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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المستخمص:

إلقتػػرج المػػواد  السػػعوديةالمسػػرهمة لمشػػركرت الاػػقرعية إلػػى و ػػا إطػػرر منتػػرح لقظػػرـ الرلربػػة الدا ميػػة تهػػدؼ هػػله الدراسػػة 

( ومعريير األيزو الدولية ال راة  ERMطبنًر لمفهـو إدارة م رطر المشروع )  الغلائية المدرجة في سوؽ األسهـ السعودي

فػػي ظػػؿ التحػػديرت والمقرفسػػرت  ،بػػادارة الم ػػرطر فػػي هػػلا اإلطػػرر وةليػػة منترحػػة لتنويمػػر مػػف لبػػؿ لسػػـ المراجعػػة الدا ميػػة

يتوجػب عمػى مقشػات األعمػرؿ اإلسػتجربة ممػر ة التي تواجر عرلـ األعمرؿ قتيجػة لمتطػور التنقػي والمعمومػرتي السػريا، دالشدي

يػؿ دور قظػرـ الرلربػة الدا ميػة لكػي عات مف  ػبلؿ تبقػي األسػرليب اإلداريػة الحديلػة التػي تحػد مػف ةلػرر الم ػرطر وتفغير تلمم

تاػد  لممشػكمة التػي تلدراسػة ال ةهػل تيسرعد في الكشػؼ المبكػر عػف الم ػرطر والحػد مػف القتػرئي السػمبية المتولعػة. وجػر 

إداراتهر والعرمميف فيهر بأهمية التنميدية في أقشطتهر الرلربية، وعدـ إلمرـ  تواجر مقشات األعمرؿ التي ال زالت تتبا األسرليب

يف الػدا مييف عمػى كشػؼ راجعتبرر هػله الم ػرطر والتاػرر عمػؿ المػطر وقظرـ رلربة دا مية يأ ل في اإلعوجود إدارة لمم ر

إتبػػرع ةليػػرت لتفعيػػؿ دور قظػػرـ الرلربػػة  الم رلفػػرت وعمميػػرت اإلحتيػػرؿ والرلربػػة الروتيقيػػة لمقشػػرط التشػػغيمي، فػػي حػػيف يتطمػػب

ف تنيػػيـ أيف الػػدا مييف إعطػػر   ػػمرف عمػػى عمميػػرت إدارة الم ػػرطر و راجعبلؿ ليػػرـ المػػ ػػالدا ميػػة لمواجهػػة التحػػديرت مػػف 

 .الم رطر يتـ بشكؿ احيح وتنويـ عمميرت إدارة الم رطر

االسػتنرائي لممعمومػرت التػي تػـ الحاػوؿ عميهػر مػف لتحنيؽ أهداؼ الدراسة وا تبرر فر يتهر اعتمد البرحث عمى المػقهي و  

 ، كمر است دـ االستبيرف كأداة رئيسة لجما البيرقرت والمعمومرت الاحيحة. عدة ماردر، والمقهي الوافي التحميمي
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ت شػػركرالومػػف أهػػـ القتػػرئي التػػي تواػػمت اليهػػر هػػله الدراسػػةي عػػدـ تػػوافر األر ػػية الفكريػػة والفمسػػفية إلدارة الم ػػرطر فػػي 

مػػا الػػبط  فػػي الػػوعي ولنرفػػة المفػػرهيـ وأسػػرليب الم ػػرطر. عػػدـ وجػػود المسػػرهمة السػػعودية إلقتػػرج المػػواد الغلائيػػة اػػقرعة ال

 ػػػمف عمميػػػرت التشػػػغيؿ اليػػومي وعػػػدـ مبل مػػػة ال ػػػوابط الرلربيػػػة المسػػػت دمة لمتغيػػػرات فػػػي  الكليػػر مػػػف ال ػػػوابط الرلربيػػػة

 الظروؼ الحرلية. 

 ERMي  ػػرورة إقشػػر  قظػػرـ رلػػربي يسػػتقد عمػػى مكوقػػرت إطػػرر أهمهػػرهػػله الدراسػػة عمػػى عػػدد مػػف التواػػيرت   ماػػتكمػػر 

وتحديػػػد ال طػػػوط الوا ػػػحة لممسػػػػئولية والمسػػػر لة لجميػػػا المسػػػػتويرت،  ػػػرورة قشػػػر لنرفػػػػة إدارة الم ػػػرطر دا ػػػؿ مقشػػػػات 

 قظرـ الرلربة الدا مية.األعمرؿ،  رورة االعتمرد عمى العقار البشري برعتبرره عقارًا مهمًر في 

إلقترج السعودية  الاقرعية المسرهمة الشركرتي األطر والمعريير الحديلة، تنويـ قظرـ الرلربة الدا مية، الكممات المفتاحية

.المواد الغلائية  

ABSTRACT 

This study aims to establish a proposed framework of internal control system of Saudi 

industrial joint stock Companies to produce of foodstuffs listed on the Saudi stock market, 

according to the concept of enterprise risk management (ERM) with the recruitment of 

international ISO standards for the risk management in this context and proposed 

mechanism to evaluate the internal control system by the internal audit department. In light 

of challenges and intense competition who faces the business world as a result of the rapid 

evolution of technical and informational organizations had to respond to variables through 

the adoption of modern management techniques that reduce the effects of risks and 

activating the role of the internal control system in order to contribute to the early detection 

of risks and reduce the negative results expected. This study is to address the problem 

faced by organizations which still follow the traditional methods in the control activities, and 

the lack of knowledge of the management and their staff of the importance of the existence 

of risk management and internal control system takes into account these risks, and the 
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limiting of work of the internal auditors to detect irregularities, fraud, and routine control for 

operational activity. While that requires a mechanisms to activate the role of the internal 

control system to face the challenges through the internal auditors to give assurance on 

risk management processes, risk assessment being properly done, and evaluate the risk 

management processes. 

In order to achieve the objectives of the study and hypotheses, the methodology adopted 

by the researcher is analytical and descriptive, using the questionnaire, as main tool for 

collecting the relevant data and information. 

The main findings of this study are: lack of intellectual and philosophical ground for risk 

management in the Saudi industrial joint stock Companies for foodstuffs production, with 

slow awareness and culture of concepts and risk methods, lack of control controls in daily 

operations for change in current circumstances. 

The study also concluded a number of recommendations, the most important of which are: 

The need to establish a regulatory system based on the components of the ERM 

framework and to define clear lines of responsibility and accountability at all levels. The 

need to spread risk management culture within business enterprises. The need to rely on 

the human element as an important factor in the internal control system.  

Keywords: Modern frameworks and standards, evaluation on internal control system, Saudi 

industrial joint stock companies for food production.  

 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

 :مقدمةال

يواجر عرلـ األعمرؿ تغيرات سػريعة لات ةلػرر كبيػرة برلغػة األهميػة عمػى مقشػات األعمػرؿ، لػللؾ تسػعى هػله المقشػات عمػى 

لتػػوفير المزيػػد مػػف المعمومػػرت المبلئمػػة والبلزمػػة لتحنيػػؽ تطػػوير هيركمهػػر التقظيميػػة وتحسػػيف أسػػرليب إدارة الم ػػرطر لػػديهر 

يعد قظرـ الرلربة الدا مية بملربة أداة فعرلة تهدؼ إلى التركيز عمى الم رطر التي لد تحوؿ دوف تحنيػؽ مقشػات أهدافهر . و 

حكػرـ ال ػبط عمبهػر لػلا األعمرؿ ألهدافهر الم ططة.  دارتهػر واه ممر يتطمب تنييـ الم ػرطر والطػرؽ المسػت دمة لمػتحكـ بهػر واه

مقػػل بهريػػة النػػرف المر ػػي تطػػورات كبيػػرة فػػي  Internal Auditing Profession(  IAPتشػػهد مهقػػة التػػدليؽ الػػدا مي )

 The ( IIA,2003الواليػػرت المتحػػدة األمريكيػػة بعػػد إاػػدار معهػػد المػػدلنيف الػػدا مييف المعيػػرر الجديػػد لمتػػدليؽ الػػدا مي )

institute of internal auditors   يف فعرليػػة إدارة تحسػػو بػػر با ػػرفة مهػػرـ تنيػػيـ الػػلي ت ػػمف توسػػيا المهػػرـ المتعمنػػة

إلدارة الم ػػرطر، بحيػػث تػػرتبط أهػػداؼ   COSOالم ػػرطر مػػف  ػػبلؿ تطبيػػؽ المفػػرهيـ الحديلػػة لمرلربػػة الدا ميػػة وفػػؽ إطػػرر 

تػػػزاـ برألقظمػػػة اإللقظػػػرـ الرلربػػػة الدا ميػػػة بأهػػػداؼ المقشػػػأة االلتاػػػردية لتشػػػمؿ األهػػػداؼ االسػػػتراتيجية والتشػػػغيمية والمرليػػػة و 

 وليرس الم رطر المحيطة بتمؾ األهداؼ والحد مف هله الم رطر. والنواقيف، بجرقب تحديد

 :مشكمة الدراسة

 تتملؿ مشكمة الدراسة في اآلتيي

يػددي إلػى  . اإلعتمرد عمى العقرار التنميدية في قظرـ الرلربة الدا مية والتنويـ التنميدي وعدـ أ ل الم رطر في اإلعتبػرر1

 زيردة الم رطر التي يمكف أف تتعرض لهر المقشأة وبرلترلي  يرع لؤلمواؿ وعرئنًر ل طط التقمية والتطوير المطموبة لتحنيؽ 

 األهداؼ الم ططة. 

وفنػًر لمػر جػر  فػي إطػرر إدارة م ػرطر المشػروع إف عدـ وجود إطرر وا ح ومتكرمؿ لقظػرـ الرلربػة الدا ميػة فػي المقشػأة . 2

(ERM)  ومعريير األيزو لات الامة يددي إلى  عؼ قظرـ الرلربة الدا ميػة لتمػؾ المقشػأة وزيػردة درجػة الم ػرطر الدا ميػة

 وال ررجية.
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 :أهمية الدراسة 

 تتملؿ أهمية الدراسة برآلتيي

تتعػػرض لهػػر ة التػػي تسػػرعد فػػي ت فػػيض الم ػػرطر التػػي مػػف الممكػػف أف ييعتبػػر قظػػرـ الرلربػػة الدا ميػػة الوسػػيمة األسرسػػ. 1

جرا اتػػػر طبنػػػًر إلطػػػرر إدارة م ػػػرطر المشػػػروع ) ( ERMمقشػػػات األعمػػػرؿ، وللػػػؾ مػػػف  ػػػبلؿ تطػػػويره وتو ػػػيح مفرهيمػػػر واه

 ومعريير األيزو لات الامة.

 .أهمية معرفة مد  إمكرقية االعتمرد عمى قظرـ الرلربة الدا مية في تحجيـ الم رطر المحتمؿ حدولهر والسيطرة عميهر. 2

دارة الم ػػرطر فػػي . تنيػػيـ كفػػر3 إلقتػػرج المػػواد السػػعودية المسػػرهمة الشػػركرت الاػػقرعية  ة وفعرليػػة أقظمػػة الرلربػػة الدا ميػػة واه

 الغلائية.

 :الدراسة دافأه

 ياألهداؼ الترليةإلى تحنيؽ  الدراسة هدؼت

توظيػػؼ معػػريير  ( مػػاERMإمكرقيػػة و ػػا إطػػرر منتػػرح لقظػػرـ الرلربػػة الدا ميػػة طبنػػًر لمفهػػـو إدارة م ػػرطر المشػػروع ). 1

 .  لية ال راة بادارة الم رطر في هلا اإلطرر ما و ا ةلية منترحة لتنويمرو األيزو الد

دارات الشػػػركرت الاػػػقرعية عمػػػى تبقػػػي اإلطػػػرر المنتػػػرح لمكوقػػػرت قظػػػرـ الرلربػػػة الدا ميػػػة وفنػػػًر إلدارة م ػػػرطر إتشػػػجيا . 2

قشػػر  قظػػرـ رلػػربي محكػػـ المشػػروع ومعػػريير األيػػزو لات الاػػمة ألهميتػػر فػػي قشػػر الػػوعي و  مبػػردي  لنرفػػة إدارة الم ػػرطر واه

 .وتحنيؽ األهداؼ الم ططة

 :الدراسة فرضية

 يبقرًئ عمى مشكمة الدراسة وأهدافهر فند تمت ايرغة الفر ية عمى القحو الترلي

يػػؽ وتنػػويـ قظػػرـ الرلربػػة الدا ميػػة برسػػت داـ األدوات الحديلػػة يػػددي إلػػى الكشػػؼ عػػف الم ػػرطر وعػػف قنػػرط النػػوة إف تطب. 1

 السميمة. ويسرعد إدارة المقشأة عمى إت رل النرارات  ،وقنرط النوة وال عؼ في قظرـ ال بط الدا مي أي ًر فير وال عؼ 

 :دراسةمنهجية ال

والمػقهي الواػفي التحميمػي حيػػث باتبػرع المػقهي االسػتنرائي لممعمومػرت  لػرـ البرحػث مػا أهػداؼ وفر ػية الدراسػة فنػد إتسػرلرً 

تقرولت الدراسة إطرريف رئيسيفي إطرر قظري يشتمؿ عمى مراجعة المراجػا العمميػة والدراسػرت العمميػة الم تمفػة لات الاػمة 

لتػػي لػػدمتهر تمػػؾ المراجػػا والدراسػػرت. أمػػر اإلطػػرر اللػػرقي فتطبينػػي تحميمػػي بمو ػػوع الدراسػػة لتع ػػيده برالسػػهرمرت العمميػػة ا

اعتمػػػد عمػػػى جمػػػا البيرقػػػرت والمعمومػػػرت مػػػف  ػػػبلؿ تاػػػميـ اسػػػتبرقة اػػػممت  اياػػػًر إلجػػػرا ات قظػػػرـ الرلربػػػة الدا ميػػػة 



 

 6 

( فػػي Excelرقػػرمي )المعتمػػدة فػػي الشػػركرت الاػػقرعية المسػػرهمة السػػعودية إلقتػػرج المػػواد الغلائيػػة، كمػػر اسػػت دـ البرحػػث ب

 تحميؿ بيرقرت الدراسة.

