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عبدالكريم اليوسف :      الكاتب



11

مراجعأأاً المنتسأأبين للمراجعأأة الداخليأأة عأأن مأأا دفعنأأي ألن أ أأب  أحأأد سأأألني 

ن لم يكن لأدي جأواع علأى سأ،اله، حيأث مهنتأي كمراجأع داخلأي لأم تكأداخليًا؟ 

تقأأدمت بطلأأب و يلأأي علأأىعامأأًا مأأن عشأأرين أكثأأر بمحأأا اختيأأاري، فقبأأل 

ك فأأي اختيأأار الو يلأأة، وفأأي ذاخيأأارًا إحأأدا الشأأركات الكبأأرا ولأأم ُيمأأن  لأأي 

كأون تن الوقت لم يكن لدي معرفأة بطبيعأة المراجعأة الداخليأة، لكأن لأاء اللأه أ

جعأة لذا أعتقد أن الس،ال بالنسبة لي هو ما الذي أبقأاني فأي المرا. و يلتي

الداخلية؟

. لأروتينفي الحقيقة المراجعة الداخلية سلسلة من التجارع المثيرة الخالية مأن ا

يأأة يتعأر  المراجأع الأداخلي للعديأأد مأن الخبأرات بتعأأدد مشأاريع المراجعأة الداخل

ينتقأل يمضي المراجع الداخلي فترة في مراجعة المالية ثم. التي يشترك فيها

ة تقنيأأأألتأأأأدقيم المأأأأوارد البشأأأأرية، فالتسأأأأويم ومأأأأن ثأأأأم المبيعأأأأات وكأأأأذلك 

دة ذلأأك مأن مشأاريع المراجعأأة الداخليأة المختللأة والمتعأأدإلأى المعلومأات ومأا 

اقأأه نطعأأالم فعأأاًل فالمراجعأأة الداخليأأة . التأأي يتناولهأأا عأأالم المراجعأأة الداخليأأة

ة يمضأي المراجأع الأداخلي فتأرأن ومأا . يإهأاإلأى كل المنظمة من أللهأا مجماًل 

رة يكأون كأال فأي واحأد، بأأفم متسأع وخبأإال وأن زمنية بسأيطة فأي المنظمأة 

كبأر مأن كبيرة، ال تقتصر فقط على المنظمة التي يعمل بهأا بأل تتنأاول نطأا  أ

وهذا بل لك يعتمد على حرص وهمأة المراجأع-الممارسات العالمية األفضل 

.الداخلي

ارج خأأو قد يتطلأب مشأروع المراجعأة الداخليأة السألر ألجأزاء مختللأة مأن البلأد 

لمنظمأة البلد واستكشاف مناطم مختللة من العالم وفًقا للتوزيع الجغرافأي ل

وال لأأأك بأأأان العمأأأل إذا كأأأان لأأأدا لأأأركة . التأأأي يعمأأأل بهأأأا المراجأأأع الأأأداخلي

ى إلأأتأخأأذك المراجعأأة الداخليأأة . استشأأارية، فقأأد يكأأون السأألر أمأأًرا ال بأأد منأأه

جولأة إلأىأيًضأا ، تأخأذك وإلىالصأحراءالقريأة النائيأة ، داخأل البحأر وإلأى المدينأة ، 

نلسأأأكلطيأأأف ومشأأأاهدة االختراعأأأات البشأأأرية وقأأأد تجأأأد تقنأأأي فأأأي موقأأأع 
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لركأأوع دراجأأة ، وركأأوع تضأأطر قأأد . داخأأل مسأأتودعات محشأأوة مأأن المعأأادن

ة وركأوع لأاحنة ، والقلأز علأى طأائرة هليكأوبتر ، وارتأداء أحذيأة السأالمقارع، 

، وأكثأر وخوذة لتدخل المصنع ، وقد تضع قناًعا لمراجعة مخزن للمواد الكيميائية

.من ذلك بكثير ممكن في المراجعة الداخلية

أفضأأأل ميأأأزة فأأأي المراجعأأأة الداخليأأأة هأأأو مقابلأأأة عأأأدد كبيأأأر مأأأن النأأأاس مأأأن 

مجموعأأأات واسأأأعة مأأأن التخصصأأأات والخلليأأأات، مأأأنهم اللطيأأأف ومأأأنهم مأأأن 

م يصعب التعامل معه، منهم من ي،من بدور المراجعأة الداخليأة ومتعأاون ومأنه

وفي هأذا وفأي . من يحاول وضع كل تعقيد ممكن في مسار المراجع الداخلي

.ذاك خبرات كبيرة يكتسبها المرتلع الداخلي في التوا ل مع الناس

ة هنأاك نصأف تجربتنأا، فأنحن نصألها بإضأافة قيمأة لكأن فأي الحقيقأأردنا أن إذا 

.مغامرة مثيرةفعاًل إنها . الكثير الذي يمكننا التحدث عنه

..لكن 

.خو  التجربة واالستمتاع بها يتوقف على مرونة المراجع الداخلي وهمته

ا ، يأتي مع هذه التجربأة والقيمأة التأي نقأدمها بعأا المشأأن ومن الطبيعي 

.لأنها لأن أي و يلة أخرا

حاسأبة والماألرقأام التدقيم بتنأاول أو يتبادر ألذهان الكثير عند سماع المراجعة 

مأن ئًا بأأن أوضأ  لأيلكن المراجعة الداخلية أكثر من ذلأك بكثيأر، ولعلأي وفقأت 

.  ذلك



13

تجربتنا،نصفأنأردناإذا
ة،قيمبإضافةنصلهافنحن
هناكالحقيقةفيلكن

دثالتحيمكنناالذيالكثير
.مثيرةمغامرةفعالإنها.عنه
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زاهر الرمحي. د:      الكاتب

التدقيم الداخلي/ استشاري وخبير تدريب 
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التأأأدقيم الأأأداخلي وبحسأأأب طبيعأأأة عملهأأأا تتعامأأأل مأأأع كافأأأة الوحأأأدات إدارة 

افأة التنظيمية داخل الم،سسة حيث أن نطا  عمل التأدقيم الأداخلي يشأمل ك

ذه الوحدات واألنشطة داخل الم،سسة دون استثناء لأذلك البأد مأن تنظأيم هأ

ود ايأأة العالقأأة وبمأأا يضأأمن أن يأأتم تنليأأذ عمليأأات التأأدقيم ومتابعتهأأا دون وجأأ

لي معوقات، وكذلك البد من توثيم هأذه العالقأة، ضأمن ميثأا  التأدقيم الأداخ

Audit Charter  م يتضأأمن سأألطات المأأدققين الأأداخليين أثنأأاء قيأأامهبحيأأث

سأة بتنليذ مهامهم والتي من ضأمنها التعامأل مأع كافأة الو أائف فأي الم،س

يأأأة وحأأأم االطأأأالع علأأأى كافأأأة الوثأأأائم والمسأأأتندات واأللأأأياء الثمينأأأة كالنقد

. وغيرها

لخاضأعة وكذلك يلضل أن يتم توثيم العالقة بأين التأدقيم الأداخلي والوحأدات ا

ا ألعمأأال التأأدقيم الأأداخلي ضأأمن سياسأأات واجأأراءات الم،سسأأة أو تعليماتهأأ

سسأة الداخلية بحيأث تكأون معلومأة لكافأة المسأ،ولين والمأو لين فأي الم،

مأأع ضأأرورة وجأأود نظأأام يأأتم مأأن خاللأأه المحاسأأبة إذا لأأم يأأتم االلتأأزام بهأأذه 

.  االجراءات

التأأأأدقيم الأأأأداخلي إدارة وفيمأأأأا يلأأأأي الجوانأأأأب الرئيسأأأأية فأأأأي العالقأأأأة بأأأأين 

-:والوحدات التنظيمية الخاضعة للتدقيم 

يجأأب مأأن  المأأدققون الأأداخليون سأألطة التعامأأل مأأع كافأأة المأأو لين داخأأل-

.الم،سسة ولكافة المستويات الو يلية

علأأى كافأأة المأأو لين ضأأمن كافأأة الوحأأدات التنظيميأأة فأأي الم،سسأأة أن-

يقومأأأوا بوضأأأع كافأأأة الوثأأأائم والمسأأأتندات والسأأأجالت والعهأأأد تحأأأت تصأأأرف

.  المدققين الداخليين أثناء قيامهم بتنليذ المهام لدا تلك الوحدات

ن علأأى مأأو لي الوحأأدات الخاضأأعة للتأأدقيم التعأأاون مأأع المأأدققين الأأداخليي-

اثنأأأاء تنليأأأذ المهمأأأة، وفأأأي حالأأأة وجأأأود معوقأأأات تحأأأول دون قيأأأام المأأأدقم 

مالأأداخلي بإنجأأاز مهمتأأه بسأأبب عأأدم التعأأاون مأأن المأأو لين أو تعأأر  المأأدق
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وع الداخلي الستلزاز مسأتمر مأن أحأد المسأ،ولين أو المأو لين يرفأع الموضأ

جأة العليأا لمعالاإلدارة مدير نشاط التدقيم الأداخلي الأذي بأدوره يعمأل مأع إلى 

ة العليأأا وقأأف المو أأف المتسأأبب بإعاقأأاإلدارة الموضأأوع ويمكأأن الطلأأب مأأن 

. ازةالعليا أو ابعاده بالنقل أو االجاإلدارة التنليذ عن العمل بناء على قرار من 

أمأأأأور مأأأأو لي الوحأأأأدة التنظيميأأأأة وتأأأأوجيههم وتوزيأأأأع مهأأأأامهم إدارة ان -

وااللأأأراف علأأأيهم هأأأي مسأأأ،ولية رئأأأيم الوحأأأدة التنظيميأأأة، لأأأذلك ال يجأأأوز 

للمدقم الداخلي أن يقأوم بايكأال أي مهأام ألي مو أف فأي الوحأدة، وال يجأوز 

ه لأأه أن يقأأوم بتوجيأأه مأأو لي الوحأأدة فأأي المهأأام المكللأأين بهأأا وال يحأأم لأأ

.  لتدقيمالتدخل المبالر بتسيير األعمال التنليذية داخل الوحدة التي تخضع ل

نقأاط المدقم الداخلي يقوم بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وفي حالة وجود-

ها بحيأث ضعف أو مالحظات يقأوم بتأدوينها وتقأديم التو أيات المناسأبة بشأأن

تأأتم معالجأأة هأأذه المالحظأأات مأأن قبأأل الوحأأدة محأأل التأأدقيم، لأأذلك ال يجأأوز 

وم للمأأدقم الأأداخلي أن يقأأوم بأأإجراءات التصأأحي  أو المعالجأأة بنلسأأه كأأأن يقأأ

ة معينأة بتنظيم قيود محاسبية لتصحي  أخطاء أو استكمال نواقص فأي معاملأ

م ودور التأدقياإلدارة، من قبلأه ألن اإلجأراءات التصأحيحية هأي مأن مسأ،وليات 

الداخلي بتقييم اإلجراءات فيما إذا كانت كافية وتحقم النتائج أم ال 

إلأأى عأأادة يوجأأد فأأي الم،سسأأات سياسأأات وإجأأراءات عمأأل تطبيقيأأة إضأأافة -

جأأأأداول  أأأأالحيات وقأأأأرارات إداريأأأأة تأأأأنظم أعمأأأأال الم،سسأأأأة ويسأأأأتند اليهأأأأا 

ا المو لأأون أثنأأاء قيأأامهم بتنليأأذ واجبأأاتهم، ولكأأن بعأأا األحيأأان هنأأاك بعأأ

إلأىالمعامالت أو الحأاالت ال يوجأد تعليمأات محأددة تنطبأم عليهأا وهأي بحاجأة 

اجتهأأاد مناسأأب حتأأى يأأتم تنليأأذها ومأأن أسأأرع طأأر  االجتهأأاد قيأأام مأأو لي 

راء الوحأدة الخاضأعة للتأدقيم بالطلأأب مأن المأدقم الأداخلي ابأأداء رأيأه بهأذا االجأأ

وتزويأأأدهم بالتصأأأرف الأأأذي يأأأراه مناسأأأبًا، هنأأأا علأأأى المأأأدقم عأأأدم االسأأأتجابة
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وابأأداء رأيأأه فأأي  أأل عأأدم وجأأود إجأأراءات منظمأأة ألن رأيأأه فأأي الغالأأب يصأأب  

م فأي التدقيإدارة إجراءات عمل ويتم االستناد اليه كمبرر في الغالب مما يضع 

حأأرج ال سأأيما وأن لكأأل لأأخص اجتهأأاد معأأين، لأأذلك يمكأأن للمأأدقم الأأداخلي 

إجأراءات العمأل إلأى المساعد في حالة وجود إجراءات عمل من خأالل ارلأادهم 

م أما في حالة عدم وجود إجأراءات عمأل، عليأه أن يقأوم بتأوجيهه. الخا ة بالحالة

إلأأأى طلأأأب المشأأأورة مأأأن الأأأدوائر المعنيأأأة، فأأأإذا كانأأأت قانونيأأأة الرجأأأوع إلأأأى 

... يأة المالإلأى اإلدارة المستشار القانوني للم،سسة، وإذا كانت ماليأة الرجأوع 

. وهكذا

األدوار المهمأأة للتأأدقيم الأأداخلي هأأو العمأأل علأأى توعيأأة المأأو لين مأأن -

حالأة بأهمية الضوابط الرقابية وخطورة التلأريط بهأا أو عأدم االلتأزام بهأا، فلأي

ام اكتشأأاف المأأدقم نقطأأة ضأأعف فأأي نظأأام الرقابأأة الداخليأأة سأأببه عأأدم التأأز

قريأره تأدوين المالحظأة فأي تإلأى المو ف بضابط رقابي معين عليه باإلضافة 

، اإلدارةأن يوض  للمو ف أهمية الضابط الرقأابي ولمأاذا تأم وضأعه مأن قبأل 

هأا وما هي المخاطر المحتملة من عدم االلتزام به والتأي فأي الغالأب يكأون أثر

ة سأألبيًا علأأأى المو أأأف نلسأأأه، األمأأأر الأأأذي يزيأأأد ويلعأأأل كلأأأاءة نظأأأام الرقابأأأ

الداخليأأة، ألنأأه فأأي بعأأا األحيأأان ال يأأدرك المو أأف أهميأأة وخطأأورة الضأأوابط 

.الرقابية ويعتبرها إجراءات روتينية
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عالء عبدالعزيز أبونبعه :      الكاتب

MACC, CIA, CPA, CRMA, CICP

خبير في التدقيم الداخلي والرقابة والحوكمة

الكويتدولة 
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م ولجأأان تأأدقيإدارة تصأألني بأأين الحأأين واتخأأر استلسأأارات مأأن أعضأأاء مجأأالم 

ارات وإدارات تنليذية ومن زمالء في يعملأون التأدقيم الأداخلي أو فأي استشأ

ب حسأ. التأدقيم الأداخليإدارة الموارد البشرية حول العأدد المثأالي لمأو لي 

علمأأأي ال يوجأأأد دراسأأأة عربيأأأة واحأأأدة تطرقأأأت لهأأأذا الموضأأأوع، ولكأأأن هنأأأاك 

يأة دراسات إحصائية دورية ألعداد المدققين بقطأاع معأين تصأدرها اتحأادات مهن

 Association)التأدقيم الأداخلي، مأثال اتحأاد مأدققي الجامعأات متخصصة في 

of Collage and University Auditors - ACUA)  واتحاد المدققين الأداخليين

 The Association of Healthcare Internal)لقطأأأاع الرعايأأأة الصأأأحية 

Auditors)مهنية في الواليات المتحدة األمريكية، وبالتأكيد فإن وجود تجمعات

ع مأن لقطاع معين وقيامها بدراسة ذلك القطأامتخصصة في التدقيم الداخلي 

فأي جوانب مهنيأة مختللأة سأينعكم إيجابأًا علأى ممارسأات التأدقيم الأداخلي

.ذلك القطاع

ذ سأوضأأ  فأأي مقأأالي هأأذا أبأأرز األمأأور التأأي يجأأب أن ت،خأأذ بعأأين االعتبأأار التخأأا

