینفــي أوقاتهــا بـــدون تــأخیر مــع ضـــمان تحقیــ هــامش مـــن الــرح مقبــول لشـــر

م خدماتها. المض   ي بدورها وتقد
ات     تطـورات هائلـة فـي  التأمینلقد حق هذا النوع من التعامل المفید بین الجمهور المؤمن لهم وشر

ات  ضـات  التأمینهذه الصناعة حیث أخذت شر اتهـا والتعو اط ة في إیراداتهـا واحت ال تسجل أرقامًا خ
انتهــا للمــؤمنینالتــي تســددها  ودورهــا االقتصــاد واالجتمــاعي فــي خدمــة الفــرد  لــدیها ممــا عــزز مــن م

ة الثروات والممتلكـات العامـة والمسـاهمة الفاعلـة  اته تجاه الغیر وحما ة ممتلكاته وثرواته ومسؤول وحما
ة. ة والدول م ة واإلقل ات الوطن افة المستو ة على  ة واالجتماع ة االقتصاد   في التنم

  
حث الثاني:    األعمال:مخاطر إدارة الم

ـالتغیر المسـتمر، وتسـارع معـدل نمـو السـوق العـالمي  تتصف بیئـة األعمـال فـي الوقـت الحـالي 
نتیجـــة للتطـــور الهائـــل فـــي وســـائل االتصـــاالت والمعلومـــات، وذلـــك فـــي ظـــل المنافســـة المتزایـــدة وتزایـــد 

منتجــا بیــر مــن المنافســین الجــدد فــي األســواق  ــات االنفتــاح االقتصــاد العــالمي ودخــول عــدد  ت وتقن
ات والمخـاطر علــى منشــآت األعمـال لكــي تسـتمر. لــذلك فــإن  مبتكـرة. وهــو مـا فــرض العدیــد مـن التحــد
ات  نجاح منشآت األعمال فـي المسـتقبل واسـتمرارها، یتوقـف علـى مـد قـدرتها علـى قبـول وٕادارة التحـد

  والمخاطر والمنافسة في السوق العالمي.
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شــدة العدیــد مــن المخــاطر المعقــدة علــى نحــو لقــد وجــدت العدیــد مــن المنشــآت نفســها ت   واجــه و
ســي لهــذه المنشــآت هــو تحســین قــدرتها علــى إدارة المخــاطر. ولهــذا األمــر  ح التحــد الرئ متزایــد، وأصــ

اسات واضحة على مهنة التدقی والمدققین    .)Lilley, & Salah, 2009, P.18(انع

ةمأوًال:     مخاطر األعمال: اه
ع عناصر ما هي  األعمال مخاطرن إ رجع ذلك إلى أن جم إال حالة من عدم التأكد. و

عدم  ة الحدوث. فالحدث أو التصرف المحتمل أن تنشأ عنه المخاطر یتسم  احتمال المخاطر تتسم 
عدم  مة الخسائر التي قد تنتج عن المخاطر ووقت حدوث هذه المخاطر یتسمان  ما أن ق التأكد، 

عة عض طب لخص ال قوله  التأكد. و ضیف أنه  إنها الوجهمخاطر األعمال  ة، و الحرج لنجاح الشر
م مد قدرة  ة في هذا الشأن تتمثل في تحدید المخاطر بوضوح وتقی قع على المدققین مهمة أساس

ة على التعامل معها  الشر ة    . )Hotton,1999, P.1(أنظمة الرقا
عرض مفهوم مخاطر األعمال،  احثة  ، لذا ستقوم ال والعالقة بین مخاطر األعمال ومخاطر التدقی

اب زادة مخاطر األعمال.   مع التطرق ألس
 مخاطر األعمال: مفهوم .1

احثین األفراد و آتعددت           ة والمتخصصة في مجال آراء ال ة والمهن راء المنظمات العلم
  وٕادارة المخاطر في تحدید تعرف مخاطر األعمال.  التأمین

التالي:  عض أهم تعارف مخاطر األعمال  ن عرض  م   و
  (ه أن شیئًا ما (حدث ما) سلبي (غیر مرغوب ف ًال من التهدید  مخاطر األعمال "تتضمن 

حدث أو عدم حدوث شیئًا ما (حدث ما) إیجابي (مرغوب  ،مثال ذلك فقد عاملین أكفاء ،س
ه) اع الفرصة للدخول في سوق ج ،ف  "دید مع وجود خ إنتاجمثال ذلك فقد أو ض

)Saylor, et al., 2001, P.1( . 
  ي عة لمجمع المحاسبین القانونین األمر  Theعرفت اللجنة الخاصة بخدمات التأكید التا

American Institute Of Certified Public Accountants Special Committee 
On Assurance Services، أنها "التهدید أو أن حدث أو  مخاطر األعمال  اإلنذار 

ًا على قدرة ال اتتصرف معین سوف یؤثر سل اتها  شر على تحقی أهدافها وتنفیذ استراتیج
      .)Konrath, 1999, p.659( ح"بنجا

 الحدیثة المخاطر على أنها " حالة من عدم التأكد بخصوص  تدقی الداخليعرفت معاییر ال
 ,The Institute Of Internal Auditors( وقوع حدث معین قد یؤثر على تحقی األهداف"

ات الخاصة بهذه المعاییر  ).2001  Statement On Internal Auditingأما التوص
Standards (SIAS)  ة أنها احتمال احتمال أن  :أ Probabilityفقد عرفت المخاطر 
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ًا على الشریؤثر حدث أو ت  ,Robertson&Louwers, 2003(" ةصرف معین تأثیر سلب
p. 552    .( 

  ار التدقی الدولي رقم أنها: على  (Business risk) ة العملمخاطر  315ما عرف مع
أفعال ام  قد تؤثر  "مخاطر ناتجة عن أوضاع أو أحداث أو ظروف أو أفعال أو عدم الق

اتها أو وضع أهداف  ل سلبي على قدرة منشأة ما على تحقی أهدافها أو تنفیذ استراتیج ش
ة"  ات غیر مناس  )IFAC ،2012 ،P.267(واستراتیج

ئع أو تهدیدات تحد من تدور معظمها حول احتماالت حدوث وقا ،وهناك العدید من التعارف األخر 
لو ة على تحقی أهدافها أقدرة الشر س اً قد تمنع تحقی هذه األهداف  ، أ أن هذه التعارف تع

قة أن مخاطر األعمال قد تمثل تهدیدا لل ل. شرحق   ة 
قة التي تّم عرضها لمصطلح مخاطر األعمال ن  ،في ضوء التعارف السا م احثةفإنه   لل

اغة التعرف التالي:   ص
ات في الوقت   ة التي تتعرض لها الشر ع التهدیدات أو اآلثار السلب مخاطر األعمال هي: جم

عدم حدوث أحداث مرغوب فیها أو حدوث الحالي أو قد تتعرض لها في المستقبل، والناتجة عن 
ة عن تحقی أهدافها، سواء أهدافها في األجل  مما ،أحداث وتصرفات غیر مرغوب فیها عوق الشر

ة معین، أو في األجل القص م سلعة أو خدمة تحق لها مستو رح یر والتي تتمثل عادًة في تقد
قاء واالستمرار في المستقبل. ل والتي تتمثل في ال   الطو

2. :  العالقة بین مخاطر األعمال ومخاطر التدقی
ة  Audit Business Riskأعمال التدقی  رمخاط تشیر         إلى ما قد یترتب على أداء عمل

شأن عمل التدقی وٕابداء  ة ممثلة في تعرض منشأة التدقی لدعاو وانتقادات  التدقی من نتائج سلب
ارة عن احتمال حدوث  ة محل الفحص، وعلى ذلك، فإن مخاطر األعمال ع الرأ عن القوائم المال

ة للمدق الممارسة المهن اناً ، )Brumfield, et al.,1993, P.60( أضرار تلح   لذا تسمى أح
ر أن هناك عالقة بین مخاطر األعمال التي تواجه منشآت األعمال  الذ مخاطر المهنة. وجدیر 

ًال من مخاطر التدقی ین  ة) و ة ومخاطر االكتشاف ومخاطر الرقا  (والتي هي المخاطر الضمن
ال ومخاطر أعمال التدقی )(والتي هي مخاطر األعمال  ة لمنشأة التدقی ، حیث تؤثر تقدیرات نس

ة في تقدیرهم لمخاطر ال ذلك تؤثر تقدیرات  تدقیالمدققین لمخاطر أعمال الشر ح و س صح والع
ال لمدققینا طة  اللمخاطر المرت ات (مخاطر أعمال الشر بها) في تقدیراتهم  تدقیت ومخاطر الشر

تب ال قوله تدقیلمخاطر أعمال م عض على ذلك  د ال ؤ والتحلیل الجید للمخاطر  إن التحدید، و
ساهمان في خفض مخاطر ال ، 2002وآخرون.  ،عبد المجید( الخارجي تدقیالتي تواجه نشا العمیل 
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أخذ المدققول، )21ص. عض العالقة ذلك یجب أن  وضح ال ار هذه العالقات المعقدة. و ون في االعت
ةشبین مخاطر أعمال ال ل التالي:  تدقی، ومخاطر الر   في الش

ل رقم (   تدقیعمال ومخاطر الاألالعالقة بین مخاطر ): 1الش

م ةال أعمال مخاطر تقی    شر

 

م مخاطر وجود أخطاء أو غش   تقی

 
ة  العناصر المؤثرة على المخاطر ة     الضمن  العناصر المؤثرة على مخاطر الرقا

ة  تدقیمخاطر ال ة + مخاطر االكتشاف + مخاطر الرقا   = المخاطر الضمن

  )350، ص.2002المصدر: (مجاهد، 

ادة مخاطر األعمال: .3 اب ز  أس
ن القول، أن هناك ارتفاع ملحو في احتمال تعرض العدید من منشآت األعمال لمخاطر  م
اب ذلك وأن یهیئوا أنفسهم للتعامل مع هذه المخاطر، حتى  قفوا على أس مختلفة، وعلى المدیرن أن 

اب متع رجع حدوث المخاطر إلى أس ة الناتجة عنها، و اتهم اآلثار السلب نهم أن یجنبوا شر ددة م
  منها: 

ل واضح وزادة عدد ساعات العمل وانتشار التشغیل اآللي،   .أ ش ات  بر حجم الشر توسع و
ات لمواجهة هذه  حیث یؤد ذلك إلى زادة مخاطر األعمال ومن ثم زادة ما تنفقه الشر

    ).7، ص. 2004(الفقي،  المخاطر
ات تواج ،ظهور العدید من المتغیرات المعاصرة  .ب ه منشآت األعمال وتكون والتي تمثل تحد

ة الجات ،مصدر للعدید من مخاطر األعمال واالندماجات  ،ومن أمثلة هذه المتغیرات اتفاق
ن أن تزد المخاطر مما یجعل ال ،والعولمة م افهذه المتغیرات  ت في وضع سیئ شر

(Saylor, et al., 2001, p.1).  قة و ع تأثیر هذه المتغیرات من حق ن ةأن الي اضحة وهو  شر
ة ن أن تعزل نفسها عن العناصر الخارج م  . )Lilley, &Saleh, 2009, p.18( ال 

العدید من السمات التي تجعلها أكثر عرضة للمخاطر.   .ج تتسم بیئة األعمال في الوقت الحاضر 
التعقد  ،Diversityالتنوع  ،Volatilityالتقلب  ،Uncertaintyعدم التأكد : ومن هذه السمات

Complexity. )Leithhead, &McNamee, 2000, p.66(  
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ة القرن   .د عد التطورات التي شهدها العالم في نها ًا، خاصة  ًا وخارج المنافسة الشدیدة داخل
ة اردة وٕانشاء منظمة التجارة العالم انتهاء الحرب ال حت الدول المتقدمة ، العشرن  حیث أص

ة على السواء تواجه منافسه لمنتجاتها قد تع صل األمر  ،وقها عن تحقی أهدافهاوالنام وقد 
 .Leithhead, 2000, p. 69)( إلى وقف نشاطها أمام المنافسة

ة تغیرات قد تحدث لل  .ه عض المخاطر من أ ًا ما تنشأ  ة أو تحدثها التغیر والتغییر، غال شر
ة،  تغییر المنتجات.  ،ومن أمثلة هذه التغیرات تغییر مصدر التورد الشر

ةعدم توافر   .و ات األخالق األفراد: حیث المواصفات والمتطل ة  ات األخالق فال  ،ترت المتطل
ة في العاملین في أ  ات األخالق ةشك في أن توافر الصفات والمتطل خاصة في فئة  شر

ا ثیرًا  ،اإلدارة العل ح ،ةمن المخاطر التي قد تتعرض لها الشرقلل  س صح فعدم ، والع
ات األت ة في أ شروافر المتطل ثیرًا ما قد تتعرض له من مخاطر.  ،ةخالق د، یزد  (أبو ز

 ).267، ص.2003
ًا:   ة إدارة مخاطر األعمال:ثان   ماه

ات التي تواجه منشآت األعمال على اختالف أنواعها  ثرة التحد خاصة في الوقت  –تؤد 
ع ذلك  –الراهن  ضرورة التصد لهذه المخاطر إلى تعرضها للعدید من مخاطر األعمال، وقد استت

قاء  ة وعلى قدرتها على ال فاءة وفعال ة على تحقی أهدافها  قبل أن تتفاقم وتؤثر على قدرة الشر
  واالستمرار في مزاولة نشاطها.

ع الشر ًا، فقد ازدادت ونظرًا لكثرة مخاطر األعمال وتنوعها واتساع نطاقها لتشمل جم ات تقر
ة ع ةأهم عإدارة مخا مل التصد إلى مشاكل  في اوذلك نظرًا لتزاید أهمیته د یوم،طر األعمال یومًا 

ة  ة ومنهج صورة واع قصد معالجتها  اك والفوضى  عتها حالة من االرت طب وأوضاع طارئة تثیر 
أخر. ل أو  ش ش أضرارها بل ومحاولة االستفادة منها    تكفل احتوائها وتهم

احثوت حثمن هذا ال ةهدف ال ة إدارة مخاطر فهوملى التعرف على مإ م ات األعمال، و  عمل الصعو
ة   .التي تواجه هذه العمل

 :مفهوم إدارة مخاطر األعمال .1
ــة  مـــن قبـــلهنـــاك تعـــارف متعـــددة إلدارة المخـــاطر، وضـــعت  ـ عـــض المنظمـــات العلم ــاحثین و ـ ال

ـه أو حسـب  طبـ ف ًا في التعرف وذلك حسب مجـال العلـم الـذ  الح وجود اختالفًا نسب ة. و والمهن
ما یلي:  عض هذه التعارف  ن عرض  م   الغرض منه، و

ــتواجه بهـــا اإلدارة المخـــاطر التـــي تواجههـــا،   .أ ــة التـــي سـ ـــة أو الطرقـ ف إدارة المخـــاطر هـــي " الك
ات المخــاطر التــي و تضــمن ذلــك تحدیــد المخــاطر وتحلیــل احتماالتهــا وتأثیرهــا وتحدیــد مســتو

حي، ( ترغــب اإلدارة فــي تحملهــا والمحافظــة علیهــا" یــز هــذا  ،)220، ص.2000صــب الحــ تر
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ـذلك  ـع هـذه الخطـوات،  عض خطـوات إدارة مخـاطر األعمـال دون عـرض جم التعرف على 
 ، لذا فهو مفهوم غیر شامل.لم یوضح أهداف إدارة المخاطر

حتـة عـن طرـ توزــع   .ب إدارة المخـاطر، هـي " مـنهج أو أســلوب علمـي للتعامـل مـع المخــاطر ال
ــة حــدوث  ان م وتنفیــذ إجــراءات مــن شــأنها أن تقلــل مــن إم الخســائر العارضــة المحتملــة وتصــم

الحـ )51ص.، 2003حمـاد، ( الخسارة أو األثر المالي للخسائر التي تقع إلى الحد األدنـى" . و
حتة دون غیرها من المخاطر.  یز هذا التعرف على المخاطر ال  تر

ة إدارة مخـاطر األعمـال حـول التعـرف  "  .ج م نتائجالمخـاطر تدور عمل الناتجـة عـن  هـاعلـى وتقیـ
ة للتعامـــل مـــ ــائل المناســـ ــذ والتـــدقیمزاولـــة األنشـــطة واستكشـــاف الوسـ  ع هـــذه المخـــاطر والتنفیـ

ــ لــدور ا یوضــح هــذا  .)Skipper, 2002, p.7(" ذلــك شــأناره مــن خطــ عمــل لمــا تــم اخت
ان الهدف منها متاز المفهـوم دون غیـره مـن  ،التعرف خطوات إدارة مخاطر األعمال دون ب و

ـــر صــــراحة ضـــرورة ال م انــــه ذ ــدقی الـــدور المفـــاه للوســــائل المســـتخدمة فــــي إدارة مخــــاطر  تــ
حث  موضوع- األعمال ام بهذا الدور. للمدققینفتح المجال وهو األمر الذ  –ال  للق

ة، تمهیـدا لوضـع وتنفیـذ اإلجـراءات  " :إدارة المخاطر  .د سـ م المخـاطر الرئ التـي تعنى تحدید وتقی
ــن مــن إدارة هــذه المخــاطر، والتــي تحــاف علــى مســتو مقبــول للمخــاطر مــن قبــل مجلــس  تم

  )The Institute of Chartered Accountants in England&Wales 2000, P.2(اإلدارة" 
ـل  إدارة المخاطر COSOعّرفت   .ه ة واإلدارة و أّنها: " عملّـة تنّفـذ بواسـطة مجلـس إدارة الشـر

ة، ومصــّممة لتحدیــد األحــداث المحتملــة  األفــراد، لتطبیــ االســتراتیجّة الموضــوعة عبــر الشــر
ـون ضـمن المخـاطر  ة وٕادارة الخطـر لكـي  المقبولـة، لتـوفر تأكیـدًا التي ّرما تـؤّثر علـى الشـر

ة: ة إلنجاز األهداف التال النس   معقوًال 
، الوقوف معها ودعمها، - ة المستو  االستراتیجّة: األهداف عال
فاءة وفعالّة استخدام الموارد، -  العملّات: 
 التقارر: االعتماد على التقارر،  -
مــا حــّددت ثمان - ّونــات لهــا مــن خــالل اإلذعــان: إذعــان القــوانین واألنظمــة المطّقــة،  ــة م

ه (وضع األهداف) ".  ّون جدید أطل عل  )COSO, 2004, p.3(إضافة م
احثوت   قة ةر ال   :يما یلرة مخاطر األعمال حیث تضمنت حددت مفهوم إدا أن التعارف السا
أنهـا نظـام إدار  - مـن اإلجـراءات التـي تتخـذ لتحقیـ  أ مجموعـة ،تعرف إدارة مخاطر األعمـال 

ـة  عـة علـى تنم ـة والمتا ه المهارات ثم الرقا ة وتوج م وتنم هدف معین من خالل التخط والتنظ
 األداء.

ة المتوقعة. ،هدف إدارة المخاطر - مة الخسارة المال  منع حدوثها أو تقلیل ذلك أو تقلیل ق
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ــل تكلفـــة - ــل لمواجهـــة المخـــاطر هـــي األقـ ــة  ،الوســـیلة األفضـ ــد تكلفـ س مـــن المتصـــور أن تتعـ ـــ فل
 مواجهة المخاطر ما قد تسفر عنه المخاطر من خسائر. 

ات إدارة مخاطر ألعمال: .2  صعو
ة إدارة مخـاطر األعمـال، وتتمثـل  ة عمل فاءة وفعال ات التي قد تحد من  هناك العدید من الصعو

ما یلي:   أهم هذه المعوقات ف
ـة، األمـر الـذ قـد یـؤد إلــى   .أ ــة والدینام الحر ـة بیئـة األعمـال: تتسـم بیئـة األعمـال  دینام

ــل نــوع  ســفر عنهــا  ظهــور أنــواع جدیــدة مــن مخــاطر األعمــال واحتمــال اخــتالف النتــائج التــي قــد 
ــة  ات إدارة مخــاطر األعمــال الحال ة هنــا فــي احتمــال عــدم مالئمــة اســتراتیج منهــا، وتكمــن الصــعو

ــة أخــر  فــي ــة المنشــأة لهــذه التغیــرات. ومــن ناح عه ضــرورة مواك ســتت إدارة هــذه المخــاطر، ممــا 
ـة ل مستمر ضرورة التغییر المستمر لـنظم الرقا ش  Saylor, et ).یتطلب تغیر مخاطر األعمال 

al. 2001, P.5)   
عـــض أنـــواع مخـــاطر األعمـــال  .ب ـــاس المـــالي: حیـــث أن هنـــاك  عـــض المخـــاطر للق ـــة   عـــدم قابل

ًا.  صعب التعبیر عنها مال
ات   .ج عـض المخـاطر قـد تـرفض شـر عـض المخـاطر للتـأمین: حیـث هنـاك  ـة   التـأمینعـدم قابل

ة إدارة مثل هذه المخاطر. صعب من عمل  قبولها مما 
ال  .د ــة  ةتعقــد بیئــة األعمــال الداخل ــارة عــن تجمــع معقــد مــن األفــراد شــر : حیــث أن األعمــال ع

ات وا ا والعمل ل جوهر والتكنولوج ش  .لتي ترت معًا 
ــه   .ه عـــض المخـــاطر التـــي تواجـ ــاك  م: فهنـ ـــتح طرة وال عـــض المخـــاطر عـــن نطـــاق الســـ خـــروج 

صعب إدارتها  ).35، ص.2002(بنك مصر.  منشآت األعمال والتي قد 
عــض المخــاطر:  .و ة تحدیــد الشــخص المســئول عــن  عــض المخــاطر وال تكــون  صــعو فقــد تقــع 

فــة معینـة ل واضـح بوظ شـ صـعب إدارتهــا لعـدم وجـود شــخص متصـلة  ، فمثـل هــذه المخـاطر قـد 
  (Saylor, et al. 2001, P.2 ).معین مسئول عنها

عض المتخصصین في مجال إدارة المخـاطر أن تكـالیف   .ز ارتفاع تكالیف إدارة المخاطر: یر 
عـد األجـور والمـواد فـي إدارة المخاطر تمثل ثالث أكبر تكلفة وثاني عنصر في األه ة  ام ت الشـر

ـة مـوارد ال صـفة عامـة أوجـه اإلنفـاق المختلفـة لحما ة. وتشـمل هـذه التكـالیف  ة سـواء شـرالصناع
شرة ة أو أصول      .)10، ص.2004(الفقي،  تمثلت هذه الموارد في أصول ماد

ـع  عدم توافر المهارات الالزمة إلدارة مخاطر األعمال:  .ح فقد ال تتوافر هذه المهـارات فـي جم
صفة خاصة.في الشرالعاملین  لفین بإدارة هذه المخاطر  صفة عامة، وفي األشخاص الم  ة 
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ــة إدارة مخــاطر   . قــین: تتطلــب عمل یــف نشــأت المخــاطر علــى وجــه ال ة تحدیــد أیــن و صــعو
مثل ذلك الخطوة  اب حدوث المخاطر، حیث  ان وأس ـة إلدارتهـا، األعمال ضرورة معرفة م األول

صعب من إدارة المخاطر ة تحقی هذه المعرفة   ,Leithhead, &McNamee( ومن ثم فإن صعو
2000, p.48.( 

ـة:  . ق عتمـد الم احتمـال عــدم اكتشـاف المخــاطر الحق انــًا أن  حـدث أح عــن إدارة ولین ســؤ فقــد 
ونــوا هــم أنفســهم مخــاطر األعمــال فــي الشــر  غیــر أكفــاء ممــا قــدة علــى معلومــات مضــللة، أو 

 ).Leithhead, & McNamee, 2000, p.18( یؤد إلى عدم دقة تحدید المخاطر
عــض المنشـآت:  .ك ات إدارة المخــاطر فـي  ة تطبیــ اسـتراتیج عض علــى ذلــك  صـعو ــد الـ ؤ و

ا قولــه، إنــه ــة وضــرورة إدارة مخــاطر علــى الــرغم مــن أن العدیــد مــن الشــر الفعــل أهم ــت  ت أدر
ل األعمــال  شــ قهــا ضــمن أعمالهــا  یــف یــتم تطب المحتملــة، إال أنهــا قــد ال تعــرف أو قــد ال تفهــم 

 )Lilley, &Saleh 2009, P.18( فعال.
مدخل  -اآلن حتى-عدم وجود مدخل ثابت أو إطار عام إلدارة مخاطر األعمال: ال یوجد   .ل

ة عـــن إدارة مخـــاطر األ ـــر والمســـئول ـــة التقر ام لعمل جانـــب مـــا ثابـــت، وال یوجـــد إطـــار عـــ عمـــال. و
ن القول  م  ، ـة إدارة مخـاطر األعمـال مـن أهمهـا مـا  إن هناكسب اب أخـر قـد تصـعب عمل أسـ

م، یلي:    )613، ص.2007(إبراه
قـة التـي تسـاعد علـى  - ع ذلـك مـن عـدم وجـود المعلومـات الدق سـتت ضعف نظم المعلومات، وما 

  اتخاذ القرار المناسب.
 قد یؤد إلى عدم وجود تفاهم وتخط مشترك.ضعف العالقات بین العاملین مما  -
قهـــا وعـــدم الشـــر عــدم وضـــوح أهــداف - ـــات المطلــوب تحق ع ذلـــك عـــدم وضــوح األولو ســتت ة، و

ما هو مطلوب منهم.   معرفة العاملین 
ة واالتصال والمعلومات. -  وجود عیوب في نظم الرقا
 عدم مالءمة نظم التخط للتعامل مع المخاطر. -

ن است م   :يما یلنتاج مما سب 
ات   عضـها اآلخـر إلـى البیئـة -تثیر هذه الصعو ـة و عضها إلى بیئة األعمـال الداخل والتي یرجع 

ـــة ا هامـــة لل -الخارج فـــي الحـــد مـــن هـــذه  تـــؤد إلـــى ضـــرورة إبـــراز دور المـــدققینین، حیـــث مـــدقققضـــا
ة إدارة مخاطر األعمال.   المعوقات، ومن ثم تحسین عمل

ة  ة إدارة المخاطر فعالة لمنشآت األعمال، یجب أن تكون عمل ح عمل احثة، أّنه حتى تص برأ ال
عمل  طة  ار التغیرات المستمرة في العوامل والظروف المح منظمة ومستمرة، تأخذ في االعت
ة  م مستمر لتحدید المخاطر التي قد تواجه الشر عمل تقی ة. لذلك یجب أن تقوم اإلدارة  الشر
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ابها  عد ذلك بدراسة وتحلیل أنواع المخاطر لمعرفة أس وتعوقها عن تحقی أهدافها، وتقوم اإلدارة 
ة.  ة لها والحد من آثارها السلب ة إلدارة هذه المخاطر واالستجا   ووضع الخط المناس

 :إدارة مخاطر األعمال مراحلثالثًا: 
ل منظمة قد وضعت نموذجًا معینًا یت ضمن عدة خطوات إلدارة المخاطر، على الرغم من أن 

بیر بین هذه النماذج. ه إلى حد    إال أن هناك تشا
وقد وردت هذه المراحل في المطبوعات الجدیدة التي أصدرتها هذه المنظمات، وتعد هذه 
ون لها مدخل خاص  ة قد  ل شر ة إلدارة المخاطر، ورغم أن  المراحل أفضل الممارسات الحال

ات.  ع الشر   إلدارة مخاطر، فإن هذه المراحل تصلح لجم
ن تحدید وتحلیل المراحل العامة إلدارة  م التالي:و   مخاطر األعمال 

ة إلدارة المخاطر .1 م  :وضع المقومات التنظ
نها من إدارة المخاطر،  م ة تحتاج إلیها المنشأة عند بناء أو وضع أسلوب  هناك ثالثة مقومات أساس

التالي ان هذه المقومات  ن ب م   ):Internal Auditing & Business Risk. 2004, pp.35, 36( و

ا وتأییدها:الحصول على دعم ا  .أ  إلدارة العل
قوله  عض على ذلك  د ال ؤ ة. و أجل إدارة  إنه منعتبر هذا المقوم من أكثر المقومات أهم

ل فعال فإن األمر یتطلب ضرورة جعلها جزء ش اً  اً المخاطر  ة التخط  أساس من عمل
ة ات الشر المخاطر  ، وحتى یتحق ذلك فمن الضرور أن تتقبل اإلدارة مفهوم إدارةلعمل

مثل منفعة لها ه على أنه س   ).Hill, 2001, p.30( وتدعمه وتنظر إل
ة أسلوب إدارة المخاطر:  .ب ص شخص مسئول عن تنفیذ ورقا  تخص

ة م م ألسلوب إدارة المخاطر وإلزالة أ ة التنفیذ لضمان التطبی السل عوقات تعوق عمل
ا سفالشر بیر في هذا الشأن   Chiefمى مسئول المخاطر ت الكبیرة تخصص عادة موظف 

Risk Officer (CRO) ا وصغیرة الحجم قد تخصص مجموعه عمل  ةت متوسطأما الشر
ة أسلوب إدارة المخاطر ة تنفیذ ورقا  ,Deloach( إلدارة مخاطر األعمال للمساعدة على عمل

السلطة ول عن إدارة المخاطر في الشرؤ مسومن الضرور أن یتمتع الشخص ال ).2000 ة 
لف بها. نه من أداء المهام الم   التي تم

ع أنحاء  .ج مها في جم ة إلدارة المخاطر وتعم ة بناء لغة تفاهم مشتر   :الشر
ل متكرر ومنتظم وعلى  ش المخاطر  ع المعلومات الخاصة  ن ذلك من توصیل جم حیث ُم

واإلدارة  دقیإلى مجلس اإلدارة ولجنة الت فترات قصیرة من المدیر المسئول عن إدارة المخاطر
ثیراً  ساعد  اشرة. إن توافر المعلومات المالئمة  على وضع أساس أو قاعدة  المتوسطة والم
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ن  ة تم ل أكثر الشر ش ة إدارة مخاطر األعمال و من إدخال التحسینات في عمل
ة   ). (Stephnson, 1999, p.1فعال

ع المصادر المحتملة لحدوث مخاطر األعمال: .2  تحدید جم

ن أن تؤثر تأیتم في  م ع الحاالت واألمور التي  اً  اً ثیر هذه المرحلة تحدید وفحص جم على  سلب
قاء واالستمرار في مزاولة نشاطها، حیث تمثل  ة على تحقی أهدافها وقدرتها على ال مقدرة الشر
هذه الحاالت أو األمور المصادر المحتملة للمخاطر، والتي من خاللها یتم التعرف على وتحدید 

ع مخاطر األعمال خاصة األكثر تأثیراً ج   .)Niehaus, &Harrington 1999, p.8( م
او  وهناك العدید من مصادر المعلومات التي قد تنشأ عنها مخاطر األعمال أهمها ،  (الهل

  )51-50ص.، 2000

 دراسة النظام المحاسبي:  .أ
ةم الشر من اكتشاف المخاطر المحتملة من خالل ما قد یوجد  ن دراسة النظام المحاسبي 

ذلك تساعد  ة  ة الداخل ة ونظم الرقا ه من ثغرات مثل الثغرات المحتملة في حف النقد ف
ة تحلیل القوائم ة من تحدید أصول الشر عمل   ة المعرضة للمخاطر.المال

 تحلیل دورة األعمال:    .ب
ع مراح عة جم ل أداء النشا للتعرف على المخاطر التي قد یتضمن هذا المصدر ضرورة متا

ل مرحلة ات سواء المدخالت و/ أو  .تظهر في  ن من خالل تحلیل دورة العمل م ذلك 
ام بزارات  تم ذلك من خالل الق عض مصادر المخاطر. و التشغیل و/ أو المخرجات تحدید 

ل المراحل. ة لالطالع على    میدان
:  .ج األقسام األخر  االتصال 

عة وتأثیر ف طب ید ذلك المصدر في التعرف على ما یدور بهذه األقسام وٕاعالم العاملین بها 
مخاطر األعمال علیهم للحصول على تعاونهم في تحدید األصول المعرضة للمخاطر وتحدید 
األقسام  ة للمخاطر وهنا یلزم وضع لغة تفاهم مع المسؤولین  ة المسب أكثر أنشطة الشر

ة وذلك للتعرف على المخاطر األكثر تأثیراً المختلفة في الش   ).Stephenson, 1999, p.1( ر
 سؤال الخبراء والمختصین:  .د

ات  ه  التأمینمثل سؤال شر م ما یتمتعون  ح واالستشارین للحصول على معلومات أعم 
  من خبرة في مجال مخاطر األعمال.

ة:  .ه  تحلیل المعلومات التارخ
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ن التحلیل التارخي  م ات حیث  ة أو للشر ة سواء للشر للمعلومات خالل عدة فترات زمن
لمشاكل وتحدید المخاطر األخر في نفس الصناعة من المساعدة في التعرف على ا

  المحتملة.
 إعداد قوائم استقصاء لتحلیل المخاطر:   .و

ن االستعانة بها في م ات المخاطر غیر الظاهرة شیوعاً  و ، 2003عرفة، ( اكتشاف أكثر مسب
  )89ص.

:  .ز  خرائ التدف
ات. نها اكتشاف مواطن االختناق في العمل م التالي  ة، و ات التشغیل  والتي تعرض العمل

 تحدید وترتیب (تصنیف) المخاطر: .3
ة احتمال تعرضها لمخاطر معینة، فإنها تعمل على تحدید هذه المخاطر مجرد أن تدرك الشر

بیر على المرحلة  ل  ش قة والممثلة في تحدید المصادر المحتمل أن وتعتمد هذه المرحلة  السا
ع تحدید مخاطر األعمال تحدید أهمیتها تمهیًدا لترتیبها. أ أن هذه  ستت تنشأ عن المخاطر. و

  )Arthur Andersen, 1999( المرحلة تتضمن أمرن أساسیین هما:
 :لتحدید مخاطر األعما  .أ

ن تحدیدها من خالل نموذج یتم هنا تحدید المخاطر، وهناك أكثر من مدخل لذلك م ، ف
المخاطر المحتملة المطلقة. حیث  ة قائمة  مثا عد  مخاطر األعمال آلرثر أندرسون، والذ 

ان مخاطر األعمال اعتماداً  ع  وضع آرثر أندرسون قوائم لب على الصناعة تتضمن جم
تحدید  المخاطر الناتجة عن األعمال في صناعة معینة، فهي قوائم شاملة تستخدم في

الفعل في تحدید العدید من المخاطر.   المخاطر وقد تم استخدامها 
 تصنیف (ترتیب) مخاطر األعمال:  .ب

ة وقد اعتمد آرثر أندرسون على الشر اً حسب أهمیتها لتحدید أكثرها تأثیر یتم ترتیب المخاطر 
ة لترتیب المخاطر، و على أسلوب الحل الت اعتمدت هذه الحلقات على إجراء مقات الدراس قا

ا أو اشرة مع اإلدارة العل ة مع أشخاص من م    )Saylor, et al.,2001,p.6( أخر  شر
م مخاطر األعمال .4   :تحلیل وتقی

ة المخاطر التي تتعرض لها ال ةعد تحدید نوع ة تحلیلها وذلك تمهیداً ، شر ة  تبدأ عمل لعمل
م المخاطر إلى تحدید مد تأثیر المخاطر على  ة تقی مها. وتهدف عمل ةتقی عض أن الشر ر ال . و

اسها م المخاطر یتضمن تحدیدها وتحدید مصدرها وق   ).Hotton, 1999, p.2( تقی
ة تحلیل المخاطر العناصر التال لزم أن تتضمن عمل    :)33-32، ص.2004(الفقي، ة و

متها. تحدید األصول -  األكثر عرضة للمخاطر وتحدید ق
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ة لحدوث المخاطر.                                                                                         - س اب الرئ تحدید األس
 قد تزد من حدوث المخاطر.تحدید العوامل التي  -
مة الخسارة المحتملة  -  تحدید ق
ن أن تنتج عنها. -  تقدیر الفرص المم
  ة.أثیر الخسائر المحتملة على الشرتحدید مد ت -

التاليوفى ضوء تقی فها  او ( م المخاطر یتم تصن   :)52، ص.2000، الهل
ن تحملها  .أ م ةهي المخاطر التي تسبب خسائر لل :مخاطر ال  ها  شر قد تؤد إلى تف

  وٕافالسها. 
صعب تحملها  .ب ة : هي المخاطر التي تسبب خسائر مخاطر  تضعف من قدرتها للشر

 على االستمرار ولكن ال تتسبب في إفالسها.
اً   .ج ة : هي المخاطر التي قد تسبب خسائر مخاطرة غیر هامة نسب ولكن ال تؤثر للشر

  على أنشطتها.  بیراً  تأثیراً 
  طرق(أسالیب) إدارة مخاطر األعمال:تحدید  .5

اعها إلدارة مخاطر األعمال ن إت ة للمخاطر) هناك مجموعة من الطرق المم التي  (االستجا
ة إدارة  تتعرض لها منشآت األعمال وذلك على اختالف أنواعها وتعد هذه الطرق جوهر عمل

ما یلي عرض لها ،المخاطر   :(Hotton, 1999, p.2) وف
  :Risk Avoidanceطرقة تجنب المخاطر  األولى:الطرقة 

 ,O'Regan( من إدارتها والتعامل معها تشیر هذه الطرقة إلى التهرب من المخاطر بدالً 

2001, p.34(ة تم ذلك من خالل تجنب الشر تم  ، و لألنشطة أو األعمال التي قد تسبب المخاطر، و
فوق ا ان التهدید المحتمل من المخاطر  ون من األفضل تجنب هذا ذلك إذا  لفرص المتاحة، لذا 

ة عن إنتاج دواء  :مثال. ).67Bodine, et al. 2001, p(النشا أو العمل ات األدو امتناع إحد شر
ة مخاطر قد تتعرض لها نتیجة لذلك. ذلك تضمن تجنب أ   معین نتیجة ظهور إضرار عن استعماله و

ر  ًا إال  راتشمانو عتبر مستحیل عمل اعها أمر نادر الحدوث و ة وأن إت أن هذه الطرقة سلب
ن إدارتها  –في حاالت نادرة  م انت المخاطر ال  اع هذه  –من هذه الحاالت إذا  حیث أن إت
حرم ا ةالطرقة قد  اعها إلى خروج  لشر من فرصة تحقی رح معین محتمل الحدوث، بل قد یؤد إت

ةال ل من شر   ).695، ص.2001(راتشمان،  اً بیئة األعمال 
عض  عض المواقف ومع  ات في الواقع العملي هذه الطرقة في  عض الشر عت  لقد ات
ات التجارة، وذلك عندما وجدت احتمال تعرضها للمخاطر مرتفع وأن الخسائر المحتملة التي  العمل

ة مالیین قد تنتج عن هذه المخاطر مرتفعة، وقد أثبت الواقع صح ة هذا القرار حیث وفرت الشر
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ات ات التي دخلت في هذه العمل الفعل الشر ح اإلفالس الذ أصاب   الدوالرات وتجنبت ش
)7Saylor, et al. 2001, p.(.ة ون قاعدة أساس احث أن ذلك ال یجب أن  ر ال   . و

ة:   :Risk Retention طرقة تحمل المخاطر الطرقة الثان
طة لتحمهذه الطرقة قبول الشر يتعن س ، Minor Riskة ل المخاطر ـخاصة المخاطر ال

وما قد تسفر عنه من خسائر محتملة. وتناسب هذه الطرقة منشآت األعمال التي نادرًا ما تتعرض 
اتلمخاطر أعمال وال انت  شر ل غیر متكرر وغیر منتظم، خاصة إذا  ش التي تتعرض للمخاطر 

مة، أو عندما تكون تكالیف إدارتها تزد عن الخسائر التي ق د تسفر عنها هذه المخاطر منخفضة الق
ضها، قد یجعل اإلدارة  ع المخاطر أو تخف ة لتجنب جم الخسارة المحتملة. فعدم وجود طرقة عمل

ن تحملها ).51McNamee, 2007, p(ا تقرر تحمله ات المخاطر المم لزم هنا تحدید مستو . و
ة ف   المحافظة علیها. وتحدید 

ل (نقل) المخاطر  الطرقة الثالثة:  :Risk Transferطرقة تحو
ل أو ن ة والخسائر التي قل المخاطر التي تتعرض لها الشرتعتمد هذه الطرقة على تحو

ةتسفر عنها إلى طرف أخر یرت مع ال ة وذلك مقابل تحمل ال شر ةفي عالقة تعاقد لمبلغ مالي  شر
ل المخاطر أن تتحمل منشأة متخصصة في إدارة المخاطر اآلثار  عنى تحو معنى أخر  معین. و
ة مصطلح  طل على هذه العمل ة التي تنشأ عن المخاطر المحتملة وذلك مقابل مبلغ معین. و السلب

 .Outsourcingأو مصطلح التعاقد الخارجي  )33، ص.1996(سید أحمد،  التجار  التأمین
ال ما یلي ل المخاطر ومن أهم هذه األش ن من خاللها تحو م ال متعددة   وهناك أش

)Stephenson, 1999, p.2 (:  
ة إلدارة مخاطر األعمال وتنشأ التأمینمثل : التأمینعقود   .أ هذه  أحد أهم الوسائل التقلید

ات العقود من خالل اتفاق الشر على أن تتحمل  التأمینة المعرضة للمخاطر مع إحد شر
ة  ة عن ال التأمینشر ا ةن افة الخسائر التي تنتج عن المخاطر المحتملة وذلك مقابل  شر

ه.   سداد قس تأمین یتم االتفاق عل
م عقود  تقی ما یلي التأمینو   :)96-95، ص.2003(عرفة،  نجد أنها تمتاز 

ة الخسارة وقت حدوثها. -   ضمان تغط
ة االستمرار في مزاولة  - ان عد وقوع المخاطر.إم   النشا حتى 
ساعد المنشأة على التخط لفترات  - القل والخوف من تحق المخاطر مما  تقلیل الشعور 

ات األداء. ة ومستو نها من تحسین اإلنتاج م ما    أطول 
عض الوف - ارها مصروف  التأمینحیث أن أقسا  رتحقی  اعت ة  تخصم من وعاء الضر

ة المسددة. مة الضر التالي تقل ق   و
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قدم المؤمن لد - ن أن  ة على  هم ة إدارة مخاطر األعمال مثل الرقا مة لعمل خدمات ق
  عض المخاطر وتحلیل عوامل الخطر وغیرها. 

ة عقود  ة:من أوجه النق ي، إال أنها قد تعانالتأمینوعلى الرغم من أهم   د التال
  .التأمیناحتمال ارتفاع تكلفة أقسا  -
ة  - شأن التغط  ة.التأمینبذل الجهد والوقت عند التفاوض 
عض المخاطر. التأمینرفض  -   عن 

: تتضمن هذه العقود االتفاق مع إحد المنشآت المتخصصة في نشا قبول عقود األمانة  .ب
عض عناصر الثروة لدیها وذلك خوفًا  ة مخاطر مثل الودائع على إیداع  من تعرضها أل

اع.   السرقة والض
ة عقود التأجیر:   .ج ل المخاطر والخسائر المترت تعد هذه العقود من أكثر أسالیب نقل أو تحو

هذه الطرقة من أوجه نقد متعددة  يبرام عقود تأجیر مع الغیر. وتعانعلیها، وتعتمد على إ
عض النتائج غیر المرغوب فیها مثل ارتف قدمها أبرزها حدوث  اع سعر الخدمات التي 

التزاماته الممثلة في تحمل الخسائر التي  ه المخاطر أو عجزه عن الوفاء  المشروع المنقولة إل
  قد تسفر عنها المخاطر.

عة:  :Risk Separationطرقة توزع المخاطر  الطرقة الرا
ض المخاطر التي قد تتعرض لها المنشآت  وذلك من خالل تعتمد هذه الطرقة على تخف

ان، مما  ة أو المعرضة للمخاطر على أكثر من م توزع الوحدات أو األنشطة أو األعمال المسب
ان  ة في أكثر من م ع األعمال للمخاطر، مثال ذلك تخزن منتجات الشر یؤد إلى عدم تعرض جم

الكامل لخسارة في حالة حدوث حر أو سرقة وقد تعنى هذه الطرق ة توزع لتجنب تعرضها 
. لذا تعتبر هذه الطرقة صورة من صور التكافل االجتماعي أو  عض المنشآت األخر المخاطر على 

عرف  ادلي  التأمینما    .)O'Regan, 2001, p.34(التعاوني أو الت
وتعتبر هذه الطرقة من أفضل طرق إدارة مخاطر األعمال، من منطل أنها تقو أواصل 

ات  التأمینالترا بین المنشآت وتتفاد النقد الموجه لطرقة  عدم  التأمینلد إحد شر والخاص 
الغ ل ة م ارد أ ة لشر م التأمینت طال ة.  الغ المدفوعة عن الخسائر الفعل ا أن هذه في حالة زادة الم

ات  عض  التأمینوالتي ترفض  التأمینالطرقة ال تحدد مخاطر معینة لتغطیتها بخالف شر تجاه 
  المخاطر.

ض المخاط الطرقة الخامسة:   :Risk Reductionر طرقة تخف
اتعتبر هذه الطرقة من أهم  عها المنشآت  تاستراتیج ن أن تت م إدارة مخاطر األعمال التي 

م في الخسارة  ض عدد مرات Loss Controlومضمون هذه الطرقة التح تم ذلك من خالل تخف ، و
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ض الخسارة المحتملة عند وقوع المخاطر أو  تكرار الخسارة عند حدوث المخاطر أومن خالل تخف
ة، األمرن معًا، وذلك دون تعطل أو توقف األع اسة المنع والوقا عض س طل علیها ال مال، ولذلك 

ة  ة لمخاطر األعمال_إلى حد ما  _أ منع توقف نشا المنشأة والوقا او ( من اآلثار السلب ،  الهل

ة. وفى  ،)51، ص.2000 ومضمون ذلك أن هذه الطرقة تهدف إلى التخفیف من أثار المخاطر السلب
ة هذه الطرقة، ی عض أن تطبی هذه الطرقة قد یتطلب تغییر طرق التشغیل تأكید على أهم ر ال ذ

ة أطراف أخر في هذه الخسارة ة و/ أو مشار عد  - مثلما حدث في طرقة توزع المخاطر- الحال و
ة ة إضاف اع نظم رقاب ة التكلفة من إت ثیرًا من ناح    ). McNamee& Selim, 1998( ذلك أفضل 

قة (أسلوب) إدارة مخاطر األعمال األفضل:  .6 ار طر   اخت

ه البدیل األمثل  ن أن نطل عل م ار أفضل البدائل المتاحة أو ما  یتم في هذه الخطوة اخت
ار والمفاضلة على عوامل متعددة منها ة االخت او  ووضعه موضع التنفیذ، وتعتمد عمل ، 2000،  (الهل

  :)54-53ص.

ل تحلیل  -   أسلوب.تكلفة وعائد 
 .مد تقبل المنشأة لمخاطر األعمال -
 ة.التناسب مع أهداف الشر -
 احتماالت الخسارة المتوقعة. -

ان تأثیر هذا العامل من خالل الجدول التالي ن ب م ه مصفوفة  )1رقم ( و طل عل والذ 
  .Risk Management   Matrixإدارة المخاطر 

  مصفوفة إدارة المخاطر :)1جدول رقم (
  الخسارةتكرار 

  شدة الخسارة
 منخفض  مرتفع

  مرتفعة
  منخفضة

  التجنب
  منع الخسارة

لها ض الخسارة وتحو   تخف
المخاطر   االحتفا 

  )Pritchett, et al. 1996, p.37( المصدر:
  : في ضوء هذه المصفوفة نجد اآلتي

ان معدل تكر   .أ ضإذا  فأن المنشأة تفضل استخدام طرقة  اً ار الخسارة مرتفع وشدتها مرتفعة أ
  تجنب المخاطر. 

مة الخسارة المتوقعة مرتفعة فإن   .ب ان معدل تكرار وقوع الخسارة (المخاطر) منخفض، وق إذا 
ض أو    نقل المخاطر.أفضل وسیلة هي تخف
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مة الخسارة المتوقعة منخفضة فإن   .ج ان معدل تكرار وقوع الخسارة (المخاطر) مرتفع، وق إذا 
  یلة هي منع أو نقل المخاطر.أفضل وس

مة الخسارة المتوقعة منخفضة   .د ان معدل تكرار وقوع الخسارة (المخاطر) منخفض، وق إذا 
  فإن أفضل وسیلة هي تحمل المخاطر.

م رأ نافع بخصوص الطرقة وللمدقق من في قدرتهم على تقد ین دوًرا هاًما في هذه المرحلة، 
ات الشري ضو األفضل إلدارة المخاطر خاصة ف ساعد ء فهمهم لمراحل عمل ن أن  م ذلك  ة. 

عتهامدققیال ة لألداء ومتا س مناس   .  ).7Saylor, et al. 2001, p( ن اإلدارة في وضع مقای
ة  بیر على رغ ل  ش عتمد  ة تفضیل طرقة معینة من طرق إدارة مخاطر األعمال،  إن عمل

اع طرقة تحمل  المثال،بلها للمخاطر، فعلى سبیل المنشأة ومد تق سوف تفضل المنشأة الرشیدة إت
اع طرقة تجنب  ذلك سوف تفضل إت ساعدها على تحقی أهدافها.  المخاطر، وذلك إذا رأت أن ذلك 
ة محتملة تفوق المنافع  المخاطر التي ال تتمشى مع أهدافها أو تلك التي قد تسفر عن نتائج سلب

  .)Stephenson, 1999, p.1( المحتملة
قة (أسلوب) إدارة مخاطر األعمال المختارة: .7   تنفیذ طر

مجرد وضع المقومات الالزمة لها، یبدأ تنفیذها. فمثال  مجرد تحدید طرقة إدارة المخاطر، و
ار طرقة  ال نقل المخاطر – التأمینإذا تم اخت ة وذلك للتأكد  - أحد أش ة الكاف فإنه یجب بذل العنا
ه التزاماته وتعوض المنشأة عن خسائرها في حالة حدوثها وأن  من أن المؤمن لد قادر على الوفاء 

م في المخاطر، فإنه یلزم التأكد من حسن تدرب  التأمینقس  ار طرقة التح مناسب. أما إذا تم اخت
نهم من ذلك م او  العاملین ومن أن تأهیلهم    :)55، ص.2000،  (الهل

قة  .8 ة تنفیذ الطر عة ورقا ة.متا ة تحسینات مطلو   المختارة وٕادخال أ
مها  قة وتقی تم ذلك من خالل مراجعة الخطوات السا عة تنفیذ الطرقة المختارة، و یتم هنا متا
عة  ة متصلة وتتطلب متا ة إدارة مخاطر األعمال عمل ع ضرورة هذه الخطوة من أن عمل ل. وتت

  :)44ص. ، 2001(عبد السالم،  مستمرة وذلك للتأكد مما یلي
  مالءمة الطرقة المختارة.   -
  مالءمة أسالیب وٕاجراءات إدارة مخاطر األعمال. -
 تعدیل خطة إدارة المخاطر إذا تطلب األمر. -

ة بهذه  وتتطلب هذه الخطوة ضرورة وجود معاییر لتحدید األداء المقبول ومقارنه النتائج الفعل
لمات أخر تتضمن)695، ص.2001(راتشمان، المعاییر ة المستمرة  . و اس والرقا هذه المرحلة الق

ة إدارة المخاطر س إلدارة المخاطر  ،).2Hotton, 1999, p( لعمل عض المقای تطلب ذلك وضع  و
ل جید.   ش
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اس النتائج التي قد تسفر عنها ا .9 ر عن ذلكق قة المختارة والتقر    .لطر
ل جید، یجب أن تحصل المنشأة  لفهم طرقة ش عض االستفسارات إدارة المخاطر  على 

ة. س ة التي تم بها مواجهة المخاطر التي تم التعرض لها خاصة المخاطر الرئ ف   بخصوص الك
ساعد المسئولین عن إدارة المخاطر على  اس  ر أنه یلزم إیجاد أسلوب علمي للق الذ وجدیر 

ساعد  مة الخسائر المحتملة على المنشأة مما  في اتخاذ القرار تحدید درجة تأثیر المخاطر وق
ة إدارة )Richards, 2001, p.2( المناسب م تقرر مفصل عن عمل . وتنتهي هذه المرحلة بتقد

ة.   المخاطر إلدارة المنشأة أو لألطراف المعن
ل التالي قة من خالل الش ص المراحل السا ن تخل م    :و

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (Arthur Andersen. 2001) المصدر:

ن م احثة أن النموذج المتكامل إلدارة مخاطر األعمال  أن یتضمن ثالثة  وختامًا، تر ال
  :مراحل مختلفة هي

  وضع أسلوب إدارة مخاطر األعمال
  األغراض واألھداف -
  المتبادلة(المشتركة)اللغة  -
  ھیكل الرقابة -

  األعمال  رتقدیر مخاط
  التحدید -
  المصدر  -

  القیاس -

  وضع استراتیجیات إدارة 
  مخاطر األعمال

  التجنب -
  التخفیض -
  التحویل -
  االستغالل -

التحسین المستمر والمتواصل                               
  لمقومات (إمكانیات)

    المخاطرإدارة 

  المعلومات
الالزمة  التخاذ 

 القرارات

  التزود بمقومات
  إدارة مخاطر األعمال

متابعة ورقابة تنفیذ إدارة 
  مخاطر األعمال

  )2الشكل رقم  (
         
  (AA's EWRMP)سلوب إدارة المخاطر آلرثر أندرسون أ       
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مرحلة ما قبل وقوع المخاطر: یتم في هذه المرحلة وضع مجموعة من المؤشرات التي  المرحلة األولى:
مخاطر األعمال المم ة من التنبؤ  ن الشر ن حدوثها والتعرض لها، وفى ضوء ذلك یتم وضع تم

ة والبدیلة من أجل منع وقوع المخاطر أو على األقل التخفیف من حدة  مجموعة من الخط الوقائ
  أثارها.

ة: - مرحلة وقوع المخاطر: یتم في هذه المرحلة تطبی مراحل إدارة مخاطر األعمال المرحلة الثان
طرة على مخاطر األعمال ومنع انتشارها وتكرارها. وذلك من أجل سرعة  -عرضها الساب   الس

ه (إعادة التكیف): من البدیهي أن تترك  المرحلة الثالثة: انت عل مرحلة إعادة األوضاع إلى ما 
عد االنتهاء من إدارة هذه المخاطر، العمل على استعادة التوازن  ة، لذا یلزم  المخاطر أثارًا على الشر

م شامل وموضوعي لما حد .وٕاجراء تقی محاولة لتجنب حدوثه مرة أخر   ث 
ع لمجمـــع  ـــا المخـــاطر والت ـــة  الخـــدمات االستشـــارة المتعلق وقـــد وضـــع فرـــ العمـــل الخـــاص 

ـي   عامـاً  ، إطـاراً AICPA Risk Advisory Services Task Forceالمحاسـبین القـانونیین األمر
م االستشـــارات للعمـــالء أو أصـــحاب األعمـــال وذلـــك فـــي ظـــل بیئـــة  وســـیلة للمحاســـبین القـــانونیین لتقـــد

ه المدققین الخارجیین في  قدة وتزداد تعقیداً أعمال مع قوم  ن أن  م ان الدور الذ  ن ب م استمرار، و
التالي    :)Konrath, 1999 p.659(ل خطوة من خطوات إدارة المخاطر 

لتـي تتعـرض أو ضع المحاسب القانوني هنا نظام للتعرف على المخاطر ا تهیئة المناخ (البیئة):  .أ
الدقة والمرونـة وأن  ةقد تتعرض لها الشر جب أن یتسم هذا النظام  (مؤشرات حدوث المخاطر) و

الموضوع.  ون وثی الصلة 
ــى   .ب اســـها علـ ــاطر:تحدیـــد الظـــروف وانع ــو  المخــ ــدق مقـ ـــد الظــــروف  المـ ــي هـــذه الخطـــوة بتحدی فـ

اب التي أدت إلى نشأة وحدوث المخاطر.  والمصادر واألس
م المخاطر  .ج م المخاطر، لمساعدة العمالء علـى ال المدققوم  :تحلیل وتقی خارجي هنا بتحلیل وتقی

 تقدیر التهدیدات التي تواجهها والفرص المحتملة.
ةوضـــع    .د ــتراتیج ة إلدارة  االسـ ــاطر:المناســـ ـــ المخـ ــ ثحی الخـــارجي مؤشـــرات األداء  دقضـــع المـ

انت  ة التي تشیر إلى ما إذا  س ةالرئ عة إلدارة المخاطر ناجحة  االستراتیج  أم غیر ناجحة.المت
ــ   .ه ــتكمال:التطبیـ ـــوفیر تأكیـــد بخصـــوص وضـــع المـــدق دور  نمـــ واالسـ اتهنـــا فـــي ت  اســـتراتیج

ــددة إلدارة المخــــاطر  ــن خــــالل وضـــع أهــــداف محـ ــتم ذلـــك مـ ــ ح، و ــاطر فـــي الموضــــع الصـــح المخـ
ة إلدارة  ــات األساســــ ــاطر، ووضـــع المقومـ ــن إدارة المخـ ــاءلة عـ س لـــألداء، خلـــ ثقافـــة المســ ــای ومقـ

  المخاطر.
ة لهـا،  ة من خـالل تحدیـد المخـاطر المصـاح ساعد الشر ن أن  م احثة أن المدق الخارجي  رأ ال و
ضــع إجــراءات متفــ علیهــا  جــب أن  ة لمواجهــة هــذه المخــاطر و الشــر ــة  م نظــم الرقا ومــن خــالل تقیــ
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ــتجا م اسـ ة اإلدارة لتقـــدیر احتمـــال األحـــداث غیـــر المالئمـــة الهامـــة، وتهـــدف هـــذه اإلجـــراءات التـــي تقیـــ
معرفة اإلدارة.  ة للمخاطر والتي تم وضعها  عة والرقا ة أنظمة المتا فا م    لتحدید المخاطر وتقی

  

حث الثالث:  ات  الم   :ة إدارتهافو  التأمینالمخاطر في شر
ة، إلى أن هناك العدید من المخاطر التي  ة الماض ة في الفترة القر حث ثیر من الدراسات ال توصلت 

ات  ات على إدارة مخاطرها. التأمینتواجه شر ر قدرات هذه الشر   والتي تتطلب تطو
الرغم من وجود وأشار  ات تضع خططًا إلدارة  %60ت إحد هذه الدراسات إلى أنه  ًا من الشر تقر

ات   التأمینالمخاطر التي تواجهها، إال أنه ال یوجد مدخل ثابت أو إطار عام إلدارة المخاطر في شر
)Lilley, & Omer, 2009, Pp. 17-20(   

ة إدارة مخاطر األعم احثة لشرح ماه ، وهي ذات وقد تطرقت ال حث الساب ال ومراحلها في الم
قة  ة المخاطر التي تتعرض التأمینمخاطر  إلدارةالمراحل المط ار خصوص عین االعت ، مع األخذ 

ات  ما التأمینلها شر حث  ة إدارة مخاطرها، وهذا ما سیتم مناقشته في هذا الم    یلي: وأهم

ات : أوال   :التأمینالمخاطر التي تتعرض لها شر
قها  ة وتقلل من احتماالت أو فرص تحق تمثل المخاطر بوجه عام التهدیدات التي تواجه الشر
ات  ألهدافها، وتعد المخاطر أو عدم التأكد من السمات المالزمة لكافة األنشطة التي تمارسها الشر

ات  ون  التأمینعامة وشر  & ,Hall(من الصناعات ذات المخاطرة المرتفعة  التأمینخاصة 
Singleton, 2004, P.22 .(  

عرض أنواع مخاطر  ة  احثة في البدا ه لعالقة هذه  التأمینستقوم ال فات مختلفة مع التنو بتصن
الخطر القابل للتأمین وذلك على النحو التالي:   المخاطر 

 :التأمینأنواع مخاطر  .1
ات    أوا خسائر فادحة لهتسبب ثر علیها و في العالم مجموعة من المخاطر التي تؤ  التأمینتواجه شر

ن تصنیف هذه المخاطر ، و إفالسحاالت  ة:  إلىم   المجموعات التال
)2009www.qaradaghi.com,( 

ة الحدیثة:   .أ الغشهأخطار التكنولوج ادا  في عدد من المشارع ذات  اً دت السنوات األخیرة ازد
ة  ة واألخطارالتقن مة و  العال ة الجس الغة الخطورة، مثل مشارع تولید الطاقة الكهرائ في أماكن 

ة لطاقة الذرة ا حر، والمشارع الهندس فعل قوة الراح، والتنقیب عن النف والغاز في ال
ك الحدید ة، ومشارع إنشاء الطرق والس ق، ومشارع المصانع انفاألوالجسور و    ةاإلنشائ

ات ثقیلة على صناعة وتؤد مثل ه  وغیرها، سواء  التأمینذه المشارع الخطیرة إلى حدوث مطال
ات تأمین الهندسة واأل ةان مطال ة المدن ات تأمین المسؤول ة أو مطال ات   خطار المهن أو مطال

http://www.qaradaghi.com,(
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ات  ات الحر إلى غیر ذلك، وتؤد شر إلى مواجهة األخطار،  التأمینتأمین العمال أو مطال
ة الحدیثة من المخاطر الكبر أمام صناعة  حت األخطار التكنولوج   . التأمینفأص

ة وعوامل المناخ المتغیرة:  .ب ع دوث أهم عوامل المناخ نزول المطر العشوائي وح الكوارث الطب
ضانات والكوارث الطالمزد من انزالقات الترة و  ة وحدوث حر ثرة العواصف والف ع سبب ب ائ 

حار. فتغیر المناخ منتغیرات الجفاف و  ات  المخاطر الهامة في ال ، حیث التأمینالتي تواجه شر
، والقطاع المالي من ضمنه أ شر ن هذه العوامل وغیرها تؤثر على المجاالت المختلفة للنشا ال

لما زاد عدد العوا التأمین أنه  شهد  الخصوص فرع تأمین الممتلكات، والواقع  ت صف زادو
ة و  ات التأمینالخسائر االقتصاد ن لشر م تقلیل هذا الخطر بزادة مقدار  التأمینة. و

ة   مناسب ة، وعدم منح تغط للتحمل الذ یدفعه المؤمن له، وتحدید األخطار التي تحملها الشر
ل ا     )2009، القره داغي( ، وتحدید القس المالئم.التأمینلخطر أو توزعه بإعادة شاملة، وتحو

ال     .ج افة من الخارج والداخل: التأمینعلى والتالعب االحت ة  تتعرض  النشاطات االقتصاد
عتبر  انة، و ة وخ ال ة لمحاوالت احت ة المهمة  التأمینوالصناعة المال أحد األنشطة االقتصاد

سا  لة، وقد   لمثل هذهوهدفا رئ عدید من المنظمات والهیئات  أد إلى بروز األعمال منذ فترة طو
یز جهودها على دراسة هذه اتب بتر عته الخاصة فإنه من  الظاهرة ومراقبتها، ونظراً  والم لطب

ال ، وعلى الرغم من ذلك فإن هیئة التعاون ضد التأمینعلى  الصعب تحدید الخسائر عن االحت
ال ع ال التي تمس صناعة  قدرت أن التأمینلى االحت ات االحت ة قد تصل  التأمینعمل العالم

تب جرائم  79إلى  ا، وقدر م ي الخسائر الناتجة عن  التأمینبلیون دوالر سنو القومي األمر
ال بـ  ا، 20االحت  یتعرض التأمینة المؤمنین البرطانیین أن سوق وقدرت جمع   بلیون دوالر سنو

مختلف أنواعها رما تسبب من خسائر لصناعة  ة  ال ات احت ة إلى التأمینلعمل قرب  البرطان ما 
ا.   ملیون دوالر سنو

ال على ومن صور  : (Flinter & Jerome, 2002, P.101) التأمین االحت
ة  التأمینفي  تقلیل القس المطلوب خصوصاً  -  الشامل) (التأمینلجسم المر
ة.  - قة أو الشرطة أو موظف الشر ان من صاحب الوث ة حوادث ال تغطیها الوثائ سواء   تغط
ة.   - ات عن حوادث وهم م مطال  تقد
أكثر من استحقاقه.  - ض المتضرر   تعو
ه.  -  اإلعفاء عن التحمالت دون سبب وج
ة.  - ارة أو المرض إلى جهة خاصة لمصلحة شخص ل الس  تحو
م الفواتیر الوهم  -  ة. تقد
ة لحدوث الحادث أو اتساعه.   -  التسبب في الحادث عمدا أو إتاحة الظروف المناس
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  الهروب عن دفع التحمالت.  -
ات  ما  التأمینمن قبل هیئة اإلشراف على  التأمینتّم تحدید وتصنیف المخاطر التي تتعرض لها شر

  )2010 ،329/100قرار رقم  ،التأمین(هیئة اإلشراف على  :على النحو التالي في سورا

ر المنتجات  .أ   .مخاطر تطو
 .مخاطر التسعیر  .ب
 .مخاطر االكتتاب  .ج
ات  .د ة المطال  .مخاطر تسو
ة المعلومات مخاطر  .ه  .تقن
 .السیولةمخاطر   .و
م  .ز ة ةمخاطر حو  .الشر
  مخاطر السمعة.  .ح

 .مخاطر عدم االلتزام  .