 مصادر جمع البيانات:

 .دراسرت السربنةوال ةالدوريالقشرات الكتب و ي المصادر الثانوية

كػأداة رئيسػة  ةاالسػتبرقلمعرلجػة الجواقػب التحميميػة لمو ػوع الدراسػة تػـ جمػا البيرقػرت األوليػة مػف  ػبلؿ ي المصادر األوليةة

، ولػػد تمػػت اإلجربػػة عمػػى أسػػئمة االسػػتبيرف بمعرفػػة إسػػتبرقة (12)يػػث تػػـ توزيػػا عػػدد ح الغػػرضلمدراسػػة التػػي اػػممت لهػػلا 

 مدرا  

 % 100وبمغت قسبة االستجربة ، إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة إدارات الرلربة الدا مية في الشركرت الاقرعية 

 الدراسة:وعينة مجتمع 

إلقتػػػرج المػػػواد الغلائيػػػة، المدرجػػػة فػػػي سػػػوؽ األسػػػهـ السػػػعودية المسػػػرهمة يتملػػػؿ مجتمػػػا الدراسػػػة فػػػي الشػػػركرت الاػػػقرعية 

  .شركة (12) وعددهرالسعودي 

 :الدراسات السابقة

 تطرلت مجموعة مف الدراسرت سربنة اإلقجرز إلى موا يا شبيهة بمو وع هله الدراسة، وتتملؿ المهمة مقهر في اآلتيةي

 :(2015) سعدوي :دراسة

معرفة دور المدلؽ الدا مي في البقوؾ ومد  لدرتهر عمى الحد مف الم رطر المارفية، وتمت هله الدراسة إلى  هدفت

 أف المدلؽ الدا مي  .هله الدراسة. ومف أهـ القترئي التي توامت إليهر دراسة التدليؽ الدا مي في البقؾ الوطقي الجزائري

مف الم رطر البقكية وكشؼ الم رلفرت برعتمرده عمى مقهي عممي مبقي عمى مجموعة مف المعريير  لر دور كبير في الحد

 .التي تحكـ مهقة التدليؽ

 (:2015مشتهى ) :دراسة

تنييـ مد  إقسجرـ أقظمة الرلربة الدا مية في الشركرت المسرهمة العرمة الفمسطيقية ما إطرر هله الدراسة إلى  هدفت

COSO Committee of Sponsoring Organization  وألر للؾ عمى أدا  الشركة وليمتهر. وتـ تاميـ استبرقة ،

شركة مسرهمة  (40)لجما البيرقرت األولية المتعمنة بمد  تطبيؽ مكوقرت الرلربة الدا مية في عيقة الدراسة المتملمة في 

أف أقظمة الرلربة  .ت إليهر هله الدراسة. ومف أهـ القترئي التي توام2013عرمة مدرجة في بوراة فمسطيف  بلؿ عرـ 



 

 7 

بدرجة  COSOالدا مية المطبنة في الشركرت المسرهمة العرمة في فمسطيف تقسجـ ما إطرر الرلربة الدا مية المتكرمؿ 

 مرتفعة.

 :(2014)جميل  :دراسة

إلدارة الم رطر في معمؿ األلبسة   COSOربة الدا مية وفؽ إطرر لتطبيؽ المفرهيـ الحديلة لمر هله الدراسة إلى  هدفت

بأهداؼ الوحدة االلتاردية  ERMالرجرلية في العراؽ مف  بلؿ إطرر إدارة الم رطر وربط أهداؼ الرلربة الدا مية وفؽ 

جرا ات اإلدارة لمحد مف تمؾ الم رطر ولد اتبعت هله الدراسة المقهي  وكبفبة تحديد وليرس الم رطر المحيطة بهر واه

قحو  ERMكيفية ةلية عمؿ إطرر . ومف أهـ القترئي التي توامت إليهر هله الدرالسة لمقهي اإلستنرائياالستقبرطي وا

استبرؽ الحدث لتحنيؽ األهداؼ االستراتيجية لموحدة االلتاردية مف  بلؿ تركيز إجرا اتر عمى مقا حدوث الم رطر لبؿ 

 .ولوعهر وطرؽ معرلجتهر

 :Fadun (2013) :دراسة

واست داـ والفوائد المترتبة عمى اعتمرده ومد  مقرسبتر لبلست داـ في قجيرير  ERMتطبيؽ تحديرت هله الدراسة إلى  هدفت

 .ومف أهـ القترئي التي توامت اليهر هله الدراسة األدبيرت ومفرهيـ إدارة م رطر المشروع لتحفيز الشركرت عمى اعتمرده.

رده وتطبينر في قجيرير و رورة البد  في مجمس اإلدارة مف أجؿ التألير اإليجربي م روري لتسهيؿ اعت ERMأف فهـ 

 عمى مفهـو الشركرت في الم رطر والت طيط لئلحتمرالت.

 :Kemp (2013) :دراسة

عمى  عؼ مردي في الرلربة  ERMتاميـ لمعرلجة الفجوة في البحوث التجريبية بشأف تألير هله الدراسة إلى  هدفت

يوفر أدلة  .الدا مية عمى التنررير المرلية وفنًر لتنييـ اإلدارة وتسرهـ في النرارات عمى تكمفة فوائد إدارة وم رطر المشروع

كمية عمى وجود حؿ ممكف برلقسبة لمشركرت التي تسعى لعبلج قظرمهر الدا مي وتاميـ الرلربة الدا مية عمى التنررير 

أف الشركرت التي تمتمؾ برقرمي إدارة م رطر المشروع ألؿ  .ومف أهـ القترئي التي توامت اليهر هله الدراسة .المرلية

 . عر ة لوجود أوجر  عؼ جوهرية في الرلربة الدا مية عمى التنررير المرلية

 :Saeidi (2013) :دراسة

 ةرة م رطر المشروع مف  بلؿ بقر  اللنة التقظيميالتحنيؽ في الكيفية التي يمكف بهر تعزيز إداهله الدراسة إلى  هدفت

لو  العولمة والتدليؽ التقظيمي والمقرفسة والتنر ي والنمؽ المتزايد ما وكيؼ تواجر المقظمرت التعنيد المتزايد اللي تحركر 

اللنة هي أحد الوسرئؿ التي تعزز  أف .اليهر هله الدراسة . ومف أهـ القترئي التي توامتالتنقيرت والقمرلج المرلية المعندة
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إدارة الم رطر حيث أقهر تجعؿ أفرد المقظمة يركزوف عمى األهداؼ والردية والبعد عف التشكيؾ في المسئوليرت واألدوار 

  بيقهـ.

 :Institute of Internal Auditors (2013) :دراسة

  إدارة الم رطر مف  بلؿ تحميؿ الدور الواجب النيرـ بربيرف دور التدليؽ الدا مي في تفعيؿ أدا  هله الدراسة إلى  هدفت

ولد اتبعت الدراسة المقهي الوافي التحميمي كمر تـ إعداد استبرقة وتوزيعهر والوسرئؿ المستحدلة لتفعيؿ أدا  إدارة الم رطر 

يرلقدا وبريطر . ومف أهـ القترئي التي قيربرلتقسيؽ بيف معهد المدلنيف الدا مييف في كؿ مف الواليرت المتحدة األمريكية واه

هقرؾ دور مهـ لممدلنيف الدا مييف في إدارة الم رطر، وجود فهـ سميـ لمفهـو إدارة الم رطر  .توامت إليهر هله الدراسة

 مف لبؿ اإلدارة يسرعد المدلؽ في و ا  طة التدليؽ التي تراعي مقهي التدليؽ النرئـ عمى م رطر األعمرؿ. 

 :(2011) السبوع  :دراسة

التعرؼ عمى مد  تطور بقر  هيركؿ أقظمة الرلربة الدا مية في الشركرت األردقية وفؽ إطرر هله الدراسة إلى  هدفت

COSO  ومعرفة فرعميتهر في تحنيؽ أهداؼ الرلربة الدا مية كمر استهدفت إ تبرر ألر عقرار الرلربة الدا مية في تحنيؽ

بشكؿ عرـ هو فرعمية وكفر ة أقظمة الرلربة الدا مية في ليهر هله الدراسة . ومف أهـ القترئي التي توامت إأهداؼ الرلربة

عمى وجود بعض الشركرت الاقرعيةاألردقية ووجود ألر مهـ لعقرار الرلربة مجتمعة في تحنيؽ أهداؼ الرلربة 

  االستلقر ات.

 :(2011) غنيمات، صيام :دراسة

هله الدراسة إلى معرفة مد  كفر ة وفرعمية التحميؿ المرلي في توفير المعمومرت المبلئمة لممسرعدة في ترشيد  هدفت

النرارات ومد  اعتمرد الوحدات االلتاردية عمى معريير المحرسبة الدولية في إقترج لوائمهر المرلية بطرينة سميمة. ومف 

ف القظرـ المحرسبي يوفر المعمومرت المقرسبة والمبلئمة لعممية التحميؿ المرلي أ أهـ القترئي التي توامت إليهر هله الدراسة.

 ، وأف التحميؿ المرلي يوفر المعمومرت المقرسبة لمت لي النرارات.

 :Bennouna, Meredith & Marchant (2010) :دراسة

الدا مية في الوزارات األردقية والولوؼ  التعرؼ عمى أهـ العوامؿ المدلرة في فرعمية أقظمة الرلربةهله الدراسة إلى هدفت 

عمى أهـ المعولرت التي تحد مف فرعمية أقظمة الرالبة الدا مية وتطورهر في تمؾ الوزارات مف  بلؿ استبرقة تـ توزيعهر 

توامت . ومف أهـ القترئي التي هزة الرلربة الدا مية في الوزارات لغريرت التحميؿ اإلحارئيجعمى المديريف والعرمميف في أ

أف أكلر العوامؿ تألرًا في فرعمية أقظمة الرلربة الدا مية في الوزارات األردقية هو القظرـ المحرسبي  .إليهر هله الدراسة
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ومكوقرتر، وألؿ العوامؿ تألرًا كفر ة العرمميف ورلربة األدا ، وجود  عؼ في تطبيؽ سيرسرت ا تيرر وتعييف مو وعية 

 لهـ.لمعرمميف وقنص التدريب الجيد 

 :التعميق عمى الدراسات السابقة

تقرولت مو وعرت م تمفة بادارة الم رطر حيث تقروؿ بع هر  هرأق ر  البرحثمف  بلؿ استعراض الدراسرت السربنة ي

إدارة الم رطر في  فعيؿ، والبعض اآل ر تقروؿ دور المدلؽ الدا مي في تCOSOفرعمية الرلربة الدا مية وفؽ إطرر 

تألير إدارة الم رطر عمى أوجر ال عؼ الجوهرية في أقظمة الرلربة الدا مية. ولد كرقت   تقرولت أي رً ، كمر  البقوؾ 

استكمراًل لمدراسرت السربنة مف حيث تقروؿ مد  هله الدراسة  ة التي أجريت فيهر الدراسة. وتأتيئالقترئي متبريقة وفنًر لمبي

إلقترج المواد السعودية المسرهمة  الشركرت الاقرعيةالدا مية في  لرلربةفرعمية األطر والمعريير الحديلة في تنويـ قظرـ ا

بهر في هلا الشأف ؿ ممر يستوجب الولوؼ عمى فرعمية قظرـ الرلربة الدا مية وفؽ أحدث األطر الدولية المعمو  .الغلائية

ومد  فرعمية تطبينهر في الشركرت الاقرعية السعودية ممر يددي إلى تطوير فرعمية أقظمة الرلربة الدا مية والواوؿ إلى 

 في حمرية موجوداتهر وزيردة كفر ة إستغبلؿ مواردهر المترحة.تحنيؽ قترئي جيدة تسرعد 

  : اإلطار النظري:_/1

 .األيزو ومعايير COSOوفق  إدارة المخاطر: 1/1

 أابحت إدارة الم رطر جز ًا أسرسيًر مف العمميرت اليومية لجميا اإلدارات الم تمفة في الوحدة االلتاردية   2004مقل عرـ 

 مف  بلؿ تبقيهر مف لبؿ المستويرت اإلدارية العمير وتطبيؽ سيرسرت استراتيجية ودمجهر ما قظرـ متكرمؿ إلدارة الوحدة 

استراتيجية الم رطر تعبر عف كيفية التعرمؿ ما الم رطر في الوحدة االلتاردية وأف تتفؽ جقبًر إلى جقب وأف  االلتاردية

 (.Harvey, 2008, p5ما استراتيجية عمؿ الوحدة االلتاردية )