.التدقيم الداخليإدارة قرار بخصوص عدد مو لي 

العربة تتبع الحصان ولكن

طمينيأة الت)األ ل هو أن تنبع الحاجة لخدمات نشاط التدقيم الأداخلي التأكيديأة 

 ، واالستشأأارية مأأن أ أأحاع المصأأال( كمأأا يسأأميها إخواننأأا فأأي المغأأرع العربأأي

ومأأأن المتوقأأأع مأأأن نشأأأاط التأأأدقيم الأأأداخلي إضأأأافة قيمأأأة مأأأن خأأأالل تلبيأأأة 

العمأأل الم،سسأأي قأأد تجعأأل مأأن الصأأعب إيجأأاد احتياجأأاتهم، ولكأأن تعقيأأدات 

لأأأك مقيأأأاس موضأأأوعي لترجمأأأة تلأأأك احتياجأأأات، وبالتأكيأأأد فأأأإن نجأأأا  تقأأأديم ت

خبأأأرتهم العمليأأأة ومعأأأرفتهم)الخأأأدمات مأأأرتبط بجأأأدارة المأأأدققين الأأأداخليين 

وبأأأاألدوات والوسأأأائل المتاحأأأة لهأأأم أكثأأأر مأأأن عأأأددهم، ( العلميأأأة ومهأأأاراتهم

مأنوبالرغم من ذلك فهنأاك عأدد مأن العوامأل المبالأرة وغيأر المبالأرة التأي 
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إدارة أن تأأأ،ثر فأأأي قأأأرار تحديأأأد عأأأدد مأأأو لي -بحسأأأب اعتقأأأادي –الممكأأأن 

:التدقيم الداخلي، أذكر منها

خأأأأدماتها،/مسأأأأتوا تعقيأأأأد عمليأأأأات الم،سسأأأأة وتنوعهأأأأا وتنأأأأوع منتجاتهأأأأا( 1

، (الرقابأةالتخطأيط والتنظأيم والتوجيأه و)ومستوا نضج العمليات اإلدارية فيها 

.وسرعة استجابتها للتغيرات في بيئة عملها الداخلية والخارجية

المرحلأأة التأأي فيهأأا الم،سسأأة فأأي دورة حيأأاة الم،سسأأات والتأأي تشأأمل( 2

ار مرحلأة التأسأيم أو األنشأاء، ومرحلأة النمأو، ومرحلأة االسأتقر: خمسة مراحأل

.والنضج، ومرحلة التجديد واالبتكار، ومرحلة االنحدار

أو بنأأك مركأأزي)المسأأتوا التنظيمأأي للقطأأاع الأأذي تعمأأل فيأأه الم،سسأأة ( 3

(.هيئة سو  مالي إلخ

ت مسأأتوا نضأأج نظأأام الحوكمأأة الم،سسأأية فأأي الم،سسأأة، والمتطلبأأا(  4

التنظيميأأأأأأأة الملروضأأأأأأأة عليهأأأأأأأا، ومسأأأأأأأتوا توقعأأأأأأأات أ أأأأأأأحاع المصأأأأأأأال  

Stakeholders)  ) نشاط التدقيم الداخليمن.

وزيأأع الهيكأأل التنظيمأأي للم،سسأأة، ومسأأتوا المركزيأأة والالمركزيأأة فأأي ت( 5

بشأأأأأكل عأأأأأام يعتمأأأأأد مسأأأأأتوا المركزيأأأأأة . السأأأأألطات والمسأأأأأ،وليات فيهأأأأأا

والالمركزيأأة علأأى التوزيأأع المكأأاني أو الجغرافأأي لعمليأأات الم،سسأأة، ومأأدا

.واحدة أو أكثرإدارة تركيز الو ائف في الم،سسة في 

فأي مستوا نضج نشاط التأدقيم الأداخلي ومسأتوا سأابم خبأرة العأاملين( 6

خمأأم مسأأتويات حأأدد (  (IIAالأأداخليينمعهأأد المأأدققين . أعمأأال الم،سسأأة

والمتكأأأأأأرر ،((Initialاألولأأأأأأي /البأأأأأأدائي: لنضأأأأأأج نشأأأأأأاط التأأأأأأدقيم الأأأأأأداخلي

Repeatable))، المعرفأأأأأأأأأأأة /والواضأأأأأأأأأأأDefined))، والمأأأأأأأأأأأدارManaged))،

(.(Optimizedالمثالي /والمعظم

ومسأأتواالمخأأاطر فأأي الم،سسأأة، إدارة مسأأتوا نضأأج وفاعليأأة عمليأأات ( 7

سأة الم،سإدارة المخاطر الخارجية والداخلية التي تتعر  لهأا، ومسأتوا لأهية 



21

.للمخاطرالعليا 

توا مستوا نضج وفاعليأة منظومأة الرقابأة الداخليأة فأي الم،سسأة، ومسأ(8

ي فاعليأأة األدوات التأأي تسأأتخدمها الم،سسأأة لمنأأع وكشأأف االحتيأأال الأأداخل

فأأي رأيأأي االسأأتثمار فأأي منظومأأة الرقابأأة الداخليأأة سأأيقلل مأأن . والخأأارجي

متثأأال، مثأأل نشأأاط التأأدقيم الأأداخلي، واال)تكأأاليف األنشأأطة الرقابيأأة الداخليأأة 

(. مثل مراجعة الحسابات)والخارجية ( المخاطروإدارة 

ن وجأأود إدارات رقابيأأة داخليأأة أخأأرا فأأي الم،سسأأة، ومسأأتوا التنسأأيم بأأي( 9

تقأأدم الجهأأات االستشأأارية والرقابيأأة الخارجيأأة واإلدارات الرقابيأأة الداخليأأة التأأي

الالزمأة والخدمات االستشارية للم،سسة بهدف ضمان التغطيةخدمات التأكيد 

عأأأادة مأأأا تختلأأأف عمليأأأة التنسأأأيم مأأأن . ألعمأأأالهم وتالفأأأي ازدواجيأأأة الجهأأأود

يم أخرا، فلي الم،سسات ذات الحجم الصغير قأد يلتقأر التنسأإلى م،سسة 

يأأأة فأأأي الم،سسأأأات الكبيأأأرة والخاضأأأعة لقواعأأأد تنظيمالرسأأأمية، بينمأأأا إلأأأى 

. ارمة، قد يتصف التنسيم بالرسمية والتعقيد

املهأا، مستوا نضج األنظمة اإللكترونيأة المسأتخدمة فأي الم،سسأة وتك( 10

.ومستوا ذكاء األعمال المبني على تحليل البيانات

جأأأأدارات وعأأأأدد أعضأأأأاء لجنأأأأة التأأأأدقيم، ومسأأأأتوا فاعليأأأأة اللجنأأأأة، وعأأأأدد ( 11

.اجتماعاتها السنوية

رية العليأأأا فأأأي الم،سسأأأة لتأأأوفير المأأأوارد البشأأألأأأردارة البأأأدائل المتاحأأأة ( 12

أو (  (Full Outsourcingلنشأاط التأدقيم الأداخلي كاإلسأناد الخأارجي بالكامأل 

االعتمأأاد الكامأأل علأأى مأأو لين أو (  (Co-sourcingالجزئأأياإلسأأناد الخأأارجي

بأأديل مأأن هأأذه البأأدائل إيجابيأأات وسأألبيات لكأأل (.  (In-houseالم،سسأأةفأأي 

ال وبشأكل موضأوعي، فمأا كأان مناسأب فأي الماضأي قأددوريأًا يجب تقييمها 

يكأأأأأون مناسأأأأأب للم،سسأأأأأة اتن، ومأأأأأا يناسأأأأأب اتن قأأأأأد ال مناسأأأأأب فأأأأأي 

.المستقبل
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دريب مستوا التوثيم لجميع أنظمأة الم،سسأة وسياسأاتها واجراءاتهأا، وتأ( 13

. جميع العاملين عليها

فأيالتأدقيم الأداخلي إدارة العوامل التي ال تأ،ثر جوهريأًا علأى عأدد مأو لي 

أثيرًا نظري؛ من العوامل المبالأرة وغيأر المبالأرة التأي مأن المتوقأع أال تأ،ثر تأ

:التدقيم الداخليإدارة جوهريًا قرار تحديد عدد مو لي 

.حجم الم،سسة(1

بعا قد يعتقأد الأ. مستوا ربحية أو سالمة الوضع المالي للم،سسة(2

أ لأائع ألن أن التضحية باألنشطة التأكيدية مناسب لتأوفير التكأاليف؛ وهأذا خطأ

أو تقليأأل أو/هأأذه األنشأأطة قأأد تقأأدم تو أأيات تزيأأد مأأن كلأأاءة العمليأأات و

.كشف الهدر غير المبرر

أو وجأأأود لجأأأان رقابيأأأة أخأأأرا منبثقأأأة مأأأن /عأأأدم وجأأأود لجنأأأة تأأأدقيم و(3

.المخاطر ولجنة االمتثالإدارة كلجنة اإلدارة مجلم 

عأأأدد مأأأو لي الم،سسأأأة، ومتوسأأأط نسأأأبة عأأأدد مأأأو لي إدارات (4

مجمأأل عأأدد مأأو لي الم،سسأأات فأأي القطأأاع الأأذي إلأأى التأأدقيم الأأداخلي 

.تعمل فيه الم،سسة

أن مأأأن مسأأأ،وليات الأأأرئيمإلأأأى ألأأأار 2030معيأأأار التأأأدقيم الأأأداخلي رقأأأم 

الأأأداخلينشأأأاط التأأأدقيممأأأواردأنمأأأنللتأأأدقيم الأأأداخلي التأكأأأدالتنليأأأذي

ي أي أن لديأأه مأأزيج الجأأدارات الضأأرورية إلنجأأاز خطأأة التأأدقيم الأأداخل" مناسأأبة"

مأأن ناحيأأة مقأأدار المأأوارد الضأأرورية التأأي يحتاجهأأا إلنجأأاز " كافيأأة"، و المعتمأأدة

لأأأى أي يأأأتم اسأأأتخدامها بطريقأأأة مث" فأأأاعاًل "الخطأأأة، ويأأأتم تو يلهأأأا تو يلأأأا 

.لتنليذ الخطة
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م وفي الختأام أو أي الُمقأدمين علأى اختيأار موضأوع بحأث علمأي فأي التأدقي

الأأداخلي أو الحوكمأأة الم،سسأأية للحصأأول علأأى لأأهادة عليأأا أو للحصأأول علأأى

ية ترقية علمية دراسة هذا الموضوع، وأو ي كأذلك الجهأات الرقابيأة وااللأراف

كأأأالبنوك المركزيأأأة وهيئأأأات أسأأأوا  المأأأال بعأأأدم التركيأأأز فقأأأط علأأأى جأأأدارات 

لعأأل الأأرئيم التنليأأذي للتأأدقيم الأأداخلي وأعضأأاء لجأأان التأأدقيم فقأأط كمأأا ت

إن )معظمهأأا وعلأأى مراجعأأة عقأأود االسأأناد الخأأارجي ألعمأأال التأأدقيم الأأداخلي 

دقيم كما تلعل بعضها، وإنما التركيز على جدارات باقي أعضاء فريم التأ( وجدت

أو يشأأرفون /الأأداخلي وعلأأى مالئمأأة عأأددهم للم،سسأأات التأأي يراقبونهأأا و

.  عليها
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ميرفت حسين السيد . د:         الكاتبة

CIA,CCO

مدير التدقيم الداخلي بقطاع سو  المال المصري
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التأأدقيم الأأداخلي هأأو أحأأد الو أأائف الهامأأة بأأأي م،سسأأة، والتأأدقيم الأأداخلي

ة واألنشأطتقأديم خأدمات التوكيأد إلأى هو نشاط مستقل وموضوعي يهدف 

ة نظأأام االستشأأارية المختللأأة كمأأا يشأأمل نشأأاط التأأدقيم تقيأأيم مأأدا فعاليأأ

ة المخأاطر بهأدف اضأافوإدارة الرقابة الداخليأة ومأدا االلتأزام بقواعأد الحوكمأة، 

يأأم قيمأأة ألعمأأال الم،سسأأة وتحسأأين عملياتهأأا وبالتأأالي المسأأاعدة فأأي تحق

.  أهداف الم،سسة

يم التأأأدقإدارة مأأأا نجأأأد التقيأأأيم السأأألبي لةعمأأأال المقدمأأأة مأأأن كثيأأأرًا إال أننأأأا 

م عرضأها الداخلي لعدم تقديم النتائج المرجوة منها، أو أن نتائج التدقيم التي تأ

الم فعليأأًا بالبأأدء فأأي دراسأأة كيليأأة التعامأأل معهأأا قبأأل اسأأتاإلدارة قأأد قامأأت 

سأة التقارير عنها، ذلك بخالف العديد مأن المخأاطر التأي قأد تتعأر  لهأا الم،س

فأأأأي التوقيأأأأت اكتشأأأأافها أو عرضأأأأها التأأأأدقيم مأأأأن إدارة والتأأأأي لأأأأم تأأأأتمكن 

مأأال لآلالمناسأأب، وغيأأره مأأن التصأأرفات والنتأأائج  التأأي قأأدمتها وجأأاءت مخيبأأة 

.  المرجوة منها

عأأة التأأدقيم الأأداخلي يعتمأأد علأأى مأأدا اسأأتيعابها لطبيإدارة فشأأل أو أن نجأأا  

تحققهأأأأا ومقأأأأدرتها فأأأأي التعأأأأرف علأأأأى االحتياجأأأأات أن األهأأأأداف التأأأأي يجأأأأب 

.المختللة أل حاع المصال 

وفأأأي  أأأل المتغيأأأرات الحديثأأأة والتطأأأورات التقنيأأأة المتسأأأارعة نجأأأد أن هنأأأاك

ات التأأدقيم الأأداخلي، الناتجأأة عأأن التطأأورإدارة العديأأد مأأن الضأأغوط التأأي تواجأأه 

بم السأأريعة والمتالحقأأة للمخأأاطر التأأي تتعأأر  لهأأا الم،سسأأة والتأأي لأأم يسأأ

ومأأأا يقابلهأأأا مأأأن توقعأأأات مرتلعأأأة أل أأأحاع المصأأأال  تجأأأاه دور . التعأأأر  لهأأأا

التأأدقيم الأأداخلي فأأي الحلأأات علأأى اسأأتمرارية أعمأأال الم،سسأأة والحأأد مأأن 

.المخاطر التي توجهها عن طريم اإلنذار المبكر بمثل تلك المخاطر

لأأذا فعلأأى ر سأأاء التأأدقيم الأأداخلي االسأأتعداد الأأدائم لدراسأأة ومواجهأأة مثأأل

حأأوتلأأك المتغيأأرات والحأأرص علأأى القيأأادة الصأأحيحة ألعمأأال التأأدقيم الأأداخلي ن
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.النجا  والهروع من اللشل

:أهم المخاطر واالخفاقات التي قد يتعرض لها المدقق الداخلي

التأأأدقيم الأأأداخلي الكثيأأأر مأأأن الضأأأغوط إدارة فأأأي بعأأأا األحيأأأان قأأأد يواجأأأه 

ل فأي اللشأإلأى والتحديات التي تقود رئيم التدقيم الداخلي وأعضأاء فريقأه 

كيليأأأأة التعامأأأأل معهأأأأا وعأأأأدم القأأأأدرة علأأأأى تأأأأوفير الحمايأأأأة الكافيأأأأة ألنظمأأأأة 

دا فقأد ال يتأوافر لأاألهميأة، الم،سسة أو التغاضي عن بعا المسأائل بالغأة 

ن تكأأون ناتجأأة عأأأن ولأأيم بالضأأرورة للدراسأأة، التأأدقيم الخبأأرات الالزمأأة إدارة 

العديأأد مأأن األسأأباعإلأأى قأأد ترجأأع وإنمأأا قصأأور فأأي تنليأأذ اجأأراءات التأأدقيم 

:منها

ة تجنب المناطم ذات المخأاطر العاليأة   المخأاطر العاليأة او عأدم كلايأ.1

ذلأأأك المأأأوارد المتاحأأأة لهأأأا للقيأأأام بتكليأأأف احأأأد المتخصصأأأين أو اللنيأأأين فأأأي