 مخاطر االستثمار.  .
 .التأمینمخاطر إعادة   .ك

   )http://www.sisc.sy(2014,سبیل المثال ال الحصر:وأهم هذه المخاطر على 
ر المنتجاتمخاطر  ارات المتعلقة ب: تطو افة االعت  دخالتأمین جدیدة أو إ إنتاج وثائترت 

التت ًا  عد وتأتي هذه المخاطر من  ،حاجات السوق مع على منتجات موجودة بهدف جعلها أكثر تناس

قة، الشرو العامة والخاصة التأمینسعر ي لد الجمهور، التأمینضعف الوعي  ، االستثناءات، للوث

ع ، ،والتسو وطرقة الب ة فر التسو ة، إعادة  جاهزة وأهل   .، وغیرهاالتأمیننظام المعلومات

ة ءرااآل عن الناتجة المخاطر وهي السمعة: مخاطر ة العامة السلب  تنتج عنها والتي المؤثرة عن الشر

ة على إقامة ما یهدد  األموال، أو للعمالء بیرة خسائر المؤمن لهم عالقاتوتوطید قدرة الشر ها 

م خدمات جدیدة، قدرتها على أو  والجهات األخر  س األمر الذتقد ة ینع ونتائجها  على الشر

ة ة قبل إدارة من تمارس التي األفعال تتضمن حیث ،المال س والتي هاموظفی أو الشر ة صورة تع  سلب

ةال عن ، والجهات امع عمالئه اوعالقته وأدائها شر ج عن تنجم أنها ما األخر ة إشاعات ترو  عن سلب

ة ة، النقد (سلطة اونشاطه الشر  )5،6 ص ، 2008 الفلسطین

ة أسعار : مخاطر التسعیر فا ة  التأمینترت  ة لتغط المصارف ونفقات االكتتاب و  الخطرالصاف

ة ةاإلدار  ق ان، ال بد من:ولتفاد هذه المخاطر قدر اإل .حد أدنى من الرح ضمان، مع والتسو   م

http://www.sisc.sy(
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ار األخذ  .أ ع المخاطر المحتملة عند تحدید سعر المنتج. االعت  جم

م تدراسة و   .ب طة بتعدیل سعر قس قی  على األراح. التأمیناآلثار المرت

م معمقة وفي حال   .ج ة تقی عمل ام  ة الق بروز أنواع تأمین أو منتجات جدیدة، یجب على الشر

ل دور  ش التالي: لألسعار ومراجعتها  الحد األدنى   حیث تتّم المراجعة 

 .ل سّتة أشهر قل عمرها عن ثالث سنوات مرة   المنتجات التي 

 .ل سنة ة المنتجات مرة   ق

ة منه. في تحدید أسعار المنتجات وطلب االكتوار خبیر ال استشارة  .د  دراسة تسعیر ورح

م  االكتتابترت مخاطر  :مخاطر االكتتاب ة تقی ، ومراعاة المؤمن لهم لشرو السالمة مخاطرالعمل

انات والمعلومات الواردة في استمارة طلب  ة الب افة المراحل التي التأمینواألمان، ومد موثوق ، و

قة    .التأمینتسب إصدار وث

ة          یلي: ما التأمینوللحد من هذه المخاطر تقوم شر

اسات االكتتاب والمصطلحات المتعلقة   .أ ل. بهاوضع س ل واضح ال یترك مجاًال للتفسیر والتأو  ش

ة   .ب اتو  لالكتتابوضع الضوا التوجیه ات الخاصة بتحدید مسؤول ذات اإلدارات  ومهام وصالح

 .االكتتابأنشطة العالقة 

ام المؤمَّ   .ج عه. التأمینبتعبئة طلب  التأمینن له أو طالب التأكد من ق  الكامل وتوق

اشرة مثل  التأمینالتأكد من أن أقسا   .د ما في ذلك التكالیف غیر الم  ، لفة إصدار الوثائ تشمل 

ة.اإلدار المصارف اإلعالنات و   ة والرسوم القانون

ة على األقل إجراء مراجعة دورة  .ه ة  تكون سنو فا والضوا  التأمینوثائ  مةومالءلمد 

ة  ة. لالكتتابالتوجیه فعال ّل إدارة  اته وذلك لضمان سیر عمل   وعمل

اسة إعادة   .و قًا لس ع أ منتج ط المعتمدة من قبل  التأمینإعادة تأمین جزء من المخاطر قبل ب

ة.  ).219ص ، 2005(الخطیب، مجلس إدارة الشر

ات ة المطال ات ألصحاب وثائ  :مخاطر تسو ة تسدید المطال عمل  التأمینهي المخاطر المتعلقة 

قًا للغطاء  ات ، إضافة إلى المخاطر التأمینعقد  وشروي التأمینط عض المطال الناتجة عن تحول 

بیرة وغی الغ  ة سداد م ة توجب على الشر ام قضائ ة واحتمال صدور أح ر متوقعة إلى دعاو قضائ
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ة  فا ذلك المخاطر الناتجة عن عدم  ن أن تتضمن تكالیف الدعاو والمحامین وغیرها، و م

ات  ات المحتجزة، وعدم سداد شر اط ات. التأمینوٕاعادة  التأمیناالحت   لحصصهم من المطال

ة  ض هذه المخاطر إلى حدها األدنى تقوم شر   یلي:   ما التأمینلتخف

ة  .أ ات لضمان مراجعة قرارات تسو قة  وتنفیذها اتخاذها المطال ة وث والذ من  التأمینوفقًا لتغط

طة  ة المرت قلص التكالیف اإلضاف ة في المستقبل. اتخاذشأنه أن   القرارات غیر المناس

ات   .ب ة المطال اد تسو م دور إلجراءات وم ل ود إجراء تقی  لتعزز فعالیتها وجودتها. ش

ات م  .ج ة من أجل وضع تحدید وتطبی آل اطاتناس ة للتعو  االحت ة المناس ضات قید التسو

التعاون مع خبیر  غ عنها  ضات الحوادث التي وقعت ولم یتم التبل .اوتعو   كتوار

اسةتحدید وتطبی   .د ات التقاص و  س ات مع شر ة المطال من أجل  التأمینٕاعادة و  التأمینتسو

ات. ة تلك المطال  (Wells, & Bruce, 2000,P.118) تسهیل تسو

ة المعلومات انو  :مخاطر تقن ة،  ةتشمل إم ء أو توقف في سیر أعمال الشر حصول أخطاء أو 

ة المعلومات ة (األتمتة) سبب مشاكل ناجمة عن أنظمة تقن ، إضافة إلى مخاطر التي تستعملها الشر

ة طرقة غیر قانون ة الناتجة عن استخدام برامج   .المالحقة القانون

ة مة الشر القواعد التي  :مخاطر حو طة  مهي المخاطر المرت ات  تح ات توزع المسؤول والصالح

ةوالمهام  ة في الشر ، والعالقة بین تلك الجهات، وتشمل هذه المخاطر بین مختلف الجهات المعن

ما تشمل مخاطر القو الع مة أو عدم االلتزام بهذه القواعد،  املة من وجود ثغرات في قواعد الحو

قانون العمل، األمن والسالمة، معدل دوران الید العاملة وخسارة  حیث عقود التوظیف، اإلخالل 

ة.   العاملین ذو الكفاءات العال

ة، وعدم المخاطر الناتجة عن مخالفة  هي :االلتزام ممخاطر عد التشرعات الناظمة لعمل الشر

ح. ل صح ش قها   تطب

ن  مخاطر االستثمار: م ما  ة  اتها الفن اط ة واحت وهي المخاطر الناتجة عن استثمار رأسمال الشر
زها المالي. ة ومر ًا على أراح الشر   أن یؤثر سل

ات إعادة  :التأمینمخاطر إعادة   ما  التأمینوهي المخاطر الناشئة عن عمل الها وأنواعها،  افة أش
ات إعادة  ات، ومخاطر تغیر شرو اتفاق  التأمینفي ذلك مخاطر عدم تسدید حصة المعید من المطال

ة  عند تجدیدها.  على:   التأمینوللتقلیل منها تعمل شر
ات إعادة ذات  التأمینالتأكد من إعادة   .أ ةلد شر  تصنیف وسمعة جیدة في أسواق اإلعادة العالم
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ات إعادة   .ب ة لعمل ة تقررًا  التأمینإجراء مراجعة فصل ة للشر حیث تقدم اإلدارة التنفیذ ارة،  االخت

ات إلى مجلس اإلدارة.  بهذه العمل

مد التزام معید   .ج م تقرر فصلي  ات التأمینتقد   مجلس اإلدارة.ل سداد حصصهم من المطال

عدم قدرة السیولة: مخاطر  ة على دفع التزاماتهاهي المخاطر المتعلقة  ل فور  الشر والتعثر في ، ش
ذلك عدم تسدید  الخسارة الناتجة عند تسییل األصول و ات إضافة إلى المخاطر المتعلقة  سداد المطال

ة في الوقت المحدد أو المتوقع ن هذا الوضع ومثل .األطراف المدینة اللتزاماتها تجاه الشر  أن م
اً  غیر نشاطاً  التأمین ةشر على فرض اد ل في اعت ل إلعادة قصیر األجل التمو  الناجمة الفجوة تمو

  .)211ص ،2005 الخطیب،مرتفعة ( أسعار السوق  في السیولة نقص عن

ة وتقع  ة سیولة ضمان مسؤول ة  في اف التالي واإلدارةا إدارته مجلس على التأمینشر ا و علیها  العل
اسات إعداد ار عین تأخذ للسیولة شاملة س ة داخلالنشاطات  االعت ذلك المیزان  خارج النشاطات و

ة   .38 )ص ، 2006(الكراسنة، المیزان

ة:   حیث تنتج هذه المخاطر من العوامل التال
ات تفوق السیولة المتوفرة. -  مطال
ة. -  عدم سداد العمالء اللتزاماتهم تجاه الشر
ات) في الوقت المحدد.صصهم من حعدم سداد المعیدین اللتزاماتهم ( -  المطال
یب المحفظة االست -  ثمارة.تر
سعر أقل من سعر التكلفة. -  تسییل األصول 
ة. - تت ة إلى إجمالي األقسا الم  ارتفاع المصارف نس
 مخاطر أسعار الصرف. -

ة  مایلي: التأمینوللحد من هذه المخاطر یجب على شر ام     )http://www.sisc.sy(2011 ,الق
ام  .أ ة لسیولة األصول المتوفرة لد الق ةبدراسة فصل ات المتوقعة   الشر النظر إلى المطال

ة.اإلدار  توالنفقا  ة المستقبل

ة وتحلیل الحاالت  االكتوارةم التحالیل استخدا  .ب ةوالمال  أالتي ترسم أفضل وأسو  االفتراض

 أومواجهة النقص في السیولة في حال حدوثها ، من أجل تحدید أسالیب االحتماالت

 استشرافها.

م وحذر  .ج ل سل ش ة إدارة األصول  ة لنقص في السیولة. غ  الحد من تعرض الشر

التمجموعة من األسالیب، مثل  اعتماد  .د سرعة عند ةاالئتمان التسه ، للحصول على السیولة 

  الضرورة.

http://www.sisc.sy(
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ات  احثة إلى أن أكبر خطر تتعرض له شر ح في  التأمینمما سب تتوصل ال هو أن تص
الوفاء  ة  ة  التزاماتلحظة ما مطال ة، فما یهم شر ات غیر  التأمینتفوق قدرتها المال هو التقل

ة المحصلة. ة عن األقسا الصاف ضات المطلو بیرة في التعو   المرغوب فیها والتي تؤد إلى زادة 
صورة أفضل ال بد من التعرف على الشرو الواجب توافرها في الخطر القابل  ولفهم ذلك 

  للتأمین.   

  :الخطر القابل للتأمین التأمینعالقة مخاطر  .2
، استنتاج أن ا ن مما سب ات م تنتج عن الفرق بین الخسائر  التأمینلمخاطر التي تتعرض لها شر

ة  ة التي تلتزم شر ضها لحملة وثائ  التأمینالفعل الذین لحقت بهم حوادث األخطار  التأمینبتعو
  .   التأمین(القابلة للتأمین) المؤمن منها، والخسائر المتوقعة التي تم على أساسها احتساب قس 

ات   ما أن شر حتة فق والتي تتوفر فیها شرو عادًة تقبل  التأمینو أن تؤمن على األخطار ال
اح ح مفهو معینة، وستقوم ال مات األخطار لتوض عرض مختصر لتقس حتة قبل ثة  م األخطار ال

  .الواجب توافرها في الخطر القابل للتأمین عرض الشرو
مات الخطر  2،1 عًا لنتائج الخطرتقس   :ت

ة على تحق الخطر ووقوع الخسائر المحتملة، فقد  م على تحدید النتائج واآلثار المترت عتمد هذا التقس
ةتكون  ة) أو اقتصاد ة (غیر اقتصاد   :)19، ص2006(عبد ره،  الخسارة المحققة معنو

ةغیر األخطار   - أ ة) االقتصاد صعب تحدیدها  وهي األخطار التي :(المعنو یترتب علیها خسائر 
اسها  اً وق ة التي یختلف تأثیرها من شخص آلخر أو  مال ة والمعنو النواحي النفس سبب تأثیرها 

صعب من ظرف آلخر، ف الحصول على الوقائع تكون هذه األخطار متغیرة وغیر محددة، لذا 
ًا، لذلك فإن  م اسها  ات التي تجزم بوجود مثل هذا الخطر وق هذه  تشمل ال التأمینعمل

صعب على  األخطار مة الخسارة التي قد ألنه  اس ق ة تحدید وق ة العمل المؤمن من الناح
  .)18، ص.2009(العجمي، تترتب عن تحق هذه األخطار 

ة  -ب ة یتحملها صاحب وهي األخطار : األخطار االقتصاد اتها خسارة ماد التي ینتج عن تحق مسب
اسها  ن تحدیدها وق م ة  االقرار، فالخسائر المال النتائج الناجمة عن  مال أ أن لها عالقة 

عة الخطر نفسه، فمثًال الخسائر الناجمة عن أضرار الممتلكات أو  طب س  تحق خطر ما ول
م سبب تعرض مصنع إلى الحر  ن السرقة أو توقف األعمال  م اسها. و ن تحدیدها وق

م  عة أو سبب تقس ة من حیث طب خطار المضارة وأخطار نشأتها إلى أهذه األخطار االقتصاد
 حتة. 

فعل اإلنسان وألجله تنشأ ه :(Speculative Risk) فأخطار المضارة یث حذه األخطار 
س في  ة والتنبؤ ل حق أراحًا معینة وقد تكون الظروف غیر موات ینتهز فرصة تغیر األسعار ل
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ن أن  م ات المقامرة والرهان، حیث أن هذه األنشطة  ذلك االستثمار في األسهم وعمل محله، و
ة أو ال شيء من ذلك  اسب أو خسائر مال ، ص. 2000الهانسي وحمودة، (یتحق من وراءها م

19.(  

حتة األخطار التي تنشأ عنها خسارة أو في أحسن  فهي :)Pure Risk( وأما األخطار ال
نا األحوال  ة أو تتر أن ال یترتب على حدوثها أ رح أو خسارة وقد تكون نتائجها غیر مرغو

نا علیها قبل تحققها،  ارات والحر والسرقة والحوادث في نفس الحالة التي  مثل حوادث الس
ون هناك حادث أو  ة، حیث ال یترتب على حدوث هذه الحاالت أ رح، فإما أن  الشخص

حدث شيء حر أو سرقة أو إ ة أو أن ال  ه  .)18، ص.2009(العجمي، صا ما أن ما یرتك
ة تصیب الغیر تدخل  األشخاص من أخطاء قد تتسبب في وقوع أخطار ینتج عنها خسارة ماد

حتة.    ضمن األخطار ال
حتة ة، وهي  حیث تنقسم األخطار ال س     :(Crawford, 1998,P.159)لثالثة أنواع رئ

ة: األخطار - خطر  وهي شخصه في اإلنسان على تؤثر التي األخطار تلك هي الشخص
رة الوفاة طالة وخطر المرض وخطر الشیخوخة وخطر الم  .ال

اب الفقدان أو الهالك لخطر معرضة األشخاص ممتلكات إن :الممتلكات أخطار -  ألس
اب. من وغیرها والسطو والعواصف الحر والصواع منها متعددة،  األس

ة أخطار إن :ةالمسؤول أخطار - ة أخطار هي التأمین یتناولها التي المسؤول ة المسؤول  .المدن
ات تقوم هذا المجال، وفي ة بتوفیر التأمین شر ة ةالتأمین التغط  من األشخاص لحما

ة ة التي المسؤول ض علیهم ترتب إذا أ علیهم تترتب المدن  حوادث جراء من الغیر تعو
  الغیر.  ممتلكات أو أشخاص أضرار ونتج عنها وقوعها في تسببوا

جدر هذا اب خالل من المضارة وأخطارحتة ال األخطار بین التمییز و  ,Anderson, 1996)هي أس

P.111) :  
ات إن  .أ حتة األخطار على فق تؤمن التأمین شر ن ال اً المضارة أخطار  أخطار وتعتبر ،ال  م

توجب علیها، التأمین ا و  ة.التقلید التأمین أسالیب غیر أخر  بوسائل لها االحت
ن الكبیرة األعداد قانون  إن  .ب قه م حتة  األخطار على سهولة تطب سال  أخطار المضارة، ع

ات مّن الكبیرة األعداد قانون  إن إذ  ستتعرض التي مقدار الخسارة التنبؤ من التأمین شر
ن وال لها،  .المضارة أخطار عن المحتملة الناتجة الخسارة للتنبؤ استخدامه المقابل م

 األشخاص للخسارة، عض تعرض رغم المجتمع على الفائدة تعود قد المضارة أخطار إن  .ج
حتة عن األخطار ناتجة لخسارة تعرضه حالة في أكبر خسارته تكون  المجتمع ولكن  وعلى .ال
ات إحد قامت إذا المثال، سبیل ر الشر ة بتطو  منخفضة، أسعار إلنتاج الحاسوب تقن
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ة تعرضت ذلك ونتیجة ستفید فإن المجتمع اإلفالس، إلى المنافسة الشر  الحاسوب إنتاج من س
ض وعلى. منخفضة بتكلفة  أحد تحق إذا بیرة لخسارة سیتعرض فإن المجتمع ذلك من النق

ة، األخطار ضانات الصاف   أو الزالزل. الف

  توافرها في الخطر القابل للتأمین: الشرو  الواجب 2،2
ات  حتة  التأمینتؤمن شر ل األخطار ال س  ، مع ذلك ل حتة فق قابلة للتأمین، على األخطار ال

حتة  تكون قابلة للتأمین،  حتىفهناك مجموعة من الشرو المعینة التي یجب توافرها في األخطار ال
ات  یوجد ستة شرو یجب توافرها في األخطار حتى تكون قابلة للتأمین،  التأمینومن وجهة نظر شر

   : )88-84، ص.2011(فّاض، وهي 
بیر جدًا من الوحدات المعرضة للخطر:  .أ احتمال  یجب توافر عدد  ة التنبؤ  ان والهدف هو إم

االعتماد على قانون األعداد الكبیرة، الذ ینص على " ة المتوقعة  لما وحجم الخسارة الماد أّنه 
ة من النتائج المتوقعة" لما اقترت النتائج الفعل (فالح وآخرون،  زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر 

بیر من  ،)34، ص. 1990 ة توزع تكلفة الخسائر المحققة على عدد  ان اإلضافة على إم
تتبین.   الم

ة  :ومستقبلي مدتعتكون نتیجة حادث مفاجئ أو غیر مالخسارة یجب أن   .ب عرض قصد  الخسارة و
ًا، وأن  ون الحادث المؤد إلى تحق الخسارة أمرًا احتمال ة (غیر متعمدة) وأن  أن تكون ال إراد
ون قد وقع وقت إبرام  ون وقت تحق الخسارة معروفًا، وال  حیث ال  ون حادث مستقبلي 

ون ه اة شخص آخر و حیث أنه ال یجوز أن یؤمن شخص على ح ذا األخیر قد توفي العقد، 
، (قبل إبرام العقد   .  )44.، ص1998جدید

اس والتحدید:  .ج ًال  ال بد أن الخسارة یجب أن تكون قابلة للق ون ناتج تحق الخطر محددًا أو قا
ان تحدید مقدار القس الواجب دفعه من قبل طالب  قة، إلم صورة دق عند  التأمینللتحدید 

ات  ة. التأمینإصدار العقد حیث تقتصر عمل ة دون المعنو ة الخسائر المال  على تغط
طشون،  45 )، ص. 2000(

زة: أالالخسارة یجب   .د بیرة من الوحدات المعرضة للخطر ال یجب أن  تكون مر ة  أ أن نس
ارثة)، ألن  ل  التأمینتتحق لهم خسارة في نفس الوقت (في صورة  ة  قوم أساسًا على مشار

ض الخسارة التي یجب أن تحدث للقلة منهم. ة  المعرضین للخسارة في تعو  التأمینفال تقوم شر
یزعلى سبیل المثال  ة منطقة في التأمین بتر ضانات معرضة جغراف  ألن المتكررة الزالزل وأ للف

عرضها األمر هذا مثل  )Emsellem,2000 ,P.112( . الحجم هائلة خسائر إلى س
ة حساب فرصة الخسارة  .ه ان ات  :لحادث مستقل عن إرادة الطرفین إم  التأمینیجب أن تكون شر

ن أن تتحق في  قادرة على حساب م ل من متوس تكرار الخطر ومتوس شدة الخسارة التي 
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ما یجب أال یتدخل  . ة حساب القس ان أطراف  حالة حدوث الخطر، وهذا الشر ضرور إلم
فعل عنصر أجنبي، ولذلك ال یجوز  غي أن یتحق الخطر  العقد في حدوث الخطر، بل ین

س  ض عن األخطار التي یتسبب فیها المؤمن له عمدًا أو عن طر الغش والتدل (عبد ره، التعو

 . )50، ص2003
:  .و ون اقتصاد ض والمصروفات اإلدارة األخر  القس یجب أن  ًا لدفع التعو اف ون  أ أن 

ة  ع المؤمن له تحمله فیؤد التأمینوتحقی أراح لشر ستط حیث ال  ه  الغًا ف ون م ، دون أن 
ال على  ة التأمینإلى عدم اإلق ع شر ون أقل من الالزم فال تستط ض  التأمین، وأال  دفع التعو

ًا وعادالً في حالة تحق الخطر،  اف ون القس   . (Mitchell, 2003,P.256) معنى أن 
عني ضرورة التعامل مع  ل قرار یتخذه، وهذا  اإلنسان في  قًا أن األخطار تح  یتبین مما ورد مس

ار األسلوب المناسب    .  إلدارتهاهذه األخطار من خالل اخت

ًا: ات في المخاطر دارةإ ثان   : التأمین شر
ال الخطر تجعل التي الشرو إن       ه للتأمین قا ننا التي خطاراأل لنا توضح عل  التأمین م
ن ال التي واألخطار علیها، ة تقوم لذلك علیها التأمین م ة التأمین شر م عمل  التأمین للراغبین تقی

ة وتجر  التأمین قبول قبل م هذه عمل ات تضعها معاییر خالل من التقی  إلى للتوصل التأمین شر
ات رفض أو قبول ات أن أ المقدمة لها التأمین طل ة تقوم التأمین شر ار عمل  التي األخطار اخت
ات وتحدد تعتمدها. التي سعاراأل خطاراأل هذه وقبول ،علیها التأمین ترد  أسعاراً  التأمین شر

ارة ه التي أسعار لألخطار متوس أ مع  أقل الخسارة احتمال ان فإذا الخسارة، احتمال في تتشا
، من أعلى الخسارة احتمال ان وٕاذا اقل، أسعاراً  فإنها تتقاضى المتوس من  تتقاضى فإنها المتوس

ات ، وتضطرأسعارًا أعلى انأ التأمین شر ًا. التأمین رفض إلىًا ح ات وتقوم ل ة  التأمین شر عمل
ار ار لتفاد الرفض وذلك أو القبول أ االخت عني المتناقض، االخت قوم  أن التعبیر هذا و

التالي ،المتوسطة األسعار التأمین المتوس من اعلى خسارة احتمال مثلون  الذین األشخاص  وفي و
ة وجود عدم حالة م، عمل  الخسائر من تكون أعلى األشخاص هؤالء من المتوقعة الخسائر فإن تقی
ات تتوقعها التي ار إن أ ،التأمین شر عرض المعاكس أو غیر االخت ات المالئم   التأمین شر

ار عین تؤخذ لم لخسائر    (Wiening &George, 2002, P.115) .سعاراأل احتساب لد االعت
ات  ة السهلة وتحتاج للكثیر من الدقة والحذر في  التأمینلذا فإن إدارة المخاطر في شر العمل ست  ل

ة سواًء على عمیل  الغ األهم ار البدائل المتاحة، ولها تأثیر    أو المؤمن نفسه. التأمیناخت

ة .1 ات في المخاطر إدارة أهم  :التأمین شر
ه إدارة الخطر في مجال  ة لعمیل  التأمینال بد من التعرف على الدور الفعال الذ تقوم  النس سواء 

. التأمین ة للمؤمن في حد ذاته من جهة أخر النس   (المؤمن له) من جهة، أو 
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ة إدارة ال 1،1 ة  التأمینطر في مجال اخمأهم   :التأمینلعمیل النس
حث الثاني من هذا في ضوء   ة إلدارة مخاطر األعمال، والتي تّم مناقشتها في الم المراحل األساس

یز الفصل، فإنه ن التر ة دور إدارة الخطر في خدمة العمیل (المؤمن له) في األمور  م على أهم
ة:  ، التال    )24-23، ص.2005(المنصور

اكتشاف األخطار المختلفة   .أ التي دراسة األخطار التي یتعرض لها العمیل، حیث تقوم هذه اإلدارة 
 ا وغیر القابلة للتأمین.یتعرض لها العمیل، ثم تصنیف وفرز هذه األخطار القابلة منه

اتها سواء   .ب ه األخطار التي یتعرض لها العمیل ومسب إعداد دلیل علمي ألخطار العمیل تحدد ف
اشرة الناتجة عن تحق ظواهر الخطر  ة، وتحدید الخسائر الم ة أو شخص ع ات طب انت مسب

اشرة. ذلك الخسائر غیر الم  المختلفة و
علیها من جانب  التأمینودراسة األخطار المراد  لعمیل وتحدیددراسة مراحل النشا االقتصاد ل  .ج

ة للتأمین علیها النس ، وٕارشاد العمیل إلى العمیل، وتحدید درجة خطورتها واتخاذ القرار المناسب 
م في الخسارة) ة والمنع (التح ض درجة خطورة هذه األخطار. وسائل الوقا  لتخف

م  .د ة والمنع أو التح ذلك دراسة نظم  دراسة وسائل الوقا في الخسارة في مراحل نشا العمیل، و
فایتها ونواحي القصور فیها وطرق معالجتها  ارة لد العمیل وتحدید مد  إدارة األخطار اإلج

اسات األخر إلدارة األخطار. التأمینسواء  الوسائل والس  التجار أو 
ة الحصول على الحسومات الممنوحة   .ه ف ون أخطاره إرشاد العمیل إلى  على القس والناشئة عن 

اشرة الناشئة عن األخطار  ة مواجهة الخسائر غیر الم ف القابلة للتأمین من األخطار الجیدة، و
  المؤمن منها.

ام  ون قاصرًا على الق من األخطار التي  التأمینیتضح مما سب أن دور المؤمن في المستقبل لن 
التالي تحدید قس  طاراألخطلبها العمیل ومعاینة هذه  المناسب، بل  التأمینلتحدید درجة خطورتها و

ساهم المؤمن في إدارة مخاطر العمیل لمواجهتها والحد منها.   سوف یتعداه    ا ل
ة إدارة ال 1،2 ة  التأمینطر في مجال اخمأهم   للمؤمن:النس

ة  ة للمؤمن ذاته، فهي مسؤولة عن:  التأمینتلعب إدارة الخطر في شر النس ، دورًا هامًا  (المنصور
  )24-23، ص.2005
عتها من حیث أنواع   .أ ة وطب یب محفظة الشر ونة لها  التأمینتر ومن حیث المختلفة والم

اسة االكتتاب  هذا تتدخل إدارة المخاطر لتحدید س ل نوع، و ات في  حجمها وتجانس التغط
ة. اشرة في الشر  الم

ة، والتي ترقى إلى ت  .ب امل لخطورة هذه العمل ة بوعي  م األخطار المقبولة على أسس فن قس
ه تحدید   .التأمینلتزامات المؤمن ومعید امستو القرار المالي الذ عل
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ة والتأكد   .ج ات الفن اط اشرة لالحت ات الم فایتها لمقابلة مراجعة تقدیرات إدارات المطال من 
ة المست ة في التحلیل مع إضافة العامل التزامات الشر ة مستخدمة في ذلك أدوات عمل قبل

الواقع. ة   الشخصي المبني على الخبرة الفعل
ل إعادة   .د یب األخطار المقبولة وحدودها وشروطها. التأمینتحدید ه  ما یتف وتر
ة إذا لم توجد إدارة مخصصة التأمینمساعدة إدارة إعادة   .ه الشر ة  إلعادة . أو اإلدارات الفن

م  التأمین ة للمخاطر المختلفة وتقی النس ة. في تحدید حدود االحتفا  على مستو الشر
ات إعادة  ة لعالج هذا  التأمیناتفاق وتحدید جوانب القصور فیها واقتراح الحلول المناس

ة  ضمن لشر ما  اعها إلدارة األخطار المقبولة  التأمینالقصور، و ن إت م اسة  أحسن س
 لدیها.

ة مساعدة إدارة االستثمار   .و ة في إدارة أموال شر ن محفظة االستثمارات  التأمینالشر أو تكو
اكل االستثمار الموجودة  ة لالستثمار ودراسة ه ة والقانون الخاصة بها في ضوء القواعد الفن
ة في ضوء  فاءتها، واقتراح الحلول المناس ة وتحدید نواحي القصور بها ومد  الشر

الد والمساهمة في تنفیذها. الظروف ة لل ة واالجتماع  االقتصاد
ات   .ز ة التأمیناقتراح التغط ن لشر م اجات السوق  التأمینة الجدیدة التي  مها وفقًا الحت تقد

 من واقع الدراسات التي تم إعدادها عن األخطار التي یتعرض لها العمالء.
ة  قًا استنتاج أن المطلوب من إدارة المخاطر في شر ن مما ورد سا أن تفهم األصول  التأمینم

ات  ة والتغط ة التي التأمینوالقواعد المحاسب ل جید، وأن تستخدم أدوات التحلیل العلم ش ة وشروطها 
ل إعادة  م ه ة ز الال التأمینتخدم أهداف إدارة المخاطر، وأن تكون قادرة على تصم ة الشر م لحما

ات  ا الحدیثة لتنفیذ العمل اإلضافة لضرورة توظیف التكنولوج بیرة وخسائر متعددة،  ة  من أخطار فرد
ة لتوفیر الوقت والجهد. تب ة والم   اإلحصائ

ة إدارة .2 ات في المخاطر ف   :التأمین شر
ات  المخاطر إدارة تعرف ة أنها التأمینفي شر ومعرفة  وتحلیل دراسة إلى تهدف التي المنظمة العمل
ة وقوعها المحتمل األخطار حجم وتقدیر ار ثم ما، منشأة أو لشخص النس  أنسب البدائل وتطبی اخت

ارات)  ,Trupin). ف.التكالی وأقل الوسائل أحسن تفادیها هدف حق ما األخطار تلك لمواجهة (الخ
& Arthur, 2001, P. 56)  

ات:      وتشمل على ثالثة مستو
م تحدید ل:األو  المستو  -  .المخاطر وتقی
 .المناسب الخطر انتقاء ي:الثان المستو  -
ة للمخاطر). المتوقعة النتائج تحدید ث:الثال المستو  - ار (االستجا  للخ
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م تحدید ل:األو المستو  2،1   :المخاطر وتقی
ـار عـین خـذاأل مـع المخـاطر تحدیـد یـتم أوالً  ـع االعت عـا جم  التخـاذ القـرار النتـائج متقیـ ثـم ومـند، األ

تم ذلك  المناسب.   (Leimberg & Authors, 2002,P125): یلي ماو

  :الخسارة احتمال/الخطر تحدید  .أ
ارات المتاحة في المخاطر مستو  تحلیل على تنطو  التي اإلجراءات من سلسلة وهي  صانع امأم الخ

التاليالقرار،  توجب التمییز .الخسارة حدوث فیها یتكرر التي المرات عدد هو الخسارة احتمال فإن و  و
  .الذاتي واالحتمال الموضوعي االحتمال بین هنا
اس، قابل الموضوعي االحتمال إن ل في المد الحدث فیها یتكرر التي المرات عدد فهو للق  الطو

عي السیر ظل وفي ،األحداث من محدود غیر عدد وجود افتراض  المثال، سبیل فعلى .لألمور الطب
ن النرد حجر رمي لد (6) العدد ظهور احتمال إن اسه م ة ق  6 إلى 1 ساو  وهو معادلة راض

  (6). العدد  على حتو  منها واحد ووجه للنرد وجوه ستة لوجود نظرا
 یختلف من التقدیر وهذا واقعة حدوث الحتمال الذاتي أو الشخصي التقدیر فهو الذاتي االحتمال وأما

ه وتؤثر آخر إلى شخص م والثقافة والجنس العمر مثل مختلفة عوامل ف   .والتعل
غي   ة هي أولى مراحل الّتعامل مع المخاطر فین الشر طة  فتعتبر عملّة تحدید المخاطر المح

ع أنواع المخاطر التي تواجه  ل المخاطر القابلة للتصّور وتسجیلها، ألّن تحدید جم التعّرف على 
أّن التهدیدات المتعّلقة بإم ا التأكید  قّدم لإلدارة العل ًا و عتبر ضروّر ة  ة الشر انّة تحقی الشر

طرة علیها عد تحدیدها للس مها    ). (Kinney & William, 2003, p. 147 ألهدافها سیتّم تقی

 : حدوثها على المساعدة والعوامل الخطر /الخسارة مصادر معرفة  .ب
جب ) مفهومان مختلفانHazard( لحدوثها المساعدة والعوامل (Peril) الخسارة مصادر إن  عدم و

ین بینهما الخل قا شرحه تم ما الخطر مفهوم و   .سا
 والعواصف واألعاصیر الحر مثل الخسارة تسبب التي األمور في تنحصر الخسارة مصادر فإن

 عنها تنشأ التي تلك الظروف فهي الخسارة لحدوث المساعدة العوامل أما ... والسرقة والسطو والزالزل
، (حسنین هي: هذه العوامل من نوعان وهناك .الخسارة وقوع احتمال من تزد أو خسارة  والمنصراو
  .120)، ص.1989
ة العوامل -  الماد
ة العوامل -  األخالق

ة فالعوامل  ع على تكون  مثل الخسارة وقوع احتمال من تزد التي الظروف تلك هي: الماد  الصق
یب أو السیر، حوادث حدوث احتمال من یزد الذ الطرق  ة أسالك تر ة،غیر  هرائ  األمر مناس
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، حدوث احتمال من یزد الذ التالي على متینة غیر أقفال وضع أو حر  احتمال من یزد األبواب و
  .السرقة حدوث

ة العوامل وأما  زادة حجم شأنه من الذ للفرد السو  غیر السلوك أو األمانة، عدم فهي: األخالق
ض على للحصول ما حادث افتعال ذلك أمثلة ومن .حدوثها تكرار أو الخسارة ة تعو  ،التأمین من شر

م أو قها الصعب من ضاعة حرق  تعمد أو مزف ادعاء تقد   .تسو
ة العوامل إن ع في متضمنة األخالق طرة الصعب ومن التأمین أنواع جم برر الس  األفراد علیها، و

ات أن الشرفة غیر األعمال هذه مثل قومون  الذین  أمر وهذا ل،األموا الكثیر من تملك التأمین شر
ح غیر ات أن حیث صح ع ال التأمین شر ضات التي دفع تستط  خالل من إال علیها تترتب التعو

  .بدفعها لهم المؤمن قوم التي األقسا
ات وتحاول طرة التأمین شر ة العوامل على الس ام خالل من األخالق م الق  التأمین دقی لطالبي بتقی

عض االنتظار وفترات االقتطاعات مثل معینة شرو وضع خالل ومن  المالح واالستثناءات و
وجد .الخاصة ة للعوامل آخر جانب و الخداع األمانة عدم یتعل ال األخالق  من حجم یزد الذ و
االة عدم أو اإلهمال یتعل وٕانما ،حدوثها تكرار أو الخسارة   . التأمین نظرا لوجود الخسارة لحدوث الم

التالي ف االة وعدم اإلهمال تتسم أفعاالً  مارس لهم المؤمن عض إنو  أمثلة ومن ،مؤمن له لكونه الم
ارة ترك :ذلك ح إغالق دون  الس  أبواب إغالق عدم أو احتمال السرقة، من یزد مما بداخلها والمفات

  علیها.  والسطو اقتحامها اللصوص على سهل مما والنوافذ المنازل
  : الخطر انتقاءالمستو الثاني:   2،2
ة انتقاء فعند الثاني، المستو  وهو ارها الشر  أن فالبد من الخطر، معین مستو  معه حمل الذ لخ
ار، هذا نتیجة من متأكدین غیر أننا ذلك من نفهم ار نتیجة هذا أن احتمال وهنالك الخ  تكون  لن الخ
حصل ما معرفة عدم على یرتكز انه أصالحنا،  في  نتیجة وجود مع احتمال المستقبل في س

ة، س ل عام، موراأل مجرات عن العاد الحدیث أغراض في مفهوم ع  عطینا ال ولكنه ش
ما المطلوب التعرف طشون،ة. التأمین موراأل یتعل ف   32) ص 2000 (

احثون  بدأ وقد  وجهات التأمینمجال  في والمختصون  نساناإل وسلوك حصاءواإل االقتصاد في ال
عة حول مختلفة نظر  في العاملین أن تعقیداً  مراأل ومما یزد ه،ل محدد تعرف ووضع الخطر طب

ضاً  "الخطر "مصطلح ستخدمون  التأمین مجال  للداللة معینة صولوأ كاتممتله رط طر عن أ
ات وعلى علیهم المؤمن شخاصأو األ علیها المؤمن الممتلكات على  مثل ومصادرها الخسائر مسب
   .وغیرها الزالزل أو الحر
 وعدم بین الخطر عالقة وجود على التأمین مجال في المختصین بین إجماع یوجد حال، ل وعلى
ان التأكد، قن أو التثبت أو التأكد عدم مفهوم ضمن استمرار تعرفه یتم" الخطر "مصطلح ف  ،الت
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التالي ن و  فإن المثال سبیل وعلى .ما خسارة حدوث من التأكد عدم: أنه على الخطر تعرف م
ارة حادث في الوفاة خطر د غیر من رغم قائم س ة وخطر، الوفاة حدوث المؤ  الرئة سرطان اإلصا

د غیر من رغم قائم المدخنین لد ة المؤ  مفهوم ضمن الخطر تعرف ولد. الرئة سرطان اإلصا
ماالعشوائ والخطر الخطر الموضوعي بین التأمین مجال في التمیز یجب التأكد عدم  :یلي ي، 

(Hartwig & Claire, 2003,P.144   
ة للخسارة النسبي التغیر هو :الموضوعي الخطر  .أ  أن فإذا افترضنا. المتوقعة الخسارة عن الفعل

ات إحد لة،  مدة منذ علیها مؤمن بیت (10000) لدیها التأمین شر ة وانطو  من حترق  ما نس
اً  %1 البیوت هذه  انه نعرف ولكننا ،عام ل بیت 100)( حترق  أن المتوقع من انه أ ،سنو
ة هذه تتحق أن النادر من  حترق  قد األعوام عض في ألنه ،عام ل في والكمال التمام النس

 ب المثال هذا في قدر تغیر ولذلك یوجد. بیوت (110) حترق  قد أخر  أعوام وفي "بیتا (90)
ة الخسارة بین بیوت (10) ین)، بیوت 110 أو احتراق اً بیت 90 احتراق( الفعل  المتوقعة الخسارة و
ة للخسارة التغیر النسبي وهذاًا. سنو بیت (100) احتراق وهي  عرف المتوقعة الخسارة عن الفعل

  الموضوعي. الخطر
ن الموضوعي الخطر حدة إن اسها م س ق ار  االنحراف مثل التشتت مقای  معامل أو المع

ة هذه دقة أن ما التغیر،  لما ازدادت أنه على ینص الذ الكبیرة األعداد لقانون  تخضع النس
ة النتائج اقترت العینة فضاءات ناة. المتوقع النتائج من الفعل  حدة الخطر تقل ذلك على ءً و

 زاد لماأنه  أ األخطار من معین نوع ضد علیها المؤمن الممتلكات عدد زاد لما الموضوعي
ة من الخسارة حجم قترب األخطار من معین نوع ضد علیها المؤمن الممتلكات عدد  حجم الفعل

  .الموضوعي الخطر حدة التالي وتقل المتوقعة الخسارة
قن عدم فهو :العشوائي الخطر  .ب ة الحالة على المبني التأكد عدم أو الت  للشخص. وعلى الذهن

ادة رخصة حمل الذ الشخص فإن المثال، سبیل ة ق  من قبل المساءلة لخطر معرض منته
ما الشرطة قافه تم لو ف ش إ ة عن للتفت ادته. رخصة صالح قن یتملكه عدم الشخص فهذا ق  الت

ما التأكد عدم أو قافه سیتم ان إذا ف ادة حالة في إ ارته ق قن عدمه. إن من س  عدم أو عدم الت
ة الحالة على عتمد الذاتي الخطر إن. ذاتي خطر یدعى هذا التأكد  فقد المعني للشخص الذهن

طرقة شخص یتصرف تصرف معینة ما   هذان تعرض إذا مختلفة طرقة آخر شخص و
ة أن األول للشخص هیئ فإذا. الخطر لنفس الشخصان ة الخطر نس  سیتصرف فهو جدا عال

ة أن له هیئ الذ الشخص الثاني عن مختلفة طرقة  فالشخص . جدا منخفضة الخطر نس
ارته قود لن األول ادة حمل رخصة وهو س ة، صالحیتها ق قود الثاني الشخص بینما منته  س

ارته ادة رخصة أن مع س حملها الق ة التي  ة منته  .الصالح
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احثة      رأ ال ة من أهّم عملّات التعامل مع المخاطر و الشر طة  م المخاطر المح تعتبر عملّة تقی
ل  إذ مة للتعامل مع  ح للمخاطر سوف یتّم اقتراح األسالیب السل م الدقی والصح إّنه من خالل التقی

ة، حیث یلعب  نوع من أنواع المخاطر واّتخاذ اإلجراء المالئم  وفي الوقت المالئم من قبل إدارة الشر
اإلشراف على اإلدارة في ل فرد في المنشأة دورًا في إدارة مخاطرها، فمجلس اإلدارة هو المسؤول عن 

ة المخاطر، واإلدارة تتحّمل  ملك المسؤولّة الكاملة عن مراق م وتشغیل نظام إدارة المخاطر وهو  تصم
اقي األفراد في ال م وتشغیل نظام إلدارة المخاطر، و ة لدیهم شرالمسؤولّة األولى واألساسّة عن تصم

   رة المخاطر. عض المسؤولّة عن التنفیذ الناجح لنظام إدا
ة للمخاطر). المتوقعة النتائج تحدید ث:الثال المستو  2،3 ار (االستجا   للخ
ة آثاراً  خطارلأل إن      ة اجتماع ة أو غیر واقتصاد ة مرغو اء وترتب ،مستح  على األخطار أع

اطي مبلغ وضع ضرورة مثل المجتمع تأمین  وجود حالة عدم في الطارئة األمور لمعالجة احت
ضان أو للحر یتعرض الذ المنزل إصالح(  من المجتمع حرمان ومثل ،المثال) سبیل على الف

ة تحمل من خوفا إنتاجها توقف التي والخدمات السلع عض ة المدن  ومثل ،عنها تنتج قد التي المسؤول
  یوجهونها قد التي المتعددة األخطار من المجتمع أفراد سود الذ والخوف القل

ننا یف ولكن   ؟السیئة ثارهاآ من للحد األخطار هذه معالجة م
    (Wiening, 2002, P.147) : لذلك طرق  خمسة توجد

 المثال على سبیل حادة التآ استعمال عدم إن ر.الخط معالجة وسائل احد هي :الخطر تجنب  .أ
ة التعرض الفرد یجنب احة تجنب أن ما ،ما إلصا قة ولكن. للغرق الفرد  عرض ال الس  حق
س إنه األمر ان ل ع تجنب الفرد بإم ع فالفرد ،لها یتعرض التي األخطار جم  خطر تجنب ستط
الطائرة عدم وذلك طائرة تحطم نتیجة العجز أو الوفاة ارة السفر هو ذلك بدیل ولكن السفر   الس

ضاً  عرضه األمر وهذا القطار أو ة ، العجز أو لخطر الوفاة أ ن لشر م ة التي تسوق ما  األدو
ة خطیرة أن تسحب العقاقیر من السوق   . )90، ص.2006، جدا(ر  عقاقیر ذات آثار جانب

ن :الخطر من بجزء االحتفا  .ب م  من الخطر، بجزء االحتفا هي أخر  بوسیلة الخطر معالجة و
ل ال الخطر من جزءا الفرد یتحمل أن أ ه. بیرا عبئا ش  علم على الفرد أن عني وهذا عل

ختار یهدده الذ الخطر دعى منه جزءا یتحمل أن و  سبیل وعلى ،اإلیجابياالحتفا  ذلك و
ع المثال تحمل الحر ضد ممتلكاته یؤمن أن الفرد ستط  من دینار (1000) أو دینار (500) و
ه قد الذ الضرر تكلفة  .الممتلكاتهذه  في حر نشوب سب

سین لسببین الخطر معالجة في االحتفا طرقة وتستخدم  Wiening & Donald)ا:هم رئ

,1992,P. 113)  
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 ن لم إذا التأمین شراء عن ستغنى وقد ،التأمین تكلفة من جزءا یوفر االحتفا نإ :أوال -
 .بیرا الخطر

ا أمرا ون  قد الكامل الخطر تحمل إن: اً ثان -  أقسا إن أو له التأمین توفر لعدم ضرور
 .الخطر من النوع لهذا اً جد مرتفعة التأمین

 والجهل أ سبب بذلك علم غیر على وهو الفرد قبل من الخطر تحمل فهو السلبي االحتفا ماوأ
االة عدم ة حادة ضائقة إلى الفرد تعرض إلى یؤد رما خطیر امر وهذا ،الكسل وأ الم  ال مال

نه  توفر حال عدم في الدائم الكلي العجز خطر ضد التأمین عدم ذلك ومثال. مواجهتها م
ع ال العاجز الشخص إن حیث أخر، دخل مصدر جد ،نفسه إعالة ستط ح و  مضطرا أنه أص
  .ذلك على قادر غیر وهو عالجه على اإلنفاق أو نفسه إلعالة

ل  .ج ضاً  الخطر معالجة طرق  ومن: التأمین غیر بوسائل الخطر تحو له أ  التأمین بوسائل غیر تحو
ل مثل ات في واالندماج العقود بواسطة التحو ة المحدودة الشر قصد .المسؤول ل و  بواسطة التحو

 وعلى. آخر طرف إلى في تحمله یرغب وال له یتعرض الذ الخطر الشخص ینقل أن العقود
ن الحاسوب أجهزة خلل خطر فإن المثال سبیل له م ان عقد شراء آخر طرف إلى تحو  ة،ص

ه األجهزة هذه ائع یتحمل  ارتفاع خطر أن ما. األجهزةصیب  عطل أو خلل أ إصالح موج
ن البناء تكلفة له م  تسدید على االتفاق من بدال محدد للبناء سعر على االتفاق المتعهد إلى تحو

ة التكلفة ة لیهاإ مضافا الفعل ة نس  ).67، ص.2003(عبد الرزاق والدیب،  .للرح مئو

تمثل ذلك الخطر معالجة أسالیب من آخر سلوبأ الخسارة من الحد إن: الخسارة من الحد  .د  في و
ل  شدتها من والحد الخسارة تكرار من للحد معینة إجراءات اتخاذ ضمن ذلك الّتعامل مع  و

ه الموارد إلى النواحي التي في حاجة ماّسة لها والتي تّم التعّرف علیها  سّة وتوج المخاطر الرئ
 . )345، ص. 2007حّماد، (من خالل منهجّة مقّننة 

انة الخسارة، تكرار من الحد على مثلةاأل ومن انة المراجلة. المستمر  الص  األوقات في فص
ة لها، المحددة   . المراجل هذه له تتعرض قد االنفجار الذ خطر من تحد استمرار عملها ومراق

 الحرائ نشوب خطر من قي االشتعال، مواد سرعة على تحتو  التي األماكن في التدخین وعدم
ة الشخص أن ما. األماكن تلك في ة صحته عنا ه التدخین وعدم األكل في عاداته مراق  من ق

ة  . أمراض عدیدة اإلصا

 أن الفرد یتوجب على ولذلك حدوثها، منع ال الخسارة تكرار من الحد أن المعروف من ولكن
 اإلطفاء أجهزة ذلك استخدام على األمثلة ومن. تقع عندما الخسارة حجم أو شدة من الحد حاول

ة . للنیران المقاومة القاصات استخدام أو البناء في للحرارة المقاومة المواد استخدام وأ ،األوتومات
ة آثار الخسارة من وللحد  حجم فق من قلل ال الخسارة من الحد إن إذ المجتمع على إیجاب
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اشرة، الخسائر ضاً  قلل ولكنه الم اشرة  غیر الخسائر حجم من "أ ضاً الم  عمل الذ فالعامل. أ
تعرض ما، مصنع في آلة على ة و لف عمله، أثناء إلصا  عالجه تكلفة المصنع صاحب ال 

ض أو فق ه تعو ضاً  لفه بل تعطله أثناء روات  العمل عن اآللة هذه توقف مصارف أ
حل جدید عامل تدرب ومصارف  المجتمع فإن المثال، سبیل على العامل هذا توفي وٕاذا. محله ل

حرم التالي معیلها، من العامل هذا عائلة قدمها وتحرم التي الخدمات من س  لضائقة تتعرض و
ة ذا. مال منع وتقلیل الخسائر وه ال تفید الفرد أو المشروع المعرض  فإن هذه الوسیلة المتمثلة 

صفة عامة    . )23، ص.2000، الهانسي(للخطر فق بل تفید المجتمع 
اهم  من ألن ،التأمین إلى اللجوء هو عملي أسلوب الخطر لمعالجة الطرق  أنجح إن: التأمین  .ه

ة الخطر تحمل التأمین بها یتصف التي السمات ا هذا  وتوزع له المؤمن الشخص عن الن
اء بتحمل لهم المؤمن جمهور قوم أن أ :معنى الخطر، . عضهملها  یتعرض التي األخطار أع

ات أن إلى اإلضافة هذا ة االحتماالت أساس على تعمل التأمین شر  األعداد على قانون  المبن
ع الكبیرة، ضات تقدر أن وتستط ات بدفعها ستقوم التي التعو اط  .لها الالزمة ووضع االحت

ة الخسائر توزع هو التأمینف لها أو األخطار نقل خالل من العرض  إلى المؤمن علیهم من تحو
ات ض تقبل التي التأمین شر فقد یلجأ مدیر . خطاراأل تلك تحق عند الخسائر هذه مثل تعو

ة ما لهیئة  مختلف األخطار وذلك لكونها الجهات  التأمینشر ارها ذات خبرة واسعة  اعت
اشرة  ة م ة أخطار اآلخرن، وقد یلجأ مدیر الشر ات المختصة في تغط الء  التأمینإلى شر أو و

ة  التأمین ة وأسالیب االستجا م تصورهم لألخطار المختلفة التي تواجه الشر قصد تقد وسماسرته 
   .)45، ص.1994منصور، ( لها

م المخاطر، یتوجب  ة بتحدید وتقی قوم مدیر الخطر في الشر عد أن  یتبین مما سب أنه 
اسة أو ا عد ذلك بتحدید الس قوم  ه أن  اعل   هذه األخطار.  سات التي سیتم التعامل بها معلس

احثة أن  تر و  عة ال ة للمخاطر تتوقف على طب ة لالستجا اسة المناس ة تحدید الس عمل
ات  ان متخذ القرار سواء من حیث مد توافر اإلم طة  عة الظروف المح ة، وعلى طب الخطر من ناح
ان متفائًال أو  ، أو على الخصائص الممیزة له وما إذا  ة أخر ة من ناح شرة والفن ة وال الماد

ة ثالثة. متشائمًا أو واق ًا من ناح ة لخطر معین ع اسة مثلى لالستجا ار أو تحدید س ن اخت م فال 
ع الحاالت بدون استثناء. قها في جم ن تطب   م
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  :ةفي سور التأمینواقع ثالثًا: 
ة عن  .1 خ   :ةفي سور التأمینلمحة تار

عد القرن التاسع  التأمینلم ُعرف نظام  ة وخاصة دول المشرق العري إال  في الدول النام
ان  ، عندما بدأ االتصال التجار بین دول المشرق والغرب، لذا  الد حر على  التأمینعشر الم ال

ة أول أنواع  الد األورو ة من ال وم ضائع الح ة. التأمینال الدنا العر  التي عرفتها 
عدة مراحل التأمینصول أما في سورة فترجع أ ل مر خاللها    )75، ص.2008(عبدهللا، : إلى زمن طو

ة وقامت  التأمیندخل فیها  المرحلة األولى: ات األجنب االت الشر إلى سورة عن طر و
أعمال  االت  س مؤسسة الضمان  التأمینتلك الو عد ذلك تأس خالل فترة االنتداب الفرنسي، لیتم 

موجب المر    .7/8/1952/ تارخ 226سوم /السورة 
ة: ة عهد الوحدة، حیث تم إعداد قانون هیئات  المرحلة الثان القانون رقم  التأمینبدا الصادر 

املها لمساهمین  التأمینم، والذ حصر 1959/ لعام 195/ ة  ات التي تكون مملو في الشر
الد، ونظم المرسوم التشرعي هیئات  ة ال ین والسماسرة وت التأمینیتمتعون بجنس الء والمندو عرض للو

ل  التأمینوخبراء الكشف وتقدیر األضرار واتحادات هیئات  م سجالتها وتحو ة تنظ ف والتزاماتها و
  وثائقها.

س الجمهورة 1961حیث صدر في النصف الثاني من عام  المرحلة الثالثة: م قرار رئ
ع البنوك وشر  ه جم موج ة المتحدة والذ أممت  مي الجمهورة  التأمینات العر العاملة في إقل

ع أنواع  -(مصر ة الضمان ح ممارسة جم موجب ذلك أعطیت شر سورة)، وآلت ملكیتها للدولة، و
ة السورة. التأمین   حصرًا ضمن أراضي الجمهورة العر

انت هناك حوالي  ة تعمل في قطاع  77وعند صدور هذا القرار  ة وعر ة أجنب  التأمینشر
ة  د ة وسو ة وهولند ة وألمان ة وفرنس لج ة و ة وهند ات مختلفة: أمیر السور ومن جنس

سة خارج سورة وتمارس أعمال  انت مراكزها الرئ عملون  التأمینومصرة.... و الء  ًا بواسطة و محل
فاالتها المودعة ضمانًا ألعمالها سحب  م  عد التأم ات  لغ عدد لحسابها، وقد قامت هذه الشر ، و

ات التي  فاالتها حتى عام الشر ات  نم ورق1970سحبت  / 46حوالي / التأمینقیدها من سجل شر
قي مستمرًا في خدمة بوالص  عضها  ات ف ة الشر ق ة، أما  اة الصادرة قبل  التأمینشر على الح

ل محفظة أعمالها إلیها. ة الضمان السورة على تحو ات أخر مع شر م، واتفقت شر   تارخ التأم
ة 1965وفي عام/ - افة اإلدارات والمؤسسات العامة والمصالح الرسم الغ أوجب  / صدر 

ة الضمان ال التأمین عض الحاالت على مستورداتها وصادراتها من وٕالى الخارج لد شر سورة عدا 
  .التأمینالتي یتعذر فیها إجراء 
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قضي بوجوب 95/ صدر المرسوم التشرعي رقم /1967وفي عام / -  التأمین/ والذ 
ارة تجاه الغیر، ولم ینفذ هذا المرسوم حتى  ة الناشئة عن استعمال الس ة المدن اإللزامي على المسؤول

ة م، وقامت المؤسسة العامة ال1974العام  شمل األضرار الماد ع هذا القانون ل سورة للتأمین بتوس
غرض  ة الداخلة إلى سورة عبورًا أو  ات األجنب ة السورة أو المر اح ارات الس التي تحدثها الس

وث المؤقت.    الم
موجب المرسوم رقم / ة  4/8/1977/ تارخ 1650والبد من اإلشارة إلى أنه  تم تسم

، المؤسسة العامة السو  سي مدینة دمش زها الرئ ة الضمان السورة، مر رة للتأمین، بدًال عن شر
موجب المرسوم / حت (إدارتها العامة) في مدینة حمص  عد ذلك أص  19/5/2002/ تارخ 155و

ة. السید وزر المال   وترت 
عة: ة / القاضي بإحداث هیئ2004/ لعام /68صدور المرسوم التشرعي رقم / المرحلة الرا

ون مقر الهیئة  التأمیناإلشراف على  ، و ارة واالستقالل المالي واإلدار ة االعت الشخص تتمتع 
ات  ة اإلشراف على شر ذلك نقلت مسؤول ، و من المجلس األعلى للتأمین إلى  التأمینمدینة دمش

ة. التأمینهیئة اإلشراف على    والتي یرأس مجلس إدارتها وزر المال
صدور المرسوم التشرعي /خیرة: المرحلة األأما  ماته  2005/ لعام 43فتتمثل  وٕاصدار تعل

ة وهیئة اإلشراف على  ة من قبل وزر المال م سوق التأمینالتنفیذ موجبها تنظ في  التأمین، والتي تم 
ات تأمین وٕاعادة تأمین  ة السورة، وقد سمح هذا المرسوم التشرعي بإنشاء شر الجمهورة العر

ة السورة.مساهم   ة سورة خاصة للعمل في الجمهورة العر
ان قطاع  یتكون فق من المؤسسة العامة السورة للتأمین  2005قبل عام  التأمینحیث 

أعمال  انت المؤسسة الوحیدة المرخص لها  ارها  ة السورة،  التأمیناعت ضمن الجمهورة العر
ة االتحاد العري إلعادة  ة انبثقت عن االتحاد الثالثي بین  مینالتأإضافة إلى شر ة اتحاد وهي شر

ا منذ العام  سواء المسندة إلیها  التأمینم، وهي تمارس فق أعمال إعادة 1974دول سورة ومصر ولیب
عد أن علقت  ة أو األعمال التي تقبلها من الخارج  حصة إلزام من السوقین السور أو اللیبي 

ة مصر فیها منذ العام  س السادات إلى القدس.1978عضو عد زارة الرئ   م 
  

ات  .2   :ةفي سور التأمینشر
ات  ة العام حتى  المرخصة في سورة التأمینوالجدول التالي یبین شر   :2013نها
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ات  :)2جدول رقم ( ة  التأمینشر   في سور
ة ة(ل.س) اسم الشر ص رأسمال الشر خ قرار الترخ خ المزاولة (بدء العمل) تار  تار

   2,000,000,000  المؤسسة العامة السورة

 04/06/2006 06/02/2006 850,000,000 المتحدة

ة  21/06/2006 05/04/2006 1,000,000,000 السورة العر

ة آروب  06/07/2006 06/02/2006 1,000,000,000 السورة الدول

ة  06/08/2006 06/02/2006 850,000,000 الوطن

ة التأمین  10/10/2006 12/06/2006 1,050,000,000 العر

ة ت  10/10/2006 06/02/2006 850,000,000 السورة الكو

 19/10/2006 04/04/2009 850,000,000 الثقة السورة

 12/11/2006 05/04/2006 850,000,000  المشرق العري

س   07/02/2008 21/07/2007 1,250,000,000 أدیر –أدون

 13/02/2008 25/06/2006 1,000,000,000 االتحاد التعاوني

 27/03/2008 28/12/2006 2,000,000,000 العقیلة للتأمین التكافلي

ة السورة  08/10/2008 27/12/2007 1,000,000,000 اإلسالم

     )http://www.sisc.sy(2014,:التأمینلھیئة اإلشراف على  اإللكترونيالموقع  :المصدر

ا التأمیننمو قطاع  .3 ه: عدد العاملینو  في سور  ف
ات المتوفرة لد (ھیئة  :ما یليالسورة،  التأمینهیئة اإلشراف على  تبین جداول الدراسات واإلحصائ

  )2012 التأمینالسنوي لقطاع  التقریر- التأمیناإلشراف على 
ل متسارع عبر السنوات وصوًال إلى العام   .أ ش  ( ة  2011نمو القطاع (األقسا األزمة مع بدا

ًا  االنخفاض تدرج ة، حیث بدأت األقسا  ات االقتصاد  عبر سنوات األزمة.السورة، والعقو

ة فرع   .ب افة فروع اإللزامي  التأمینغل ارات على  ل بین  التأمینللس ش ، حیث   %45األخر

  من إجمالي السوق، حسب السنوات. %60إلى 

ات   .ج ة األولى بین شر  السورة. التأمیناستمرار المؤسسة العامة السورة للتأمین في المرت

ات   .د ل خاص التأمینضعف أداء شر ش افة فروع ، و ات الخاصة منها، في  عدا  التأمینالشر

ارات.   الس

عد  التأمینتطور   .ه ات الخاصة، وانتعاشه الكبیر  الصحي في السوق السورة مع دخول الشر

الصحي للعاملین في الدولة والتي تولت تنفیذه المؤسسة  التأمینحیث بدأ تنفیذ  2009عام 

  العامة السورة.

http://www.sisc.sy(
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تزایدًا ملحوظًا عبر السنوات، مع تطور أعمال  التأمینشهد عدد العاملین في قطاع ما         
ح ات وتوسعها الجغرافي، فقد أص   :الشر

  ات ات  1323موظف منهم  2300حوالي  التأمینعدد العاملین في شر موظف في الشر
ة العام  ، في نها ة غیر السورین منهم أقل من 2012الخاصة فق   .%2، نس

ة (في شر  -  / موظفًا.TPA/ :(419ات إدارة النفقات الطب
الء التأمینمقدمي الخدمات  - یل منهم  234 التأمینة: و ات  174و یل متعاقد مع شر و

یل 50وحتى اآلن،  التأمین ة، عدا عن منتجي  و ة شر المسجلین في  التأمینلم یتعاقد مع أ
الء  االت  250والذین یتجاوز عددهم  التأمیناتحاد و   .التأمینمنتج وموظف في و

  2، مسوو الخسائر 2 التأمین، استشارو 3، االكتوارون 3 التأمینوسطاء         
  ات ة في  300: التأمینالعاملون في االتحاد السور لشر ة والداخل موظف في المراكز الحدود

 المحافظات.
  موظف. 40: لتأمیناالعاملون في هیئة اإلشراف على 
  ة. 3300مجموع العاملین في القطاع: حوالي  موظف ومقدم خدمة تأمین

  

ات إعادة  .4 ة االتحاد العري إلعادة ( افي سور التأمینشر   )التأمینشر
ة وحیدة إلعادة  ة االتحاد العري إلعادة  التأمینیوجد في سورة شر وهي  ،التأمینهي شر

قي قائمًا  ا و ان قائمًا بین سورة ومصر ولیب ة الذ  ة اتحاد الجمهورات العر ة تحمل جنس شر
ة السالم مع العدو اإلسرائیلي. ع مصر التفاق عد توق ا فق    بین سورة ولیب

موجب القرار الرئاسي رقم ئأنش ة  الجمهورات  ءرؤوسام الصادر عن 1974لعام  2ت الشر
عادل حینها  ي، وارتفع رأسمالها  3,3الثالثة، برأسمال قدره ملیون دینار لیبي أ ما  ملیون دوالر أمر

اعًا إلى أن وصل  ي، وقد بلغت أقساطها عام  50ت  1,360ما مقداره  2010ملیون دوالر أمر
ار وثالثمائة وستون ملیون) لیرة سورة بزادة  ما بلغت أراحها في ذلك  2009عن عام  %7,7(مل

.   %3ملیون لیرة بزادة تفوق  225العام   –سانا  –الوكالة العربیة السوریة لألنباء (عن العام الساب
  )2012- 1-15النشرة االقتصادیة 

ة على تصنیف  2010في العام  الة التصنیف  BBحازت الشر  AM االئتمانيمن و
BEST ة، ورغم هذا التصنیف الجی ة  BBBانخفاضه عن د إال أن األمر ل عائقًا أمام الشر ش

ة على  عض األسواق حیث تشتر العدید من الجهات الرقاب ون  التأمینلدخول  في دول العالم أن 
ة التي  BBBتصنیف المعید  ات اإلعادة العر ه معظم شر ه، وهو ما تعان على األقل لیتم اإلسناد إل

ع الحصول على هذا التص ة.ال تستط ة وغیر فن اب فن   نیف ألس
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م  الخارجي اإلجراءات الواجب على المدقالفصل الثالث:  ام بها لتقی   الق

ة لها المخاطر    واالستجا
  

  تمهید:
  

حث األول: م المخاطر الم ات وٕاجراءات التدقی الالزمة لتقی   :متطل

ات أوًال:                   م المخاطر من قبل مدق الحسا ات تقی   .الخارجي متطل

ًا:                   م المخاطر. ثان   إجراءات التدقی الالزمة لتقی

                    

حث الثاني: ة للمخاطر الم   :إجراءات التدقی الالزمة لالستجا

ات  أوًال:                 ةاالستجا ة الكل انات المال مة عند مستو الب   . للمخاطر المق

ًا:                ات ثان مة عند مستو اإلث ة للمخاطر المق   .إجراءات التدقی استجا

مة. ثالثًا:                ة الجوهرة ردًا على المخاطر المق   اإلجراءات التحلیل

  
  
  
  
  



  
  یناإلجراءات الواجب على المدقق القیام بھا لتقییم المخاطر واالستجابة لھا في شركات التأم: لفصل الثالثا

_________________________________________________________________ 
 

63 

 

  الفصل الثالث
م المخاطرالخارجي اإلجراءات الواجب على المدق   ام بها لتقی  الق

ة لها   واالستجا
  

  تمهید:
ــة تــؤثر علــى أوضــحت معــاییر التــدقی أن معظــم  مخــاطر األعمــال قــد یترتــب علیهــا نتــائج مال

ـــاحثین  احتمـــال ـــة. لـــذلك اهـــتم العدیـــد مـــن ال ة فـــي القـــوائم المال ـــة النســـب األهم حـــدوث تحرفـــات تتســـم 
عـة وحجـم إجـراءات التـدقی  ة محـل التـدقی وطب فحـص مـد العالقـة بـین مخـاطر األعمـال فـي الشـر

ام بها     .)Fukukawa et al, 2011(الواجب على المدق الخارجي الق
ــاس المخــاطر التــي تواجههـــا المنشــآت علــى حیــث أن  ــع مـــن  التــدقی والمــدققینتــأثیر وانع تن

م األسـالیب واإلجـراءات  ـام مهنـة التـدقی بـدور فعـال فـي إدارة هـذه المخـاطر، عـن طرـ تقیـ ة ق ان إم
م في هذه  طرة والتح   ).Lilley, & Salah, 1999, P.18( المخاطرالتي قررتها اإلدارة للس

قــوم بتعــدیل تخطــ وتنفیــذ إجــراءات التــدقی وفقــًا لمخــاطر األعمــال  مــا اتضــح  أن المــدق 
. ة محل التدقی   لد الشر

ــار التــدقی الــدولي رقـــم -فقــد وردت   -الصــادر عــن االتحــاد الــدولي للمحاســـبین 315فــي مع
ـــة، م مخـــاطر األخطـــاء الجوهر ـــة، وٕاجـــراءات تقیـــ ـــة الداخل م مخـــاطر نظـــام الرقا وطـــرق  إجـــراءات تقیـــ

ـة،  ما فـي ذلـك رقابتهـا الداخل ة  ة وفهم بیئتها الداخل فهـم وأسالیب دراسة الشر فیجـب علـى المـدق أن 
م  ــةتصــم ــة الداخل حــدد عناصــر الرقا اإلضــافة إلــى ، و مــا إذا قــد تــّم تنفیــذها، مــن خــالل اإلجــراءات  ف

ة حصــل علــى فهــم مــا . االستفسـار مــن مــوظفي الشــر ــار أن  یجـب علــى المــدق مــن خــالل هـذا المع
مـا فـي ذلـك إطـار إعـداد لعوامل  ـة  ـة، والعوامـل األخـر الخارج م القطاع ذات العالقة، والعوامل التنظ

م المخــاطر، لتــوفیر أســاس  قها. وأداء إجــراءات تقیـ قـوم بتــدق ة التــي  ــة المطبــ فـي الشــر التقـارر المال
م مخــ ــات، حیــث لتحدیــد وتقیــ ــة، وعنــد مســتو اإلث انــات المال ــة عنــد مســتو الب اطر األخطــاء الجوهر

ة مـن المحتمـل  م المخـاطر، استفسـارات مـن اإلدارة وآخـرن داخـل الشـر یجب أن تتضمن إجراءات تقیـ
  أن تكون لدیهم معلومات تساعد في تحدید مخاطر األخطاء الجوهرة. 