 .تعريف الخطر: 1/2

حدوث أي أحداث سػيكوف لهػر تػألير عمػى تحنيػؽ  قهري إحتمرؿأ( الم رطر بIIAعرؼ معهد المدلنيف الدا مييف األمريكييف )

ال طػر بأقػر إحتمػرؿ أف حػػدلًر  COSO ؼوعػر (. IIA,2010:37األهػداؼ، وتنػرس الم ػرطر بتأليرهػر واحتمػرالت حػػدولهر )

 (. COSO,2004:4ؼ والتي تمقا إقشر  النيمة أو ت عؼ النيمة الموجودة )ألهداسيحدث ويدلر سمبًر عمى تحنيؽ ا

ولد يقظر إلى الم رطر مف  ػبلؿ مػد ميف، األوؿ يعقػي ال طػر أمػر اللػرقي فيعقػي الفراػة ممػر يػدؿ عمػى أف الم ػرطر لػد 

و سػػػمبية، ومػػػف لػػػـ فػػػاف  طػػػر الحػػػدوث يتملػػػؿ فػػػي فراػػػة االسػػػتفردة أو التهديػػػد فػػػي تحنيػػػؽ قجػػػرح أتكػػػوف قترئجهػػػر إيجربيػػػة 

 رطر مفهـو يست دـ لنيرس حرالت عدـ التأكد في عمميرت كمر أف الم (.Bonik and Milika, 2012, p124المشروع )
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مبي ػػػيف، و إيجربيػػػًر ) قظمػػػي، أف يكػػػوف األلػػػر سػػػمبير  أالتشػػػغيؿ التػػػي تػػػدلر عمػػػى لػػػدرة الوحػػػدة فػػػي تحنيػػػؽ أهػػػدافهر ويمكػػػف 

 (.23، ص 2014

 .دور إدارة المخاطر: 1/3

 إدارة الم رطر تعبر عف مفهـو شرمؿ لمم رطر ومركزية المعمومرت عمى مستو  المقشأة وفنًر لحرالت التعرض لمم رطر 

(. وأف الهػدؼ الرئيسػي إلدارة Fadun O. S. 2013, P69ل مرف تحنيؽ األهداؼ المتملمة في تعظيـ و مؽ ليمة لهػر )

فيهػػر، حيػػث أقهػػر ت ػػدـ عػػدد مػػف الوظػػرئؼ مقهػػري تقفيػػل اسػػتراتيجية الم ػػرطر هػػو ليػػرس الم ػػرطر مػػف أجػػؿ مرالبتهػػر والػػتحكـ 

المقشأة، تحنيؽ الميزة التقرفسية، ليرس مد  كفرية رأس المرؿ والوفر  برإللتزامرت، دعـ عممية ات رل النرار، رفا تنررير عػف 

 (.16ص، 2013الم رطر والتحكـ فيهر )مرابطي، 

 .اإلطار العام إلدارة المخاطر: 1/4

العمػػؿ فػػي المقشػػأة تحتػػرج إلػػى تحديػػد وفهػػـ وتنيػػيـ كرفػػة الم ػػرطر التػػي تواجههػػر مػػف حيػػث التكمفػػة واأللػػر واالحتمػػرؿ  طبيعػػة

وللػػؾ مػػف  ػػبلؿ معرلجػػة تمػػؾ الم ػػرطر بشػػكؿ اسػػتبرلي، وأف تػػتـ إدارة الم ػػرطر عمػػى مسػػتو  جميػػا وحػػدات المقشػػأة مػػف 

، وتتكوف إدارة الم رطر مػف يل برقرمي إدارة الم رطر بفرعمية بلؿ وجود فريؽ مت اص مف المهقييف إلدارة الم رطر لتقف

أربػػػػا  طػػػػواتي تحديػػػػد الم ػػػػرطر، تنيػػػػيـ الم ػػػػرطر، تحديػػػػد أولويػػػػرت الم ػػػػرطر والت طػػػػيط لبلسػػػػتجربة، مرالبػػػػة الم ػػػػرطر) 

Moeller, 2007, p22.) 

د وتحميؿ الم رطر الحرلية والمستنبمية بررة عف اإلجرا ات التي تنـو بهر اإلدارة لتحديإدارة الم رطر هي علمبرحث أف ير  و 

التػػي تواجػػر مقشػػات األعمػػرؿ وت فػػيض ألررهػػر السػػمبية التػػي لػػد تحػػوؿ دوف تحنيػػؽ األهػػداؼ المرجػػوة واالسػػتفردة مػػف األلػػرر 

 اإليجربية التي تسرعد في تحنيؽ األهداؼ المرجوة.

 .(ERM)نواع المخاطر وفق مفهوم أ: 1/5

عممية إدارة الم رطر وفهمهر أمر  روري لكؿ وحدة إلتاردية ألقهر تهدؼ إلى السيطرة عمى الم رطر التي يمكف أف  

 ( جميا أقواع ERMولد شمؿ مفهـو ) .(Hardy, 2010, p.10تددي إلى الفشؿ أو ت فيض ليمة الوحدة االلتاردية )

مناورًا عمى الم رطر المرتبطة برلوحدة االلتاردية فنط. ويست دـ في لتشغيمية والمرلية فمـ يعد االم رطر االستراتيجية و 

 ( Shenkir & William, 2011: 5 ( )Passenheim, 2013, 16-17 كلير مف األحيرف تاقيؼ الم رطر الترلي )
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وي عمى محددات  راة بادارة طتقشأ الم رطر االستراتيجية مف عنبرت سيرسية تقظيمية أو اإلبتكرر التكقولوجي وهو يق

ولد يكوف لهله الم رطر تألير إيجربي أو تألير سمبي عمى  .(Fredrick. ET. Al., 2014, p.172الوحدة االلتاردية )

رلية والهرمة المدلرة عمى تحنيؽ األهداؼ أو ات رل لرارات  رطئة أو تحنيؽ األهداؼ االستراتيجية وتت مف الم رطر الع

 (.88ص، 2014لنرار في الولت المقرسب ) جميؿ، عدـ إت رل ا

وير  البرحث أف مف أملمة الم رطر االستراتيجيةي الم رطر السيرسية وااللتاردية والتقظيمية وظروؼ السوؽ الدولية، كمر 

 ر النيردات و طر العبلمة التجررية وتغير احتيرجرت العمبل .يمكف أف تشمؿ  طر السمعة و ط

   Operations Risks .المخاطر التشغيمية. 2

تعقي م رطرة التعرض لم سرئر التي تقشأ عف عدـ كفر ة أو فشؿ العمميرت الدا مية أو األفراد أو األقظمة أو التي وهي 

 (.10، ص2008يوسؼ، ) تقجـ عف أحداث  ررجية 

البرحث أف مف أملمة الم رطر التشغيميةي الم رطر المتعمنة برلموارد البشرية والعمميرت التجررية والتكقولوجير وير  

 واستمرارية األعمرؿ ور ر العمبل  والاحة والسبلمة والبيئة وقظـ المعمومرت وفشؿ المقتجرت وال دمرت والكفر ة والندرة.

 Financial Risksمالية. المخاطر ال .3

أي  سررة قتيجة الظروؼ االلتاردية ملؿ التنمبرت في أسعرر الفرئدة وأسعرر ارؼ العمبلت األجقبية  وتتملؿ في 

  .          (Fredrick, et. Al., 2014, p.172 ) والمشتنرت المرلية وم رطر السيولة وم رطر اإلئتمرف

 Reputation Risks .مخاطر السمعة. 4

تحدث هله الم رطر قتيجة فنداف الشهرة والعبلمة التجررية بسبب وجود إقطبرعرت سمبية عف المقشأة ممر يددي إلى 

حدوث  سرئر في ماردر التمويؿ أو فنداف العمبل  قتيجة تحولهـ إلى مقشات أ ر  مقرفسة. كمر لد تكوف قرتجة عف 

كمر يناد بهر إحتمرلية  .(38ص، 2009اإلدارة )إبراهيـ،  سموكيرت غير أ بللية وغير لرقوقية مف لبؿ العرمميف أو

 (. 14، ص 6002إق فرض إيرادات المقشأة قتيجة ترويي إشرعرت سمبية عف المقشأة وقشرطهر ) الكراسقة ، 

 Regulatory Risks. المخاطر القانونية .ة5

برلنواعد والنواقيف والموائح أو الممررسرت المتعمدة أو عقد تحديد الحنوؽ  وهي تقشأ قتيجة لئل بلؿ أو عدـ اإللتزاـ

 .(260ص، 2009واإللتزامرت )جمعة ، 
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 Risk Risks.  مخاطر المجازفة. 6

وهي الم رطر التي يمكف التأميف عميهر ملؿ الكوارث الطبيعية، إق فرض ليمة األاوؿ المرلية، اإلرهرب، الحرائؽ وتدمير 

 تولؼ األعمرؿ، السرلرت والجرائـ.الممتمكرت، 

 معايير األيزو.: 1/6

زو مقظمة تعمؿ عمى و ا معريير وت ـ مملميف مف عدة مقظمرت لومية لممعريير، تـ إقشر  هله المقظمة عرـ ياأل

وهي تارح عف معريير تجررية واقرعية عرلمية ومنرهر جقيؼ سويسرا، وبرلرغـ مف أف األيزو تعرؼ عف قفسهر  1947

كمقظمة غير حكومية ولكف لدرتهر عمى و ا المعريير التي تتحوؿ عردة إلى لواقيف عف طريؽ المعرهدات تجعمهر أكلر 

 ISO 31000تو يح لمعيرر إدارة الم رطر _ المبردي  واإلرشردات  وفيمر يمي .لوة مف معظـ المقظمرت غير الحكومية

 .ISO 31010 :2009ومعيرر إدارة الم رطر _ تنقيرت تنييـ الم رطر  2009:

 ISO 31000:2009 (The international Organization forمعيرر إدارة الم رطر _ المبردي  واإلرشردات . 1

Standardization: International Standards 31000:2009).   

زمة إلقشر  وتطبيؽ لبلزمة إلدارة الم رطر كمر يوفر المتطمبرت البليوفر هلا المعيرر المبردي  واإلطرر واإلجرا ات ا 

بغرض دمي عممية إدارة إلطرر العمؿ  ر، كمر يواي هلا المعيرر المقظمرت بتطوير وتحسيف مستمإطرر إلدارة الم رطر

العرمة واالستراتيجية والت طيط واإلدارة وعمميرت إعداد التنررير والسيرسرت والنيـ واللنرفة المدسسرتية  وكمةحالم رطر في ال

. كمر يوفر هلا المعيرر المبردي  العرمة إلدارة الم رطر التي يمكف است دامهر مف لبؿ أي مقشأة لد  مقشات األعمرؿ

ناورًا عمى اقرعة أو لطرع معيف ويمكف تطبينر طواؿ حيرة عرمة أو  راة أو جمعية، لللؾ فاف هلا المعيرر ليس م

 المقشأة ولمجموعة كبيرة مف األقشطة وعمى أي قوع مف الم رطر مهمر كرقت طبيعتهر.

 ISO 31010:2009 The international Organization for تنقيرت تنييـ الم رطر. معيرر إدارة الم رطر _ 2

Standardization & International Electrotechnical Commission: International Standards 

21010: 2009. 

يندـ هلا المعيرر اإلرشردات بشأف ا تيرر وتطبيؽ تنقيرت مقهجية لتنييـ الم رطر كمر يعبر عف الممررسرت الجيدة الحرلية  

طبلع بتنييـ إل. ويمكف اISO 31000:2009عيرر هو لدعـ الم هلا المعيررفي ا تيرر واست داـ تنييـ الم رطر . وأف 

الم رطر بدرجرت متفروتر مف العمؽ والتفايؿ برست داـ واحد أو العديد مف الوسرئؿ تتراوح مف البسيط إلى المعند ، 

  .( International Standards 31010:2009ي ) وبافة عرمة يقبغي أف تظهر التنقيرت المقرسبة ال ارئص الترلية
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 وبمر يتقرسب ما الحرلة أو المقشأة ليد الدراسة.يقبغي أف يكوف لهر مر يبررهر  .1

 . يقبغي أف تندـ قترئي في شكؿ ممر يعزز فهـ طبيعة الم رطر وكيفية التعرمؿ معهر.2

 .تست دـ بطرينة لربمة لمتحنؽ ويمكف تكرارهرأف جب . ي3

 تنقيرت تنييـ الم رطر مر يمييالموارد والندرات التي يمكف أف تدلر عمى ا تيرر 

 . تجررب ومهررات ولدرات فريؽ تنييـ الم رطر.1

 . النيود عمى الولت والموارد األ ر  دا ؿ المقشأة.2

لا تطمب موارد  ررجية.3  . الميزاقية المترحة واه

التنقيرت كمر و ح  هلا ولد و ح هلا المعيرر ) االست داـ، المد بلت، العمميرت، النوة وال عؼ ( لكؿ تنقية مف هله

أي مف هله التنقيرت يمكف تطبينهر أو اليمكف لكؿ  طوة مف  طوات تنييـ الم رطر ) تحديد الم رطر، تحميؿ الم رطر، 

 تندير الم رطر(.