التأأدقيم إلأأي تجنأأب مراجعأأة مثأأل تلأأك المخأأاطر وعأأدمإدارة المجأأال ممأأا يضأأطر 

.  في الخطةادراجها 

العليأأأا بوضأأأع قيأأأود علأأأى مراجعأأأة بعأأأا الأأأدوائر أو اإلدارة قأأأد تقأأأوم .2

بهأأا ممأأا يصأأعب علأأىأو المشأأكالت االنشأأطة الهامأأة لوجأأود بعأأا المخاللأأات 

التأأدقيم مهمأأة التقيأأيم لحجأأم المخأأاطر المتوقعأأة منأأه، علأأى الأأرغم مأأن إدارة 

.خضوعه داخل اطار التدقيم الخاضع لها

ال  االخلا  في ايجاد عالقة فعالة بين المدقم الداخلي وأ أحاع المصأ.3

وعأأدم القأأدرة علأأى التعأأرف علأأى احتياجأأاتهم واهتمامأأاتهم ( داخليأأًا أو خارجيأأاً )

التأدقيم إدارة المقدمأة مأن األعمأال عأدم رضأاءهم عأن إلأى المختللة ما ي،دي 

بأأأأنهم أي: ويعأأأرف أ أأأحاع المصأأأال  بالنسأأأبة للمأأأدققين الأأأداخلين)الأأأداخلي 

فعأأأأال علأأأأى نشأأأأاط تأأأأأثير لأأأأخص أو مجموعأأأأة ألأأأأخاص أو كيأأأأان اعتبأأأأاري لأأأأه 

بالتأأالي و(. بنتأأائج أعمأأال نشأأاط التأأدقيم الأأداخليأو يتأأأثر المأأدققين الأأداخليين 

معرفةفي التعرف على نوعية ا حاع المصال  بالنسبة للمدققين وفاإلخلا  
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مأأأدا تأأأأثيرهم علأأأى نشأأأاط المأأأدققين الأأأداخليين لأأأه ضأأأرورة عاليأأأة الخأأأتالف 

ي أولويأأاتهم وتوقعأأاتهم مأأن األعمأأال المسأأتهدفة مأأن نشأأاط التأأدقيم الأأداخل

.مما يصعب األمر على نجا  أعمال المدققين

قأد للتجديأد يعتبأر مأن أهأم المخأاطر أيضأا التأيالقابلية الجمود وعدم .4

يم يقع فيها المدقم الداخلي فقد يقأوم المأدقم الأداخلي باعتمأاد خطأة التأدق

مأا االلتلأات إلأى دون ( سأنوات5-3)المبنية على المخاطر التي قأد تتأراو  مأن 

ة أو استجد من أنواع جديدة للمخاطر قأد تأم اسأتحداثها خأالل فتأرة تنليأذ الخطأ

.  قد تم تغير مستوا التقييم الذي تم االعتماد عليه أثناء اعداد الخطة

ام اللشأأل فأأي اجأأراء متابعأأة ألعمأأال ونتأأائج التأأدقيم للتحقأأم مأأن قيأأ.5

تأأدقيم الإدارة الالزمأأة، فقأأد تخلأأم التصأأحيحية التنليذيأأة باتخأأاذ اجأأراءات اإلدارة 

راءات الداخلي في تشخيص حجم المخاطر الناتجة عن عدم االلتزام بتطبيأم االجأ

.  العليا لهذه المخاطراإلدارة مخاطر قبول أو ، التصحيحية

لأأاء تجاهأأل المخأأاطر الناتجأأة عأأن الثقافأأة التنظيميأأة للم،سسأأة واالكت.6

وجأأأأود بعأأأأا اإللأأأأارة إلأأأأى بعأأأأر  المشأأأأكالت الناتجأأأأة عأأأأن التأأأأدقيم دون 

حأأأدات وأو المشأأأكالت المتعلقأأأة بالثقافأأأة التنظيميأأأة المطبقأأأة بأأأبعا دوائأأأر 

حجأيم العمل، واالقتصار على التقرير عأن المشأكالت التأي يسأهل تقييمهأا أو ت

ة مثأأل تلأأك المشأأكالت المتعلقأأأن المشأأكالت الناتجأأة عنهأأا، علأأى الأأرغم مأأن 

سأأة بالثقافأأة التنظيميأأة قأأد تشأأكل مخأأاطر عاليأأة تهأأدد سأأمعة وبقأأاء الم،س

.وقدرتها التنافسية

ة االسهام في زيادة المشكالت أو المخاطر التي تتعر  لها الم،سس.7

ملأة من خالل اإلخلا  في التعبير الدقيم عن حجأم المشأكالت والمخأاطر المحت

حجأأم تقيأأيم خأأاط  لإلأأى التأأي تأأم اكتشأأافها أثنأأاء مرحلأأة التأأدقيم بمأأا يأأ،دي 

المخأأأاطر الناتجأأأة عنهأأأا وبالتبعيأأأة معالجأأأات خاطئأأأة، او القبأأأول الخأأأاط  لتلأأأك

.عليها دون معالجةواإلبقاء المشكالت 
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االخلأأأا  فأأأي التأكيأأأد علأأأى تقيأأأيم مسأأأتوا جأأأودة السأأألع والخأأأدمات .8

ا المقدمة عن طريم الم،سسة بما قد يعر  الم،سسة لتأدهور فأي مسأتو

و أجودة الخدمات المقدمة في  ل وجود تنافم قوي بالسو  وسهولة فقأد 

ضأأأأياع الحصأأأأة التسأأأأويقية للم،سسأأأأة فأأأأي  أأأأل العولمأأأأة والتطأأأأور التقنأأأأي 

. ةوسهولة الملاضلة بين السلع والخدمات والحصول عليها من مصادر عديد

اخليين الأد ورية التقارير المعأدة، فقأد يسأتجيب المأدققين أو تشويه .9

لمعأدة لطلب عمالئهم من الوحدات المدقم عليها بتخليف حدة  ياغة التقريأر ا

لأبعا لبعا النتائج التي تم اكتشافها خوفأا مأن التعأر  للجأزاءات او الخضأوع

ئج العقوبأأأات القضأأأائية مأأأن الجهأأأات الرقابيأأأة للم،سسأأأة، بمأأأا يضأأأعف مأأأن نتأأأا

الجأة التقارير التي يتم عرضها وبالتأالي عأدم وضأو  الهأدف منهأا والحيأاد عأن مع

دوثها المشأكالت االساسأأية التأي تأأم اكتشأأافها بصأورة  أأحيحة تضأمن عأأدم حأأ

.مستقبال

غر  عأأدم فعاليأأة تقأأارير األعمأأال المقدمأأة لنشأأاط التأأدقيم، فقأأد يسأأت.10

عأأر  بعأأا األمأأور الهامأأة أكثأأر ممأأا ينبغأأي لحأأين االنتهأأاء مأأن اعأأداد التقأأارير 

مراجعتهأأا الكافيأأة والمدعمأأة لكافأأة العمليأأات المتعلقأأة بتلأأك الجزئيأأة التأأي يأأتم

ة مأأن كافأأة الجوانأأب، إال أنأأه قأأد يكأأون هنأأاك بعأأا النتأأائج أو المشأأكالت الهامأأ

كل التأأي تتطلأأب سأأرعة العأأر  علأأى أ أأحاع المصأأال  ليأأتم التعامأأل معهأأا بشأأ

و مبالأأأر دون التبأأأاط، فيهأأأا حتأأأى ال تتعأأأر  الم،سسأأأة لأأأبعا المخاللأأأات أ

.الجزاءات القانونية أو التنظيمية من الجهات الرقابية

:كيفية التعامل مع التهديدات والمشكالت التي تواجه المدقق الداخلي

بأأاإلدارة اعأأداد خطأأة تأأدقيم علأأى أسأأاس المخأأاطر مدعمأأة بالموازنأأة الخا أأة . 1

عأأة ولجنأأة المراجاإلدارة لتقأأدير االحتياجأأات المختللأأة لهأأا لعرضأأها علأأى مجلأأم 

.مدرج بها كافة االنشطة والوحدات الخاضعة للتدقيم
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الزمأة التأوفر المهأارات القيام بطلب االستعانة ببعا الخبراء في حالأة عأدم . 2

.على بعا الجوانب اللنية الهامةباإلدارة للتدقيم 

ر للخطأأاإلدارة االهتمأأام بعأأر  نتأأائج التأأدقيم والمخأأاطر الناتجأأة عأأن قبأأول . 3

.ةالعليا باتخاذ القرار المناسب للتعامل مع المخاطر الناتجاإلدارة لمساعدة 

يجب علأى المأدقم الأداخلي إعأادة تقيأيم مسأتوا المخأاطر الأذي يأتم علأى. 4

قأد أساسه اعداد خطة التأدقيم وتحأديثها بشأكل دوري بمأا يسأتجد مأن مخأاطر

تأأأم اسأأأتحدثها عالميأأأا او محليأأأا، أو مأأأن خأأأالل مهمأأأات التأأأدقيم التأأأي قأأأد تأأأم 

ا يجأب كمأ. تنليذها أثناء الخطة، ووفقا لنوع النشأاط الأذي تخضأع لأه الم،سسأة

افة بإمكانيأة اإلضأعلى المدقم الداخلي المرونأة فأي تعأديل الخطأط المعتمأدة 

شأأطة للمتغيأأرات أو األولويأأات التأأي تحأأدث علأأى أناسأأتجابًة أو االسأأتبعاد منهأأا 

.الشركة أثناء تنليذ الخطة

إدارة المتابعأأأة ألعمأأأال ونتأأأائج التأأأدقيم جأأأزء هأأأام السأأأتكمال دور ومهأأأام . 5

التأأأدقيم ويأأأتم اخأأأذه فأأأي االعتبأأأار عنأأأد وضأأأع خطأأأط أعمأأأال التأأأدقيم الأأأداخلي 

الالزمأأة التصأأحيحيةللتحقأأم مأأن مأأدا التأأزام االدارات التنليذيأأة باتخأأاذ االجأأراءات 

ير وفأأأي التوقيتأأأات الالزمأأأة والتأأأي قأأأد تأأأم اقتراحهأأأا والموافقأأأة عليهأأأا بالتقأأأار

.السابقة

د يكأون االهتمام بعر  المشأكالت المتعلقأة بالثقافأة التنظيميأة والتأي قأ. 6

.  دقيملها تأثير سلبي على أداء وسمعة الم،سسة وعرضها مع باقي نتائج الت

ي العمل علأى رفأع كلأاءة المأدققين الأداخليين وتنميأة مهأارتهم المهنيأة فأ. 7

اكتشأأأاف و أأأياغة وعأأأر  نتأأأائج التأأأدقيم بشأأأكل فعأأأال ومتناسأأأب مأأأع حجأأأم

المخأأأاطر المحتملأأأة عأأأن المالحظأأأات التأأأي تأأأم اكتشأأأافها وكيليأأأة خلأأأم فأأأرص

.لتحسين أداء أعمال الم،سسة واضافة قيمة لنتائج أعمالها

قيأيم  االهتمام بتقييم جودة السلع او الخدمات التي تقأدمها الم،سسأة وت. 8

ذاتالمخاطر التي قد تتعر  لها الم،سسة الناتجة عن تقديم سلع أو خدمات
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سأأة جأأودة منخلضأأة واألثأأار السأألبية المحتملأأة علأأى سأأمعة وتنافسأأية الم،س

كيأأد للتأ( داخليأأة او خارجيأأة)بالسأأو  ويمكأأن االعتمأأاد علأأى العديأأد مأأن المصأأادر 

.على مدا كلاءة مستوا الجودة المقدم عن طريم الم،سسة

ات علأى توعية أ حاع المصال  بأهميأة االلتأزام بنتأائج التأدقيم والحلأضرورة .9

اف تطبيأأم التو أأيات الأأواردة بتقريأأر اللحأأص وان الهأأدف منهأأا هأأو تحقيأأم أهأأد

.الم،سسة وليم لمجرد توجيه اللوم او تصيد ألخطاء

لتعأرف تحديد أ حاع المصال  الرئيسأيين لنشأاط المأدقم الأداخلي لأهمية . 10

اطر على أهم القضايا التي تخص الم،سسة والقدرة على تحديأد أولويأات المخأ

فقأا جديدة تسأاعد فأي التخطأيط ألعمأال التأدقيم الأداخلي وبأفكار وتدعيمهم 

ومتطلبأأأاتهم ألولويأأأات أ أأأحاع المصأأأال ، والقأأأدرة علأأأى معرفأأأة اهتمامأأأاتهم 

المختللأأة، لضأأمان نجأأا  أعمأأال التأأدقيم الأأداخلي والحلأأات علأأى الجهأأود التأأي

قيأم يقوم بهأا نحأو تحقيأم مهأام ور يأة الم،سسأة وأهأدافها االسأتراتيجية لتح

.قيمة مضافة والعمل على تحسين ميزاتها التنافسية بالسو 

راءات مهأأارات عأأر  نتأأائج التأأدقيم بالتقأأارير الصأأادرة يعتبأأر مأأن االجأأتنميأأة . 11

:الهامة إلنجا  أعمال التدقيم الداخلي ومنها ما يلي

.بأولويات وأسلوع عر  المالحظات الهامة وفقا للمخاطراالهتمام • 

تأدخل عامل التوقيت في العأر ، فأبعا نتأائج التأدقيم قأد تتطلأب المراعاة • 

.العليااإلدارة اللوري من 

تأأوفير معلومأأات دقيقأأة عأأن بعأأا المشأأكالت بشأأكل عاجأأل لضأأمانأهميأأة • 

.عدم تلاقم تلك المشكالت

م االقتصار على عر  المشأكالت أو األخطأاء المكتشألة ولكأن االهتمأاعدم • 

ع أيضأأأا بعأأأر  الجوانأأأب اإليجابيأأأة لأأأدا الوحأأأدات المأأأدقم عليهأأأا لتحليأأأز الأأأداف

.االيجابي نحو تقارير التدقيم الداخلي
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فأأأي المغأأأاالة االيجأأأاز فأأأي عأأأر  النتأأأائج التأأأي تأأأم اكتشأأأافها وعأأأدم •

.أسلوع العر 

ي أي على المدقم الداخلي التأيقن قأدر المسأتطاع بأأن التغييأر قأادم فأوأخيرًا 

داخل الم،سسأة أو خارجهأا، أو فأي التقني وقت أو أي اتجاه سواء في التطور 

أثر بهأأأا الجانأأأب االلزامأأأي فيمأأأا يتعلأأأم بأأأاللوائ  والتشأأأريعات القانونيأأأة التأأأي يتأأأ

جابة نشأأاط الم،سسأأة، لأأذا فاالسأأتعداد والمبأأادرة بأأالتغيير أفضأأل مأأن االسأأت

إلمكانيأة ات للتغيير، وذلك من خالل تنمية المهارات التحليلية للبيانات والمعلوم

تحليأأأأل نقأأأأاط القأأأأوا والضأأأأعف واللأأأأرص البديلأأأأة لةنشأأأأطة التأأأأي تقأأأأدمها 

الم،سسأأأأأة ومأأأأأدا تأثرهأأأأأا بأأأأأالمتغيرات االقتصأأأأأادية أو التشأأأأأريعية، وكأأأأأذلك

م المتغيأأرات التأأي تأأ،ثر علأأى مسأأتوا الخأأدمات التأأي يقأأدمها نشأأاط التأأدقي

دم خطوات ضرورية السأتمرارية القيأادة الناجحأة للتأدقيم الأداخلي وعأ. الداخلي

.الوقوع في اللشل
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أفنان العمري:      إعداد
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فأأي الوقأأت واألعمأأال تتبأأوأ حوكمأأة الشأأركات أهميأأة خا أأة فأأي أجنأأدة المأأال 

الأأراهن، لمأأا تعأأود بأأه مأأن نلأأع علأأى الشأأركات واالقتصأأاد وقأأد بأأرزت أهميأأة 

يات الحوكمأأة فأأي اتونأأة األخيأأرة عنأأدما أطاحأأت األزمأأة الماليأأة العالميأأة بإقتصأأاد

.عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية

ذا لهأأ. وبأأالرغم مأأن ذلأأك، فأأإن بعأأا ملأأاهيم الحوكمأأة اليأأزال مبهمأأًا للمجتمأأع

السبب نقدم لكم هذه السلسة من ملأاهيم الحوكمأة ودور المراجأع الأداخلي

في منهجية الحوكمة 

الحوكمة تعريف 

مأة، اليوجد إجماع في األدبيأات االقتصأادية علأى تعريأف موحأد لمصأطل  الحوك

النظأام الأذي يأتم مأن :  بأنهأاالحوكمأة (  (IFCالدوليفتعرف م،سسة التمويل 

"  الشركات والتحكم في أعمالهاخالله إدارة 

ا قواعأأد لقيأأادة الشأأركة وتوجيههأأ" كمأأا تعرفهأأا هيئأأة سأأو  المأأال السأأعودية 

ديرين والمأاإلدارة تشتمل علأى لليأات لتنظأيم العالقأات المختللأة بأين مجلأم 

ا أة التنليذين والمساهمين وا حاع المصال  ، وذلك بوضع قواعد وإجأراءات خ

يهأأأا لتسأأأهيل عمليأأأة اتخأأأاذ القأأأرارات وإضأأألاء طأأأابع الشأأألافية والمصأأأداقية عل

بغأأأأأر  حمايأأأأأة حقأأأأأو  المسأأأأأاهمين وأ أأأأأحاع المصأأأأأال   وتحقيأأأأأم العدالأأأأأة 

.والتنافسية والشلافية في السو  وبيئة األعمال

أهداف الحوكمة 

ة وضأع إطأار قأانوني فعأال لحوكمأة الشأركة، وتهأدف بصألإلى تهدف الحوكمة 

:ما يليإلى خا ة 

.  دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهمتلعيل 1.