اع هذه  ات ام المدق  ؤد إذ أّن عدم ق ، و ة التدقی ة في عمل اإلجراءات فسوف یواجه صعو
ح.                                         إلى إبداء رأ غیر صح
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م المخاطر ات وٕاجراءات التدقی الالزمة لتقی حث األول: متطل   :الم
عـة تختلـف ة ـل نشـا طب ة أخـر  شـر ات مـن تكـون أعمالهـا  ،عـن شـر فهنـاك مـن الشـر

ـه فمـثًال یرتفـع الخطـر  اسـاته عل المخاطر ممـا یتطلـب تقـدیر هـذا الخطـر مـن أجـل تالفـي انع محفوفة 
ات  ــةفــي شــر ات التــي تعمــل فــي ظــل منافســة شــدیدة ممــا  الوســاطة المال ات التــأمین أو الشــر أو شــر

التالي  ض أسعار منتجاتها و فإن هذا یؤثر على حجم اإلیرادات، لذا فإنه عند ضطرها األمر إلى تخف
ــه معرفــ ـون لد غــي علــى المــدق أن  ــة ین ـام بتــدقی القــوائم المال ــة الق اف ــة  والقطــاع الصــناعي  ة أول

ه  ة الذ تنتمي إل ـة, الشر ـة ومخـاطر الرقا م المخـاطر الحتم ن مـن تحدیـد وتقیـ وفـي تحدیـد حتى یـتم
ة  عة وتوقیت ونطاق عمل    )79, ص. 2008(الحداد, التدقی طب

ار التدقی الدولي رقم و  م مخاطر الخطأ الجـوهر  الموسوم ب 315في ضوء مع "تحدید وتقی
ات  یئتها" الصـادر عـن االتحـاد الـدولي للمحاسـبین, یتوجـب علـى مـدق الحسـا من خالل فهم المنشأة و

ـة  ـة, والعوامـل األخـر الخارج م حصل على فهم لعوامـل القطـاع ذات العالقـة, والعوامـل التنظ مـا أن 
ـــة المطبـــ م فـــي ذلـــك إطـــار إعـــداد التقـــارر المال قها, وأداء إجـــراءات تقیـــ قـــوم بتـــدق ة التـــي   فـــي الشـــر

م مخـــاطر  ــراءات تقیـــ ـــة وٕاجـ ـــة الداخل ــاطر نظـــام الرقا م مخـ ــ ــا تتضـــمنه مـــن إجـــراءات تقیـ مـ المخـــاطر 
ات. ة وعند مستو اإلث انات المال   األخطاء الجوهرة عند مستو الب

م المخــاطر ذاتــه ــارالمع وقــد عــّرف  )Risk assessment procedures( إجــراءات تقیــ
ـة " أنها: ما في ذلـك رقابتهـا الداخل یئتها  إجراءات التدقی التي تّم أداؤها للحصول على فهم للمنشأة و

ـــال أم الخطـــأ عنـــد مســـتو  انـــت ناجمـــة عـــن االحت م مخـــاطر األخطـــاء الجوهرـــة ســـواًء  وتحدیـــد وتقیـــ
ا ات" الب ة وعند مستو اإلث   )IFAC ،2012 ،P.267(نات المال

ناًء على  احثةذلك و ة تناولت ال حث النقا التال   :في الم

ات أوًال:  م المخاطر من قبل مدق الحسا ات تقی   :الخارجي متطل
م المخاطر یجب على المدق قبل البدء بإجراءات       ـاٍف  تقی حصل علـى فهـم  یئتهـا  أن  ة و للشـر

م عناصـر  فهـم المـدق تصـم ، وعنـد الحصـول علـى ذلـك، یجـب أن  التـدقی ة المتعلقـة  ورقابتها الداخل
م المخــاطر. مــا إذا قــد تــّم تنفیــذها، وخصوصــًا عنصــر تقیــ حــدد ف ــة، و ــة الداخل ــامإذ أن  الرقا  عــدم ق

ــاع المــ ات ــهســیؤ خطــوات هــذه الدق  م المخــاطر لمواجهــة د  ــة تقیــ ة فــي عمل ــة  صــعو ومــن ثــم عمل
ل ة:التدقی  ات األمور اآلت   ، وتشمل هذه المتطل

ة: .1 ما في ذلك رقابتها الداخل یئتها  ة و   فهم الشر
ة لییوجد  اب أساس ه العمیل، وهي:للتفهم جید المدق توصل ثالث أس عمل ف   لنشا الذ 
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العدید من أنشطة العمـل متطل  .أ ة خاصـة یجـب علـى المـدق أن یلـم بهـا حتـى أنه یوجد  ـات محاسـب
ما یتف مع ا ة قد تم إعدادها  انت القوائم المال م ما إذا  ةق  .لمعاییر الدول

ـن   .ب ع المدق أن یتعرف على أخطار النشا التي تؤثر في تقدیر المدق لخطر التدقی المم ستط
ن له أن یدققها.  قبوله، م ات التي  حدد المدق الشر  أو أن 

افة العمالء في أنشطة معینة.   .ج ه عادة لد  عي متعارف عل   یوجد خطر طب
ات األخـر العاملــة  الخصــائص الممیـزة لعمـل العمیــل والتـي ینفـرد بهـا عــن الشـر ضـًا اإللمـام  جـب أ و

 .   )(Arens, et al., 2012, p.236 في نفس النشا

یئتها:1,1    ة و    الشر
حصل المدق على فهم لمایج   :)IFAC ،2012 ،P.268( یلي ب أن 

ما في ذلك إطـار  1،1،1 ة  ة والعوامل األخر الخارج م عوامل القطاع ذات العالقة والعوامل التنظ
ة المطب دإعدا ر المال  :التقار
ة والعالقـات  عوامل القطاع:  .أ تشمل عوامل القطاع ذات العالقة ظروف القطاع مثل البیئة التنافس

عــین  أخــذها المــدق  ــة. ومــن األمثلــة علـى األمــور التــي قـد  بـین المــزود والعمیــل والتطـورات التقن
ار:  االعت

ما في ذلك الطلب والقدرة وتنافس األسعار. -  السوق والمنافسة، 
ة.األنشطة الدورة أو  -   الفصل
ة. - منتجات الشر ة المنتجات الخاصة    تقن
د الطاقة والتكلفة. -   تزو

ة قـد یتسـبب فـي مخـاطرة محـددة لألخطـاء الجوهرـة الناجمـة ه الشر عـة  فالقطاع الذ تعمل ف عـن طب
م. حیــث تلعــب خصــائص الصــناعة ومرحلــة النمــو التــي تمــر بهــا مــن رواج أو  العمــل أو درجــة التنظــ

ساد أو استقرار دور هام في تحلیل مخاطر األعمال التي تتعـرض لهـا منشـآت األعمـال. فعلـى سـبیل 
ـذلك تواجـه  ة  عات وقت الرواج عـن احتمـاالت وجـود مخـاطر تواجـه الشـر عبر انخفاض المب المثال، 

ــة مخــا ــة التقن طر أكبــر تتعلــ بتقــادم المخــزون الســلعي، حیــث یــؤد ســرعة أو زــادة الصــناعات عال
ة  إلـى زـادة أو سـرعة  الخاضـعة للتـدقیمعـدل التغیـر التكنولـوجي فـي الصـناعة التـي تعمـل فیهـا الشـر

ع ممـا قـد یـؤد إلـى فقـد ـات التصـن ةال انتقادم المنتجات أو اآلالت والمعدات المستخدمة في عمل  شـر
  ).119, ص.2003(البدیو وشحاتة,  ي السوق لجزء من حصتها ف
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ــة:  .ب ــ م ـــة ذات العالقــــة  العوامـــل التنظ م ــل التنظ ــمن العوامــ ــة تتضـ ــمل البیئــ ــــة. وتشـ م البیئـــة التنظ
ــــة، م ــة  التنظ ــ ــــ والبیئــــة القانون ــــة المطب ـــداد التقــــارر المال ــور األخــــر إطــــار إعـ ـــین األمــ مــــن بـ

ار  عین االعت أخذها المدق  ة. ومن األمثلة على األمور التي قد  اس   : يما یلوالس
ة وممارسات القطاع المحددة. - اد المحاسب   الم
مي لقطاع منظم. -   اإلطار التنظ
ل - ش ة. التشرع واألنظمة التي تؤثر  ات الشر   بیر على عمل
- .( ات وجهات أخر   الضرائب (للشر
ة. - ة مثل النقد ًا على أداء عمل الشر ة التي تؤثر حال وم اسات الح   الس
ة. - ة التي تؤثر على القطاع وأعمال الشر ات البیئ  المتطل

ل دقیــ وموضــوعي وســیلة فعالــة للمــدق مــن أجــل الحصــول علــى ف شــ عــد إجــراء هــذه الدراســة  هــم و
سـاعد المـدق فـي تحدیـد المجـاالت  ، ممـا  أفضل لألعمال واألنشطة التي تزاولها المنشـأة محـل التـدقی
ســـي لمخـــاطر األعمـــال  ـــات المعقـــدة والتـــي قـــد تكــون مصـــدر رئ التــي تمثـــل تهدیـــدا أكبـــر وتحدیــد العمل

)Lacativo, 2005, p.41.( 
:  .ج ـــة األخـــر ــةتتضـــمن العوامـــل  العوامـــل الخارج ـ ـــ الخارج علـــى أعمـــال  اً األخـــر التـــي تـــؤثر حال

ة العامة وأسعار الفائدة وتـوفر  ار الظروف االقتصاد عین االعت أخذها المدق  ة والتي قد  الشر
م العملـة.  ل والتضخم وٕاعادة تقی قتصـر علـى دراسـة ظـروف التمو ضـًا أال  فیجـب علـى المـدق أ

ة محل التد ضـا الظـروف االقتصاد المحلي الذ تعمل في ظله الشر ـه أن یـدرس أ قی وٕانمـا عل
ة تعـامالت أو أنشـطة بهـا. فمنشـآت األعمـال لـم تعـد  ـون لهـذه الشـر السائدة في الدول التـي قـد 
حـدث فــي العــالم، حیـث أنهــا إمـا مســتوردة لمــدخالتها (عناصـر إنتاجهــا) أو مصــدرة  معـزل عمــا 

 .)115, ص.2003, (البدیو وشحاتةلمخرجاتها 
عـة  1،1،2 ة،طب ـة التـدقی الشـر غـض النظـر عـن موضـوع ال تبـدأ عمل ـالتعرف صـفة عامـة  تـدقی 

ة  ما في ذلك:  )Messier, 2003, P.97( تدقیمحل ال على الشر
اتها:  .أ  مثل: عمل
ة فــي التجــارة  - مــا فــي ذلــك المشــار عــة مصــادر اإلیــرادات والمنتجــات أو الخــدمات واألســواق،  طب

ة، عات  اإللكترون . األنترنیتمثل مب  وأنشطة التسو
ات التوظیف.  - ضائع والخدمات الهامة وترتی سیون ومزودو ال  العمالء الرئ
 التوزع الجغرافي وقطاعات الصناعة. -
 المعامالت مع أطراف ذات عالقة. -
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مـــا فـــي ذلـــك االســـتثمارات فـــي أنـــواع االســـتثمارات  .ب ة وتخطـــ إلجرائهـــا،  : التـــي تقـــوم بهـــا الشـــر
ات ذات األغ  مثل:  الخاصة،راض الشر

أنشطة األعمال المخططة أو التي تم تنفیذها مؤخرًا. -  االمتالك والتصرف 
ة والقروض. -  االستثمارات والتصرف في األوراق المال
ـــر  - ة  موحـــدة،االســـتثمارات فـــي منشـــآت غی ات األشـــخاص والمشـــارع المشـــتر مـــا فـــي ذلـــك شـــر

 والمنشآت ذات الغرض الخاص.  
ة تمولها:   .ج ف ة و لة الشر ل اإلدار فیها، وطرقة ه  مثل:ملكیتها واله

اكل الموحدة وغیر الموحدة. - ما في ذلك اله ات الزمیلة،  ة والشر س ة الرئ ات الفرع  الشر
ــة  - ــة العموم ــة خــارج المیزان ــات المال مــا فــي ذلــك الترتی الت ذات العالقــة،  ــل الــدین والتســه ه

ات اإلیج  ار.وترتی
ة وخبرتهالمالكون المنتفعون (المحلیون واألجانب وسمعة  -  ).االشر

ات واإلفصاحات التـي  ین المدق من فهم فئات المعامالت وأرصدة الحسا ؤد ذلك إلى تم و
ة.  انات المال   ستكون متوقعة في الب

ة وما تتضمنه من أعمال ات الشر ع أنشطة وعمل وذلك للتعرف  لذا یلزم الحصول على فهم دقی لجم
عـــة  متا ــام المــدق القــائم بتــدقی إدارة مخــاطر األعمــال  ــرت بــذلك ضــرورة ق ة و عــة الشــر علــى طب

ة س ة ومؤشرات األداء الرئ   .)Lindow, and Race, 2002, p.29( لدیها أنشطة الشر
اسات  1،1،3 قها للس ة وتطب ار الشر ةاخت ماالمحاسب م  :  ق جب أن  اب التغییر. و في ذلك أس

ة المســتخدمة فــي القطــاع المناســب. اســات المحاســب انــت الس مــا إذا  ــة للمــدق  المــدق ف فمــن األهم
ـاللوائح والقـوانین  ة الـواردة  اسـات المحاسـب ـة والس م ـات التنظ المتطل  Brian، et(الخـارجي اإللمـام 

al., 2009, P.35(،  ار شمل أمور مثل:حیث أن فهم اخت ة قد  اسات محاسب ة لس   وتطبی الشر
ة المعامالت الهامة وغیر  - ة لمحاس ة.ااألسالیب التي تستخدمها الشر  لعاد
ع ناشـئة والتـي  - ة الهامـة فـي النـواحي التـي بینهـا موضـع خـالف أو مواضـ اسات المحاسـب أثر الس

 ال یتوفر لها إرشادات صادرة عن سلطة مختصة أو مجمع علیها.
ة  - اسات المحاسب ة.لالتغیرات في الس  لشر
ة  - النســ ــة والقــوانین واألنظمــة التــي هــي جدیــدة  ة،معــاییر إعــداد التقــارر المال یــف  للشــر متــى و

ات. ة هذه المتطل  ستتبنى الشر
ة ومخاطر العمل ذات العالقة: 1،1،4 ات الشر  أهداف واستراتیج
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ــي نطـــاق القطـــاع ـــإجراء أعمالهـــا فـ ة ب ــة  تقـــوم الشـــر ـ ــة والعوامـــل األخـــر الداخل ـ م والعوامـــل التنظ
ـة بتحدیـد األهـداف  الرقا لفین  ة أو أولئك الم ة لهذه العوامل تقوم إدارة الشر ة. ولالستجا والخارج
ة مـــن  ات األســالیب التــي تنــو الشــر ة. وتعتبــر هـــذه االســتراتیج والتــي هــي الخطــ العامــة للشــر

احثین راتخاللها تحقی أهدافها. وتتغیر است عض ال قسم  مرور الوقت، إذ  ة  ات وأهداف الشر یج
ة، هي  ات أساس ات إدارة المخاطر إلى أرعة استراتیج   : )Chance, 2004, P.36(استراتیج

ة تجنب المخاطر. -  استراتیج
ة قبول المخاطر. -  استراتیج
ة التأمین ضد المخاطر. -  استراتیج
ض) المخاطر - ة (تخف ة تدن  .استراتیج

ة المخاطر  عة ونوع ة المالئمة لها وفقًا لطب ار االستراتیج اخت ة  عة الحال تقوم إدارة الشر طب و
ةاالتي تتعرض لها، وحجم المو    . )Pathak, 2005, P.571( رد المتاحة للشر

ـالرغم مـن أنهـا تشـمل  ة  انات المال إن مخاطرة العمل أوسع من مخاطرة األخطاء الجوهرة في الب
مــا أن عــدم إدراك الحاجــة  األخطــاء الجوهرــة. وقــد تــنجم مخــاطرة العمــل مــن التغییــر أو التعقیــد.

ضًا في نشوء مخاطرة، وقد ینشأ التغییر على سبیل المثال     من:للتغییر قد تسبب أ
ر منتجات أو خدمات جدیدة قد تفشل؛ -  تطو
ره بنج -  اح؛سوق غیر مناسب لدعم المنتج أو الخدمة حتى لو تم تطو
 عیوب في المنتج أو الخدمة قد ینجم عنها التزامات ومخاطرة في السمعة.  -

ــة فــإن فهــم مخــاطر العمــل التــي  ــة نتــائج مال ون لهــا فــي النها مــا أن معظــم مخــاطر العمــل ســ و
ة تزـــد مـــن احتمال لهـــا أثـــر علـــى ولـــذلك فـــإن  ـــة تحدیـــد مخـــاطر األخطــاء الجوهرـــة،تواجــه الشـــر

ة.  انات المال ع مخاطر العمل ألنه  ذلك،ومع الب م جم س مسؤوًال عن تحدید أو تقی فإن المدق ل
ع مخاطر العمل ت ست جم هذا یـتم تحدیـد لـب ع ؤد إلى حدوث مخاطر أخطاء جوهرة.ل  مـلو

ة  المدق الخارجي م مخاطر األعمال في الشر    ).Hermanson, 2003, p.43(ومهمته بتقی
ــار عنــد الحصــول علــى فهــم فمــن األمثلــة علــى األمــور التــ عــین االعت أخــذها المــدق  ــن أن  م ي 

ة التـي قـد تنـتج عنهـا مخـاطر األخطـاء  ات ومخاطر العمل ذات العالقة للشـر األهداف واستراتیج
ة  انات المال   :يما یلالجوهرة في الب

العمل فعلى سبیل   - س التطورات في القطاعات (قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة  المثال لـ
ة الموظفین والخبرة للتعامل مع التغیرات في القطاع).  لد الشر
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فعلـى سـبیل المثـال  العمـل،المنتجات والخدمات الجدیدة (قد تكون هناك مخاطرة محتملـة متعلقـة  -
 وجود التزامات زائدة على المنتجات).

ــم یــتم فعلــى  العمــل،التوســع فــي العمــل (قــد تكــون هنــاك مخــاطرة محتملــة متعلقــة  - ســبیل المثــال ل
 تقدیر الطلب بدقة).

العمل فعلى سبیل المثال تنفیذ  - ة جدیدة (قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة  ات محاسب متطل
تمل أو  غیر مناسب، أو تكالیف زائدة).  غیر م

العمـــل فعلـــى ســـبیل المثـــال وجـــود  - ـــة (قـــد تكـــون هنـــاك مخـــاطرة محتملـــة متعلقـــة  م ـــات تنظ متطل
ة زائدة).مخاطرة   قانون

العمـــل فعلـــى ســـبیل  - ـــة ومتوقعـــة (قـــد تكـــون هنـــاك مخـــاطرة محتملـــة متعلقـــة  ـــل حال ـــات تمو متطل
ات). ة المتطل ة على تلب سبب عدم قدرة الشر ل   المثال خسارة التمو

العمل فعلى سبیل المثـال عـدم  - ة المعلومات (قد تكون هناك مخاطرة محتملة متعلقة  استخدام تقن
ات).تواف األ  نظمة والعمل

ة،آثــار تنفیــذ  - ة جدیــدة (قــد تكــون  اســتراتیج ــات محاســب ــة آثــار تــؤد إلــى متطل ل خــاص أ شــ و
تمل أو الغیر مناسب). العمل فعلى سبیل المثال التنفیذ الغیر م  هناك مخاطرة محتملة متعلقة 

ــة فــ حــدوث مخــاطرة أخطــاء جوهر ــة  ــون لمخــاطرة عمــل نتیجــة فور ــن أن  ي فئــات ومــن المم
ة.  فعلـى سـبیل  انات المال ات أو الب ات واإلفصاحات عند مستو اإلث المعامالت وأرصدة الحسا
المثال قد تزد مخاطرة العمل الناجمة عن قاعـدة عمـالء مقـاولین مـن مخـاطرة األخطـاء الجوهرـة 

م الذمم المدینة. ومع  طة بتقی االشتراك مع اقتصاد ذلك،المرت ل  فإن نفس المخاطرة  ش مقاوالت 
م مـد  ـار عنـد تقیـ أخذها المـدق فـي االعت ل، حیث  ون لها نتائج على المد الطو خاص قد 
ار المدق أنه سینجم عن مخاطرة العمل أخطار جوهرة  ة المستمرة. إن اعت ة الشر ة فرض مناس

ة. ة محـل التـدقی في ظل ظروف الشر ـة التعـرف علـى الشـر سي مـن عمل یئتهـا،  فالهدف الرئ و
ة م مخاطر األعمال التي تواجه الشر   ).250، 249، ص. 2001ى، مصطف( هو تحدید وتقی

م المخــاطر  ــة تقیــ ر أســالیب لتناولهــا. وعمل حیــث تقــوم اإلدارة عــادة بتحدیــد مخــاطر العمــل وتطــو
ة،هذه تفید جزءًا من  ة الداخل ة. الرقا ة الداخل عنصر من عناصر الرقا  وستتم مناقشته الحقًا 

ة:ق 1،1،5  اس ومراجعة األداء المالي للشر
ــة ُتحــدث ضــغوطًا علــى  ــة أو داخل انــت خارج اســات األداء ســواء  ة،إن ق وهــي بــدورها قــد  الشــر

ل غیـــر  شـــ ــة  ـ انـــات المال تحفـــز اإلدارة علـــى اتخـــاذ إجـــراءات لتحســـین أداء العمـــل أو إظهـــار الب
انـت قـد نجمـت  مـا إذا  ـار ف اعت ة  اسـات أداء الشـر ساعد المدق على فهـم ق التالي،  ح. و صح
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ــة.   ــد مــن مخــاطر األخطــاء الجوهر ــان مــثالً عــن هــذه الضــغو إجــراءات لــإلدارة قــد تز نمــو  إذا 
ة  ورــح ات األخــر فــي الشــر ل غیــر عــاد عنــد مقارنــة ذلــك مــع نمــو أو رــح الشــر شــ ســرعین 

افــأة علــى  المعلومــات،هــذه ف. نفــس القطــاع ل خــاص، إذا ُجمعــت مــع عوامــل أخــر مثــل الم شــ
ــاز اإلدارة عنــد إعــدا انح عي قــد تــدل علــى المخــاطر المحتملــة  ض التشــج د أســاس األداء أو التعــو

ة.  انات المال   الب
شــیر إلــى وجــود مجموعــة مــن االستفســارات التــي  ــة هــذه المرحلــة، حیــث  عض علــى أهم ــد الــ ؤ و
، وتعتبــر هــذه االستفســارات ضــرورة إلجــراء  ــة التــدقی عمل ــام  ــار قبــل الق یجــب أخــذها فــي االعت

ة التخط للتدقی وأهمها    ):Andersen, Arthur. 2001(عمل
فهم  - ما هي فعال؟هل  ة  ات التشغیل   العاملین العمل
ة، وٕاذا  - توقعـه العمیـل وأصـحاب المصـالح فـي الشـر ـه و هي یتم التشغیل واألداء وفقـا لمـا یرغ

التوقعات؟ ات والوفاء  اع الرغ ن تحسین التشغیل إلش م یف  ذلك ف ن األمر   لم 
ــع، وهــل األهــداف متســقة مــع  - ةاســهــل أهــداف التشــغیل مالئمــة للجم ة وهــل هــذه  تراتیج الشــر

ة؟  األهداف أهداف تنافس
ة الهامة التي تهـدد القـدرة علـى تحقیـ أهـداف التشـغیل ومـا  - ة والخارج ما هي المخاطر الداخل

ة؟  هي مصدرها من داخل أم من خارج الشر
س األداء؟ وهــل یوجــد انحــراف فــي  - یــف یــتم تطبیــ مقــای یــف یــتم التنســی بــین األهــداف؟ و

 األداء؟
. في هل یوجد  - ة التدقی ات عمل متطل في    المنشأة نظام للمعلومات 

ة: 2,1    ة للشر ة الداخل   الرقا
ــر 1992وفـي أیلــول/  COSO (Committee of Sponsoring Organizations)/صـدر تقر

یین  COSOولجنة    AICPAهي إحد اللجان المنبثقة عن مجمع المحاسبین األمر
(American Institute of Certified Public Accountants)  وعـن لجنـةTreadway هـذا ،

ة الداخلّـة  عنوان: اإلطار المتكامل للرقا   Internal Control- Integrated Frameworkالتقرر 
مها لتــوفیر تأكیــد مناســب عــن  أّنهــا: " العملّــة التــي یــتّم تصــم ــة الداخلّــة  ــر الرقا وقــد عــّرف هــذا التقر

فــاءة ــالقوانین واللــوائح، وهــي  فعالّــة و ــااللتزام  ــة و انّــة الثقــة فــي القــوائم المالّ إم ــات التشــغیل و عملّ
س  مها إلعطــاء تأكیــد معقــول ولــ ــتّم تصــم مجلــس اإلدارة، واإلدارة، واألفــراد اآلخــرن، و عملّــة تتــأّثر 

ة:   تأكیدًا مطلقًا بخصوص تحقی األهداف التال
  ة.االعتماد على القوائم المالّ   -أ
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فاءة وفعالّة التشغیل.  - ب  التحّق من 
القوانین واللوائح  -ج   .).COSO. 1992, p.9(" التحّق من االلتزام 
ــة      ــ ــة مال ــ مــــا تتضــــمنه مــــن نظــــم رقا ــــة،  ــــع نظــــم الرقا غطــــي الفحــــص جم لــــزم أن   Financialو

ة  وقــد أكــد  Risk Managementوٕادارة المخــاطر  Complianceوالتــزام  Operationalوتشــغیل
م  ـــة الســـل ـــة الداخل ـــز أن نظـــام الرقا ل ـــإنجلترا وو ـــانونیین ب ــبین الق اإلرشـــاد الصـــادر عـــن مجمـــع المحاسـ

Sound System  وفحص مد فعالیته یجب أن یتم في ضوء قدرته علـى مواجهـة المخـاطرRisk 
– Based Approach سـي فـي إدارة المخـا ـة الرئ ـة الداخل ع هذا من دور نظـام الرقا ن  The(طر و

Institute of Chartered Accountants in England&Wales, 1999, pars. 3,9 (  

. ف       التدقی ة المتعلقة  ة الداخل حصل المدق على فهم للرقا   یجب أن 
مـا أن      عـة ونطـاق المخـاطر  امـل ومنـتظم لطب م  عتمـد علـى تقیـ ـة  ة الداخل م للرقا إن النظام السل

سي ل مالئم مفضال ذلك عـن  الهدف الرئ ش عة المخاطر  ة هو المساعدة في إدارة ومتا ة الداخل للرقا
ـة ـة فعـال، یلـزم مراعـاة العناصـر التال ـة داخل عادها. لذا عند وضع نظـام رقا  The Institute of( است

Chartered Accountants in England&Wales, 1999, par. 17 :(  

  عة ومد المخاطر التي ةتواجه الطب   .شر
 ةحدود وأنواع المخاطر التي ینظر إلیها على أنها مقبولة من قبل ال  وتحدید:  شر

ة حدوث المخاطر.  -  احتمال
ةمد قدرة ال - ض حدوث المخاطر وتأثیرها على المخاطر التي وقعت. شر  على تخف
الفائدة من إدارة المخاطر  - التشغیل مقارنة  ة الخاصة  طة بها.تكلفة نظم الرقا  المرت

ة: .2 ة الداخل عنصر من عناصر الرقا م المخاطر  ة تقی   عمل
مــا  ــة  مثـل تقــدیر خطـر التقرــر المــالي تعرـف اإلدارة وتحلیلهــا لألخطـار الخاصــة بإعــداد القـوائم المال

ــةیتفــ مــع  ختلــف تقــدیر اإلدارة معــاییر إعــداد التقــارر المال ل وثیــ مــع  للخطــر،. و شــ ولكنــه یــرت 
ــة  ــة الداخل م وتشــغیل الرقا جــزء مــن تصــم م األخطــار  تقــدیر المــدق للخطــر. حیــث تقــوم اإلدارة بتقیــ
. فـإذا  م المـدققون األخطـار لتحدیـد حجـم األدلـة الضـرور فـي التـدقی قـ لتقلیل األخطاء والمخالفـات. و

التالي بجمـع عـدد  ،لى نحو مناسبقامت اإلدارة بتقدیر فعال لألخطار واستجابت لها ع قوم المدق  س
ة لألخطار الهامة المقارنة مع حالة فشل اإلدارة في التعرف على أو االستجا  أقل من األدلة 

Arens, et al., 2012, p.317)( ة للمـدقق حت المهمـة األساسـ ین الخـارجیین عنـد فحـص حیـث أصـ
م مـــد قــدرتها علـــى ــة هـــو تقیــ ـــة الداخل ات مـــن مخـــاطر  نظــم الرقا مواجهـــة مــا قـــد تتعــرض لـــه الشــر

ح الم ما أص م، دققأعمال.  اإلفصاح عن نتـائج هـذا التقیـ یـز و ین الخارجیین مطالبون  تغیـرت بـؤرة تر
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ل  ــان ذلــك مــن خــالل الشــ ــن ب م ــز علــى مخــاطر األعمــال. و ات لتر ــة فــي الشــر ــة الداخل نظــم الرقا
ر للرقا عرض اإلطار الف ةالتالي والذ    .)Solomon, et al. , 2000, p.452( ة الداخل

ل رقم ( ة3الش ة الداخل ر للرقا  ): اإلطار الف
  ).Solomon, et al. , 2000, p.452(المصدر: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مرحلة التغذیة المرتدة الداخلیة
إلى تتم التغذیة المرتدة من المدیرین 
 كال من مجلس اإلدارة والمدقق

 الداخلي

  التقییم مرحلة
تقییم مدى فعالیة 

استراتیجیة إدارة المخاطر 
 المتتبعة

  مرحلة التقدیر
تقدیر التأثیرات المحتملة للمخاطر 

 التي تتعرض لھا الشركة

  مرحلة التغذیة المرتدة الخارجیة
تغذیة مرتدة من أصحاب المصالح 

ن یوبصفة خاصة من المستثمر
 نیالمؤسس

  مرحلة التفسیر
تفسیر المعلومات 
المفصح عنھا من 
خالل أصحاب 

 المصالح

  اإلفصاحمرحلة 
اإلفصاح عن استراتیجیة 

إدارة المخاطر ومدى فعالیتھا 
في إطار مفھوم استمراریة 
الشركة ویوجھ اإلفصاح 
 المستخدم في القوائم المالیة

  التطویر ةمرحل
تطویر استراتیجیات إدارة 
المخاطر لمواجھة المخاطر 

التي تقع في ضوء عائد 
 وتكلفة إجراءات الرقابة

  مرحلة التنفیذ

تنفیذ استراتیجیة 
إدارة المخاطر 

 المختارة

  مرحلة التعریف

التعرف على وتصنیف 
المخاطر التي تتعرض لھا 

 الشركة
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ة لماف ة تملك عمل انت الشر ما إذا  حصل المدق على فهم ف ، IFAC ،2012( یلي یجب أن 
P.270(: 

ة؛  .أ أهداف إعداد التقارر المال  تحدید مخاطر العمل المتعلقة 
ة المخاطر؛  .ب  تقدیر أهم
م احتمال حدوثها؛  .ج  تقی
 اتخاذ القرارات لمعالجة هذه المخاطر.  .د

ــة تحدیــد اإلدارة للمخــاطر التــي ســتتم إدارتهــا.  ف ة األســاس لك م المخــاطر للشــر ــة تقیــ ل عمل تشــ
فحــص قــوم  غطــي  فالمــدق  م نظــام إدارة المخــاطر للتأكــد مــن أن ذلــك النظــام  فــاءة تصــم م  وتقیــ

ـة، وأن المؤشــرات المسـتخدمة لتحدیـد المخــاطر مالئمـة، وأنــه  ـة والخارج ـل منـاط الخطــر الداخل
ــتم توصــیل النتــائج للمســؤولین فــي  ة لتحدیــد وتقــدیر حجــم المخــاطر، و یــتم اســتخدام أســالیب مناســ

ا فـاءة تشـغیل نظـام إدارة المخـاطرالوقت المناسب،   ,Haniffa & Hudaib( إلضافة إلى فحـص 
2006, p.1034-1062.(  

ـــد  ــة وحجـــم وتعقی عـ ـــك طب مـــا فـــي ذل ة للظـــروف  م المخـــاطر للمنشـــأة مناســـ ــة تقیـــ ـ انـــت عمل وٕاذا 
ة، انــت  الشــر مــا إذا  ــار ف فإنهــا تســاعد المــدق فــي تحدیــد مخــاطر األخطــاء الجوهرــة. وٕان اعت

ـــم. ة للظـــروف هـــي مســـألة ح ة مناســـ م المخـــاطر للشـــر ـــة تقیـــ ة مثـــل هـــذه  عمل فـــإذا نفـــذت الشـــر
حصل المدق على فهم لها والنتائج المتعلقة بها.  ة، یجب أن    العمل

حـــدد المـــدق مخـــاطر األخطـــاء ال      ـــة التـــي عجـــزت اإلدارة عـــن و م  تحدیـــدها،جوهر ـــ ق فیجـــب أن 
م  ــة تقیــ ــان یجــب تحدیــده مــن خــالل عمل ــة مــن النــوع الــذ  انــت هنــاك مخــاطر ذات مــا إذا  المــدق ف

ة. وفي حـال وجـود مثـل هـذه  اب  المخـاطرة،مخاطر الشر حصـل المـدق علـى فهـم أسـ فإنـه یجـب أن 
ـة فـي تحدیـد المخـاطرة و ة لظروفهـا أم إذا تـم تحدیـدها فشل تلك العمل ـة مناسـ انـت العمل مـا إذا  م ف قـ

ة. أمـا إذا لـم تنفـذ  ة للرقا م الشر ة تقی ة في عمل ة الداخل انت هناك نواحي ضعف هامة في الرقا إذا 
ة أو ة مثل هذه العمل ة  الشر مـا إذا  خاصـة،ان لدیها عمل فإنـه یجـب أن ینـاقش المـدق مـع اإلدارة ف

مـا یجـب أن قد تم تح یـف قـد تـم تناولهـا.  ـة و أهـداف إعـداد التقـارر المال دید مخاطر العمل المتعلقة 
ًا  م مخاطر موثقة أمـرًا مناسـ ة تقی اب عمل ان غ ما إذا  م المدق ف مثـل  دأو محـدق فـي الظـروف أو 

ة. ة للشر ة الداخل    نواحي ضعف جوهرة في الرقا
عنصر من        م المخاطر  ةفتقی ة الداخل ه اإلدارة، حیث یـتم  عناصر الرقا مي تقوم  هو نشا تقی

ة، ومـن ثـم  مـا یتفـ مـع المعـاییر المحاسـب ـة  انات المال تحدید وتحلیل المخاطر ذات الصلة بإعداد الب
ـة.  انـات المال ساعد في تخفیـف آثارهـا علـى الب ما  ة لهذه المخاطر  تقوم اإلدارة بتحدید طرق االستجا

ات, (الذ   ) 179، ص. 2012نی
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ار التدقی الدولي رقـم     عنصـر  315هذا وقد ورد في ملح مع ة  م المخـاطر للشـر ـة تقیـ عـن عمل
ة  ة الداخل   :)IFAC ،2012 ،P.295( يما یلمن عناصر الرقا

ة،ألغراض إعداد التقارر  ـة التـي تحـدد بهـا اإلدارة  المال ف ة تشـمل الك م المخاطر للشـر ة تقی فإن عمل
ة ة الـذ ینطبـ علـى الشـر ة حسب إطار إعداد التقارر المال انات المال  ،المخاطر المتعلقة بإعداد الب

ة لهـا وإلدارتهـا والنتـائج المتعلقـة بـ م احتمال وقوعهـا وتقـرر اإلجـراءات لالسـتجا ذلك. وتقدر أهمیتها وتق
ــه احتمــاًال  ة ف ــة التــي تعتبــر الشــر ف ة الك م المخــاطر للشــر ــة تقیــ فعلــى ســبیل المثــال قــد تتنــاول عمل

ة. انات المال   لوجود معامالت غیر مسجلة أو تحدد وتحلل التقدیرات الهامة المسجلة في الب
قولــه  ــة هــذه النقطــة  عض علــى أهم ــد الــ ؤ ــة تحدیــ أالیجــب  إن المــدقو عمل ــار مــد تفــي  د واخت

م األسـلوب  ـة مـن ذلـك هـو تقیـ ة لمواجهة مخاطر األعمـال، بـل أن األكثـر أهم ة نظم الرقا ة وفعال فا
الضــــرورة ـــة ال تتضـــمن النجـــاح  ــ أن نظــــم الرقا ة فــــي إدارة مخاطرهـــا مـــن منطلـ ـــه الشـــر عت ـــذ ات  ال

)McNamee, 2007, p.23.(  

ستخدم فر الف      لفحص األسلوب الذ تـم  Innovative Methodsطرقا مبتكرة  تدقییجب أن 
م وٕادارةه تحدید  ة وتقیـ  ,Lindow( للمخـاطر التـي تتعـرض لهـا مـن أجـل تحسـین هـذا األسـلوب الشـر

and Race, 2002, p.28.(  

ة الموثوقة األحداث والمعامالت والظروف       حیث تشمل المخاطر المتعلقة بإعداد التقارر المال
اشرة وتسجیل  ة على م سي على قدرة الشر ل ع ش ة التي قد تحدث وتؤثر  ة والداخل الخارج

اتات اإلدار  ما یتف مع إث ة  انات المال نومعالجة وٕاعداد الب م ما  ة.  انات المال  ةلإلدار  ة في الب
رامج أو إجراءات لتتناول مخاطر  سب معینة،إصدار خط أو ب التكلفة أو أو قد تقرر قبول مخاطرة 

سبب الظروف مثل  . وقد تنشأ المخاطر أو التغییر  ارات أخر   :)IFAC ،2012 ،P.309( يما یلاعت
  ة إلى ة أو التشغیل م ن أن تؤد التغیرات في البیئة التنظ م ة:  تغیرات في البیئة التشغیل

بیر. ة والمخاطر المختلفة إلى حد   تغیرات في الضغو التنافس
  ة.الموظفون ة الداخل یزًا أو فهمًا مختلفًا للرقا ون للموظفین الجدد تر  الجدد: قد 
  ن أن تغیر التغیرات الهامة والسرعة في نظم  الجدیدة أونظم المعلومات م المجددة: 

ة. ة الداخل الرقا  المعلومات المخاطرة الخاصة 
 ات أن یجه ن للتوسع الكبیر والسرع في العمل م زد من مخاطر النمو السرع:  ة و د الرقا

ة.  حدوث تعطل في الرقا
  ات اإلنتاج أو نظم المعلومات من ات جدیدة في عمل غیر إدخال تقن ة الجدیدة: قد  التقن

ة. ة الداخل الرقا طة   المخاطرة المرت
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  ة لها النماذج والمنتجات واألنشطة الجدیدة: إن الدخول في مجاالت عمل أو معامالت للشر
ة.خبرة ضئی ة الداخل الرقا طة   لة بها قد یدخل مخاطر جدیدة مرت

  ضات في الموظفین وتغییرات في اإلشراف لة تخف صاحب إعادة اله ة: قد  لة الشر إعادة ه
ة. ة الداخل الرقا طة  غیر من المخاطرة المرت  وفصًال للمهام مما قد 

 ة أو ا ات أجنب حمل التوسع في عمل ة موسعة:  ات أجنب ثیرًا ما عمل متالكها مخاطر جدیدة، و
ة أو معدلة  أثرتكون تلك المخاطر ذات  ة، وعلى سبیل المثال مخاطر إضاف ة الداخل على الرقا

ة.  من معامالت صرف العمالت األجنب
  ة اد المحاسب ة جدیدة أو تغییر الم اد محاسب ة الجدیدة: قد یؤثر تبني م اإلصدارات المحاسب

ة.على المخاطر عند  انات المال  إعداد الب
انة التي        ة في الوصول إلى الم م مخاطر األعمال وٕادارتها تساعد الشر اختصار فإن تقی و
اتها  توتجنبها اإلخفاقاترغبها      ).Hall & Singleton, 2004, p.22(واألزمات على مدار ح
ـــن مـــن خاللهـــا        م ــة التـــي  احثـــة أن مصـــادر المعلومـــات المختلفـ ـــر ال وختامـــا لهـــذه المرحلـــة، ت

ة الحصول على  ان ما أن إم ة ومالئمة ومقنعة،  اف ة، قد ال تكون  الحصول على المعلومات المطلو
م مخـــاطر األعمـــال:  ـــاختالف نـــوع المـــدق القـــائم بتقیـــ ـــان المـــدق الـــداخفـــالمعلومـــات تختلـــف  لي إذا 

ــع المعلومــات التــي  ــه حصــوله علــى جم ــون مــن الصــعب عل م المخــاطر، لــن  ة هــو القــائم بتقیــ للشــر
ـد ـ أن تكـون  ـن مـن المؤ ة ومـن المحتمـل ـ إن لـم  الشـر حتاج إلیها أو معظمها، حیـث أنـه موظـف 

م ســ ــالتقی قــوم  ــذ  ــون المــدق الخــارجي هــو ال الفعــل. أمــا فــي حــال  ــه هــذه المعلومــات  ــان لد واء 
حتاج  ن من الحصول على المعلومات التي  ، فإنه هو اآلخر سیتم المدق الخارجي الحالي أو الساب
ـه مجموعـة مـن المعلومـات التـي قـد  ة، ومـن المحتمـل أن تكـون لد الشـر قة  إلیها في ضوء خبرته السـا

متــاز المــدق الحــالي عــن الســاب فــي أ م المخــاطر. ولكــن ســوف  ــة لتقیــ اف ن المــدق الخــارجي تكــون 
ش الوضــع  عــا ــه المعلومــات األدق واألحــدث واألكثــر مالءمــة مــن منطلــ أنــه  الحــالي ســوف تكــون لد
ون في وضع  ة ألول مرة فإنه س التعامل مع الشر قوم  ا و ان المدق خارج ة. أما إذا  الحالي للشر

ـه معلومـات مسـ قتین، حیث ال توجـد لد الحالتین السا ة، أصعب مقارنة  ـة واسـعة عـن الشـر قة أو خلف
ــا م طة عنهـــا تـــم اكتســـابها مـــن خـــالل عدو وقـــد تكـــون معلوماتـــه عنهـ ســـ ـــة  ـــه خلف انـــت لد مـــة، إال إذا 

عض العاملین وغیر ذلك.  الت التي تتم مع    المصادر العامة التي قد تتاح له ومن خالل المقا

ًا:      :م المخاطرتقیل التدقی الالزمة إجراءاتثان
عــة        طب ات  م مخـــاطر الشــر ــة تقیــ م  الحـــال،ترجــع أهم اســها وتقیـــ ــة ق ف إلــى تحدیــد نوعیتهـــا و

م اآلثار الناتجة  وتكرارها،احتماالت وقوعها  ة وفعالة  عنها،ومن ثم تقی اف م مد وجود خط  مع تقی
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ة إلدارة هذه المخاطر والتغلب  قـدر  علیها،لد إدارة الشر ـة علـى وقوعهـا  أو تقلیل حـدة اآلثـار المترت
ان    )Elliott & Jacobson, 2002, p.69-80(اإلم

ة  –أن هذا األمـر یتطلـب  كوال ش ـاف  –اإلضـافة لفرـ إدارة الشـر ـه فهـم  ـون لد مـن المـدق أن 
ـون علـى إطـالع و  ـه أن  قـة وجید للمخاطر التي تؤثر على منشأة األعمال. وهذا یترتـب عل معرفـة دق

ـــات واألنشـــطة داخـــل  ة،العمل ـــاحثین یـــدعو إلـــى ضـــرورة رفـــع مســـتو  الشـــر عـــض ال وهـــو مـــا جعـــل 
ه المدق في مجال تحلیل المخاطر.  حصل عل غي أن    التدرب الذ ین

ة، یوضـــح  م المخــاطر فــي الشــر ة ودور المــدق الخــارجي فــي تقیـــ ــ بــین دور إدارة الشـــر ولعــدم الخل
ة  ،)3رقـم ( الجـدول التـالي م مــد فعالیتهـا مـن نـاحیتي إدارة الشــر ـة إدارة المخـاطر وتقیـ خطــوات عمل

  )Knechel, et al.,2007, p.36(والمدق الخارجي: 
م المخاطر من قبل 3جدول رقم(   والمدق الخارجي  اإلدارة): خطوات تقی

ة  خطوات عمل
  إدارة المخاطر

ة ة إدارة الشر   دور المدق الخارجي  مسؤول

م المخاطر )1( ـــــة  -  تقی ــــ ــ ـــم ونوع ــــ ـــــد حجـــ ــــ ــــام بتحدیــ ـــــ ـ الق
ـــر  ــون لهـــا أث ـ ــي قـــد  المخـــاطر التـ

ة.  سلبي على أداء الشر
ـل نـوع مـن أنـواع هـذه  - م  ام بتقی الق

ــًا الحتمـــاالت حدوثـــه  عـ المخـــاطر ت
ة.   وحجم تأثیره على الشر

م مـــد نجـــاح اإلدارة فـــي  - ـــام بتقیـــ الق
ـع أنـواع المخـاطر التـي قـد  تحدید جم
ـــوهر علـــــى أداء  ـــــون لهـــــا أثـــــر جــ
ــي  ـــــاطر التــــ ــرًا ألن المخـ ة نظــــ ـــــر الشـ
ــار لـــن یـــتم  تأخــذها اإلدارة فـــي االعت

ة.  فعال   إدارتها 
ة  )2( ــتجا ــ ـــ ـــ ـــ االســ

  للمخاطر 
ة  - ــتراتیج ــــ ــــ ــــار االســـ ـــــ ــــ اخت ـــام  ــــ ــــ ــ الق

ـــل نـــوع مـــن أنـــواع ة إلدارة   المناســـ
المخــــاطر مــــن وجهــــة نظــــر اإلدارة 
(مثـــل: تجنـــب المخـــاطر أو قبولهـــا 

  أو العمل على تقلیل آثارها).

م مـــد قـــدرة اإلدارة علـــى  - ـــام بتقیـــ الق
ة المالئمـــة إلدارة  ـــار االســـتراتیج اخت
ــي  ــ ــاطر الت ـــواع المخــ ــوع مــــن أنـ ــ ــــل ن

ة.  تواجه الشر
ـــــراءات  - ـــــة اإلجــــ ــــ م فعال ــــــ ـــام بتقیـــ ــــ ــ الق

ـــــ ــــن اإلدارة لتحقیــ ـــة مـــ قــــ ــذا  المط ــــ هـ
  الهدف.

ــاد علـــى  )3( العتمـ
  المعلومات 

ــام  - ــــ م نظــــ ــــم ــــ ـــى تصـ ـــــ ــــرص علــ ــــ الحـ
ـــذ یــــوفر معلومــــات  المعلومــــات الـ

ـة عــن احتمــال حـدوث  نــوع  ــلاف

ـــة االعتمـــاد  - ان م مـــد إم ـــام بتقیـــ الق
ـــ إدارة  ــات فــــــي خطـــ ــى المعلومــــ علــــ

  المخاطر.
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ل نوع  ،من أنواع المخاطر ة  وأهم
ـــل  قــًا لآلثـــار المتوقعـــة لحـــدوث  ط

  منها.
صـــفة دورــة عـــن  -  نتائج األداء  )4( إنتــاج معلومــات 

ات  نتـــائج تطبیـــ خطـــ واســـتراتیج
  إدارة المخاطر.

م مـــد نجـــاح اإلدارة فـــي  - ـــام بتقیـــ الق
ــا  ــاطر وٕادارتهــــ ـــــى المخــــ طرة علـ ـــــ السـ

ة.   فعال
 رد فعل اإلدارة )5(
ة الراجعة)    (التغذ

ــرات  - ــــ ــــ ــــع التغیــــ ـــــ ــــل اإلدارة مـــــ ـــــ تفاعــــ
طــة  المســتمرة فــي بیئــة العمــل المح

 أة.المنش
ــــاطر  - ـــار المخــــ ـــــ ـــي االعت ــــ ـــذ فـ األخـــــ

استمرار.  المختلفة التي تظهر 
ـــد مالئمــــــة  - ــــي مـــ ـــر فــ ــــادة النظـــ إعــ

ــي  ــراءات التــــ ات واإلجــــ ــتراتیج االســــ
ع إلدارة هذه المخاطر.   تت

ة علــى ــالق - م مــد قــدرة الشــر ام بتقیــ
ــي  ــتمرة فـ التفاعـــل مـــع التغیـــرات المسـ

ة،بیئـــة عمـــل  ــا  الشـــر ومـــد مرونتهـ
فـي التعامـل مـع األنـواع المختلفـة مـن 

استمرار.   المخاطر التي تواجهها 

  )Knechel, et al.,2007, p.36(المصدر: 
ة والمخـاطر التـي تحـ   والتـي قـد تعوقهـا عـن تحقیـ هـذه  بهـا،حیث یبدأ المدق بدراسة أهداف الشر

ة وطرقة التعامل مع هذه المخاطر.  م االستجا عد ذلك بتقی قوم    األهداف. ثم 
م المخاطر        :)IFAC ،2012 ،P.276( يما یلحیث یجب أن تتضمن إجراءات تقی

ة: اإلدارةت من استفسارا .1 ن داخل الشر    وآخر
ثیر من المعلومات التي تّم الحصول علیها من خالل االستفسارات مـن       حصل المدق على 

ـــى  حصـــل المـــدق عل ـــه قـــد  ـــة. ومـــع ذلـــك فإن اإلدارة وأولئـــك المســـؤولین عـــن إعـــداد التقـــارر المال
ــة مــن خــالل االستفســارات مــن  معلومــات أو منظــور مختلــف فــي تحدیــد مخــاطر األخطــاء الجوهر

ات اآلخرن ضمن الش ة والموظفین اآلخرن الذین لهم مستو ة. فعلى سبیل ر مختلفة من الصالح
  المثال:

ة قـد تسـاعد المـدق فـي فهـم البیئـة التـي یـتم فیهـا  - الرقا لفین  االستفسارات الموجهة إلى أولئك الم
ة. انات المال  إعداد الب
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الموجهــة إلــى مــوظفي التــدقی الــداخلي قــد تــوفر معلومــات حــول إجــراءات التــدقی  تاالستفســارا -
ما  ة وف ة في الشر ة الداخل ة الرقا م وفاعل ما یتعل بتصم الداخلي التي تّم أداؤها خالل السنة ف

ة نتائج تم التوصل إلیها من هذه األنشطة. ل مرض أل ش انت اإلدارة قد استجابت   إذا 
اشرة أو معالجة أو تسجیل معـامالت معقـدة أو غیـر  االستفسارات - ین في م من الموظفین المشار

ة قد تساعد المدق  ة معینة.عاد اسات محاسب ار وتطبی س ة اخت م مد مناس  في تقی
االستفسـارات الموجهــة للمستشــار القـانوني الــداخلي قــد تـوفر معلومــات حــول أمـور مثــل المقاضــاة  -

ــال أوواالمتثــال للقــوانین واألنظمــة والمعرفــة  ة  االحت ــال الــذ یــؤثر علــى الشــر االحت اه  االشــت
اء العمـل  ة) مـع شـر ات (مثل المشـارع المشـتر ع والترتی عد الب ومعنـى والضمانات وااللتزامات 

 شرو العقد.
عــات قـد تـوفر معلومــات حـول التغیـرات  - فــي و االستفسـارات الموجهـة إلــى مـوظفي التسـو أو المب

ة مع عمالئها. ات التعاقد ع أو الترتی ة أو اتجاهات الب ات التسو للشر  استراتیج
ــون مقبــوًال تكلیــف المــدق الخــارجي بتــدق م اإلدارة، فإنــه  ــة تقیــ ی مــا اتخذتــه اإلدارة فاســتكماًال لعمل

لمواجهــة مــا تتعــرض لــه مــن مخــاطر أعمــال. وفــي تأكیــد لــذلك، فقــد أكــدت إحــد الدراســات علــى أن 
عطــي  یــزه واهتمامــه علــى التقرــر المــالي، بــل یجــب أن  قتصــر دوره وتر المــدق الخــارجي یجــب أال 

طــة بنشــا وأعمــال العمیــل خاصــة المخــاطر ــة خاصــة لمخــاطر األعمــال المرت ة عنا أو  االســتراتیج
  )..Eilifsen, et al., 2001, p.195( ذات التأثیر القو 

ــه،حصــل المــدق عــن طرــ االستفســارات علــى المعلومــات مــن العمیــل و  وقــد تتعلــ هــذه  وموظف
اســات واإلجــراءات الواضــحة  ــة مــن حیــث التحقــ مــن وجــود الس ــة الداخل االستفســارات بنظــام الرقا

ــة  ــات الرقا ــع متطل ــة،التــي تــؤد إلــى تــوفیر جم االلتزامــات  الداخل ــ هــذه االستفســارات  وقــد تتعل
ة أمور أخر  ة والالحقة وأ ات، المحتملة واألحداث العاد  .)206ص.، 2012(الذنی

ــرد علــى  ة مــن العمیــل  ــة أو شــفو تاب حیــث یــتم مــن خــالل االستفســار الحصــول علــى معلومــات 
. وعلى الرغم من أنه یـتم التوصـل إلـى قـدر معقـول مـن األدلـة عـن طرـ االستفسـار،  أسئلة المدق

ـن م ه مـن مصـدر محایـد و دلیل حاسم ألنه ال یتم التوصل إل ن النظر إلى االستفسار  م أن  فال 
حصـل المـدق علـى دلیـل عـن طرـ  التالي، عنـدما  یوجد بهذه المعلومات تحیز لصالح العمیل. و
 . حصــل علــى أدلــة أخــر تدعمــه مــن خــالل تنفیــذ إجــراءات أخــر االستفســار، فمــن الضــرور أن 

ح،  ــات وللتوضـــــ ـــ ـــــة العمل ــجیل ورقا ــ تســـ ـــ ــن طر ــــات عـــ ـــى معلومـ حصـــــل علــ ــدق أن  إذا أراد المـــ
ة لـــد عمـــل مـــن  المحاســـب ـــة التـــي  ف ـــه األســـئلة للعمیـــل عـــن الك ـــه أن یبـــدأ بتوج العمیـــل، یجـــب عل

ـــ  ــتخدام التوثیــ اســ ــــدقی  ـــارات الت ـ ـــؤد المــــدق اخت ــد یـ عـــ ــا  مــ ــة. وف ــ ــــة الداخل خاللهــــا نظــــام الرقا
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ــة  ــات الرقا ــًا لمتطل ــّم تســجیلها وصــرح بهــا وفق ــات قــد ت انــت هــذه العمل والمالحظــة لتحدیــد مــا إذا 
ة   . (Arens, et al., 2012, p.320)الداخل

  

ة: .2  اإلجراءات التحلیل
ــدقی الــــدولي رقــــم  ــــار التــ ــــة 520عــــرض مع ــراءات التحلیل ــا اإلجــ ، IFAC ،2012(علــــى أنهــــا:  وعرفهــ

P.436(:  
مـــ ــ ات"تقی ـــة مـــن خـــالل تحلیـــل دراســـة المعلومـ ـــر قبلعالقـــات الماات المال ـــة وغی ـــات المال ان ولـــة بـــین الب

ــة.  ـ ــةتشـــمل و المال ـ ـــات أو  اإلجـــراءات التحلیل ــد التقل عـــد ضـــرورًا لتحدیـ قـــًا  ضـــًا تحق ـــر العالقـــات أ غی
بیرخر ذات العالقة أو مع المعلومات األ المتسقة مقدار  م المتوقعة    ".المختلفة عن الق

ار التدقی الدولي رقم  م المخاطر تتضمن  315ما ورد في مع إجراءات لتقی ة  أن اإلجراءات التحلیل
 :)IFAC ،2012 ،P.276,278( يما یل
ة التــي لــم  - م المخـاطر جوانــب الشـر ـإجراءات لتقیــ ــة التـي تــم تأدیتهــا  قـد تحــدد اإلجـراءات التحلیل

م  م مخاطر األخطاء الجوهرة لوضع أسـاس لتصـم ن المدق على علم بها وقد تساعد في تقی
ــة التــــي تــــم تأدیتهــــا  ــ ــــد تتضــــمن اإلجــــراءات التحلیل مــــة. وق ــى المخــــاطر المق ــ وتطبیــــ الــــردود عل

ــة وغیــر ــإجر  م المخــاطر معلومــات مال ــة،اءات لتقیــ العالقــة بــین  المثــال،ومنهــا علــى ســبیل  مال
اعة. ع أو حجم السلع الم عات والمساحة المخصصة للب  المب

ـة  - ـة،ي تحدیـد وجـود معـامالت أو أحـداث غیـر فـقد تساعد اإلجـراءات التحلیل ـالغ ونسـب  عاد وم
ـة أو  . وقـد تسـاعد العالقـات غیـر العاد ة للتـدقی النسـ واتجاهات قد تشیر إلـى أمـور لهـا دالالت 
غیر المتوقعة التي قام المـدق بتحدیـدها فـي تحدیـد مخـاطر األخطـاء الجوهرـة وخاصـة مخـاطر 

ال.   األخطاء الجوهرة الناجمة عن االحت
انــات مجمعــة عنــد مســتو عــاٍل (وهــذا هــو ومــع ذلــك فإنــه عنــدما تســتخدم اإلجــراءا - ــة ب ت التحلیل

م للمخــاطر) فــإن نتــائج اإلجــراءات  ــإجراء تقیــ ــة التــي تــم أداؤهــا  الوضــع مــع اإلجــراءات التحلیل
ـان هنــاك خطـأ  ــة واسـعة حـول مـا إذا  ـة تـوفر فقـ داللـة مبدئ ،التحلیل عـًا  جـوهر فــإن  لـذلك،وت

ار المعلومات األخر التي جمعت ل یـد مخـاطر األخطـاء الجوهرـة إلـى جانـب نتـائج مثـل دتحاعت
ة. م نتائج اإلجراءات التحلیل ة قد تساعد المدق في فهم تقی  هذه اإلجراءات التحلیل

حصـــل علیهـــا مـــدق        ــة التـــي  ـ م المعلومـــات المال ـــات تقیـــ ــألف مـــن عمل ـــة تتـ فـــاإلجراءات التحلیل
ة والسـ ات عـن طرـ العالقــات الموضـوع ــة الحسـا انـات المال ـن التنبـؤ بهـا مــن خـالل الب م ة التــي  بب

ة،وغیر  قة) حتـى اسـتخدام  المال ـة مـع السـنة السـا طة (مقارنـة السـنة الحال سـ والتي تشمل المقارنـات ال



  
  یناإلجراءات الواجب على المدقق القیام بھا لتقییم المخاطر واالستجابة لھا في شركات التأم: لفصل الثالثا

_________________________________________________________________ 
 

80 

 

 ,Ramos, 2006(االنحـدار ".  لتحلیـ“والعناصـر النمـاذج المعقـدة التـي تتضـمن العدیـد مـن العالقـات 
p.39(  

  
ـة التـي تعض األمثلة عن  عـد تحدیـد المـدق  قـوداإلجـراءات التحلیل ع إجـراءات التـدقی  إلـى توسـ

ةفي  مواقع الخطر مه الشر  : لتقی
عــض البنــود، مــثًال مصــارف  - شــیر إلــى أن  ــن أن  م ــع،التحلیــل األفقــي لقائمــة الــدخل  هــي  الب

ل غیــر عــاد منــه  شــ قــود المــدق أعلــى  ــن أن  م قة. وهــذا  یــز فــي الفتــرة الســا ــادة التر إلــى ز
ع.  على تدقی مصارف الب

عـــات مرتفعـــة  - عـــات إلـــى المب شـــیر إلـــى أن تكلفـــة المب ـــن أن  م التحلیـــل العمـــود لقائمـــة الـــدخل 
قة.   المقارنة إلى السنة (السنوات) السا

شیر إلـمقارنة معدل دوران المدینین  - ن أن  م ى انخفـاض فـي معـدل الـدوران مع معدل الصناعة 
ل غیـ ل أكبـر علـى التغیـرات التـي أدت إلــى شـ شـ یـز  قـود المـدق إلـى التر ر معقـول، وهـذا قـد 

 هذا الفرق.
ــة  - شــیر  إجمــاليإلــى التــدفقات النقد ل ملفــت للنظــر، وهــذا  شــ ــن أن تكــون انخفضــت  م الــدیون 

االلتزامــات  قــود المــدق إلــى تفحــص التغیــرا المتداولــة،إلــى تراجــع فــي القــدرة علــى الوفــاء  ت وقــد 
 التي أدت إلى هذا االنخفاض. 

االلتزامــات  - ة علــى الوفـاء  شـیر إلــى تراجـع قــدرة الشـر ــن أن  م ة الســیولة السـرعة  انخفـاض نسـ
 قصیرة األجل من خالل األصول سرعة السیولة.