طار إدارة مخاطر المشروع : 1/7  .(ERM)اإلطار العام لنظام الرقابة الداخمية وا 

  .Internal Control System Conceptتعريف نظام الرقابة الداخمية : 1/7/1

( تعريؼ لقظرـ الرلربة الدا مية بأقر ال طة التقظيمية والسجبلت واإلجرا ات التي IIAمعهد المدلنيف الدا مييف )و ا 

ة استعمرلهر والتأكد مف سبلمة ودلة السجبلت المحرسبية بحيث  تهدؼ إلى المحرفظة عمى موجودات الوحدة و مرف كفر

 (.81ص، 2006تسمح باعداد بيرقرت مرلية يعتمد عميهر ومح رة طبنًر لممبردي  المحرسبية المتعررؼ عميهر )التميمي، 

الدا مية  الرلربة Tread wayالمقبلنة عف لجقة المقظمرت الراعية المعروفة بمجقة تريدواي  COSOكمر عرفت لجقة 

دارتهر وأفراد ة ريف وتكوف ماممة لتعطي تأكيدًا معنواًل ب اوص  ي عممية تقتي وتتألرربأقه بمجمس إدارة المقشأة واه

 تهر، اإللتزاـ تحنيؽ األهداؼ في المجرالت اآلتيةي إمكرقية االعتمرد عمى التنرير المرلي، مندار فعرليتة، األعمرؿ وكفر

 (315)(. ولد عرؼ معيرر التدليؽ الدولي رلـ  Whitington & Pany, 2008, p.246برلنواقيف واألقظمة المطبنة ) 

الرلربة الدا مية بأقهر عممية ماممة ومتألرة برإلدارة وبكؿ أولئؾ المعقييف بادارة المقشأة والتي مف  بللهر يمكف الحاوؿ 

تحنيؽ مادالية البيرقرت وتحنيؽ كفر ة وفرعمية العمميرت التشغيمية وتحنيؽ عمى تأكيد معنوؿ بأف األهداؼ المتملمة ب

حكرـ أكمر أقهر قظرـ يتـ وفؽ لواعد و  .(173ص، 2010لد تـ تحنينهر )اللقيبرت، اإللتزاـ برلسيرسرت والنواقيف واألقظمة 

 .(283، ص2013وبيرف االقحرافرت تمهيدًا لمعرلجتهر والن ر  عميهر )الواردات، 
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جرا ات يتـ تاميمهر بمعرفة أش رص أمكف لمبرحث أف يعرؼ الرلربة الدا مية بوي لئللتزاـ هميف في المقشرة مد قهر  طة واه

  لتحنيؽ األهداؼ الم ططة.ستعمرلهر في حمرية موجوداتهر وتحسيف الكفرية التشغيمية بهر وا

  .Internal Control System Objectiveالداخمية أهداف نظام الرقابة : 1/7/2

 ورفا أدائهر وربحيتهر إف وجود قظرـ رلربة دا مية فعرؿ في مقشات األعمرؿ  روري ومهـ جدًا يسرعد في تحنيؽ أهدافهر 

 وينمؿ مف حدوث المفرجات إلى أدقى حد ممكف. 

 أهداؼ رئيسية لممقظمة هيي اللنةوعمير فاف كفر ة وفرعمية القظرـ الرلربي المو وع سيددي كقتيجة حتمية إلى تحنيؽ 

 ,Robertson, & Louwers, 2002)  المرلية في التنررير المندمة بفعرلية وكفرية العمميرت واإللتزاـ برلنواقيف واألقظمة. 

p.144 اـ (. ومف أهداؼ قظرـ الرلربة الدا ميةي التأكد مف دلة البيرقرت المحرسبية لمت طيط وات رل النرارات، وتشجيا اإللتز

ف تحنيؽ هدؼ قظرـ أكمر  (.135ص، 2010برلسيرسرت والنرارات اإلدارية و رفا مستو  الكفرية اإلقترجية )الحدرب، 

الرلربة الدا مية يتـ مف  بلؿ تطبيؽ مجموعة مف األهداؼ الفرعية مقهري تقظيـ المشروع لتو يح السمطرت والابلحيرت، 

ولد حدد االتحرد الدولي  .(134ص، 2012والعزب،  ،في المقشأة )قظميتنييـ مستويرت التقفيل في األلسرـ الم تمفة 

أقهر قظرـ مامـ ومقفل ومحرفظ عمير لتقروؿ م رطر العمؿ المحددة التي تمقا بلممحرسبيف الهدؼ مف الرلربة الدا مية 

ميرت وهي مرتبطة . رلربة العم(293ص، 2009)االتحرد الدولي لممحرسبيف،  تحنيؽ أي مف أهداؼ المقشأة التي تتعمؽ

بكفر ة وفعرلية است داـ موارد المقشأة ، رلربة التنررير وهي مرتبطة بدرجة اللنة في إعداد بيرقرت مرلية مقشورة، ورلربة 

 اإللعرف وهي مرتبطة برمتلرؿ المقشأة لمنواقيف واألقظمة المطبنة.

قشأة مف  بلؿ توفير الحمرية المردية لجميا وير  البرحث أف مف أهـ أهداؼ قظرـ الرلربة الدا مية حمرية أاوؿ الم

لتتمكف مف وتحنيؽ اإلقسجرـ بيف تارفرت وسموؾ العرمميف ودفا عجمتهر اإلقترجية عقرار األاوؿ مف األ طرر الممكقة 

 تحنيؽ األهداؼ المطموبة.

 .COSO .Components of Internal Control Systemمكونات نظام الرقابة الداخمية وفق : 1/7/3

 1992في عرـ  .تعتبر مكوقرت الرلربة الدا مية مف األسس التي يتـ بهر ليرس كفر ة وفرعمية قظرـ الرلربة الدا مية

 The Committee Sponsoring Organization of the Tread wayأادرت لجقة رعرية الشركرت 

Commission (COSO)  تنريرًا بعقواف )اإلطرر المتكرمؿ لمرلربة الدا مية( ولد حددت المجقة مكوقرت قظرـ الرلربة

وتعتبر بيئة الرلربة األسرس لكؿ مكوقرت  ،The Control Environmentالدا مية ب مس مكوقرت هيي بيئة الرلربة 

وتمكف مجمس إدارة المقشأة مف النيرـ برلمهرـ  ملؿ االستنرمة والقزاهة وااللتزاـالرلربة الدا مية وتشمؿ بعض المبردي  
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 Riskتنييـ الم رطر  (.COSO. 2013. P11الرلربية واالشرافية ومسرئمة األفراد عف مستو  األدا  ولتحنيؽ األهداؼ )

Assessment،  ويشترط لتنييـ الم رطر و ا أهداؼ مرتبطة بجميا المستويرت في المقشأة وتحدد األهداؼ  مف

لكي يتـ تحديد وتحميؿ الم رطر لهله األهداؼ ويتطمب تنييـ تعمنة برلعمميرت والتنررير ما الو وح الكرفي الفئرت الم

أقشطة  (.COSO. 2013. P11الم رطر مف اإلدارة القظر في تألير التغيرات المحتممة في البيئة ال ررجية والدا مية )

عمى جميا المستويرت في المقشأة وفي مراحؿ م تمفة دا ؿ بتـ تقفيل أقشطة الرلربة ، Control Activitiesالرلربة 

ف تكوف ولرئية أو استكشرفية ويمكف أف تشمؿ أقشطة يدوية أو ةلية وعمى إدارة أالعمميرت والبيئة التكقولوجية ويمكف 

اإلتارالت والمعمومرت (. COSO. 2013. P11المقشأة أف تعمؿ عمى ا تيرر وتطوير بدائؿ ألقشطة المرالبة )

Information & Communication  ، وجود أقظمة ومعمومرت يعتمد عميهر وتغطي كرفة أقشطة المقشأة يحترج إلى

 وجود قظرـ رلربة دا مية فعرؿ وكللؾ وجود لقوات اتارؿ فعرلة لمعرمميف لمتوايؿ المعمومرت الهرمة إلى المستويرت العمير.

مقهمر لتحنيؽ جودة أدا  الرلربة حيث تتعمؽ أقشطة الرلربة برلتنييـ المستمر أو المقفاؿ أو مزيي  Monitoringالمرالبة 

 الدا مية وتنـ إدارة المقشأة بتحديد مد  تقفيل الرلربة في  و  البرقرمي المامـ لهر.

 وتحسيف الكفر ة والفرعمية في لمرلربة الدا مية بعتبر إطررًا فعراًل لتحنيؽ أهداؼ المقشأة  COSOوير  البرحث أف إطرر 

 األدا  واستغبلؿ الموارد والتشجيا عمى االلتزاـ برألقظمة المو وعة.

 .ERMالمشروع مكونات إدارة مخاطر : 1/7/4

أسرسية  ما زيردة النمؽ حوؿ إدارة الم رطر أابحت الحرجة إلى وجود إطرر إلدارة م رطر المشروع وتوفير مبردي 

بقشر مم ص ألهـ المفرهيـ الرئيسية لئلطرر  2002في عرـ  COSOومفرهيـ وا حة أكلر إلحرحًر. حيث لرمت لجقة 

حيث  2004، والمعدؿ في عرـ  Enterprise Risk Management (ERM)المتكرمؿ في إدارة م رطر المشروع 

، تحديد  objective Setting، و ا األهداؼ Internal Environmentهيي البيئة الدا مية حددت لمرقية مكوقرت لهر 

، أقشطة Risk Response، معرلجة ال طر Risk Assessmentتنييـ الم رطر  ، Event Identificationالحدث 

 Monitoring، المرالبة  Information & Communication، المعمومرت واإلتارالت  Control Activitiesالرلربة 

 ( الترليي1بيف في الشكؿ رلـ )وكمر هو م .

 COSO(  المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر وفنًر إلطرر 1شكؿ رلـ )

 البيئة الدا مية

برلكفر ة ، الهيكؿ التقظيمي ، التقرزؿ عف السمطة والمسئولية ،  فمسفة إدارة الم رطر ، الرغبة في الم رطرة ، مجمس اإلدارة ، القزاهة والنيـ األ بللية ، اإللتزاـ
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 معريير الموارد البشرية .

 و ا األهداؼ

  رطرة ، تحمؿ ال طر .ماألهداؼ االستراتيجية ، األهداؼ لات العبللة ، إ تيرر األهداؼ ، الرغبة في ال

 تحديد الحدث

 ترابط الحدث ، أاقرؼ الحدث ، الم رطر والفرص المميزة . األحداث ، العوامؿ المدلرة ، تنقيرت تحديد الحدث ،

 تنييـ الم رطر

 الم رطر المتأامة والمتبنية ، إقشر  اإلحتمرلية والتألير ، ماردر البيرقرت ، تنقيرت التنييـ ، عبللرت الحدث .

 االستجربة لمم رطر

 تنييـ الردود المحتممة ، إ تيرر الردود ، وجهة قظر الشركة .

 مة الرلربةأقظ

 التعرمؿ ما االستجربة لمم رطر ، أقواع أقشطة التحكـ ، السيرسرت واإلجرا ات ، الرلربة عمى قظـ المعمومرت ، تحديد وحدة القشرط .

 المعمومرت واإلتارالت 

 المعمومرت ، اإلتارالت .

 المرالبة 

 راد األقشطة الجررية ، تنقيرت مستنبمية ، اإلببلغ عف أي لاور.

 ( COSO , 2004 , P.2در  ) الما

لرمت ببقر  هيكؿ إلدارة الم رطر يغطي جميا أقشطة المقشأة ممر يمكقهر مف و ا   COSOقة جوبرلترلي فاف ل

 اإلجرا ات الرلربية الآلزمة لمواجهة هله الم رطر سوا  كرقت لرئمة أـ متولعة مف  بلؿ و ا إطرر فعرؿ لللؾ.

 .ISOو  ERMوفق نظام الرقابة الداخمية : 1/7/5

لهمر دور رئيسي وهرـ في تحنيؽ أهداؼ المقشأة ويسرهمرف في حمرية استلمررات الدا مية إف إدارة الم رطر وقظرـ الرلربة 

يشتمؿ عمى قظرـ الرلربة الدا مية ليشكؿ   ERM، وأف  ERMالمسرهميف وأاوؿ المقشأة، وأقهمر جز ًا اليتجز  عف 

مفهـو وأداة أكلر لوة  لئلدارة، فهي ت مؽ ليمة لممقشأة وتحرفظ عميهر وتكوف أكلر فعرلية عقدمر يتـ بقر هر في البيئة 

 COSOف إدارة م رطر المشروع ) اإلطرر المتكرمؿ لػ أ( . و  Nivra , 2007, p.5التحتية لمشركة وجز  مف جوهرهر ) 

يركز  ERMإطرر  ف. وأ  COSO , 1992اليعتبر بديبًل واليحؿ محؿ الرلربة الدا مية ) اإلطرر المتكرمؿ لػ  .2004 ,

عمى إدارة الم رطر بشكؿ أوسا وهو يشمؿ إطرر الرلربة الدا مية بجرقب التوسا بعقار تنييـ الم رطر ليشمؿ أربعة 

(. وحيث  Protiviti , 2006, p.20ر، معرلجة الم رطر(. ) عقرار ) و ا األهداؼ ، تحديد األحداث، تنييـ الم رط

ومعيرر  COSOنترح يشتمؿ عمى إطرر إدارة م رطر المشروع لػ ماليوجد إطرر ممـز إلدارة الم رطر سيتـ و ا إطرر 

 واللي سيتكوف مفي )المبردي  ، اإلطرر ، العقرار(. ISO 31000إدارة الم رطر 
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اإلمتلرؿ لممبردي  الترلية، وتعد هله المبردي  متطمبرت لؤلدا  التي عمى المقظمة وفي جميا المستويرت  المباديء.أواًل: 

(. وتشمؿ هله Simkins & Fraser , 2010, p.99 _ 100إلا مر أتبعت يمكف  مرف أف الم رطر تدار بفعرلية )

 .( Purdy , 2010 , p.880) ي المبردي  مر يمي

 ؽ وتحمي ليمة المقشأة مف  بلؿ مسرهمتهر في تحنيؽ األهداؼ وتحسيف األدا ..  إدارة الم رطر ت م1

 .  إدارة الم رطر جز  اليتجزأ مف جميا العمميرت التقظيمية.2

 .  إدارة الم رطر جز  مف عممية إت رل النرار.3

 .  إدارة الم رطر تتقروؿ بشكؿ وا ح عدـ الينيف.4

 ي الولت المقرسب..  إدارة الم رطر هي مقهجية مقظمة وف5

 .  إدارة الم رطر تعتمد عمى أف ؿ المعمومرت المترحة.6

 .  إدارة الم رطر ماممة  اياًر.7

 .  إدارة الم رطر تأ ل في اإلعتبرر العوامؿ اللنرفية والبشرية.8

 .  إدارة الم رطر تكوف شفرفة وشرممة.9

 والتحسيف المستمر لممقشأة.تكررة وتستجيب لمتغيير م. إدارة الم رطر ديقرميكية 10

 حيث يجب عمى المقشأة أف تتبقى تمؾ المبردي  وتنتقا بهر وتعتبرهر لواعد أسرسية ولبؿ الشروع في عممية إدارة الم رطر.