.التنليذية ومس،لياتهما اإلدارة واإلدارة إختصا ات مجلم بيان . 2
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تخأأاذ واللجأأان وتطأأوير كلاءتهأأا لتعزيأأز لليأأات ااإلدارة تلعيأأل دور مجلأأم .3

. القرار في الشركة 

هأأا تحقيأأم الشأألافية والنزاهأأة والعدالأأة فأأي السأأو  الماليأأة وتعامالت.4

.وبيئة اإلعمال وتعزيز اإلفصا  فيها 

. توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حاالت تعار  المصال  .5

.تعزيز لليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة .6

.  وضع اإلطار العام للتعامل مع أ حاع المصال  ومراعاة حقوقهم.7

.زيادة كلاءة اإللراف على الشركات وتوفير أدوات الالزمة لذلك .8

توعويأأأأة الشأأأأركات بملهأأأأوم السأأأألوك المهنأأأأي وحثهأأأأا علأأأأى تبنيأأأأه .9

.وتطويره بما يالئم طبيعتها

ضوابط الحوكمة 

على هناك إجماع على أن التطبيم السليم لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف

:  مدا توافر ومستوا نضج  مجموعتين من الضوابط

:لدولةالبيئة اإلقتصادية العامة ومناخ األعمال في ا: الضوابط الخارجية -1

شأمل المنأاخ العأام لرسأتثمار فأي الدولأة، الأذي يإلأى تشير الضوابط الخارجيأة 

ن هيئأة القوانين المنظمأة للنشأاط االقتصأادي، مثأل قأواني: على سبيل المثال

ات سو  المأال، ونظأام  الشأركات، وقأوانين تنظأيم المنافسأة ومنأع الممارسأ

. اإلحتكارية واإلفالس

أن وجودهأأأأا يضأأأأمن تنليأأأأذ القأأأأوانين إلأأأأى وترجأأأأع أهميأأأأة الضأأأأوابط الخارجيأأأأة 

الشركة؟ إدارة والقواعد التي تضمن حسن 

:  إجراءات الشركة الداخلية: الضوابط الداخلية -2

القأرارات القواعد واألسم التي تحدد كيليأة اتخأاذإلى تشير الضوابط الداخلية 

، اإلدارة وتوزيأأأأع السأأأألطات داخأأأأل الشأأأأركة بأأأأين الجمعيأأأأة العامأأأأة، ومجلأأأأم 
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احيأة أخأرا والمديرين التنليذيين والتي ي،دي توافرها من ناحية وتطبيقها من ن

.تقليل التعار  بين مصال  هذه األطراف الثالثةإلى 

دورالمدقق الداخلي في  الحوكمة 

لي مأأن المعأأايير الدوليأأة للممارسأأة المهنيأأة للتأأدقيم الأأداخ2110يأأنص المعيأأار 

على 

سأة يجب على نشأاط التأدقيم الأداخلي تقيأيم عمليأات الحوكمأة فأي الم،س" 

ة بمأأا وإقتأأرا  التو أأيات المناسأأبة لتحسأأين أسأأاليب الحوكمأأة فأأي الم،سسأأ

:  يكلل تحقيم األهداف التالية

.اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية-

.المخاطر والرقابةإدارة اإللراف على عمليات -

.األخالقيات والقيم المناسبة في الم،سسةتعزيز -

.األداء والمساءلة على مستوا الم،سسة ككلإدارة فاعلية ضمان -

الجهأأأأأات المناسأأأأأبة فأأأأأي إلأأأأأى إبأأأأأالع المعلومأأأأأات حأأأأأول المخأأأأأاطر والرقابأأأأأة -

.الم،سسة

ارجيين والمدققين الخاإلدارة األنشطة وتبادل المعلومات بين مجلم تنسيم -

.واإلدارةوالداخليين ومقدمي خدمات التأكيد اتخرين 
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دقيم يقأأوم الأأرئيم التنليأأذي للتأأدقيم الأأداخلي بدراسأأة مأأا إذا كانأأت خطأأة التأأ

الأأأداخلي الحاليأأأة تغطأأأي عمليأأأات الحوكمأأأة فأأأي الم،سسأأأة وتعأأأالج المخأأأاطر 

هأأذا مأأع العلأأم بأأأن الحوكمأأة ال تتواجأأد كمجموعأأة مأأن العمليأأات. المتعلقأأة بهأأا

صأألة المخأأاطر، والرقابأأة الداخليأأة متوإدارة والهياكأأل المسأأتقلة بأأل إن الحوكمأأة، 

يأأأة فيمأأأا بينهأأأا، وكأأأذلك تعتمأأأد الحوكمأأأة اللعالأأأة علأأأى ضأأأوابط الرقابأأأة الداخل

ة ويعأأد فهأأم الحوكمأأ. حأأول فعاليأأة تلأأك الضأأوابطاإلدارة والتوا أأل مأأع مجلأأم 

:العليا حولوإلدارة و اإلدارة األساس لمناقشة مجلم 

.تعريف الحوكمة وطبيعة عمليات الحوكمة داخل الم،سسة-

.دور نشاط التدقيم الداخلي-

أي تغيرات في منهج وخطة نشاط التدقيم الداخلي -

تسأأأاعد هأأأذه المناقشأأأة علأأأى ضأأأمان التوافأأأم واالتسأأأا  فأأأي التوقعأأأات مأأأع 

نليأذ العليا حول مأا يشأكل الحوكمأة، فيصأب  باإلمكأان تاإلدارة  واإلدارة مجلم 

.خطة ومنهجية مناسبة للتدقيم الداخلي

حوكمة تقنية المعلومات

ا كانأت على نشاط التدقيم الداخلي تقيأيم مأا إذيجب "كما نصت المعايير على 

م وتسأاند اسأتراتيجياتتقنية حوكمة  وأهأداف المعلومات في الم،سسة ُتأدعم

"  الم،سسة

ير وبنأاء وتتكون حوكمة تقنية المعلومات  من ثالث مراحل ، تبأدأ بمرحلأة التطأو

ى نطأأا  التقنيأأة ثأأم مرحلأأة التجربأأة والتطبيأأم واخيأأرًا مرحلأأة التبنأأي والنشأأر علأأ

. واسع 

: التطوير وبناء التقنية : أواًل 

اء تعأأد مرحلأأة البنأأاء مأأن المراحأأل المهمأأة التأأي تسأأتخدم فيهأأا خوارزميأأات الأأذك

نتأأأائج معينأأأة، إلأأأى اإل أأأطناعي لأأأتعلم مأأأن بيانأأأات مدخلأأأة مأأأن اجأأأل الو أأأول 



37

وللتحقأأم مأأن  أأحة  هأأذه النتأأائج و واقعهأأا قبأأل اسأأتخدام هأأذه األنظمأأة فيمأأا

:  يلي بعا األسباع التي قد تساهم في تأجيلها 

م أن يبلأأا المسأأتليد مأأن أي خدمأأة عمأأا إذا كأأان هنأأاك نظأأا: اإلفصأأا سياسأأة • 

مأل بأه ذاتي يعتمد عليه او يستخدم بأي طريقة لتوفير هذه الخدمأة  مثأل مايع

طبأم عند اإلتصال بخدمات العمالء يخبأر العميأل بأأن المكالمأة مسأجلة ، كأذلك ي

.الوضع عند استخدام أنظمة ذاتية للرد في بعا المواقع 

حقأو  القأرار خصو أا فيمأا يتعلأم بإلأى لر  اسأباع الو أول : التلسير حم • 

.  المستخدم المدنية والمالية والصحية

لافية األبحاث والتو يات والدراسات التي تنشر فيمأا يتعلأم يخأص الشأدعم • 

.وقابلية الشر 

إعأأداد بأأرامج وأنشأأطة  تعزيأأز وزيأأادة الأأوعي لأأدا المجتمأأع حأأول : الأأوعيرفأأع • 

راد كيلية تطوير أنظمة الذكاء اإل أطناعي وعملهأا وذلأك مأن اجأل تمكأين االفأ

تملأة في ادراك كيلية تأثير االذكاء اإل طناعي في  أنع القأرار والعواقأب المح

اعي نشأأر التوعويأأة بتحأأديات انظمأأة الأأذكاء اال أأطنإلأأى بشأأكل افضأأل، إضأأافة 

تماليأة ومشكالتها بحيث ينظر اليها كمدعمة للقرارات مع االخأذ بعأين االعتبأار اح

.خطئها 

:  مرحلة التجربة والتطبيم:  ثانيا

ة مع تزايد انتشار الأذكاء اال أطناعي فأي جميأع جوانأب الحيأاة وحيأث إن أنظمأ

كأون الذكاء اال طناعي تأتعلم مأن البيانأات المسأتمدة مأن البشأر ، فيجأب ان ت

ة وأقل تحيأزًا مأن البشأر لكأي التبنأى القأرارات علأى أ سأاس األنظمة أكثر حياديم

أأزة  إن لأأم توجأأد الحلأأول لمعالجأأة هأأذه المخأأاطر وتطبأأم. بيانأأات خاطئأأة أو متحيم

بشأأكل عاجأأل، فإنأأا نخأأاطر بر يأأة إنعأأدام الثقأأة مأأن قبأأل األلأأخاص والحكومأأات

والشركات تجاه الذكاء اال طناعي ، ثمم عدم االستلادة منه 

ب البيانات المحمية قانونًيا •   القوانينع استخدام البيانات مع مراعاة اتبا: تجنم
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نأة والتشريعات المخصصة لها، ال بدم مأن اسأتخدامها فيجأب مراعأاة أن تمثأل ا لعيم

ة، وأن تكون خالية من االنحياز .الشريحة المجتمعيم

أة أو جمعيأات: اإلعتماد لهادات •  من  لأهادات إعتمأاد مأن م،سسأات حكوميم

ألفضأل ت،كد وتثبت اتباع الشركات أو المنتجأات األفضأل الممارسأات ومطبقأة

.المعايير

أأة التكأأوين: القأأوانين سأأنم •  إطأأار ال بأأدم مأأن سأأنم األنظمأأة والقأأوانين اإللزاميم

تنظيمأأأي وقأأأانوني مالئأأأم يتعامأأأل مأأأع مأأأا يتعلأأأم بإسأأأتخدام أنظمأأأة الأأأذكاء 

.اإل طناعي ، وُيحتكم إليه في حال وجود أي ممارسات إقصائية أو منحازة 

ال بأأأدم مأأأن تعلأأأيم أخالقيأأأات الأأأذكاء : تعلأأأيم أخالقيأأأات الأأأذكاء اال أأأطناعي•  

ة ، أزات البشأريم ليصأبحوا اإل طناعي وتثقيلهم حول األنأواع المختللأة مأن التحيم

.قادرين على تمييز إنحيازهم ولرائهم الشخصية ومنع وجودها في األنظمة 

:التبني والنشر : ثالثا 

إسأأأتخدام األنظمأأأة الذاتيأأأة فأأأي مختلأأأف المجأأأاالت أمأأأر إيجأأأابي التخأأأاذ قأأأرارات 

ر دقيقة وسريعة، إال أن حدوث خطأن القرارات الذاتية أو عواقب غير متوقعة أمأ

ة هذه القرارات أهأ ي خطر لائع ، ومن ثم تتجلى قضية على من تقع مس،وليم

ات الشأأركة المصأأنعة ؟ أم المسأأتخدمة أم الجهأأة المبرمجأأة، إن مسأأ،ولية القأأرار

ة  أو الذاتيأأة الخاطئأأة أكثأأر تعقيأأدا واختالفأأا عأأن مسأأ،ولية أخطأأاء األنظمأأة االليأأ

د األوتوماتيكيأأأة بأأأالرغم مأأأن ذلأأأك باإلمكأأأان التقليأأأل مأأأن هأأأذه األخطأأأاء بتحديأأأ

 General Dataقأوانين قضأائية وفرضأها ، مثأل القأانون العأام لحمايأة البيانأات 

Protection Regulation GDPR  المعتمأأد داخأأل االتحأأاد األوروبأأي القأأانون

(  لضمان أعلى مستوا في خصو ية البيانات

ات ، إضأافة بحيث تحقم معالجة البيانات متطلبات الشلافية والعأدل ودقأة البيانأ

:ذلك اقترا  بعا الحلول والتو يات كما يلي إلى 
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ضأمن فر  تأأمين إجبأاري علأى الشأركات التأي ت: تأمين المس،ولية اإلجباري • 

ة في منتجاتها .أنظمة ذاتيم

أأة أو: دراسأأة المخأأاطر فأأر  •  عنأأد طلأأب الأأدعم المأأادي فأأي المقترحأأات البحثيم

ة .  المشروعات الحكوميم

نطأأا  تبنأأي التقنيأأات بشأأكل تأأدريجي إلختبارهأأا علأأى: التأأدريجي التطبيأأم • 

مصأأغر حتأأى إذا حصأأل خطأأأ ال يكأأون علأأى نطأأا  واسأأع، مأأثال اختبأأار السأأيارات 

ة مأن ذاتية القيادة في مأدن غيأر مكتظأة ، ثأم التأدرج فأي التوسأع و اإلسأتلاد

.خبرات المصنعين

حوكمة القطاعات الغير ربحية 

ارة حددت حلول الحوكمة منهجيأة الحوكمأة فأي القطاعأات الغيأر ربحيأة ، بأنهأا عبأ

عأأأن تطبيأأأم مجموعأأأة مأأأن الأأأنظم والسياسأأأات واإلجأأأراءات وتحديأأأد األسأأأاليب 

اللعالأأأة والمناسأأأبة لتحقيأأأم خطأأأط وأهأأأداف وتحديأأأد طبيعأأأة العالقأأأات بأأأين 

.األطراف األساسية التي ت،ثر في أدائهم 

تحمل المس، لية وتقبل المساءلة عن األداء • 

اإلفصأأأأا  عأأأأن الأأأأدعم الأأأأذي يحصأأأأل عليأأأأه ومأأأأدا توجيأأأأه ذلأأأأك الأأأأدعم نحأأأأو • 

.االستراتيجية 

.به تطوير أداء العمل الخيري لمواكبة متطلبات التنمية وأداء الدور المنوط• 

.  حياتالم،سسة على المستوا البعيد وتحديد المس،وليات والصالتقوية • 

اع الغيأر كما حددت الجمعية اإلسترالية للجهات الغيأر ربحيأة معاييرالحوكمأة للقطأ

:ربحي بأنه

.أهداف وطبيعة الكيان الغير ربحي تحديد • 

.أمام االعضاءالمساءلة • 
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.االمتثال للقوانين • 