ـــة حیــث       ـــة اســـتخدام المقارنـــات والعالقـــات لتحدیـــد مـــد منطق یـــتم مـــن خـــالل اإلجـــراءات التحلیل
ان  ة هـامش المسـاهمة اإلجمـالي فـي السـنة  آخـر،رصید حساب ما أو أ ب ـن مقارنـة نسـ م ومـثًال، 

قة.  ة فــي الســنة الســا ــة مــع النســ ــة للعمیــل بتلــك الحال انــات المال وقــد یرغــب المــدق فــي مقارنــة الب
ــي تصــــدرها ا ــة هـــي المعـــاییر التـ ـ ــاییر القطاع صـــناعة العمیـــل، ومعـــاییر الصـــناعة أو المعـ لخاصـــة 

م لفـــرع أو أكثــر مــن فـــروع  ــاس أو التقیــ ــة وغیرهــا ألغـــراض الق وم ــة والجهـــات الح االتحــادات المهن
مــا یخــص -ومــع ذلــك فقــد تكــون المقارنــات غیــر فعالــة )،84، ص.2000شــاكر, ( الصــناعة والنشــا ف

ة -ان المنوع األنشطةالك انات الصناعة المناسـ انات قطاع العمیل بب حمـادة، ( إال إذا قارن المدق ب

ـة  ).354، ص.2005 ـة والمعلومـات غیـر المال ة دراسة العالقـات المال ما تتضمن اإلجراءات التحلیل
ــت منشــآت التـدقی مــؤخرًا الحاجــة إلــى  ــات مـع عــدد المــوظفین،  ولقـد أدر لــف المرت ذات العالقـة، 
م المنشـــآت  ، ولـــذلك تـــم تنظـــ ـــة التــدقی ـــة عنـــد أداء عمل ـــار المعلومـــات غیــر المال عـــین االعت األخــذ 
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ظـروف عمـل حس شجع على معرفة أكبـر  أن ذلك سوف  ب التخصص في صناعة العمیل، اعتقادًا 
ــة التــدقی فــاءة عمل ــة و ــز فعال التــالي تعز وتعــد العالقــات بــین  )،83، ص.2004 ،حامــد( العمیــل، و

ات، وسبب ذلك  ة خاصة لمدق الحسا ة ذات أهم ة وغیر المال انات المال قـة القائلـة أالب ن هـي الحق
ل مســتقل، وأن العالقــة مــن هــذا النــوع تــزود  شــ ــة  انــات المال ــد الب ــة تحــدد أو تؤ انــات غیــر المال الب

ة من التأكد اعي،  المدق بدرجة عال   .)74، ص.2006(الر
س        ات التـي لـ ة هي الدلیل الوحید المطلوب في حالة الحسا ن أن تكون اإلجراءات التحلیل م و

ة.  ــة نســب ات األخــر لهــا أهم الحســا ــ  مــا یتعل ض حجــم األدلــة األخــر  ،أمــا ف ن أن یــتم تخفــ م فــ
ــــدما  ـــتخدم عن ـــاالت تسـ ـــض الحـ عـ ــاب. وفــــي  ـــة رصــــید الحســ ـ ـــى منطق ــــة إلـ تشــــیر اإلجــــراءات التحلیل

ـــة یجــب أن یــتم فحصــها علــى نحــو متعمـــ  ــات مال ات أو عمل ــة فــي عــزل حســا اإلجــراءات التحلیل
انـــت هنـــاك خطـــو  . لتقرـــر مـــا إذا  ـــام بهـــا للتحقـــ ـــتم مقارنـــة مصـــروف  ومـــثًال،ات أخـــر یجـــب الق ی

ـًا،  ـان معنو قة وفحص الفـرق، فـإذا  ة مع نفس المصروف للفترة السا الفترة الحال انة اإلجمالي  الص
 .)Arens, et al, 2012, p.234( یجب التعرف على سبب الزادة أو النقص

 

ش: .3  المالحظة والتفت
نـه علـى سـبیل المثـال مـن حصـر المخـاطر التـي      إّن خبرة المدق المتخصصة بنشا معین تم

ــة لتـــدرب  ـــة متخصصـ ــك عقـــد دورات تدرب ـــب ذلـ تطل مـــر بهـــا هـــذا النشـــا أو تلـــك الصـــناعة، و
المعلومـات والخبـرات التـي یجـب علـى المـدق  ـدهم  قة وتزو المدققین على استخدام مالحظتهم الدق

  ).2003 صلیب،(اإللمام بها 
مـــا قـــد تـــوفر معلومـــات حیـــث      ش االستفســـارات مـــن اإلدارة واآلخـــرن،  تـــّدعم المالحظـــة والتفتـــ

یئتها. وتتضمن األمثلة على مثل هذه اإلجراءات  ة و   : يما یلحول الشر
ة. - ات الشر  عمل
ة. - ة الداخل ة) والسجالت وأدلة الرقا ات الشر  المستندات (مثل خط واستراتیج
ــــة) وأولئــــك  - ــــة المرحل انــــات المال ة والب التقــــارر التــــي تعــــدها اإلدارة (مثــــل تقــــارر اإلدارة الفصــــل

ة (مثل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة). الرقا لفین   الم
ة ومراف المصنع. -  مقر الشر

) فــ      ــإجراء تــدقی ش ( ـــة،  هــو فحـــصالتفت ــة أو الخارج الســجالت أو المســتندات ســواء الداخل
صورة مو ال ل أوراق أو  ل إلجودة على ش ة أو أ ش فحـص مـاد لألصـل  آخر،كترون ـام   أو الق
)IFAC ،2012 ،P.25(.  
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ــتماع أو  والمالحظـــة تعنـــي     ـــالنظر أو االسـ اســـتخدام حواســـه المختلفـــة ســـواًء  قـــوم المـــدق  أن 
قــوم بهــا الموظفــون عنــد  مالحظــة اإلجــراءات التــي  قــوم  اللمـس لتحقیــ أهــداف تــدقی معینــة، فقــد 

عـــض األصـــول. ــة  ــة  أدائهـــم للنشـــاطات أو مالحظـ مالحظــ قـــوم المـــدق  فعلـــى ســـبیل المثـــال قـــد 
ـا قومـون  ـانوا یلتزمـون بـإجراءات الجـرد المعروفـة والتـي تـم الموظفین الذین  مـا إذا  لجرد لمعرفـة ف

شــف  ــان هنــاك اهتمــام  مــا إذا  ة، فبتبــین مــثًال ف انهــا فــي دلیــل إجــراءات خــاص بهــا لــد الشــر ب
ــة الجــرد  ضــاعة إلــى المســتودع وخروجهــا منــه خــالل عمل ــتم التأكــد مــن توقــف دخــول ال الجــرد و

ات،  وغیرها    .  )206، ص.2012(الذنی
ــة التــدقی فــرص لممارســة  تخدمُتســحیــث        وجــد طــوال عمل م أنشــطة معینــة. و المالحظــة لتقیــ

م األمـور علـى مـد أوسـع.  السمعو المشاهدة  قـوم بزـارة مـثالً والشم لتقیـ ـن للمـدق أن  مصـنع  م
اعــًا معینــًا بوجــه عــام عــن التجهیــزات الخاصــة  ـّون انط ــن للمــدق مالحظــة الصــدأ  للعمیــل،ل م و

ـان یجـب  م مـا إذا  عـض المهـام  ،تالفیهـاعلى آلة معینـة لتقیـ ع تنفیـذ  ـن للمـدق أن یتـا م ضـًا  وأ
اع األول الحصول على أنواع أخر من األدلة تدعمه ع االنط ومع  ،مفرده. فمن الضرور أن یت

   )Arens, et al, 2012, p. 204( في معظم مراحل التدقی اً مفید راً ذلك تعد المالحظة أم

ل رقم      وضح الش .4( و ة التدقی م آثار مخاطر األعمال خالل تنفیذ عمل ة تقی ف ما  )  و
ل، یؤ  عة ومدر تقدیر مخاطر األعمال ثیتضح من الش وتوقیت إجراءات التدقی التي یتم  على طب

م  مثل مدخًال  األدلةمن خاللها جمع وتقی . فتقدیر هذه األخطار  اغة محتو تقرر التدقی وص
ة  ضرورًا لتقدیر خطر ة التحرفات ذات األهم ة = خطر الرقا ة النسب (خطر التحرفات ذات األهم

استخدام ×  مثل تقدیر هذا الخطر األساس للتوصل لمقدار خطر االكتشاف  الخطر المالزم). و
ه نموذج خطر التدقی (خطر  ة ÷ االكتشاف = خطر التدقی المرغوب ف خطر التحرفات ذات األهم

ع، سیترتب على  الط . و عة ومد وتوقیت إجراءات التدقی أداة لتخط طب ستخدم  ة) الذ  النسب
اغة  م الجهد الالزم بذله للتوصل إلى ص تقدیر خطر االكتشاف تحدید حجم األدلة الواجب جمعه و

ة. محتو تقرر التدق   )Messier et al, 2008, p.76(ی عن مد عدالة القوائم المال
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ل رقم ( ة التدقی 4الش م أخطار العمل خالل تنفیذ عمل   ): تقی

م آثار مخاطر األعمال من خالل االستفسار من اإلدارة وتنفیذ اإلجراءات  قوم المدق بتقی
فهم البیئة  ة والفحص أو المالحظة حتى  ة محل التدقی والبیئة التحلیل ة للشر الداخل

ة: ة التي تعمل فیها من خالل دراسة العوامل التال   الخارج
↓  

ة  م القواعد التنظ
في مجال النشا 

ة   والعوامل الخارج

عة    طب
ة  الشر

محل 
  التدقی 

األهداف   
ات  واالستراتیج

  ومخاطر األعمال 

اس    ق
وفحص 
األداء 
  المالي 

    
ة  الرقا
ة   الداخل

  
↓  

ة ة النسب األهم فات تتسم    التعرف على أخطار العمل التي قد ینتج عنها تحر
↓  

الت طة  ة محل التدقی لمخاطر األعمال وجمع األدلة المرت ة الشر م استجا م  قتقی   ی
↓  

ة القوائم المال ة  ة النسب فات ذات األهم   تقدیر خطر التحر
↓  

  التدقی والتوصل لخطر االكتشافتطبی نموذج خطر 
↓  

ر التدقی عة ومد وتوقیت إجراءات التدقی وجمع األدلة وٕاعداد تقر   تحدید طب
  )Vitalis. 2012, p.12(المصدر: 

حث،       ن  تر وختامًا لهذا الم م عة مخاطر األعمال التي  احثة أن تفهم المدق الخارجي لطب ال
ل نوع منها واألسالیب التي تقدم في مواجهتها للحد منها، أو  اس  ة ق ف ة، و أن تتعرض لها أ شر

ة التدقی طه لعمل ات التعامل معها، هي أساس لمرحلة تخط والتأكد المطلوب منه. وهي  استراتیج
عة وتوقیت التي تساعده  ة، وتحدید طب ة الداخل ل الرقا ة اعتماده على ه ان ذلك في تحدید إم

قوم بها.   ومد إجراءات عمله ومهامه التي سوف 

  
 



  
  یناإلجراءات الواجب على المدقق القیام بھا لتقییم المخاطر واالستجابة لھا في شركات التأم: لفصل الثالثا

_________________________________________________________________ 
 

84 

 

ة للمخاطر: حث الثاني: إجراءات التدقی الالزمة لالستجا   الم
ة المــدق ) اهتمامــًا ملموســًا فــي تحدیــد IAASBأبــد مجلــس معــاییر التــدقی الــدولي (       اســتراتیج

ـان  ة التدقی ولكن مضـمون المعـاییر  اشر على مسمى استراتیج ل م ش ز  ، لكنها لم تر عند التدقی
ـار التـدقی الـدولي رقـم ظهـر هـذا االهتمـام بإصـدار عنـى، وحتو على هـذا الم  2003 عـام 330مع

ة للمخــاطر التـي تــمّ  ات فــي االسـتجا مهـا" للتقلیــل مـن مخــاطر  والموسـوم ب "إجـراءات مــدق الحسـا تقی
م وتنفیـذ  ة المـدق فـي تصـم ـار مسـؤول ن ومقبول، حیث یتناول هـذا المع التدقی إلى أدنى مستو مم

ات  ـار التـدقی الـدولي رقـم  الجوهرـة التـي ءلمخاطر األخطـااالستجا ًا لمع مهـا وفقـ ق حـددها المـدق و
ة.  315 انات المال   في تدقی الب
مــة  إذ یهـدف      ة حــول المخــاطر المق فــي مـن أدلــة التــدقی المناســ المــدق إلــى الحصــول علــى مــا 

ة: ة لتلك المخاطر، وف المراحل التال ات مناس م وتنفیذ استجا   لألخطاء الجوهرة من خالل تصم

ة أوًال: ات الكل ة االستجا انات المال مة عند مستو الب   :للمخاطر المق
غي علـى المـدق أن  مـة لألخطـاء الجوهرـة عنـد ین ـة لتتنـاول المخـاطر المق ل ات  نفـذ اسـتجا صـمم و

ما ة،  انات المال    :)IFAC ،2012 ،P.331( یلي مستو الب
مـــة لألخطـــاء الجوهرـــة عنـــد مســـتو  .1 ـــة لتتنـــاول المخـــاطر المق ات الكل ـــن أن تشـــمل االســـتجا م

ة  انات المال  :  يما یلالب
  ك المهني.التأكید لفر التدقی  الحاجة إلى الحفا على التش
  .تعیین موظفین أكثر خبرة أو موظفین من ذو المهارات الخاصة أو استخدام خبراء 
 .توفیر مزد من اإلشراف 
 .ة التي سیتم أداؤها ار إجراءات التدقی اإلضاف ة من عدم التنبؤ في اخت  إدخال عناصر إضاف
 عة أو توق ة إجراء تغییرات عاّمة في طب ، مثـل أداء إجـراءات أساسـ یت أو نطاق إجراءات التدقی

ــة الفتــرة بــدًال مــن تــارخ مرحلــي  عــة إجــراءات التــدقی للحصــول علــى أدلــة تعــدیل  أوفــي نها طب
  .تدقی أكثر إقناعاً 

م  .2 ـة یتأثر تقی ات الكل التـالي االسـتجا ـة، و انـات المال مخاطر األخطـاء الجوهرـة عنـد مسـتو الب
فهم   ، ه ثقة أكبـر للمدق ون لد ة فعالة للمدق أن  ح بیئة رقا ن أن تت م ة.  المدق لبیئة الرقا

ة، ـًا ضــمن الشـر ــة أدلـة التــدقی التـي یـتم إعــدادها داخل ــة وفـي موثوق ـة الداخل التــالي و فـي الرقا
ـة الفتـرة. إال أن  عـض إجـراءات التـدقی فـي تـارخ مرحلـي بـدًال مـن نها ـأداء  تسمح للمدق مثًال 

ة ذات أثر معـاكس. وعلـى سـبیل المثـالنواحي القصور في بیئة  سـتجیب المـدق لبیئـة الرقا ، قـد 
ة فعالة من   :يما یل خاللرقا
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  ًة الفترة بدال ة في نها  من تارخ مرحلي. أداء إجراءات تدقی إضاف
 .الحصول على أدلة تدقی أكثر شموًال من اإلجراءات الجوهرة 
 . شملها نطاق التدقی  زادة عدد المواقع التي س
، ولــى ســبیل المثــال التأكیــد علــى  .3 ــارات أثــر هــام علــى األســلوب العــام للمــدق إن لمثــل هــذه االعت

ســتخدم ــذلك  اإلجــراءات الجوهرــة (األســلوب األساســي) أو أســلوب  ــة، و ــارات ألنظمــة الرقا اخت
ة (أسلوب مشترك).   إجراءات أساس

  
ًا:  ات: ثان مة عند مستو اإلث ة للمخاطر المق   إجراءات التدقی استجا

عتها وتوقیتها ونطاقها إلى       ة تستند طب ؤد إجراءات تدقی إضاف صمم و غي على المدق أن  ین
ـــات وتســـتجیب لهـــا.  ـــة عنـــد مســـتو اإلث مـــة لألخطـــاء الجوهر مـــاالمخـــاطر المق ، IFAC(یلـــي  وذلـــك 

2012 ،P.332(:   
ات أساسًا لدراسـة أسـلوب التـدقی المناسـب  .1 م المدق للمخاطر المحددة عند مستو اإلث یوفر تقی

ة. وعلى سبیل  حدد المدق  المثال،لتصمم وأداء إجراءات تدقی إضاف ن أن    :يما یلم
مـة   .أ ة فعالة للمخـاطر المق ع المدق تحقی استجا ستط ة فق  ارات ألنظمة الرقا أنه بإداء اخت

ات معین؛لألخطاء   الجوهرة إلث
عد المـدق أثــر   .ب سـت التــالي  اتـات محـددة، و ة فقــ هـو أمـر مناســب إلث إن أداء إجـراءات أساسـ

عود سبب هذا إلى أن م المخاطر. وقد  ة من تقی م المخـاطر  أنظمة الرقا إجراءات المدق لتقی
ون غبــر  ــة ســ ــار أنظمــة الرقا ــات، أو ألن اخت ة لإلث ــة فعالــة مناســ لــم تحــدد أ أنظمــة رقا
عة وتوقیت  ة في تحدید طب ة عمل أنظمة الرقا فعال، لذلك ال ینو المدق االعتماد على فعال

 ونطاق اإلجراءات الجوهرة؛
اســتخدام  .ج ــة واإلجــراءات الجوهرــة هــو أســلوب  عتبـر األســلوب المشــترك  ــارات أنظمــة الرقا اخت

 فعال.
ـــة) تشـــیر ط .2 ــة أو اإلجـــراءات الجوهر ـ ـــار أنظمـــة الرقا ــه (أ اخت ـــدقی إلـــى غرضـ عـــة إجـــراء الت ب

ــار أو المصـــادقة أو إعـــادة الحســـاب أو اإلجـــراءات  ـــة أو االستفسـ ونوعهـــا (أ الفحـــص أو المراق
عــــة إجــــراء ــــة). وقــــد تكــــون طب ة للمخــــاطر التحلیل ــي االســــتجا ــو فــ ــــة قصــ ــدقی ذات أهم ات التــ

مة.  المق
3. . ه أدلة التدقی  شیر توقیت إجراء التدقی إلى وقت إدائه أو الفترة أو التارخ الذ تنطب عل
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ــدد  .4 ــثًال عینــــة عــــن الحجــــم أو عــ ـــدقی إلــــى المقــــدار الــــذ ســــیتم أداؤه، مــ ــراء التـ ــیر نطــــاق إجــ شــ
ة معین.  مالحظات نشا رقا

مـة إن تص .5 عتهـا وتوقیتهـا ونطاقهـا إلـى المخـاطر المق ة تسـتند طب م وأداء إجراءات تـدقی إضـاف م
قـدم صـلة واضـحة بـین إجـراءات التـدقی  ـات  لألخطـاء الجوهرـة وتسـتجیب لهـا عنـد مسـتو اإلث

م المخاطر. ة للمدققین وتقی  اإلضاف
لمة      لمة سبب ذلك غیر أو خسارة أو سیئة نتیجة على الحصول احتمال الخطر تشیر إلى ف
ات.التأكد عدم صدر منه مطلوب المدق إن آخر؟ نوع من ولكن أخطارا تواجه التدقی وشر  أن 

ه ضمنه تقررا ة، القوائم عدالة حول رأ ، ولكن إلى للوصول طرق  عدة وهناك المال  ال هذا الرأ
تشفة  أمور سبب خاطئ غیر المدق رأ أن ضمان أ یوجد ات, غیر م , ص. 2012(الذنی
141-142 (  

ات مدق استعداد مد أنها على المقبولة التدقی مخاطر تعرفحیث      وجود  احتمال لقبول الحسا
ة القوائم في جوهرة ءأخطا ة انتهاء عد للعمیل المال ، غیر رأ إلى والوصول التدقی عمل  إن متحف

مة  قوائم لقبول استعداده مد في الشخصي المدق رأ على عتمد المقبولة التدقی مخاطر تحدید ق
ة ة اكتمال عد العادل التمثیل تفتقد إلى مال ، غیر رأ وٕاصدار التدقی عمل لما متحف  انخفضت و
مة ارات اإلجراءات ازدادت المقبولة مخاطر التدقی ق ا مدق بها قوم سوف التي واالخت ت. الحسا

م(   )110، ص. 2009 ،إبراه
م فعندما األخطاء واكتشاف المقبولة التدقی مخاطر بین عالقة هناك      ات مدق ق  مخاطر الحسا
مة المقبولة التدقی قوم فإنه منخفضة ق ة أداء س ل التدقی عمل  األدلة حجم حیث من أوسع ش

ة م ذلك  ارات و نه واإلجراءات، االخت م  الموجودة الجوهرة األخطاء من العدید اكتشاف من ذلك و
ة في القوائم ناءً  المال ة فإن ذلك على و ة نس ة تكون  الجوهرة األخطاء اكتشاف احتمال ة  من قر نس
ة الجوهرة األخطاء ة القوائم في الموجودة الفعل   )Soltani ,2007,p.74( المال

م ل المقبولة التدقی مخاطر لتقی م المدق على یجب دقی ش الخطر،  هذا في المؤثرة العوامل تقی
ات وحسب متها تتأثر المقبولة التدقی مخاطر فإن التدقی مهنة في النظرة األدب  أو الزادة ق

ة عوامل النقصان بثالثة س ة، للقوائم الخارجیین المستخدمین اعتماد درجة وهي رئ ة المال  أن واحتمال
ات یواجه العمیل ما إدارة أمانة مدة و مال صعو ة العوامل لتلك شرح یلي العمیل وف س : الرئ

)Arens, et al., 2012, p.283,284(   
ة القوائم على الخارجیین المستخدمین اعتماد درجة .1  على الخارجیین المستخدمین اعتماد إن :المال

ة القوائم ل للعمیل المال ات أن مدق من یتطلب بیر ش  القوائم أن من تأكداً  أكثر ون  الحسا
ة ات مدق ون  جوهرة، وحتى وتحرفات أخطاء على تحتو  ال التدقی محل المال  أكثر الحسا
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ه یتوجب جوهرة أخطاء وجود عدم من تأكداً  مة خفض عل  مستو  إلى المقبولة مخاطر التدقی ق
ةالقوائم  في الموجودة الجوهرة األخطاء اكتشاف المدق فشل إذا مقبول، ان للعمیل المال  عدد و

ة القوائم على عتمدون  الخارجیین المستخدمین من بیر ل المال  هؤالء من فإن العدید بیر ش
التالي خسائر یتحملون  سوف المستخدمین ات مدق یتعرض سوف و  إلى المساءلة الحسا

ة ه یتوجب ذلك المدق یتجنب أن أجل من لإلهمال نتیجة القانون من  تأكداً  أكثر ون  أن عل
ة القوائم خلو م الجوهرة األخطاء من المال ق ل التدقی مخاطر و  التي المؤشرات نا منخفض ش
ة القوائم على الخارجیین المستخدمین اعتماد على تدل ل للعمیل المال ات بیر حجم ش  عمل

ات ازدادت لما العمیل، ة العمل ة قوائمه على االعتماد ازداد للعمیل التشغیل اس المال تم ق  ذلك و
ذلك إیراداته، إجمالي أو العمیل أصول إجمالي طر عن إما ة توزع فإن و من  عد الملك

ة للقوائم الخارجیین المستخدمین اعتماد مد على المؤشرات ة القوائم فإن المال ات المال  للشر
عة المؤشرات ومن المستخدمین، من بیر عدد قبل من علیها االعتماد المساهمة یتم  طب

ة االلتزامات اد فعند على العمیل، المترت مة ازد ة القوائم في االلتزامات ق  القوائم هذه فإن المال
 والمحتملین  الحالیین الدائنین من بیر عدد قبل من استخدامها یتم سوف

ات العمیل یواجه أن احتمال .2 ة صعو الً  مال  مدق تجعل التي المهمة العوامل من إن :مستق
ات م الحسا ل المقبولة التدقی مخاطر ق ة منخفض ش ات العمیل یواجه أن احتمال ة صعو  مال

 هناك ان إذا النهائي، تقرر التدقی إصدار عد إفالسه إلى تؤد أو استمرارته على تؤثر
ة على تدل مؤشرات ة تصف  تقرر إصدار عد وذلك إفالس إلى یتعرض قد العمیل أن أو قر
ة، القوائم في جوهرة تحرفات أو أخطاء وجود ذلك عد وتبین نظیف  هذه في فإن المدق المال
ة لمالحقة یتعرض سوف الحالة  اإلفالس هذا نتیجة خسائر تحملوا الذین األشخاص من قضائ

)Porter, et al. , 2008,p.131( 

ة انتهاء عد فادحة خسائر إلى تعرضه أو العمیل إفالس حالة في ح التدقی عمل  المدق ص
ًا  ة جودة عن الدفاعمطال عي من إنه إذ بها، قام التي التدقی عمل  األشخاص یوجه أن الطب

 إلى التهم متلكونها التي األسهم أسعار انخفاض أو العمیل إفالس سبب للخسائر تعرضوا الذین
ات مدق ة شأن جودة الحسا ة أجل من وذلك بها قام التي اإلجراءات ومالءمة التدقی عمل  تغط
   .لها التي تعرضوا الخسائر من جزء
ة هناك أن المدق اعتقد إذا ه یتوجب العمیل لها یتعرض قد خسائر أو مالي لفشل احتمال  عل

مة ات وقعت إذا الحالة هذه في المقبولة، التدقی مخاطر خفض ق  المدق فإن ذلك عد التحد
ارات اإلجراءات عن للدفاع قو  موقف في ون  سوف ة ونجاح بها قام التي واالخت ، عمل  التدقی
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ة على تدل مؤشرات عدة وهناك ات العمیل یواجه أن احتمال ة صعو ة انتهاء عد مال  عمل
، ة المؤشرات هذه من التدقی  السیولة في دائم عجز من عاني العمیل ان إذا حیث السیولة نس

الت إلى ذلك یؤد فإن العامل المال رأس في وانخفاض ة مش  أو االلتزامات، سداد في مستقبل
ة للسنوات الخسائر في أو زادة العمیل ألراح سرع انخفاض هناك ان إذا  یؤثر هذا فإن متتال

فاء العمیل قدرة على ل مصادر ومن المؤشرات والتزاماته، بدیونه اإل  اعتماد حالة ففي التمو
سي مصدر الدیون  على العمیل ل رئ اته للتمو  العمیل تعرض خطر من هذا یزد فإن عمل

ات ة للصعو   .مال
ة العوامل من اإلدارة أمانة إن: العمیل إدارة أمانة مد .3  التدقی مخاطر على تؤثر التي الحیو

م ذات أمانة إدارة وجود فإن المقبولة ة وق ات مدق ساعد أن شأنه من مرتفعة أخالق  الحسا
ة أثناء یواجهها التي المخاطر على التغلب ، عمل س وعلى التدقی  أمانة قلة فإن ذلك من الع
التالي انخفاض التدقی مخاطر زادة إلى تؤد اإلدارة مة و  وزادة المقبولة التدقی مخاطر ق
ة ارات م ، إذ بها قوم سوف التي واإلجراءات االخت ع على تؤثر اإلدارة أمانة إن المدق  جم

ات ات الحسا ون  العمیل بها قوم التي والعمل  & Gray( ل المنظمة على مستو  تأثیرها ف
Manson, 2008,p.204,(  

ة  ة لالستجا مها لوضع الخط المناس إذ تقوم اإلدارة بدراسة وتحلیل أنواع المخاطر لتحدیدها وتقی
  Knechel, et al, 2007,p.28-30)( :مدخلین أساسیین همالهذه المخاطر معتمدة في ذلك على 

- .  إبرام عقود لنقل المخاطر إلى أطراف أخر
ة للحد من تأثیر هذه المخاطر.  - اسات إدارة داخل  تطبی س

ال المدخلین معًا لمواجهة المخاطر والحد من تأثیرها.  وتسعى    اإلدارة الجیدة للمخاطر إلى استخدام 
:عند تحدید ف   إجراءات التدقی التي سیتم أداؤها، على المدق

ـات لكـل فئـة معـامالت ورصـید   )أ( م مخـاطر األخطـاء الجوهرـة عنـد مسـتو اإلث اب تقیـ دراسة أسـ
 ما في ذلك:  وٕافصاح،حساب 

سبب الخصائص المحددة لكل فئة معامالت أو رصید حساب أو  - ة وجود أخطاء جوهرة  احتمال
 المتأصلة)؛إفصاح (أ المخاطرة 

ــة ذات الصــلة ( - ــار أنظمــة الرقا عــین االعت أخــذ  م المخــاطر  ــان تقیــ ــة)،  أإذا  مخــاطرة الرقا
قتضي مـن المـدق الحصـول علـى أدلـة تـدقی لتحدیـد  ـة تعمـل حیث  انـت أنظمـة الرقا مـا إذا  ف

ة ألنظمــة الرقا ــة التشــغیل ــان ینــو المــدق االعتمــاد علــى الفاعل ــة (أ إذا  ــة فــي تحدیــد فاعل
عة وتوقیت ونطاق اإلجراءات الجوهرة)؛ ما طب  :یلي حیث یتم ذلك 
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       )IFAC ،2012 ،P.332-334(:   
 

عة:  -أ  الطب
مـا قد  ل أنواع إجراءات التدقی التـي سـیتم أداؤهـا والجمـع ف مة للمدق على  تؤثر المخاطر المق

مـة  المثـال،بینها. وعلـى سـبیل  ـد المـدق علـى  مرتفعـة،عنـدما تكـون المخـاطرة المق ـن أن یؤ م
قة. وعالوة عن ذلك، فإنـه  النظیر،بنود عقد معین مع الطرف اكتمال  اإلضافة إلى فحص الوث

اتـات مـن غیرهـا. عض اإلث ة أكثـر لـ عـض إجـراءات التـدقی مناسـ ـن أن تكـون  وعلـى ســبیل  م
اإلیراد، فإ ما یتعل  ن أن المثال، ف م ارات أنظمة نه  ة للمخـاطر تكون اخت ة أكثر اسـتجا الرقا

ة للمخـاطر  ـات االكتمـال، بینمـا تكـون اإلجـراءات الجوهرـة أكثـر اسـتجا مة لألخطـاء فـي إث المق
مــة لألخ ـــات الحــدوث. وقـــدالمق ة فـــي تحدیـــد  طـــاء فــي إث م مخــاطرة مـــا مناســ اب تقیـــ تكـــون أســ

. وعلـى ســب عـة إجـراءات التــدقی ســبب طب مســتو متـدني  مـة  انـت المخــاطرة مق یل المثـال، إذا 
ة ذات العالقة فـإن المـدق  ار ألنظمة الرقا قـد الخصائص المحددة لفئة من المعامالت دون اعت

ة. ومــن  فــي مــن أدلــة التــدقی المناســ ــة الجوهرــة لوحــدها تقــدم مــا  حــدد أن اإلجــراءات التحلیل
انــت المخــاطرة ال ، إذا  نــو جهــة أخــر ــة، و ــة الداخل ســبب أنظمــة الرقا مســتو متــدني  مــة  مق

ــدق أداء اإلجــــراءات  ــــؤد المــ ــي أن ی غــ ــــه ین ــدني، فإن م المتــ ـــ ـــك التقیـ ــى أســــاس ذلـ ــة علــ ــ الجوهر
قًا. ما ورد سا ة  ارات ألنظمة الرقا    اخت

 التوقیت:  - ب
ة فـي تـارخ  ـة أو إجـراءات أساسـ ـارات ألنظمـة الرقا ن للمدق أداء اخت ـة م مرحلـي أو فـي نها

قــرر المــدق أن أداء  ــة أن  انــت مخــاطرة األخطــاء الجوهرــة أعلــى، زادت احتمال لمــا  الفتــرة. و
ة الفترة بدًال  ة الفترة أو في نها ة في تارخ أقرب إلى نها ون أكثر فاعل اإلجراءات الجوهرة س

ر علن عنها أو في أوقـمن تارخ أ ـأ بهـا (علـى سـبیل ، أو أداء إجراءات تدقی لم  ات غیـر متن
ل  شـ المثال أداء إجراءات تدقی في مواقع مختارة على أساس غیـر معلـن). وهـذا األمـر مالئـم 
ســتنتج المــدق عنــد  ــال. وعلــى ســبیل المثــال، قــد  ة لمخــاطر االحت خــاص فــي دراســة االســتجا

ـأن إجـراءات التـدقی لتمدیـد اسـتنتاجات التـدقی  تحدید مخاطر األخطاء المقصـودة أو التالعـب 
ون فعاًال. ة الفترة ال    من تارخ مرحلي إلى نها

عـد ذلـك، علـى  ىاإلضافة إل ـة الفتـرة أو  عـض إجـراءات التـدقی فـي نها ـن أداء  م ذلـك، فإنـه 
  سبیل المثال:

ق - ة؛ ةمطا ة مع السجالت المحاسب انات المال  الب
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انات  - ات التي تتم أثناء إعداد الب ة؛فحص التسو  المال
ة أو - ــع مناســ ة قـــد دخلــت فــي عقـــود ب ــأن الشــر انــت هنــاك مخـــاطرة  معـــامالت لــم یـــتم  أن إذا 

ة لهذه المخاطر المحددة. ة الفترة فإن على المدق أداء إجراءات لالستجا    إنجازها في نها
 النطاق:   -ج

ة والمخــاطر  ــة النســب عــد النظــر فــي األهم عتبــر ضــرورًا  یــتم تحدیــد نطــاق إجــراء التــدقی الــذ 
ــة غــرض مفــرد مــن خــالل  مــة ودرجــة التأكیــد التــي یخطــ المــدق للحصــول علیهــا. وعنــد تلب المق
تسـع. فعلـى سـبیل المثـال، فإنـه  ـل إجـراء علـى حـدة. و مجموعة من اإلجراءات، ینظر في نطـاق 

ــن أن ــة  م ــة جوهر ـــادة حجــم العینــة وأداء إجـــراءات تحلیل ًا، تكــون ز علـــى مســتو أكثــر تفصـــیل
ادة نطــاق  ًا. إال أن زــ ــال، أمــرًا مناســ ســبب االحت ــة  مــة لألخطــاء الجوهر ة للمخــاطر المق اســتجا

ــون فعــاًال فقــ فــي حــال  المخــاطر إجــراء تــدقی معــین  حــد ذاتــه ذو صــلة  ــان إجــراء التــدقی 
 . المحددة

ــًا   )ب( ــر إقناعــ ــدقی أكثــ ــة تــ ـــى أدلــ ـــى الحصــــول علـ م أعلـ ـــ م المــــدق للمخــــاطر (تقیـ ــ لمــــا ازداد تقیــ
م أعلـى للمخـاطر، فـإن المـدق للمخاطر): عند  سبب تقی الحصول على أدلة تدقی أكثر إقناعًا 

حصل على أدلة تكـون مالئمـة أو موثوقـة، علـى سـبیل المثـال مـن خـالل  ة األدلة و م یزد من 
المزـد مــن التأكیــد علــى الحصــول علــى أدلــة األطــراف الثالثــة أو مــن خــالل الحصــول علــى أدلــة 

 ر المستقلة. داعمة من عدد من المصاد
م عندما     ات مدق ق ل المقبولة التدقی مخاطر الحسا  یرغب أنه عني هذا منخفض ش
ة القوائم أن من تأكداً  ون أكثر أن  آخر معني جوهرة أخطاء على تحتو  ال للعمیل المال
مة مخاطر تحدید عند مة المقبولة التدقی ق نه وال الكامل التأكد قوم المدق فإن صفر ق  م
ة العملي الواقع في ذلك ست معقولة تأكیدات على الحصول المدق ألن مسؤول  وذلك قاطعة، ول

ست أدلة مقنعة التدقی أدلة معظم أن سبب ة، ول  العینات نظام على واالعتماد قطع
ة ذلك اإلحصائ ات من الكثیر فإن و ام التقدیرات تحتو على الحسا ة، واألح  وٕاذا الشخص

مت مة المقبولة التدقی مخاطر ق  المدق أن أ الكامل التأكد حالة عدم عني فهذا %100 ق
ة قم لم ، عمل ن التدقی م مة تفسیر و  أن افتراض على ما یلي المقبولة التدقی مخاطر ق

م المدق مة المخاطر هذه ق ید أن ذلك عني %3 تساو  ق ة المفترض التو  التدقی من عمل
  ) Arens, et al., 2012, p.281(97%  یبلغ
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ة ة الجوهر مة ثالثًا: اإلجراءات التحلیل   :ردًا على المخاطر المق
ــار التــدقی الــدولي رقــم        ــة": انتفــاع المــدق مــن  520یتنــاول مع والموســوم ب "اإلجــراءات التحلیل

ـــار التـــدقی الـــدولي رقـــم  تنـــاول مع ـــة. و ـــة جوهر ارهـــا إجـــراءات تحلیل اعت ـــة   315اإلجـــراءات التحلیل
ارها  اعت ة  اإلجراءات التحلیل حث الثاني من الدراسة.  تإجراءااالنتفاع  ما ورد في الم م مخاطر  تقی

ــار التــدقی رقــم  عــة إجــراءات التــدقی ونطاقهــا  330بینمــا یتضــّمن مع طب ــات وٕارشــادات متعلقــة  متطل
ـــة جوهرـــة مـــا ورد أعـــاله، وقـــد تتضـــمن هـــذه اإلجـــراءات إجـــراءات تحلیل مـــة   ردًا علـــى المخـــاطر المق

ما مة  ة للمخاطر المق   : )IFAC ،2012 ،P.343(یلي  لالستجا
  ان سیتم االنتفـاع مـن ما في ذلك ما إذا  عتمد القرار حول أ من إجراءات التدقی سیتم أداؤها، 

ة والكفاءة المتوقعـة إلجـراءات التـدقی  م المدق على الفعال ة الجوهرة، على ح اإلجراءات التحلیل
ض مخاطرة التدقی في مرحلة التأ عنـد وضـع وأداء كید إلى مستو متدني مناسب. و المتوافرة لتخف

ــراءات  ارهــــا إجــ اعت ــــارات التفاصــــیل،  ــــة الجوهرــــة، ســــواًء لوحــــدها أو مــــع اخت ــراءات التحلیل اإلجــ
ار التدقی الدولي  : 330جوهرة فقًا لمع غي على المدق  ، ین

ات تأكید  - ة الجوهرة المحددة لعمل ار  معینة،تحدید مالءمة اإلجراءات التحلیل عین االعت آخذًا 
ات التأكید هذه؛  ارات التفاصیل، إن وجدت، لعمل مة واخت  المخاطر المق

صـورة أكبـر علـى األحجـام الكبیـرة للمعـامالت  - ـة الجوهرـة  ل عـام، تنطبـ اإلجـراءات التحلیل ش
ـة  عتمـد تطبیـ اإلجـراءات التحلیل ن التنبؤ بها مع مرور الزمن، و ح من المم ص المخطـ التي 

ـاب الظـروف المعروفـة علـى  انـات موجـودة ومسـتمرة فـي غ أن العالقـات بـین الب لها على التوقع 
ــة فــي  م المــدق لمــد الفاعل ــة المحــددة علــى تقیــ ــس. ومــع ذلــك، ســتعتمد اإلجــراءات التحلیل الع

ــان خـاطئ جــوهر  ، بوجـود ب   شـف خطـأ قــد یتسـبب، وحــده أو عنـد جمعــه مـع األخطـاء األخــر
ة.في ا انات المال  لب

ـــة تقــدم درجـــات تأكیـــد مختلفـــة. علــى ســـبیل المثـــال، قـــد تقـــدم  - األنــواع المختلفـــة لإلجـــراءات التحلیل
ــة التــي تتضــمن تنبــؤ الــدخل التــأجیر مــن مبنــى مقســم إلــى  ــالنظر إلــى اإلجــراءات التحلیل  ، شــق

جـة إلـى مزـد مـن وعدد الشق وأسعار الشـغور، أدلـة مقنعـة وقـد تقضـي علـى الحا أسعار التأجیر
ل مناسـب. وعلـى  شـ ونـات  ارات التفاصیل شرطة أن یتم التحق من الم التحق من خالل اخت
قــدم حسـاب ومقارنــة معـدالت هــامش الـرح اإلجمــالي أدلـة أقــل إقناعـًا ولكــن قــد  خـالف ذلــك، قـد 

. االقتران مع إجراءات التدقی األخر  توفر أدلة مساندة مفیدة إذا استخدمت 
ــأث - ــ عــــةیت طب ـــددة  ـــة المحـ ــة الجوهرـ ــ ـــد مالءمــــة اإلجــــراءات التحلیل ـــدق  ر تحدیـ م المـ ـــ ـــد وتقیـ التأكیـ

عـــات  ـــات المب انـــت الضـــوا المفروضـــة علـــى معالجـــة طل للمخـــاطرة. فعلـــى ســـبیل المثـــال، إذا 
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ــة  ــارات التفاصــیل بــدًال مــن اإلجــراءات التحلیل صــورة أكبــر علــى اخت عتمــد المــدق  فة، قــد  ضــع
الذمم المدینة. الجوهرة ل   لتأكیدات المتعلقة 

ــارات التفاصــیل    - ضــًا عنــد إجــراء اخت ة أ ــة الجوهرــة المحــددة مناسـ قـد تعتبــر اإلجــراءات التحلیل
مــا یتعلــ  ــة التأكیــد نفســها. علــى ســبیل المثــال، عنــد حصــول المــدق علــى أدلــة تــدقی ف فــي عمل

ـة علـى تعمیـر حسـا طبـ المـدق اإلجـراءات التحلیل ـة، قـد  م ألرصدة الـذمم المدن ات بتأكید التقی
ــة  اإلضـافةالعمـالء  ـة الالحقـة لتحدیـد قابل صـاالت النقد ـارات التفاصـیل علـى اإل إلـى إجـراء اخت

  تحصیل الذمم المدینة. 
م  - ضــع مــن خاللهــا المــدق توقعــات القــ انــات التــي  ــة الب م موثوق المســجلة، آخــذًا  بأو النســتقیــ

عــة ومالءمــة الم ــة المقارنــة وطب ــار المصــدر وقابل ــة علــى عــین االعت علومــات المتــوافرة والرقا
ة انـت موثوقـة ألغـراض العمل ـة ذات عالقـة عنـد تحدیـد مـا إذا  . وفقـًا لـذلك، تعتبـر النقـا التال

ة الجوهرة  ؛ وضع اإلجراءات التحلیل
ـة عنـد الحصــول  - انـات أكثـر موثوق مصـدر المعلومـات المتـوافرة. علـى سـبیل المثـال، قــد تكـون الب

ة.علیها من مصادر مستق  لة خارج الشر
ة مقارنة المعلومات المتوافرة. على سبیل المثال، قد تحتاج  - ان انات الصناعة واسعة النطـاق إم ب

ع منتجات متخصصة. ة التي تنتج وتب انات الشر  ألن یتم استكمالها لمقارنتها مع ب
عة ومالئمة المعلومات المتوافرة. على سبیل المثال، ما إذا تقررت  - ات علـى أنهـا نتـائج طب المیزان

قها.  متوقعة بدًال من أهداف یتعین تحق
ـــات، التــــي تـــم  - ان مها لضــــمان اكتمـــال ودقـــة وصــــحة الضـــوا المفروضـــة علــــى إعـــداد الب تصـــم

ات ومراجعتها والحفا علیها. ة على إعداد المیزان  المعلومات. على سبیل المثال، الرقا
م أو النسب المسجلة   - ـة لتحدیـد وضع توقعات للق انـت التوقعـات ذات دقـة متناه م مـا إذا  وتقی

ـان الخطأ الذ قد یتسبب، وحد ، بوجـود ب خـاطئ جـوهر ه أو عند جمعه مـع األخطـاء األخـر
ة؛ انات المال  في الب

ــة الجوهرــة. فعلــى ســبیل المثــال، قــد یتوقــع  - النتــائج المتوقعــة مــن اإلجــراءات التحلیل دقــة التنبــؤ 
من االتساق في مقارنة هوامش الرح اإلجمالي من فترة ألخر عنه في مقارنـة المدق قدر أكبر 

حث واإلعالن. مصارف ال ارة   المصارف االخت
ــة  - ــه المعلومــات مجزئــة. فعلــى ســبیل المثــال، قــد تكــون اإلجــراءات التحلیل الحــد الــذ قــد تكــون ف

قها على المعلومات المال ة أكبر عند تطب ـة أو الجوهرة ذات فاعل ـة للعمل ـأجزاء فرد ة المتعلقة 
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ة  ــة لعناصــر الشــر انــات  المتنوعــة،علــى المعلومــات المال قهــا علــى الب ــه عنــد تطب عمــا هــي عل
ل. ة  ة للشر  المال

ـار مـا إذا  - عـین االعت أخـذ المـدق  ة. على سـبیل المثـال، قـد  ة وغیر المال توافر المعلومات المال
عدد الوحدات المنتجة  ة  ات أو التقدیرات والمعلومات غیر المال المیزان ة  انت المعلومات المال

اعة متوافرة لوضع  ة الجوهرة.أو الم  اإلجراءات التحلیل
م المتوقعة المقبولة دون المزد مـن ل المدق تحدیدیتأثر  - م المسجلة عن الق مة أ فرق في الق ق

ـة أن التحق ـار احتمال ة واالتساق مع مستو الضمان المرغوب، مع األخذ بین االعت األهم  ،
انــات الخاطئــة  ــان الخــاطئ، وحــده أو عنــد جمعــه مــع الب ،یتســبب الب فــي وجــود خطـــأ  األخــر

انــات الما ــار التـدقی الــدولجـوهر فــي الب تطلــب مع ـة. و مــن المـدق الحصــول علــى  330ي ل
م المــدق للمخــاطر مرتفعــًا. وفقــًا لــذلك، بزــادة  ــان تقیــ لمــا  ــد مــن أدلــة التــدقی المقنعــة  المز
مــة الفــرق المقبولــة دون المزـد مــن التحقــ بهــدف تحقیــ  مهــا، تـنخفض ق المخـاطر التــي تــّم تقی

 المقنعة. مرغوب من األدلةالمستو ال
ـة قـادرة علـى       ات فـي حاجـة إلـى إدارة واع احثـة أن مخـاطر األعمـال التـي تواجههـا الشـر رأ ال و

قاؤهـا  ـة وعلـى  فـاءة وفعال ة علـى تحقیـ أهـدافها  ًا علـى قـدرة الشـر مواجهتها حتى ال تؤثر تأثیرًا سلب
تطلــب هــذا األمــر بــدوره مــدققًا مــؤهًال وقــادراً  . و م أداء اإلدارة  واســتمرارها فــي مزاولــة النشــا علــى تقیــ

م النصح والمشورة لها لتحسین إدارتها لتلك المخـاطر. حیـث أن  لمواجهة والتصد لهذه المخاطر وتقد
قة واالستشــارات التــي قــدمها والــدورات  ــات التــدقی الســا خبــرة وتأهیــل المــدق اللتــان اكتســبهما مــن عمل

د أهل ه لمن األمور التي تؤ م الذ حصل عل ة المدق بتدقی إدارة مخـاطر األعمـال، حیـث أن والتعل
ـام بهـذا  نـه مـن الق م ل الـذ  الشـ ر هـذا التأهیـل  ه فرصة أكبـر مـن غیـره لتطـو عط تأهیله األساسي 

ة.  فاءة وفعال   الدور 



  
  یناإلجراءات الواجب على المدقق القیام بھا لتقییم المخاطر واالستجابة لھا في شركات التأم: لفصل الثالثا
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ع   الفصل الرا
  ةتحلیلالدراسة ال

ار فروضها لتحقی أهداف الدراسة وا ات مدق حول التعرف على دور خت م  الخارجيالحسا في تقی
ات  ماالتأمینالمخاطر في شر   یلي:  ، تّم بناء هذا الفصل 

حث األول:  ة الدراسةالم    منهج

حث الثاني:  قت حالةدراسة الم    ةطب

حث الثالث:  ةالم   الدراسة المیدان

ع:  حث الرا ار الفر الم   وضاخت

حث الخامس:  اتالم   النتائج والتوص

ة  شر ق KPMGحیث تم اعتماد أوراق عمل التدقی الخاصة  ة والمط ة على إحد الدول
ات  یز على أوراق عمل التدقی المتعلقة بإجراءات التدقی الالزمة والتي تم  وقد، التأمینشر تم التر

ان وزع  ة استب م المخاطر بینما شملت الدراسة المیدان ة تقی قها من قبل المدق الخارجي في عمل تطب
اعلى مجمو  م عة من المدققین العاملین في شر ت التدقی بهدف التعرف على دورهم في تقی

   .طرالمخا
  

ة الدراسة حث األول: منهج   الم

ة قطاع         عة لهذا القطاع  التأمیننظرًا لخصوص ات التا ة مجال العمل في الشر ان وخصوص
ةال بد من اللجوء إلى أسلوب  حالة دراسة تناول الش األول  التي تضمنت شقین: الدراسة التحلیل

ة ق ات  تطب ات األرعة الكبر  التأمینعلى إحد شر قها إحد الشر ة التي قامت بتدق  للتدقیالدول
ة ( ة  یوجد وال)، KPMGوهي شر ر اسم شر ة لذ ان بینما  حفاظًا على سرة المعلومات. التأمینإم

ة تناول الش الثاني وسیلة  حیث الدراسة المیدان ان  ة إتم استخدام االستب انات من ضاف لجمع الب
ات التدقی المعتمدة من قبل هیئة المدققین الخارجیین في  اتب وشر ة م األوراق واألسواق المال

ة  ة،السور ة مع نتائج الدراسة المیدان ق والهدف من ذلك هو معرفة مد انسجام دراسة الحالة التطب
م النتائج.لزادة ال ة تعم ان ة وٕام   موثوق
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حث الثاني:  قت حالة دراسةالم ات  ةطب   التأمینعلى إحد شر

ات  فيتعتمد مهمة تنفیذ برنامج التدقی  م ن قبل المدققین الخارجین على ما تم التأمینشر
حه واإل ة الناظمة ألعالن عنه توض ه من عمال التدقی من خالل ما تصدر من قبل الهیئات الدول

ة والتي تعتبر المرجعالمراجع و طر النظرة والكتب هو متوفر في األ وما وٕارشاداتمعاییر ونشرات 
ات التدقی في  التي یتم االعتماد لیتم تنفیذها  عداد برامج التدقی الخاصة بهمإ علیها من قبل شر

ات  ة الصادرة عن . حیث تعتبر معاییر التدقیالتأمینعلى شر ي االتحاد الدولي للمحاسبین ه الدول
ما یتعل ب - وخصوصاً  في سورا التدقیعمال ساس المنظم ألاأل م المدق للمخاطرف ر اییمع -تقی

ة رقم التدقی    ما ورد في اإلطار النظر للدراسة. )520، 330،  315( الدول

هو  ة ( هذا یتواف مع ما تقوم  اتKPMGشر ة  ر األرعة الكب ) والتي تعد من الشر الدول
 الرائدة في مجال التدقی الخارجي.

ق        ات تتنـاول هــذه الدراســة التطب ــة إلحـد شــر قها مــن  التــأمینــة، دراســة حالــة عمل التــي تــم تــدق
ة ( ة ألحـد عمالئهـا الـذین KPMGقبل شر )، حیث تمت دراسة أوراق العمل التي تمت مـن قبـل الشـر

م  التأمینلمجال  ینتمون  ة الوذلك بهـدف تحدیـد إجـراءات التـدقی المسـتخدمة فـي تقیـ مخـاطر واالسـتجا
  لها.

ع المراحل التي ت  قها ألحـد  قومحیث تتناول هذه الدراسة جم ة التـدقی مـن خـالل تـدق بها شـر
ـل مرحلـة مـن التـأمینعمالئها الذین ینتمـون لمجـال  مخـاطر األعمـال فـي  ـة العمـل ورطهـا  ، وفهـم آل

  هذه المراحل وهذه المراحل تشمل ما یلي:
العمیل وٕاعداد : قبول االمرحلة األولى   االرت

ة: م المخاطر المرحلة الثان  فهم العمیل وتقی

ارالمرحلة الثالثة   : االخت

عة   وٕاصدار التقرر اإلتمام: المرحلة الرا

احث تقام ـل مرحلـة مـن مراحـل التـدقی األرعـة التـي  ةال بتحلیـل أوراق عمـل هـذا العمیـل فـي 
قاً  رت مس موض ذ ما یتعل  ل مرحلة من هذه المراحـل علـى حـدة مـع الـر  وتم وع الدراسة،ف تناول 

ــائ ــع نتـ ـ ــا بینهـــا وتت مـ قـــة مـــن مرحلـــة ج إف ـــر مـــدق إ أخـــر وصـــوالً  إلـــىجـــراءات التـــدقی المط لـــى تقر
ات المس ات ومد تناس محتـو تقرـر تقل النهائي لتحدید خالصة نتائج إالحسا جراءات مدق الحسا

صـــورة ممنهجـــة یـــث أنـــه یجـــب أق مـــع نتـــائج العمـــل المیـــداني حالمـــد ــذه المراحـــل   ةومتسلســـلن تـــتم هـ
 التقرر النهائي. إلىللوصول 
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  المرحلة األولى:
اقبول العمیل وٕاعداد     )Client Acceptance and Engagement Setup( االرت

ر أن هــذه الدراســة          الــذ ــة لهــذا العمیــل ومــن الجــدیر  یــتم خــالل هــذه المرحلــة عمــل دراســة أول
قت على أ قها من قبل، وفـي هـذه الحالـة ُط ة تدق سب للشر ة التدقی والتي لم  حد العمالء الجدد لشر

س نمـــوذج االســـتمرار مـــع العمیـــل  Client Acceptance)یـــتم اســـتخدام نمـــوذج قبـــول العمیـــل ( ولـــ
)(Client Continuous عة االستفسارات واأل .حیث أن طب ل جوهر ش   سئلة ستكون مختلفة 

ة (        ة:) في هذه المرحلة بإKPMGتقوم شر ل من أوراق العمل والنماذج التال   عداد 

ســي Sentinelسـمى ب (مــا إعـداد   .أ ـز الرئ ــع فــروع ) وهــو نظـام مــرت مــع المر ة وجم للشـر
ة ( ـة  )KPMGشر علـى هـذا حول العالم والـذ یـتم مـن خاللـه الحصـول علـى الموافقـة المبدئ

ة خدمات أ ـن ان تتعـارض العمیل وذلك لتجنب وجود أ مها لهذا العمیـل مـن المم خر یتم تقد
ع معاییر التدقی المت ة ومد االلتزام  عزز المهن  ة.مع خدمة التدقی الخارجي مما 

  
ة عن اسم  االستعالم  .ب سـیین فیهـا ضـمن نظـام (العمیل شر ) World Checkوالمسـاهمین الرئ

ة ( ع فروع شر ة وجم سي للشر ز الرئ م والذ حول العال )KPMGوهو نظام مرت مع المر
ــان هنالــك أ ــة حــول العــالم لهــذه وــة مشــاكل أیــتم مــن خاللــه االستفســار إن   حجــوزات دول

ة والمسا سیین فیها وذلك لتجنب أهمیالشر مخاطر األعمال.ن الرئ ة تتعل   ة مشاكل مستقبل
  

االستفسـارات والذ یتضمن مجموعة من (Client Acceptance)إعداد نموذج قبول العمیل   .ج
تضمن النموذج  سئلةواأل انات العمیل والتي تكون موضع الدراسة. و ة مع األحول ب سئلة التال

ة   :التأمیننتائجها لشر
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  ):4جدول رقم (
ة  انات شر  ردأ على أسئلة نموذج قبول العمیل التأمینب

ةالعمیل   األسئلة  م   )التأمین (شر

عة الخدمة المقدمة للعمیل؟  1   تدقی خارجي  ما هي طب

  تأمین  ما هو نطاق عمل العمیل؟  2

م خدماته فیها؟  3 قوم العمیل بتقد   سورا  ما هي المناط التي 

سیینسماء المساهمین أ  4 ملكون ما نسبته الرئ رها وذلك للسرة  كثر؟وأ % 15 والذین    لم یتم ذ

ة؟  5 ضة لهذه الشر ة قا   ال  هل یوجد شر

ة؟التأكید على أنه تم التأ  6   نعم  كد واالطالع على القوانین المحددة لعمل هذه الشر

ة؟  7 ة للشر   شهادة التسجیل - نعم  هل تم الحصول على األوراق القانون

سیین   8 ة والمساهمین الرئ الشر   )World Checkتم عمل( - نعم  فیها؟هل تم الحصول على المعلومات المتعلقة 

ـل ، هل یوجد أمورد دراسة العمیل واالطالع على األع  9 وك حـول نزاهـة  ة ش

  من:

  العمیل

  المساهمین

  دارةاإل

؟   لجنة التدقی

  ال

ل عام هل تم مالحظة   10 ة:وجود أش   ة من األمور التال

ة وفروعها أمورة وجود أ الشر ة متعلقة    غیر قانون

ات غسیل أ   أموالة حاالت محتملة لعمل

أ ة حاالت محتملة تمس  ات العمل لمهنة أ   ؟التأمینخالق

  ال

ن   11 عة عمل العمیل من المم ة ( أنهل طب   ال  )؟KPMGتؤثر على سمعة شر

ة (عمیل أل هل العمیل نفسه هو  12   ال  ) حول العالم؟KPMGحد فروع شر
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  ال  ة مخاطر محتملة من العمیل؟د أهل یوج  13

ـن أ  14 ــة مــن المم ات مال ــة صـعو ن تــؤثر علـى قــدرة العمیــل هـل یواجــه العمیـل أ

؟على دفع األ ة للتدقی   تعاب المهن

  ال

ن أ  15 ة قبول العمیل من المم ة (هل عمل   ال  ؟)KPMGن تؤثر على سمعة شر

منا للعمیل فان مستو خطر العمیل هي:بناًء   16 قة فان تقی   على األمور السا

  منخفض

  متوس

    عالي 

  منخفض

  

ـا (  .د والـذ یتضـمن مجموعـة مـن  Engagement Acceptance)إعداد نمـوذج قبـول االرت
تضــمن النمــوذج  ســئلةاالستفسـارات واأل ــا والتــي تكــون موضــع الدراســة. و ســئلة األحــول االرت

ة  ة مع نتائجها لشر  :التأمینالتال
 

  ):5جدول رقم (
ة  انات شر اردأ على أسئلة نموذج قبول اال  التأمینب  رت

ةالعمیل   األسئلة  م   )التأمین (شر

م مستو خطر العمیل في مرحلة قبول   1   منخفض  العمیل؟ تقی

  تأمین  ما هو نطاق عمل العمیل؟  2

ر الرقم وتارخ الموافقة؟Sentinel(الحصول على موافقة   3 خنعم (  ) مع ذ رها  الرقم والتار لم یتم ذ

  وذلك للسرة)

  

4  

  

عة الخدمة المقدمة   طب

ة  ة للشر انات المال تدقی الب

ة في  انون  31للسنة المنته

  2013األول 

م الخدمة  5 قوم بتقد تب الذ س ة (  الم   ) KPMGشر
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ة  6   تدقی خارجي  نوع االتفاق

ة وفقا لها؟ إعداد ما هي المعاییر المعتمدة في  7 انات المال ة  الب ة للتقارر المال   المعاییر الدول

ــــن االســــتعانة بهــــم خــــالل  أخــــر مــــن أقســــام  أشــــخاص أهــــل یوجــــد   8 مــــن المم

؟   التدقی

  ال

االتقدیر األ  9   ساعة 425  ولي لساعات العمل وتكالیف االرت

  ال  العمیل ضمن هامش رح منخفض؟هل یوجد تخط لقبول   10

ـــــن هــــل أ  11 ــــا مــــن المم ـــل وتكـــــالیف االرت ـــم ســـــاعات العمـ ـــؤثر علـــــى  أنن حجـ تـ

ات والنطاق؟   المسؤول

  ال

رها وذلك للسرة  عنوان العمیل  12   لم یتم ذ

ة مدرجة؟  13   نعم  هل العمیل شر

ة؟  14   سورا  الدول المنظمة لعمل لشر

م إ  15 قوم العمیل بتقد ة: حدهل    الخدمات التال

ل بنوك   تمو

  االستثمار في المحاف المتعددة

  التأمین

  خدمات أخر 

  التأمین- نعم

ة مساهمة عامة؟  16   نعم  هل العمیل شر

ة؟  17 ة مدرجة في البورصة العالم   ال  هل العمیل شر

ر أسماء   18   فر التدقی أعضاءذ

  

  الشرك التنفیذ

  ة والمراجعةمدیر الرقا

  التدقیمدیر 

  المختصین

؟ أعضاءحول  أمورة هل یوجد أ  19 ا ات االرت ة متطل   ال  فر التدقی وقدراتهم لتلب
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ة؟  20 ا مشتر ة االرت   ال  هل عمل

ة أ  21 ة (هل یوجد أ ؟KPMGمور حول شر ا ات االرت ة متطل   ال  ) تؤثر على تلب

ة إ  22 ة عالقة؟هل یوجد أ   ال  جراءات مطلو

عة العمیل؟المتوقع حدوث تهل من   23 طب طة  ا المعتمد مرت   ال  غییرات لكتاب االرت

ـــة أ  24 عـــة العمیـــل ونظــــام هـــل یوجـــد أ مـــةمــــور حـــول طب ــــة  الحو عمل لـــه المـــرت 

؟   التدقی

  ال

ة العمیل وتأكیدات اإلدارة؟هل یوجد أ  25 وك حول موثوق   ال  ة ش

ة المعلومات هل یوجد أ  26 وك حول نوع   ال  التي سوف تقدم من العمیل؟ة ش

ـــة العمیــــل وتأكیــــدات اإلدارةهـــل یوجــــد أ  27 ــة مــــن موثوق ــــة  ــــة مخـــاطر جوهرــ ونوع

مة؟ عة العمیل ونظام الحو   المعلومات التي سوف تقدم من العمیل وطب

  ال

  ال  ة تعارض للمصالح مع العمیل؟هل یوجد أ  28

ن أن تؤثر على هل یوجد أ  29 وك من المم ة المدق مع العمیل؟ة ش   ال  استقالل

ة أ  30 ة منمور هل یوجد أ م الخدمة؟ قانون ن أن تقید أو تمنع تقد   ال  المم

؟ة مخاطر جوهرة من تعارض للمصالح ل یوجد أه  31 ة المدق   ال  واستقالل

ن أن تؤثر قرار قبول هل یوجد أ  32 ؟ة أمور أخر من المم ا   ال  االرت

؟ة مخاطر جوهرة أخر من هل یوجد أ  33 ا   ال  االرت

ا هل یوجد أ  34 ات الة قضا شر قة تدقیتتعل    ال  ؟السا

ا هل یوجد أ  35 ة؟ة قضا   ال  محاسب

منا  بناءً   36 قة فان تقی اعلى األمور السا افان مستو خطر  لالرت   هي: االرت

  منخفض

  متوس

    عالي 

  متوس
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ـا        ـل مـن خطـر االرت مـا یتعلـ بتحدیـد  ــات  وخطــر العمیـل فقـ تـم تحدیـده بنـاءً  وف علـى اإلجا
قین حیــث أســئلة الــعلــى األ ــانواردة فــي الجــدولین الســا ــا  ومســتو  متوســ ن مســتو خطــر االرت

ان  احث. وتمنخفضخطر العمیل  ون أر ال م  ة هذه التقی ة هي ة منطق ة مسـاهمة ن هذه الشر شـر
ـانالتـأمینفـي مجــال  ومدرجـة وتعمــلعامـة  ــا  ـه فــإن خطـر االرت . ، وعل هنالــك تـرا قــو و  متوسـ

ــا وخطــر العمیــل اســة  ، وفــي هــذا الصــدد تــنصبــین خطــر االرت ة (س ) أنــه ال یجــب أن KPMGشــر
ـــا أ ــــــون مســـتو خطـــر االرت عمل ة قـــل مـــن مســـتو خطـــر العمیـــل ألن وجـــود خطـــر العمیـــل یـــؤثر 

ـا ل ممـا یرفـع مسـتو خطـر االرت ا  ـون خطـر العمیـل منخفضـاً  ،االرت إال أن مسـتو  ولكـن قـد 
حد ذاته ا     .ون مرتفعاً  خطر االرت

  
احثــ توقــد قامــ          ــا للعمیــلــاالطالع علــى خطــاب  ةال ل جــزءً  االرت شــ للوقــوف  مهمــاً  والــذ 

ة ( علـى الفقـرات التـي تتنـاول مخـاطر األعمـال، ) لخطـاب KPMGحیـث یوجـد نمـوذج موحـد لـد شـر
. ا بین الجدول التالي الفقرات التي تضمنها خطاب اال االرت او   :رت

  
  ):6جدول رقم (

ا الموجه ة  لعمیلل خطاب االرت   )التأمین(شر
  النص  الفقرات  م

ـــــرة   1 ــــ ــــاق فقـــ ــــ نطــــ

  التدقی

ة للتدقی وتتطلب هذه المعاییر أن نتقید   قنا وفقًا للمعاییر الدول سوف نقوم بتدق
ة وأن نقوم بتخط وٕاجراء التدقی للحصول  ات قواعد السلوك المهني المناس متطل

ة من أخطاء  ة خال ة السنو انات المال انت الب ما إذا    جوهرة.على تأكید معقول ف
ام بإج  ضاحات في یتضمن التدقی الق الغ واإل راءات للحصول على أدلة تدقی للم

م  ما في ذلك تقی ة. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدیرنا،  ة السنو انات المال الب
انت ناشئة عن  ة سواًء  ة السنو انات المال مخاطر األخطاء الجوهرة على الب

ال م مالءمة الس احت ذلك تقی تضمن التدقی  ة أو عن خطأ و اسات المحاسب
م العرض  ذلك تقی ة المعدة من اإلدارة و ة التقدیرات المحاسب عة ومعقول المت

ة.  ة السنو انات المال   اإلجمالي للب
ارة إلجراءات التدقی والقصور الذاتي في أ تدقی   عة االخت سبب الطب و

ة دا ة فال بد اإلضافة إلى القصور الذاتي في أ نظام محاسبي وأ نظام رقا خل
قى غیر  عض األخطاء الجوهرة قد ت ن تجنبها حیث أن  م من وجود مخاطر ال 
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تشفة.   م
ام  م تلك المخاطر، نأخذ في وعند ق ة ا نا بتقی ة للشر ة الداخل ارنا إجراءات الرقا عت

م إجراءات تدقی  ة وذلك لغرض تصم ة السنو انات المال والمتعلقة بإعداد الب
ة في  ة الداخل ة الرقا س لغرض إبداء رأ حول فّعال ة حسب الظروف ول مناس
تاب منفصل حول نقا الضعف الجوهرة  م  د ة. ومع ذلك فإننا نتوقع تزو الشر

ة التي (إ ة على التقارر المال ة الداخل م أو تطبی نظام الرقا ن وجدت) في تصم
ة.  ة السنو انات المال   قد ترد إلى علمنا خالل تدقی الب

ة تظهر   ة السنو انات المال انت الب ما إذا  ًا ف قنا، فإننا سنبد رأ ونتیجة لتدق
ز المالي واألداء المالي والتدفق ة وفقًا إلطار صورة عادلة المر ة للشر ات النقد

ه أعاله. ة المشار إل   إعداد التقارر المال
ه   ة بتارخ یتف عل ة للشر ة السنو انات المال سوف نقوم بإصدار تقررنا حول الب

ع السجالت، الوثائ والمعلومات التي نطلبها  دنا بجم ما نفهم أنه سیتم تزو م.  مع
قنا. وٕان تعاون اإل ات تدق افة السجالت والوثائ والمعلومات لغا دنا  دارة في تزو

ن من إصدار  والمساعدة المتف ي نتم علیها على أساس منتظم هو عامل مهم 
  تقررنا دون تأخیر.

ـــرة   2 ة فقـــ ــؤول مســــ

ـــول  ــــ ــــ اإلدارة حــــــ

ة انات المال   الب

صورة عادلة   ة التي تظهر  ة السنو انات المال ة إعداد الب ر أن مسؤول ونرجو أن نذ
ة وفقًا إلطار إعداد التقارر  ة وأداءها المالي وتدفقاتها النقد ز المالي للشر المر
ة. إن تقررنا سوف یوضح أن اإلدارة هي  ة تقع على عات إدارة الشر المال

ا صورة عادلة وفقًا إلطار إعداد المسؤولة عن إعداد وعرض الب ة  ة السنو نات المال
ة:  ة، وتشمل هذه المسؤول   التقارر المال

م، -  ة التطبی واال التصم انات مال ة لغرض إعداد وعرض ب ة داخل حتفا برقا
ال أوعن  انت ناشئة عن احت ة من األخطاء، سواء  ة خال   خطأ.سنو

ار و ا -  ة اخت اسات محاسب اع س ة.ت  مناس
ة مالئمة حسب الظروف. -  ام بتقدیرات محاسب  الق
ة أو محتملة حول  -  ما یخص أ حاالت فعل اإلفصاح وٕاعالمنا عن المعلومات ف

ات إعداد التقارر  االلتزامعدم  ما في ذلك متطل ة  ة أو التشرع ات القانون المتطل
طة بذلك. ع الحقائ الجوهرة المرت ة وجم  المال

ة أو اإلف -  ة فعل ما یخص أ أحداث غیر قانون صاح وٕاعالمنا عن المعلومات ف
طة بذلك. ع الحقائ الجوهرة المرت نة وجم   مم

ما یخص  -  الاإلفصاح عن أ معلومات ف الأو  االحت ه  االحت وك ف المش
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ة جراء تدخل: ع الحقائ الجوهرة التي تؤثر على الشر  وجم
  اإلدارة 
  ة، أو ة الداخل   الموظفین الذین لهم أدوار هامة في الرقا

ن أن یؤثر   الاآلخرن، حیث من المم ة. االحت ة السنو انات المال   على الب
   

ــدات   3 ــــ ــــرة تأكیـ فقـــ

  اإلدارة

تاب تمثیل) عن   ًا ( جزء من إجراءات التدقی سوف نطلب من اإلدارة تأكیدًا خط و
انات المقدمة  التدقی حول المسائل التي:التصرحات والب   إلینا والمتعلقة 

ة  -  انات المال انت منفردًة أو مجتمعة حول الب ة سواء  اشرة ببنود ماد ترت م
ة.   السنو

ة ولكنها هامة  -  ة السنو انات المال ة حول الب اشرة ببنود ماد صورة م ال ترت 
. ة التدقی انت منفردة أو مجتمعة في عمل   سواء 

ة تتعل -  انات المال انت منفردة أو مجتمعة حول الب ة سواء  ام وتقدیرات ماد أح  
ة.  السنو

ة سوف ُتعفي   ة فإن الشر فعال م خدماتنا  ة تأكیدات اإلدارة لتقد ونظرا ألهم
ات أو التزامات وتكالیف ومصارف تتعل  المدققین وموظفي التدقی من أ مطال
تاب التمثیل  حة في  انات غیر صح موجب هذا الكتاب وتعز إلى أ ب بخدماتنا 

ه أعاله و/ أو  أداء  أو إخفاء احتجازالمشار إل ر أ معلومات تتعل  أو تزو
 المهمة الملقاة على عاتقنا.