هو مجموعة مف األسس والترتيبرت التقظيمية لتاميـ وتقفيل ومرالبة واستعراض تحسيف إدارة الم رطر  ثانيًا: اإلطار.

والتفويض واإللتزاـ في إدارة الم رطر، في جميا أقحر  المقشأة وتشمؿ هله األسس السيرسرت واألهداؼ بشكؿ مستمر و 

 ,Knight AM. ISO) بيقمر الترتيبرت التقظيمية فهي ال طط والعبللرت والمسئوليرت والموارد والعمميرت واألقشطة

2009. P.73 (يمييمر  وتشمؿ 

 التفويض واإللتزاـ.  *

 وللؾ مف  بلؿي تاميـ إطرر إلدارة الم رطر.  *

.  فهـ لممقشأة ومحيطهر. حيث مف المهـ فهـ وتنييـ البيئة الدا مية والبيئة ال ررجية المحيطة برلمقشأة  لبؿ البد  في 1

 تاميـ وتقفيل إطرر إلدارة الم رطر.

 .المقشأة يجب أف تو ح سيرسة إدارة الم رطر أهداؼ.  و ا سيرسة إدارة الم رطر. 2

 .  المسر لة. حيث يقبغي عمى المقشأة أف ت مف وجود السمطة والكفر ة المقرسبة والمسر لة إلدارة الم رطر.3
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.  التكرمؿ في العمميرت التقظيمية. حيث يقبغي أف تكوف إدارة الم رطر جز ًا اليتجز  مف جميا عمميرت وممررسرت 4

 مف تمؾ العمميرت التقظيمية وليست مقفامة عقهر. اً المقشأة وأف تكوف عممية إدارة الم رطر جز 

 يجب عمى المقظمة ت ايص الموارد المطموبة إلدارة الم رطر.الموارد. .  5

 .  إقشر  اإلتارالت الدا مية وةليرت اإلببلغ.6

 .  إقشر  اإلتارالت ال ررجية وةليرت اإلببلغ.7

 .  تقفيل إدارة الم رطر.8

 .  مرالبة ومراجعة اإلطرر.9

 . التحسيف المستمر لئلطرر.10

ما األ ل في االعتبرر أف المكوف الرابا )تنييـ الم رطر(   ERMوهي تملؿ المكوقرت اللمرقية إلطرر  ثالثًا: العناصر.

يمكف أف يشمؿ ) تحميؿ الم رطر، وتندير الم رطر ( وأف  طوة تحديد الم رطر لد د مت  مف المكوف اللرلث 

العبلج، تقفيل  طة  أف المكوف ال رمس ) معرلجة الم رطر ( يمكف أف يت مف  طوتيف )إ تيررلئلطرر)تحديد الحدث(، و 

 .ISO 31000حسب مر ورد في المعيرر و العبلج( 

 )التحميمي(. تطبيقي/_: اإلطار ال2

 .ISOومعايير  ERMتقويم نظام الرقابة الداخمية وفقًا إلطار : 2/1

المسرهمة بتقروؿ البرحث الجرقب العممي )التطبيني( ل طوات فحص وتنويـ قظرـ الرلربة الدا مية في الشركرت الاقرعية 

عيقة الدراسة واللي يعتمد عمى أسموب االستنار  في عممية دراسة وتحميؿ مد  اعتمرد  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية 

لمكوقرت اإلطرر المنترح في بقر  أقظمتهر الرلربية مف  بلؿ ترج المواد الغلائية إلقالسعودية المسرهمة الشركرت الاقرعية 

جربة م تارة، ولد تـ االعتمرد عمى تفرايؿ إطرر    ISOومعريير  ERMتح ير لرئمة استبيرف تت مف أسئمة وا حة واه

 لات الامة في ايرغة أسئمة االستبيرف.

ولمواوؿ لقترئي دلينة سيتـ إعطر  وزف لكؿ مكوف وتنسيمهر إلى مكوقرت وألغراض تقفيل متطمبرت الدراسة والهدؼ مقهر 

لمحكـ عمى درجة فرعمية قظرـ  (100)فرعية إف وجدت وحسب األهمية القسبية لممكوف لـ جمعهر لتكوف الدرجة مف 

( إلجربة )قعـ( 1النيمة )، وسيتـ إعطر  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة الرلربة الدا مية في الشركرت الاقرعية 

حيث تدؿ اإلجربة )قعـ( عمى أف اإلجرا  موجود ومطبؽ ويملؿ قنرط النوة لتكوف في مجموعهر  )ال(.و ) افر ( إلجربة 

أو غير  مملمة برلبسط قسبة إلى مجموع األسئمة التي تملؿ المنرـ . بيقمر اإلجربة )ال( فهي تعقي أف اإلجرا  غير موجود
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 التتـ حسرب درجة الفرعمية برست داـ المعرديوس إلقترج المواد الغلائية السعوديةالمسرهمة الاقرعية  مطبؽ في الشركرت

 الترليةي 

 لممكوف الرئيسي مجموع عدد أسئمة اإلجربة ) قعـ (                                            

 %الرئيسي وزف المكوف ×  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ=   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الرئيسيالدرجة الفعمية لممكوف  (4)

 الرئيسيأسئمة المكوف المجموع الكمي لعدد                                             

 

 لممكوف الفرعي مجموع عدد أسئمة اإلجربة ) قعـ (                                        

                 %الفرعي وزف المكوف  قسبة×  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدرجة الفعمية لممكوف الفرعي = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (6)

 المجموع الكمي لعدد أسئمة المكوف الفرعي                                            

                      

 المادري إعداد البرحث.

السعودية المسرهمة ث بعمؿ لرئمة استبيرف لتنييـ قظرـ الرلربة الدا مية الحرلي في الشركرت الاقرعية ححيث لرـ البر

، وللؾ مف  بلؿ عدة أسئمة في مجموعرت  ISOولمعريير  ERMوفنًر إلطرر م رطر المشروع  إلقترج المواد الغلائية

ي مف هله المكوقرت أو مفرداتهر تمررس  مقيًر تملؿ مكوقرت إطرر إدارة م رطر المشروع بغرض التمكف مف معرفة أ

 ISOو  ERMولد تـ االسترشرد بمر ورد في إطرر  ومطبنة حتى يمكف االسترشرد بهر عقد تطبيؽ تنويـ اإلطرر المنترح.

 وةرا  مجموعة مف الم تايف مف أجؿ تنويـ كؿ مكوف مف تمؾ المكوقرت.

فرلبيئة الدا مية لممقشأة لهر تألير كبير سوا  كرف إيجربيًر أو سمبيًر عمى كيفية تقفيل مكوقرت اإلطرر األ ر  والتي تحدد 

مولؼ إيجربي وداعـ تجره قظرـ الرلربة الدا مية، كمر أف عممية تنييـ الم رطر تتقروؿ كؿ مف إحتمرلية وألر الم رطر 

حديد أولويرت الم رطر والعبلج ويكوف الفرؽ بيف الم رطر المتبلزمة والمتبنية وا حًر واست داـ التنقيرت ال راة بللؾ وت

في هله المرحمة، حيث الفرئدة مف تحديد الم رطر التي تواجر تحنيؽ األهداؼ بدوف عممية تنييـ الم رطر، وبقر ًا عمى 

 ية كرلترلييو ا عدد لبللة أوزاف منترحة لقمولج تنييـ قظرـ الرلربة الدا مللؾ سيتـ 

عطر  وزف قظرًا لمر تملمة البيئة الدا مية مف أهمية كبيرة في قجرح المقشرةلمبيئة الدا مية لمكوف % 30 إعطر  وزف. 1 ، واه

وحسب  .واعتمد البرحث في للؾ عمى  برتر العممية% 100% لكؿ مكوف مف المكوقرت األ ر  ليابح المجموع 10

 الجدوؿ الترليي
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 أوزاف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر( يو ح 1جدوؿ رلـ )

 الوزف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر رلـ

 % 30 البيئة الدا مية  1

 % 10 و ا األهداؼ  2

 % 10 تحديد الحدث 3

 % 10 تنييـ الم رطر 4

 % 10 معرلجة الم رطر 5

 % 10 األقشطة الرلربية 6

 % 10 المعمومرت واإلتارالت 7

 % 10 المرالبة 8

 % 100 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث.

 لهر حسب الجدوؿ الترليي لممكوف الرئيسي البيئة الدا مية عمى المكوقرت الفرعية   %30وزيا وزف الػ تولد تـ  

 يو ح أوزاف المكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية (2)جدوؿ رلـ 

 قسبة وزف المكوف الفرعي مف المكوف الرئيسي المكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية رلـ

 % 10 وأسموب التشغيؿ  ةاإلدارة وقزعة الم رطر  1

 % 3 مجمس اإلدارة 2

 % 3 اإللتزاـ برالستنرمة والنيـ األ بللية والكفر ة 3

 % 5 الهيكؿ التقظيمي  4

 % 4 وسرئؿ توزيا السمطة والمسئولية 5

 % 5 معريير الموارد البشرية 6

 % 30 وزافألمجموع ا 

 المادري إعداد البرحث. 
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قظرـ الرلربة الدا مية بفرض التسروي في األهمية حيث % لكؿ مكوف مف مكوقرت 12.50 متسروية بقسبة فاوز أإعطر   .2

كمر اعتمد البرحث في للؾ عمى  برتر %. 100ليابح المجموع  أف كؿ مكوف يعتبر جز ًا أسرسيًر اليمكف تجرهمر،

 . وحسب الجدوؿ الترلييأي رً العممية 

 ( يو ح أوزاف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر3جدوؿ رلـ )

 الوزف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر رلـ

 % 12.50 البيئة الدا مية  1

 % 12.50 و ا األهداؼ  2

 % 12.50 تحديد الحدث 3

 % 12.50 تنييـ الم رطر 4

 % 12.50 معرلجة الم رطر 5

 % 12.50 األقشطة الرلربية 6

 % 12.50 المعمومرت واإلتارالت 7

 % 12.50 المرالبة 8

 % 100 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث.

 % لممكوف الرئيسي البيئة الدا مية عمى المكوقرت الفرعية لهر حسب الجدوؿ الترليي 12.50ولد تـ توزيا وزف الػ  

 المكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية( يو ح أوزاف 4جدوؿ رلـ )

 قسبة وزف المكوف الفرعي مف المكوف الرئيسي المكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية رلـ

 % 2.50 اإلدارة وقزعة الم رطرة وأسموب التشغيؿ  1

 % 2 مجمس اإلدارة 2

 % 2 اإللتزاـ برالستنرمة والنيـ األ بللية والكفر ة 3

 % 2 الهيكؿ التقظيمي  4

 % 2 وسرئؿ توزيا السمطة والمسئولية 5
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 % 2 معريير الموارد البشرية 6

 % 12.50 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث. 

عطر  وزف  %20إعطر  وزف بقسبة . 3 % لمكوف 15% لمكوف المعمومرت واإلتارالت و 15لمكوف البيئة الدا مية واه

عطر  وزف  كمر اعتمد البرحث في للؾ %. 100، ليابح المجموع المكوقرت األ ر % لكؿ مكوف مف 10المرالبة، واه

 وحسب الجدوؿ الترلييعمى  برتر العممية 

 ( يو ح أوزاف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر5جدوؿ رلـ )

 الوزف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر رلـ

 % 20 البيئة الدا مية  1

 % 10 و ا األهداؼ  2

 % 10 الحدثتحديد  3

 % 10 تنييـ الم رطر 4

 % 10 معرلجة الم رطر 5

 % 10 األقشطة الرلربية 6

 % 15 المعمومرت واإلتارالت 7

 % 15 المرالبة 8

 % 100 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث.