.اإلدارة مالئمة مجلم • 

.  وتحديد واجبات المدراء• 

تأدقيم كما نصت المعايير الدولية للمراجعة الداخلية على أنه يجب على نشأاط ال

طة الأأداخلي تقيأأيم مسأأتوا تصأأميم وتنليأأذ وفعاليأأة أهأأداف وبأأرامج وأنشأأ

.الم،سسة المتعلقة بالقيم األخالقية

ادة تتضأأمن الحوكمأأة الجيأأده قأأيم أخالقيأأة، وأهأأداف وإسأأتراتيجيات واضأأحة، قيأأ

. كل،ة ونزيهة، ورقابة داخلية فاعلة

ولتعزيأأأز الحوكمأأأة  فانأأأه يجأأأب وضأأأع السياسأأأات واإلجأأأراءات لتحليأأأز السأأألوك

ام اإليجابي مع اخالقيات وقيم النزاهة للم،سسة الغير ربحيأة وهنأاك عامأل هأ

ع السألوك المنسأجم مأع القأيم عأن طريأم وضأإلأى وضروري لتحقيأم الو أول 

وفأأأر  خطأأأوط واضأأأحة مأأأن المسأأأاءلة  وذلأأأك لتحميأأأل األلأأأخاص مسأأأ،ولية 

واعأد وتعتبأر إرلأادات  ق. أعمالهم وتحليزهم على القيام بهأا بالشأكل الصأحي 

. السلوك الو يلي أداة هامة في غرس األخالقيات وتعزيز قيم النزاهة

:أهم المراجع المستخدمة
- https://www.maaal.com/
archives/116181/20181216
- https://cma.org.sa/RulesRegulations/
Regulations/Documents/CGRegulations_ar.pdf
- https://global.theiia.org/translations/
PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Arabic.
pdf
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فيالحوكمةأهميةبرزت
أطاحتعندمااألخيرةاتونة
العالميةالماليةاألزمة

منكبيرعددباقتصاديات
.والناميةالمتقدمةالدول

بعافإنذلك،منوبالرغم
اليزالالحوكمةملاهيم
.للمجتمعمبهماً 
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ميرفت حسين السيد . د:         الكاتبة

CIA,CCO

مدير التدقيم الداخلي بقطاع سو  المال

المصري
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ة اهتمأأت المنظمأأات الدوليأأة فأأي اتونأأة االخيأأرة بأأدعم تطبيأأم قواعأأد الحوكمأأ

فأي التوسأع الكبيأرإلأى العأالمي التقني التطور أدا في القطاع العام ، فقد 

يأأة عجأأز القطأأاع الحكأأومي علأأى تلبإلأأى االحتياجأأات المختللأأة  لةفأأراد ممأأا ادي 

. هذه االحتياجات

اعليأة ان تطبيم قواعد الحوكمة بالقطاع العام يسأهم فأي تحقيأم الكلأاءة والل

لمسأأأتوا الخأأأدمات المقدمأأأة مأأأن القطأأأاع ويسأأأاعد علأأأى تحقيأأأم االهأأأداف 

ييز وبمأا االستراتيجية والعدالة والمساواة في تقديم الخدمات لةفراد بدون تم

التأي يساعد في تحقيم التنمية المستدامة على مستوا االنشطة والخأدمات

وتتشأابه قواعأد الحوكمأة فأي القطأاع العأام مأع القطأاع الخأاص. تقدمها الدولة

فأأأي العمأأأل علأأأى تعزيأأأز الشأأألافية واالفصأأأا  والحلأأأات علأأأى حقأأأو  ا أأأحاع 

يأم الحلأات علأى تطبأيضأًا المصال ، غيأر أن الحوكمأة فأي القطأاع العأام تشأمل 

ن وذلأأأك بمشأأأاركة المأأأواطني. مبأأأادي سأأأيادة القأأأانون والمحاسأأأبة والمسأأأاءلة

ومنظمأأات المجتمأأع المأأدني فأأي اعأأداد وتطأأوير السياسأأات العامأأة، ومواكبأأة

 أت حروهأو مأا . المتغيرات والمتطلبات الحديثة ودعم اتخاذ القرارات وتنليذها

قأوة على تطبيقه العديأد مأن الأدول لرفأع مسأتوا النمأو االقتصأادي وتعزيأز ال

.التنافسية للدولة

طأأاع عمليأأة تقيأأيم مأأدا االلتأأزام بتطبيأأم قواعأأد الحوكمأأة بم،سسأأات القن إ

العأأام يسأأاعد فأأي تقأأديم تأكيأأدات بأأأن المنظمأأة قأأادرة علأأى تقأأديم خأأدمات  

ضأرورة إلأى األمأر الأذي ادي . فعالة وعلى مستوا عأالي مأن الجأودة  للجمهأور

ع ايجأأاد تقيأأيم مسأأتقل وموضأأوعي لةنشأأطة والخأأدمات التأأي يقأأدمها القطأأا

حوكمأة حيث يعتبر التدقيم الأداخلي مأن أحأد العنا أر الرئيسأية لقواعأد ال. العام

أداء الرليدة والتي تساعد فأي تقيأيم مأدا قأدرة القطأاع العأام فأي القيأام بأ

.بكلاءة وفاعليةإليه المهام الموكلة 
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الحكوميةأهمية التدقيق الداخلي بالمؤسسات 

لأاءة يعمل التدقيم الداخلي بالقطاع الحكومي على تقديم تأكيدات عن مدا ك

المأأال العأأام، والتحقأأم مأأن عأأدم اسأأاءة اسأأتخدامه مأأن خأأالل وإدارة اسأأتخدام 

قيأأأام التأأأدقيم الأأأداخلي بتقأأأديم رأي مسأأأتقل وموضأأأوعي عأأأن مأأأدا كلأأأاءة 

مبنيأة وفاعلية المشروعات المقدمة بالقطاع العأام، بنأًاء علأى تأكيأدات منهجيأة

إدارة وعلى المخاطر ، بهدف تعزيز التحسأين المسأتمر لأنظم الحوكمأة والرقابأة 

ر مأع حأد كبيأإلأى وتتشابه فوائد التدقيم الداخلي على القطأاع العأام . المخاطر

اليأة تركيأز القطأاع الخأاص ينصأب علأى تحسأين كلأاءة وفعأن القطاع الخاص غير 

ي العمليأأات مأأن أجأأل تعظأأيم األربأأا  وقيمأأة الملكيأأة للمسأأاهمين، وفيمأأا يلأأ

:بعا اللوائد التي يمكن أن يحققها التدقيم الداخلي بالقطاع العام

ء إخضأأأاع منلأأأذي البأأأرامج الحكوميأأأة للمسأأأاءلة عأأأن األداء االقتصأأأادي الكأأأف•

.واللعال

ن يساعد على تحسين الخأدمات العامأة المقدمأة مأن خأالل تعزيأز المسأألة عأ•

.األداء

يسأأأأاعد فأأأأي تحديأأأأد المشأأأأكالت والمعوقأأأأات التأأأأي تحأأأأول دون تحقيأأأأم •

.االهداف

كمأأأأا يمكأأأأن اسأأأأتخدام نتأأأأائج التأأأأدقيم الأأأأداخلي كأسأأأأاس التخأأأأاذ القأأأأرارات •

.المتعلقة بأولويات التمويل للمشروعات الحكومية المستقبلية

يساعد في الحد من اهدار المال العام وتحسين كلأاءة اسأتخدامه مأن خأالل•

.التو يات المقترحة

يساعد المأواطنين فأي الحصأول علأى خأدمات افضأل ومالءمأة الحتياجأاتهم•

.من خالل تقييماتهم لةنشطة والخدمات الحكومية المختللة
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العامبعض االعتبار الخاصة بالتدقيق الداخلي على القطاع 

عنأأد القيأأام بأعمأأال التأأدقيم الأأداخلي علأأى القطأأاع العأأام يجأأب أن يأخأأذ فأأي 

االعتبأأأار األطأأأر والمعأأأايير واالرلأأأادات المتعلقأأأة  بهأأأا، والتأأأي تأأأنظم أعمأأأال 

.  التدقيم على منظمات القطاع العام

لأأأى لأأذا فانأأه يجأأب أن يكأأأون الر سأأاء التنليأأذيين للتأأأدقيم الأأداخلي قأأادرين ع

قأأأا تحديأأأد الظأأأروف والحأأأاالت التأأأي تكأأأون فيهأأأا المعأأأايير إلزاميأأأة التطبيأأأم وف

كأأأذلك الحأأأاالت التأأأي تكأأأون فيهأأأا متعارضأأأة مأأأع ،( (IPPFالمهنيأأأةللمعأأأايير 

سأا الزاميأًا المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها،  والتي قأد تعتبأر اسا

.ليم فقط لمنظمات القطاع العام ولكن ايضا لنشاط التدقيم الداخلي

.ميثاق التدقيق الداخلي

تأأدقيم ان ميثأأا  التأأدقيم الأأداخلي هأأو وثيقأأة رسأأمية بأأين المأأدير التنليأأذي لل

يحأأدد فيهأأا غأأر  وسأألطة ومسأأئوليات نشأأاطاإلدارة، العليأأا ومجلأأم واإلدارة 

يم الأداخلي التدقيم الداخلي والتي تدعم االستقاللية التنظيمية لنشاط التدق

يتمالأأى مأأع العنا أأر االلزاميأأة لالطأأار المهنأأي وبمأأا ( (IIA:1000وفقأأا لمعيأأار 

ديمأأه كمأأا تتأأي  عمليأأة المراجعأأة الدوريأأة لتطأأوير ميثأأا  التأأدقيم وتق. الأأدولي

دقيم العليأأأا والمجلأأأم للموافقأأأة عليأأأه اللر أأأة للمأأأدير التنليأأأذي للتأأألأأأردارة 

يم لمناقشأأة توقعأأأات أ أأأحاع المصأأأال  والمتطلبأأات المهنيأأأة لممارسأأأة التأأأدق

الأأأداخلي وغيرهأأأا مأأأن المعأأأايير والقأأأوانين واللأأأوائ  للموافقأأأة علأأأى مسأأأتوا 

مل يشأأان كمأأا يجأأب . االسأأتقاللية والسأألطة الالزمأأة للوفأأاء بهأأذه المتطلبأأات

وليات ميثا  التدقيم الداخلي لمنظمات القطاع العام على الصالحيات والمسأئ

الممنوحأأأأة لأأأأه والوضأأأأع التنظيمأأأأي الخأأأأاص بأأأأه، وامكانيأأأأة و أأأأوله للبيانأأأأات 

طأاع الخأاص، عأن القاختالفًا كبيأرًا والتي قد تختلف . والمتطلبات الخا ة باإلبالع

.  هالختالف الكيان القانوني للقطاع العام والمتطلبات القانونية الخا ة ب
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:والموضوعيةاالستقاللية 

ويجأأأب علأأأى المأأأدققين مسأأأتقاًل، يكأأأون نشأأأاط التأأأدقيم الأأأداخلي أن يجأأأب 

قيأأأام امكانيأأأة  (  (IIA:1000لمعيأأأارالأأأداخليين أداء أعمأأأالهم بموضأأأوعية وفقأأأا 

تأدخل ال الرئيم التنليذي للتدقيم الأداخلي بمسأئولياته علأى أكمأل وجأه دون

العليأأأا إلأأأى اإلدارة قيأأأود أي مبأأأرر لأأأه، مأأأع امكانيأأأة الو أأأول المبالأأأر وبأأأدون 

لتأدقيم وتتحقم االسأتقاللية عنأدما يكأون الأرئيم التنليأذي ل. اإلدارةومجلم 

. اإلدارةالداخلي تابعا من الناحية الو يلية لمجلم 

وينبغأأي التوا أأل واالبأأالع عأأن القيأأود الملروضأأة علأأى نطأأا  عمأأل التأأدقيم

السأأأجالت او المأأأوارد او التعامأأأل مأأأع المأأأو لين أو إلأأأى الأأأداخلي للو أأأول 

ويجأأأأب أن يكأأأأون المأأأأدققون . الممتلكأأأأات والتأأأأي تأأأأ،ثر علأأأأى االسأأأأتقاللية 

الأأأأداخليون بالقطأأأأاع العأأأأام مسأأأأتعدون لمواجهأأأأة التحأأأأديات القويأأأأة للمصأأأأال  

اءة المتعارضأأأة، ليتمكنأأأوا مأأأن تحديأأأد القضأأأايا المحتملأأأة المتعلقأأأة بعأأأدم كلأأأ

ة اسأأتخدام المأأال العأأام او قضأأايا اللسأأاد واسأأاءة اسأأتخدام السأألطة الممنوحأأ

.للمس،ولين بالقطاع العام

السمات المميزة لنشاط التدقيق الداخلي بالقطاع الحكومي

جأب هناك بعا الجوانب المميزة للتدقيم الأداخلي فأي القطأاع العأام والتأي ي

قطأاع ان تأخذ باالعتبار عند أداء أعمالهم والمستمدة من اطار السيا  الخأاص بال

قيم العأأام والعالقأأة التبادليأأة بأأين جميأأع هأأذه العنا أأر عنأأد القيأأام بأعمأأال التأأد

:والموض  بالشكل التالي
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تبأار يأخأذوا باالعأن وبصلة عامأة يجأب علأى المأراجعين الأداخليين بالقطأاع العأام 

الهدف االساسي لمنظمات القطاع العام هو خدمأة الصأال  العأام وااللتأزامأن 

:إلى الرليدة  والتي تهدف واإلدارة بمبادي الحوكمة 

.المسألة عن األموال المحصلة من المواطنين•

.الكلاءة واللعالية والعدالة في تقديم السلع والخدمات العامة•

تأأأأأأدعم الشأأأأأألافية والنزاهأأأأأأة  والمبأأأأأأادي االخالقيأأأأأأة للأأأأأأنظم السياسأأأأأأية •

الديموقراطية

مبادي فأي االلتزام بتطبيم القوانين والتشريعات التي تضمن تنليذ هذه ال•

.جميع مراحل تصميم السياسات

سياق القطاع 
لعام 

ت
سا

سيا
ال

املصلحة العامة 
والصالح العام

ة 
وني

قان
 ال

ت
لبا

ط
ملت

ا
ية

يم
ظ

تن
وال

خطة التدقيق الداخلي
املواردوإدارة 

اطار سياق القطاع الحكومي 
واملتطلبات واالعتبارات 

الخاصة به 

املخرجات
اإلبالغ / االتصال 

التأكيدات –التحسين –القيمية التنظيمية 
التوصيات ونتائج التدقيق–املستقلة 

نشاط التدقيق 
الداخلي بالقطاع 

العام

 IIA for supplement guidance: unique aspects: المصدر

of auditing in public sector

املدخالت

+ IPPF +
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سأيا  يكون المدققون الداخليون يقظين لهذه الجوانأب المتعلقأة بأن لذا يجب 

قيأادات القطأاعأحأد القطاع العام والمخاطر التي قد يواجهونها  فأي حالأة تغيأر 

.  العام والتي قد ت،ثر على استمرارية نشاط عمل التدقيم الداخلي

:نشاط التدقيق الداخلي بالقطاع العام إدارة 

تأي عند البدء في القيام بأعمأال التأدقيم الأداخلي علأى األنشأطة والخأدمات ال

مأن نشاط التدقيمإدارة تقدمها هيئات ومنظمات القطاع العام  فيجب ان يتم 

لأداخلي خالل تطبيم المعايير والممارسات المهنية التي تحكم أعمال التأدقيم ا

هأذه وكذلك االعتبارات والجوانب الخا ة بالكيان العام وفيما يلي عأر  لأبعا

:االجراءات

فهم طبيعة القطاع العام

ة يضأأم القطأأاع العأأام المنظمأأات الحكوميأأة والم،سسأأات التأأي تخضأأع للرقابأأ

العامأأة او الممولأأة بالمأأال العأأام او الم،سسأأات التأأي تقأأدم السأألع والخأأدمات