   
ــــزام  4 ـــــ ــرة االلتـ ـــــ  فقـــ

ـــــاللوائح  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ

   واألنظمة

س مطلقًا حول ما إذا   قنا منظم ومنفذ للحصول على تأكید معقول ولكن ل إن تدق
انت ناشئة عن  ة من أخطاء جوهرة سواء  ة خال ة السنو انات المال انت الب

ال   أو عن خطأ.  احت
ة ومنع والكشف عن   ة الحفا على موجودات الشر الإن مسؤول والخطأ  االحت

ة، وسنسعى  التزاموالتحق من  القوانین واألنظمة تقع على عات إدارة الشر ة  الشر
حیث نتوقع بدرجة معقولة  قنا  انات  اكتشافلتخط تدق أخطاء جوهرة في الب

ما في ذلك ة  ة السنو الاألخطاء الناشئة عن  المال أوعن خطأ أوعن عدم  احت
ن  االلتزام م ارناعلى  االعتمادالقوانین واألنظمة ولكن ال  ع  اخت للكشف عن جم

الاألخطاء الجوهرة أو  ن أن یوجد. االلتزامأو الخطأ أو عدم  االحت م   الذ 
الغ اإلدارة عن أ أخطاء جوهرة وأ حاالت   الوسوف نقوم بإ أو أعمال  احت

ة إلى المد الذ یرد إلى علمنا.   غیر قانون
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ة   :المرحلة الثان
م المخاطرو فهم العمیل  تقی

ـة تالعمیل الكثیر من األمور الهامة التحلیل المخاطر وفهم  تتضمن مرحلة عمل مي تتعلـ   تقیـ
ة مخـــاطر األعمـــال احثـــة علـــى اإلجـــراءات التـــي قامـــت بهـــا شـــر ز ال م المخـــاطر ، وســـتر التـــدقی لتقیـــ

ـة للتـدقی وخاصـة المعـاییر ( ما یتواف مـع المعـاییر الدول ة لها، وذلك  ) 520، 330، 315واالستجا
ورة فـي الفصـل الثالـث مـن اإلطـار النظـر لهـذه الدراسـة  ما یتماشى مع اإلجـراءات المـذ علـى النحـو و

  التالي: 

م المخاطر من قبل مدق ال أوًال: ات تقی ات الخارجي:متطل   حسا

ـاٍف        حصل علـى فهـم  م المخاطر أن  یئتهـا  یجب على المدق قبل البدء بإجراءات تقی ة و للشـر
م عناصـر  فهـم المـدق تصـم ، وعنـد الحصـول علـى ذلـك، یجـب أن  التـدقی ة المتعلقـة  ورقابتها الداخل

م المخـاطر ما إذا قد تّم تنفیذها، وخصوصًا عنصـر تقیـ حدد ف ة، و ة الداخل ، وقـد تـّم تطبیـ ذلـك الرقا
ة    یلي: ما التأمینعلى شر

ما في ذلك  .1 یئتها  ة و ة:فهم الشر   رقابتها الداخل
التالي:حیث    یتم تطبی هذه الخطوة على مرحلتین 

یئتها:1,1    ة و        الشر
ـةعوامـل القطـاع ذات العالقـة والعوامـل الت ما في ذلـك       ـة والعوامـل األخـر الخارج م عـة ، نظ طب

ة ة، الشر اسـات المحاسـب قهـا للس ة وتطب ـار الشـر ات ، اخت ة ومخـاطر العمـل أهـداف واسـتراتیج الشـر
ة، و ذات العالقة اس ومراجعة األداء المالي للشر ما یلي: ق  . وقد تّم الوصول لفهم ما سب 

ة تعتبر هذه المرحلة من المراحل األ        م ساس ـة تقیـ حیـث تـم االطـالع  ،مخـاطرالوالمهمة في عمل
ة ( ة  للعمیــل )KPMGعلــى أوراق عمــل شــر ةحیــث أن  ،)التــأمین(شــر لهــا نمــوذج  )KPMG( شــر

ــه والــذ یتضــمن النقــا  ــام  ســتوجب علــى فرــ التــدقی الق محـدد وموحــد یتعلــ بهــذه المرحلــة والــذ 
ة:   التال
  ة األخر  )Industry and Other External Factors( عوامل الصناعة والعوامل الخارج
 القوانین واألنظمة )Laws and regulations( 
 ات  )Operations( العمل
 مة ة والحو  )Ownership and Governance( الملك
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 ة اسات المحاسب  )Accounting Policies( الس
 ات  )objectives and Strategies( األهداف واالستراتیج
 داء المالياأل )Financial Performance( 
 ذات العالقة األطراف )Related Parties( 
 ة م الشر ات وتقی ا والمطال  )Litigations, Claims and assessments( لها القضا
 فهم نظام المعلومات )Understanding of IT(  

ة ( ام شر ار التدقی KPMGالح من النقا الواردة أعاله ق ات مع متطل االلتزام   (
یئتها،315الدولي رقم ( ة و فهم الشر یز في الدراسة على األح ) المتعل  طة یث تم التر مور المرت

م المخاطر. ة تقی انت نتائجها من قبل المدق لهذا العمیل على النحو التالي: عمل   والتي 

ة األخر  - 1  )Industry and Other External Factors( عوامل الصناعة والعوامل الخارج
ة  معظم  التأمینتعتبر شر ات الكبر في سورة والتي تتعامل   التأمینمثل  التأمینأنواع من الشر

ارات ،الصحي ، التأمین ،وتأمین الس .ضد السرقات وأنواع أ التأمین ضد الحر   خر
ة         ات األ التأمینما تعتبر شر كفاء في قدم في سورة والتي تمتلك األشخاص األمن الشر
ه.واأل التأمینالمطلعین على قوانین  التأمینمجال    مور المتعلقة 
ة للحصول على         ز اقتصاد واجتماعي متسعى الشر میز في سورة من خالل االلتزام مر

قطاع أ ات العمل المهني والمؤسسي وذلك للنهوض  ل المناسب. التأمینخالق   الش
ات  في سورا التأمینیتضمن سوق  من الفصل  61،60(راجع ص. الكبیرة التأمینالعدید من شر

ا مما یولد سوقاً  الثاني) ة بین شر س لكم  التأمینت للمنافسة القو ة ول ة على النوع ز الشر حیث تر
عمالئها مما یؤثر  ما یتعل  اً ف ة في المستقبل إیجاب ض مخاطر على الشر ، (محاولة بذلك تخف

  .السمعة إلى حدها األدنى)
  

 )Laws and regulations( القوانین واألنظمة - 2
ة تصنإ م  التأمینف ضمن قطاع ن الشر مما یتطلب وجود الكثیر من القوانین واألنظمة والتي تح

ات وخاصة هیئة اإلشراف على الء  التأمین عمل هذه الشر في  التأمینالسورة واالتحاد العام لو
  والتي تتضمن ما یلي: سورا
ة - ة للتقارر المال ات المعاییر الدول ة مما یتواف مع متطل انات المال ات الب ل ومحتو ، ش

ات الهیئة ما یتناسب مع متطل  .و
ات  - شر . التأمینتقارر خاصة متعلقة   فق
ین. - ات المشتر  المخصصات ومطال
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اسات إن هذه األ         افة القوانین واألنظمة والس ة االطالع الكامل وااللتزام  مور تطلب من الشر
م عمل قطاع ستثمارة المعتمدة والتي تاال ة للهیئة والتي  التأمینح ما یتطلب إعداد تقارر رع سنو

ة ومراجعتها من اإلدارة وختمها من قبل عدادها من قبل المدییتم إ  ات  مدقر المالي للشر الحسا
ة في الس حد المدققین المعتمدین وق المالي، البد أن تدق من قبل أالخارجي، وفي حال اندراج الشر

ة السورةمن هیئة األوراق واألسواق الما   .ل
ة قامت بتعیین مستشار قانوني لها،ما أ       م العدید االستشارات المتعلقة  ن الشر قوم بتقد حیث 

  افة القوانین واألنظمة.
ة،إن هذه اإل       افة القوانین واألنظمة المطلو ة  عزز قدرة  جراءات تعزز مد التزام الشر مما 

ة على تطبی  ض مخاطر االلتزام إلى افة القوانیالشر ة، (محاولة بذلك تخف ن واألنظمة المطلو
  .حدها األدنى)

  
ات - 3  )Operations( العمل

افة أنواع  م  ة هو تقد سي للشر ارات ،الصحي التأمینمثل  التأمینإن النشا الرئ  ،وتأمین الس
، التأمین حر وأنواع أ التأمینضد السرقات و  التأمین ضد الحر ما  .التأمینخر من الهندسي وال

م خدمة إ  ة بتقد بر خارج للع التأمینعادة تقوم الشر ات إعادة تأمین  مالء من خالل التعامل مع شر
الد   .ال
سي.     ل رئ ش ة على السوق المحلي  ز نشا الشر   یتر
ممارسة العدید من النشاطات فإ التأمیننشا  لىضافة إاإل ة تقوم  وخاصة النشا  األخر ن الشر

ة  ما تتعامل الشر ة  ة لد البنوك المحل ة العدید من الودائع البن االستثمار حیث تمتلك الشر
ة على تطبی عزز قدرة الشر توفیر بیئة جیدة لالستثمار (وتعمل جاهدة على  األسهم والسندات. مما 

ان من یل دراسة استثماراتها من قبل مختصین للتقل ة وجود مخاطر لالستثماراحتماقدر اإلم ن إ .)ل
س ة الرئ ات الشر ة في مناط غیر ة تتم ضمن نطاق الدولة وال یوجد أعمل ة نشاطات خارج

اً  اس    .مستقرة س
  

ة - 4 اسات المحاسب  )Accounting Policies( الس
اسات الال یوجد أ ة تطبی ألة تغییرات جوهرة في الس ما ال یوجد أ ة  ة لد الشر ة معاییر محاسب

ة خالل العام الحالي.   جدیدة في الشر
ة       اساأ بتبنيما لم تقم الشر م اإلة س م وح   دارة خالل العام الحالي.ت جدیدة تعتمد على تقی
اسات الال یوجد أ      ة تطبی ألة تغییرات جوهرة في الس ما ال یوجد أ ة  ة لد الشر ة محاسب

ة خال   ل العام الحالي.معاییر جدیدة في الشر
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ة خاصة تتطلب إ      اسات محاسب ة س ات وتتطلب جر ال یوجد أ عض الحسا اءات خاصة ل
  فصاحات معینة لها.إ

قة.ال یوجد أ      ة غیر متناسقة وغیر ثابتة مع السنة السا اسات محاسب اسات  ة س ع الس وٕان جم
ة. ة للشر قة مناس ة المط   المحاسب

ة ون أ      ة و ن الشر اسات المحاسب ة تطبی الس ة تأمین فانه یتطلب على الشر اصة خهي شر
ار الدولي للتقارر  المع ةالمتعلقة    ).التأمین) (عقود 4رقم ( المال

      
ات - 5  )objectives and Strategies( األهداف واالستراتیج

ة للعم ل منهجي وذلك بهدف تحقی األهداف المرجوة لها تسعى الشر ش یز الر حیث أل  سي ن التر ئ
ون على زادة حجم إ ة  ة وعمالئها المؤمنین وتحقی اللشر ز المالي والرح یرادات الشر لمر

  فضل.المطلوب واأل
ة العدید من الموظفین أت       یزة  التأمینصحاب الكفاءة في مجال متلك الشر عتبرون الر والذین 

ة.   ة لتحقی أهداف الشر ة للشر س   الرئ
اتها من خالل افتتاح العدید من الفروع الجدیدة        ة على التوسع في نشاطاتها وعمل تعمل الشر

ة في مناط مختلفة ة.من عدة محافظات،  للشر ذلك التنوع في الخدمات المقدمة من الشر   و
ما ال یوجد       ة  ة جدیدة لد الشر ات محاسب ة متطل ةأ ال یوجد أ   جدیدة. ة تشرعات قانون
ة مع األتتضمن الخطة المست      ر الشر ة تطو ة للشر ار التطورات اقبل عین االعت ة خذ  لمال

ة  ة مع مراعاة األزمات المال ة واألزمةواالقتصاد ة. العالم   السورة الحال
  ن هذه الخطة تتضمن:وإ      

ز على تنوع األ - ة.التر ات الشر ة في عمل   عمال والبیئة االقتصاد
 كبر من السوق.من العمالء والحصول على الحصة األكبر عدد الحصول على أ -
ة وذلك لتحقی  - ة. أكبرتنوع االستثمارات في الشر ن للشر  عائد مم

  
 )Financial Performance( داء المالياأل - 6

ة قام المدق  ان هنالك أبدا م   طرف ثالثاالستفسار عما إذا  ق ة و انات الشر عتمد على ب
  دائها المالي.أ

ما أن      ات المساهمة العامة و ة تعتبر من الشر ة تحت أ الهامةالشر نظار والتي تجعل الشر
ذلكالمستثمرن الحالیین والمستثمرن المحتملین  م أالدائنین وا و ة وذلك بهدف تقی داء لمقرضین للشر

ة. ة تقرره نظرًا  األمرإن هذا  الشر تا ة أكبر عند  اشر على تحمل المدق مسؤول ل م ش یؤثر 
ه. المستخدمینلكثرة    الخارجیین الذین ینتظرون مثل هذا التقرر لالعتماد عل
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 )Related Parties( ذات العالقة األطراف - 7

ن أمور اأن األطراف ذات العالقة من األ ة التي من المم س م ن تؤثر في لهامة والرئ ة تقی عمل
طراف ذات العالقة من قبل المدق من حیث تم التعرف على األ المخاطر وخاصة مخاطر األعمال.

ة طراف ذات وفحص المستندات حیث تم تحدید األ خالل االستفسارات سیین في الشر العالقة الرئ
  :وهم

 اإلدارةأعضاء مجلس  -
 المساهمین -
قة - ات الشق  الشر
سیین الموظفین -  الرئ
ل شخ - ة و ة اتخاذ القرار في الشر   ص مؤثر في عمل

ص هؤالء األ         عة العالقة واألطراف ذات العالقة وطبحیث تم تلخ رصدة عة المعامالت وطب
ان هنالك أ معهم وذلكت والمعامال ال من قبل بهدف الر ومعرفة إن  ات احت ة مؤشرات على عمل
  ذات العالقة. األطراف
عد االطالع على أ         ة (هذا و ) لم یتبین وجود KPMGوراق العمل التي قام بها فر عمل شر
ة مؤ  األطراف ذات العالقة إلىشرات تشیر أ   .وجود مخاطر عمل تتعل 

 
ة لها - 8 م الشر ات وتقی ا والمطال  )Litigations, Claims and assessments( القضا

م  ة وتحدید األثر الماتتضمن هذه المرحلة تقی ات المرفوعة من قبل أو على الشر ا والمطال لي القضا
ة وتتضمن هذه اإل   جراءات ما یلي:لها على الشر

ة من خالل االطالع  - ات المرفوعة من قبل أو على الشر ا والمطال التأكد من اكتمال القضا
ات القانونیین ل المستشارنعلى السجالت ذات العالقة والمراسالت مع  ة وفحص الحسا لشر

ات من أالمتع ا أو مطال ة قضا ة وجود أ ان ة لمعرفة إم المصارف القانون و على لقة 
ة.  الشر

م اإل - ة.تقی ات المرفوعة من قبل أو على الشر ا والمطال  دارة لهذه القضا
ة قامت حیث        م  بتعیین مستشار قانوني لها،هذه  التأمینشر قوم بتقد من  العدیدحیث 

افة القوانین واألنظمة االستشارات ة المتعلقة  ات لحل القانون ة المطال ة استشارات تتعل بتسو ، وأ
ًا قبل تفاقمها، والختصار الدعاو  ة الناتجةاألمور سلم ضات  القضائ التعو ة المؤمنین  عن مطال

ة الم لحقت بهمعن األضرار التي  ض مخاطر تسو ات إلى حدها األدنى)(محاولة بذلك تخف   .طال



  الرابع: الدراسة التحلیلیة  لفصلا
_________________________________________________________________ 

 

109 
 

عد االطالع على أ       ة (هذا و ) تبین وجود KPMGوراق العمل التي قام بها فر عمل شر
ات المرفوعة من قبل و العدید من القضا ة حیث تم ا والمطال قبل مدق  مندراستها على الشر

م اإل ة على حد ودراسة تقی ل قض ات الخارجي  األثر المالي لها على  دارة لها وتحدیدالحسا
ة. ة للشر   السجالت المال

افة المراسالت مع       االطالع على  ة وفحص  المستشارنحیث قام المدق  القانونیین للشر
ات المتع ة لمعرفة الحسا المصارف القانون ةلقة  ان ات من و  إم ا أو مطال ة قضا على وجود أ

ة.   الشر
تب م      طلب  ة ( المستشارنن ما قام المدق  اسم شر ة موجهة  ) KPMGالقانونیین للشر

  والذ یتضمن ما یلي:
ا   .أ     العالقة:القضا

عة  )1  الدعو طب
ة حتى تارخ الرد مرحلة )2  القض
عها التي الطرقة  )3 ة في  ستت ةإدارة الشر (على  نتیجة الدعو  على الرد أو االستجا

م  الطعن في إلى سبیل المثال م أوالح مة) خارج السعي إلى التح  المح
م مد )4 ة للدعو حتمال ا تقی الغتقدیر و  حدوث نتائج سلب   .الخسائر المحتملة أو الم

 
ات     .ب دة: واالدعاءاتالمطال   غیر المؤ

عة) 1   المسألة. طب
اعها إدارة تعتزم التي الطرقة) 2 ة ات ة إذا الشر   ده.ؤ م انت المطال
ة أن تكون ) 3 دة. مد احتمال ة مؤ   المطال

ة دراسة ات تعتبر من األ أن عمل ا والمطال ن أمالقضا ن تؤثر ور الهامة والتي من المم
بیر على ل  م اإل فهم ش ون أنها تعتمد على تقی ة  م المخاطر التي تتعرض لها الشر دارة والح

  الشخصي.
 

 )Understanding of IT( فهم نظام المعلومات - 9
ة دراسة أنظمةن عمإ عض إ مور الهامةالمعلومات من األ ل ون وجود  م المخاطر  جراءات في تقی

شر  س على العنصر ال ة المعتمدة على نظام المعلومات ول ، حیث البد من وجود خبیر وتحمل الرقا
ة، وحسب قدرة المدق على  ة تتفاوت حسب حجم المعلومات المؤتمتة في الشر المدق لتكالیف إضاف

ة االعتماد على ق موظفین من داخل شر ل  التأمینسم إدارة أنظمة المعلومات  ش ذاتها، وهذا یرت 
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ة، ودرجة االعتماد على  ة فعال في الشر ة داخل بیر على قرار المدق بخصوص وجود نظام رقا
  .هذا النظام

عد االطالع على أهذا       ة (و االستعانة ) KPMGوراق العمل التي قام بها فر عمل شر و
ةبخبیر أ بر ولدیها فر العمل  نظمة معلومات ة تدقی  ونها شر  ، ة التدقی (من موظفي شر

فحص إ ة  ة العامة خاصتها)، حیث قام فر العمل بدا على أنظمة  (GITC)جراءات الرقا
ة   :يما یلوالتي تتضمن  المعلومات في الشر

انات من قبل المستخدمإ - ة الوصول للب ان  .ینم
 تغییرات النظام. -
ات النظام. -  عمل
  التطورات الحاصلة في النظام. -
فحص إ       ة على التطبما قام فر العمل  على  (GIT Applications) قاتجراءات الرقا

ة ات  أنظمة المعلومات في الشر الحسا قات المتعلقة  یز من خاللها على التطب والتي قد تم التر
ة التي تم تحدی س .الرئ قا من قبل المدق   دها مس

االتي      انت النتائج  ة و فهم عام لألنظمة المعلومات   :ما قام فر العمل 
ة على أحت - من ضمنهم مدیر القسم وثالثة  أشخاصرعة و قسم األنظمة المعلومات

 موظفین.
سیین في القسم خالل العام الحالي.ال یوجد أ -  ة تغییرات في الموظفین الرئ
ة الر بینها.  - ة وآل ة في الشر س ة الرئ ر األنظمة المعلومات   تم ذ

ة التدقیو  ة تبین عـدم وجـود أمن قبل المدق لهذه األ من خالل عمل هرـة ـة امـور جو نظمة المعلومات
ـات المعـایین النظـام الومؤشرات لوجود مخـاطر وأ ـة.محاسـبي ینسـجم مـع متطل ـة للتقـارر المال  ر الدول

شـر فیهـا (مـع تكون مصم األنظمةن هذه ون أهذه النتیجة متوقعة  وتعتبر مة لعدم تدخل العنصر ال
م) ل ســل شـــ ة لهـــذه األنظمــة  ــار اســـتخدام الشــر عـــین االعت ـــة تقلیــل وجـــود أ إلـــىممـــا یــؤد  .األخــذ 

طة  ة المعلومات. مخاطرمخاطر مرت   تقن

ة: 2,1    ة للشر ة الداخل   الرقا
ــار الــدولي رقــم (عناصــر فهــم  مــنتــّم االنطــالق      مــا یتوافــ مــع المع ــة  ــة الداخل حیــث ) 315الرقا

ة (انت  اعها من قبل فر العمـل فـي شـر ة التي تم ات ـار KPMGالمنهج ـات مع ) تتوافـ مـع متطل
ة) وال315التدقی الدولي رقم ( ة الداخل الرقا بی .متعل  قع ن الجدول التالي نتائج الدراسة من واهذا و

:  أوراق العمل التي قام بها المدق
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  ):7جدول رقم (
ة ة الداخل ة  عمیللل نتائج فهم نظام الرقا  )التأمین(شر

  م

  االستفسار

    النتیجة  

طب  ال  نعم   ال

  فلسفة اإلدارة ونموذج التشغیل:  1

رباح أداف واضحة على شكل موازنات وأھدارة ھل یوجد لدى اإل  .أ
 ؟وسیاسات مالیة وتشغیلیة

 
 :ھل ھذه السیاسات  .ب

 مكتوبة. -
 یتم توصیلھا بفاعلیة داخل الشركة. -
 تراقب بفاعلیة. -

 
بمخاطر  أعمالالمحتملة لقبول  التأثیراتالشركة في االعتبار  تأخذھل   .ج

 ؟غیر عادیة أوعالیة 
 

  ؟عمالھل ھناك رقابة مناسبة على مخاطر األ  .د

      

 

 

 

 

 

 

ل   2 مياله   :التنظ

 ؟تسلسل المسؤولیات رسمیة توضحھل یوجد لدى الشركة خطة   .أ
 

 :وظیفي وقوائم توضح تنظیمیة ووصفھل یوجد لدى الشركة خارطة   .ب
السلطة تخصص   و، قدمیةحسب خبرة األ والمسؤولیة تمنحالسلطة  -

 .قدمیةفراد حسب األلأل
األفراد  حسب تخصصات العھدة والحیازةعن  المسؤولیةتوزع  -

 صولمجموعات األ واختالف
 .محددة رقابة مالیةذوي مسؤولیات وظیفة  األشخاص -

 
بمستوى عالي  أسستالمصرح بھا  جراءات للعملیاتواإلھل السیاسات   .ج

  ؟من المالءمة

      

 

 

 

 

 

  

3  :   لجنة التدقی

ونة من أعضاء مجلس اإلدارة غیر المتفرغین؟   ة لجنة تدقی م هل لد الشر
فة) نعم،(في حال  ر االسم والوظ   یرجى ذ
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4  

  

ة:   طرق تحدید السلطة والمسؤول

 الشركة میثاق سلوك أخالقي مكتوب؟ ھل یوجد لدى  .أ
 

 تقوم الشركة بتوثیق نظم المعلومات؟ھل   .ب
 

 تتناسب مع مؤھالتھم؟ھل یُعطي الموظفین مھام   .ج
 

  ھل تراعي الشركة سیاسة فصل المھام؟  .د

      

 

 

 

 

ة اإلدارة:  5   طرق رقا

ھل یوجد مواعید نظامیة الجتماع مجلس اإلدارة لمناقشة السیاسات   .أ
 واألداء؟واألھداف واالستراتیجیات 

 
 یتم تسجیل محاضر الجلسات ویتم توقیعھا حسب األصول؟ھل   .ب

 
 تتناسب مؤھالت المدراء مع المستوى الوظیفي لكل منھم؟ھل   .ج

 
ھل لدى الشركة سیاسات تطویر وتحسین للنظام المحاسبي وإجراءات   .د

  الرقابة في الشركة   

      

 

 

 

 

فة التدقی الداخلي:  6   وظ

 شركة مدیریة تدقیق داخلي؟یوجد لدى الھل   .أ
 

 في حال وجودھا:   .ب
 

 باالستقاللیة؟ الداخلیونھل یتمتع المدققون  -
 

ھل یتألف فریق التدقیق الداخلي من عدد مناسب من الموظفین  -
 ولدیھم الخبرات الكافیة؟

 
 بفحص نظام الرقابة؟ الداخلیونھل یقوم المدققون  -

 
ھل یجرون فحص اإلجراءات التفصیلیة للعملیات التجاریة وأرصدة  -

 الحسابات؟
 

كتوب یحتوي على النتائج التي توصلوا إلیھا إلى ھل یقدمون تقریر م -
  اإلدارة؟ مجلس 
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ة: .2 ة الداخل عنصر من عناصر الرقا م المخاطر  ة تقی   عمل
ام بذلك ال بد من المرور بخطوات عدة: لل  ق

ة   .أ ة األهم   :(Materiality)النسب
ة مــن ــة النســب ة لهــذه المرحلــ تعتبــر األهم قــوم المــدق بتحدیــد األمــور الهامــة واألساســ ة حیــث 

اس له في عمل ـة بنـاءً مق س التال ـار إحـد المقـای اخت قـوم  م المنشأة وتحدیـد مخـاطر األعمـال ف  ة تقی
: يعلى االجتهاد الشخص   من المدق

  اإلیراداتصافي 
 صولمجموع األ 
  مجموع االلتزامات 
  ة  مجموع حقوق الملك
  صافي الرح 
  س  أخر مقای

ـــة مـــن أ ة مئو نســـ ـــون  قة،إن هـــذا األســـاس  س الســـا اً  حـــد المقـــای ــذا ووفقـــ اســـة  هـ ة لس شـــر
)KPMGالصـافي مثـل صـافي الـرح ومـا %8-3(خذ ما نسبته ) فإنه یتم أ ـون  اس الذ  ) من المق

اس اإلجمالي مثل مجموع األ%0.5-2( هنسبت   صول.) من المق
ــ ــوع األ الل دراســـتناومـــن خــ ــار مجمــ ـ اخت ــام  ــدق قــ ــین أن المـ ــذا العمیـــل یتبــ ــــاس لهــ مق صـــول 

ة وما نسب ات والشر ة تـأمین وأنـه ال  %1ته للحسا ة هـي شـر ـون أن الشـر وقد عـز المـدق السـبب 
ات في صافي أ ة.یوجد ث    .راح أو خسائر الشر

من  %75ته ) والتي تمثل ما نسبPerformance Materialityثم قام المدق بتحدید (
ات التي سیتم دراستها من قبل المدق األ م وتحدید الحسا ة تقی ة والتي تساعد في عمل ة النسب هم

ار.  م األخطاء التي تنتج عن عمل المدق في مرحلة االخت   والتي تتم من خاللها تقی
عد ذلك قام المدق بتحدید ( ) Audit Misstatement Posting Threshold (AMPT)و

ع األخطاء التي تنتج عن عمل المدق في  یتم خطاء التدقی المرحلة والتي من خاللهاأ م تجم تقی
ار ما نسبته م ة. من األ %5رحلة االخت ة النسب  هم

ائز التي تسهل وتنظم عمل المدق في المراحل مما سب تعتبر األ ة من الر ة النسب هم
.   المتقدمة للتدقی

قة إ ع األمور السا اطاً ن جم  واضحاً  تدرج ضمن بند مخاطر التدقی والذ یرت ارت
  األعمال.مخاطر 

ة تحدید مخاطر األعمال التي تتعرض لها وٕان اإل ة ستساهم في عمل ة.جراءات التال   الشر
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:  .ب م مخاطر األعمال األخر  إجراءات تقی
العمیـل محـل علـى أوراق  االطـالعلـد          الدراسـة فـي هـذه المرحلــة عمـل فرـ التـدقی المتعلقـة 

ـام بهـا عنـد أداء عم ة الق بـیتبین وجود إجراءات تدقی یتوجب على موظفي هذه الشر . و ـة التـدقی ن ل
م المخاطر األخر التي تم عملها لهذا العمیل:  ما یلي إجراءات تقی

ة ودائنیها أ فحص - الغ الجوهرة.االتصاالت بین الشر  صحاب الم
ة وع - ة التوقعات.فهم موازنة الشر  مل
ة مقارنة مع قطاع تحلیل األ - ات أخر ضمن قطاع  التأمینداء المالي للشر  .التأمینوشر
ا - اب تكرار اإلدارة العل ـة إ اجنة ول فهم أس سـیین فـي عمل مة والموظفین الرئ عـداد التقـارر لحو

ة والتدقی الداخلي.  المال
ــة حــوادث أو مخــاوف ســوء التصــرف أ - التقـــارر  األخالقــيو الســلوك غیــر فحــص أ ــ  المتعل

ة.   المال

قة أ لتحدید مد تواجدها في ه تم تناول عوامل مخاطر األعمال نالح من النقا السا
ة محل الدراسة، انت أ  الشر   جراءات ما یلي:ي حصل علیها المدق نتیجة هذه اإلهم النتائج التو

ة  - ة لد الشر ات المال عض الصعو ة وجود  السیولة والتي تؤثر على سمعة الشر متعلقة 
ة فنتج عنها وجود مخاطر السمعة ومخاطر السیولة.   وتدفقاتها النقد

قها مما یولد  - ة تطب مات والي یتوجب على الشر ة واألنظمة والتعل ات القانون وجود المتطل
اشر على مخا ل م ش ات والتي تؤثر  ة هذه المتطل ة لتلب طر عدم ضغطًا على الشر

 االلتزام.
 

ةتأكیدات اإلدارة و   .ج س ات الرئ    :الحسا
المخـاطر         طـة  ة وخاصـة المرت ة والمـؤثرة فـي الشـر سـ ات الرئ یتضمن هـذا الجـزء تحدیـد الحسـا

ة ( ــــ شــــر ــل فر ــى أوراق عمــ ــــام فرــــ التــــدقی تحدیــــد KPMGحیــــث تــــم االطــــالع علــ ) وتبــــین لنــــا ق
ة والمؤثرة في  س ات الرئ مخاطر األالحسا طة  ة وخاصة المرت عمال ومن ثم رطها مع تأكیدات الشر

ة ( عــة مــن قبــل شــر ات الخــارجیین KPMGاإلدارة الســتة المت ) والتــي تســتخدم مــن قبــل مــدققي الحســا
ل عام.   ش

ة (CEAVOPإن تأكیــدات اإلدارة (        عــة مــن قبــل شــر انــت علــى النحــو KPMG) الســتة المت  (

  التالي:
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 )Completeness) (Cاالكتمال ( -

 )Existence) (E( الوجود -

 )Accuracy) (A( الدقة -

م( -  )Valuation) (Vالتقی

 )Rights and Obligations) (O( االلتزامات والحقوق  -

 )Presentation and Disclosure) (P( فصاحالعرض واإل -

ـة المخـاطر        عتبـر مـن األمـور الهامـة والتـي یـتم مـن خاللهـا تغط إن الحصول على دلیل التـدقی 
سیین وهما: شتر بدلیل التدقی وجود أمرن رئ   الناشئة عن األعمال حیث 

ة: حیث  - ًا. أنحجم الدلیل یجب  أنالكفا اف  ون 
ع التأ - غطي جم الحساب.المالئمة: حیث أن دلیل التدقی یجب أن  طة    كیدات المرت

ة (       ــ شــر ــة KPMGومــن خــالل مراجعــة أوراق عمــل فر ة التال ســ ات الرئ ) تبــین وجــود الحســا
مخاطر األعمال: طة  طة بها والمالئمة والمرت   وتأكیدات اإلدارة المرت

  ):8جدول رقم (
ة وتأكیدات س ات الرئ ة  عمیلإدارة ال الحسا طة بهاالتأمین(شر   ) المرت

 

  الحساب  م

  التأكیدات

C E  A  V  O  P  

           التأمینأقسا  إیرادات  1

ضات المدفوعة  2            صافي التعو

ات   3           التأمینمصروف التغیر في مخصص مطال

             الذمم المدینة  4

وك في تحصیلها  5              مخصص الدیون المش

             التأمینذمم معید   6
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عض مخاطر األ لوح من خالل تحدید اإلیرادات،         عمال مثل مخاطر السیولة ومخاطر التسعیر.وجود 
ضات       ض المصـارف وذلـك بهـدف زـادة  ،لوح من خالل تحدید التكالیف والتعو أن هنالك خطر بتخفـ

ل یتماشــى مـع ســمعة  شـ ات الكبیــرة والتـي تتطلـع لتحقیــ أرـاح  ة مــن الشـر ة حیــث تعتبـر الشـر أرـاح الشـر
ات بتحدیـد  ـه قـام مـدق الحسـا ض حجـم المصـارف وعل ام اإلدارة بتخف ة وحجمها. إن هذا یؤد إلى ق الشر

ضـات مـا جـاء تأكیـد الدقـة للمصـارف  حساب مصارف التعو ض.  قابـل خطـر التخفـ وحـدد تأكیـد االكتمـال ل
مـة المصــارف وأن هــذا  ــة احتســاب ق قابـل خطــر األعمــال عــن وجــود أخطـاء متعمــدة فــي عمل عطــي  األمــرل

ـات ومخــاطر السـیولة حیـ ة المطال اشــر علـى حجـم التــدفقات ث أمؤشـرا لوجـود مخــاطر تسـو ل م شـ نهــا تـؤثر 
ة. الخارج   ة من الشر
ونهـا تعتمـد علـى اجتهـادات       یز علیهـا  ـالتر قـوم المـدق  ة التـي  إن مخصص الـذمم مـن األمـور األساسـ

ًا لــد المـــدق ومؤشــرًا لمخـــاطر األعمــال وخاصـــة مخــاطر الســـمعة حیــث تســـعى  ــد شـــ م اإلدارة ممـــا یول وتقیــ
ة للحفا على سمعتها من خالل خفض حجم المخصصات للحفا ة  الشر على الوضع المالي وسـمعة الشـر

ة ة لد الشر اف   .والحفا على سیولة 

قة ومراجعـــة أوراق         ة (الحـــ مـــن األمـــور الســـا ـــ شـــر ) أن هنالـــك مخـــاطر KPMGعمـــل فر
صها على النحو التالي: اتها والتي تم تلخ ة وحسا الشر طة  ة مرت س   أعمال رئ

  ):9جدول رقم (
ة  ة لشر س ات الرئ الحسا طة  یدات اإلدارة التأمینمخاطر األعمال المرت   وتو

 

  م

  

  وصف الخطر

ات  الحسا

ه طة    المرت

  

  دائرة التدقی

  التأكیدات

C E  A  V  O  P  

1  

وجود بعض الصعوبات المالیة لدى 

الشركة متعلقة بالسیولة والتي تؤثر على 

عنھا سمعة الشركة وتدفقاتھا النقدیة فنتج 

  وجود مخاطر السمعة ومخاطر السیولة

  

إیرادات أقساط 

وصافي  التأمین

التعویضات 

  المدفوعة

  

  

  

  

  

اإلیرادات 

          والتعویضات
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2  

لوحظ من خالل تحدید التكالیف 

والتعویضات. أن ھنالك خطر بتخفیض 

المصاریف وذلك بھدف زیادة أرباح 

الشركة حیث تعتبر الشركة من الشركات 

الكبیرة والتي تتطلع لتحقیق أرباح بشكل 

یتماشى مع سمعة الشركة وحجمھا. إن ھذا 

یؤدي إلى قیام اإلدارة بتخفیض حجم 

ق الحسابات المصاریف وعلیھ قام مدق

بتحدید حساب مصاریف التعویضات وحدد 

إن تأكید االكتمال لیقابل خطر التخفیض. 

ً لوجود مخاطر  ھذا األمر یعطي مؤشرا

تسویة المطالبات ومخاطر السیولة حیث 

تؤثر بشكل مباشر على حجم التدفقات  أنھا

  الخارجة من الشركة.

صافي 

التعویضات 

  المدفوعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التعویضات

         

3  

أن مخصص الذمم من األمور األساسیة 

التي یقوم المدقق بالتركیز علیھا كونھا 

تعتمد على اجتھادات وتقییم اإلدارة مما 

ً لدى المدقق ومؤشراً لمخاطر  یولد شكا

األعمال وخاصة مخاطر السمعة حیث 

تسعى الشركة للحفاظ على سمعتھا من 

خالل خفض حجم المخصصات للحفاظ 

المالي وسمعة الشركة على الوضع 

  والحفاظ على سیولة كافیة لدى الشركة

تدني مخصص 

المشكوك  الدیون

  في تحصیلھا

  

  

  

  

  

  

الذمم المدینة  

 والتقییم
        

4  

وجود المتطلبات القانونیة واألنظمة 

والتعلیمات والي یتوجب على الشركة 

تطبیقھا مما یولد ضغطاً على الشركة لتلبیة 

والتي تؤثر بشكل مباشر ھذه المتطلبات 

  على مخاطر عدم االلتزام

صافي 

التعویضات 

  المدفوعة

  

  

  

  

          لتعویضاتا
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م المخاطر: ًا: إجراءات التدقی الالزمة لتقی    ثان

م المخاطر     ار التدقی ( وفقاً  حیث یجب أن تتضمن إجراءات تقی   :يما یل)، 315لما جاء في مع

ة اإلدارةاستفسارات من  .1 ن داخل الشر  :(Inquiries) وآخر
ة ( تعتمـــد        ـــتم توجیههـــا إلـــى اإلدارة KPMGشـــر ــًا مـــن االستفســـارات ی ارـ ) نموذجـــًا موحـــدًا ومع

مــة والتــدقی الــداخلي ولآلخــرن  مــا یلــالعالقــة،  أصــحابوأعضــاء لجــان الحو عــرض ألهــم هــذه  يوف
  :األعمالخاطر ماالستفسارات المتعلقة 

  قبولـة والسـلوك األخالقـي اإلدارة بتوصیل وجهة نظرها حول الممارسـات التجارـة المیف تقوم
 عدم االلتزام) (مخاطر؟ للموظفین

 ض المخاطر؟ ة التي قامت إدارة المنشأة بإعدادها لتخف  ما هي برامج وأنظمة الرقا
  ة البرامج مراق  ؟واألنظمةیف تقوم اإلدارة 
 عــة ومـــد االتصــاالت بـــین ا م مــاهي طب ـــة تحدیــد وتقیـــ شــأن عمل مـــة  الحو لفــین  إلدارة والم

ة للمخاطر؟  واالستجا
 ؟التي تم تحدیدها األعمالي مخاطر ماه 
 عة ومد وتكرار هذ مما هي طب  ؟ا التقی
  ة المنشأة للمخاطر التـي تـم تحدیـدها ـة للحـد مـن هـذه مـا فـي ذلـك أن ،ماهي استجا ظمـة الرقا

 ؟المخاطر
   شـأن الممارسـات اسـات  ـه مـن س هل قامت المنشـأة بإعـداد دلیـل لقواعـد السـلوك ومـا یتصـل 

 ؟جارة المقبولة والسلوك األخالقيالت
ــذلك، - ــان األمــر  ــه مــن هــل یــتم اال إذا  لتــزام بتنفیــذ دلیــل قواعــد الســلوك ومــا یتصــل 

ة ذلك؟ مراق اسات، وهل تقوم اإلدارة   س
الء لهــل تــم تــوفیر التــدرب المناســ - ــز تطبیــ دلیــل ب للمــوظفین، والوســطاء والــو تعز

اسات ذات    الصلة؟قواعد السلوك والس
  یــف تقــومهــل قامــت اإلدارة بــإ مــة  الحو لفــین  ماإلشــراف  الغ الم فعــال  نظــام علــى تصــم

ةلل ة للحد من المخاطر رقا   ؟الداخل
 مــة بتــوفیر إشــراف فعــال علــى بــرامج وأنظمــ الحو لفــین  قــوم الم ــة المنشــأة لتحدیــد ة رقایــف 

ة تنفیذما في ذلك اإلشراف على  ،المخاطر ة المصمم للحد من المخاطر الرقا   ؟الداخل
  مــة بتوصــیل وجهــات نظــرهم لــإلدارة والمــوظفین حــول الممارســات الحو لفــین  قــوم الم یــف 

  األخالقي؟التجارة المقبولة والسلوك 
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 مة ب الحو لفون  قوم الم ة یف  ةفعالة عتوفیر رقا   ؟لى تجاوز اإلدارة ألنظمة الرقا
 م قدرة اإلدارة لفون بتقی قوم الم ة یف  ا على تجاوز أنظمة الرقا   ؟العل
  مخـاطر األعمـال التــي تـم إجراؤهـا أو تـم التخطـ مــن  إلجرائهـامـا هـي األنشـطة ذات الصـلة 

ذلك ان األمر    :قبل التدقی الداخلي؟ إذا 
مخـاطر األعمـال والتـي تـمماهي أوجه القصور في الرق - ة المتعلقة  ة الداخل تحدیـدها مـن  ا

 ؟قبل التدقی الداخلي
مخــاطر األعمــال والتــي تــم - إعــدادها مــن قبــل  مــاهي التقــارر أو االتصــاالت ذات الصــلة 

 ؟التدقی الداخلي
ل منا - ش مة  الحو لفون    ؟سب لمثل هذه التقارر واالتصاالتهل استجابت اإلدارة والم
  المنشأة؟في  األعمالجهة نظرك حول مخاطر ماهي و  
 ـــداخلي للمخـــاطرمـــا هـــو تقیـــ وهـــل  تحدیـــدها؟عمـــال التـــي تـــم ؟ مـــاهي مخـــاطر األم التـــدقی ال

ش مة  الحو لفون    ؟ل مناسب للمخاطر التي تم تحدیدهااستجابت اإلدارة والم
  ؟هناك أطراف ثالثة لدیهم توقعات ألداء المنشأةهل  
  ؟الثالثماهي توقعات الطرف  
  ــة (طــر  أهــل هنــاك ــه توقعــات غیــر واقع علــى ســبیل المثــال مــن الصــعب علــى ف ثالــث لد

أة تلبیتــه) عــن األعمــال التجارــة للمنشــأة أو األداء  ــان األمــر  ؟يالمــالالمنشــ مــاهي  ــذلك،إذا 
ة؟هذه التوقعات غیر  مقابلة هذه التوقعاتیف قا إنشاؤها؟یف تم  الواقع   ؟مت اإلدارة 

 مثل المقرضین والمحللین ي تقوم بها اإلدارة مع األطراف (االجتماعات والمناقشات الت م عدد
  ؟أو الوسطاء) عن أداء المنشأة

 ،ــات هــل هنــاك مواقــع، وقطاعــات أعمــال بیــر أو هــي غیــ ،وأنشــطة وعمل ر خضــعت لتغییــر 
سبب لة، والمنافسة مستقرة  ة، إعادة اله مـوظفین... الـخ؟ وران اإلدارة /ال، وداألعمال الخارج

ذلك، ماهي تلك المواقع ان األمر  ات، وقطاعات األعماإذا  یف تقوم  ؟ل واألنشطة والعمل و
معالجة الفرصة إلعدا ةاإلدارة    ؟د التقارر المال

لفی مة والتدقی الداخلي الح من االستفسارات أعاله أنها شملت اإلدارة والم الحو ن 
ار التدقی الدولیین رقم (واآل ات مع ة، وجاءت منسجمة مع متطل الشر             ). 330) و(315خرن 

قة التي حصل علیها فر التدقی للعمیل محل الدراسة  وتجدر اإلشارة هنا أن نتائج االستفسارات السا
م المخاطر قها واالستفادة منها في المراحل األخر مثل إجراءات تقی یئتها،  تم توث ة و ، والشر األخر

ة. ط م مخاطر األعمال والمناقشات التخط ة، وتقی ة على مستو الشر   والرقا
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ة .2  :(Analytical Procedures) اإلجراءات التحلیل
ة اإلتعتبر         اسة شر ة ولس ة وفقًا للمعاییر الدول ة من اإلجراءات المطلو جراءات التحلیل

)KPMG(  ام بها، ولد االطالع على أوراق عمل هذا ات الق ستوجب على مدق الحسا والتي 
ص  ة المنفذةالعمیل تم تلخ ة تحدید مخاطر  في مرحلة التخط إجراءات التحلیل عمل طة  والمرت

م المخاطر ونات مرحلة تقی ل إحد م    .األعمال والتي تش

مخاطر األعمال التي توصل لها  جراءاتاإلوقد تم دراسة وتناول نتائج  ة ذات العالقة  التحلیل
انت على النحو التالي:   فر التدقی والتي 

لــة األجــل  - ــل الخــارجي (الــدیون قصــیرة األجــل + الــدیون طو ة التمو مجمــوع ÷ انخفضــت نســ
وتـم تبرـر هــذا فـي العـام الحـالي،  %7.03فـي العـام الماضـي إلـى  %22.72األصـول) مـن 
ــ اســة إعــادة االنخفــاض  ة قامــت بتغییــر س وزادت  2013فــي العــام الحــالي  التــأمینأن الشــر

ة االحتفــا المعتمــدة  التــالي قّلــت أمانــات  التــأمینبــدًال مــن إعــادة  Excess of lossنســ و
 .التأمینمعید 

لــة األجــل  - ــة (الــدیون قصــیرة األجــل + الــدیون طو ة المدیون مجمــوع حقــوق ÷ عنــد مقارنــة نســ
ة انخفضت من  ة) تبین أن هذه النس  %17.54في العـام الماضـي إلـى  %50.99من الملك

.  في العام الحالي، وذلك لنفس السبب الساب
ــل الموجــودات المتداولــة (المطالیــب المتداولــة  - ة تمو الموجــودات المتداولــة) ÷ عنــد مقارنــة نســ

ة انخفضت من  في العام  %19.60في العام الماضي إلى  %27.31من تبین أن هذه النس
ة لسداد جـزء الخصـوم المتداولـة مـن الموجـودات الثابتـة، حیـث  الحالي، وذلك الضطرار الشر

ل جزء من التكلفة المطفأة  تم تحو ة   إلى قصیرة األجل.الموجودات المال
ــــدوران  - ـــدالت الـ ــا زادت معــ لمـــ ، ف ـــامین الحـــــالي والســـــاب ـــدوران للعــ ــدالت الــ ــدق معـــ ــارن المـــ قـــ

لمـا  ـان ذلـك أفضـل، و لمـا قلـت معـدالت الـدوران للمطالیـب  ان ذلك أفضـل، و للموجودات 
ان ذلك أفضل ة  التالي: ، حزادت معدالت الدوران في حقوق الملك انت النتائج   یث 

ــة/= (صــافي اإلیــرادات  - متوســ األمــوال ÷ معــدل دوران األمــوال الخاصــة /حقــوق الملك
ة  ان في السنة الماض ح  0.68الخاصة)  ص ة.  0.59مرة ل  مرة في السنة الحال

متوســـ ÷ (صــافي اإلیـــرادات  معــدل دوران األمـــوال المســتثمرة  /مجمـــوع الموجـــودات/= -
ة األمــوال  ــان فــي الســنة الماضــ ح   0.30المســتثمرة)  صــ مــرة فــي الســنة  0.25مــرة ل
ة.  الحال

ـان ÷ (صافي اإلیرادات  معدل دوران األصول المتداولة = - متوس األصول المتداولـة) 
ح  ص ة ل ة. مرة في 0.45في السنة الماض  السنة الحال
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لوح مـن خـالل تحلیـل اإلیـرادات الشـهر وجـود تفـاوت فـي هـذه اإلیـرادات وقـد تـم تبرـر هـذا  -
ات  والتـي تعتمـد علـى حجـم التسـو  التـأمینالرجوع إلى التفاوت في حجم المنافسة بـین شـر

ــادة اإلیــرادات فــي النصــف  ة حیــث لــوح ز مــن الســنة  األولوتحقیــ الهــدف مــن قبــل الشــر
ــة الســنة. إن هـــذه األمــور تعطـــي وانخفاضــها قبــل نها ـــة الســنة مــع معـــاودة االرتفــاع فـــي نها

عض مخــاطر األعمــال مثــل مخــاطر التســعیر ومخــاطر الســیولة والمحافظــة  ــاه لــ مؤشــرًا لالنت
ات على مدار العام. ة لسد المطال  على مالءة مال

ة  - ة بنســـ الســـنة الماضـــ ًا والتـــي تعـــد مقبو  % 10لـــوح انخفـــاض اإلیـــرادات مقارنـــة  ــة نســـب لـ
ات تـأمین جدیـدة إلـى السـوق  ات والتي تـم تبررهـا مـن قبـل المـدق بـدخول شـر لمدققي الحسا
ظاللها على هذا العام. أن هـذا  العالم والتي القت  ة التي حدثت  ضا إلى األزمة االقتصاد وأ

ر المنتجات حیث  عطي مؤشرًا لوجود مخاطر تطو دخول منافس جدید یتطلب مـن  أناألمر 
ر منتجاتهـــاا ة العمـــل علـــى تطـــو التت دخـــالتـــأمین جدیـــدة أو إ إنتـــاج وثـــائب لشـــر علـــى  عـــد

ًا   .حاجات السوق مع منتجات موجودة بهدف جعلها أكثر تناس
الغ المدفوعة للمؤمنین والتي تم تبررها من قبل المـدق  - ضات والم مة التعو لوح زادة في ق

ــة. أن هــذا بزــادة حجــم العقــود واإلیــرادات لمــؤمنین خــ ة والســنة الحال  األمــرالل الســنة الماضــ
ة حرصة على عدم  انت الشر ات و ة المطال عض عطي مؤشرًا لوجود مخاطر تسو تحول 

ة ســـداد  ة توجــب علـــى الشــر ــام قضـــائ ة واحتمـــال صــدور أح ــات إلــى دعـــاو قضــائ المطال
ن أن تتضمن تكالیف الدعاو والمحا م بیرة وغیر متوقعة  الغ   .مین وغیرهام

س  - وك فـي تحصـیلها ولكـن لـ مـة مخصـص تـدني الـذمم المدینـة المشـ لوح وجود زادة في ق
ل المناسب لزادة إیرادات ونشـاطات  ة. أالش ة  نالشـر مخصـص الـذمم مـن األمـور األساسـ

ُا لد م اإلدارة مما یولد ش ونها تعتمد على اجتهادات وتقی یز علیها  التر قوم المدق   التي 
المــدق ومؤشــرًا لمخـــاطر األعمــال وخاصـــة مخــاطر الســـیولة ومخــاطر الســـمعة حیــث تســـعى 
ة للحفـــا علـــى ســـمعتها مـــن خـــالل خفـــض حجـــم المخصصـــات للحفـــا علـــى الوضـــع  الشـــر

التزاماتها.   ع الوفاء  ة لتستط ة لد الشر اف ة والحفا على سیولة   المالي وسمعة الشر
المصــارف إجــراءات التخطــ ا لــوح مــن خــالل - ــادة  ــة للنفقــات والمصــارف وجــود ز لتحلیل

ــع ــع والتوز ــادة حجــم ونشــاطات  اإلدارــة ومصــارف الب والتــي تــم تبررهــا مــن قبــل المــدق بز
ة  ة.  وٕایراداتهاالشر بیر مع حجم ونشا الشر ل  ش طة   حیث أن هذه المصارف مرت

ة  لوح من خالل - ة بنس حجم أصول الشر ة لألصول وجود زادة  إجراءات التخط التحلیل
عــود  % 10 ــة إلــىوالـذ  ة وخاصـة األســهم والودائــع البن . أن زـادة حجــم اســتثمارات الشــر

عطـــي مؤشـــرًا لوجـــود مخـــاطر االســـتثمار ة  هـــذا األمـــر  الناتجـــة عـــن اســـتثمار رأســـمال الشـــر
ن أ م ما  ة  اتها الفن اط زها المالي.واحت ة ومر ًا على أراح الشر  ن یؤثر سل
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ة لوح  - ة بنسـ حجم األصول الثابتة للشر عـود  % 40وجود زادة  ة  إلـىوالـذ  فـروع الشـر
افتتاحها خالل العام الحالي.  والتي قامت 

ش: .3   المالحظة والتفت
ًا مــع مـا ورد فــي معـای        ، أنتماشـ ـة واإلطــار النظـر ـإجراء تــدقی  یر التــدقی الدول ش  التفتــ

ل أوراق أو  هـــو فحـــص ـــة، الموجـــودة علـــى شـــ ـــة أو الخارج الســـجالت أو المســـتندات ســـواء الداخل
ل إصــورة  ــة أو أ شــ فحــص مــاد لألصــل آخــر،لكترون ــام  قــوم  والمالحظــة تعنــي ،أو الق أن 

ـــدقی  ــداف ت ــ أهـ ـــالنظر أو االســـتماع أو اللمـــس لتحقیـ ــواًء  ــة سـ اســـتخدام حواســـه المختلفـ ــدق  المـ
قـوم بهـا الموظفـون عنـد أدائهـم للنشـاطات أو مالحظـة  مالحظـة اإلجـراءات التـي  قـوم  معینة، فقـد 

اع المدق لما عض األصول. ات   یلي: فقد تم الوصول للنتائج 
 :(Minutes) محاضر االجتماعات   .أ

العمیل محل الدراسة و لد اال        جد توثی من قبـل طالع على أوراق العمل فر التدقی المتعلقة 
قة عفر التدقی لإل نـه تـم الحصـول لى محاضر االجتماعات، حیـث تمـت اإلشـارة إلـى أجراءات المط

ـل مـن الهیئـة العامـة ومجلـس  ولجنـة التـدقی ولجنـة المخـاطر  اإلدارةعلى نسـخ مـن محاضـر اجتمـاع 
ــة أو  م مخــاطر األعمـــال االطــالع علــى هــذه المحاضــر وتوثیـــ أ ــة تقیــ مــور قــد تفیــد المـــدق فــي عمل

ل.   والمخاطر 
ــة قــراءة و         ــة أمــن قبــل المــدق هــذه المحاضــر مراجعــة ومــن خــالل عمل ر مــو تبــین عــدم وجــود أ

تحـاول دائمـًا عـدم اإلفصـاح دارة یجـة متوقعـة ألن اإلتعتبر هذه النتو  .جوهرة ومؤشرات لوجود مخاطر
س تحاول إة مخاطرعن أ أ خفائها، بل على الع ـاالطالع ن مـدق سبب معرفتها  قوم  ات سـ الحسـا

  .  على محاضر االجتماعات هذه

  مناقشات فر التدقی  .ب
ة (ومراجعة أوراق تم االطالع         مخاطر KPMGعمل فر شر ة عاأل) المتعلقة  مـال واالسـتجا

مخاطر األ طة  ص األمور المرت ماعمال لها وتم تلخ   :یلي ومناقشات فر التدقی للعمیل 
سي في ف - یز على إیبین الشرك الرئ ـون وجـود ر التدقی ضرورة التر ة وذلـك  رادات الشـر

ـة وانخفـاض  ات المال السـیولة والتـي تـؤثر علــى  لإلیـرادات لـدعـض الصـعو ة متعلقـة  الشـر
ة فنتج عنها وجود مخاطر السمعة ومخاطر السیولة. ة وتدفقاتها النقد  سمعة الشر

یـز أكد مدأ مـا أضـاف أنـه یجـب التر علـى  ضـاً یر التدقی المسؤول علـى موضـوع اإلیـرادات 
ضـات ومــدفوعات  ـون هنالــك خطــر  التـأمینالتعو وك فـي تحصــیلها  ومصــروف الـدیون المشــ

ض المصارف وذلك بهدف زادة أب ة من الشـر تخف ة حیث تعتبر الشر ات الكبیـرة راح الشر
ل یتماشـى والتي تتطلع لتحقی أ شـ ة وحجمهـا. مـعراح  ـام إإن هـذا یـؤد  سـمعة الشـر لـى ق
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ض حجم المصارف.اإل ة تقدیرات اإلیمر حیث أن هذه األ دارة بتخف دارة تطلب مراجعة معقول
ــة اكتمـــال ودقــة تســ یــز علــى عمل ضــات ومــدفوعات مــا یتطلــب التر افــة التعو  التـــأمینجیل 

وك في تحصیلها.     ومصروف الدیون المش
ـــع      ة وتوز ة حـــول إیـــرادات الشـــر ســـ عـــض المعلومـــات الرئ التأكـــد مـــن  حیـــث قـــام المـــدق 

ماالقوانی والتزامهاأراحها    یلي:   ن 
  

  ):10جدول رقم (
ة  ع أراح شر   القوانین والتزامها التأمینمعلومات حول توز

  م

  االستفسار

    النتیجة  

طب  ال  نعم   ال 

ة؟هل تّم الحصول على قرار توزع األراح   1 انات المال        وهل تّم تأثیره على الب

ة % 75هل تجاوزت الخسائر   2        ؟من رأسمال الشر

       ؟هل تّم مراجعة مسودة تقرر مجلس اإلدارة  3

ة الدخل  4        ؟هل تّم احتساب مخصص ضر

حــث العلمــي ومخصــص رســوم الجامعــات   5 ــّم احتســاب مخصــص دعــم ال هــل ت

ة؟ %1بواقع  ات القانون اط عد االحت    من األراح 

    N/A 

افأة أعضاء مجلس وهل هي متوافقة مع القانون؟   6        هل تّم احتساب م

؟  7 اطي الحسابي من خبیر اكتوار        هل تّم احتساب احت

       هل هناك تغیرات على رأس المال؟  8

ة التوزع وف قرار مجلس اإلدارة؟  9   N/A      هل تم احتساب ضر

 
ة العمیل   .ج  (Going Concern)استمرار
اشر ن استمرارة العمیل من األمور الهامة والتي إ      ا م ومـن مراجعتنـا  عمـال.مخاطر األلها ارت

ة ( یــز المــدق علــى األحــداث واألKPMGألوراق العمــل المعــدة مــن قبــل فرــ شــر مــور ) تبــین لنــا تر
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ـــى اســـتمرارة العمیـــل فـــي المســـتقبل. ـــة مـــن حیـــث أظهـــرت نتـــائج التـــد التـــي تـــؤثر عل قی عـــدم وجـــود أ
ــن أن تــؤثراألحــداث واأل حیــث قــام المــدق  یــل فــي المســتقبل.علــى اســتمرارة العم مــور التــي مــن المم

ـــة للســـنة وعمـــل تحلیـــل لكافـــة نســـب  قة والتـــدفقات النقد ـــة للســـنوات الســـا انـــات المال ـــاالطالع علـــى الب
ة. ة على االستمرار:  السیولة والمدیون   والجدول التالي یبین قدرة الشر

  
  ):11جدول رقم (

ارات (مراعاة)دراسة نتائج  ة ا اعت ة  عمیللاستمرار  )التأمین(شر
  م

  االستفسار

    النتیجة  

  طب ال  ال  نعم

ة هل تواجه   1        رأس المال العامل؟ عجز أو نقصالشر

ة خسائر تشغیل متكررة؟هل تواجه   2 ة أ        الشر

ة س  3        ؟اً لاهل التدف النقد من األنشطة التشغیل

ریعة و...)   4 یولة الس بة الس داول، نس بة الت ة (كنس ب المالی ل النس یة ھ عكس

  ؟ومعسرة
     

ة   5 سدادهل الشر ات مشابهة؟ تتخلف         الدیون أو اتفاق

       األراح؟توزعات في دفع  تأخیر هل هناك أ  6

ات في الدف  7 ة صعو ة أ        في الوقت المحدد؟ها ع لدائنیهل لد الشر

ة لسدادها   8 ق  أوهل هناك قروض ستستح الدفع وال یوجد احتماالت حق
  ؟جدولتها

     

ة على  تنفیذ صفقاتهل رفض الموردین   9 ةعاد        ؟الحساب للشر

ر لمنتج جدید  ةالشرهل   10 ل لتطو  أوغیر قادرة على الحصول على تمو
  ؟استثمارات

     

طة بنجاح مشروع   11 ة مرت مومة الشر        ؟محددهل د
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ي  إجراءاتھل ھناك   12 د الشركة والت ة ض ن  أنقانونی ان الشركة ل نجحت ف

  ؟التي ستتخذ باألحكامتستطیع الوفاء 
     

السیاسة الحكومیة بما  أوھل ھناك احتمالیة في حدوث تغییر في التشریعات   13

  ؟استمراریة الشركة إمكانیةیؤثر على 
     

اتھل فشلت الشركة في االمتثال   14 وفیر المتطلب ات راس  وت ة ومتطلب القانونی

  ؟المال
     

، امتیاز، براءة اختراع، موردین أسواق عمالء،ھل فقدت الشركة   15
  ؟رئیسیین

     

       ؟ھل تواجھ الشركة صعوبات مع القوى العاملة  16

 ؟ھل ھناك نقص بالمواد والمستلزمات المھمة  17
  

     

 ؟استبدالھمالتنفیذیة ولم یتم  أوالعلیا  من اإلدارة الشركة أشخاصھل فقدت   18
  

     

 ؟األجلالتزامات غیر مفیدة اقتصادیا طویلة  دخلت فيھل   19
  

     

 ؟ھل واجھت الشركة كوارث ولم تكن مؤمن علیھا  20
  

     

  
  المرحلة الثالثة: 

ار    )Testing( االخت

ات الشـر       ـار لحسـا ة للمخـاطر ة تتم خـالل هـذه المرحلـة عمـل دراسـة واخت وذلـك بهـدف االسـتجا
ناءً عمال وتدقی حساأل ل و ة  ات الشر . ا اغة التقرر النهائي للتدقی   على هذه المرحلة یتم ص

ار وهما: إن سیین لالخت   هذه المرحلة تتضمن جزئیین رئ

ة  ــة التشــغیل ــار الفعال ــة  ألنظمــةأوال: اخت  Test of Operation effectiveness of)الرقا
Controls)   

ارات الجوهرة  ا: االخت   (Substantive Testing)ثان
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ة  ـة التشـغیل ـار الفعال ـة  ألنظمـةأوال: اخت  Test of Operation effectiveness of)الرقا
Controls)   

ل رئ        شـــــ ــــزء  ــذا الجـ ــي هـــ ة ألیـــــتم فـــ ـــغیل ــــة التشــ ـ ــــار الفعال ـ ــي اخت ات ســـ ـــا ــــة للحســ ـ نظمـــــة الرقا
ة ألوالتأكیــــدات المتعلقــــة ب واإلفصــــاحات ــغیل ــــة التشــ ــــار الفعال ــــالقیود نظمــــة اهــــا واخت طــــة  ــــة المرت لرقا

ــــة ة (الیوم ــر ــى أوراق عمــــل فرــــ شــ عــــد االطــــالع علــ ــة ن نت) تبــــین أKPMG، و ــ ــــار الفعال ــة اخت یجــ
ة أل انــت التشــغیل ــة  ــع اإل فعــالنظمــة الرقا ــة اللجم ة لمخــاطجــراءات الرقاب ر تــي تســاعد فــي االســتجا

ة  عمالاأل   .منخفضأ أن خطر الرقا

ة وٕان الجدول التالي یبین ملخص اإل       ة والتي تم االعتماد علیها من قبل فرـ شـر جراءات الرقاب
)KPMG:ونتائجها (  

  ):12جدول رقم (
ة طة بها اإلجراءات الرقاب ات المرت   والحسا

 

  م

  

طة   جراء الرقابياإل ات المرت الحسا

  ه

  

 محل دائرةال

  التدقی

  التأكیدات

C E  A  V  O  P  

1  

  

ام  ین نظ ا ب ھریة م ة الش المطابق

  یرادات ونظام المحاسبةاإل

اط إ رادات أقس ی

  التأمین

  

          یراداتاإل

2  

ى التأ ة المسؤول عل كد من موافق

ود  ع عق أمینجمی ة ا الت لمبرم

ود  ة عق نة ومراجع الل الس خ

  التأمینعادة إ
اط إ رادات أقس ی

  التأمین

  

  

          یراداتاإل

3  

  

دفقات  یولة والت ب الس ة نس دراس

  النقدیة للشركة

اط إ رادات أقس ی

  التأمین

  

          یراداتاإل

4  
ة إ ات مطابق الي التعویض جم

ر  ع تقری ن واق ة م المدفوع

ات  افي التعویض ص

  المدفوعة
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م  ن قس ادر م الیف الص التك

ات و عالتعویض ھ م  مطابقت

جلة  ات المس الیف والتعویض التك

ھ  بي وربط ام المحاس من النظ ض

  مع التدفقات النقدیة 

  

  

  

ضات  التعو

5  

اب  ة احتس ة عملی مراجع

ات ات  مخصص التعویض

  وتوزیعھا على مدة العقد.

ات  افي التعویض ص

  المدفوعة

  

ضات           التعو

6  

ام اإل یمقی ة تقی ھري  دارة بعملی ش

كل  ھا بش ات وعكس للمخصص

جالت  من الس دوري ض

  المحاسبیة.

ص  دني مخص ت

دیون ي  ال كوك ف المش

  تحصیلھا

  

الذمم المدینة 

م          والتقی

ع          ة جم ام المدق بتغط ع  اإلجراءاتالح من خالل الجدول الساب ق طة بجم ة المرت الرقاب
مخاطر  طة  ة والمرت ات والتأكیدات المطلو   .األعمالالحسا

اً  ة ثان ارات الجوهر   (Substantive Testing): االخت

ـار نتـائج تق         عـین االعت مـة مـع األخـذ  ة للمخـاطر المق ـار یتم فـي هـذه المرحلـة االسـتجا م اخت یـ
ة أل ــة التشــغیل ــذ یــؤثنظمــة الفعال ــة وال ــة اإلالرقا بیــر علــى حجــم ونوع ل  شــ عــة فــي ر  جــراءات المت

ارات الجوهرة. قاً  االخت ر سا ما ذ یفإ و  ز عادة على دقة واكتمال ووجـودنه في هذه المرحلة یتم التر
س بــإ ات وتغطاألرقــام ولــ ــة. حیــث أنــه ســیتم دراســة الحســا طــة جراءات الرقا ــع التأكیــدات المرت ــة جم

  بها.

ارات وهما:إ      ارات الجوهرة تتضمن نوعین من االخت ة االخت   ن عمل
ار التفاصیل  - اخت (Test of Details)اخت ـام  ـارات تـدقی مـن خـالل یتضمن هذا الجـزء الق

قات وإ   عادة االحتساب وفحص السجالت.المطا
ــار اإل - ــة اخت هــذا یتضــمن  (Substantive Analytical Procedures)جــراءات التحلیل

ــ اخت ــام  ــارات الجــزء الق ــة ودراســة التنبــؤ مــن قبــل مــن خــالل مقارنــة األ ةتحلیل رصــدة المرحل
.  المدق
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ة (        ـــر ـــ شـ ــــى أوراق عمــــل فرـ ــالل االطــــالع عل ـــام KPMGومــــن خــ ــ الق ــام المــــدق  ــ ــــین ق ) تب
ع التأكیدات  ة جم ات وتغط ع الحسا ة والتي تغطي جم ارات الجوهرة التال طة بها:االخت   المرت

  ):13جدول رقم (
طة بها ات المرت ة والحسا ارات الجوهر   االخت

 

  م

ار الجوهر    االخت

طة  ات المرت الحسا

  ه

  

 محل دائرةال

  التدقی

  التأكیدات

C E  A  V  O  P  

1  

یرادات إعادة احتساب عینة من اإل

المسجلة ومطابقتھا مع السجالت 

المحاسبیة وذلك من خالل االطالع 

  على عینة من عقود المؤمنین
یرادات أقساط إ

  التأمین

  

  

  

          یراداتاإل

2  

الشركة مراجعة التدفقات النقدیة لدى 

  دارة المستقبلیةوربطھا مع خطط اإل
  عویضاتالت

  

          یراداتاإل

3  

فحص الخطط المستقبلیة للشركة 

یرادات أقساط إ  وتقییمھا.

  التأمین

  

          یراداتاإل

4  

 إلىرنة مجمل الربح والمصاریف مقا

في العام الحالي ونفس  اإلیرادات

یرادات أقساط إ  التاریخ من العام الماضي 

  التأمین

  

  

          یراداتاإل

5  

عادة احتساب عینة من التعویضات إ

المدفوعة المسجلة ومطابقتھا مع 

  السجالت المحاسبیة 

صافي التعویضات 

  المدفوعة

  

  

          التعویضات
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6  

والتعویضات مع  مقارنة المصاریف

عدد المؤمنین وذمم المؤمنین 

وربطھا بالتغیر في الذمم للعام 

  الحالي وربطھا مع السنوات السابقة

صافي التعویضات 

  المدفوعة

  

  

  

          التعویضات

7  

تدني مراجعة احتساب مخصص 

  المشكوك في تحصیلھا الدیون

تدني مخصص 

المشكوك  الدیون

  في تحصیلھا

  

الذمم المدینة 

         والتقییم

8  

عمار ذمم مراجعة صحة جدول أ

ابقھ مع تقریر المؤمنین ومدى مط

الدیون احتساب مخصص تدني 

المشكوك في تحصیلھا وعملیة 

التحصیل وربطھا بالتدفقات النقدیة 

  الداخلة للشركة.