 % لممكوف الرئيسي البيئة الدا مية عمى المكوقرت الفرعية لهر حسب الجدوؿ الترليي 20ولد تـ توزيا وزف الػ 

 ( يو ح أوزاف المكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية6جدوؿ رلـ )

 قسبة وزف المكوف الفرعي مف المكوف الرئيسي المكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية رلـ

 % 5 اإلدارة وقزعة الم رطرة وأسموب التشغيؿ  1

 % 2 مجمس اإلدارة 2
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 % 3 اإللتزاـ برالستنرمة والنيـ األ بللية والكفر ة 3

 % 3 الهيكؿ التقظيمي  4

 % 3 وسرئؿ توزيا السمطة والمسئولية 5

 % 4 معريير الموارد البشرية 6

 % 20 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث. 

وير  البرحث أقر يمكف لمقشات األعمرؿ است داـ أي مف تمؾ القمرلج المنترحة لتنييـ قظرـ الرالربة الدا مية لديهر، وينترح البرحث 

وحسب الجدوؿ المنترحة  (1،2،3بقر  قمولج ة ر ينـو عمى أسرس متوسط مجموع أوزاف المكوقرت )ومف  بلؿ  برتر العممية 

 الترليي

 أوزاف المكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطرمجموع ( يو ح متوسط 7جدوؿ رلـ )

المكونات الرئيسية إلدارة  رقم

 المخاطر

 مجموع األوزان المقترحة

 األوزان

 متوسط

 3 2 1 وزن المكون

 %20.833 %62.50 % 20 % 12.50 % 30 البيئة الدا مية  1

 %10.833 %32.50 % 10 % 12.50 % 10 و ا األهداؼ  2

 %10.833 %32.50 % 10 % 12.50 % 10 تحديد الحدث 3

 %10.833 %32.50 % 10 % 12.50 % 10 تنييـ الم رطر 4

 %10.833 %32.50 % 10 % 12.50 % 10 معرلجة الم رطر 5

 %10.833 %32.50 % 10 % 12.50 % 10 األقشطة الرلربية 6

 %12.500 %37.50 % 15 % 12.50 % 10 المعمومرت واإلتارالت 7

 %12.500 %37.50 % 15 % 12.50 % 10 المرالبة 8

 %100 %300 % 100 % 100 % 100 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث.

   أف الجدوؿ الترلي يو ح متوسط المكوقرت الفرعية لمتوسط مجموع أوزاف مكوف البيئة الدا مية كرلترليي و 

 لمبيئة الدا مية الفرعية مكوقرتالأوزاف مجموع ( يو ح متوسط 8جدوؿ رلـ )
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 مجموع األوزان المقترحة الفرعية لمبيئة الداخميةالمكونات  رقم

 األوزان

 متوسط

وزن 

 المكون

1 2 3 

وأسموب  ةاإلدارة وقزعة الم رطر  1

  التشغيؿ

10 % 2.50 % 5 % 17.50% 5.83% 

 %2.33 % 7 % 2 % 2 %3 مجمس اإلدارة  2

برالستنرمة والنيـ األ بللية  اإللتزاـ 3

 والكفر ة  

3 % 2 % 3 % 8 % 2.67% 

 %3.33 % 10 % 3 % 2 % 5 الهيكؿ التقظيمي  4

 %3 % 9 % 3 % 2 % 4 وسرئؿ توزيا السمطة والمسئولية 5

 %3.67 %11 % 4 % 2 % 5 معريير الموارد البشرية 6

 %20.83 %12.50 % 20 % 12.50 % 30 مجموع األوزاف 

 المادري إعداد البرحث.

 .أوزاف المكوقرت المنترحة في عممية تنييـ قظرـ الرلربة الدا ميةمجموع وسوؼ ينـو البرحث بتطبيؽ قمولج متوسط 

 تحميل نتائج تطبيق نموذج متوسط مجموع أوزان المكونات المقترحة لتقويم نظام الرقابة الداخمية.: 2/2

 لبيئة الداخمية.ا لممكون الرئيسي تحميل نتائج المكونات الفرعية :2/2/1

 ( يو ح القترئي الفعمية لممكوقرت الفرعية لمبيئة الدا مية9جدوؿ رلـ )

 

 رقم

 

 المكونات الفرعية لمبيئة الداخمية

 عدد

 الشركات

 الصناعية

 )العينة(

نسبة 

 إجابة

نعم / عدد 

 األسئمة

 متوسط 

 وزن 

 المكون

 الدرجة

 الفعمية

 لممكون

نسبة الدرجة 

الفعمية 

لممكون / 

متوسط وزن 

 المكون

 % 75 % 4.38 %5.83 %75 12 اإلدارة وقزعة الم رطرة وأسموب  1
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 التشغيؿ 

 % 100 % 2.33 % 2.33 %100 12 مجمس اإلدارة  2

اإللتزاـ برالستنرمة والنيـ األ بللية  3

 والكفر ة  

12 75% 2.67 % 2 % 75 % 

 % 100 % 3.33 % 3.33 %100 12 الهيكؿ التقظيمي  4

 % 100 % 3 % 3 %100 12 وسرئؿ توزيا السمطة والمسئولية 5

 %77.78 % 2.85 % 3.67 %78 12 معريير الموارد البشرية 6

 %85.89 % 17.89 % 20.83    متوسط مجموع األوزان 

 المادري إعداد البرحث.

  فمسفة اإلدارة ونزعة المخاطر وأسموب التشغيل. أواًل:

%  5.83مف %  4.38أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 75أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 9الجدوؿ رلـ )يت ح مف 

مف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الفرعي أمكف تحديد قنرط . و ةجيدوهي قسبة %  75وبقسبة 

 وتتملؿ قنرط النوة بمر يميي النوة وال عؼ فير

 بتطبيؽ قظرـ محرسبي سميـ في جميا اإلدارات.إلقترج المواد الغلائية السعودية المسرهمة تمتـز الشركرت الاقرعية . 1

جرا  تقنبلتتوظيؼ عقد اليتـ . 2 قهر  ال دمرت واليوجد معدؿ دوراف  التوسا في القشرط واه دا مية وفي حرالت التنرعد واه

 غير طبيعي لمتوظيؼ. 

لمرلية مف لبؿ المدير المرلي ومدير الرلربة الدا مية ويتـ عر هر عمى مجمس اإلدارة لبؿ يتـ فحص التنررير ا .3

 الماردلة عميهر.

 هقرؾ توااؿ وتبردؿ لآلرا  بيف اإلدارة العمير واإلدارات األ ر  مف  بلؿ اإلجتمرعرت واإلتارالت الدورية والزيررات.. 4

والمفرهيـ المحرسبية المتعررؼ عميهر بمر يحنؽ سبلمة ودلة قتيجة القشرط وعدالة تنـو اإلدارة المرلية بتطبيؽ السيرسرت . 5

 عرض النوائـ المرلية.

ارة المرلية تعمؿ عمى تطبيؽ السيرسرت ديوجد إ تبلؼ في وجهرت القظر بيف اإلدارة المرلية واإلدارة التشغيمية لكف اإل .6

 والمفرهيـ المحرسبية السميمة.
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عمى المحرسبة المرلية برلدرجة األسرس  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة شركرت الاقرعية ال اتدار إتعتمد  .7

 ت السميمة البلزمة لممتربعة والرلربة والتنييـ عمى أقشطة الشركة.االت رل النرار 

بشكؿ مبلئـ لقترئي تدليؽ عمميرتهر التي  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة الشركرت الاقرعية  اتتستجيب إدار  .8

 ينـو بهر مرالب الحسربرت ال ررجي فيمر يتعمؽ بأوجر الناور أو المبلحظرت التي يتـ إكتشرفهر.

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

وا حة إلدارة وتحميؿ  تيجيةاستر إ إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة الشركرت الاقرعية  اتاليوجد لد  إدار  .1

 تارؼ.الم رطر والمقرفا المتولعة مف الد وؿ في أي مشرريا جديدة لبؿ النيرـ بأي 

أسموب إدارة الم رطر وبرلترلي يقعكس  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة عدـ تبقي إدارات الشركرت الاقرعية . 2

 في الشركة.للؾ عمى فمسفتهر ولنرفتهر والسيرسرت المعموؿ بهر 

السعودية  ةالمسرهمرر مقهجي غير وا ح برلقسبة لمشركرت الاقرعية إف مفهـو ومكوقرت قظرـ الرلربة الدا مية كاط .3

 وتطويره.وال يتـ تنويمر مف لبؿ لسـ الرلربة الدا مية وعدـ تنديـ اإللتراحرت البلزمة لتحسيقة  المواد الغلائيةإلقترج 

بالرمة دورات تدريبية لتوعية الموظفيف  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة قرعية االشركرت ال اتلـ تنـ إدار  .4

كقوع مف التوااؿ بيف اإلدارة والموظفيف مف همية قظرـ الرلربة الدا مية ورفا مستواهـ لفهـ ال وابط الرلربية أبمكوقرت و 

 الدا مية.أجؿ فرعمية قظرـ الرلربة 

 تسرهـ بفعرلية في إدارة الم رطر.الوبرلترلي ومف  بلؿ قتيجة هلا المكوف الفرعي فاف فمسفة اإلدارة وطرينة عممهر 

 مجمس اإلدارة. :ثانياً 

 % 2.33مف %  2.33أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 100أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 9يت ح مف الجدوؿ رلـ )

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الفرعي أمكف تحديد ممترزةوهي قسبة %  100وبقسبة 

 مر يمييفيتتملؿ التي قنرط النوة 

بمقرلشة التنررير الشهرية ألقشطة  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة لشركرت الاقرعية افي دارة اإل رلسـو مجتن. 1

ية ومد  مطربنتهر لم طط دا  في القواحي اإلدارية واإلقترجية والتسوينية والمرلألالشركة لمتعرؼ عمى مستويرت ا

 المو وعة.

الحسربرت ال ترمية  لراربر إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة الشركرت الاقرعية في دارة اإل رلسنـو مجت. 2

 السقوية.والتنرير السقوي وال طط والموازقرت التنديرية 
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 الدا مية.يتـ إت رل اإلجرا ات البلزمة ب اوص تنررير لسـ الرلربة . 3

ت رل النرارات البلزمة بشكؿ 4  مو وعي.. ينـو مجمس اإلدارة برإلشراؼ عمى أقشطة الشركة واه

 اإلدارة.. يتـ تنديـ جدوؿ أعمرؿ ألع ر  مجمس اإلدارة لبؿ اإلجتمرع الدوري إلقعنرد مجمس 5

 سرهـ بفعرلية في البيئة الدا مية.وبرلترلي ومف  بلؿ قتيجة هلا المكوف الفرعي فاف مجمس اإلدارة ي

 اإللتزام باالستقامة والقيم األخالقية والكفاءة. ثالثًا:

وبقسبة %  2.67مف %  2أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 75أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 9يت ح مف الجدوؿ رلـ )

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الفرعي أمكف تحديد قنرط النوة جيدةوهي قسبة % 75

 وال عؼ فير. وتتملؿ قنرط النوة بمر يميي

لواعد رسمية لمسموؾ النويـ يتعهد كؿ موظؼ  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية سرهمة الم. يوجد لد  الشركرت الاقرعية 1

 براللتزاـ بهر مف  بلؿ التوليا عمى تعهد  طي عقد التعييف لمعمؿ برلشركة.

. يتـ التعرمؿ ما أية إقحرافرت عف السيرسرت أو الم رلفرت عف السموؾ المتولا بطرينة تتسؽ ما الم رلفة ووفنًر 2

 يرسة الدا مية لمشركة.لمس

 . توجد ةلية محددة لمعرلجة المشركؿ األ بللية الطررئة.3

 .رئؼ اإلشرافية التي تتطمب مهرـ محددةوال برات والمهررات المطموبة لشغؿ الوظالمدهؿ العممي  تحدد إدارة الشركة. 4

 االحتفرظ برلموظفيف.. يد ل في االعتبرر معريير الكفر ة عقد و ا سيرسرت التوظيؼ ولرارات 5

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

باعطر  األملمة مف  بلؿ الكممرت  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة الشركرت الاقرعية  ات. ال تنـو إدار 1

 .عرليةيير أ بللية رواألفعرؿ والموحرت اإلرشردية بتبقي السموؾ النويـ ألقهر تعتند أف جميا موظفيهر يتمتعوف بمع

 دمة لتنييـ أدا  األفراد برلشركرت الاقرعية السعودية لاقرعة الحديد األ بلؽ  مف المعطيرت المستيتـ أ ل ال . 2

 .التجرري

  طة سقوية لتدريب الموظفيف دا ؿ  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة ركرت الاقرعية الش اتال يوجد لد  إدار . 3

 .الشركة أو  ررجهر

إلقترج السعودية المسرهمة الشركرت الاقرعية  اتلفرعي هقرؾ لاور لد  إدار وبرلترلي ومف  بلؿ قتيجة هلا المكوف ا

 مف حيث فعرلية االلتزاـ برالستنرمة والنيـ واأل بلؽ. المواد الغلائية
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 .الهيكل التنظيمي رابعًا:

%  3.33مف %  3.33أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 100أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 9يت ح مف الجدوؿ رلـ )

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الفرعي أمكف تحديد ةممترز وهي قسبة %  100وبقسبة 

 مر يمييفيتتملؿ التي قنرط النوة 

هيكؿ تقظيمي مبلئـ ويتقرسب ما طبيعة  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة يوجد لد  الشركرت الاقرعية . 1

 بهر.قشرطهر وحجمهر وشكمهر النرقوقي حيث أقر يو ح اإلدارة العمير واإلدارات المرتبطة 

 التجرري.المسئوليرت والابلحبرت في الشركرت الاقرعية السعودية لاقرعة الحديد  هقرؾ تو يح وتحديد. 2

ف عبللرت التقرسؽ والتكرمؿ بيف اإلدارت واأللسرـ ويراعي عدـ الهيكؿ التقطيمي بسيط ومرف وغير معند وي م. 3

 .التدا ؿ بيقهر

إلقترج المواد السعودية المسرهمة لمدرا  والمسئوليف في الشركرت الاقرعية تارؿ فعرلة بيف الموظفيف واإهقرؾ  طوط . 4

 الغلائية.