لأى إالعامة والمنشأأة بموجأب السياسأات والتشأريعات الحاكمأة، والتأي تهأدف 

خدمأأأة الصأأأال  العأأأام وحمايتأأأه وتعزيأأأزه، والتأأأي تمأأأول مأأأن الضأأأرائب والرسأأأوم 

.الملروضة محليا

خطة التدقيم المبنية على المخاطر

يواجأأه التأأدقيم الأأداخلي بالقطأأاع العأأام أنأأواع مختللأأة مأأن التعاقأأدات بخأأالف

انين الخأأدمات التأكيديأأة واالستشأأارية والتأأي قأأد تكأأون مطلوبأأة بموجأأب القأأو

زام تأأدقيم االلتأأ)واللأأوائ  او معأأايير المراجعأأة التأأي تسأأتخدمها المنظمأأة مثأأل 

هم الجيأد ، والتي تتطلب الل..(-التدقيم على االداء-التدقيم المالي-بالمعايير

اط لطبيعتهأأأا واسأأأباع التكليأأأف بهأأأا، وتقيأأأيم مخاطرهأأأا، والتأأأي تعأأأد مأأأن النقأأأ

.  ةالهامة التي يجب ادراجها بخطة التدقيم الداخلي ووفقا ألهميتها المختلل
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اللأأوائ  كمأأا يجأأب علأأى الأأرئيم التنليأأذي للتأأدقيم االخأأذ باالعتبأأار القأأوانين و

ك والمعايير الخا ة بمنظمأات القطأاع العأام والمخأاطر الخأاص بأه، وبمأا فأي ذلأ

لخطأأة الضأغوط السياسأأية ومتطلبأأات االلتأأزام بالشألافية والنزاهأأة عنأأد اعأأداد ا

.المبنية على المخاطر

:تقييم مخاطر االحتيال

تحديأأد نظأأم الرقابأأة الداخليأأة لإدارة يقأأوم المأأراجعين الأأداخليين بتقيأأيم فعاليأأة 

او االحتمأأاالت الممكنأأة التأأي تهيأأ  اللأأرص المناسأأبة الرتكأأاع حأأاالت الغأأ 

رقأأأأأم اللسأأأأأاد والعمأأأأأل علأأأأأى الحأأأأأد مأأأأأن حأأأأأدوثها وفقأأأأأا للمعيأأأأأار الأأأأأدولي 

IIA:1210.A2))،معلومأات ويجب ان تتضمن تقارير الرئيم التنليذي للتدقيم ال

المتعلقأأأة بتقيأأأيم مخأأأاطر احتمأأأاالت حأأأدوث غأأأ  او احتيأأأال وفقأأأا لتطبيقأأأات

القطأأاع العأأام نجأأد زيأأادة دور المأأدققين الأأداخليين وفأأي (.  (IIA: 2060المعيأأار

مأل ويجأب أن يحأدد ميثأا  ع. في المشاركة فأي تحقيقأات الغأ  او االحتيأاالت

ذها التأأدقيم الأأداخلي بالقطأأاع العأأام طبيعأأة أعمأأال التأأدقيم التأأي يأأتم تنليأأ

. للتعامل مع هذه المخاطر

التنسيم مع المدقم الخارجي 

تحأأتلا اغلأأب منظمأأات القطأأاع العأأام بموازنأأات هزيلأأة المأأوارد ومأأع اخأأتالف 

الأأأداخلي علأأأىأنشأأأطة التأأأدقيم بهأأأا، فأأأإن أغلأأأب الهياكأأأل التنظيميأأأة الخا أأأة 

.القطأاع العأام لأديها مأوارد ضأعيلة وعأدد عأاملين ال يتناسأب مأع حجأم أعمالهأأا 

. مأواردوعلى األغلب أيضا تكون الو ائف التأكيدية األخأرا تتعأر  لمحدوديأة ال

ة هأذه الظأروف تعطأي أهميأ. جانب ضرورة  االلتزام بالشألافية والمسأألةإلى 

قيم بشأكل نشأاط التأدوإدارة خا ة  للمدير التنليذي للتدقيم للقيام بتخطأيط 

ا مأع فعال من خالل تنسيم أعمال التدقيم مع المدقم الخارجي واالعتمأاد عليهأ

((IIA:2050لمعيأأأأأأأأاراالحتلأأأأأأأأات بمسأأأأأأأأئولياته عأأأأأأأأن هأأأأأأأأذه األعمأأأأأأأأال وفقأأأأأأأأا 
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طأأاع يلعأب المأأدققون الخأأارجيون والملتشأأون دورًا اساسأيًا فأأي منظمأأات الق

قيم لذا ينبغي تنسيم اعمال التأد. العام التي تغطي أغلب أعمال القطاع العام

وهأأأأذا يتضأأأأمن تبأأأأادل . الأأأأداخلي والخأأأأارجي لمنأأأأع ازدواجيأأأأة األعمأأأأال المأأأأ،داه

. ليهاالمعلومات التي يمكن استخدامها لمقارنة المعايير التي يتم االعتماد ع

مهارات التوا ل لغر  نتائج التدقيم ومتابعة التو يات المقترحة 

يم التأي يجب علأى الأرئيم التنليأذي للتأدقيم الأداخلي االبأالع عأن نتأائج التأدق

ئولة او السألطة القياديأة المسأاإلدارة العليأا ومجلأم لأردارة تم التو أل اليهأا 

ارير عأأن القطأأاع، وقأأد يتطلأأب ان يأأتم االبأأالع عأأن نتأأائج التأأدقيم فأأي لأأكل تقأأ

وذلأك مكتوبة والتي قد تعد الزاميأة بموجأب القأوانين او التشأريعات الحاكمأة ،

قأم على خأالف مأا ورد باطأار المعأايير الدوليأة للتأدقيم الأداخلي وفقأا لمعيأار ر

يم ويعتبأأر الأأرئ. والأأذي لأأم يشأأترط ان يكأأون االبأأالع فأأي لأأكل كتأأابي( 2400)

ة التأأي التنليأأذي للتأأدقيم مسأأئول عأأن االبأأالع للمسأأتويات االداريأأة المناسأأب

إلأى باإلضأافة ،(A1.2440)تولي االهتمام الالزم لنتأائج التأدقيم  وفقأا لمعيأار 

، مأع مراعأاة الحأرص (2500)القيام بعملية المتابعة لنتائج التأدقيم، وفقأا لمعيأار 

تواجأه في مستويات االبالع ودقة النتائج التي يتم االبأالع عنهأا نظأرا ألنهأا قأد

.باإلفصا  العلني لهذه النتائج، نظرا للطبيعة الخا ة بالقطاع العام
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:أهم المراجع المستخدمة
• Challenges of internal audit in public sector (IIA, June 2019)
• IIA for supplement guidance: unique aspects of auditing in 

public sector
• Public Sector Internal Audit Standards- Applying the IIA 

International Standards to the UK Public Sector
• Internal Audit’s Role Guarding the Public Trust and Auditing 

for Integrity 

• االرلادات التنليذية لالطار المهني الدولي لممارسأة التأدقيم الأداخلي 
2017ا دار 

عنواالبالعالتوا لينبغي
علىالملروضةالقيود
التدقيمعملنطا 

إلىللو ولالداخلي
اوالموارداوالسجالت
أوالمو لينمعالتعامل

لىعت،ثروالتيالممتلكات
االستقاللية
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تعتبأأر المراجعأأة الداخليأأة إحأأدا أركأأان الحوكمأأة الرلأأيدة ومصأأدر معلومأأات ذو

قيمة، وتتوقف جأودة الحوكمأة فأي الم،سسأات علأى جأودة خأدمات المراجعأة 

الداخليأأأة المنلأأأذة فيهأأأا، وذلأأأك فأأأي كأأأل الم،سسأأأات فأأأي القطأأأاعين العأأأام 

.والخاص

أن الالفأأأت لالنتبأأأاه تزايأأأد االهتمأأأام بأأأدور المراجعأأأة الداخليأأأة فأأأي م،سسأأأات

ل القطاع العام باعتبارها  مام األمان في الحلات على المال العام، فهي تعمأ

:على

التأكأأأد مأأأن اسأأأتخدام األمأأأوال المخصصأأأة مأأأن الدولأأأة أو الأأأواردة مأأأن جمهأأأور -

.المواطنين بشكل قانوني

ب من تحليز م،سسات القطاع العام لممارسة أعمالها بشلافية وبقدر مناس-

.اإلفصا  عن المعلومات

الحأأد مأأن المخاللأأات الماليأأة والمسأأاهمة فأأي منأأع حأأوادث اللسأأاد المأأالي -

.بألكاله المختللة

ة اسأأتخدام المعلومأأات الماليأأة االسأأتخدام األمثأأل فأأي اتخأأاذ القأأرارات اإلداريأأ-

.واتخاذ اإلجراءات التصحيحية

لقطأاع وأ ب  اليوم جزء كبير من المراجعين الداخليين يعملون في م،سسات ا

هأذه حأد مأا تتعلأم بإلأى العام، ويواجهون تحأديات و أعوبات ومشأاكل مختللأة 

دة فأي الم،سسات لكونها تتميز بخصائص معينة عن تلك الم،سسات الموجأو

القطأأاع الخأأاص، كمأأا ُيطالأأب المراجأأع الأأداخلي فأأي القطأأاع العأأام بأأأداء واجبأأات 

إضأأافية مثأأل لعأأب دورًا مهمأأًا فأأي مسأأاءلة الم،سسأأة تجأأاه العامأأة كجأأزء مأأن 

يأر غيأر عملية المراجعة التي يقوم بها، ولكن هذه المطالب التي ينأادي بهأا الكث

راجأع كافية خا ًة في  ل غياع الدعم اللوجستي مأن الدولأة والتأي يحتاجأه الم

عاليأة الداخلي في الم،سسات التي تخدم الصال  العام لكي يعمأل بكلأاءة وف

ز .وتميم
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وتقأأف أمأأام المراجأأع الأأداخلي فأأي القطأأاع العأأام تحأأديات متمثلأأة فأأي فجأأوة 

طأاع التوجيهات واإلرلادات الخا أة بلليأة المراجعأة الداخليأة فأي م،سسأات الق

ي العأأأام، ألن التوجيهأأأات واألدلأأأة اإلرلأأأادية تعتبأأأر مأأأن العوامأأأل الرئيسأأأية التأأأ

.تساعد المراجع الداخلي على التعلم والتدريب والتنمية

ص ومن أجل سد اللجوة الموجودة في التوجيهات واإلرلادات ومراعأاًة للخصأائ

 Theالتأأي تميأأز م،سسأأات القطأأاع العأأام نشأأر معهأأد المأأراجعين الأأداخليين 

Institute of Internal Auditors (IIA)  م عبأأر موقعأأه 2019فأأي أكتأأوبر

يستكشأأأف كيأأأف تأأأ،ثر هأأأذه  Practice Guideالرسأأأمي دلأأأياًل للممارسأأأة 

يأدة الجوانأب اللر"الخصائص اللريأدة علأى نشأاط المراجعأة الداخليأة تحأت اسأم 

 Unique Aspects of Internalمن نوعها للمراجعة الداخلية في القطاع العأام 

Auditing  in the Public Sector"، إلأأى ويقأأدم هأأذا الأأدليل المشأأورة

اخليأأة المأأراجعين الأأداخليين حأأول كيليأأة تخطأأيط وتنليأأذ ارتباطأأات المراجعأأة الد

.سيةم،سسات القطاع العام المتعرضة للضغوط السياإدارة بشكل  حي  مع 

ويرا معهد المراجعين الأداخليين أن هأذا الأدليل سأيمكن المراجأع الأداخلي مأن

فهأأأم القطأأأاع العأأأام وأنأأأواع م،سسأأأاته، والتعأأأرف علأأأى حوكمأأأة هأأأذا القطأأأاع 

 ول غيأر وكيلية تأثيرها على ملاهيم المراجعة الداخلية مثل االستقاللية والو

لعأام، المقيد، ودمج معأايير ومتطلبأات إضأافية للمراجعأة تكأون خا أة بالقطأاع ا

شأاركات وتقييم التزام الم،سسة بمبادي الحوكمة األخالقية، وتحديأد أنأواع الم

.المنلذة في القطاع العام وكيلية التخطيط لها

ن، وتكمن أهمية هذا الأدليل فأي المسأاعدة التأي يقأدمها للمأراجعين الأداخليي

ألن طبيعأأأة عمأأأل المراجأأأع الأأأداخلي غالبأأأًا مأأأا تكأأأون معقأأأدة ومتعأأأددة األوجأأأه، 

سأير وبالتالي يعتبر وجود إرلادات مأن مصأدر موثأو  ومعأروف تسأهياًل تليأة

.العمل
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وبالنسأأأبة لنطأأأا  القطأأأاع العأأأام وفأأأم دليأأأل الممارسأأأة فهأأأو يشأأأمل الهيئأأأات

، الحكوميأأة والم،سسأأات الخاضأأعة لرقابأأة الدولأأة أو الممولأأة مأأن القطأأاع العأأام

ة التأي الوزارات والبلديات والخأدمات المسأتقلة وغيرهأا، والميأزة الرئيسأي: مثل

تميأأز هأأذه الم،سسأأات هأأي أنهأأا مكللأأة بخدمأأة وحمايأأة وتعزيأأز الصأأال  العأأام 

افة ، باإلضأ(بداًل من تحقيم رب  للمساهمين كما هو الحأال فأي القطأاع الخأاص)

، مسأأاهمتها فأأي دعأأم الحوكمأأة األخالقيأأة، وااللتأأزام بأأالقوانين واللأأوائ إلأأى 

كمأة ولكن مع ذلك هناك احتمال وارد أن ت،ثر طبيعة السياسة على مبادي الحو

.األخالقية في هذه الم،سسات أو تتعار  معها

(:(IIAجوانب مختللة يتناولها دليل الممارسة الصادر عن 

:األساسية لةخالقيات في القطاع العامالملاهيم -

تحأأأدد التوجيهأأأات التأأأي يتضأأأمنها دليأأأل الممارسأأأة أربعأأأة ملأأأاهيم أساسأأأية

النزاهأأأأأة والمسأأأأأاءلة والشأأأأألافية : لةخالقيأأأأأات فأأأأأي القطأأأأأاع العأأأأأام، وهأأأأأي

طأاعين واإلنصاف، أن الملاهيم الثالثة األولأى تعتبأر مألوفأة للعأاملين فأي الق

ام، العأأام والخأأاص، ولكأأن ملهأأوم اإلنصأأاف يعتبأأر ملهأأوم يتلأأرد بأأه القطأأاع العأأ

وينطأأوي علأأى ملأأاهيم العدالأأة والمسأأ،ولية الآلتأأي يمأأارس بهأأا مسأأئولي 

القطأأاع العأأام السأألطة ويأأديرون بهأأا المأأوارد الموكلأأة إلأأيهم مأأن قبأأل جمهأأور 

.  المواطنين

ع أن هذا الملهوم اللريد من ملاهيم األخالقيات في القطاع العام ينسجم مأ

كأن هدف م،سسات في هذا القطاع باعتبارها تتطلع لخدمة الصال  العام، ويم

ع القأأول أيضأأًا أن دليأأل الممارسأأة الأأذي أ أأدره معهأأد المأأراجعين الأأداخليين أخضأأ

.م،سسات القطاع العام لمعايير أعلى من أجل إ هار جهودها لتعزيز العدالة

عين ووفًقأأا إلرلأأادات الأأدليل تأأم تحديأأد قائمأأة بالمنأأاطم التأأي يمكأأن للمأأراج

ا تبأادل الداخليين فيها تقييم مدا اإلنصاف، مثل مدا تطبيأم القأوانين، ومأد

.المعلومات مع جمهور المواطنين
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ذهن القاري س،ال، وهو ما عالقة جمهور المواطنين؟ واإلجابةإلى وقد يتبادر 

هأأأي، أن األمأأأوال الحكوميأأأة تأأأأتي مأأأن المأأأواطنين، ويتمتأأأع المواطنأأأون فأأأي 