تدني مخصص 

المشكوك  الدیون

  في تحصیلھا

  

  

  

الذمم المدینة 

 والتقییم
        

9  

الحصول تقریر مفصل باالستثمارات 

  الموجودة للشركة وتقییمھا وتحلیلھا

  الذمم المدینة

  

الذمم المدینة 

         والتقییم

10  

الحصول على المصادقات البنكیة 

وكتاب المستشار القانوني للشركة 

  على البیانات المالیة أثرھاوتقییم 

االلتزامات 

  المحتملة

االلتزامات 

        المحتملة

طة          ارات الجوهرة المرت ع االخت ة جم ام المدق بتغط الح من خالل الجدول الساب ق
ات والتأكید ع الحسا مخاطر األبجم طة  ة والمرت   عمال.ات المطلو

ــام المــدق بهـــذه اإل       انــتعــد ق قــوم بتوثیـــ النتــائج والتــي  عــد االطــالع علـــى  جــراءات  ـــاآلتي 
ة (   ). KPMGأوراق عمل فر شر
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  ):14جدول رقم (
ة نتائج   ارات الجوهر   االخت

 

  م

  الحساب

هل یوجد   التأكیدات

فات  تحر

ة   ؟جوهر

C E  A  V  O  P  

  ال           التأمینأقسا  إیرادات  1

ضات المدفوعة  2   ال           صافي التعو

3  

ات  مصروف التغیر في مخصص مطال

          التأمین

  ال

  ال             الذمم المدینة  4

وك في تحصیلها  5   ال             مخصص الدیون المش

  ال             التأمینذمم معید   6

ع اإلالح من خالل الجدول الساب ق         ـام بهـا ام المدق بتوثی نتائج جم جراءات التـي تـم الق
مة في مرحلوالمتعلقة  ات والتأكیدات المق ار الحسا م اخت ـة یوجـد نـه ال حیـث وجـد أ ،المخـاطرة تقیـ أ

ن أ ـات المعـاییر مخاطر أعمال من المم ة وهـو مـا یتوافـ مـع متطل ل جوهر علـى الشـر ش ن تؤثر 
ة  .الدول   للتدقی

  

عة   : المرحلة الرا
راإل    تمام وٕاصدار التقر

اغة إ       ــ صــ ــدق  ــوم المــ قـ ــة  ــي هــــذه المرحلــ ات  وٕاصـــدارن فـ ــر مــــدق الحســــا ــائي "تقرـ تقرــــره النهــ
اغة نوع التقرر النهائي. ه یتم ص ارات وعمل المدق وعل عتمد على نتائج االخت   المستقل" والتي 
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ة حث الثالث: الدراسة المیدان   الم

  :وٕاجراءاتها الدراسةة منهجأوًال: 

  تمهید:       

م المخاطر أن الدراسة تستهدف التعرف على " ما           ات الخارجي في تقی دور مدق الحسا
ات  ة التأمینلد شر احثة في إعداد الجزء ال "، فقد استخدمت_دراسة تحلیل من هذه  میدانيال

ة الالدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ذ عتبر من الناح ًا بینعمللك ألنه  ل المناهج  ة عامًال مشتر
غض النظر عن نوع  احث عند دراسته أل ظاهرة  ستغني عنه أ  ن أن  م حث إذ ال  منهج ال

ة من المعلومات المهمة، "المستخدم في الدراسة م وفر المنهج الوصفي التحلیلي  احث عن  و لل
ل جوانب المنشأة حین وصفه ألهدافها الحالة موضوع الدراسة ون شامًال  ن أن  ، ومن المم

قتصر على جانب واحد  ضًا أن  ن أ ما أنه من المم عة نشاطها وٕانتاجها،  اناتها وأنظمتها وطب وٕام
، منها"    ).120.، ص2006(األشعر

  :وعینتها مجتمع الدراسة .1

قاته وشرائحه وخصائصه        ع ط امًال بجم ًال  مثل األصل تمث المجتمع "الكل الذ  قصد  و
س اإلطار العام لوجوده "  ع ل موحد  ش ، و   ). 135، ص  2006(األشعر

ات التدقی المعتمدة من قبل هیئة األوراق واألسواق          اتب وشر یتكون مجتمع الدراسة من م
ة السورة  الغ عددها المال تب فرد و 24وال ات تدقی 6م انات لكل  3حیث تم توزع  .شر استب

ة  اتب الفرد انات الموزعة على الم ون عدد االستب ذلك  تب فرد و ما تّم توزع  72م انة،  است
ون المجموع  15 ات التدقی ل ة من شر انة لكل شر ،  90است ات التدقی انة موزعة على شر است

ذلك  ة الموزعة و انات الكل انة، تّم إعادة  162تكون االست عد دراستها تّم  147است انة منها، و است
عاد  الغ  22است اقي وال انات فیها وتّم تحلیل ال انة لعدم اكتمال الب انة صالحة للتحلیل.  125است   است

احثة العینة   ةوفي تحدید عینة الدراسة لهذا المجتمع الحصر استخدمت ال ة قصد (ألنھ تم  العشوائ
دون استثناء فال توجد أي شبھة أو احتمال للتخیّر وھذا ھو الھدف من  توزیع االستبانات على الجمیع 

ة السورة العشوائیة) ممثلة لمكاتب  ات التدقی المعتمدة من قبل هیئة األوراق واألسواق المال وشر
ات المعتمدة  اتب والشر افة الم ات حیث تم تمثیل  اتب والشر اسماء الم عد الحصول على الئحة 

ة السورة  ة االوراق واألسواق المال   .المعتمدة من قبل هئ

  



  الرابع: الدراسة التحلیلیة  لفصلا
_________________________________________________________________ 

 

132 
 

  أداة الدراسة: .2

انة       احثة على أسلوب االست انات،  )1(انظر الملح رقم  اعتمدت ال ة لجمع الب أداة أساس
ة لجمع  انة من األدوات المهمة واألساس حث، حیث تعتبر االست وأساسًا لمعرفة آراء واتجاهات عینة ال
احث في األسئلة والحقائ المراد جمعها  م ال ة تح ان عود ذلك إلى إم ة و انات في الدراسة المیدان الب

حث.   من مجتمع ال

م اال      التالي:وقد تم تقس انة إلى قسمین    ست

ة  القسم األول: اتب فرد انة /م ین في االست ارة عن مجموعة من األسئلة العامة عن المشار  –ع
ات تدقی ( في، شهاداتالمؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، المسمى  العمر،شر   ممارسة المهنة). الوظ

ات  الثاني: القسم فرض األسئلة المتعلقة  ة ) محاور3الدراسة واشتمل على (الخاص  س تتعل  رئ
عاد    التالي: الدراسةأ

ات  :األولالمحور  ة ذات الصلة عند تدقی شر م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل
حو  التأمین  (متغیر)محدد  )26(و

ات المحور الثاني م المخاطر عند تدقی شر ) 32تضمن (. التأمین: إجراءات التدقی الالزمة لتقی
قسم  محددات   إلى:و
  واآلخرن اإلداراتلیها المدق من إتضمن االستفسارات التي یلجأ الفرعي األول المحور 

م المخاطر  إجراء   ) محددات7تضمن (لتقی
  م المخاطر  الفرعي الثانيالمحور ستخدمها المدق من أجل تقی ة التي  اإلجراءات التحلیل

ات    ) محددات12تضمن (. التأمینعند تدقی شر
  ات  الفرعي الثالثالمحور م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش  . التأمینالمالحظة والتفت

  ) محددات13تضمن (
ات  الثالثالمحور  ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی . التأمینقوم المدق 
  ) محددات31تضمن (

انت      رت الخماسي (و اس ل ات مغلقة وفقًا لمق ات في القسم الثاني ذات إجا ًا،  دائمًا،اإلجا غال
اس اتجاه أفراد الدراسة ).جداً نادرًا  نادرًا،بدرجة متوسطة،    وذلك لق

حیث تكون  ساطة والسهولة قدر المستطاع  انة ال ارات االست اغتها لع احثة في ص وقد استخدمت ال
حوث مفهومة لعامة ا ارات التي یجیب علیها الم اغتها للع ما راعت عند ص حوثین،  أن تكون وف لم

رت الخماسي اس ل ارة الوزن مق ل ع اس وذلك بإعطاء  عتبر من أفضل أسالیب الق ، حیث 
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انة،  ارات االست ارة من ع ل ع ة  احثة بإعطاء الوزن المناسب ألهم المناسب ألهمیتها، فقامت ال
  لنحو التالي:وذلك على ا

  ):15جدول رقم (
ارة، الوزن) انة (الع   االست

ارة ة / الوزن   الع   الرت
  5  دائماً 
اً    4  غال

  3  بدرجة متوسطة
  2  نادراً 

  1  نادرًا جداً 

  ضعیف)(الحالة اتجاه  المتغیر: تحدیدلحالة  الوزن النسبيوتم حساب ،  إیجابي، متوس
ة / اس الكل ون اتجاه الحالة 5من خالل المتوس ودرجة الق التالي  عندما  إیجابي/ و

ون الوزن النسبي  واتجاه الحالة ضعیف % 60ون الوزن النسبي أعلى من  عندما 
 .% 60الوزن النسبي  ومتوس عند % 60أقل من 

  
ة المستخدمة: .3   األسالیب اإلحصائ

ة:وتم إجراء التحلیل اإلحصائي  ة التال استخدام األسالیب اإلحصائ ات عینة الدراسة    إلجا

  استخدام انات وذلك  انة المستخدمة في جمع الب ات ألسئلة االست ار الصدق والث إجراء اخت
اخمعامل "ألفا   ) CronbachAlpha(" رو ن

  .انة ارات االست اتهم على ع ة لوصف أفراد الدراسة وتحدید نسب إجا  التكرارات والنسب المئو
  .انة حسب درجة الموافقة ارات االست ات أفراد الدراسة لع  المتوس الحسابي لترتیب إجا
  اس ة للق   5الوزن النسبي التجاه المتغیرات حیث الدرجة الكل
 اس تجانس ار لق ات أفراد الدراسة حول متوسطات موافقتهم نحو  االنحراف المع استجا

حیث  انات  ز الب فاءة الوس الحسابي في تمثیل مر متغیرات الدراسة. "حیث یدل على 
ار  مة االنحراف المع لما قلت ق  ،2005(فهمي،  ".ون الوس الحسابي أكثر جودة 

 ).190ص.
  ار ة التي  ANOVAاخت ارات المعلم عتبر من االخت ونه  این  ار معلمي لتحلیل الت وهو اخت

ن التعرف على دالة  م ة والتي تتكون من أكثر من مجموعتین، و انات الفئو تناسب الب
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ارات مرونة في  ة من أقو وأكثر االخت ارات المعلم التوزع االحتمالي لها حیث تعتبر االخت
حث حالة توافر شروطها و ات عینة ال ة الستجا ان هناك فروق معنو ستخدم لتحدید ما إذا 

ة أو أنها فوارق تعود إلى أخطاء الصدفة.  ق ة أ أنها فروق حق وهل تعد ذات داللة إحصائ
 ).258 ، ص2000(القحطاني وآخرون، 

  ار ات الدراسة One Sample T testاخت ار فرض  .الخت
    الدراسة  لمحاوردراسة التحلیل العاملي  

  
أداة الدراسة: .4 ارات الخاصة    االخت

اس  اس من ق انات أو إجراءات الق ن أداة جمع الب عرف صدق أداة الدراسة على أنه مد تم
فة، اسه (عط اس 260م، ص1996المطلوب ق انات من ق نت أداة جمع الب عني ذلك أنه إذا تم )، و

اسه، فإنها بذلك تكون  الصدق "شمول االستمارة لكل الغرض الذ صممت لق قصد  ما  صادقة. 
حیث  ة،  ة ثان ة، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناح العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من ناح

   ).160ص ،2001(عبیدات وآخرون، "ستخدمها تكون مفهومة لكل من
.   وقد تم التأكد من صدق أداة الدراسة بواسطة الصدق الظاهر

  الصدق:   الظاهر
عد أحد أنواع صدق األداة التي ُعتمد علیها في   اس حیثو اس  الق قدرة المق عرف  اسعلى "أنه   ق

عاد المتغیر المختلفة"  اس أ ه وتفحص مد مالئمة بنوده لق اسه من خالل النظر إل غي ق ما ین
  ).212-210 .هـ، ص1421(القحطاني وآخرون،

انة  عرض االست احثة  س ما وضعت ألجله، قامت ال انة وأنها تق وللتأكد من الصدق الظاهر لالست
مین من ذو الخبرة واالختصاص من أعضاء هیئة التدرس  ة على عدد من المح في صورتها األول

عض الخبراء في مجال التدقی بجامعة دمش  ورن بإبداء مالحظا المحاسبي،و تهم وقد تفضلوا مش
ات  انة،ومقترحاتهم حول محتو الت واإلضافات التي أوصى بها  االست احثة بإجراء التعد ثم قامت ال

مین.   المح
  :ات أداة الدراسة   ث

ات على أنه "االتساق في نتائج األداة"    عرف الث ه قدرة )131ص ،1996(البداینه،و قصد  ، و
اس على الحصول على النتائج ما لو  المق ة. قامنفسها ف احث تأعید استخدام األداة نفسها مرة ثان  ةال

لها النهائي  قها في ش ات أداة الدراسة بتطب انات التأكد من ث اناتها وتحلیلها عد توزع االست وتفرغ ب
ة ( ة للعلوم االجتماع اتها بواسطة SPSSاستخدام حزمة البرامج اإلحصائ غرض حساب معدل ث  (

ات ألفا  اخ (لـمعامل ث ات األداة.24) والجدول رقم (رو ن   ) یوضح معامل ث
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  ):16جدول رقم (
ات لمتغیرات الدراسة ار معامل الث   اخت

Reliability Statistics 

 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

ات المدق في م متطل ة المعاییر حسب المخاطر تقی  ذات المهن
ات تدقی عند الصلة   .التأمین شر

0.927 26 

م الالزمة التدقی بإجراءات المدق قوم  تدقی عند المخاطر لتقی
ات  .التأمین شر

0.931 32 

م الالزمة اإلجراءات المدق قوم ة لتقی  عند للمخاطر االستجا
ات تدقی  .التأمین شر

0.917 31 

تراوح بین  م جیدة و ات ذا ق وهي  % 91.7و % 92.7و % 93.1تبین نتائج الجدول أن معامل الث
م جیدة   للدراسة.جدًا  ق

  
انات: ًا: تحلیل وعرض الب   ثان

ــد:  ـــ   تمهی
ًا  وتفسیر نتائجها واالستفادة منها في تحقی أهدافها        ًال علم انات هذه الدراسة تحل لتحلیل ب

ة  ة األهم اتها وهي تتناول موضوعًا في غا ار فرض مدق  دور“حول التي ُبنیت علیها واخت
ات  م المخاطر لد شر ات الخارجي في تقی ة التأمینالحسا فإنه سیتم استخدام  "_دراسة تحلیل

) لتفسیر  ار ة، واالنحراف المع ة، والمتوسطات الحساب األسلوب اإلحصائي الوصفي (النسب المئو
ات الدراسة  ار فرض اتها، والخت اتجاه أفعال عینة الدراسة حول فرض ة الخاصة  المؤشرات اإلحصائ

این األحاد ( ار ) One Way Anovaسیتم استخدام تحلیل الت ار المقارنات  t-TESTواخت و اخت
Independent t-test  استخالص نتائجها.   ومن ثم  

ار  استخدام اخت انات  عي للب ار التوزع الطب اجراء اخت احثة  -Kolmogorovما قامت ال
Smirnov  والتي تبین انه یوجد توزع  )16رقم ( وحصلت على النتائج الموضحة في الجدول التالي

انات محاور الدراسة ة التي توضح حالة توزع ب انات  حیث حصلت على المخططات التال عي للب   طب
 
 
 
 
 



  الرابع: الدراسة التحلیلیة  لفصلا
_________________________________________________________________ 

 

136 
 

انات محاور الدراسة): 16جدول رقم ( توزع ب  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

یفي المدقق 
بمتطلبات 

تقییم 
المخاطر 
حسب 

المعاییر 
 المھنیة ذات
الصلة عند 

تدقیق 
شركات 
 التامین.

یلجأ المدقق 
إلى 

االستفسارات 
من اإلدارة 
واآلخرین 
كإجراء 
لتقییم 

المخاطر 
عند تدقیق 
شركات 
 التامین.

یستخدم 
المدقق 

اإلجراءات 
التحلیلیة من 
أجل تقییم 
المخاطر 
عند تدقیق 
شركات 
 التامین.

یلجأ المدقق 
إلى 

المالحظة 
والتفتیش 
كإجراء 
لتقییم 

لمخاطر ا
عند تدقیق 
شركات 
 التامین.

یقوم المدقق 
باإلجراءات 

الالزمة 
لتقییم 

االستجابة 
للمخاطر 
عند تدقیق 
شركات 
 التامین.

یقوم المدقق 
بإجراءات 
التدقیق 
الالزمة 
لتقییم 

المخاطر 
عند تدقیق 
شركات 
 التامین.

N 125 125 125 125 125 125 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 4.34 4.53 4.30 4.05 4.20 4.29 
Std. 

Deviation .47 .38 .52 .66 .44 .45 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .17 .20 .10 .17 .13 .15 
Positive .10 .11 .09 .09 .13 .07 

Negative -.17 -.20 -.10 -.17 -.13 -.15 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.88 2.27 1.11 1.87 1.49 1.65 

Asymp. Sig. (2-tailed) .00 .00 .17 .00 .02 .01 

  
ل ( عي لمحاور الدراال) 5الش  سةتوزع الطب
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دور مدقق الحسابات 
 الخارجي

م المخاطر حسب المعاییر  ات تقی متطل

ات  ة ذات الصلة عند تدقی شر المهن

 التأمین

م قوم المدق  اإلجراءات الالزمة لتقی

ات  ة للمخاطر عند تدقی شر االستجا

التأمین

م المخاطر  إجراءات التدقی الالزمة لتقی

ات التأمین  عند تدقی شر

 التابع  المستقل

 
ل رقم (   مخط متغیرات الدراسة): 6الش

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
ة لمتغیرات الدراسة: .1   الدراسة الوصف

ة / ف انات التعر   القسم األول / الب
ما  احثة بدراسة التوزع النسبي لمتغیرات الدراسة ممثلة    یلي:قامت ال

 ):17جدول رقم (
ة  –توزع عینة الدراسة حسب متغیرات ( الجنس   التخصص ) –المؤهل العلمي  –الفئة العمر

   Frequency Percent 

 الجن
 73.6 92 ذكر
 26.4 33 أنثى

Total 125 100 

ة  الفئة العمر

 34.4 43 سنة 25أقل من 
35-44 22 17.6 

 2.4 3 سنة فأكثر 55من 
25-34 54 43.2 
45-54 3 2.4 
Total 125 100 

 المؤهل العلمي

 73.6 92 بكالوریوس
 14.4 18 ماجستیر

 4.8 6 دبلوم عالي
 7.2 9 دكتوراه
Total 125 100 

 84.8 106 محاسبة التخصص
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 5.6 7 علوم مالیة ومصرفیة

 6.4 8 إدارة أعمال
 3.2 4 أخرى
Total 125 100 

ر 17یبین الجدول ( ة األعلى هي لحالة الجنس ذ ة  % 73.6) النس والجنس أنثى بنس
ر في عمل المدققین  % 26.4 التالي تغلب صفة الجنس ذ  و

ة األعلى هي للفئة العمرة من  ة لحالة توزع الفئة العمرة نجد أن النس النس ة  34-25و سنة بنس
ة  25ثم الفئة العمرة أقل من  % 43.2تصل إلى   44-35ثم الفئة العمرة  % 34.4سنة بنس

ة  لیهما الفئة العمرة  % 17.2بنس ة  44- 35والفئة  54- 45و   .% 2.4بنس
ة  الوروس بنس انت للمؤهل العلمي  ة األعلى  ة لحالة توزع المؤهل العلمي نجد أن النس النس و

ة  % 73.6 ة  % 14.4ثم فئة الماجستیر بنس توراه بنس ة  % 7.2ود   .% 4.8ثم دبلوم عالي بنس
ة  ة بنس ة األعلى لحالة محاس ة  % 84.8النس ة  % 6.4وٕادارة أعمال بنس ة بنس  5.6وعلوم مصرف

ة  %   .% 3.2وأخر بنس
في -   المسمى الوظ

 ):18جدول رقم (
في    وفئات الخبرةتوزع عینة الدراسة حسب المسمى الوظ

    Frequency Percent 

في  المسمى الوظ

 1.6 2 مدقق مكتب

 10.4 13 مدقق وشریك
 88 110 مدقق

Total 125 100 

ة  فئات الخبرة العمل

سنوات 5أقل من   44 35.2 
إلى أقل من -10

سنة 15  21 16.8 

10وأقل من  5    49 39.2 
سنة فأكثر 15  11 8.8 

Total 125 100 
ة 18یبین الجدول ( في مدق بنس ة األعلى لحالة المسمى الوظ ثم مدق وشرك  % 88) أن النس

ة  ة  % 10.4بنس تب بنس  .% 1.6ومدق م
ة  ة لحالة توزع الفئة العمرة نجد أن األعلى بنس النس ثم أقل  10وأقل من  5للفئة من  % 39.2و

ة  5من  ة  15- 10والفئة أقل من  % 35.2سنوات بنس سنة  15وأخیرًا الفئة  % 16.8سنة بنس
ة     % 8.8فأكثر بنس
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ة لمتغیرات المحور األول: -  1،1   الدراسة الوصف
  المحور األول:

ات التأمین. ة ذات الصلة عند تدقی شر م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی   متطل
  ):19جدول رقم (
م المخاطر حسب یبین التوزع النسبي والمتوس واتجاه آراء عینة  ات تقی الدراسة نحو متطل

ات التأمین ة ذات الصلة عند تدقی شر   المعاییر المهن

 
 نادراً 

بدرجة 
 متوسطة

اً  المتوس دائماً  غال
 

ار   االنحراف المع
الوزن 
النسبي 

% 
 االتجاه

ة  معنو
الداللة 
ة  الحساب

1  

یتأكد المدق أن هناك 
خط وأهداف تضعها 

ة وتقوم على  تنفیذها الشر
ات الهامة  حسب األولو

 
1 28 96 

 إیجابي 95.2 0.45 4.76

0.00 

  
0.8 22.4 76.8 

2 
یتأكد المدق من أن 

النظام المحاسبي ینسجم 
ة  مع المعاییر المحاسب

 
5 26 94 

 0.00 إیجابي 94.2 0.54 4.71

  
4 20.8 75.2 

3 
ة  ة حما یوفر نظام الرقا

 وأمن مناسبین ألصول
ة ة ومعامالتها المال  الشر

  45 80 
 0.00 إیجابي 92.8 0.48 4.64

   36 64 

4 

یتأكد المدق من أن موقع 
دائرة التدقی الداخلي في 
عزز من  مي  ل التنظ اله
اته امه بواج  استقاللیته وق

 
19 26 80 

 0.00 إیجابي 89.8 0.75 4.49

  
15.2 20.8 64 

5 

من أن یتأكد المدق 
اسات  الخط والس

قة في دائرة التدقی  المط
الداخلي تتف مع القوانین 

 واألنظمة

1 11 47 66 

 0.00 إیجابي 88.4 0.69 4.42
0.8  8.8 37.6 52.8 

6 

یتأكد المدق من أن 
قها  قوم بتدق ة التي  الشر
م وتوثی نظام  تقوم بتقی
ل  ش ة  ة الداخل الرقا

 دور ومنتظم

7 19 35 64 

 0.00 إیجابي 85 0.91 4.25

5.6  15.2 28 51.2 

7 

یتأكد المدق من أن 
ل  ش اإلدارة تراقب 

مستمر تطبی اإلجراءات 
ة أثناء تنفیذ العمل  الرقاب

 
12 50 63 

 0.00 إیجابي 88.2 0.66 4.41

  
9.6 40 50.4 

عة  8 یتعرف المدق على طب
 

 0.00 ایجابي 84 0.89 4.2 64 22 39
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المنافسة التي تخضع لها 
ة الجار تدقی  الشر

اتها  حسا
31.  17.6 51.2 100 

9 
یتعرف المدق على 

القوانین التي لها صلة 
ة  وتأثیر على الشر

1 20 15 89 
 0.00 ایجابي 90.8 0.79 4.54

0.8  16 12 71.2 

10 
حاول المدق فهم مصادر 

ة  إیرادات الشر
 والمصروفات المقابلة لها

 
4 36 85 

 0.00 ایجابي 93 0.54 4.65

  
3.2 28.8 68 

11 
حاول المدق معرفة 
ة  ل المالي للشر اله
ة س لها الرئ  ومصادر تمو

 
1 29 94 

 0.00 ایجابي 95 0.45 4.75

  
0.8 23.2 75.2 

12 

یتأكد المدق من تواف 
األهداف التي وضعتها 

اإلدارة مع أهداف األقسام 
ة.  والخط االستراتیج

1 23 42 59 
 0.00 ایجابي 85.4 0.79 4.27

0.8  18.4 33.6 47.2 

13 

یتأكد من أن اإلدارة تقوم 
الفحص الدور لوظائف 
ة وتعدیلها  األنشطة الرقاب

 عند الحاجة.

7 24 45 49 
 0.00 ایجابي 81.2 0.97 4.06

5.6  19.2 36 39.2 

14 
عمل المدق الخارجي مع 
الجهة المسؤولة عن إدارة 

ة  المخاطر في الشر

3 31 36 55 
 0.00 ایجابي 82.8 0.88 4.14

2.4  24.8 28.8 44 

15 

التأكید من  قوم المدق 
تواف األهداف التي 

وضعتها اإلدارة لألقسام 
المختلفة مع أهداف 
ة والخط  الشر

ة  إلدارة االستراتیج
 المخاطر

13 20 42 50 

 0.00 إیجابي 80.2 1.05 4.01

10.4  16 33.6 40 

16 

التأكد من  قوم المدق 
انسجام ومالئمة 

ة مع  ة الشر استراتیج
مات الصادرة عن هیئة  تعل

م قطاع التأمین  تنظ
ة األخر   والجهات الرسم

5 4 45 71 

 0.00 إیجابي 89.2 0.75 4.46

4  3.2 36 56.8 

17 
المعرفة  یتمتع المدق 
والفهم الكافیین لمخاطر 
 قطاع التأمین وأنشطته

4 10 42 69 
 0.00 إیجابي 88.2 0.77 4.41

3.2  8 33.6 55.2 

التحق من  18  0.00 إیجابي 87.4 0.83 4.37 69 38 13 5قوم المدق 
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اسة  ة س أن لد الشر
ة خاصة  تو استثمارة م

تحتو على الحدود 
المقررة والمسموح بها 

 للمخاطر

4  10.4 30.4 55.2 

19 

التحق من  قوم المدق 
اسة  ة س أن لد الشر
ة على  وخطة أمن ورقا
تم التقید بها. ا و  التكنولوج

8 10 60 47 
 0.00 إیجابي 83.4 0.83 4.17

6.4  8 48 37.6 

20 

یتأكد من حدوث أنشطة 
ة  م المراق المستمرة لتقی

ة  ة أنظمة الرقا فا
ة. ة في الشر  الداخل

9 12 56 48 
 0.00 إیجابي 82.8 0.87 4.14

7.2  9.6 44.8 38.4 

21 
م أولي  قوم المدق بتقی

للمخاطر التي یتعرض لها 
 القطاع الذ

2 31 21 71 
 0.00 إیجابي 85.8 0.90 4.29

1.6  24.8 16.8 56.8 

22 

م أولي  قوم المدق بتقی
للمخاطر التي تتعرض لها 
ة قبل التعاقد مع  الشر

ة.  الشر

6 22 26 71 

 0.00 إیجابي 86 0.93 4.3
4.8  17.6 20.8 56.8 

23 

یتأكد المدق من وجود 
وحدة إدارة المخاطر في 
صورة  مها  ق ة و الشر

ة.  أول

4 23 51 47 

 0.00 إیجابي 82.6 0.82 4.13
3.2  18.4 40.8 37.6 

24 

یلتزم المدق بوضع 
المخاطر  الخط الخاصة 

ة  عند تخط عمل
.  التخط

2 13 48 62 
 0.00 إیجابي 87.2 0.73 4.36

1.6  10.4 38.4 49.6 

25 

یتأكد المدق من عدم 
ة في  ات للشر وجود عمل

مناط غیر مستقرة 
اً   اقتصاد

12 43 31 39 

 0.00 إیجابي 75.6 1.00 3.78
9.6  34.4 24.8 31.2 

26 

حاول المدق التعرف 
ات الخاضعة  على العمل
ة من التعقید  لدرجة عال

 في األنظمة

6 20 34 65 

 0.00 إیجابي 85.2 0.90 4.26
4.8  16 27.2 52 

  ) یتبین لنا ما یلي:19من خالل الجدول(
ات  .1 ة وتقوم على تنفیذها حسب األولو یتأكد المدق أن هناك خط وأهداف تضعها الشر

ة أعلى لصالح دائمًا  اآلراء انت .الهامة متوس  % 22.4ثم  % 76.8بنس ًا  وزن و  4.76غال
  إیجابيذو اتجاه  % 95.2نسبي 
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ة:یتأكد المدق من أن النظام المحاسبي ینسجم مع المعاییر  .2 ة  المحاسب انت بنس هنا اآلراء 
ًا  % 75.2أعلى دائمًا   وهو اتجاه موجب  % 94.2والوزن النسبي  4.71متوس  20.8ثم غال

ة وأمن مناسبین ألصول  .3 ة حما ة ومعامالتها یوفر نظام الرقا ة:الشر ضاً  المال نجد األعلى  أ
ة  اتجاه  % 92.8نسبي  ووزن  4.64متوس حسابي  % 20.8و % 64هو االتجاه نحو دائمًا بنس

  إیجابي
عزز من استقاللیته  .4 مي  ل التنظ یتأكد المدق من أن موقع دائرة التدقی الداخلي في اله

امه  اته:وق ة بواج ضا النس وزن نسبي % 64األعلى  أ   إیجابياتجاه  % 89.8 و
قة في دائرة التدقی الداخلي تتف .5 اسات المط مع القوانین  یتأكد المدق من أن الخط والس

ة  واألنظمة: ًا  %52.8 األعلىالنس متوس  % 37.6وغال ًا  اتجاه  % 88.4وزن نسبي  4.42غال
 إیجابي

ل  .6 ش ة  ة الداخل م وتوثی نظام الرقا قها تقوم بتقی قوم بتدق ة التي  یتأكد المدق من أن الشر
ة األعلى هنا دائما  ومنتظم:دور  متوس  % 28ودائمًا  % 51.2النس ًا  والوزن النسبي  4.25غال

 إیجابياتجاه  % 85
ة أثناء تنفیذ  .7 ل مستمر تطبی اإلجراءات الرقاب ش  العمل:یتأكد المدق من أن اإلدارة تراقب 

متوس  % 40وقالت دائمًا  % 50.4هنا  ًا  اتجاه  % 88.2والوزن النسبي المقابل  4.41غال
 إیجابي

عة الم على یتعرف المدق .8 ة الجار تدقی طب اتها:نافسة التي تخضع لها الشر هنا  حسا
ًا  % 51.2 متوس  % 17.6وغال اتبدرجة متوسطة    إیجابياتجاه  84والوزن النسبي  4.2 إجا

ة:یتعرف المدق على القوانین التي لها صلة وتأثیر على  .9 ة  الشر دائمًا وهي  األعلىالنس
متوس حسابي  % 16ثم  % 71.2  اتجاه موجب  %90.8والوزن النسبي  4.54بدرجة متوسطة 

ة  .10 ة والمصروفات المقابلة لها هنا النس انت  األعلىحاول المدق فهم مصادر إیرادات الشر
متوس  % 28.8و % 68دائمًا  ًا   إیجابياتجاه  % 93 والوزن النسبي 4.65غال

ة حاول المد .11 ة النس س لها الرئ ة ومصادر تمو ل المالي للشر  75.2 األعلىق معرفة اله
متوس حسابي  % 23.2ودائمًا  % ًا   إیجابياتجاه  % 95والوزن النسبي  4.75غال
یتأكد المدق من تواف األهداف التي وضعتها اإلدارة مع أهداف األقسام والخط  .12

ة ة األعلى دائاالستراتیج ًا  % 47.2مًا : هنا النس والوزن النسبي  4.27متوس  % 33.6وغال
 إیجابي % 85.4

ة وتعدیلها عند الحاجة.  .13 الفحص الدور لوظائف األنشطة الرقاب یتأكد من أن اإلدارة تقوم 
ًا  % 36ودائمًا  % 39.2توزعت اآلراء هنا  بي بدرجة متوسطة والمتوس الحسا % 24.8وغال

 .یجابيإجاه ات % 81.2بوزن نسبي  4.06
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ة  .14 ة النس  44 األعلىعمل المدق الخارجي مع الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في الشر
متوس  % 28.8ودائمًا  % ًا   .إیجابي % 82.8والوزن النسبي  4.14غال
التأكید من تواف  .15 المختلفة مع أهداف  لألقسام اإلدارةالتي وضعتها  األهدافقوم المدق 

ة  ة والخط االستراتیج ة  المخاطر: إلدارةالشر ًا  % 33.6ثم  % 40اتجاه دائمًا  األعلىالنس غال
 .یجابيإ % 80.2والوزن النسبي  4.01توس م

مات الصادرة عن هیئة  .16 ة مع تعل ة الشر التأكد من انسجام ومالئمة استراتیج قوم المدق 
م قطاع  ة و  التأمینتنظ :الجهات الرسم ة  األخر ًا  % 36ثم  % 56.8اتجاه دائمًا  األعلىالنس غال

 .یجابيإ % 89.2والوزن النسبي  4.46والمتوس 
المعرفة والفهم الكافیین لمخاطر قطاع  .17 ة  وأنشطته: التأمینیتمتع المدق   55.2 األعلىالنس
متوس  % 30.4واالتجاه دائمًا  % ًا    إیجابيالنسبي اتجاه  الوزن  % 88.2و 4.37غال
ة خاصة تحتو على الحدود  .18 تو اسة استثمارة م ة س التحق من أن لد الشر قوم المدق 

ة  متوس حسابي  % 30.4ودائمًا  % 55.2 األعلىالمقررة والمسموح بها للمخاطر النس ًا  غال
 إیجابي % 87.4والوزن النسبي  4.37

التحق من  .19 اسة  لد أنقوم المدق  ة س ا  وخطة أمنالشر ة على التكنولوج تم التقیدورقا  و
ة  ًا   %48 األعلىبها النس متوس  % 37.6وغال  إیجابي % 83.4والوزن النسبي  4.17دائمًا 

ة.  .20 ة في الشر ة الداخل ة أنظمة الرقا فا م  ة المستمرة لتقی یتأكد من حدوث أنشطة المراق
ًا  اتجاه غال ة األعلى  متوس  % 38.4و % 44.8النس  % 82.8والوزن النسبي  4.17دائمًا 

 إیجابياتجاه 
م أولي للمخاطر التي یتعرض لها القطاع  .21 :قوم المدق بتقی ان  الذ  % 56.8االتجاه 

 إیجابي % 85.8بوزن نسبي  4.29بدرجة متوسطة والمتوس الحسابي  % 24.8ودائمًا 
ان  .22 ة االتجاه  ة قبل التعاقد مع الشر م أولي للمخاطر التي تتعرض لها الشر قوم المدق بتقی

متوس  % 20.8و % 56.8نحو دائمًا  ًا   إیجابياتجاه  % 86والوزن النسبي  4.3غال
صورة  .23 مها  ق ة و ة االتجاهیتأكد المدق من وجود وحدة إدارة المخاطر في الشر نحو  أول

ًا  متوس  % 37.6ثم  % 40.8غال  إیجابي % 82.6والوزن النسبي  4.13دائمًا 
ة  .24 . النس ة التخط المخاطر عند تخط عمل  األعلىیلتزم المدق بوضع الخط الخاصة 

 إیجابي % 87.2والوزن النسبي  4.36متوس  % 49.6دائمًا 
ة في مناط غیر مستقرة  .25 ات للشر ًا:یتأكد المدق من عدم وجود عمل ة  اقتصاد والنس

لیها دائماً  % 34.4بدرجة متوسطة  األعلى والوزن النسبي  3.78متوس حسابي  % 31.2 و
 إیجابي % 75.6
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ة  .26 ة من التعقید في األنظمة النس ات الخاضعة لدرجة عال حاول المدق التعرف على العمل
متوس حسابي  % 27.2ودائمًا  % 52 األعلى ًا    إیجابي % 85.2سبي الوزن الن 4.26غال

م ایجابي االتجاه  نتیجة : تدل نتائج الجدول الساب على تأكید أفراد عینة الدراسة على تقی
ات التأمین وهناك  ة ذات الصلة عند تدقی شر م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی لمتطل

قوم أفراد العینة تقارب في أراء العاملین حول هذه المتغیرات وهذا المتغیرات ذات داللة  ة  معنو
 استخدامها.

 
ة لمتغیرات المحور  -  2،1   :الثانيالدراسة الوصف

ات  م المخاطر عند تدقی شر   .التأمینقوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی
ة  تضمن المحاور الفرع ة:و   التال

  :المحور الفرعي األول - 1،2،1      

إجراء لتقیلجأ المدق إلى االستفسارات  ن  ات من اإلدارة واآلخر م المخاطر عند تدقی شر ی
  .التأمین

  
  ):20جدول رقم (

راء عینة الدراسة نحو اللجوء لالستفسارات من اإلدارة آالتوزع النسبي والمتوس واتجاه  یبین
إجراء لتق ن  ات واآلخر م المخاطر عند تدقی شر   التأمینی

  
نادرًا 
  جداً 

 نادراً 
بدرجة 
 متوسطة

اً   المتوس دائماً  غال
االنحراف 
ار   المع

الوزن 
النسبي 

% 
 االتجاه

ة الداللة  معنو
ة  الحساب

1  

ستفسر المدق من 
لفین  أولئك الم

ة لفهم البیئة  الرقا
التي یتم فیها إعداد 

ة انات المال  الب

  4 32 89 

 0.00 إیجابي 93.6 0.533 4.68

   3.2 25.6 71.2 

2 

المدق على  حصل
المعلومات من خالل 
االستفسار الموجهة 
إلى موظفي التدقی 

الداخلي حول 
 المخاطر

  6 44 75 

 0.00 إیجابي 91 0.588 4.55

   4.8 35.2 60 
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3 

ستفسر المدق من 
موظفي التدقی 

ة  الداخلي في الشر
عن تجاوب اإلدارة 
مع النتائج التي 
تتوصل لها دائرة 

 الداخليالتدقی 

  19 29 77 

 0.00 إیجابي 89.2 0.746 4.46

   15.2 23.2 61.6 

4 

سأل المدق 
ین  الموظفین المشار
في تسجیل معامالت 

معقدة عن مد 
ار  ة اخت مناس

اسات  وتطبی س
ة معینة لذلك  محاسب

  19 53 53 

 0.00 إیجابي 85.4 0.711 4.27

   15.2 42.4 42.4 

5 

المدق قوم 
االستفسار عن 

الدعاو المرفوعة 
ة من  على الشر
المستشار القانوني 

 الداخلي

   36 89 

 0.00 إیجابي 94.2 0.455 4.71

    28.8 71.2 

6 

حصل المدق على 
معلومات من 

المستشار القانوني 
الداخلي عن امتثال 

ة للقوانین  الشر
واألنظمة وااللتزامات 

اء العمل  مع شر

 
1 3 49 71 

 0.00 إیجابي 90.6 0.59 4.53

  
0.8 2.4 39.2 56.8 

7 

ستفسر المدق من 
المدققین الداخلیین في 
انوا  ما إذا  ة ف الشر

عة  متا قومون 
ة  عناصر الرقا

مونه من  ق ة و الداخل
 حین آلخر

  11 39 75 

 0.00 إیجابي 90.2 0.655 4.51

   8.8 31.2 60 
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 ) ما یلي:20الجدول (یبین 

ة  )1 انات المال ة لفهم البیئة التي یتم فیها إعداد الب الرقا لفین  ستفسر المدق من أولئك الم
ة األعلى دائمًا  ه  % 61.42النس ل متوس حسابي  % 25.6و ًا  والوزن  4.68غال

 اتجاه إیجابي  % 93.6النسبي 
الموجهة إلى موظفي التدقی الداخلي حصل المدق على المعلومات من خالل االستفسار  )2

ة اعلى دائمًا تفعل ذلك ثم  % 60.0حول المخاطر: إن  متوس  % 35.2نس ًا  غال
 إیجابي % 91وزن نسبي  4.55حسابي 

ة عن تجاوب اإلدارة مع النتائج التي  )3 ستفسر المدق من موظفي التدقی الداخلي في الشر
ة تتوصل لها دائرة التدقی الداخلي ال اتجاه دائما بنس ان  ًا  % 61.6رأ األعلى  وغال

ة   % 89.2والوزن النسبي  4.27متوس  % 23.2بنس
ار  )4 ة اخت ین في تسجیل معامالت معقدة عن مد مناس سأل المدق الموظفین المشار

ة  ًا ودائمًا بنس ة معینة لذلك تساوت اآلراء نحو غال اسات محاسب  % 42.4وتطبی س
  % 85.4بوزن نسبي  4.27 والمتوس

ة من المستشار القانوني الداخلي:  )5 االستفسار عن الدعاو المرفوعة على الشر قوم المدق 
ة األعلى دائمًا  متوس  % 28.8و % 71.2النس ًا   % 94.2والوزن النسبي  4.71غال

 إیجابي االتجاه
ة للقوانین حصل المدق على معلومات من المستشار القانوني الداخلي عن ا )6 متثال الشر

ة األعلى  اء العمل النس ًا  % 39.2دائمًا و % 56.8واألنظمة وااللتزامات مع شر غال
 إیجابي االتجاه % 90.6بوزن نسبي 

عة عناصر  )7 متا قومون  انوا  ما إذا  ة ف ستفسر المدق من المدققین الداخلیین في الشر
مونه من حین آلخر  ق ة و ة الداخل ة األعلى النالرقا ًا  % 31.2دائمًا و % 60س غال

 إیجابي االتجاه % 90.2والوزن النسبي  4.51متوس 
م ایجابي االتجاه بلجوء    نتیجة : تدل نتائج الجدول الساب على تأكید أفراد عینة الدراسة على تقی

م المخاطر عند تدقی  إجراء لتقی ن  ات التأمین.المدق إلى االستفسارات من اإلدارة واآلخر  شر
قوم أفراد  ة  وهناك تقارب في أراء العاملین حول هذه المتغیرات وهذا المتغیرات ذات داللة معنو

استخدامها.   العینة 
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  المحور الفرعي الثاني: -  2،2،1         
ات التأمین. م المخاطر عند تدقی شر ة من أجل تقی  ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل

  ):21(جدول رقم 
ة  یبین التوزع النسبي والمتوس واتجاه آراء عینة الدراسة نحو استخدام المدق اإلجراءات التحلیل

ات التأمین م المخاطر عند تدقی شر   من أجل تقی

 
نادرًا 
 جداً 

 نادراً 
بدرجة 
 متوسطة

اً  ار  المتوس دائماً  غال  االنحراف المع
الوزن 

 النسبي %
 االتجاه

ة  معنو
 الداللة 

1  
ة تكشف  اإلجراءات التحلیل

عن وجود معامالت وأحداث 
ة  غیر عاد

  8 51 66 
 0.00 إیجابي 89.2 0.616 4.46

   6.4 40.8 52.8 

2 

ة  تحدد اإلجراءات التحلیل
الغ ونسب  وجود م

واتجاهات قد تشیر إلى أمور 
ة للتدقی النس  لها دالالت 

  22 34 69 

 0.00 إیجابي 87.6 0.769 4.38

   17.6 27.2 55.2 

3 

حدد المدق عالقات غیر 
ة أو غیر متوقعة  عاد
استخدامه اإلجراءات 

ة  التحلیل

  9 50 66 

 0.00 إیجابي 89.2 0.629 4.46

   7.2 40 52.8 

4 

ة  قارن المدق النسب المال
ة للعمیل مع  س الرئ

متوسطات النشا الذ 
ه   عمل ف

 
1 3 59 62 

 0.00 إیجابي 89.2 0.589 4.46

  
0.8 2.4 47.2 49.6 

5 
ة  قدر المدق قدرة الشر
استخدامه  على االستمرار 
ة ة األول  لإلجراءات التحلیل

  12 47 66 
 0.00 إیجابي 88.6 0.664 4.43

   9.6 37.6 52.8 

6 

ة  حساب نس قوم المدق 
ة  الدین إلى ح الملك
ات  قارنها مع الشر و

 الناجحة في صناعة التأمین

  20 44 61 

 0.00 إیجابي 86.6 0.738 4.33

   16 35.2 48.8 

7 
ستخدم المدق اإلجراءات 

ض  ة لتخف التحلیل
ة ارات التفصیل  االخت

 
11 16 37 61 

 0.00 إیجابي 83.6 0.97 4.18

  
8.8 12.8 29.6 48.8 

8 

ستخدم المدق اإلجراءات 
م  إجراءات لتقی ة  التحلیل

المخاطر تساعده في الكشف 
ن على علم  عن جوانب لم 

 
4 19 42 60 

 0.00 إیجابي 85.2 0.834 4.26

  
3.2 15.2 33.6 48 
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 بها

9 

ة  تعطي اإلجراءات التحلیل
م المخاطر  إجراءات لتقی

ة وغیر  للمدق معلومات مال
ة  مال

1 3 22 49 50 

 0.00 إیجابي 83 0.852 4.15
0.8  2.4 17.6 39.2 40 

10 

التحق من  قوم المدق 
ة التأمین بتوفر  التزام شر
السیولة ضمن الحدود 

ات  ة المطال ة لتغط المطلو
 دون تأخیر

1 8 17 50 49 

 0.00 إیجابي 82 0.923 4.1
0.8  6.4 13.6 40 39.2 

11 
المالءة یدرس المدق 

ة التأمین عن  ة لشر المال
 طر نسب السیولة وغیرها

1 9 9 58 48 
 0.00 إیجابي 82.8 0.895 4.14

0.8  7.2 7.2 46.4 38.4 

12 

قارن المدق النسب 
ة  للتحق من التزام الشر

ة المعتمدة  ل اسة التمو الس
 لدیها

 
5 18 49 53 

 0.00 إیجابي 84 0.833 4.2

  
4 14.4 39.2 42.4 

 ) ما یلي:21یبین الجدول (

ة : بینت النتائج أنه  دائمًا  .1 ة عن وجود معامالت وأحداث غیر عاد تكشف اإلجراءات التحلیل
ة  فعل ذلك بنس ة  % 52.8ما  ًا بنس اتجاه  % 89.2والوزن النسبي  4.46متوس  % 40.8وغال

ار  م عدم وجود تشتت في اآلراء حیث االنحراف المع    0.61إیجابي مع مالحظة أن الق
ة تحدد  .2 النس الغ ونسب واتجاهات قد تشیر إلى أمور لها دالالت  ة وجود م اإلجراءات التحلیل

اتجاه الرأ دائمًا  ة األعلى  ًا ومتوس حسابي  % 27.2و % 55.2للتدقی : النس  4.38غال
 إیجابي % 87.6والوزن النسبي 

استخدامه اإلجراءات  .3 ة أو غیر متوقعة  ة : االتجاه حدد المدق عالقات غیر عاد التحلیل
متوس حسابي  % 40دائمًا و % 52.8 ًا   % 89.2والوزن النسبي  4.46غال

ة  .4 ه : النس عمل ف ة للعمیل مع متوسطات النشا الذ  س ة الرئ قارن المدق النسب المال
ان دائمًا  ًا بوزن نسبي  % 47.2و % 49.6األعلى التجاه اآلراء   إیجابي % 89.2غال

ة قدر الم .5 ة: النس ة األول استخدامه لإلجراءات التحلیل ة على االستمرار  دق قدرة الشر
االتجاه دائمًا و % 52.8األعلى  متوس  % 37.2ان  ًا   % 88.6والوزن النسبي  4.43غال

 إیجابي االتجاه
ات الناجحة في صناعة  .6 قارنها مع الشر ة و ة الدین إلى ح الملك حساب نس قوم المدق 
انت ال ة األعلى  متوس  %35.6دائمًا و %48.8تأمین: النس ًا    %86.6بوزن نسبي  4.433غال
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ة األعلى دائمًا  .7 ة النس ارات التفصیل ض االخت ة لتخف ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل
متوس حسابي  % 29.6و % 48.8 ًا   اتجاه موجب % 83.6والوزن النسبي  4.26غال

م المخاطر تساعده في الكشف عن جوانب ستخدم المدق اإلج .8 إجراءات لتقی ة  راءات التحلیل
ة  ة األعلى لصالح االتجاه دائمًا بنس ن على علم بها : النس متوس  % 33.6و % 48لم  ًا  غال

 % 85.2والوزن النسبي  4.26حسابي 
ة  .9 م المخاطر للمدق معلومات مال إجراءات لتقی ة  ة: تعطي اإلجراءات التحلیل وغیر مال

ة األعلى  ًا والمتوس الحسابي  % 39.2دائمًا و % 40النس  إیجابي % 83بوزن نسبي  4.15غال
ة  .10 ة لتغط ة التأمین بتوفر السیولة ضمن الحدود المطلو التحق من التزام شر قوم المدق 

ة  ًا بنس ة األعلى في اتجاه غال ات دون تأخیر: النس  % 39.2ة ثم دائمًا بنس % 40المطال
 % 82والوزن النسبي  4.1متوس حسابي 

ة التأمین عن طر نسب السیولة وغیرها: االتجاه األعلى  .11 ة لشر یدرس المدق المالءة المال
ة  ًا بنس  إیجابي االتجاه % 82.8والوزن النسبي  % 46.4نحو غال

ة الم .12 ل اسة التمو الس ة  ة قارن المدق النسب للتحق من التزام الشر عتمدة لدیها: النس
ة  ًا والمتوس الحسابي  % 39.2ثم  % 42.4األعلى التجاه دائمًا بنس  84والوزن النسبي  4.2غال

 اتجاه إیجابي %
م ایجابي االتجاه  نتیجة : تدل نتائج الجدول الساب على تأكید أفراد عینة الدراسة على تقی

ة من أجل تقی ات التأمین.الستخدام المدق اإلجراءات التحلیل  م المخاطر عند تدقی شر
قوم أفراد  ة  وهناك تقارب في أراء العاملین حول هذه المتغیرات وهذا المتغیرات ذات داللة معنو

استخدامها   العینة 
 المحور الفرعي الثالث- 3،2،1        

م ا إجراء لتقی ش  ات یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت   التأمینلمخاطر عند تدقی شر
  ):22جدول رقم (

ش  یبین التوزع النسبي والمتوس واتجاه آراء عینة الدراسة نحو لجوء المدق إلى المالحظة والتفت
ات التأمین م المخاطر عند تدقی شر   إجراء لتقی

اً  بدرجة متوسطة نادراً  نادرًا جداً     المتوس دائماً  غال
 

ار   االتجاه الوزن النسبي % االنحراف المع
ة  معنو
 الداللة

1  

قوم المدق 
التحق من 
ة  التزام الشر
اسة  الس

االستثمارة 

 
2 23 51 49 

 0.00 إیجابي 83.6 0.78 4.18
  

1.6 18.4 40.8 39.2 
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 الموضوعة

2 

یتأكد المدق 
من وجود 
خطة إدارة 
مخاطر في 

ة تشمل  الشر
افة مخاطر 
تم  التأمین و
مراجعتها 

ل مستمر  ش
 ومنتظم

 
4 19 51 51 

 0.00 إیجابي 83.8 0.81 4.19

  
3.2 15.2 40.8 40.8 

3 

تستند خطة 
نشا التدقی 
على تحدیث 
م  عة وتقی ومتا

المخاطر 
ل دور  ش
ة  في الشر

3 17 20 42 43 

 0.00 إیجابي 76.8 1.11 3.84
2.4  13.6 16 33.6 34.4 

4 

حاول المدق 
التعرف على 
اتصاالت 
ة  الشر

ات  الشر
األخر والتي 
قد تشیر إلى 

وجود 
الت  مش

ة  ومخاطر مال

6 12 18 43 46 

 0.00 إیجابي 77.8 1.15 3.89
4.8  9.6 14.4 34.4 36.8 

5 

الح المدق 
مد التزام 

اإلدارة 
والموظفین 
النزاهة 
واألخالق 
وٕادراكهم 
اسات  للس
ة  األخالق
للعمل في 

1 9 8 42 65 

 0.00 إیجابي 85.8 0.93 4.29
0.8  7.2 6.4 33.6 52 
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ة  الشر

6 

یتأكد المدق 
من مد 
امتالك 
موظفي 
ة  الشر
المعرفة 
والمهارة 
والتدرب 
ألداء 

 وظائفهم.

1 12 5 26 81 

 0.00 إیجابي 87.8 0.99 4.39
0.8  9.6 4 20.8 64.8 

7 

یتأكد المدق 
من أن 

التوصیف 
في موث  الوظ

ع ومتوفر  لجم
الموظفین في 

ة  الشر

1 3 18 39 64 

 0.00 إیجابي 86 0.86 4.3
0.8  2.4 14.4 31.2 51.2 

8 

یتأكد المدق 
من أّنه یتم 
تحلیل أداء 
اإلدارة دورًا 
لتحدید واألخذ 
ار  عین االعت

النتائج 
والمخاطر 

ذات العالقة 
لكل من 
ة  الشر
ومستو 
 األنشطة

2 4 17 47 55 

 0.00 إیجابي 83.8 0.90 4.19

1.6  3.2 13.6 37.6 44 

9 

یتأكد المدق 
من أن لد 

اإلدارة 
الوسائل 

والمعلومات 
ة  ة لمراق الكاف
أداء مقدمي 

2 15 12 33 62 

 إیجابي 82.2 1.101 4.11

0.00 

1.6  12 9.6 26.4 49.6 0.00 
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الخدمات في 
ة  الشر

10 

یتأكد المدق 
ات  من اآلل
والحوافز 
موضوعة 
م  لتقد

الموظفین 
ات  توص
لتحسین 
ات  عمل
ة  الشر

2 15 9 72 27 

 0.00 إیجابي 77.2 0.948 3.86
1.6  12 7.2 57.6 21.6 

11 

حث المدق  ی
ان  ما إذا  ف
لد اإلدارة 
الوسائل 

والمعلومات 
ة  الكاف
إلرضاء 

العمالء وتلقى 
هم او  ش

5 10 41 38 30 

 0.00 إیجابي 72.6 1.063 3.63
4  8 32.8 30.4 24 

12 

ُتعتمد سیرة 
ونزاهة مجلس 
ار  اإلدارة و
العاملین في 

ة  الشر
أساس 
لتحدید 

المخاطر التي 
ة  تواجها الشر

2 11 19 55 38 

 0.00 إیجابي 78.6 0.977 3.93
1.6  8.8 15.2 44 30.4 

13 

یتحق المدق 
من أن 

المستندات 
ات  والمطال

قدمها التي 
العمالء تتمتع 
ة  الموثوق

ة  الكاف

6 5 20 54 39 

 0.00 إیجابي 78.6 1.033 3.93
4.8  4 16 43.2 31.2 
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ة  .1 اسة االستثمارة الموضوعة النس الس ة  التحق من التزام الشر ًا  األعلىقوم المدق  اتجاه غال
متوس حسابي  % 39.2و % 40.8 اتجاه  % 83.6والوزن النسبي المقابل  4.18دائمًا 
 إیجابي

افة مخاطر  .2 ة تشمل  تم مراجعتها  التأمینیتأكد المدق من وجود خطة إدارة مخاطر في الشر و
ل مستمر ومنتظم الرا  ة واحدة  األعلىش ًا بنس  4.19والمتوس  % 40.8اتجاه دائمًا وغال

  % 83.8بوزن نسبي 
ة  .3 ة النس ل دور في الشر ش م المخاطر  عة وتقی تستند خطة نشا التدقی على تحدیث ومتا

متوس حسابي  % 33.6و دائماً  % 34.4 األعلى ًا  اتجاه  % 76.8والوزن النسبي  3.84غال
  إیجابي

ات األخر والتي قد تشیر إلى وجود  .4 الشر ة  حاول المدق التعرف على اتصاالت الشر
ة  الت ومخاطر مال ضأمش متوس  % 34.4و % 36.8دائمًا  األعلىاالتجاه  أ ًا   3.89غال

 إیجابياتجاه  % 77.8والوزن النسبي 
النزاهة واألخالق وٕاد .5 ة للعمل الح المدق مد التزام اإلدارة والموظفین  اسات األخالق راكهم للس

ةفي  ة النس ة  األعلى الشر  % 85.8 والوزن النسبي 4.29و % 52للرأ هي دائمًا بنس
  إیجابي

ة  .6 ة المعرفة والمهارة والتدرب ألداء وظائفهم. النس یتأكد المدق من مد امتالك موظفي الشر
 % 87.8ي بوزن نسب 4.39دائمًا والمتوس الحسابي  % 64.8 األعلى

ة االتجاه  .7 ع الموظفین في الشر في موث ومتوفر لجم  األعلىیتأكد المدق من أن التوصیف الوظ
ة  متوس حسابي  % 31.2و % 51.2نحو دائمًا بنس ًا   % 86والوزن النسبي  4.3غال

 االتجاه إیجابي
عین  .8 ار النتائج والمخاطر یتأكد المدق من أّنه یتم تحلیل أداء اإلدارة دورًا لتحدید واألخذ  االعت

ة  ة ومستو األنشطة النس  % 44في اتجاه الرأ دائمًا  األعلىذات العالقة لكل من الشر
متوس  % 37.6و ًا    % 83.8والوزن النسبي  4.19غال

ةیتأكد المدق من أن لد اإلدارة الوسائل  .9 ة أداء مقدمي الخدمات في  والمعلومات الكاف لمراق
ة: ة الن الشر  82.2والوزن النسبي  4.11والمتوس الحسابي  % 49.6االتجاه دائمًا  األعلىس

 إیجابي %
ات  .10 ات لتحسین عمل م الموظفین توص ات والحوافز موضوعة لتقد یتأكد المدق من اآلل

ة  ة النس ة أالتجاه الر  األعلىالشر ًا بنس متوس حسابي  % 21.6و % 57.6 غال دائما 
 إیجابينسبي  وزن  77.2و 3.86
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ان لد اإلدارة الوسائل  .11 ما إذا  حث المدق ف ةی إلرضاء العمالء وتلقى  والمعلومات الكاف
ة  هم النس او ًا  % 32.8متوسطة  جهة بدرجةللرأ في  األعلىش متوس  % 30.4وغال

  % 72.6والوزن النسبي  3.63
ار العاملین اإلدارة ونزاهة مجلسُتعتمد سیرة  .12 أساس لتحدید المخاطر التي في الشر  و ة 

ة  ة النس ًا ثم  % 44األعلى تواجها الشر متوس حسابي  % 30.4غال والوزن  3.93دائمًا 
 موجب % 78.6النسبي 

ة  .13 ة الكاف الموثوق قدمها العمالء تتمتع  ات التي  یتحق المدق من أن المستندات والمطال
ة  ًا  األعلىالنس  اتجاه موجب % 78.6بوزن نسبي  3.93س والمتو  % 43.2اتجاه غال

م ایجابي االتجاه بلجوء  نتیجة : تدل نتائج الجدول الساب على تأكید أفراد عینة الدراسة على تقی
ات التأمین. م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش   المدق إلى المالحظة والتفت

قوم أفراد وهناك تقارب في أراء العاملین حول هذه المتغیرات وهذا  ة  المتغیرات ذات داللة معنو
استخدامها    العینة 

ل محور  ة الفرز على متوسطات  حوثین تم إجراء عمل ة المحاور الثالثة في أراء الم مقارنة أهم و
ة   فرعي وحصلنا على النتائج التال

  ):23جدول رقم (
قومعینة الدراسة  آراءیبین المتوس واتجاه  م المخاطر المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتق نحو  ی

ات    التأمینعند تدقی شر

  
المتوس 
 الحسابي

االنحراف 
ار   المع

الوزن 
 النسبي 

 االتجاه

یلجأ المدق إلى االستفسارات 
إجراء  من اإلدارة واآلخرن 
م المخاطر عند تدقی  لتقی

ات   .التأمینشر

4.53 .38 90 %  إیجابي   

ستخدم المدق اإلجراءات 
م المخاطر  ة من أجل تقی التحلیل

ات   .التأمینعند تدقی شر
4.30 .52  86 %   إیجابي 

یلجأ المدق إلى المالحظة 
م المخاطر  إجراء لتقی ش  والتفت

ات   .التأمینعند تدقی شر
4.05 .66  81 %   إیجابي 
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حوثین حول 23یبین الجدول ( یلجأ المدق إلى االستفسارات من اإلدارة واآلخرن ) أن متوس أراء الم
ة واستخدام من قبلهم حیث المتوس  ات التأمین هو األكثر أهم م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی

ار صغیر  4.53 انحراف مع ة من أجل  0.38و ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل ثم محور الفرعي 
ات م المخاطر عند تدقی شر متوس  تقی ار وا 4.30التأمین  ) (التشتت ضعیف 0.52نحراف مع

ات  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش  وأخیرًا المحور الفرعي یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت
متوس  ار  4.05التأمین  ات أفراد عینة الدراسة  0.66وانحراف مع یدل على عدم تشتت في ایجا
   حول هذا المحور

ة لمتغیرات المحور الثالث: -3،1        الدراسة الوصف
ات التأمین. ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی   المحور الثالث یتعل 

  ):24جدول رقم (
م  اإلجراءات الالزمة لتقی ام المدق  یبین التوزع النسبي والمتوس واتجاه آراء عینة الدراسة نحو ق

ة  ات التأمیناالستجا   للمخاطر عند تدقی شر

   
نادرًا 
  جداً 

 نادراً 
بدرجة 
 متوسطة

اً   المتوس دائماً  غال
االنحراف 
ار   المع

الوزن 
النسبي 

% 
 االتجاه

ة  معنو
 الداللة

1  

ة  ام الشر یتأكد المدق من ق
فیلة للحد  بوضع إجراءات 
أ بها أل  من المخاطر المتن
ة  خدمة جدیدة تنو الشر

ام بها.  الق

  22 31 72 

 0.00 إیجابي 88 0.773 4.4

   17.6 24.8 57.6 

2 
یتأكد المدق من تنفیذ 
ة لتجنب  األنشطة الرقاب

ة  المخاطر في الشر

  24 56 45 
 0.00 إیجابي 83.4 0.727 4.17

   19.2 44.8 36 

3 

یتأكد المدق من وجود 
خطو اتصال فعالة للتقرر 
ه فیها في  عن األخطاء المشت

ة  الشر

 
2 32 63 28 

 0.00 إیجابي 78.8 0.738 3.94

  
1.6 25.6 50.4 22.4 

4 

ة  یتأكد المدق من استجا
ات المدققین  اإلدارة للتوص
ة  الداخلیین والخارجیین لتقو

ة ة ة في الشر  نظام الرقا

 
13 21 37 54 

 0.00 إیجابي 81.2 1.01 4.06

  
10.4 16.8 29.6 43.2 

5 
یتأكد المدق من أن هنالك 
ة  ات لكشف عیوب الرقا اآلل
ة والتقرر عنها لإلدارة  الداخل

  15 57 53 
 0.00 إیجابي 86 0.675 4.3

   12 45.6 42.4 
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ا  العل

6 
ة بتوثی  تقوم اإلدارة في الشر

الغ المدق  ل خطأ وٕا
 لتحدید أهمیته

 
2 19 49 55 

 0.00 إیجابي 85.2 0.772 4.26

  
1.6 15.2 39.2 44 

7 
عة وتدقی  متا قوم المدق 
خروقات العمالء لشرو 

 عقود التأمین

 
1 4 65 55 

 0.00 إیجابي 87.8 0.594 4.39

  
0.8 3.2 52 44 

8 
یتأكد المدق من حجز 

صات لمواجهة الخسائر  تخص
 الناجمة عن مخاطر التشغیل

 
2 16 41 66 

 0.00 إیجابي 87.4 0.768 4.37

  
1.6 12.8 32.8 52.8 

9 

عة تنفیذ  متا قوم المدق 
طرق التعامل مع المخاطر 

ات ال ة وٕاصدار توص تشغیل
  انحرافألمعالجة 

  15 52 58 

 إیجابي 86.8 0.685 4.34

0.00 

   12 41.6 46.4 0.00 

10 

یتم المقارنة بین التكلفة 
ل بدیل  والعائد للتعامل مع 

من بدائل التعامل مع 
ار  ة الخت المخاطر التشغیل

 أفضل البدائل

1 5 36 33 50 

 0.00 إیجابي 80.2 0.963 4.01
0.8  4 28.8 26.4 40 

11 

ان  ما إذا  حث المدق ف ی
ة خطة طوار  لد الشر
لمواجهة أ مخاطر غیر 

ة  محسو

1 3 11 72 38 

 0.00 إیجابي 82.8 0.737 4.14
0.8  2.4 8.8 57.6 30.4 

12 

ة  ام شر یتحق المدق من ق
ات  التأمین لد شر التأمین 
وسیلة لتقاسم  إعادة التأمین 

ة  المخاطر التشغیل

1 
 

4 52 68 

 0.00 إیجابي 89.8 0.643 4.49
0.8  

 
3.2 41.6 54.4 

13 

ام اإلدارة  یتأكد المدق من ق
ة مع  اتخاذ اإلجراءات المناس
ة التي  مخالفات موظفي الشر

بلغ عنها  تشفها المدق و

4 4 8 45 64 

 0.00 إیجابي 85.8 0.957 4.29
3.2  3.2 6.4 36 51.2 

14 

النظر في خط یتم إعادة 
ة والتدقی دورًا للوصول  الرقا
م الدقی إلجراءات  إلى التقی

ة واكتشاف مخاطر  الرقا

 
3 27 58 37 

 0.00 إیجابي 80.6 0.782 4.03

  
2.4 21.6 46.4 29.6 

15 
ة عن  قدم المدق تقارر دور

م المخاطر إلى  نتائج تقی
 مجلس اإلدارة

2 7 10 61 44 
 0.00 إیجابي 82 0.911 4.1

1.6  5.6 8 48.8 35.2 
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16 

م  قدم المدق تقرر عن تقی
ة الضوا  فاءة وفعال

الموضوعة لمواجهة المخاطر 
 إلى مجلس اإلدارة

1 11 15 55 43 

 0.00 إیجابي 80.4 0.946 4.02
0.8  8.8 12 44 34.4 

17 

مراجعة الخط  قوم المدق 
ات  اسات واالستراتیج والس

ة للمخاطر  المعتمدة لالستجا
ة وطرق مواجهتها  في الشر

1 10 18 59 37 

 0.00 إیجابي 79.4 0.915 3.97
0.8  8 14.4 47.2 29.6 

18 

شارك المدق الداخلي في 
وضع الضوا الالزمة للحد 

من المخاطر المتعلقة 
ة واألزمات  ع الكوارث الطب
 واألحداث الطارئة المحتمل

 حدوثها

 
7 25 60 33 

 0.00 إیجابي 79 0.831 3.95

  
5.6 20 48 26.4 

19 

یتأكد المدق من أن اإلدارة 
ات  تقوم بتنفیذ التوص

والمقترحات التي قدمها لتقلیل 
 أو تجنب المخاطر

1 13 21 42 48 

 0.00 إیجابي 79.6 1.024 3.98
0.8  10.4 16.8 33.6 38.4 

20 

م االقتراحات  قوم المدق بتقد
ات  والوسائل والسبل واآلل
ة للتعامل مع أوجه  المناس

 المخاطر المختلفة

  24 56 45 

 0.00 إیجابي 83.4 0.727 4.17

   19.2 44.8 36 

21 

ُضّمن المدق تقرره الذ 
یرفعه إلى الهیئة العامة 

المخاطر التي تتعرض لها 
ة والقطاع  الشر

9 10 11 60 35 

 0.00 إیجابي 76.4 1.146 3.82
7.2  8 8.8 48 28 

22 

مة للمدق  تؤثر المخاطر المق
ل أنواع إجراءات  على 
التدقی التي سیتم أداؤها 

ما بینها  والجمع ف

 
3 20 55 47 

 0.00 إیجابي 83.4 0.78 4.17

  
2.4 16 44 37.6 

23 

ارات  ن للمدق أداء اخت م
ة  أو إجراءات ألنظمة الرقا

ة في تارخ مرحلي أو  أساس
ة الفترة حسب درجة  في نها

مة  المخاطرة المق

  2 48 75 

 0.00 إیجابي 91.6 0.526 4.58

   1.6 38.4 60 

24 
حدد المدق نطاق إجراء 

ة  عد النظر في األهم التدقی 
مة  ة والمخاطر المق النسب

 
2 17 36 68 

 إیجابي 87.8 0.782 4.39
0.00 

  
1.6 13.6 28.8 54.4 0.00 
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ودرجة التأكید التي یخط 
 علیها المدق للحصول