 .وا حة سوا  التي مف أعمى إلى األسفؿ أو مف األسفؿ إلى األعمى يوفر الهيكؿ التقطيمي  طوط إتارؿػ. 5

 .الغلائيةإلقترج المواد السعودية المسرهمة وجد تحديث لمهيكؿ التقظيمي لمشركرت الاقرعية . ي6

المواد إلقترج السعودية المسرهمة لمشركرت الاقرعية وبرلترلي ومف  بلؿ قتيجة هلا المكوف الفرعي فاف الهيكؿ التقظيمي 

 مقطني ومقرسب ألقشطتهر ومف المهـ مرالبة فرعميتة وتحديلة كممر دعت الحرجة لللؾ. الغلائية

 وسائل توزيع السمطة والمسئولية.خامسًا: 

وبقسبة % 3مف % 3أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 100أف قسبة اإلجربة بقعـ  (9يت ح مف الجدوؿ رلـ )

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الفرعي أمكف تحديد قنرط النوة ةممترز وهي قسبة %  100

 مر يمييفيتتملؿ التي 

 .ة الممقوحة وتتبل ـ معهرطيتـ مراجعة توزيا المسئوليرت مف لبؿ مجمس اإلدارة حيث تتحدد المسئولية برلسم. 1

التقفيلي والمدير المرلي وبحسب الابلحيرت الممقوحة ممر يحنؽ ابلحيرت الارؼ محددة برلمدير العرـ والمدير . 2

 .الرلربة عمى عممية الارؼ

 وال برة.إف الواؼ الوظيفي يو ح طبيعة العمؿ واال تارارت والابلحيرت والحد األدقى مف المدهبلت . 3

 الشركة.واجبرت ومهرـ كؿ إدارة مف إدارات  والمرلية يحددهقرؾ دليؿ وا ح لمواجبرت والابلحيرت اإلدارية . 4
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باادار تعميمرت ولرارات مكتوبة بتوزيا  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة رت الاقرعية الشرك اتػ. تنـو إدار 5

إقتظرـ وحسف  مسئوليرت والمسر لةالعمؿ ودرجة تفويض السمطة والمسئولية لجميا الموظفيف بمر يحنؽ توزيا الواجبرت وال

 سير 

 العمؿ.

العدد الكرفي مف الموظفيف األكفر  بمر يتقرسب  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة . يوجد لد  الشركرت الاقرعية 6

 ما طبيعة تشرطهر وظروؼ العمؿ.

 ة.وبرلترلي ومف  بلؿ قتيجة هلا المكوف الفرعي فاقر تـ تحديد السمطة والمسئولية بطرينة مقرسبة ومبلئم

 معايير الموارد البشرية. سادسًا:

% 3.67مف % 2.858أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 78أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 9يت ح مف الجدوؿ رلـ )

قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الفرعي أمكف تحديد  . ومف  بلؿ دراسة وتحميؿةجيدوهي قسبة % 77.78وبقسبة 

 فير وتتملؿ قنرط النوة بمر يميي وال عؼقنرط النوة 

قهر  ال دمة حسب السيرسة الدا مية 1 جرا ات مو وعة لمتعييف والترلية واه لكؿ . لد  إدارة الموارد البشرية سيرسرت واه

 شركة.

 كرفية.. لـ يتـ مرالبة اإللتزاـ بسيرسرت الموارد البشرية في كؿ شركة بدرجة 2

ف العرمميف معهـ عف واجبرت ومهرـ الوظرئؼ ومتربعة أدائهـ وتنديـ اإلرشردات . ينـو مدرا  اإلدارات بتبميغ الموظفي3

 األدا .لتحسيف 

 لديهر.شركة برإلعبلف عف الوظرئؼ الشرغرة كؿ . تنـو 4

بعمؿ  إلقترج المواد الغلائيةلسعودية االمسرهمة في كؿ شركة مف الشركرت الاقرعية دارة الموارد البشرية إتنـو . ػ5

 .لممتندميف لشغؿ الوظرئؼ اإلشرافية والنيردية  إ تبررات

جرا  التحسيقرت البلزمةفي كؿ شركة تنـو إدارة الموارد البشرية ػ. 6  .بمراجعة دورية لمسيرسرت واإلجرا ات المتبعة واه

والعممية  . يتـ ترلية الموظؼ حسب الوظرئؼ الشرغرة ومد  استحنرؽ الموظؼ لمترلية بداًل مف الكفر ة وال برة العممية7

 السموكية.ومد  االلتزاـ برلمعريير 

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

 يوجد استلقر ات في تعييف الموظفييف مف  بلؿ ترشيحرت  راة.. 1
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باعداد  طة تدريب  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة في الشركرت الاقرعية الموارد البشرية ات لـ تنـ إدار . 2

مف لبؿ موظفي الشركة لوي  الموظفيف الليف هـ بحرجة إلى دورات تدريبية، وأف تدريب الموظفيف يتـبر تارارت 

 ال برة.

الموارد البشرية تتـ بموجب السيرسة  اتوبرلترلي ومف  بلؿ قتيجة هلا المكوف الفرعي فاقر سيرسرت وممررسرت إدار 

برإل رفة الكفر ة وال برة  الموظفيف بترشيحرت  راة وليس حسبتعييف شركة واألقطمة العموؿ بهر برستلقر  لكؿ الدا مية 

 سميمة لتدريب الموظفيف.  وا حة و عدـ وجود  طط إلى 

% 20.83%  مف  17.89( أف الدرجة الفعمية القهرئية لمكوف البيئة الدا مية الرئيسي هي 9كمر يت ح مف الجدوؿ رلـ )

 .  جيدةوهي قسبة %  85.89وبقسبة 

مبلئمة ولديهر  شركة ممتزمة بمجمس اإلدارة والهيكؿ التقظيمي وتوزيا السمطة والمسئولية باورةكؿ  إدارةكمر يت ح أف 

 والنيـ األ بللية والكفر ة وسيرسرت الموارد البشرية. عؼ في فمسفة اإلدارة وقزعة الم رطر وأسموب التشغيؿ 

 تحميل نتائج المكونات الرئيسية إلدارة المخاطر.: 2/2/2

 ( يو ح القترئي الفعمية لممكوقرت الرئيسية إلدارة الم رطر10رلـ )جدوؿ 

 

 رقم

 

المكونات الرئيسية إلدارة 

 المخاطر

 عدد

 الشركات

 الصناعية

 )العينة(

 نسبة إجابة

نعم / عدد 

 األسئمة

 متوسط 

 وزن

 المكون 

 الدرجة

 الفعمية

 لممكون

نسبة الدرجة 

الفعمية 

لممكون / 

متوسط وزن 

 المكون

 %85.89 % 17.89 % 20.83 %85 12 البيئة الدا مية  1

 % 71.73 % 7.74 % 10.83 %71 12 و ا األهداؼ  2

 % 75 % 8.13 % 10.83 %75 12 تحديد الحدث 3

 % 83.33 % 9.03 % 10.83 %83 12 تنييـ الم رطر 4

 %85.71 % 9.29 % 10.83 %86 12 معرلجة الم رطر 5

 % 72.73 % 7.88 % 10.83 %73 12 األقشطة الرلربية 6
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 % 88.89 % 11.11 % 12.50 %89 12 المعمومرت واإلتارالت 7

 % 88.89 % 11.11 % 12.50 %89 12 المرالبة 8

 المادري إعداد البرحث.

 وضع األهداف. أواًل:

%  10.83%  مف  4.74أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 74أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 10يت ح مف الجدوؿ رلـ )

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي أمكف تحديد جيدةوهي قسبة %  71.43وبقسبة 

 قنرط النوة وال عؼ فير وتتملؿ قنرط النوة بمر يميي

 الشركة.شركة بو ا  طط وموازقرت تنديرية سقوية لبعض األقشطة في كؿ ة . تنـو إدار 1

 المطموبة.اؼ \يشررؾ مدرا  اإلدارات في و ا ال طط والموازقرت التنديرية لتحنيؽ األهد. 2

 والجودة.يتـ و ا أهداؼ محددة إلدارات التسويؽ والمبيعرت واإلقترج . 3

 التنديرية.يتـ االعتمرد عمى ال برات ومراعرة الظروؼ الحرلية الدا مية وال ررجية عقد و ا ال طط والموازقرت . 4

 األدا .شركة بعند إجتمرعرت دورية لمقرفشة مرتـ تحنينر مف ال طط واألهداؼ وتنييـ كؿ تنـو إدارة  .5

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

لممسرهمة في المسئولية هدؼ عرـ  إلقترج المواد الغلائيةلسعودية المسرهمة رت الاقرعية الشرك اتيوجد لد  إدار  . ال1

 .االجتمرعية

ال يتـ إببلغ كرفة موظفي الشركة بأهداؼ الشركة وتطمعرتهر المستنبمية ليكوف لديهـ وعي بمر يجب عميهـ النيرـ بر . 2

 الشركة.لدعـ وتحنيؽ أهداؼ 

 يت ح مف للؾ أف األهداؼ وال طط و عت في مستو  مقرسب يو ح مر تريد الشركة تحنينر.

 تحديد الحدث. ثانيًا:

%  10.83%  مف 8.13أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 75أف قسبة اإلجربة بقعـ  (10يت ح مف الجدوؿ رلـ )

% وهي قسبة جيدة. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي إت ح عدـ وجود 75وبقسبة 

ر الش اي والبيئة المحيطة بهر في عمى ال برة والتنديف إدارة الشركة تعتمد أإدارة م رطر بشكؿ مقهجي وعممي إال 

 تحديد الم رطر المحتممة التي تدلر عمى تحنيؽ ال طط واألهداؼ.

 .تقييم المخاطر ثالثًا:
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%  10.83 %  مف9.03أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 83أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 10يت ح مف الجدوؿ رلـ )

% وهي قسبة جيدة. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي أمكف تحديد  83.33وبقسبة 

 قنرط النوة وال عؼ فير وتتملؿ قنرط النوة بمر يميي

 شركة.لكؿ هقرؾ تحديد لمستويرت الم رطر المنبولة مف لبؿ اإلدارة العمير . 1

 شركة.كؿ م تمؼ أقشطة ة يتـ تنييـ كرفة اقواع الم رطر التي تواج. 2

 .كة بعض األش رص لوي ال برة والكفر ة في تنييـ الم رطرر شكؿ  يتوافر لد . 3

 .عداد تنررير عف قترئي تنييـ الم رطر وفعرلية ال وابط المو وعة لمواجهة الم رطرإيتـ . 4

 حده.يتـ توليؽ قترئي تنييـ الم رطر لكؿ قشرط عمى . 5

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

 .لتنقية معيقة مف تنقيرت تحديد الحدث وتنييـ الم رطريوجد إ تيرر  ال. 1

 معالجة المخاطر. رابعًا:

 %  10.83%  مف 9.29أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 86أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 10يت ح مف الجدوؿ رلـ )

 يت ح مر% وهي قسبة جيدة. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي  85.71وبقسبة 

 يميي

 .يتـ التعرؼ عمى الم رطر وتحميمهر وات رل اإلجرا ات البلزمة لهر ومف لـ تحييدهر ومعرلجتهر. 1

، حيث تنـو الشركة برلترميف عمى الم رطرفي معرلجة  مشرركة(، ت فيض، )تجقبأسرليب شركة برست داـ كؿ تنـو . 2

 أاولهر لد  شركرت التأميف.

 .عدـ تنديـ تنررير دورية مقتظمة لئلدارة العمير عف قترئي معرلجة الم رطر. 3

 األنشطة الرقابية. خامسًا:

%  10.83%  مف 7.88أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 73أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 10يت ح مف الجدوؿ رلـ )

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي أمكف متوسطة % وهي قسبة72.73وبقسبة 

 تحديد قنرط النوة وال عؼ فير . وتتملؿ قنرط النوة بمر يميي

 .و ا أقشطة رلربية وفنًر الحتيرجرت الشركة وطبيعة عممهر. 1
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عف تقفيل السيرسرت واإلجرا ات مف  بلؿ دليؿ الواجبرت والابلحيرت اإلدارية والمرلية يتـ تحديد المسئولية والمسر لة . 2

 .اللي تـ و عة وفؽ الهيكؿ التقظيمي

قشطة واإلجرا ات الرلربية التي تسرهـ في الحد مف األ طر  المتعمدة والغير متعمدة إلى مستويرت منبولة أليتـ تحديد ا. 3

 .مف التمؼ وال يرع وسو  االست داـ وتوفر الحمرية لموجودات الشركة

جرا ات كؿ شركة مف تمؾ الشركرت مف لبؿ مجمس اإلدارة أو مف لبؿ إدارة التدليؽ الدا مي 4 . يتـ مراجعة سيرسرت واه

 الشركة.لتحديد مر إلا كرقت التزاؿ مقرسبة لظروؼ وقشرط 

 التسوينية.االعتبرر عقد إحرا  البحوث . يتـ أ ل مبلحظرت ومنترحرت المستهمكيف المتعمنة بحودة المقتي في 5

 ػ. يتـ عمؿ منررقة بيف الطرلة اإلقترجية الفعمية والطرلة اإلقترجية الم ططة .6

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

 توجد معريير مست دمة لتنييـ قظرـ الرلربة الدا مية.ال . 1

رفعهر لئلدارة العمير برلشركة إلت رل اإلجرا ات البلزمة  ومقتظمة عف عيوب الرلربة الدا مية تنررير ولتية  ال توجد. 2

 لتاحيحهر.