وميين األنظمة السياسية الديمقراطية عأادة بحقأو  مسأاءلة المسأ،ولين الحكأ

.وم،سسات القطاع العام عن كيلية إنلا  هذه األموال

:الداخليين والمعرفة الكافية بعالم السياسةالمراجعين -

طأاع أنأه يجأب أن يكأون المأراجعين الأداخليين فأي القإلى يشير دليل الممارسة 

وأن العام على دراية بالحقائم والممارسات والملاهيم في العالم السياسأي،

يركزوا على بناء العالقأات فأي هأذا العأالم مأن جهأة وبنأاء الحأدود التأي تسأاعد

ًا على حماية استقاللهم وموضوعيتهم من جهة أخرا، وهأذا األمأر يشأكل تحأدي

.كبيرًا للمراجع الداخلي في م،سسات القطاع العام

يمكن أن ت،ثر السياسة في المراجعة الداخلية؟هل -

تالعأب نعم، يمكن للسياسة التأأثير علأى تمويأل أنشأطة المراجعأة الداخليأة، وال

بعمل المراجع الأداخلي، وتهديأد اسأتمرار وجأود و يلأة المراجعأة الداخليأة فأي

م،سسات القطاع العأام، وهأذا نأوع مأن المخأاطر التأي تتعامأل معهأا المراجعأة 

ا يترتب االنتخابات وم: الداخلية، وت،ثر السياسة على المراجعة الداخلية من خالل

بإطأار عليها من تغيير في اإلدارات السياسية، وجود سلطات قضائية ال تعتأرف

 International Professional Practicesالممارسأأأات المهنيأأأة الدوليأأأة 

Framework (IPPF)، إلأى القيود والمحددات على المأوارد، محدوديأة الو أول

المعلومأأات الالزمأأة إلنجأأاز أعمأأال المراجعأأة الداخليأأة، عأأدم وجأأود هيكأأل واضأأ  

وحأأأأأدتين تنظيميتأأأأأينإلأأأأأى أي تقأأأأأديم تقأأأأأارير )ومسأأأأأتقل لربأأأأأالع المأأأأأزدوج 

(.مختللتين

:  م،سسات القطاع العام، تحديًا إضافيًا للمراجع الداخليمخاطر -

كلتأأ،ثر مخأأاطر القطأأاع العأأام تأأأثيرًا مبالأأرًا علأأى جمهأأور المأأواطنين، ممأأا يشأأ
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طر إلحاحأأًا لالهتمأأام بهأأذه  المخأأاطر وإدارتهأأا بالشأأكل الصأأحي ، ولعأأل أبأأرز المخأأا

وتعطيأل تلك المتعلقة باألمن السيبراني والمتمثلة في الكشأف عأن البيانأات

كأل األعمال العامة والهجمات اإللكترونية التأي يمكأن أن تهأدر المأوارد العامأة، و

.ذلك له تأثيرًا مدمرًا على الصال  العام

يضأع يمثل تحديًا إضافيًا للمراجع الداخلي فأي م،سسأات القطأاع العأام ووهذا 

تأأي ضأأغطًا كبيأأرًا عليأأه مأأن أجأأل األداء اللعأأال والكأأفء للتخليأأف مأأن المخأأاطر ال

.سوء تقديم الخدمات العامة، وإهدار المال العامإلى يمكن أن ت،دي 
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تهامي اسحم محمد النجار :      الكاتب

مدقم داخلي رئيسي ومشرف فر  التدقيم الداخلي

األردن _ لدا  بنك لبنان والمهجر 
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تصأة ، بعد األزمة المالية العالمية األخيرة، قامت بعا الهيئات والمنظمأات المخ

مجلأأم كمنظمأأة التعأأاون االقتصأأادي والتنميأأة ولجنأأة بأأازل للرقابأأة المصأأرفية و

ي االسأأتقرار المأأالي با أأدار عأأدد مأأن المبأأادي لتعزيأأز الحاكميأأة الم،سسأأية فأأ

ي دول الشركات والم،سسات المصرفية، األمر الذي دفع السلطات الرقابية ف

مراعأأاة تطبيأأم تلأأك المبأأاديإلأأى العأأالم والم،سسأأات الدوليأأة ذات العالقأأة 

ة وا أأأأدار التعليمأأأأات التأأأأي تضأأأأمن تطبيأأأأم تلأأأأك المبأأأأادي لضأأأأمان اسأأأأتمراري

.الشركات على المدا الطويل 

بأأين ومأأن المبأأادي األساسأأية التأأي تقأأوم عليهأأا الحاكميأأة الم،سسأأية اللصأأل

كأأون ومسأأ،وليات الأأرئيم التنليأأذي، وأن ياإلدارة مسأأ،وليات رئأأيم مجلأأم 

ضأأرورة وجأأود هياكأألباإلضأأافة إلأأى عضأأوا غيأأر تنليأأذي اإلدارة رئأأيم مجلأأم 

مأن خأالل تنظيمية وادارية تتوزع فيه الصالحيات والمس،وليات بتحديد ووضأو 

م، كمأا التنليذيأة العليأا ومسأائلتهاإلدارة علأى اإلدارة أطر فعالة لرقابة مجلم 

الأأأة تقتضأأأي مبأأأادي الحاكميأأأة الم،سسأأأية معاملأأأة كافأأأة أ أأأحاع المصأأأال  بعد

ي، كمأا وللافية ليتمكنوا مأن تقيأيم وضأع الشأركة بمأا فأي ذلأك أدائهأا المأال

وأ أأأأحاع المصأأأأال  محكومأأأأة بقواعأأأأد اإلدارة تقتضأأأأي أن تكأأأأون العالقأأأأة بأأأأين 

ة المسأأأائلة، ووضأأأعت مبأأأادي الحاكميأأأة الم،سسأأأية الشأأأروط الالزمأأأة لمالءمأأأ

التنليذيأأأة العليأأأا مأأأن مأأأ،هالت علميأأأة وعمليأأأة اإلدارة واإلدارة أعضأأأاء مجلأأأم 

.الكلاءة والنزاهة واألمانة وحسن السمعة باإلضافة إلى 

ار بأه النظأام الأذي يوجأه ويأد" تعرف الحاكمية الم،سسية لأدا المصأارف بأنهأا 

هأا ، تحديد األهداف الم،سسأية للمصأرف وتحقيقإلى المصرف ، والذي يهدف 

ت عمليات المصأرف بشأكل امأن، حمايأة مصأال  المأودعين وأ أحاع حسأاباإدارة 

ال  االسأأأتثمار، االلتأأأزام بالمسأأأ،ولية الواجبأأأة تجأأأاه المسأأأاهين وا أأأحاع المصأأأ

ك االخأأأرين، والتأأأزام المصأأأرف بالتشأأأريعات وسياسأأأات المصأأأرف الداخليأأأة وذلأأأ

.  لضمان استمرارية المصرف على المدا الطويل
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:وتكمن أهمية الحاكمية الم،سسية في 

.ضمان نجا  الشركات ونموها االقتصادي 1.

ة رأس المحافظأأة علأأى ثقأأة المسأأتثمرين، وبالتأأالي تسأأتطيع الشأأركة زيأأاد2.

.المال بكلاءة وفعالية وهذا سينعكم ايجابيا على سعر السهم 

.اإلدارة التقليل من اللساد والمخاطر وسوء 3.

.المساعدة في تشكيل العالمة التجارية واستمراريتها 4.

.بطريقة تتالئم مع مصال  الجميع اإلدارة ضمان التنظيم في 5.

.المحافظة على حقو   غار المساهمين 6.

.ضمان الشلافية ودقة المعلومات المتوفرة حول الشركات 7.

:وتتلخص مبادي لجنة بازل لحوكمة المصارف في التالي

المسأأ،ولية الشأأاملة عأأن المصأأرف ، بمأأا فأأي ذلأأكاإلدارة يتحمأأل مجلأأم 1.

رف لةهأأداف االسأأتراتيجية للمصأأاإلدارة الموافقأأة وااللأأراف علأأى تنليأأذ 

.واطار الحوكمة وثقافة الشركات 

مأأ،هلين فرديأأا وجماعيأأا لمنا أأبهم، اإلدارة يجأأب أن يكأأون أعضأأاء مجلأأم 2.

ويجأأأب أن يلهمأأأوا دورهأأأم فأأأي الرقابأأأة وحوكمأأأة الشأأأركات وأن يكونأأأوا 

.قادرين على اتخاذ أحكام سليمة وموضوعية حول ل،ون المصرف 

أن يحأأدد الهياكأأل والممارسأأات المناسأأبة لعملأأهاإلدارة يجأأب علأأى مجلأأم 3.

اعهأا الخاص وأن يضع الوسائل الالزمة لمثل هأذه الممارسأات التأي يجأب اتب

.ومراجعتها بشكل دوري لضمان اللعالية المستمرة 

ارة وإدالعليأأا تنليأأذ اإلدارة يجأأب علأأى اإلدارة، تحأأت توجيأأه ومراقبأأة مجلأأم 4.

خأأاطر أنشأأطة المصأأرف بطريقأأة تتلأأم مأأع اسأأتراتيجية العمأأل وسياسأأة الم

ل المقبولأأة وسياسأأة المكافأأات وغيرهأأا مأأن السياسأأات المعتمأأدة مأأن قبأأ

.اإلدارة مجلم 
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املأة الشركة األم في هيكل المجموعة المس،ولية الكإدارة يتحمل مجلم 5.

واضأأ  يناسأأب الهيكأأل إدارة عأأن المجموعأأة ولضأأمان انشأأاء وتشأأغيل اطأأار 

اإلدارة وأعمأأأأال ومخأأأأاطر المجموعأأأأة وكياناتهأأأأا، ويجأأأأب أن يعأأأأرف مجلأأأأم 

العليأأأأأا البنيأأأأأة التنظيميأأأأأة لمجموعأأأأأة المصأأأأأرف والمخأأأأأاطر التأأأأأي واإلدارة 

.تواجهها

إدارة مخأأأأاطر مسأأأأتقلة وفعالأأأأة تحأأأأت الأأأأراف مأأأأدير إدارة وجأأأأود و يلأأأأة 6.

إلأى المخاطر مع اعطائه المكانة واالستقاللية والموارد والو أول المبالأر

.اإلدارة مجلم 

ة يجأأب تحديأأد المخأأاطر ومراقبتهأأا علأأى مسأأتوا المصأأرف واللأأرد ، ومواكبأأ7.

يأأة المخأأاطر فأأي المصأأرف والبنيأأة التحتيأأة للرقابأأة علأأى الداخلإدارة تطأأور 

.ومقارنة التغييرات في بيان مخاطر المصرف مع المصارف األخرا 

يتطلأأأب اطأأأار الحوكمأأأة اللعأأأال للمخأأأاطر وجأأأود نظأأأام اتصأأأال قأأأوي داخأأأل 8.

إلأىالمصرف حول المخاطر، سواء داخل المنظمة أو من خالل رفع التقأارير 

.العليا اإلدارة واإلدارة مجلم 

مخأأأأاطر إدارة المصأأأأرف مسأأأأ،ولية االلأأأأراف علأأأأى إدارة يتأأأأولى مجلأأأأم 9.

االمتثأأأال فأأأي المصأأأأرف ، وينبغأأأي أن ينشأأأ  المجلأأأأم و يلأأأة امتثأأأأال 

ويوافأأأم علأأأى سياسأأأات المصأأأرف وعملياتأأأه لتحديأأأد المخأأأاطر المتعلقأأأة

.اباالمتثال وتقييمها ور دها واالبالع عنها وتقديم المشورة بشأنه

ارة اإلديجأأب أن تأأوفر و يلأأة التأأدقيم الأأداخلي تقأأارير مسأأتقلة لمجلأأم 10.

العليأأأا فأأأي تعزيأأأز عمليأأأة حوكمأأأة اإلدارة واإلدارة ويجأأأب أن تأأأدعم مجلأأأم 

.فعالة وسالمتها على األجل الطويل للمصرف 

ا المخاطر لدوإدارة أن يدعم هيكل األجور في المصرف الحوكمة السليمة 11.

.الشركات
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المصأأأأرف لأأأألافة بشأأأأكل كأأأأاف مأأأأع المسأأأأاهمين إدارة يجأأأأب أن تكأأأأون 12.

.والمودعين وأ حاع المصلحة اتخرين والمشاركين في السو  

يجأأب علأأى الجهأأات الرقابيأأة تقأأديم التوجيأأه وااللأأراف بمأأا يخأأص حوكمأأة13.

تظم الشركات في المصأارف مأن خأالل التقييمأات الشأاملة والتلاعأل المنأ

ات العليا، ويجب أن يتطلأب األمأر تحسأينا واجأراءاإلدارة واإلدارة مع مجالم 

ت تصأحيحية عنأأد الضأأرورة، ويجأأب مشأاركة المعلومأأات حأأول حوكمأأة الشأأركا

.مع الجهات الرقابية األخرا 

:والحاكمية الم،سسية في المصارفاإلدارة مجلم 

المسؤوليات: أوال

المسأ،ول الرئيسأي أمأام المسأاهمين عأن تحقيأم أهأداف اإلدارة يعد مجلأم 

الشأأأأركة لأأأأذلك يحأأأأب علأأأأى المجلأأأأم اتخأأأأاذ القأأأأرارات االسأأأأتراتيجية واعتمأأأأاد 

السياسات واالجراءات التأي تحقأم هأذه األهأداف بمأا يضأمن ديمومأة الشأركة

.وتقدمها

:اإلدارة أنواع أعضاء مجلس : ثانيا

إدارة الأأذي يشأأارك فأأي اإلدارة عضأأو مجلأأم : تنليأأذيين إدارة أعضأأاء مجلأأم -

ل العمأأل اليأأومي للشأأركة أو فأأي أي مأأن لأأركاتها التابعأأة ويأأداوم فيهأأا بشأأك

.كامل مقابل أجر 

الأأذي ال يشأأارك فأأياإلدارة عضأأو مجلأأم : غيأأر تنليأأذيين إدارة أعضأأاء مجلأأم -

أجأر العمل اليومي للشركة أو في أي من لركاتها التابعة وال يحصل علىإدارة 

.مقابل العمل اليومي 

غيأأأر التنليأأأذي الأأأذي الاإلدارة عضأأأو مجلأأم : مسأأأتقلين إدارة أعضأأاء مجلأأأم -

بنأك يخضع ألي تأثيرات تحد مأن قدراتأه علأى اتخأاذه لقأرارات موضأوعية لصأال  ال

.والذي يجب أن تنطبم عليه لروط معينة 



63

: اإلدارة هيكل تشكيل مجلس :ثالثا

دولة تختلف هياكل مجالم االدارات بين الدول وحتى في بعا األحيان داخل ال

:الواحدة نلسها ومثال ذلك 

ين لدا الشركة الواحأدة مجلسأاإلدارة يتضمن مجلم : الثنائي اإلدارة مجلم -

ن التنليأأأذيياإلدارة األول يتأأأولى الجانأأأب االداري ويتكأأأون مأأأن أعضأأأاء مجلأأأم 

يتكأون مأن برئاسة الرئيم التنليذي للشركة، والثاني يتأولى الجانأب الرقأابي و

إدارة أعضأأأاء غيأأأر تنليأأأذيين وعأأأادة يكأأأون رئأأأيم هأأأذا المجلأأأم رئأأأيم مجلأأأم 

ين الشركة ولكل منهم مهأام مختللأة ومأن الأدول التأي تتيأع هأذا ألمانيأا والصأ

.وفنلندا وهولندا وغيرهم 

اإلدارة مأأأأن أعضأأأأاء مجلأأأأم اإلدارة يتكأأأأون مجلأأأأم : الموحأأأأد اإلدارة مجلأأأأم -

لأأرافية التنليأأذيين والغيأأر تنليأأذيين ويقأأوم جميأأع أعضأأاء المجلأأم بالمهأأام اال

.واالدارية والرقابية مثل المملكة المتحدة واألردن 

:اإلدارة لجان مجلس : رابعا  

لأى اإلدارة إتهدف الحاكمية الم،سسية من وجأود اللجأان المنبثقأة عأن مجلأم 

وعية تعزيز فعالية المجلم من خالل تسهيل مهمته فأي اتخأاذ القأرارات الموضأ

اطأالع ومراجعأة بأتمعن، ومأن جانأب اخأرإلى في عدد من المواضيع التي تحتاج 

قأراراتإلأى اتخاذهأا وتحتأاج اإلدارة هناك بعا القضايا التي يجب على مجلأم 

ل اللجأأان مسأأتقلة وحياديأأة مثأأل القضأأايا التأأي تتعلأأم بالتأأدقيم ويمكأأن مأأن خأأال