25 
یوسع المدق عمومًا نطاق 
إجراءات التدقی مع زادة 
 مخاطر األخطاء الجوهرة

 
2 10 31 82 

 0.00 إیجابي 90.8 0.713 4.54
  

1.6 8 24.8 65.6 

26 
عمل المدق على الحصول 

تدقی أكثر إقناعًا على أدلة 
م أعلى للمخاطر  سبب تقی

 
1 17 35 72 

 0.00 إیجابي 88.4 0.754 4.42

  
0.8 13.6 28 57.6 

27 

ة األدلة  م یزد المدق من 
حصل على أدلة تكون  و

م  سبب تقی مالئمة أو موثوقة 
 أعلى للمخاطر

 
6 8 37 74 

 0.00 إیجابي 88.6 0.817 4.43

  
4.8 6.4 29.6 59.2 

28 

م المدق مخاطر التدقی  ق
ل منخفض ألنه  ش المقبولة 
ون أكثر تأكدًا  أن  یرغب 
ة للعمیل  من أن القوائم المال

ال تحتو على أخطاء 
 جوهرة

 
5 20 46 54 

 0.00 إیجابي 83.8 0.849 4.19

  
4 16 36.8 43.2 

29 

م أو  ضع المدق توقعات للق
م ما إذا النسب المسجلة  ق و

انت التوقعات ذات دقة 
ة لتحدید الخطأ  متناه

3 14 33 29 46 

 0.00 إیجابي 76.2 1.127 3.81
2.4  11.2 26.4 23.2 36.8 

30 

ة  تساعد اإلجراءات التحلیل
الجوهرة المدق على وضع 
م ردود على  أساس لتصم

مة  المخاطر المق

  2 43 80 

 0.00 إیجابي 92.4 0.518 4.62

   1.6 34.4 64 

31 

ة  تساعد اإلجراءات التحلیل
الجوهرة المدق على وضع 
أساس لتطبی ردود على 

مة  المخاطر المق

 
2 17 31 75 

 0.00 إیجابي 88.6 0.786 4.43

  
1.6 13.6 24.8 60 

 ) ما یلي :24یبین الجدول (

ة بوضع إجراءات  .1 ام الشر أ بها أل خدمة یتأكد المدق من ق فیلة للحد من المخاطر المتن
انت في اتجاه دائمًا  ة األعلى  ام بها. النس ة الق  % 24.8و % 57.6جدیدة تنو الشر

ات  متوس إجا ًا    اتجاه إیجابي % 88والوزن النسبي  4.4غال
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ة: التوجه في ال .2 ة لتجنب المخاطر في الشر ان یتأكد المدق من تنفیذ األنشطة الرقاب رأ 
ة  ًا ما یتم ذلك بنس متوس  % 36و % 44.8نحو غال والوزن النسبي المقابل  4.17دائما 

 اتجاه إیجابي  % 83.4
ة  .3 ه فیها في الشر یتأكد المدق من وجود خطو اتصال فعالة للتقرر عن األخطاء المشت

ًا  اتجاه غال انت  ضًا  ة األعلى أ متوس % 22.4و % 50.4النس  3.94 حسابي دائمًا 
 إیجابي % 78.8والوزن النسبي 

ة اإلدارة ی .4 ة ة تأكد المدق من استجا ة نظام الرقا ات المدققین الداخلیین والخارجیین لتقو لتوص
ان نحو دائمًا  ة هنا االتجاه  متوس  % 29.6و % 43.2في الشر ًا  والوزن  4.06غال

 إیجابي % 81.2النسبي 
ا  یتأكد المدق من أن هنالك .5 ة والتقرر عنها لإلدارة العل ة الداخل ات لكشف عیوب الرقا اآلل

ًا  ة األعلى بجهة غال ة  % 45.6النس لیها دائمًا بنس بوزن نسبي  4.3والمتوس  % 42.4و
 إیجابي % 86

ل خطأ .6 ة بتوثی  الغ المدق لتحدید أهمیته و  تقوم اإلدارة في الشر ان نحو دائما االتوٕا جاه 
ة   إیجابي % 85.2بوزن نسبي  4.26والمتوس  % 44وصلت إلى بنس

ًا  .7 ة األعلى بجهة غال عة وتدقی خروقات العمالء لشرو عقود التأمین النس متا قوم المدق 
متوس  % 44و % 52  إیجابي % 87.8والوزن النسبي  4.39دائمًا 

صات لمواجهة الخسائر الناجمة عن مخاط .8 ر التشغیل االتجاه یتأكد المدق من حجز تخص
 إیجابي % 87.8والوزن النسبي  4.37متوس  % 52.8األكثر نحو دائمًا 

ات لمعالجة أل  .9 ة وٕاصدار توص عة تنفیذ طرق التعامل مع المخاطر التشغیل متا قوم المدق 
انت  ة األعلى  متوس  % 32.8دائمًا و % 46.4انحراف النس ًا  والوزن النسبي  4.34غال

86.8 %  
ة  .10 ل بدیل من بدائل التعامل مع المخاطر التشغیل یتم المقارنة بین التكلفة والعائد للتعامل مع 

ار أفضل البدائل: توزعت االتجاهات نحو  متوس  28.8دائمًا و % 40الخت بدرجة متوسطة 
 اتجاه إیجابي % 80.2ووزن نسي مقابل  4.01

ة خطة طوار  .11 ان لد الشر ما إذا  حث المدق ف ة  ی لمواجهة أ مخاطر غیر محسو
ًا  ان نحو غال متوس  % 30.4و % 57.6االتجاه األعلى   82.8ووزن نسبي  4.14دائمًا 

 إیجابي %
وسیلة لتقاسم  .12 ات إعادة التأمین  التأمین لد شر ة التأمین  ام شر یتحق المدق من ق

فعل ذلك  ة: ازداد جهة الرأ نحو دائمًا ما  ة المخاطر التشغیل  % 41.6و % 54.4بنس
 اتجاه إیجابي  % 89.8ووزن نسبي  4.49متوس 
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ة التي  .13 ة مع مخالفات موظفي الشر اتخاذ اإلجراءات المناس ام اإلدارة  یتأكد المدق من ق
ة  ان نحو دائما ما یتم ذلك بنس ضًا االتجاه  بلغ عنها أ ومتوس  % 51.2تشفها المدق و

 یجابيإ % 85.8بوزن نسبي  4.29
ة  .14 م الدقی إلجراءات الرقا ة والتدقی دورًا للوصول إلى التقی یتم إعادة النظر في خط الرقا

ة  ًا بنس ان نحو غال دائمًا بوزن نسبي  % 29.6و % 46.4واكتشاف مخاطر االتجاه 
 إیجابي % 80.6

م المخاطر إلى مجلس اإلدارة أن الن .15 ة قدم المدق تقارر دورة عن نتائج تقی انت  األعلىس
ًا و % 48.8 متوس حسابي  % 35.2غال  إیجابي % 82ووزن نسبي  4.02دائمًا 

ة الضوا الموضوعة لمواجهة المخاطر إلى مجلس  .16 فاءة وفعال م  قدم المدق تقرر عن تقی
ًا ما یتم ذلك و % 44اإلدارة أن  ات في الرأ  % 34.4أجابوا غال متوس إجا  4.02دائما 

  % 80.4نسبي ووزن 
ة للمخاطر في  .17 اسات المعتمدة لالستجا ات والس مراجعة الخط واالستراتیج قوم المدق 

ة  ًا ما یتم ذلك بنس ان نحو غال ة وطرق مواجهتها أن االتجاه  ومتوس  % 47.2الشر
 إیجابي % 79.4بوزن نسبي  3.97حسابي 

الكوارث شارك المدق الداخلي في وضع الضوا الالزمة للحد  .18 من المخاطر المتعلقة 
ة األعلى في الرأ  ة واألزمات واألحداث الطارئة المحتمل حدوثها بلغت النس ع  % 48الطب

ًا ثم   إیجابي % 79دائمًا بوزن نسبي  % 264اتجاه غال
ات والمقترحات التي قدمها لتقلیل أو تجنب  .19 یتأكد المدق من أن اإلدارة تقوم بتنفیذ التوص

ة المخاطر  ان نحو دائمًا ما یتم ذلك بنس ًا  % 33.6و % 38.4دلت النتائج أن االتجاه  غال
 إیجابي % 79.6ووزن نسبي  3.98متوس 

ة للتعامل مع أوجه المخاطر  .20 ات المناس م االقتراحات والوسائل والسبل واآلل قوم المدق بتقد
ًا  اتجاه غال ضا هنا  ة أ وزن نسبي  4.17ومتوس  % 44.8المختلفة: النس   % 83.4و

ة والقطاع  .21 ُضّمن المدق تقرره الذ یرفعه إلى الهیئة العامة المخاطر التي تتعرض لها الشر
ة األعلى  متوس حسابي % 48بلغت النس ًا ما یتم ذلك   % 76.4 والوزن النسبي 3,82غال

 إیجابي
ل أنواع إجراءات التدقی ا .22 مة للمدق على  ما تؤثر المخاطر المق لتي سیتم أداؤها والجمع ف

ضا  ة األعلى أ متوس  % 44بینها النس ًا ما یتم ذلك و والوزن النسبي المقابل  4.17غال
 إیجابي % 83.4
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ة  .23 ة في تارخ مرحلي أو في نها ة أو إجراءات أساس ارات ألنظمة الرقا ن للمدق أداء اخت م
ة  مة ارتفعت نس ة الفترة حسب درجة المخاطرة المق  % 60االتجاه نحو دائمًا ما یتم ذلك بنس

متوس  % 38.4و ًا    % 91.6ووزن نسبي  4.58غال
مة ودرجة  .24 ة والمخاطر المق ة النسب عد النظر في األهم حدد المدق نطاق إجراء التدقی 

ة  ان نحو دائمًا بنس ضا االتجاه   % 54.4التأكید التي یخط المدق للحصول علیها أ
متوس   إیجابي % 87.8بوزن نسبي  4.39حسابي و

یوسع المدق عمومًا نطاق إجراءات التدقی مع زادة مخاطر األخطاء الجوهرة االتجاه  .25
ان نحو دائمًا ووصل إلى   إیجابي % 90.8ووزن نسبي  4.54متوس  % 65.6األعلى 

م أعلى  .26 سبب تقی للمخاطر االتجاه عمل المدق على الحصول على أدلة تدقی أكثر إقناعًا 
ة   إیجابي % 88.4بوزن نسبي  4.42ومتوس  % 57.6األعلى نحو دائمًا ما یتم ذلك بنس

م أعلى  .27 سبب تقی حصل على أدلة تكون مالئمة أو موثوقة  ة األدلة و م یزد المدق من 
ضا  متوس  % 59.2للمخاطر أ  % 88.6ووزن نسبي  4.43انت دائمًا ما یتم ذلك 

 إیجابي
ون أكثر تأكدًا من أن  .28 أن  ل منخفض ألنه یرغب  ش م المدق مخاطر التدقی المقبولة  ق

ة  ضا نحو دائما بنس ة للعمیل ال تحتو على أخطاء جوهرة االتجاه هنا أ  43.2القوائم المال
  % 83.8ووزن نسبي  4.19متوس حسابي  %

م م .29 ق م أو النسب المسجلة و ة ضع المدق توقعات للق انت التوقعات ذات دقة متناه ا إذا 
انت  ة األعلى  بوزن نسبي  3.81دائما ومتوس حسابي  % 36.8لتحدید الخطأ: إن النس

76.2 %  
م ردود على المخاطر  .30 ة الجوهرة المدق على وضع أساس لتصم تساعد اإلجراءات التحلیل

ة االتجاه نحو دائمًا لتصل  مة ارتفعت نس متوس حسابي دائمًا  % 64المق والوزن  4.62و
 إیجابي % 92.4النسبي المقابل 

ة الجوهرة المدق على وضع أساس لتطبی ردود على المخاطر  .31 تساعد اإلجراءات التحلیل
انت نحو دائمًا  ة األعلى  ضا النس مة أ متوس حسابي  % 24.8و % 60المق ًا   4.43غال

 إیجابي  % 88.6والوزن النسبي 
ام نتیجة : تدل  ق م ایجابي االتجاه  نتائج الجدول الساب على تأكید أفراد عینة الدراسة على تقی

ات التأمین. ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی  المدققین 
قوم أفراد  ة  وهناك تقارب في أراء العاملین حول هذه المتغیرات وهذا المتغیرات ذات داللة معنو

   استخدامهاالعینة 
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ار الفر  ع: اخت حث الرا   وضالم

ار          انة، One Sample T testللعینة الواحدة ( tتم استخدام اخت ) لتحلیل فقرات االست
مة  انت ق معنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواها إذا  ة  ة أكبر من  tوتكون الفقرة إیجاب المحسو

مة  ة اقل من  tق مة االحتمال ة (أو الق )، وتكون الفقرة % 60والوزن النسبي أكبر من  0.05الجدول
مة  انت ق معنى أن أفراد العینة ال یوافقون على محتواها إذا  ة  مة  tسلب ة أصغر من ق  tالمحسو

ة أقل من  مة االحتمال ة (أو الق   )،  % 60والوزن النسبي أقل من  0.05الجدول

  :األول ضالفر أوًال: 

ة ذات الصلة  م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل فاء المدق  ة على است الیوجد داللة معنو
ات التأمین.   عند تدقی شر

  ):25جدول رقم (
ة ل الفرض األولاإلحصاءات الوصف   متغیرات المتعلقة 

  
N  المتوس 

االنحراف 
ار   المع

متوس 
الخطأ في 
 االنحراف

م المخاطر حسب المعاییر في  ات تقی متطل المدق 
ات التأمین. ة ذات الصلة عند تدقی شر  المهن

125 4.34 0.47 0.04 

  
  ):26جدول رقم (

ار    لمتغیرات الفرض األول T – Testداالت اخت

One-Sample Test  

  

Test Value = 3                                        

t 
درجة 
 الحرة

ة  معنو
الداللة 

ة    الحساب

االختالف  
في 

 المتوسطات

االختالف عند 
 % 95درجة ثقة 

 األعلى  األدنى
م المخاطر  ات تقی متطل في المدق  ال 
ة ذات الصلة عند  حسب المعاییر المهن

ات التأمین.  تدقی شر
31.86 124 0.000 1.34 1.26 1.43 

 یبین الجدول الساب ما یلي: 
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ات التأمین في  ة ذات الصلة عند تدقی شر م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل المدق 
اتجاه دائمًا مع انحراف  4.34 للمتغیرات المتعلقة بهذه الفرض أن المتوس الحسابي ار وهي   مع

اس 0.47 مة دالة الق انات وأن ق عند  t=31.86 صغیر مما یدل على عدم وجود تشتت في الب
ة هي  124رجة حرة د ة الداللة الحساب ة إذا sig=0.000ومعنو اس  وهي أقل من مستو الداللة الق

م نرفض فرض العدم و نقبل الفرض البدیل ات تقی متطل فاء المدق  ة على است : یوجد داللة معنو
ات التأمین. ة ذات الصلة عند تدقی شر   المخاطر حسب المعاییر المهن

  
ًا: الف      :رض الثانيثان

ات التأمین م المخاطر عند تدقی شر قوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی    ال 
تفرع عن هذ ة وهي: وضالفرض ثالث فر  او   فرع
  :الفرض الفرعي األول .1

م المخاطر عند  إجراء لتقی استفسارات من اإلدارة واآلخرن  ام المدق  ة على ق الیوجد داللة معنو
ات   التأمین. تدقی شر

   ):27جدول رقم (
ة لمتغیرات  الفرض الفرعاإلحصاءات الوصف    األول يالمتعلقة 

  
N  المتوس 

االنحراف 
ار   المع

إجراء  ال یلجأ المدق إلى االستفسارات من اإلدارة واآلخرن 
ات التأمین. م المخاطر عند تدقی شر  لتقی

125 4.53 0.38 

  ):40جدول رقم (
ار    لمتغیرات الفرض الفرعي األول t – Testداالت اخت

  

Test Value = 3                                        

T 
درجة 
 الحرة

ة  معنو
الداللة 

ة    الحساب

االختالف  
في 

 المتوسطات

االختالف عند درجة 
 % 95ثقة 

 األعلى  األدنى
ال یلجأ المدق إلى االستفسارات من 

م المخاطر اإلدارة واآلخرن  إجراء لتقی
ات التأمین.  عند تدقی شر

44.56 124 0.000 1.53 1.46 1.6 
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 یبین الجدول الساب ما یلي: 
ات التأمین  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی یلجأ المدق إلى االستفسارات من اإلدارة واآلخرن 

اتجاه دائمًا مع انحراف  4.53 الفرض اللمتغیرات المتعلقة بهذ أن المتوس الحسابي ار وهي   مع
اس 0.38 مة دالة الق انات وأن ق عند  t=44.56 صغیر مما یدل على عدم وجود تشتت في الب

ة هي  124درجة حرة  ة الداللة الحساب ة إذا  sig=0.000ومعنو اس وهي أقل من مستو الداللة الق
ة البدیلة یوجد  ة العدم و نقبل الفرض استفسارات من نرفض فرض ام المدق  ة على ق داللة معنو

ات التأمین. م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی   اإلدارة واآلخرن 
  

  :ضي الفرعي الثانيالفر  .1
م المخاطر عند تدقی  ة من أجل تقی ة على استخدام المدق اإلجراءات التحلیل ال یوجد داللة معنو

ات التأمین.   شر
  ):29جدول رقم (

ة لمتغیرات ا الفرض الفرعي الثانياإلحصاءات الوصف   لمتعلقة 

  
N المتوس 

االنحراف 
ار   المع

م المخاطر  ة من أجل تقی ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل ال 
ات التأمین.  عند تدقی شر

125 4.34 0.52 

 ):30جدول رقم (
ار    لمتغیرات الفرض الفرعي الثاني t – Testداالت اخت

 

Test Value = 3                                        

t 
درجة 
 الحرة

ة  معنو
الداللة 

ة    الحساب

االختالف  
في 

 المتوسطات

االختالف عند 
 % 95درجة ثقة 

 األعلى  األدنى
ة من  ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل ال 

ات  م المخاطر عند تدقی شر أجل تقی
 التأمین.

27.64 124 0.00 1.3 1.2 1.39 

 یبین الجدول الساب ما یلي: 
ات التأمین: أن المتوس  م المخاطر عند تدقی شر ة من أجل تقی ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل

ار  4.34 الفرض اتعلقة بهذالحسابي للمتغیرات الم اتجاه دائمًا مع انحراف مع صغیر  0.52وهي 
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اس مما یدل على عدم وجود تشتت مة دالة الق انات وأن ق  124عند درجة حرة  t=27.64 في الب
ة هي  ة الداللة الحساب ة إذا  sig=0.000ومعنو اس ة وهي أقل من مستو الداللة الق نرفض فرض

ة من أجل النقبل  العدم و ة على استخدام المدق اإلجراءات التحلیل ة البدیلة یوجد داللة معنو فرض
م المخاطر عن ات التأمین.تقی   د تدقی شر

  
  :الفرضي الفرعي الثالث .2

م المخاطر عند تدقی  إجراء لتقی ش  ة على لجوء المدق إلى المالحظة والتفت ال یوجد داللة معنو
ات التأمین.   شر

  ):31جدول رقم (
ة لمتغیرات ا الفرض الفرعي الثالثاإلحصاءات الوصف   لمتعلقة 

  
N المتوس 

االنحراف 
ار   المع

م المخاطر  ال إجراء لتقی ش  یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت
ات التأمین.  عند تدقی شر

125 4.05 0.66 

 ):32جدول رقم (
ار    الثالث الفرعي لمتغیرات الفرض t – Testداالت اخت

 

Test Value = 3                                        

t 
درجة 
 الحرة

ة  معنو
الداللة 

ة    الحساب

االختالف  
في 

 المتوسطات

االختالف عند 
 % 95درجة ثقة 

 األعلى  األدنى
ش  ال یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت

ات  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی
 التأمین.

17.79 124 0.00 1.05 0.94 1.17 

 یبین الجدول الساب ما یلي: 

ات التأمین: أن المتوس یلجأ المدق إلى المالحظة  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش  والتفت
اتجاه دائمًا مع انحراف  4.34 الفرض اللمتغیرات المتعلقة بهذ الحسابي ار وهي  صغیر  0.52 مع

اس مة دالة الق انات وأن ق  124عند درجة حرة  t=27.64 مما یدل على عدم وجود تشتت في الب
ة هي  ة الداللة الحساب ة إذا  sig=0.000ومعنو اس ة وهي أقل من مستو الداللة الق نرفض فرض
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إجراء العدم و  ش  ة على لجوء المدق إلى المالحظة والتفت ة البدیلة یوجد داللة معنو نقبل الفرض
ات التأمین. م المخاطر عند تدقی شر   لتقی

      
سي     :الفرضي الثاني الرئ

ات  م المخاطر عند تدقی شر ام المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی ة على ق ال یوجد داللة معنو
  .التأمین

 ):33جدول رقم (
ة لمتغیرات ال سياإلحصاءات الوصف الفرض الثاني الرئ   متعلقة 

  
N المتوس 

االنحراف 
ار   المع

م المخاطر عند قوم المدق بإجراءات ال التدقی الالزمة لتقی
ات التأمین.  تدقی شر

125 4.29  0.44  

 ):34جدول رقم (
ار  سيل t – Testداالت اخت   متغیرات الفرض الثاني الرئ

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t 
رجة د

 الحرة

ة  معنو
الداللة 
ةالحساب  

االختالف 
في 

 المتوسطات

االختالف عند 
95 درجة ثقة  % 

 األعلى األدنى
م  قوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی ال 

ات التأمین.  المخاطر عند تدقی شر
32.189 124 0.000 1.29 1.21 1.37 

 یبین الجدول الساب ما یلي: 

ات التأمین: أن المتوس  م المخاطر عند تدقی شر قوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی
اتجاه دائمًا مع انحراف  4.29 الفرض اللمتغیرات المتعلقة بهذ الحسابي ار وهي  صغیر  0.44 مع

اس مة دالة الق انات وأن ق  124عند درجة حرة  t=32.189 مما یدل على عدم وجود تشتت في الب
ة هي  ة الداللة الحساب ة إذا  sig=0.000ومعنو اس ة وهي أقل من مستو الداللة الق نرفض فرض

م العدم و  ام المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی ة على ق ة البدیلة یوجد داللة معنو نقبل الفرض
ات التأمین.   المخاطر عند تدقی شر
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  :ثالثًا: الفرض الثالث    
ة للمخاطر عند تدقی  م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی ام المدق  ة على ق ال یوجد اللة معنو

ات التأمین   .شر
  ):35جدول رقم (

ة لمتغیرات ال الفرض الثالث اإلحصاءات الوصف   متعلقة 

  
N  المتوس 

االنحراف 
ار   المع

متوس 
الخطأ في 
 االنحراف

ة  م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق  ال
ات التأمین.  للمخاطر عند تدقی شر

125 4.2 0.44 0.04 

 
  ):36جدول رقم (

ار    متغیرات الفرض الثالث ل T – Testداالت اخت

 

Test Value = 3                                        

t 
درجة 
 الحرة

ة  معنو
الداللة 

ة    الحساب

االختالف  
في 

 المتوسطات

االختالف عند 
 % 95درجة ثقة 

 األعلى  األدنى
م  اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق  ة ال  االستجا

ات التأمین.  للمخاطر عند تدقی شر
30.4 124 0 1.2 1.13 1.28 

 یبین الجدول الساب ما یلي: 

ات التأمین أن المتوس ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی  قوم المدق 
اتجاه دائمًا مع انحراف  4.2 لفرضا االحسابي للمتغیرات المتعلقة بهذ ار وهي  صغیر  0.44 مع

اس مة دالة الق انات وأن ق  124عند درجة حرة  t=30.4 مما یدل على عدم وجود تشتت في الب
ة هي  ة الداللة الحساب ة إذا نرفض العدم و  sig=0.000ومعنو اس وهي أقل من مستو الداللة الق

ة  ة البدیلة یوجد داللة معنو ة للمخاطر نقبل فرض م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی ام المدق  على ق
ات التأمین.   عند تدقی شر
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عًا:       ة لعینة الدراسة دراسة الفروق لمحاور الدراسة حسب الرا ف انات التعر   ب

ار إتم  استخدام اخت ار الفروق  این في اآلراء لمحاور  One way Anovaجراء اخت لدراسة الت

ة المتعلقة  عًا لمتغیرات التعرف االختصاص،الدراسة ت في،المنصب  ( في)المسمى  الوظ   الوظ

  الفروق حسب االختصاص: .1

  ):37جدول رقم (
ار  عًا لالختصاص Anovaاخت   للفروق بین محاور الدراسة ت

 
مجموع 
 F مرع المتوسطات Df المرعات

ة  معنو
الداللة 
ة  الحساب

م  ات تقی متطل في المدق 
ة المخاطر حسب المعاییر المهن

ات  ذات الصلة عند تدقی شر
 .التأمین

بین 
 المجموعات

.394 3 .131 .584 .627 

یلجأ المدق إلى االستفسارات من 
إجراء لتق م اإلدارة واآلخرن  ی

ات  المخاطر عند تدقی شر
 .التأمین

بین 
 المجموعات

.749 3 .250 1.721 .166 

ستخدم المدق اإلجراءات 
م المخاطر  ة من أجل تقی التحلیل

ات   .التأمینعند تدقی شر

بین 
 المجموعات

.504 3 .168 .605 .613 

یلجأ المدق إلى المالحظة 
م المخاطر  إجراء لتقی ش  والتفت

ات   .التأمینعند تدقی شر

بین 
 المجموعات

5.715 3 1.905 4.723 .004 

اإلجراءات الالزمة  قوم المدق 
ة للمخاطر عند  م االستجا لتقی

ات   .التأمینتدقی شر

بین 
 المجموعات

1.891 3 .630 3.401 .020 

قوم المدق بإجراءات التدقی 
م المخاطر عند تدقی  الالزمة لتقی

ات   .التأمینشر

بین 
 المجموعات

.598 3 .199 .987 .402 
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:من خالل الجدول    الساب
إجراء لتق نجد أن في حالة محور / ش  م المخاطر عند تدقی یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت ی

ات  این التأمینشر ار الت ة عائدة للتخصص حیث دالة اخت / أنه یوجد فروق ذات داللة معنو
f=4.723  ة اس ة الداللة الق ة للجوء  sig=0.004ومعنو المدق إلى أذا یوجد فروق ذات داللة معنو

ات  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش  عائدًا لحالة التخصص وهو  التأمینالمالحظة والتفت
متوس  4.10لصالح التخصص في إدارة األعمال حیث المتوس  ة  ما في الجدول  4.08ثم محاس

  ) 37(التالي 
م االستج قوم/ أما في حالة المحور  اإلجراءات الالزمة لتقی ات المدق  ة للمخاطر عند تدقی شر ا

این  / التأمین ار الت ة عائدة للتخصص حیث دالة اخت  f=3.40أنه یوجد فروق ذات داللة معنو
ة  اس ة الداللة الق ة  sig=0.020ومعنو ام المدقأذا یوجد فروق ذات داللة معنو اإلجراءات  لق

ات  ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا عائدًا لحالة التخصص وهو لصالح  التأمینالالزمة لتقی
ة أوًال حیث المتوس  متوس  4.36التخصص في العلوم المصرف ة  ما في الجدول  4.23ثم محاس

  التالي 
ة عائدة    للتخصص.أما المحاور األخر فال نجد فروق ذات داللة معنو

  ):38جدول رقم (
ار  عًا لالختصاص Scheffeaاخت   لتحدید اتجاه الفروق ت

م  إجراء لتقی ش  یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت
ات     .التأمینالمخاطر عند تدقی شر

ة    م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق 
ات   .التأمینللمخاطر عند تدقی شر

Scheffea,b    Scheffea,b 
 التخصص

N 

Subset for 
alpha = 0.05   

 التخصص  

N 

Subset for alpha = 
0.05 

1 2    1 2 
   3.63 4 أخر        2.92 4 أخر 

ة  4.01 4.01 8 إدارة أعمال     4.08   106 محاس
ة     4.10   8 إدارة أعمال  4.23 4.23 106 محاس
ة  علوم مال
ة  ومصرف

7 
  

4.33 
  

ة    علوم مال
ة  ومصرف

7 
  

4.36 

ة الداللة  معنو
ة    الحساب

1.00 .90 

  

ة   معنو
الداللة 
ة  الحساب

  
.06 .47 
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في .2   الفروق حسب المنصب الوظ

  ):39جدول رقم (
ار  في Anovaاخت عًا للمسمى الوظ   للفروق بین محاور الدراسة ت

ANOVA 

مجموع   
 df المرعات

مرع 
 F المتوسطات

ة  معنو
الداللة 
ة  الحساب

م المخاطر  ات تقی متطل في المدق 
ة ذات الصلة  حسب المعاییر المهن

ات   .التأمینعند تدقی شر

بین 
 المجموعات

2.608 2 1.304 6.361 .002 

یلجأ المدق إلى االستفسارات من 
م  إجراء لتقی اإلدارة واآلخرن 
ات  المخاطر عند تدقی شر
 .التأمین

بین 
 المجموعات

.494 2 .247 1.692 .188 

ة  ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل
م المخاطر عند تدقی  من أجل تقی

ات   .التأمینشر

بین 
 المجموعات

.628 2 .314 1.145 .322 

ش  یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت
م المخاطر عند تدقی  إجراء لتقی

ات   .التأمینشر

بین 
 المجموعات

9.396 2 4.698 12.699 .000 

اإلجراءات الالزمة  قوم المدق 
ة للمخاطر عند تدقی  م االستجا لتقی

ات   .التأمینشر

بین 
 المجموعات

4.562 2 2.281 14.084 .000 

قوم المدق بإجراءات التدقی 
م المخاطر عند تدقی  الالزمة لتقی

ات   .التأمینشر

بین 
 المجموعات

1.796 2 .898 4.708 .011 

  

م المخاطر حسب المعاییر المهن نجد أن في حالة - ات تقی متطل في المدق  ة ذات الصلة محور / 

ات  ار  /. التأمینعند تدقی شر ة عائدة للتخصص حیث دالة اخت أنه یوجد فروق ذات داللة معنو

این  ة  f=6.361الت اس ة الداللة الق في  إذاً  sig=0.002ومعنو ة  یوجد فروق ذات داللة معنو
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م ات المدق  ة ذات الصلة عند تدقی شر م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی عائدًا  .التأمینتطل

في مدق حیث المتوس  متوس  4.14لحالة التخصص وهو لصالح المسمى الوظ تب  ثم مدق م

  ما في الجدول التالي  3.81

م المخاطر عند تدقی  - إجراء لتقی ش  نجد أن في حالة محور / یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت

ات  این التأمینشر ار الت ة عائدة للتخصص حیث دالة اخت / أنه یوجد فروق ذات داللة معنو

f=12.69  ة اس ة الداللة الق ة یلجأ المد sig=0.000ومعنو ق إلى أذا یوجد فروق ذات داللة معنو

ات  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش  . عائدًا لحالة التخصص وهو التأمینالمالحظة والتفت

في مدق حیث المتوس  متوس  4.15لصالح المسمى الوظ تب  ما في الجدول  4.81ثم مدق م

  التالي 

م االستجا --  اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق  قی ة للمخاطر عند تدنجد أن في حالة محور / 

ات  این  التأمینشر ار الت ة عائدة للتخصص حیث دالة اخت / أنه یوجد فروق ذات داللة معنو

f=14.08  ة اس ة الداللة الق قوم المدق  sig=0.000ومعنو ة  أذا یوجد فروق ذات داللة معنو

ات  ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا عائدًا لحالة التخصص وهو  ینالتأماإلجراءات الالزمة لتقی

في مدق حیث المتوس  متوس  4.27لصالح المسمى الوظ تب  ما في الجدول  3.75ثم مدق م

Scheffe   

قوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتق ---  م المخاطر عند تدقی نجد أن في حالة محور /  ی

ات  این  /. التأمینشر ار الت ة عائدة للتخصص حیث دالة اخت أنه یوجد فروق ذات داللة معنو

f=4.70  ة اس ة الداللة الق قوم المدق  sig=0.011ومعنو ة  أذا یوجد فروق ذات داللة معنو

ات  م المخاطر عند تدقی شر عائدًا لحالة التخصص وهو  التأمینبإجراءات التدقی الالزمة لتقی

في مدق حیث المتوس لصالح المسمى ا متوس  4.34لوظ تب  ما في الجدول  3.98ثم مدق م

  ) 40(التالي 
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  ):40جدول رقم (
ار  في لتحدید Scheffeاخت عًا للمسمى الوظ   اتجاه الفروق ت

Scheffea,b   Scheffea,b 
في  المسمى الوظ

N 

Subset for 
alpha = 
0.05   

في  المسمى الوظ

N 

Subset for 
alpha = 
0.05 

1   1 
في المدق 
ات  متطل

م المخاطر  تقی
حسب 

المعاییر 
ة ذات  المهن
الصلة عند 

ات  تدقی شر
 .التأمین

مدق 
 وشرك

13 3.95 
یلجأ المدق   

إلى المالحظة 
ش  والتفت

م  إجراء لتقی
المخاطر عند 
ات  تدقی شر

 .التأمین

 3.26 13 مدق وشرك

تب تب   4.00 2 مدق م  3.81 2 مدق م
 4.15 110 مدق   4.40 110 مدق

ة  معنو
الداللة 
ة    الحساب

.28 

  

ة  معنو
الداللة 
ة    الحساب

.07 

في  المسمى الوظ

N 

Subset for 
alpha = 
0.05   

في  المسمى الوظ

N 

Subset for 
alpha = 
0.05 

1   1 

قوم المدق 
اإلجراءات 

م  الالزمة لتقی
ة  االستجا

للمخاطر عند 
ات  تدقی شر

 .التأمین

مدق 
 وشرك

13 3.68 
  

قوم المدق 
بإجراءات 

التدقی 
م  الالزمة لتقی
المخاطر عند 
ات  تدقی شر

 .التأمین

تب  3.89 2 مدق م

تب  3.98 13 مدق وشرك   3.75 2 مدق م
 4.34 110 مدق   4.27 110 مدق

ة  معنو
الداللة 
ة  الحساب

  
.06 

  

ة  معنو
الداللة 
ة  الحساب

  
.26 

  

في ما یلي مخط الفروق بین متغیرات الدراسة و المسمى الوظ   :وف
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ل                               ):7رقم ( الش

فيط الفروق بین متغیرات الدراسة و مخ           المسمى الوظ
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  الفروق حسب سنوات الخبرة  .3

  ):41جدول رقم (
ار  عًا لسنوات الخبرة Anovaاخت   للفروق بین محاور الدراسة ت

ANOVA 

مجموع   
 df المرعات

مرع 
 F المتوسطات

ة  معنو
الداللة 
ةالحساب  

م المخاطر حسب  ات تقی متطل في المدق 
ات  ة ذات الصلة عند تدقی شر المعاییر المهن
 .التأمین

بین 
 المجموعات

5.576 3 1.859 10.204 .000 

یلجأ المدق إلى االستفسارات من اإلدارة 
م المخاطر عند تدقی  إجراء لتقی واآلخرن 

ات   .التأمینشر

بین 
 المجموعات

3.438 3 1.146 9.324 .000 

ة من أجل  ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل
ات  م المخاطر عند تدقی شر  .التأمینتقی

بین 
 المجموعات

8.702 3 2.901 13.818 .000 

إجراء  ش  یلجأ المدق إلى المالحظة والتفت
ات  م المخاطر عند تدقی شر  .التأمینلتقی

بین 
 المجموعات

11.457 3 3.819 10.729 .000 

ة  م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق 
ات   .التأمینللمخاطر عند تدقی شر

بین 
 المجموعات

5.708 3 1.903 12.369 .000 

م  قوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی
ات   .التأمینالمخاطر عند تدقی شر

بین 
 المجموعات

5.574 3 1.858 11.537 .000 

 

ة عائدة لسنوات   - افة / أنه یوجد فروق ذات داللة معنو افة المحاور /  نجد أن في حالة 

این  ار الت على  f=10.20,9.32,13.81,10.72,12.36,11.53الخبرة حیث دالة اخت

ة  اس ة الداللة الق ة /  sig=0.000التوالي ومعنو لمحاور أذا یوجد فروق ذات داللة معنو

ل  10وأقل من  5لحالة سنوات الخبرة  وهو لصالح السنة / عائدًا  الدراسة سنوات في 

ما في الجدول التالي.   الحاالت 
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  ):42رقم ( ولجد
ار  ة Scheffeاخت   لتحدید اتجاه الفروق حسب فئة الخبرة العمر

Scheffea,b 
 

 

عدد سنوات الخبرة 
 في التدقی

N 

Subset for 
alpha = 
0.05 

عدد سنوات الخبرة في 
 التدقی

N 
Subset for alpha = 

0.05 

1 2 1 2 

في 
المدق 

ات  متطل
م  تقی

المخاطر 
حسب 

المعاییر 
ة  المهن
ذات 
الصلة 
عند 
تدقی 
ات  شر
 .التأمین

سنة  15
 فأكثر

11 3.95 
 

یلجأ المدق 
إلى 

االستفسارات 
من اإلدارة 
واآلخرن 
إجراء 
م  لتقی

المخاطر 
عند تدقی 
ات  شر
 .التأمین

 5أقل من 
 سنوات

44 4.32 
 

أقل من 
5 

 سنوات
44 4.22 

 
سنة  15

 فأكثر
11 4.51 4.51 

10-
أقل  إلى

 15من 
 سنة

21 4.23 4.23 
إلى أقل -10

سنة 15من   
21 4.61 4.61 

3 5 
وأقل من 

10 
49 

 
4.59 

وأقل من  5 3
10 

49 
 

4.69 

ة  معنو
الداللة 
ةالحساب  

 
.19 .06 

ة الدالل ة معنو
ة   الحساب

.06 .37 

عدد سنوات الخبرة 
 في التدقی

N 

Subset for 
alpha = 
0.05 

عدد سنوات الخبرة في 
 التدقی

N 
Subset for alpha = 

0.05 

1 2 1 2 
ستخدم 
المدق 

اإلجراءات 
ة  التحلیل
من أجل 
م  تقی

المخاطر 

أقل من 
5 

 سنوات
44 4.00 

 

قوم المدق 
اإلجراءات 
الالزمة 
م  لتقی

ة  االستجا
للمخاطر 
عند تدقی 

سنة  15
 فأكثر

11 3.70 
 

10-
أقل  إلى

 15من 
 سنة

21 4.23 4.23 
إلى أقل -10

سنة 15من   
21 

 
4.12 
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عند 
تدقی 
ات  شر
 .التأمین

سنة  15
 فأكثر

11 4.26 4.26 
ات  شر
 .التأمین

 5أقل من 
 سنوات

44 
 

4.12 

3 5 
وأقل من 

10 
49 

 
4.60 

وأقل من  5 3
10 

49 
 

4.43 

ة  معنو
الداللة 
ةالحساب  

 
.31 .07 

ة الدالل ة معنو
ة   الحساب

1.00 .08 

عدد سنوات الخبرة 
 في التدقی

N 

Subset for 
alpha = 
0.05 

عدد سنوات الخبرة في 
 التدقی

N 
Subset for alpha = 

0.05 

1 2 1 2 3 

قوم 
المدق 

بإجراءات 
التدقی 
الالزمة 
م  لتقی

المخاطر 
عند 
تدقی 
ات  شر
 .التأمین

سنة  15
 فأكثر

11 4.02 
 

یلجأ المدق 
إلى 

المالحظة 
ش  والتفت
إجراء 
م  لتقی

المخاطر 
عند تدقی 
ات  شر
 .التأمین

سنة  15
 فأكثر

11 3.31 
  

أقل من 
5 

 سنوات
44 4.11 

 
إلى أقل -10

سنة 15من   
21 

 
3.84 

 

10-
أقل  إلى

 15من 
 سنة

21 4.23 4.23 
 5أقل من 
 سنوات

44 
 

4.02 4.02 

3 5 
وأقل من 

10 
49 

 
4.55 

وأقل من  5 3
10 

49 
  

4.35 

ة  معنو
الداللة 
ةالحساب  

 
.42 .07 

ة الدالل ة معنو
ة   الحساب

1.00 .81 .33 

  

  

  

  



  الرابع: الدراسة التحلیلیة  لفصلا
_________________________________________________________________ 

 

177 
 

  الدراسة:التحلیل العاملي لمتغیرات محاور خامسًا:     
،یبدأ التحلیل العاملي ببناء مجموعة جدیدة من المتغیرات المحددة على العالقات في مصفوفة  ا  االرت

حّول مجموعة المتغیرات إلى مجموعة جدیدة من المتغیرات  ة،حیث  ة  المر ونات األساس أو الم
اسم العوامل ة للمتغیرات  . وتدعى التوافی الخط األخر ل منها  التي تنتج عن  التي ال ترت 

ل  ش ل. و انات  این في مجموعة الب ة األولىحساب الت ونات األساس ، وهي التوفی األفضل الم
ون األساسي الثاني  حدد الم این غیر  التوفی الخطي األفضلالعامل األول. و للمتغیرات لتفسیر الت

نالمحسوب في العامل  م ع وأك األول و ون هناك عامل ثالث ورا ة حتى أن  ثر. وتستمر العمل
ح  ایناتتص ع الت ة، جم عد استنتاج عدد صغیر من العوامل. والخطوات  محسو قافها  حیث یتم إ

حث هي:   التي بنیت علیها هذه الطرقة في هذا ال
ل  .1 ة وتفسیرها لد    .مجموعةحساب اإلحصاءات الوصف
ل  .2 ا وتفسیرها لد   .مجموعةحساب مصفوفة معامالت االرت
م  .3 این المفسر على أساس الق عات  Eigenvaluesالكامنة  (الجذور)حساب الت والتش

Loadings. 
  وقد قسمنا مراحل التحلیل وفقًا لهذه الطرقة إلى:

a.  ة التي بني علیها تطبی طرقة التحلیل العاملي في دراسة العوامل والعناصر الفرع
ونات م ا األولالمحور  م ات تقی متطل ة ذات في المدق  لمخاطر حسب المعاییر المهن

ات   .التأمینالصلة عند تدقی شر
b.  ة التي بني علیها تطبی طرقة التحلیل العاملي في دراسة العوامل والعناصر الفرع

ونات م المخاطر عند  الثاني المحور العنصر م قوم المدق بإجراءات التدقی الالزمة لتقی
ات    .التأمینتدقی شر

c.  ة التي بني علیها تطبی طرقة التحلیل العاملي في دراسة العوامل والعناصر الفرع
ونات  ة للمخاطر عند  قومالمحور الثالث م م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی المدق 

ات    .التأمینتدقی شر
a- /ة ذات الصلة عن متغیرات المحور األول م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی د متطل

ات    :/التأمینتدقی شر
ار التحلیل العاملي على متغیرات المحور األول  إجراءتم  م المخاطر حسب المعاییر اخت ات تقی متطل

ات  ة ذات الصلة عند تدقی شر ة:وحصلنا على النتائج  التأمینالمهن   التال
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  ):43جدول رقم (
م مصفوفة جدول   األول للعنصر ةالتشارالق

 
ة   المستخلصة االبتدائ

ة وتقوم على تنفیذها حسب  یتأكد المدق أن هناك خط وأهداف تضعها الشر
ات الهامة  األولو

1.000 .793 

ة   688. 1.000 یتأكد المدق من أن النظام المحاسبي ینسجم مع المعاییر المحاسب
ة  ة ومعامالتها المال ة وأمن مناسبین ألصول الشر ة حما  887. 1.000 یوفر نظام الرقا

عزز من  مي  ل التنظ یتأكد المدق من أن موقع دائرة التدقی الداخلي في اله
اته امه بواج  استقاللیته وق

1.000 .852 

قة في دائرة التدقی  اسات المط الداخلي تتف مع یتأكد المدق من أن الخط والس
 القوانین واألنظمة

1.000 .806 

ة  م وتوثی نظام الرقا قها تقوم بتقی قوم بتدق ة التي  یتأكد المدق من أن الشر
ل دور ومنتظم ش ة   الداخل

1.000 .857 

ة أثناء  ل مستمر تطبی اإلجراءات الرقاب ش یتأكد المدق من أن اإلدارة تراقب 
 تنفیذ العمل

1.000 .675 

اتهاعیتعرف المدق  ة الجار تدقی حسا عة المنافسة التي تخضع لها الشر  770. 1.000 لى طب
ة  812. 1.000 یتعرف المدق على القوانین التي لها صلة وتأثیر على الشر

ة والمصروفات المقابلة لها  730. 1.000 حاول المدق فهم مصادر إیرادات الشر
ةحاول المدق معرفة  س لها الرئ ة ومصادر تمو ل المالي للشر  554. 1.000 اله

یتأكد المدق من تواف األهداف التي وضعتها اإلدارة مع أهداف األقسام والخط 
ة  .االستراتیج

1.000 .868 

ة وتعدیلها عند  الفحص الدور لوظائف األنشطة الرقاب یتأكد من أن اإلدارة تقوم 
 الحاجة.

1.000 .799 

ة   740. 1.000 عمل المدق الخارجي مع الجهة المسؤولة عن إدارة المخاطر في الشر
التأكید من تواف  المختلفة مع  لألقسام اإلدارةالتي وضعتها  األهدافقوم المدق 

ة  ة والخط االستراتیج  المخاطر إلدارةأهداف الشر
1.000 .751 

مات الصادرة  ة مع تعل ة الشر التأكد من انسجام ومالئمة استراتیج قوم المدق 
م قطاع  ة األخر  التأمینعن هیئة تنظ  والجهات الرسم

1.000 .802 

المعرفة والفهم الكافیین لمخاطر قطاع   757. 1.000 وأنشطته التأمینیتمتع المدق 
ة  التحق من أن لد الشر ة خاصة قوم المدق  تو ة م اسة استثمار س

 تحتو على الحدود المقررة والمسموح بها للمخاطر
1.000 .870 

التحق من  اسة  أنقوم المدق  ة س ا  وخطة أمنلد الشر ة على التكنولوج ورقا
تم التقید  بها. و

1.000 .813 
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ة  ة أنظمة الرقا فا م  ة المستمرة لتقی ة في یتأكد من حدوث أنشطة المراق الداخل
ة.  الشر

1.000 .775 

م أولي للمخاطر التي یتعرض له  824. 1.000  ا القطاع قوم المدق بتقی
ة قبل التعاقد مع  م أولي للمخاطر التي تتعرض لها الشر قوم المدق بتقی

ة.  الشر
1.000 .897 

صورة  مها  ق ة و ة.یتأكد المدق من وجود وحدة إدارة المخاطر في الشر  833. 1.000 أول
. ة التخط المخاطر عند تخط عمل  849. 1.000 یلتزم المدق بوضع الخط الخاصة 
اً  ة في مناط غیر مستقرة اقتصاد ات للشر  828. 1.000 یتأكد المدق من عدم وجود عمل

ة من التعقید في األنظمة ات الخاضعة لدرجة عال  817. 1.000 حاول المدق التعرف على العمل

م ا43من الجدول ( ة   ولاألة في محور لتشار) مصفوفة الق اینات  89.7تشیر إلى أن نس من الت

ا المتعدد للمتغیر مع العوامل أ  ة  أنوالتي تعبر عن مرع معامل االرت ة تفسر نس العوامل المشتر

این وهذا واضح في متغیر  ة من الت م أولي عال ة قوم المدق بتقی للمخاطر التي تتعرض لها الشر

ة ة  قبل التعاقد مع الشر ة وأمن مناسبین ألصول و متغیر  % 88.7بنس ة حما یوفر نظام الرقا

ة  ة ومعامالتها المال ة الشر ة لمتغیر  األمرذلك  % 88.7بنس التحق من أن النس قوم المدق 

ة خاصة تحتو على  تو ة م اسة استثمار ة س  الحدود المقررة والمسموح بها للمخاطرلد الشر

مة ال ة % 87.1 إلىة تشار حیث تشیر الق اینات تفسرها العوامل المشتر ما  املو ع 6وهنا  من الت

  هو واضح في الجدول التالي 

  ):44جدول رقم (
ا  اینجدول الجذور الكامنة لمصفوفة االرت ونات) (ت   لعناصر المحور األول الم

Total Variance Explained  

Component 
ة مة االبتدائ م المستخلصة الق  مجموع مرعات الق

Total 
ة من  النس
این %  الت

 Total %التراكمي
ة من  النس
این %  الت

 %التراكمي

 

1 9.816 37.755 37.755 9.816 37.755 37.755 
2 4.560 17.537 55.292 4.560 17.537 55.292 
3 2.298 8.838 64.130 2.298 8.838 64.130 
4 1.634 6.285 70.415 1.634 6.285 70.415 
5 1.312 5.048 75.463 1.312 5.048 75.463 
6 1.027 3.949 79.412 1.027 3.949 79.412 
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ساو 44الجدول ( ونات ) ومجموعها  این الم ا ( ت سمى جدول الجذور الكامنة لمصفوفة االرت  (

ة المصفوفة ون/العامل/ األولونجد أن  رت ساو   الم ون ) و این الم امن ( أو ت  9.81أكبر جذر 

فسر  ة لمتغیرات العنصر  %37.75و اینات الكل فسر  األولمن الت ون الثاني  من  % 4.56والم

لة للمحور اینات للمتغیرات المش ل الت فسر  ه فسر   2.29والثالث  17.53و ع  8.83و والرا

فسر  1.63 فسر  1.31و الخامس  6.28و فسر  1.02و السادس  5.04و اقي اهمل   3.94و وال

ونات تفسر لكون جذورها الكامنة أقل من الواحد  این. % 79.41ما مجموعه والم   من الت

  ):45جدول رقم (
ونات/العوامل/  عات الم   العنصر األول تش

 
Component 

1 2 3 4 5 6 
یتأكد المدق أن هناك خط وأهداف تضعها 
ات  ة وتقوم على تنفیذها حسب األولو الشر

 الهامة
.541 -.069 .597 .002 -.350 -.127 

یتأكد المدق من أن النظام المحاسبي ینسجم 
ة  مع المعاییر المحاسب

.339 -.712 -.110 -.099 -.045 -.208 

ة وأمن مناسبین  ة حما یوفر نظام الرقا
ة ة ومعامالتها المال  ألصول الشر

.346 .509 .193 .628 .225 -.164 

یتأكد المدق من أن موقع دائرة التدقی 
عزز من  مي  ل التنظ الداخلي في اله

اته امه بواج  استقاللیته وق
.602 .510 .406 .251 -.033 -.009 

اسات یتأكد المدق من أن  الخط والس
قة في دائرة التدقی الداخلي تتف مع  المط

 القوانین واألنظمة
.768 -.314 .155 .094 .066 .283 

قوم  ة التي  یتأكد المدق من أن الشر
ة  م وتوثی نظام الرقا قها تقوم بتقی بتدق

ل دور ومنتظم ش ة   الداخل
.677 -.576 .149 .068 .006 .200 

ل یتأكد المدق  ش من أن اإلدارة تراقب 
ة أثناء تنفیذ  مستمر تطبی اإلجراءات الرقاب

 العمل
.423 -.436 .488 .058 .186 .174 

عة المنافسة التي عیتعرف المدق   128.- 378.- 062.- 362. 115.- 681.لى طب
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اتها ة الجار تدقی حسا  تخضع لها الشر
یتعرف المدق على القوانین التي لها صلة 

ة  وتأثیر على الشر
.301 .603 .536 -.185 -.038 -.185 

ة  حاول المدق فهم مصادر إیرادات الشر
 والمصروفات المقابلة لها

.489 .572 .108 .072 .360 -.132 

ة  ل المالي للشر حاول المدق معرفة اله
ة س لها الرئ  ومصادر تمو

-.257 -.075 .405 .035 .092 .556 

یتأكد المدق من تواف األهداف التي 
وضعتها اإلدارة مع أهداف األقسام والخط 

ة  .االستراتیج
.781 -.182 -.079 .401 .025 .240 

الفحص الدور  یتأكد من أن اإلدارة تقوم 
ة وتعدیلها عند  لوظائف األنشطة الرقاب

 الحاجة.
.689 -.549 .056 .099 .017 -.099 

مع الجهة المسؤولة  عمل المدق الخارجي
ة  عن إدارة المخاطر في الشر

.807 .263 .052 .053 -.120 .010 

التأكید من تواف  التي  األهدافقوم المدق 
المختلفة مع أهداف  لألقسام اإلدارةوضعتها 

ة  ة والخط االستراتیج  المخاطر إلدارةالشر
.771 -.325 -.116 -.088 -.172 .014 

التأكد من انسجام ومالئمة  قوم المدق 
مات الصادرة عن  ة مع تعل ة الشر استراتیج

م قطاع  ة  التأمینهیئة تنظ والجهات الرسم
 األخر 

.587 .367 -.512 .229 -.048 .080 

المعرفة والفهم الكافیین  یتمتع المدق 
 وأنشطته التأمینلمخاطر قطاع 

.490 .505 -.356 .300 .197 .084 

ة  التحق من أن لد الشر قوم المدق 
ة خاصة تحتو على  تو اسة استثمارة م س

 الحدود المقررة والمسموح بها للمخاطر
.685 -.325 -.527 .019 -.047 .122 

التحق من  ة  أنقوم المدق  لد الشر
اسة  ا  وخطة أمنس ة على التكنولوج ورقا

تم التقید  بها. و
.789 -.244 -.207 .013 .069 -.288 

ة المستمرة  یتأكد من حدوث أنشطة المراق
ة في  ة الداخل ة أنظمة الرقا فا م  لتقی

ة.  الشر
.691 -.353 -.163 .209 -.117 -.297 

م أولي للمخاطر التي   310. 389.- 117.- 142.- 510. 531.قوم المدق بتقی
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 یتعرض لها القطاع 
م أولي  للمخاطر التي قوم المدق بتقی

ة. ة قبل التعاقد مع الشر  تتعرض لها الشر
.494 .556 -.199 -.294 -.454 .105 

یتأكد المدق من وجود وحدة إدارة المخاطر 
صورة  مها  ق ة و ة.في الشر  أول

.722 -.091 -.031 -.369 .375 .161 

یلتزم المدق بوضع الخط الخاصة 
. ة التخط  المخاطر عند تخط عمل

.614 .235 -.060 -.584 .267 -.011 

ة  ات للشر یتأكد المدق من عدم وجود عمل
اً   في مناط غیر مستقرة اقتصاد

.736 -.059 .123 -.350 .365 -.111 

ات  حاول المدق التعرف على العمل
ة من التعقید في  الخاضعة لدرجة عال

 األنظمة
.625 .612 -.087 -.196 .073 .006 

ونات/العوامل/ التي تم  الساب یتضمنالجدول  عات الم ارة عن معامل تش ع ع استخالصهما والتش
ون أو العامل  س بین الم ا ال :وفي هذا الجدول  والمتغیر،االرت   نالح

العامل األول هو  اطا  عمل المدق الخارجي مع الجهة المسؤولة عن إدارة أن أقو المتغیرات ارت
ة  ة المخاطر في الشر التحق من یلیها  % 80.7بنس اسة  أنقوم المدق  ة س وخطة لد الشر

ا  أمن ة على التكنولوج تم التقیدورقا ة  بها و یتأكد المدق من أن الخط ثم متغیر  %78.9بنس
قة في دائرة التدقی الداخلي تتف مع القوانین واألنظمة اسات المط ة ب والس بینما  .% 8.76نس

ه هو   نيالعامل الثا اطًا  ات الخاضعة نجد أن أقو المتغیرات ارت حاول المدق التعرف على العمل
ة من التعقید في األنظمة ة لدرجة عال یتأكد المدق أن هناك والعامل الثالث المتغیر   % 61.2.بنس

ات الهامة ة وتقوم على تنفیذها حسب األولو ع  خط وأهداف تضعها الشر نظام  یوفروالعامل الرا
ة ة ومعامالتها المال ة وأمن مناسبین ألصول الشر ة حما قوم و العامل الخامس  % 62.8 الرقا

ة ة قبل التعاقد مع الشر م أولي للمخاطر التي تتعرض لها الشر والسادس  % - 45.4 المدق بتقی
ة س لها الرئ ة ومصادر تمو ل المالي للشر   حاول المدق معرفة اله

B - /م المخاط لمتغیرات المحور الثاني ات إجراءات التدقی الالزمة لتقی ر عند تدقی شر
  :/التأمین

ار التحلیل العاملي على متغیرات المحور  إجراءتم  م  الثانياخت ات إجراءات التدقی الالزمة لتقی متطل
ات  ة:وحصلنا على النتائج  التأمینالمخاطر عند تدقی شر   التال
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  ):46رقم ( جدول
م اجدول   الثانيللعنصر  ةلتشارمصفوفة الق

ةاالبتدائی  ةالمستخلص    
من أولئك المكلفین بالرقابة لفھم البیئة التي یتم فیھا إعداد  قیستفسر المدق

 729. 1.000 البیانات المالیة

الموجھة إلى  اتاالستفساریحصل المدقق على المعلومات من خالل 
 761. 1.000 موظفي التدقیق الداخلي حول المخاطر

یستفسر المدقق من موظفي التدقیق الداخلي في الشركة عن تجاوب 
 741. 1.000 اإلدارة مع النتائج التي تتوصل لھا دائرة التدقیق الداخلي

یسأل المدقق الموظفین المشاركین في تسجیل معامالت معقدة عن مدى 
 824. 1.000 اختیار وتطبیق سیاسات محاسبیة معینة لذلكمناسبة 

یقوم المدقق باالستفسار عن الدعاوي المرفوعة على الشركة من المستشار 
 782. 1.000 القانوني الداخلي

یحصل المدقق على معلومات من المستشار القانوني الداخلي عن امتثال 
 726. 1.000 العملالشركة للقوانین واألنظمة وااللتزامات مع شركاء 

ي الشركة فیما إذا كانوا یقومون فر المدقق من المدققین الداخلیین یستفس
 671. 1.000 بمتابعة عناصر الرقابة الداخلیة ویقیمونھ من حین آلخر

 734. 1.000 تكشف اإلجراءات التحلیلیة عن وجود معامالت وأحداث غیر عادیة
ونسب واتجاھات قد تشیر إلى أمور تحدد اإلجراءات التحلیلیة وجود مبالغ 

 775. 1.000 لھا دالالت بالنسبة للتدقیق

غیر متوقعة باستخدامھ اإلجراءات  یحدد المدقق عالقات غیر عادیة أو
 837. 1.000 التحلیلیة

یقارن المدقق النسب المالیة الرئیسیة للعمیل مع متوسطات النشاط الذي 
 795. 1.000 یعمل فیھ

قدرة الشركة على االستمرار باستخدامھ لإلجراءات یقدر المدقق 
 844. 1.000 التحلیلیة األولیة

یقوم المدقق بحساب نسبة الدین إلى حق الملكیة ویقارنھا مع الشركات 
 702. 1.000 التأمینالناجحة في صناعة 

 771. 1.000 یستخدم المدقق اإلجراءات التحلیلیة لتخفیض االختبارات التفصیلیة
یستخدم المدقق اإلجراءات التحلیلیة كإجراءات لتقییم المخاطر تساعده في 

 658. 1.000 الكشف عن جوانب لم یكن على علم بھا

تعطي اإلجراءات التحلیلیة كإجراءات لتقییم المخاطر للمدقق معلومات 
 783. 1.000 مالیة وغیر مالیة

بتوفر السیولة ضمن الحدود  التأمینیقوم المدقق بالتحقق من التزام شركة 
 581. 1.000 المطلوبة لتغطیة المطالبات دون تأخیر

عن طریق نسب السیولة  التأمینیدرس المدقق المالءة المالیة لشركة 
 703. 1.000 وغیرھا

یقارن المدقق النسب للتحقق من التزام الشركة بالسیاسة التمویلیة المعتمدة 
 812. 1.000 لدیھا

 812. 1.000 بالتحقق من التزام الشركة بالسیاسة االستثماریة الموضوعةیقوم المدقق 
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یتأكد المدقق من وجود خطة إدارة مخاطر في الشركة تشمل كافة مخاطر 
 717. 1.000 ویتم مراجعتھا بشكل مستمر ومنتظم التأمین

تستند خطة نشاط التدقیق على تحدیث ومتابعة وتقییم المخاطر بشكل 
 862. 1.000 الشركةدوري في 

یحاول المدقق التعرف على اتصاالت الشركة بالشركات األخرى والتي قد 
 749. 1.000 تشیر إلى وجود مشكالت ومخاطر مالیة

یالحظ المدقق مدى التزام اإلدارة والموظفین بالنزاھة واألخالق وإدراكھم 
 700. 1.000 للسیاسات األخالقیة للعمل في الشركة

المدقق من مدى امتالك موظفي الشركة المعرفة والمھارة والتدریب یتأكد 
 790. 1.000 ألداء وظائفھم.

یتأكد المدقق من أن التوصیف الوظیفي موثق ومتوفر لجمیع الموظفین في 
 816. 1.000 الشركة

یتأكد المدقق من أنّھ یتم تحلیل أداء اإلدارة دوریاً لتحدید واألخذ بعین 
 737. 1.000 ج والمخاطر ذات العالقة لكل من الشركة ومستوى األنشطةاالعتبار النتائ

لمراقبة أداء  والمعلومات الكافیةیتأكد المدقق من أن لدى اإلدارة الوسائل 
 792. 1.000 مقدمي الخدمات في الشركة

یتأكد المدقق من اآللیات والحوافز موضوعة لتقدیم الموظفین توصیات 
 869. 1.000 لتحسین عملیات الشركة

 والمعلومات الكافیةیبحث المدقق فیما إذا كان لدى اإلدارة الوسائل 
 779. 1.000 إلرضاء العمالء وتلقى شكاویھم

في الشركة كأساس  وكبار العاملین اإلدارة ونزاھة مجلستُعتمد سیرة 
 740. 1.000 لتحدید المخاطر التي تواجھا الشركة

والمطالبات التي یقدمھا العمالء تتمتع یتحقق المدقق من أن المستندات 
 735. 1.000 بالموثوقیة الكافیة

   

م ال46من الجدول ( ة   الثانيمحور الة في تشار) مصفوفة الق اینات  89.7تشیر إلى أن نس من الت
ا المتعدد للمتغیر مع العوامل أ  ة  أنوالتي تعبر عن مرع معامل االرت ة تفسر نس العوامل المشتر

این وهذا واضح في متغیر  ة من الت یتأكد المدقق من اآللیات والحوافز موضوعة لتقدیم عال
ة  الموظفین توصیات لتحسین عملیات الشركة تستند خطة نشاط التدقیق و متغیر  % 86.9بنس

ة  على تحدیث ومتابعة وتقییم المخاطر بشكل دوري في الشرك ة  األمرذلك  % 86.2بنس النس
حیث  یقدر المدقق قدرة الشركة على االستمرار باستخدامھ لإلجراءات التحلیلیة األولیةلمتغیر 

مة ال ة % 84.4 إلىة تشار تشیر الق اینات تفسرها العوامل المشتر ما هو امل و ع 7وهنا  من الت
  :واضح في الجدول التالي

  
  



  الرابع: الدراسة التحلیلیة  لفصلا
_________________________________________________________________ 

 

185 
 

  ):47جدول رقم (
ا  اینالجذور الكامنة لمصفوفة االرت ونات) (ت   لعناصر المحور الثاني الم

Total Variance Explained 

Component 

ةمجموع مربعات القیم المستخلص القیمة االبتدائیة  

Total 
ن النسبة م
 التباین
% 

 Total %التراكمي
ن النسبة م
 التباین
% 

 %التراكمي

 

1 11.041 34.503 34.503 11.041 34.503 34.503 
2 5.315 16.609 51.112 5.315 16.609 51.112 
3 2.400 7.499 58.611 2.400 7.499 58.611 
4 1.678 5.244 63.854 1.678 5.244 63.854 
5 1.567 4.897 68.752 1.567 4.897 68.752 
6 1.234 3.857 72.609 1.234 3.857 72.609 
7 1.094 3.418 76.027 1.094 3.418 76.027 

ساو 47الجدول ( ونات ) ومجموعها  این الم ا ( ت سمى جدول الجذور الكامنة لمصفوفة االرت  (

ة المصفوفة ون/العامل/ األول رت ساو   ونجد أن الم ون ) و این الم امن ( أو ت أكبر جذر 

فسر  11.04 ة لمتغیرات العنصر  %34.50و اینات الكل ون الثاني  األولمن الت فسر  5.31والم و

لة للمحور % 16.60 اینات للمتغیرات المش ل الت فسر   2.40الثاني والثالث  من ه   7.499و

ع  فسر  1.67والرا فسر  1.56و الخامس  5.24و فسر  1.23و السادس  4.89و   3.85و

ع  اقي اهمل لكون جذورها الكامنة أقل من الواحد 3.41فسر  1.09والسا ونات تفسر  وال ما والم

این. % 76.02مجموعه    من الت

  ):48جدول رقم (
ونات/العوامل/ عات الم   العنصر الثاني تش

Component Matrix 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 
من أولئك  قیستفسر المدق

المكلفین بالرقابة لفھم البیئة التي 
 یتم فیھا إعداد البیانات المالیة

.645 -.112 -.381 .261 -.188 .057 .222 

یحصل المدقق على المعلومات 
 تاالستفسارامن خالل 

الموجھة إلى موظفي التدقیق 
 الداخلي حول المخاطر

.612 .203 .387 -.159 -.105 -.038 .397 
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یستفسر المدقق من موظفي 
التدقیق الداخلي في الشركة عن 
تجاوب اإلدارة مع النتائج التي 

التدقیق تتوصل لھا دائرة 
 الداخلي

.562 -.401 .169 -.050 -.441 -.191 .051 

یسأل المدقق الموظفین 
المشاركین في تسجیل معامالت 
معقدة عن مدى مناسبة اختیار 

وتطبیق سیاسات محاسبیة 
 معینة لذلك

.669 -.034 .582 .148 -.015 -.090 .081 

یقوم المدقق باالستفسار عن 
 الدعاوي المرفوعة على الشركة
 من المستشار القانوني الداخلي

-.120 -.033 .391 .627 .435 .164 .057 

یحصل المدقق على معلومات 
من المستشار القانوني الداخلي 
عن امتثال الشركة للقوانین 
واألنظمة وااللتزامات مع 

 شركاء العمل

.135 -.465 .345 .427 .329 .191 .214 

یستفسر المدقق من المدققین 
الشركة فیما إذا  فيالداخلیین 

كانوا یقومون بمتابعة عناصر 
الرقابة الداخلیة ویقیمونھ من 

 حین آلخر

.654 -.304 .282 -.169 -.126 .093 -.135 

تكشف اإلجراءات التحلیلیة عن 
وجود معامالت وأحداث غیر 

 عادیة
.658 -.241 -.281 .052 .260 .274 -.134 

تحدد اإلجراءات التحلیلیة وجود 
ونسب واتجاھات قد تشیر  مبالغ

إلى أمور لھا دالالت بالنسبة 
 للتدقیق

.670 -.426 -.148 -.175 -.009 .058 -.299 

یحدد المدقق عالقات غیر 
غیر متوقعة  عادیة أو

 باستخدامھ اإلجراءات التحلیلیة
.610 -.448 -.326 -.137 .366 -.044 -.054 

یقارن المدقق النسب المالیة 
مع متوسطات  الرئیسیة للعمیل

 النشاط الذي یعمل فیھ
.504 -.242 .003 -.451 .488 .117 -.168 

یقدر المدقق قدرة الشركة على 
االستمرار باستخدامھ 

 لإلجراءات التحلیلیة األولیة
.543 -.582 .253 -.196 .045 .214 -.244 

یقوم المدقق بحساب نسبة الدین 
إلى حق الملكیة ویقارنھا مع 
الشركات الناجحة في صناعة 

.693 -.345 .157 -.204 -.025 .121 .143 
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 التأمین
یستخدم المدقق اإلجراءات 

التحلیلیة لتخفیض االختبارات 
 التفصیلیة

.708 -.367 .275 .149 -.127 .052 -.138 

یستخدم المدقق اإلجراءات 
التحلیلیة كإجراءات لتقییم 

المخاطر تساعده في الكشف 
 عن جوانب لم یكن على علم بھا

.694 -.240 .133 -.148 .033 .006 .280 

تعطي اإلجراءات التحلیلیة 
كإجراءات لتقییم المخاطر 

للمدقق معلومات مالیة وغیر 
 مالیة

.519 .361 .003 -.328 .208 .179 .448 

یقوم المدقق بالتحقق من التزام 
بتوفر السیولة  التأمینشركة 

ضمن الحدود المطلوبة لتغطیة 
 المطالبات دون تأخیر

.637 .197 -.036 .218 -.050 -.076 -.282 

یدرس المدقق المالءة المالیة 
عن طریق نسب  التأمینلشركة 

 السیولة وغیرھا
.728 -.200 .061 -.064 -.281 -.215 .011 

یقارن المدقق النسب للتحقق من 
التزام الشركة بالسیاسة 
 التمویلیة المعتمدة لدیھا

.470 .302 .140 -.124 .423 -.521 .116 

یقوم المدقق بالتحقق من التزام 
الشركة بالسیاسة االستثماریة 

 الموضوعة
.426 .499 .282 .026 .175 -.453 -.255 

یتأكد المدقق من وجود خطة 
إدارة مخاطر في الشركة تشمل 

ویتم  التأمینكافة مخاطر 
 مراجعتھا بشكل مستمر ومنتظم

.623 .374 -.008 .216 .195 -.261 -.188 

تستند خطة نشاط التدقیق على 
تحدیث ومتابعة وتقییم المخاطر 

 بشكل دوري في الشركة
.542 .602 .368 -.128 .047 .211 -.080 

یحاول المدقق التعرف على 
اتصاالت الشركة بالشركات 
األخرى والتي قد تشیر إلى 
 وجود مشكالت ومخاطر مالیة

.619 .390 .178 .204 -.211 .257 -.173 

یالحظ المدقق مدى التزام 
اإلدارة والموظفین بالنزاھة 

واألخالق وإدراكھم للسیاسات 
 األخالقیة للعمل في الشركة

.561 -.151 -.384 .416 .135 -.099 .124 

یتأكد المدقق من مدى امتالك 
 020.- 037.- 151.- 224. 295.- 296.- 735.موظفي الشركة المعرفة 
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والمھارة والتدریب ألداء 
 وظائفھم.