. عدـ ليرـ إدارة كؿ شركة بعممية تنييـ دوري ومقتظـ لقظرـ الرلربة الدا مية ألقهر التعدهر شرط أسرسي لتحديد األقشطة 3

 الرلربية لللؾ فاف األقشطة الرلربية التعطي  مرف حوؿ تقفيل معرلجرت الم رطر.

االعتبرر  تدؿ عمى األ ل في والتي رتالشرككؿ المست دمة في ت الرلربية اشطة واإلجرا األقيوجد تغيير في . ال4

قشطة ألالتي عمى أسرسهر يتـ ات رل إجرا ات تعديؿ االم رطر الجديدة أو التغيرات برلم رطر أو أوجر الناور التشغيمية 

 الرلربية.

أف هقرؾ بعض األقشطة الرلربية وفنًر لمتطمبرت لرقوقية ، ولكف اليتـ إتبرع أسموب بقر  األقشطة الرلربية يت ح مف للؾ 

 فاف هلا المكوف غير مطبؽ باورة سميمة. وفنًر لؤلهداؼ والم رطر ومف لـ تنييمهر والتعرؼ عمى مد  فرعميتهر. وبرلترلي

 المعمومات واإلتصاالت. سادسًا:

%  12.50% مف 11.11أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 89أف قسبة اإلجربة بقعـ ( 10رلـ )يت ح مف الجدوؿ 

. ومف  بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي أمكف جيدة%  وهي قسبة  88.89وبقسبة 

 مر يمييفيتتملؿ التي تحديد قنرط النوة 

 .لية وبشرية كرفية لتاميـ وتشغيؿ وتطوير أقظمة المعمومرتموارد مر رتشرككؿ اليوجد لد  . 1
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شركة ةليرت لمحاوؿ عمى معمومرت  ررجية مف  بلؿ المشرركة في القدوات والمدتمرات والمعررض كؿ لد  إدارة . 2

 الاقرعية.

 األدا .شركة عمى التنررير المرلية وغير المرلية في الرلربة وتنييـ كؿ تعتمد إدارة . 3

ينـو مركز المعمومرت وبرلتعروف ما اإلدارة والمدرا  والموظفيف في تحديد البيرقرت والمعمومرت التي يحترجوقهر . 4

 الحرلية.وتشغيمهر بكفر ة ومعرلجة أي عيوب لد تظهر في األقظمة 

رهر لد  المحرسبيف لد  موظفي اإلدارة المرلية والرلربة الدا مية مستو  منبوؿ مف المعرفة والمهررة التي يجب تواف. 5

 بهـ.والمدلنيف لمرالبة عمؿ أقظمة المعمومرت ال راة 

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

شركة حيث أف قظرـ المعمومرت المست دـ اليشتمؿ عمى جميا القظـ كؿ هقرؾ لاور في قظرـ المعمومرت لد  أ. 1

 .الفرعية

 لمشركة.ال يتـ التبميغ عف األمور غير المشروعة مف  بلؿ المولا اإللكتروقي . 2

هقرؾ لاور في توفير كرفة البيرقرت والمعمومرت الدا مية وال ررجية الغير مرلية في الولت المقرسب والتي تسرعد في . 3

 .عممية التقبد

السعودية المسرهمة كؿ الشركرت الاقرعية لد   معمومرت تدعـ عمميرت إدارة الم رطر يليرت لتوفير أةال يوجد . 4

 .الغلائيةإلقترج المواد 

توفر البيرقرت والمعمومرت التي تحترجهر إدارة  رتالشركبتمؾ قظـ المعمومرت واالتارؿ المست دمة يت ح مف للؾ أف 

الكمية التي تسرعد في عممية  يوجد لاور في قظرـ المعمومرت المست دـ ، وعدـ توفير البيرقرت والعمومرتالشركة ، ولكف 

هقرؾ لاور في تطبيؽ هلا فاف  يوبرلترلةلية لمحاوؿ عمى المنترحرت البقر ة مف الموظفيف.  التقبد وأي ًر عدـ وجود

 .المكوف

 المراقبة. سابعًا:

جرا ات تسرعد في تندير جودة األدا  وفعرلية إدارة الم رطر، يت ح مف الجدوؿ رلـ ) أف قسبة اإلجربة ( 10هي أقشطة واه

% وهي قسبة جيدة. ومف 88.89% وبقسبة 12.50%  مف 11.11أف الدرجة الفعمية لهلا المكوف هي % و 89بقعـ 

 بلؿ دراسة وتحميؿ قترئي االستبيرف ال راة بهلا المكوف الرئيسي أمكف تحديد قنرط النوة وال عؼ فير . وتتملؿ قنرط 

 النوة بمر يميي
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جرا ات دورية ومستمرة يتـ ات رلهر ألقر  ليرـ الموظفيف بأدا  مهرمهـ شركة سيرسرت و كؿ . لد  1  وواجبرتهـ.اه

 المرلية.هقرؾ الكلير مف التنررير المست دمة في إدارة األقشطة تتكرمؿ ما قظرـ التنررير . 2

عمى تأييدات  يتـ العمؿ بقظرـ الماردلرت ومطربنة األرادة الدفترية والتحري عف الفروؽ والتأكيد عمى الحاوؿ. 3

 الهرمة.لؤلرادة 

يتـ االستجربة لقترئي عمميرت التدليؽ التي ينـو بهر مرالب الحسربرت ال ررجي بشكؿ مبلئـ فيمر يتعمؽ براللتزاـ ببعض . 4

 الرلربية.ال وابط 

 أمر قنرط ال عؼ فتتملؿ فيي

 الدا مية.ال يوجد لد  لسـ الرلربة الدا مية مر يشير إلى النيرـ بعممية تنييـ مستنمة لقظرـ الرلربة . 1

 الموظفيف.ليرـ المدرا  التقفيليف بتفويض ابلحيرتهـ إلى  . 2

 الموظفيف.هقرؾ لاور في توفير المعمومرت الكرفية لمرالبة ةدا  . 3

 اترلمرالبة المستمرة لقظرـ الرلربة الدا مية والتي يقبغي عمى إدار يت ح مف للؾ وجود بعض اإلجرا ات ال راة ب

أف تجعؿ عممية التنويـ مستنمة لقظرـ الرلربة الدا مية باورة  المسرهمة السعودية إلقترج المواد الغلائيةرت الاقرعية الشرك

 مستمرة. وبرلترلي فاف هقرؾ لاور في تطبيؽ هلا المكوف.

 الدراسة التطبينية لمكوقرت قظرـ الرلربة الدا مية المنترح تأييدًا كميًر لفر ية الدراسة. يت ح مف  بلؿ تحميؿ قترئي

 :والتوصيات لنتائجا

 :لنتائجا

 إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة رت الاقرعية . عدـ توافر األر ية الفكرية والفمسفية إلدارة الم رطر في الشرك1

 الم رطرة.المفرهيـ وأسرليب  الوعي ولنرفة ما البط  في إقتشرر

الشركرت . عدـ وجود أسرس سميـ لتاميـ اإلجرا ات واألقشطة الرلربية و عؼ في بعض اإلجرا ات المتبعة مف لبؿ 2

 .إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة الاقرعية 

تاميـ قظرـ  مسئولية عممية إدارة الم رطر مف  بلؿمف تمؾ الشركرت محؿ الدراسة شركة كؿ  . ينا عمى عرتؽ إدارة3

رتؽ التدليؽ الدا مي تنييـ عاكبة التطور الحراؿ في بيئة األعمرؿ ، كمر ينا عمى و لملمرلربة الدا مية وفنًر إلدارة الم رطر 

 القظرـ.هداؼ أقترئي هلا القظرـ لتطويرة وتحنيؽ 
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الروتيقية وال يعمؿ  ةالمرلي مراجعةبعمميرت ال مف تمؾ الشركرت محؿ الدراسة شركةفي كؿ . ينـو لسـ الرلربة الدا مية 4

 مراجعةالحسربرت الواردة في الدليؿ اإلسترشردي لوحدات ال مراجعةأو يسترشد باجرا ات  مراجعةرقرمي محدد لمبوفؽ 

 .ةالدا مي

إلقترج المواد السعودية المسرهمة رت الاقرعية . كمر بيقت قترئي الدراسة والتحميؿ  عؼ قظرـ الرلربة الدا مية في الشرك5

 وأف سبب هلا ال عؼ يرجا إلىي الغلائية

ابط الرلربية المست دمة و وعدـ مبلئمة ال شغيؿ اليومي تعدـ وجود كلير مف ال وابط الرلربية  مف عمميرت ال  _

 لمتغيرات في الظروؼ الحرلية .

 الدا مية .ر في قظرـ الرلربة و عدـ تاحيح أوجر النا  _

 المهررات البلزمة لمتوظيؼ وتدريب الموظفيف غير كرفية لمتعرمؿ ما ال وابط الرلربية وااللتزاـ بهر .  _

التغطي كرفة أقشطة الشركة ف بًل عف  عؼ مف تمؾ الشركرت محؿ الدراسة  شركةكؿ في  ةالدا مي مراجعةأعمرؿ ال  _

 في عممية تنويـ قظرـ الرلربة الدا مية وتنديـ التوايرت باجرا  التحسيقرت البلزمة . ةالدا مي مراجعةدور لسـ ال

 :التوصيات

 لمبرحث إلى التوايرت الترلية ي تواؿمف  بلؿ تمؾ القترئي 

إلقترج السعودية المسرهمة .  رورة وجود قظرـ رلربي محكـ يمكف أف يسرعد في تحسيف األدا  في الشركرت الاقرعية 1

 مف عممية إدارة الم رطر وتوزيا المسئوليرت والابلحيرت لمحد مف الم رطر. المواد الغلائية

مف  بلؿ وجود وتقفيل إطرر  إلقترج المواد الغلائيةالسعودية المسرهمة . التركيز عمى الم رطر في الشركرت الاقرعية 2

محددة ومقتظمة ومتسمسمة ممر يدعـ عمميرت مقهجي مقظـ للؾ حيث أف إدارة الم رطر عممية تفرعمية تت مف  طوات 

 النرارات.ات رل 

لة لجميا  وتحديد ال طوط الوا حة لممسئولية والمسر ERM.  رورة إقشر  قظرـ رلربي يستقد عمى مكوقرت إطرر 3

مف القمولج اللي لدمر البرحث  هلا المجرؿ وللؾ لئلستفردة في31000،  31010المستويرت، وتوظيؼ معريير األيزو 

 الم رطر.لتقظيـ وتطوير عمؿ مفهـو قظرـ الرلربة الدا مية وفنًر إلدارة 

ويمكف . COSOالرلربة الدا مية وفنًر لمر جر  في إطرر إدارة م رطر المشروع لمجقة  .  رورة تطوير عقرار قظرـ4

طة الرلربية مف لبؿ إدارة الشركة وتنويمهر مف لبؿ تطبيؽ القمولج المنترح مف أجؿ و ا أسرس لكيفية تاميـ األقش

 المدلؽ الدا مي.
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قشر لنرفة إدارة الم رطر دا ؿ مقشات األعمرؿ وو ا  طة إلدارة الم رطر تنـو عمى التولا والتقبد .  رورة 5

رة الم رطر المقهجي برل طر اللي يواجر تحنيؽ األهداؼ وتحديد قوع وطبيعة ال طر وتنييمر ومعرلجتر مف  بلؿ إدا

 وال ررجية.التعرمؿ ما التغيرات في البيئة الدا مية  يباورة فعرلة ومروقة ف

عمى أف الركف األسرس إلدارة الم رطر القرجحة هو الدور الفعرؿ لمجمس اإلدارة واإلدارة العمير ، حيث رة التأكيد و .  ر 6

يجب و ا السيرسرت واالستراتيجيرت المتعمنة بادارة الم رطر وتحديد درجة الم رطر المنبولة مف لبؿ اإلدارة العمير ومف 

 اإلدارة.لـ إعتمردهر مف مجمس 

عتبررهر شرط مهـ في تاميـ اإلجرا ات واألقشطة الرلربية  رةو .  ر 7 االعتمرد عمى قترئي عمميرت إدارة الم رطر واه

 نيؽ األهداؼ المطموبة لمشركة.وتنويمهر لتح

لتطوير مهرراتهـ وتحديث  مراجعةت المقظمة لمهقة الف الدا مييف مف لبؿ الهيئرراجعيرة عند دورات تأهيمية لممو .  ر 8

 .الطرؽ واألسرليب التي يست دموقهر لمحد مف الم رطر

عقارًا مهمًر في قظرـ الرلربة الدا مية مف  بلؿ و ا سيرسرت سميمة  .  رورة االعتمرد عمى العقار البشري برعتبررة9

 وال برة.لمتوظيؼ والتدريب وتنييـ األدا  وفؽ مدشرات تركز عمى األدا  والنيـ واأل بلؽ والسموؾ والكفر ة 
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