یتأكد المدقق من أن التوصیف 
الوظیفي موثق ومتوفر لجمیع 

 الموظفین في الشركة
.696 -.417 -.331 .148 -.016 -.132 .091 

یتأكد المدقق من أنّھ یتم تحلیل 
أداء اإلدارة دوریاً لتحدید 

واألخذ بعین االعتبار النتائج 
والمخاطر ذات العالقة لكل من 

 الشركة ومستوى األنشطة

.755 -.028 -.334 .039 -.055 -.161 .156 

یتأكد المدقق من أن لدى اإلدارة 
 والمعلومات الكافیةالوسائل 

لمراقبة أداء مقدمي الخدمات 
 في الشركة

.537 .691 -.115 -.042 .025 .026 -.098 

یتأكد المدقق من اآللیات 
والحوافز موضوعة لتقدیم 
الموظفین توصیات لتحسین 

 عملیات الشركة

.459 .751 -.193 .065 .058 .221 -.028 

یبحث المدقق فیما إذا كان لدى 
والمعلومات اإلدارة الوسائل 

إلرضاء العمالء وتلقى  الكافیة
 شكاویھم

.537 .563 -.250 .029 -.047 .326 .031 

 ونزاھة مجلستُعتمد سیرة 
في  وكبار العاملین اإلدارة

الشركة كأساس لتحدید المخاطر 
 التي تواجھا الشركة

.390 .669 -.333 -.157 .025 .010 .062 

یتحقق المدقق من أن المستندات 
یقدمھا العمالء والمطالبات التي 

 تتمتع بالموثوقیة الكافیة
.487 .588 .215 .138 -.286 .075 -.022 

ونات/العوامل/ التي تمالجدول الساب  عات الم ارة عن معامل  یتضمن تش ع ع استخالصهما والتش
ون أو س بین الم ا ال اطا العامل والمتغیر االرت ، وفي هذا الجدول نالح أن أقو المتغیرات ارت

ار العامل األول هو  عین االعت ًا لتحدید واألخذ  یتأكد المدق من أّنه یتم تحلیل أداء اإلدارة دور
ة ومستو األنشطة ة  النتائج والمخاطر ذات العالقة لكل من الشر یتأكد یلیها  % 75.5بنس

ب ألداء وظائفهمالمدق من مد امتالك موظفي  ة المعرفة والمهارة والتدر ة  الشر  %73.5بنس
ة ثم متغیر  ة لشر ة  عن طر نسب السیولة وغیرها التأمینیدرس المدق المالءة المال بنس

ه هو العامل الثاني. بینما % 72.8 اطًا  ات : نجد أن أقو المتغیرات ارت یتأكد المدق من اآلل
م  ةوالحوافز موضوعة لتقد ات الشر ات لتحسین عمل ة الموظفین توص والعامل الثالث   %75.1.بنس

ار المتغیر  ة اخت ین في تسجیل معامالت معقدة عن مد مناس سأل المدق الموظفین المشار
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ة معینة لذلك اسات محاسب ة  وتطبی س ع  % 58.2بنس االستفسار عن والعامل الرا قوم المدق 
ة من المستشار القانوني الداخلي الدعاو المرفوعة على  قارن المدق و %62.8الشر العامل الخامس 

ه عمل ف ة للعمیل مع متوسطات النشا الذ  س ة الرئ قارن المدق والسادس  %48.8 النسب المال
اسة التمو الس ة  ة النسب للتحق من التزام الشر ة المعتمدة لدیها بنس ع  %52.1ل تعطي والسا

ة اإلجراءات ة وغیر مال م المخاطر للمدق معلومات مال إجراءات لتقی ة  ة  التحلیل   .% 44.8بنس
c - /ة للمخاطر عند  لمتغیرات المحور الثالث م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق 

ات    :/ التأمینتدقی شر
ار التحلیل العاملي على متغیرات المحور  إجراءتم  م  الثالثاخت اإلجراءات الالزمة لتقی قوم المدق 

ات  ة للمخاطر عند تدقی شر ةوحصلنا على النتائج  التأمیناالستجا   :التال
  ):49جدول رقم (

ةجدول  م التشار  الثالثللعنصر  الق

یةاالبتدائ  ةالمستخلص    
فیلة للحد من المخاطر  ة بوضع إجراءات  ام الشر یتأكد المدق من ق

أ بها ام بها. المتن ة الق  أل خدمة جدیدة تنو الشر
1.000 .820 

ة ة لتجنب المخاطر في الشر  789. 1.000 یتأكد المدق من تنفیذ األنشطة الرقاب
ه  یتأكد المدق من وجود خطو اتصال فعالة للتقرر عن األخطاء المشت

ة  فیها في الشر
1.000 .818 

ات المدققین  ة اإلدارة للتوص  نالداخلیین والخارجیییتأكد المدق من استجا
ة ة في الشر ة نظام الرقا  لتقو

1.000 .848 

ة والتقرر  ة الداخل ات لكشف عیوب الرقا یتأكد المدق من أن هنالك اآلل
ا  عنها لإلدارة العل

1.000 .823 

الغ  ل خطأ وٕا ة بتوثی   742. 1.000 أهمیته المدق لتحدیدتقوم اإلدارة في الشر
عة  متا  667. 1.000 التأمینالعمالء لشرو عقود  وتدقی خروقاتقوم المدق 

صات لمواجهة الخسائر الناجمة عن مخاطر  المدق منیتأكد  حجز تخص
 التشغیل

1.000 .722 

عةقوم  متا ة  المدق  وٕاصدار تنفیذ طرق التعامل مع المخاطر التشغیل
ات  أ انحرافلمعالجة  توص

1.000 .653 

ل بدیل من بدائل التعامل مع  یتم المقارنة بین التكلفة والعائد للتعامل مع 
ار أفضل البدائل ة الخت  المخاطر التشغیل

1.000 .744 
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ان لد  ما إذا  حث المدق ف ة خطةی اجهة أ مخاطر طوار لمو  الشر
ة  غیر محسو

1.000 .780 

ة  ام شر ات إعادة  التأمین التأمینیتحق المدق من ق  التأمینلد شر
ة  وسیلة لتقاسم المخاطر التشغیل

1.000 .647 

ام  ة مع مخالفات موظفي  اإلدارةیتأكد المدق من ق اتخاذ اإلجراءات المناس
ة التي  بلغ  تشفها المدقالشر  عنهاو

1.000 .740 

ة  م الدقی  والتدقی دوراً یتم إعادة النظر في خط الرقا للوصول إلى التقی
ة واكتشاف مخاطر  إلجراءات الرقا

1.000 .698 

م المخاطر إلى مجلس اإلدارة  667. 1.000 قدم المدق تقارر دورة عن نتائج تقی
ة  فاءة وفعال م  الضوا الموضوعة لمواجهة قدم المدق تقرر عن تقی

 المخاطر إلى مجلس اإلدارة
1.000 .825 

اسات المعتمدة  ات والس مراجعة الخط واالستراتیج ةقوم المدق   لالستجا
ة وطرق مواجهتها  للمخاطر في الشر

1.000 .776 

شارك المدق الداخلي في وضع الضوا الالزمة للحد من المخاطر 
ة  ع الكوارث الطب  الطارئة المحتمل حدوثها واألحداث واألزماتالمتعلقة 

1.000 .865 

ات والمقترحات التي قدمها  یتأكد المدق من أن اإلدارة تقوم بتنفیذ التوص
 تجنب المخاطر أولتقلیل 

1.000 .799 

م االقتراحات  ة للتعامل  والوسائل والسبلقوم المدق بتقد ات المناس واآلل
 مع أوجه المخاطر المختلفة

1.000 .887 

تتعرض  يالمخاطر التالهیئة العامة  إلىُضّمن المدق تقرره الذ یرفعه 
ة   والقطاعلها الشر

1.000 .818 

ل أنواع  مة للمدق على  إجراءات التدقی التي سیتم تؤثر المخاطر المق
ما بینها  أداؤها والجمع ف

1.000 .777 

ة في تارخ  ة أو إجراءات أساس ارات ألنظمة الرقا ن للمدق أداء اخت م
ة الفترة حسب درجة المخاطرة  مرحلي أو في نها

1.000 .738 

ة والمخاطر  ة النسب عد النظر في األهم حدد المدق نطاق إجراء التدقی 
مة ودرجة التأكید التي یخط المدق للحصول علیها  المق

1.000 .790 

یوسع المدق عمومًا نطاق إجراءات التدقی مع زادة مخاطر األخطاء 
 الجوهرة

1.000 .787 
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م أعلى  سبب تقی عمل المدق على الحصول على أدلة تدقی أكثر إقناعًا 
 للمخاطر

1.000 .827 

ة  م حصل على أدلة تكون مالئمة أو موثوقة یزد المدق من  األدلة و
م أعلى للمخاطر  سبب تقی

1.000 .768 

ون  أن  ل منخفض ألنه یرغب  ش م المدق مخاطر التدقی المقبولة  ق
ة للعمیل ال تحتو على أخطاء جوهرة  أكثر تأكدًا من أن القوائم المال

1.000 .777 

م أو النسب المسجلة  مضع المدق توقعات للق ق انت التوقعات  و ما إذا 
ة لتحدید الخطأ  ذات دقة متناه

1.000 .816 

م ردود  ة الجوهرة المدق على وضع أساس لتصم تساعد اإلجراءات التحلیل
مة  على المخاطر المق

1.000 .731 

ة المدق على  ة الجوهر وضع أساس لتطبی تساعد اإلجراءات التحلیل
مة  ردود على المخاطر المق

1.000 .866 

م ال49من الجدول ( ة   الثانيمحور الة في تشار ) مصفوفة الق اینات  89.7تشیر إلى أن نس من الت

ا المتعدد للمتغیر مع العوامل أ  ة  أنوالتي تعبر عن مرع معامل االرت ة تفسر نس العوامل المشتر

این وهذا واضح في متغیر  ة من الت یقوم المدقق بتقدیم االقتراحات و الوسائل والسبل واآللیات عال

ة  المناسبة للتعامل مع أوجھ المخاطر المختلفة یقوم المدقق بتقدیم و متغیر  % 86.6بنس

ة  مع أوجھ المخاطر المختلفةاالقتراحات و الوسائل والسبل واآللیات المناسبة للتعامل   88.7بنس

ة لمتغیر  األمرذلك  % یقوم المدقق بتقدیم االقتراحات و الوسائل والسبل واآللیات المناسبة النس

مة ا للتعامل مع أوجھ المخاطر المختلفة اینات تفسرها  % 84.8 إلىة لتشار حیث تشیر الق من الت

ة ضًا  املو ع 7وهنا  العوامل المشتر   :ما هو واضح في الجدول التالي أ

  ):50جدول رقم (
ا  اینجدول الجذور الكامنة لمصفوفة االرت ونات) (ت   لعناصر المحور الثالث الم

Total Variance Explained 
 مجموع مربعات القیم المستخلصة القیمة االبتدائیة 

Component Total النسبة من 
 منالنسبة  Total %التراكمي % التباین

 %التراكمي % التباین

1 9.781 31.553 31.553 9.781 31.553 31.553 
2 6.601 21.295 52.848 6.601 21.295 52.848 
3 2.004 6.466 59.314 2.004 6.466 59.314 
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4 1.800 5.805 65.119 1.800 5.805 65.119 
5 1.499 4.836 69.954 1.499 4.836 69.954 
6 1.211 3.905 73.860 1.211 3.905 73.860 
7 1.109 3.578 77.438 1.109 3.578 77.438 

ساو 62الجدول ( ونات ) ومجموعها  این الم ا ( ت سمى جدول الجذور الكامنة لمصفوفة االرت  (

ة المصفوفة ون/العامل/ األول رت ساو   ونجد أن الم ون ) و این الم امن ( أو ت  9.78أكبر جذر 

فسر  ة لمتغیرات العنصر  %31.55و اینات الكل ون الثاني  األولمن الت فسر  6.60والم  21.29و

لة للمحور % اینات للمتغیرات المش ل الت فسر   2.00الثاني والثالث  من ه ع   6.46و والرا

فسر  1.80 فسر  1.49و الخامس  5.80و فسر  1.21و السادس  4.83و ع   3.90و والسا

ونات تفسر اقي اهمل لكون جذورها الكامنة أقل من الواحد وال 3.57فسر  1.10 ما مجموعه والم

این. % 76.02   من الت

  ):51جدول رقم (
ونات/العوامل/ عات الم   العنصر الثالث تش

 
Component 

1 2 3 4 5 6 7 
یتأكد المدقق من قیام الشركة 

بوضع إجراءات كفیلة للحد من 
المخاطر المتنبأ بھا ألي خدمة 
 .جدیدة تنوي الشركة القیام بھا

.812 -.366 .029 .118 .091 -.018 -.049 

یتأكد المدقق من تنفیذ األنشطة 
 100.- 057.- 126. 134. 320. 263.- 755. الرقابیة لتجنب المخاطر في الشركة

یتأكد المدقق من وجود خطوط 
اتصال فعالة للتقریر عن األخطاء 

 المشتبھ فیھا في الشركة
.790 .069 .214 -.075 .349 -.090 -.086 

یتأكد المدقق من استجابة اإلدارة 
للتوصیات المدققین الداخلیین 

نظام الرقابة في  والخارجیین لتقویة
 الشركة

.746 -.484 .052 .134 .001 .182 .060 

یتأكد المدقق من أن ھنالك اآللیات 
لكشف عیوب الرقابة الداخلیة 

 العلیاوالتقریر عنھا لإلدارة 
.586 .112 .315 .417 .144 .033 -.414 

تقوم اإلدارة في الشركة بتوثیق كل 
 164.- 139. 099. 246.- 385. 417. 551. أھمیتھ المدقق لتحدیدخطأ وإبالغ 

وتدقیق یقوم المدقق بمتابعة 
 076. 260.- 059. 048.- 546. 199. 500.العمالء لشروط عقود  خروقات
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 التأمین
حجز تخصیصات  المدقق منیتأكد 

لمواجھة الخسائر الناجمة عن 
 مخاطر التشغیل

.278 .688 .287 -.136 .247 -.093 -.010 

تنفیذ طرق  المدقق بمتابعةیقوم 
التعامل مع المخاطر التشغیلیة 

لمعالجة ألي  وإصدار توصیات
 انحراف

.037 .551 .510 .103 -
.140 .188 .149 

والعائد یتم المقارنة بین التكلفة 
للتعامل مع كل بدیل من بدائل 
التعامل مع المخاطر التشغیلیة 

 الختیار أفضل البدائل

.740 -.139 -.021 -.041 -
.087 -.116 .393 

یبحث المدقق فیما إذا كان لدى 
طوارئ لمواجھة أي  الشركة خطة

 مخاطر غیر محسوبة
.507 .185 .307 .338 -

.371 -.343 .161 

 التأمینیتحقق المدقق من قیام شركة 
 التأمینلدى شركات إعادة  التأمینب

 كوسیلة لتقاسم المخاطر التشغیلیة
.230 .528 -.082 .185 -

.413 -.153 .282 

باتخاذ  اإلدارةیتأكد المدقق من قیام 
اإلجراءات المناسبة مع مخالفات 

 یكتشفھا المدققموظفي الشركة التي 
 ویبلغ عنھا

.626 -.343 -.232 .024 .179 .018 .379 

یتم إعادة النظر في خطط الرقابة 
 ً للوصول إلى التقییم  والتدقیق دوریا

الدقیق إلجراءات الرقابة واكتشاف 
 مخاطر

.670 .250 -.155 -.259 -
.203 .099 -.212 

یقدم المدقق تقاریر دوریة عن نتائج 
 182. 129.- 081. 015. 005. 545.- 560. تقییم المخاطر إلى مجلس اإلدارة

یقدم المدقق تقریر عن تقییم كفاءة 
وفعالیة الضوابط الموضوعة 
لمواجھة المخاطر إلى مجلس 

 اإلدارة

.690 -.575 .052 -.029 -
.032 .100 .060 

یقوم المدقق بمراجعة الخطط 
واالستراتیجیات والسیاسات 

للمخاطر في  لالستجابةالمعتمدة 
 الشركة وطرق مواجھتھا

.693 -.514 .080 .032 -
.069 .037 -.135 

یشارك المدقق الداخلي في وضع 
الضوابط الالزمة للحد من المخاطر 

المتعلقة بالكوارث الطبیعیة 
الطارئة  واألحداث واألزمات

 المحتمل حدوثھا

.744 -.083 -.243 -.359 -
.199 .093 -.262 

 141.- 027.- 086.- 117.- 445. 707.یتأكد المدقق من أن اإلدارة تقوم 
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بتنفیذ التوصیات والمقترحات التي 
 تجنب المخاطر أوقدمھا لتقلیل 

.245 

یقوم المدقق بتقدیم االقتراحات 
واآللیات المناسبة  والوسائل والسبل

 للتعامل مع أوجھ المخاطر المختلفة
.579 .320 -.165 .261 -

.546 .148 -.186 

یُضّمن المدقق تقریره الذي یرفعھ 
 يالمخاطر التالھیئة العامة  إلى

 والقطاعتتعرض لھا الشركة 
.624 -.531 -.190 -.009 -

.209 .249 .059 

تؤثر المخاطر المقیمة للمدقق على 
كل أنواع إجراءات التدقیق التي 

 سیتم أداؤھا والجمع فیما بینھا
.469 .523 .032 -.287 -

.145 .355 .230 

یمكن للمدقق أداء اختبارات ألنظمة 
الرقابة أو إجراءات أساسیة في 
تاریخ مرحلي أو في نھایة الفترة 

 حسب درجة المخاطرة المقیمة

.152 .662 .090 .145 .175 .274 .377 

یحدد المدقق نطاق إجراء التدقیق 
بعد النظر في األھمیة النسبیة 

التأكید والمخاطر المقیمة ودرجة 
 التي یخطط المدقق للحصول علیھا

.307 .734 -.098 -.144 .228 .269 .050 

یوسع المدقق عموماً نطاق 
إجراءات التدقیق مع زیادة مخاطر 

 األخطاء الجوھریة

-
.150 .272 -.119 .749 .147 .306 -.023 

یعمل المدقق على الحصول على 
أدلة تدقیق أكثر إقناعاً بسبب تقییم 

 للمخاطرأعلى 
.268 .714 -.337 -.078 .329 .120 -.052 

یزید المدقق من كمیة األدلة 
ویحصل على أدلة تكون مالئمة أو 
 موثوقة بسبب تقییم أعلى للمخاطر

.386 .584 -.261 .411 .082 -.157 -.099 

یقیم المدقق مخاطر التدقیق المقبولة 
بشكل منخفض ألنھ یرغب بأن 

القوائم  یكون أكثر تأكداً من أن
المالیة للعمیل ال تحتوي على 

 أخطاء جوھریة

.541 -.095 -.507 .366 .274 -.102 .006 

یضع المدقق توقعات للقیم أو النسب 
ما إذا كانت التوقعات  ویقیمالمسجلة 

 ذات دقة متناھیة لتحدید الخطأ
.755 -.311 -.157 -.176 .282 -.072 .099 

تساعد اإلجراءات التحلیلیة 
الجوھریة المدقق على وضع أساس 
 لتصمیم ردود على المخاطر المقیمة

.210 .557 -.271 -.125 .014 -.530 -.078 

تساعد اإلجراءات التحلیلیة 
الجوھریة المدقق على وضع أساس 
 لتطبیق ردود على المخاطر المقیمة

.403 .755 -.268 -.122 -
.013 -.210 .051 
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عات الجدول الساب یتضمن  ونات/العوامل/ التي تمتش ارة عن معامل  الم ع ع استخالصهما والتش
س ا ال ون أو العامل والمتغیر االرت اطا بین الم ، وفي هذا الجدول نالح أن أقو المتغیرات ارت

أ بها العامل األول هو  فیلة للحد من المخاطر المتن ة بوضع إجراءات  ام الشر یتأكد المدق من ق
ام بهاأل خدمة ج ة الق ة  دیدة تنو الشر شارك المدق الداخلي في وضع یلیها  % 81.2بنس

ة  ع الكوارث الطب الطارئة المحتمل  واألحداث واألزماتالضوا الالزمة للحد من المخاطر المتعلقة 
ة  حدوثها ه هو   العامل الثاني. بینما %74.4بنس اطًا  تساعد نجد أن أقو المتغیرات ارت

مة ة الجوهرة المدق على وضع أساس لتطبی ردود على المخاطر المق ة  اإلجراءات التحلیل .بنس
عة و تدقی خروقات العمالء لشرو عقود والعامل الثالث المتغیر   % 75.5 متا قوم المدق 
ة  التأمین ع  % 74.9بنس ة مخاطر یوسع المدق عمومًا نطاق إجراءات التدقی مع زادوالعامل الرا

م االقتراحات و الوسائل والسبل  % 54.8األخطاء الجوهرة  قوم المدق بتقد و العامل الخامس 
ة للتعامل مع أوجه المخاطر المختلفة ات المناس ة والسادس  %54.6 واآلل تساعد اإلجراءات التحلیل

ة  مة بنس م ردود على المخاطر المق ع  .  % 53.1الجوهرة المدق على وضع أساس لتصم والسا
ار  ة الخت ل بدیل من بدائل التعامل مع المخاطر التشغیل یتم المقارنة بین التكلفة والعائد للتعامل مع 

ة  أفضل البدائل   .% 39.3بنس
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حث ال  ات:الم     خامس: النتائج والتوص

  : نتائج الدراسة أوالً 
ات  جاءت هذه الدراسة        م المخاطر في شر ات الخارجي في تقی لمعرفة دور مدق الحسا
  یلي ملخص ما أسفرت عنه نتائج الدراسة: ما، وفالتأمین

ام یتوجب تدقی ن هناك إجراءاتظهرت الدراسة أأ .1 ة أداء عند بها الق دور  التدقی تفّعل عمل

اتب وشر  ات المعتمدین في م م المخاطر  المعتمدةات التدقی مدققي الحسا في سورا في تقی

ات  ق كدته مخرجات الدراسةوهذا ما أ التأمینفي شر ة لحالة ة،التطب ات إلحد عمل  شر

قها تم التي التأمین ة قبل من تدق  تتضمن المستخدمة التدقی إجراءات نأ حیث. )KPMG( شر

م ة األعمال مخاطر تقی ع الخطوات ضمن  لها واالستجا برنامج التدقی المفصل والمتضمن جم

قة والتي تبدأ من مرحلة االتفاق على تنفیذ مهمة التدقی والتخط واإل جراءات والفحوص المط

ات ة .لها وتنتهي بتقرر مدق الحسا  .وهذا ینسجم مع نتائج الدراسة المیدان

ة .2 ع شر ة التدقی معاییر) KPMG( تت في بناء  للمحاسبین الدولي االتحاد عن الصادرة الدول

ما مب یتعل برنامج التدقی ف ات و للمخاط المدق تقی  لقوانینر والذ تتضمن تدقی العمل

ةواألنظمة و  اساتو  الملك ة و  الس ات و  األهدافالمحاسب  ذات األطرافالمالي و  األداءواالستراتیج

ا ات العالقة والقضا م والمطال ة وتقی  والعوامل الصناعة المعلومات وعوامل نظام فهملها و  الشر

ة ة. .األخر  الخارج ار الفرض األول من الدراسة المیدان  وذلك ما أكدته نتائج اخت

ة التدقی إلجراءاتها في فحص و  .3 ة عناصر فهمفي إطار تنفیذ شر یئتها فقد الرقا ة و  الداخل

ةأظهرت الدراسة أ الفحص والتأكد من موقف ووضع الشر ة التدقی تقوم   خطر تجاه ن شر

ة والتقارر األعمال ة. المعلومات ومعالجة المال  والمحاس

م المخایتم تحدید و  .4 ة من خالل التأتقی ةطر على مستو الشر ف ام كد من   بتحدید اإلدارة ق

م ة وتقی ة أهم انات بإعداد المتعل األعمال خطر حدوث واحتمال ة الب ما المال  بخطر یتعل ف

ال ة االحت ف ام واالستمرارة و ةواال القرارات اتخاذ اإلدارة ق  .وٕادارتها المخاطر هذه لمثل ستجا

م المخاطر التي قد یتعرض لهایراعي المدق األ .5 ة للبند موضع التدقی في تقی ة النسب  .هم

ة التدقی اخ .6 ارتنفذ شر ة ت ة الفعال ة من خالل دراسة اإلجراءات نظمةأل التشغیل ة  الرقا الرقاب

ة ة یلي ذلك تنفیذ عمل عة في الشر ارات المت ار االخت التفاصیل  الجوهرة والتي تشمل اخت
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م، محمد محمد.ا .3 ة عین شمس. المدیر واالتجاهات اإلدارة الحدیثة ).7200( براه ت    .القاهرة: م
فو، ولید اسماعیل. .4 ر، عید أحمد. والس ة  .إدارة الخطر والتأمین ).2009( أبو  ازور العلم دار ال

  .للنشر والتوزع، األردن، عّمان
ة ).2003( أبو زد، محمد عبد المنعم. .5 ة اإلسالم  .المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرف

ندرة، ع ة التجارة ـ جامعة اإلس ل ة،  حوث العلم ة التجارة لل ل  ـ مارس. 1مجلة 
ة الجودة والتدقی ). IFAC. ()2012 (االتحاد الدولي للمحاسبي .6 إصدارات المعاییر الدولّة لرقا

ات  (جمعّة المجمع العري للمحاسبین  .التأّكید االخر والخدمات ذات العالقةوالمراجعة وعمل
 .القانونیین، مترجم). عّمان، األردن

م إداّرة حدیثة،  .7  –معهد اإلمام الشیراز الدولّي للدراسات ). 2013استرجعت (إدارة الخاطر...مفاه
 www.siironline.org اإللكترونيواشنطن، الموقع 

، أحمد بن داود المزجاجي .8 حث العلمي ).2006. (األشعر : خوارزم . جدة1 .الوجیز في طرق ال
ة للنشر والتوزع.  العلم

ات الخارجي إلجراءات المراجعة التحلیلّة ). 2004(األمین، ماهر.  .9  فيمد استخدام مراجع الحسا
ار المراجعة الدولي  حوث العلمّة، سلسلة العلم  .520ظل مع مجلة جامعة تشرن للدراسات وال

 .2، العدد 26االقتصادّة، الالذقّة، سورة، مجلد 
مان .10 فاءة ). 2003(ممدوح محمد علي عرفة.  إ ة و استخدام أسلوب إدارة الخطر في زادة فعال

ة  -لمراجعة برنامج  ا ةدراسة تحلیل ق  .جامعة القاهرة –ة التجارة ل رسالة ماجستیر غیر منشورة، .تطب
مد استخدام إجراءات المراجعة التحلیلّة من قبل مدققي ). 2006(اجیلدا، غّسان سعید.  .11

منّةالحس ة ال ات في الجمهوّر ة، جامعة الیرموك، األردنرسالة ماجستیر في ا .ا  .لمحاس
اب، و  .12 مؤشر لثقافة المنظمات ).1996( .العضایلة علي محمدالبداینة ، ذ م المدیرن  اسة : در ق

ة ، الراض: )1)، ع (8لة جامعة الملك سعود: العلوم اإلدارة، مج (. مجمقارنة بین األردن والسعود
  جامعة الملك سعود.

http://www.siironline.org
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ة، عمان.. معهد الدراسات الموٕادارة الخطرالتأمین ). 2006(طشون، راض.  .13  صرف
لها" Bootبنك مصر: "التجرة المصرة في مشروعات  .14   ).2002. (ودور البنوك في تمو

حوث)، ع ز ال ة، (القاهرة: مر حث  .مایو –13أوراق بنك مصر ال
م، عبد الهاد السّید محّمد. .15 الحلبي  نشوراتم .عقد التأمین : دراسة مقارنة ).2003( تقي الح

ّة، لبنان، بیروت  .الحقوق
مي،  .16 .التم ةمدخل إلى التد). 2006( هاد ة النظرة والعمل دار وائل للنشر،  .قی من الناح

عة الثالثة  .الط
ة ). 2012جاب هللا، محمد فرج ظرف. ( .17 م مخاطر االنشطة المصرف ة إدارة وتقی عة وأهم طب

ة، القاهرة، مصر.  .ودور المدق تجاهها  مجلة العلوم اإلدارة  واالقتصاد
، معراج.  .18 عة حیرد، الجزائر .ل لدراسة قانون التأمین الجزائر مدخ). 1998(جدید  .مط
ات. )2003( .محمود یوسف ،جروع .19 ات مراجعة في النظر  اإلطار أساس عة .الحسا ة، الط  الثان

ة ت  .الجامعي الطالب م
في دور المدّق الداخلّي في إدارة المخاطر ). 2007(جمعة، أحمد حلمي، والبرغوثي، سمیر.  .20

ع، إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة،  .البنوك التجاّرة األردنّة المؤتمر العلمي السنو الدولي السا
لّة االقتصاد والعلوم اإلداّرة، جامعة الزتونة  ، دنّة، عّمان، األر  المحور الثامن: إدارة المخاطر والتدقی

 .األردن
ة على أداء اإلجراءات  ).2004(مصطفى، صادق. حامد  .21 ة وغیر المال اس أثر المعلومات المال ق

ة المراجعةالتحلی ة ألغراض تخط عمل  .العزز: االقتصاد واإلدارة مجلة جامعة الملك عبد .ل
ة التخصص المهني للمراجع الخارجي ). 2008(الحداد, سامح عبد الرزاق.  .22 م استراتیج تحلیل وتقی

ة, غزةرسالة ماجس .ألداء المهني في خدمات المراجعةوأثره على جودة ا  .تیر, الجامعة اإلسالم
سى هاشم. .23 لمالّة القوائم اتطبی المعاییر الدولّة إلعداد التقارر المالّة على  ).2011( حسن، ع

ات التأمین لّة اال .لشر ة،  توراه في المحاس ، أطروحة د   .سوّرةقتصاد، جامعة دمش
ازل  .یلك إلى إدارة المخاطر المصرفّةدل ).2005( حّشاد، نبیل. .24 الجزء الثاني، ، IIموسوعة 

 .بیروت، لبنان
ة إدارة المخاطر: مخاطر االئتمان واالستثمار وا). 2003(رق عبد العال. حماد، طا .25 لمشتقات المال

ةا. وأسعار الصرف ندرة: الدار الجامع  .إلس
ة موسوعة معاییر المراجعة شرح معاییر المرا ).2005( العال.حمادة، طارق عبد  .26 جعة الدول

ة ة والعر ة، مصرالجز  .واألمر  .ء األول، الدار الجامع
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المراجعة التحلیلّة: دراسة میدانّة  ).2005(الخاطر، خالد بن ناصر، والسامرائي، عدنلن هاشم.   .27
ات في قطر حرنالعرّ المجلة  .لممارسات مدّققي الحسا ة، جامعة ال  .ة للمحاس

سطى، محمد عبد القادر. ( .28 مة  ).2013الد إطار مقترح للتفاعل بین أخطار العمل وعناصر الحو
ة التجارة، جامعة المنص .التطبی على البیئة المصرة –ه وأتعاب المراجع ومحتو تقرر   ورة، مصر. ل

ات, علي عبد القادر. .29 ات في ضوء معایی ).2012( الذنی ة: نظرة تدقی الحسا ر التدقی الدول
 .دار وائل للنشر, عمان .وتطبی

رفاعى محمد رفاعى ومحمد سید أحمد ( .اإلدارة المعاصرة ).2001( راتشمان، دافید وآخرون. .30
ة المترجم). عبد المتعال،  ةالراض: دار المرخ للنشر، المملكة العر  .سعود

، خالد وهیب.  .31 اعة، دار المسیرة للنشر والتوز .إدارة المخاطر المالّة). 2009(الراو ع والط
 .عّمان، األردن

ات المراجعة ).2006( .الراعي، عبده راشد یوسف .32 ة على مراجع -استراتیج ق ة دراسة تطب
ة من ات في الجمهورة ال ة االقتصاد.  .الحسا ل  ،  رسالة ماجستیر، جامعة دمش

لّ  .معاییر وٕاجراءات المراجعة ).1999( ت علي.رضوان، رأف .33 ة التجارة، جامعة شبین الكوم، 
ة  .المنوف

اد إدارة الخطر والتأمین ).2006( رجدا، جورج. .34 م ( .م ، ابراه ، ومهد البلقیني، محمد توفی
 .ة. دار المّرخ للنشر، الراض، السعودّ ، مترجم)محمد

لّة التجارة،  .مشاكل معاصرة في المراجعة ).2002(السقا، الّسّید أحمد، ومدثر طه أبو الخیر.  .35
 .طاجامعة طن

األهمّة النسبّة للنسب المالّة المشتّقة من قائمة ). 2008(السّید أحمد، عبد الناصر شحادة.  .36
م السیولة وجودة األراح وذلك من وجهة نظر ة في تقی نوك محللي االئتمان في الب التدفقات النقد

لّة  .األوراق المالّة في بورصة عمان التجارة األردنّة ومحللي ة،  رسالة ماجستیر في المحاس
ا، األردنالعلوم اإلداّرة والمالّة، جامعة الشرق   . األوس للدراسات العل

امل.  .37 مي لترشید قرار إدارة األخطار  ).1996(سید أحمد، محمد  بین التأمین الذاتي نموذج 
ة –تأمین التجار وال ق ة واإلدارة والتأمین. دراسة تطب ة التجارة  ،مجلة المحاس قاهرة، جامعة ال–ل

  .50عدد 
لتحلیل المالي مدخل ا ).2000( شاكر، محمد منیر، اسماعیل، اسماعیل ونور، عبد الناصر. .38

عة، عمان. صناعة القرار عة الطل  .مط
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, أشرف. .39  .المخاطر على المبني الداخلي التدقی ).2011( 21/12استرجعت بتارخ  شعراو
http://www.iiadubai.org/   

م، حسان وشحادة، زدون. .40 ة  ).2007( شیخ، محمد حسین، قط م نشا دور النسب المال في تقو
 . 2، عدد19المجلد لة جامعة تشرن، مج .المشروع االقتصاد

حي، محمد حسني عبد الجلیل.  .41 ة أحد ). 2000(صب المراجعة الداخل ام  التعاقد الخارجي للق
ةاالتجاهات الحدیثة في المراجعة ـ درا ة التجارة ـ ج .سة تحلیل ل حوث التجارة،  ، اممجلة ال عة الزقاز

 .ـ ینایر 1ع
اسل عزز.  .42 ات التأمین ). 2009(صقر،  وٕاعادة التأمین والدور المزدوج في سوق المال بین شر

ة التأمینّة النشا ، .االستثمار والتغط لّة االقتصاد، جامعة دمش توراه في االقتصاد،   أطروحة د
 .سوّرة

 .للمراجع على تقلیل خطر المراجعةأثر التخصص الصناعي ). 2003. (صلیب، لیلي عزز .43
ة التجارة ـ جامعة المنصورة التجارة،المجلة المصرة للدراسات   . 1، عدد ل

اسل حسن. ( .44 اإلجراءات ). 2011الطعاني،  م مد التزام المحاسبین القانونیین األردنیین  تقی
ار التدقی الدولي رقم  مع ةفي تحدید الم 315الواردة  انات المال یر رسالة ماجست .خاطر عند تدقی الب

لّة االقتصاد واألعمال، جامعة جدارا، األردن.  ة،   في المحاس
ات التأمین ).2006( طعمة، ثناء محمد. .45 ة شر اعة والنشر والتوزع، القاهرة،  .محاس ایتراك للط

 .مصر
اد الخطر والتأمین). 2003(عبد الرزاق، سعد السعید، والدیب، علي السید.  .46 ة لم  .األسس العلم

 .ة التجارة، جامعة القاهرةل
القاهرة: جهاز نشر  .لخطر وٕادارته والتأمین وراضاتها ).2001( عبد السالم، أسامة محمود. .47

عة األولىج –وتوزع الكتاب الجامعي   .امعة حلوان، الط
اع .التأمین في سورة بین النظرة والتطبی ).2000( عبد هللا، أمین. .48 ة للط ة التعاون ة، الجمع

  .دمش
ة ). 2002( ، محمد محمود عبد المجید وآخرون.عبد المجید .49 ة واألسالیب الفن م العلم المفاه

 .القاهرة: بدون ناشر. بیالحدیثة في المراجعة: النظرة والتط
ات فاءة استخدام إجراءات المراجعة التحلیلّة في مراجعة ). 2009(عبد الوّهاب، سامي. .50 حسا

ات الصناعات الدوائّة ةرسالة ماجستیر في ال .شر لمحاس ، سور،   .اّة االقتصاد، جامعة دمش
م .51 م علي ابراه ة، مصر .التأمین وراضیته ).2003( .عبد ره، ابراه  .الدار الجامع

http://www.iiadubai.org/
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م. .52 م علي ابراه اد التأمین ).2006( عبد ره، ابراه ندرة .م ة، االس  .الدار الجامع
، زد منیر. .53 نوز المعر . إدارة التأمین والمخاطر ).2006( عبو عة األولىدار   .فة، األردن، الط
حث  ).2001عبیدات، ذوقان، وآخرون. ( .54 ه.ال ، عّمان: دار 7 العلمي مفهومه وأدواته، وأسالی

اعة والنشر والتوزع. ر للط  الف
ة  .التأمین األسس والممارسة ).2009( العجمي، حسین یوسف. .55 حرن للدراسات المصرف معهد ال

ة ( حرنCII)، ومعهد التأمین القانوني بلندن (BIBFوالمال  .)، ال
ارات األردن في الخارجي المدق التزام مد). 2009عرار، شادن هاني. ( .56 م بإجراءات واخت  تقی

ة األخطاء مخاطر انات عند الماد ة تدقی الب  عمان، األردن.. المال
فه .57 حث  ).1996. ( حمد أبو الفتوح ،عط ة ال قاتها  العلميمنهج ة  فيوتطب الـدراسات الترو

ة   .القاهرة : دار النشر للجامعات .والنفس
مان ممدوح محمد علي. .58 فاءة  ).2003( عرفة، إ ة و استخدام أسلوب إدارة الخطر في زادة فعال

ة -برنامج  المراجعة  ق ة تطب ة التجارة رسالة ماجستیر غیر منشورة،  .دراسة تحلیل  .جامعة القاهرة –ل
ألعمال على أثر منهج التدقی القائم على مخاطر ا). 2011عودة، عالء الدین صالح محمود. (  .59

لّة األعمال، جامعة الشرق األوس للدراسات  .جودة التدقی الخارجي ة،  رسالة ماجستیر في المحاس
ا، عمان، األردن.  العل

ال.  .60 ات ). 2003(غالي، جورج دان الت المعاصرة وتحد ر مهنة المراجعة لمواجهة المش تطو
ة الثالثة ندّرة.  .األلف  الدار الجامعّة، االس

ة، عدنان. .61 ار التدقی الدولي رقم  ).2003( غرای (اإلجراءات التحلیلّة) من  520مد تطبی مع
ات في األردن ة، جامعة الیرموك، إرد، األردن.رسالة ما .قبل مدّققي الحسا  جستیر في المحاس

اقي عنبر.  .62 غداد. .إدارة التأمین). 1990(فالح، عبد ال اعة والنشر،  مة للط  دار الح
اعي محمد. .63 م .)2إدارة األخطار ( ).2004( الفقي، الس ز التعل جامعة  –المفتوح  القاهرة: مر

 .القاهرة
استخدام )2005( فهمي، محمد شامل بهاء الدین .64 قات  م والتطب ال معاناة: المفاه ، اإلحصاء 

معهد اإلدارة العامة SPSSبرنامج  اعة والنشر   .، الجزء األول، الراض: إدارة الط
م. .65 ة، األردن، عّمان.. إدارة المخاطر والتأمین ).2011( فّاض، عرفات ابراه  دار البدا
، عصام. .66 ات  ).2009( القاضي، حسین، ودحدوح، حسین، وقر ، .2تدقی الحسا  جامعة دمش

 .سورا
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قات على برنامج  ).2000. (القحطاني، سالم وآخرون  .67 ة مع تطب حث في العلوم السلو منهج ال
SPSS. .ة الحدیثة ع الوطن  الراض: المطا

اس وٕادا). 2009( 13/07تم استرجاعه بتارخ . القره داغي, على محیي الدین .68 رة تحلیل وق
ات التأمین اإلسالميمخاطر    http:// www.qaradaghi.com .شر

عد القانون  ).2008(لطفي, أمین السید أحمد.  .69 . Oxley-Sarbanesالمراجعة وخدمات التأكد 
ة  ، مصر.دار النهضة العر

ندرة،  .التطورات الحدیثة في المراجعة). 2007(لطفي، أمین السید أحمد.  .70 ة، االس الدرا الجامع
  .مصر

قرار قبول ). 2002( مجاهد، محمد عبد هللا مجاهد. .71 طة  ة المراجعة المرت م مخاطر بیئة عمل تقی
التطبی على بیئة الممارسة ا ةالعمیل وأثرها على هذا القرار  ة في جمهورة مصر العر المجلة  .لمهن

ل  .2ة التجارة ـ جامعة المنصورة, عالمصرة للدراسات التجارة, 
ة  ). 2011مسودة، سناء نظمي سعد. ( .72 ة  في ظل االستجا ة تدقی القوائم المال ر استراتیج تطو

ا ال م مخاطر التدقی ومخاطر األعمال ومخاطر تكنولوج طة في مهمة التدقیلتقی  .معلومات المح
سمبر، القاهرة، مصر. ة، العدد الثامن، د   مجلة العلوم اإلدارة  واالقتصاد

73.  ، .المصر قات على التأمینات العاّمة (المنظور  ).2007( محمد رفی الـتأمین وٕادارة الخطر: تطب
 دار زهران للنشر والتوزع، األردن، عّمان. .النظر والعملي)

اس الخطر الحتمي). 2001. (مصطفى، صادق حامد .74 ة  مدخل تحلیلي لق وأثره في تخط عمل
ة واإلدارة م .المراجعة ة، والتأمینجلة المحاس  .القاهرة جامعة ،التجارة ل

االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي واإلئتماني األسالیب واألدوات ). 2006(مطر، محمد.  .75
ة  دار وائل للنشر، عمان، األردن.  .واالستخدمات العمل

ي التأمین: ( .76 الموقع االلكتروني:  ).NAIC.( )2013المعهد القومي لمندو
http://www.naic.org 

ة محمد. .77 ة المراجعةأسالیب الفحص التحلیلي ودو  ).2004( مفتاح، رق  .رها في الرفع من فاعل
ة،  ة اللیب ة االقتصادرسالة ماجستیر، الجماهیرة العر ل  .جامعة غران، 

، شحات .78 دراسات في االتجاهات الحدیثة في المراجعة ). 2003. (ه السید شحاتهمنصور أحمد البدیو
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  )1الملح رقم (
انة لمعرفة  ات التأمیناست م المخاطر في شر ات الخارجّي في تقی   دور مدّق الحسا

  

  

  المحترم  الحسابات مدققحضرة السید/السیدة:  

  ،،، والتحیة السالمبعد 

  

دور مدقّق الحسابات الخارجّي في تقییم المخاطر في شركات التأمین ( جراء دراسة حولإب ةقوم الباحثت
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في تدقیق الحسابات بإشراف  )_تحلیلیّةدراسة _

 األستاذ الدكتور عصام نعمة قریط. 

ضوع إھتمام مو ھعتبرھا الباحثتلو تكرمتم بقضاء جزء من وقتكم لتعبئة ھذه اإلستبانة، والتي  ةً غدو ممتنأ

  ل بسریة تامة وألغراض البحث العلمي فقط. ، علماً بأن إجاباتكم ستعامةدراسالكبیر في إخراج 

  

  لكم كریم تعاونكم ةً شاكر

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،

  

   ةالباحث                                                                                                                   

  فاتن حنا كیرزان
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 القسم األول: البیانات التعریفیة 
  في مربع اإلجابة التي تراھا مناسبة:(×) یرجى وضع إشارة 

  
  الجنس :     -1

  أنثى    ذكر  
  

        
  العمر:  -2

   34- 25      سنة 25أقل من   
  35- 44    45-54  
      سنة فاكثر 55من   

  
  
  المؤھل العلمي: - 3

  دبلوم عالي    بكالوریوس  
  دكتوراه    ماجستیر  

  
  
  التخصص: - 4

  دارة أعمالإ    محاسبة  
      
  أخرى (أذكرھا لطفاً .............)    علوم مالیة ومصرفیة  

  
  
  المسمى الوظیفي : – 5

  مدیرمكتب
  شریكمدقق و

    مدقق

  
  
  

  

          
    

  :في التدقیق عدد سنوات الخبرة -6
   10واقل من 5    سنوات 5أقل من   
  واكثر15    15واقل من 10  

    
        

 ھل تحمل شھادات الممارسة المھنیة : -7
  

    سوریة
CPA   
     أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



214 
 

  .القسم الثاني: محاور الدراسة
ات المحور األول:  -1 ة ذات الصلة عند تدقی شر م المخاطر حسب المعاییر المهن ات تقی متطل

  التأمین.
بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم

  متوسطة
نادراً   نادراً 

  جداً 
ركة وتقوم   1 عھا الش یتأكد المدقق أن ھناك خطط وأھداف تض

  على تنفیذھا حسب األولویات الھامة
          

جم مع المعاییر   2 بي ینس یتأكد المدقق من أن النظام المحاس
 المحاسبیة 

          

ركة   3 ول الش بین ألص یوفر نظام الرقابة حمایة وأمن مناس
  ومعامالتھا المالیة 

          

د   4 أك ل یت داخلي في الھیك دقیق ال دقق من أن موقع دائرة الت الم
 التنظیمي یعزز من استقاللیتھ وقیامھ بواجباتھ

          

ات المطبقة في دائرة   5 یاس یتأكد المدقق من أن الخطط والس
 التدقیق الداخلي تتفق مع القوانین واألنظمة

          

ة التي یقوم بتدقیقھا تقوم   6 رك دقق من أن الش د الم أك تقییم بیت
  وتوثیق نظام الرقابة الداخلیة بشكل دوري ومنتظم

          

تمر تطبیق   7 كل مس یتأكد المدقق من أن اإلدارة تراقب بش
 اإلجراءات الرقابیة أثناء تنفیذ العمل

          

ع لھا الشركة على یتعرف المدقق   8 طبیعة المنافسة التي تخض
 الجاري تدقیق حساباتھا

          

دقق على   9 أثیر على یتعرف الم ة وت ل ا ص القوانین التي لھ
 الشركة

          

روفات   10 ركة والمص ادر إیرادات الش یحاول المدقق فھم مص
  المقابلة لھا

          

یحاول المدقق معرفة الھیكل المالي للشركة ومصادر تمویلھا   11
 الرئیسیة

          

یتأكد المدقق من توافق األھداف التي وضعتھا اإلدارة مع   12
  .االستراتیجیةأھداف األقسام والخطط 

          

یتأكد من أن اإلدارة تقوم بالفحص الدوري لوظائف األنشطة   13
  الرقابیة وتعدیلھا عند الحاجة.

          

ارجي  14 دقق الخ ل الم ة مع عم ة الجھ ؤول عن إدارة  المس
  .ودرجة أھمیتھاالمخاطر  لتحدیدالمخاطر في الشركة 

          

عتھا األھداف توافق من بالتأكد المدقق قومی  15  اإلدارة التي وض
ام ركة والخطط  أھداف مع المختلفة لألقس تراتیجیةالش  االس

  المخاطر. إلدارة

         

جام من بالتأكد قوم المدققی  16 تراتیجیة ومالئمة انس ركة اس  الش
ادرة التعلیمات مع والجھات ھیئة تنظم قطاع التامین  عن الص

 األخرى. الرسمیة

          

لمخاطر قطاع التامین  نالكافی والفھم بالمعرفة المدقق تمتعی  17
  وأنشطتھ.

         

ركة  أن من یقوم المدقق بالتحقق  18 ةلدى الش یاس تثماریة  س اس
ة مكتوبة موح الحدود على تحتوي خاص  بھا المقررة والمس

 للمخاطر. 
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بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم
  متوسطة

نادراً   نادراً 
  جداً 

ة و أنالتحقق من یقوم المدقق ب  19 یاس ركة س خطة أمن لدى الش
 بھا. ویتم التقیدورقابة على التكنولوجیا 

          

یتأكد من حدوث أنشطة المراقبة المستمرة لتقییم كفایة أنظمة   20
 الرقابة الداخلیة في الشركة.

          

دقق قومی  21 ا القطاع  للمخاطر أولي بتقییم الم التي یتعرض لھ
 معھا.الذي تعمل فیھ الشركة قبل التعاقد 

          

ركة للمخاطر أولي بتقییم المدقق یقوم  22  التي تتعرض لھا الش
 قبل التعاقد مع الشركة.

          

دقق من وجود وحدة إدارة المخاطر  23 د الم أك ركة  في یت الش
 ولیة.أویقیمھا بصورة 

         

ع المدقق یلتزم  24 ة الخطط بوض بالمخاطر عند تخطیط  الخاص
 .عملیة التخطیط

         

یتأكد المدقق من عدم وجود عملیات للشركة في مناطق غیر   25
 مستقرة اقتصادیاً 

          

یحاول المدقق التعرف على العملیات الخاضعة لدرجة عالیة   26
 من التعقید في األنظمة

          

قوم المدق بإجراءات المحور الثاني -2 ات :  م المخاطر عند تدقی شر التدقی الالزمة لتقی
  التأمین.

م المخاطر  المحور الفرعي األول: 2-1 إجراء لتقی ن  یلجأ المدق إلى االستفسارات من اإلدارة واآلخر
ات التأمین.   عند تدقی شر

بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم
  متوسطة

نادراً   نادراً 
  جداً 

ر المدقق من   1 تفس ي أولئك المكلفین بالرقابة لفھم البیئة التیس
  یتم فیھا إعداد البیانات المالیة

          

ار  2 تفس ل المدقق على المعلومات من خالل االس ت ایحص
  الموجھة إلى موظفي التدقیق الداخلي حول المخاطر

          

ركة عن   3 ر المدقق من موظفي التدقیق الداخلي في الش تفس یس
دقیق تجاوب اإلدارة مع  ا دائرة الت ل لھ ائج التي تتوص النت

 الداخلي

          

جیل معامالت   4 اركین في تس أل المدقق الموظفین المش یس
بیة  ات محاس یاس بة اختیار وتطبیق س معقدة عن مدى مناس

 معینة لذلك

          

یقوم المدقق باالستفسار عن الدعاوي المرفوعة على الشركة   5
 من المستشار القانوني الداخلي

          

 من المستشار القانوني الداخليیحصل المدقق على معلومات   6
عن امتثال الشركة للقوانین واألنظمة وااللتزامات مع شركاء 

  العمل

          

ر المدقق من المدققین الداخلیین   7 تفس ركة فیمفیس ا إذا ي الش
ر الرقابة الداخلیة ویقیمونھ من  كانوا یقومون بمتابعة عناص

 حین آلخر 
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  المحور الفرعي الثاني: 2-2

ات التأمین. م المخاطر عند تدقی شر ة من أجل تقی  ستخدم المدق اإلجراءات التحلیل
بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم

  متوسطة
نادراً   نادراً 

  جداً 
داث   1 امالت وأح ة عن وجود مع ف اإلجراءات التحلیلی تكش

 غیر عادیة 
          

ب واتجاھات قد تحدد اإلجراءات   2 التحلیلیة وجود مبالغ ونس
 تشیر إلى أمور لھا دالالت بالنسبة للتدقیق

          

تخدامھ  یحدد المدقق عالقات غیر عادیة أو  3 غیر متوقعة باس
 اإلجراءات التحلیلیة

          

طات   4 یة للعمیل مع متوس ب المالیة الرئیس یقارن المدقق النس
  النشاط الذي یعمل فیھ

          

تمرار   5 ركة على االس در المدقق قدرة الش تخدامھ یق باس
 لإلجراءات التحلیلیة األولیة

          

بة الدین إلى حق الملكیة ویقارنھا مع   6 یقوم المدقق بحساب نس
  الشركات الناجحة في صناعة التأمین

          

دقق   7 دم الم تخ ةیس ارات اإلجراءات التحلیلی  لتخفیض االختب
 التفصیلیة

          

إجراءات لتقییم   8 ة ك دقق اإلجراءات التحلیلی دم الم تخ یس
 المخاطر تساعده في الكشف عن جوانب لم یكن على علم بھا

          

ة كإجراءات لتقییم المخاطر للمدقق   9 تعطي اإلجراءات التحلیلی
 معلومات مالیة وغیر مالیة

          

یولة  10 ركة التأمین بتوفر الس  یقوم المدقق بالتحقق من التزام ش
 ضمن الحدود المطلوبة لتغطیة المطالبات دون تأخیر

          

یدرس المدقق المالءة المالیة لشركة التأمین عن طریق نسب   11
 السیولة وغیرھا

         

ة    12 یاس ركة بالس ب للتحقق من التزام الش یقارن المدقق النس
  التمویلیة المعتمدة لدیھا

         

  المحور الفرعي الثالث 3-2
ات التأمینیلجأ المدق  م المخاطر عند تدقی شر إجراء لتقی ش   إلى المالحظة والتفت

بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم
  متوسطة

نادراً   نادراً 
  جداً 

 التزام الشركة بالسیاسة االستثماریة یقوم المدقق بالتحقق من  1
  الموضوعة 

          

تشمل ة إدارة مخاطر في الشركة خط یتأكد المدقق من وجود  2
  بشكل مستمر ومنتظم كافة مخاطر التأمین ویتم مراجعتھا

          

تند  3 اط خطة تس  قییمحدیث ومتابعة وتت التدقیق على نش
  في الشركة بشكل دوري المخاطر

          

ركات   4 ركة بالش االت الش یحاول المدقق التعرف على اتص
  األخرى والتي قد تشیر إلى وجود مشكالت ومخاطر مالیة

          

دقق   5 ة یالحظ الم النزاھ دى التزام اإلدارة والموظفین ب م
  واألخالق وإدراكھم للسیاسات األخالقیة للعمل في الشركة
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بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم
  متوسطة

نادراً   نادراً 
  جداً 

ة   6 ة المعرف رك دى امتالك موظفي الش دقق من م د الم أك یت
 والمھارة والتدریب ألداء وظائفھم.

          

یف الوظیفي موثق ومتوفر لجمیع   7 یتأكد المدقق من أن التوص
 الموظفین في الشركة 

          

د   8 دی اً لتح ل أداء اإلدارة دوری ھ یتم تحلی دقق من أنّ د الم أك یت
ار النتائج والمخاطر ذات العالقة لكل من  واألخذ بعین االعتب

 الشركة ومستوى األنشطة

          

ائل   9  والمعلومات الكافیةیتأكد المدقق من أن لدى اإلدارة الوس
 لمراقبة أداء مقدمي الخدمات في الشركة

         

یتأكد المدقق من اآللیات والحوافز موضوعة لتقدیم الموظفین   10
 توصیات لتحسین عملیات الشركة

         

ائل   11 والمعلومات یبحث المدقق فیما إذا كان لدى اإلدارة الوس
 إلرضاء العمالء وتلقى شكاویھم الكافیة

         

یرة   12 د س ة مجلستُعتم املین اإلدارة ونزاھ ار الع في  وكب
 لتحدید المخاطر التي تواجھا الشركة كأساس الشركة

         

یتحقق المدقق من أن المستندات والمطالبات التي یقدمھا   13
 الكافیة بالموثوقیة العمالء تتمتع

          

ات التأمین. المحور -3 ة للمخاطر عند تدقی شر م االستجا اإلجراءات الالزمة لتقی   الثالث یتعل 
بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم

  متوسطة
نادراً   نادراً 

  جداً 
ركة یتأكد المدقق من قیام  1 ع إجراءات الش من  للحد كفیلة بوض

  .بھا القیام الشركة تنوي جدیدة خدمة مخاطر المتنبأ بھا أليال
          

طة الرقابیة لتجنب المخاطر في   2 یتأكد المدقق من تنفیذ األنش
  الشركة

          

ة للتقریر عن   3 ال ال فع دقق من وجود خطوط اتص د الم أك یت
 األخطاء المشتبھ فیھا في الشركة

          

دققین   4 ات الم ی ة اإلدارة للتوص اب تج دقق من اس د الم أك یت
 نظام الرقابة ة في الشركة والخارجیین لتقویةالداخلیین 

          

یتأكد المدقق من أن ھنالك اآللیات لكشف عیوب الرقابة   5
 الداخلیة والتقریر عنھا لإلدارة العلیا

          

 لتحدید المدقق تقوم اإلدارة في الشركة بتوثیق كل خطأ وإبالغ  6
  أھمیتھ

         

عقود العمالء لشروط  وتدقیق خروقاتیقوم المدقق بمتابعة    7
  التامین

         

 الناجمة الخسائر لمواجھة تخصیصات حجز المدقق منیتأكد   8
 التشغیل مخاطر عن

         

 التشغیلیة المخاطر مع التعامل طرق تنفیذ بمتابعة المدقق یقوم  9
  انحراف ألي لمعالجة توصیات وإصدار

          

 بدائل بدیل من كل مع للتعامل والعائد التكلفة یتم المقارنة بین  10
  البدائل أفضل الختیار التشغیلیة المخاطر مع التعامل

          

 لمواجھة طوارئ خطةالشركة  لدىیبحث المدقق فیما إذا كان   11
 محسوبة غیر مخاطر أي

          

شركات  بالتأمین لدىالـتأمین  شركةیتحقق المدقق من قیام   12
 التشغیلیة المخاطر كوسیلة لتقاسم التأمین إعادة
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بدرجة   غالباً   دائماً   الفقرة  الرقم
  متوسطة

نادراً   نادراً 
  جداً 

باتخاذ اإلجراءات المناسبة مع  اإلدارةیتأكد المدقق من قیام   13
 ویبلغ عنھا المدققیكتشفھا الشركة التي  مخالفات موظفي

          

ً  والتدقیق الرقابة خطط في النظر إعادة یتم  14 إلى  للوصول دوریا
   مخاطر واكتشاف الرقابة إلجراءات الدقیق التقییم

         

دقق  15 دم الم اریر یق ة تق ائج عن دوری اطر تقییم نت  إلى المخ
  مجلس اإلدارة

          

دقق  16 دم الم اءة عن تقریر یق ة تقییم كف الی وابط وفع  الض
 مجلس اإلدارة إلى المخاطر لمواجھة الموضوعة

          

تراتیجیاتالخطط  بمراجعة المدقق یقوم  17 ات واالس یاس  والس
  مواجھتھاالمعتمدة لالستجابة للمخاطر في الشركة وطرق 

          

ع  18 ارك المدقق الداخلي في وض وابط یش من  للحد الالزمة الض
ة  واألحداث واألزمات الطبیعیة بالكوارث المخاطر المتعلق

   المحتمل حدوثھا الطارئة

          

ات   19 ی ذ التوص دقق من أن اإلدارة تقوم بتنفی د الم أك یت
 تجنب المخاطر أووالمقترحات التي قدمھا لتقلیل 

          

 یاتواآلل والسبلوالوسائل یقوم المدقق بتقدیم االقتراحات   20
 المختلفة المخاطر أوجھ مع للتعامل المناسبة

          

 المخاطرالھیئة العامة  إلىالذي یرفعھ  تقریره المدققیُضّمن   21
 والقطاعتتعرض لھا الشركة  التي

          

ل أنواع إجراءات   22 دقق على ك ة للم اطر المقیم تؤثر المخ
 التدقیق التي سیتم أداؤھا والجمع فیما بینھا

          

ة أو إجراءات   23 اب ة الرق ارات ألنظم دقق أداء اختب یمكن للم
یة في تاریخ مرحلي أو في نھایة الفترة اس ب درجة  أس حس

 المخاطرة المقیمة

          

ة   24 د النظر في األھمی دقیق بع اق إجراء الت دقق نط دد الم یح
بیة والمخاطر المقیمة ودرجة التأكید التي یخطط المدقق  النس

 للحصول علیھا

          

ادة   25 دقیق مع زی اق إجراءات الت اً نط دقق عموم ع الم یوس
 مخاطر األخطاء الجوھریة

          

الحصول على أدلة تدقیق أكثر إقناعاً بسبب  یعمل المدقق على  26
 تقییم أعلى للمخاطر

          

أدلة تكون مالئمة یزید المدقق من كمیة األدلة ویحصل على   27
 أو موثوقة بسبب تقییم أعلى للمخاطر

         

كل المقبولة التدقیق مخاطر المدقق یقیم  28  ألنھ منخفض بش
 ال للعمیل المالیة القوائم أن من تأكداً  یكون أكثر بأن یرغب
 جوھریة أخطاء على تحتوي

         

یضع المدقق توقعات للقیم أو النسب المسجلة ویقییم ما إذا   29
 كانت التوقعات ذات دقة متناھیة لتحدید الخطأ

          

تساعد اإلجراءات التحلیلیة الجوھریة المدقق على وضع   30
  أساس لتصمیم ردود على المخاطر المقیمة 

          

تساعد اإلجراءات التحلیلیة الجوھریة المدقق على وضع   31
  أساس لتطبیق ردود على المخاطر المقیمة
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The Role of External Auditor in Risk assessment at Insurance Companies 
-Analytical study- 

By: Faten Hanna Kerazan                                            Supervisor: Prof. Issam Kreit  
 

Abstract 
 

       The study aims to reveal the role of external auditor in assessing the risk 
of insurance companies .To achieve this goal the researcher conducted an 
analytical study splitted in two parts: applied study for one insurance company 
and afield study. The applied study conducted on one insurance company that 
has been audited by one of the big four audit firms (KPMG), the focus was on 
the indispensable audit paper work related to needed audit procedures that have 
been implemented by external auditor in risk assessment process. 
      For results generalization purpose a field study took place, questionnaire 

was used as additional tool for dada collection from external auditors in audit 

offices and companies accredited by SCFMS (Syrian Commission on Financial 

Markets and Securities) , which are 24 individual office and 6 audit company. 

162 questionnaires were distributed, 147 collected and 125 valid for analysis 

using Statistical Package for Social Sciences SPSS. 

The most significant findings were as following: 
1. Auditors fulfilling the risk assessment requirements aligned with related 

professional standards in conducting audit in insurance companies in 
Syria. 

2.   Auditors implement needed  audit procedures to risk assessment and 
responding to  it with auditing insurance companies using inquiries, 
analytical procedures, observation and inspection complying with 
international audit standard NO (315), that confirms by the analytical 
(applied) study  
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3. There are significant statistical variations for auditor’s role in risk 
assessment  in terms of  observation and inspection as procedures to 
assessing risk for the benefit of business administration specialization that 
may attributed to implementation of some management actions to hedge 
against risk with managerial background that depend on certain predictions 
and circumstances that more understandable for those specialists. 
      Based on the study results, the researcher suggests the following 
recommendations: 

1. Management work to grasp employees in insurance companies with 
exposed risk facing a company, its negative effects and preventive 
procedures to reduce auditors’ onus. 

2. Indispensable for auditors to develop audit strategy based on risk 
assessment that empower auditor to identify audit risk. 
 
Key words: Auditor, risk assessment, insurance risk. 
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