تشأأأكيل لجنأأأة يكأأأون أغلأأأب أعضأأأائها مأأأن األعضأأأاء المسأأأتقلين لضأأأمان ذلأأأك،

لجأان تلأك الإلأى تلأويا جأزء مأن  أالحياتها اإلدارة وبالتالي يجب علأى مجلأم 

لتحقيأأأم ذلأأأك وأن يكأأأون منصأأأوص علأأأى هأأأذه المهأأأام فأأأي ميثأأأا  كأأأل لجنأأأة 

ان إلى ة تشكيلة اللجنة لضمان اتخاذ قرارات محايدة، وتجدر االلارباإلضافة إلى 

ن ذلأك في الغالب يوافم على تو يات اللجان المنبثقة عنأه ولكأاإلدارة مجلم 

.ال يعلي المجلم من تحمل مس،ولياته 
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:لجنة التدقيم .1

م تعد هذه اللجنة أحد اللجان األساسية التي يجب وجودهأا فأي أي لأركة تطبأ

قواعأأد الحوكمأأة، والتأأي تأأنص علأأى ضأأرورة وجودهأأا قأأوانين وتشأأريعات غالبيأأة

الجهأأات الرقابيأأة فأأي مختلأأف الأأدول ومأأن  أأاهم مهامهأأا  التحقأأم مأأن أنظمأأة 

ي حأال الرقابة الداخلية و مدا االلتأزام بتطبيأم قواعأد الحاكميأة الم،سسأية فأ

.عدم وجود لجنة الحوكمة في الشركة 

:المخاطر إدارة لجنة .2

التأي تعد هدة اللجنة من اللجان التأي لهأا دور كبيأر فأي الحاكميأة الم،سسأية و

زيز تطرقت لها العديد من التشريعات في الدول المختللة ، ومن أهم مهاما تع

حوكمأأأة المخأأأاطر فأأأي الشأأأركة مأأأن خأأأالل اعتمأأأاد الهيكأأأل التنظيمأأأي لأأأدائرة 

.المخاطر واعتماد سياسات المخاطر ومراجعتها بشكل سنوي

:لجنة الترلي  والمكافات .3

يوجأأد لهأأذه اللجنأأة دور مهأأم جأأدا فأأي الحاكميأأة الم،سسأأية ومأأن أهأأم مهامهأأا 

يأأة التنليذاإلدارة واإلدارة مجلأأم إلأأى تحديأأد األلأأخاص المأأ،هلين لالنضأأمام 

إلضأأافة با. العليأأا وفأأم متطلبأأات التشأأريعات وسياسأأة الترلأأي  لأأدا الشأأركة 

هأذه وضع سياسة مأن  المكافأات الداريأي الشأركة بحيأث تضأمن أن تكأونإلى 

ا المكافأأات مرتبطأأة بأأاالداء اللعلأأي كمأأا انهأأا تأأ،دي لنجأأا  الشأأركة علأأى المأأد

.البعيد 

:لجنة الحاكمية الم،سسية .4

على الرغم من وجود تشريعات لبعا الأدول لأم تأنص علأى وجأود هأذه اللجنأة 

نأوك، اال أنها مأن اللجأان المهمأة والرئيسأية خصو أا فأي الشأركات الكبيأرة والب
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ة ومن أهم مهأام هأذه اللجنأة اعأداد دليأل الحاكميأة الم،سسأية الخأاص بالشأرك

مأن ومراجعته بشكل دوري واجراء التعديالت الالزمأة عليأه عنأد الحاجأة ، و التأكأد

بأأأة مأأأدا التأأأزام الشأأأركة بأأأدليل الحاكميأأأة الم،سسأأأية الخأأأاص بالشأأأركة ومراق

.تطبيقه 

:أهم المراجع المستخدمة

1) OECD, 2015 "G20/OECD Principles of Corporate Governance"

2)Basel Committee, 2015 "Corporate Governance principles For 

Banks".

3)ICSA,2015"Corporate Governance" 5th Edition.

4)IFC, 2016 "The Corporate Secretary, Governance Professional".

5) OECD ,2018 "OECD Survey Of Corporate Governance 

Frameworks In the Middle East And North Africa"
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يعتبر القطاع المصرفي حجأر األسأاس ألي نظأام اقتصأادي ومأن أهأم القأوائم

فأأأال يمكأأأأن ألي نظأأأأام . التأأأي تسأأأأتند عليهأأأأا األنظمأأأة االقتصأأأأادية ألي دولأأأأة

اقتصادي أن ينها دون وجود قطاع مصرفي فعال ذو كلاءة عالية يعمل علأى

وعلأأى النقأأيا، فأأان . جمأأع المأأدخرات وضأأخها فأأي النظأأام االقتصأأادي للدولأأة

حأأأدوث أي خلأأأل فأأأي عمأأأل هأأأذا القطأأأاع سأأأي،ثر سأأألبا علأأأى مجمأأأل النظأأأام 

.  االقتصادي

فأأي اتونأأة األخيأأرة حقأأم القطأأاع المصأأرفي السأأعودي العديأأد مأأن التحأأوالت 

منهأا تنأوع ٢٠٣٠والتطورات السريعة والهائلة في  ل العولمة ور ية المملكأة 

تبنأي الخدمات المصرفية والماليأة المتوافقأة مأع احكأام الشأريعة اإلسأالمية، و

ب اتلأأي، المعأأايير الدوليأأة الحديثأأة، واسأأتخدام التقنيأأة المبتكأأرة وبأأرامج الحاسأأ

وتقأأأارع وانلتأأأا  األسأأأوا  الماليأأأة، وانتشأأأار الأأأوعي المصأأأرفي وغيرهأأأا مأأأن 

مما أعطأى هأذا القطأاع أهميأة بالغأه فأي النمأو االقتصأادي للدولأة،. التغيرات

ا مأن زيادة االهتمام بنظام المراجعة الداخلية لحمايأة ممتلكاتهأإلى وبدوره أدا 

انأة التأي السرقة والتالعب، وبالتأالي ضأمان بقائهأا واسأتمراريتها وتوضأي  المك

.و لت إليها

امأأل تلعأأب المراجعأأة الداخليأأة دوًرا حيوًيأأا فأأي تحسأأين األداء المأأالي وتحديأأد عو

بلية الخطأأر الرئيسأأية مأأن خأأالل تحديأأد نقأأاط الضأأعف والقأأوة الحاليأأة والمسأأتق

فأي يتجلى دور المراجع الأداخلي. وإيجاد اللرص الممكنة لتحسينها او تطويرها

اليأة المخأاطر والحوكمأة والرقابأة الداخليأة تعمأل بلعإدارة التأكد مأن ان عمليأات 

اإلدارةوتنلذ جميأع األهأداف والسياسأات واإلجأراءات والخطأط التأي اعتمأدتها 

لأأى العليأأا فأأي خططهأأا السأأنوية وتحديأأد التهديأأدات المحتملأأة التأأي قأأد تأأ،ثر ع

هديأدات  حتها وربحيتها، وتقديم االقتراحات الالزمة للتخليأف مأن المخأاطر والت

. وتحديد المجاالت التي يمكن إجراء التحسينات بها
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ة وبالرغم من كل اإلنجازات التي حققها القطأاع المصأرفي مأ،خرا  فأي المملكأ

علأأي المنافسأأة مأأع ليكأأون قأأادرًا مأأازال بحاجأأة لبأأذل المزيأأد مأأن الجهأأد إال أنأأه 

وجأأأه، ولهأأأذا الغأأأر  يجأأأب علأأأى علأأأى أتأأأم المصأأأارف العالميأأأة وأداء دورهأأأا 

ي المصارف في المملكة تحت إلراف م،سسة النقد العربي السأعودي  الأوع

يم وجأود محأيط رقأابي يسأاعد فأي تقيأإلأى بالمراجعة الداخلية والحاجة الماسة 

راجعأة وتحسين األداء المالي للقطاع المصرفي السعودي بنأاًء علأى معأايير الم

عمأود الداخلية المتعأارف عليهأا حيأث يعتبأر نظأام الرقابأة الداخليأة اللعأال هأو ال

:اللقري في الم،سسة المصرفية الناجحة، من خالل التالي

العمأأأل علأأأى ايجأأأاد ر يأأأة واضأأأحة لأأأردارات العليأأأا بملهأأأوم المراجعأأأة .1

.  الداخلية

ر المراجعأأة الداخليأأة فأأي القطأأاع المصأأرفي بتطبيأأم معأأاييإدارة إلأأزام .2

.  المراجعة الداخلية الحديثة

ديثأة االهتمام بتطوير األداء المأالي للقطأاع واتبأاع كافأة األسأاليب الح.3

. التي تساهم في ذلك

رص ضأأرورة تقيأأيم كلأأاءة وفاعليأأة نشأأاط التأأدقيم الأأداخلي وتحديأأد فأأ.4

.  التحسين المتاحة

اجأع العمل على تطوير المعرفة العلمية والمهنيأة المسأتمرة لأدا المر.5

الأأأداخلي مأأأن خأأأالل الحأأأاقهم بأحأأأدث الأأأدورات التأأأي تلييأأأدهم بعملهأأأم حتأأأى 

.يتمكنوا من اجراء أعمالهم بشكل جيد
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تعتمأأد العديأأد مأأن المنظمأأات الربحيأأة وغيأأر الربحيأأة علأأى م،لأأرات األداء فأأي

ياسات هذه السياسة من أكثر الس. تقويم المو لين واإلدارات المختللة فيها

ن فاعليأأة للتحليأأز وإ هأأار القأأدرات لأأدا المأأو لين، ولهأأذا يلجأأأ إليهأأا كثيأأر مأأ

اخلي العليأا والمراجأع الأداإلدارة ولكأن، يجأب أن تتنبأه . أ حاع العمل والمأديرين

هأذا .أن هذه الم،لرات قد تكون فخًا نصبته المنظمة لنلسها دون قصدإلى 

ها نتأائج عكسأية علأى المنظمأة إمأا بعأدم تحقيقهأا ألهأدافإلأى اللخ قد يأ،دي 

اك أربأع وعلأى وجأه التحديأد، هنأ. الرئيسية أو بتعريضها لمخاطر مالية أو قانونية

هأذه الحأاالت. وقوع المنظمة في فخ م،لأرات األداءإلى حاالت لائعة تشير 

ي هي عدم التناغم بين الم،لرات اللرديأة وم،لأرات المنظمأة، والمبالغأة فأ

تعزيأأز المنافسأأة اللرديأأة ممأأا يضأأعف رو  اللريأأم، ووجأأود ثغأأرات فأأي نظأأام

.  الرقابة الداخلية، ووضع أهداف مريحة لم،لرات األداء

عدم تناغم المؤشرات الفردية مع أهداف المنظمة

مأأًا عنأدما يكأون الم،لأر الأذي يقأاس بأه أداء اللأرد أو الوحأدة اإلداريأة غيأر متناغ

مأأع م،لأأر األداء الخأأاص بالمنظمأأة، فأأإن التحليأأز المرجأأو مأأن هأأذا الم،لأأر ال 

.نتائج سلبيةإلى يخدم أهداف المنظمة، وقد ي،دي في النهاية 

واتخأذت فعلى سبيل المثال، تقوم إحدا الشركات بتوزيع المواد االستهالكية

رات عدد الكيلومترات المقطوعة يوميا من قبأل منأدوبي المبيعأات كأحأد م،لأ

إن هأأذا الهأأدف، وإن كأأان يشأأير . أداء منأأدوبي المبيعأأات فأأي البحأأث عأأن عمأأالء

تحأأأرك المنأأأدوع لمسأأأافة أطأأأول، ال يأأأرتبط مبالأأأرة بتحقيأأأم زيأأأادة فأأأيإلأأأى 

رات دون مبيعات الشركة وقد يحقأم بعأا المنأدوبين رقمأًا كبيأرًا مأن الكيلأومت

. المساهمة في م،لر الشركة وهو رقم المبيعات

ولتجأأاوز هأأذه الحالأأة يجأأب علأأى المنظمأأة إبأأداء عنايأأة خا أأة عنأأد وضأأع م،لأأرات 

األثأأأرمأأأا هأأأو )السأأأ،ال . األداء والتحقأأأم مأأأن تناغمهأأأا مأأأع م،لأأأرات المنظمأأأة
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يجأأب أن يكأأون مطروحأأا بعنايأأة عنأأد وضأأع كأأل ( المبالأأر علأأى هأأدف المنظمأأة؟

وأيضأا يجأأب مراجعأة م،لأرات األداء بشأأكل دوري للتحقأم مأن أنهأأا . م،لأر أداء

.  خدمت م،لرات المنظمة الرئيسية

المبالغة في تعزيز المنافسة الفردية

أحيانأأا تعأأزز المبالغأأة بم،لأأرات األداء المنافسأأة اللرديأأة علأأى حسأأاع العمأأل

ن تنأأافم األفأأراد فيمأأا بيأأنهم بأأداًل مأأإلأأى الجمأأاعي لللريأأم، ممأأا قأأد يأأ،دي 

األمأأأر الأأأذي يأأأ،ثر سأأألبًا علأأأى نتأأأائج المنظمأأأة علأأأى . العمأأأل بشأأأكل جمأأأاعي

.  المستوا اإلجمالي أو على المدا البعيد

دد مأأن أبأأرز األمثلأأة علأأى ذلأأك حأأين يكأأون التركيأأز فأأي اللأأر  الرياضأأية علأأى عأأ

فلي بعا الحاالت يأ،دي. األهداف المسجلة لكل العب هجوم كم،لر لةداء

إلأأأى التنأأأافم بأأأين المهأأأاجمين فأأأي اللريأأأم الواحأأأد علأأأى تسأأأجيل األهأأأداف 

مأن اللعأب بأداًل ( األنانيأة)تشتيت اللرص نظرًا للمبالغة في اللردية في اللعب 

.  الجماعي

تطبيق مؤشرات األداء في نظام رقابة داخلية هش

عنأأأأدما ال يكأأأأون نظأأأأام الرقابأأأأة الداخليأأأأة محكمأأأأًا علأأأأى النشأأأأاط أو األنشأأأأطة 

فأي نتائج وخيمأةإلى المرتبطة به في المنظمة فإن م،لرات األداء قد ت،دي 

فاسأأتخدام م،لأأرات األداء فأأي  أأل نظأأام رقابأأة . المأأدا المتوسأأط والبعيأأد

داخليأأة هأأ  قأأد يمكأأن بعأأا المأأو لين مأأن اسأأتغالل الثغأأرات فأأي نظأأام 

ة المترتبأة الرقابة الداخلية لتحقيم م،لرات أداء خا ة بهم وترك النتأائج السألبي

. على ذلك لغيرهم

االئتمأأأان فأأأي الشأأأركات إدارة مأأأن ألأأأهر األمثلأأأة علأأأى ذلأأأك، ضأأأعف سياسأأأة 

ة إدارواسأأتخدام م،لأأر المبيعأأات اتجلأأة لقيأأاس أداء المأأو لين أو قيأأاس أداء 

المراجعة وقلت على لركات عديدة حققت فيومن واقع التجربة . المبيعات
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إلأأىمبيعأأات لجلأأة بأرقأأام كبيأأرة فأأي سأأنوات محأأددة، ولكأأن، انتهأأى بهأأا األمأأر 

ن، لعأدم تكبد خسائر كبيرة نتيجة مخصصات ديون مشكوك فيها أو إعدام الأديو

تراخأأي فغيأأاع السياسأأة االئتمانيأأة أو ال. قأأدرتها علأأى تحصأأيل قيمأأة المبيعأأات

المبيعأأأات اللر أأأة للبيأأأع اتجأأأل علأأأى عمأأأالء غيأأأر إدارة فأأأي تطبيقهأأأا أعطأأأى 

.  موثوقين وتاريخهم االئتماني مع الشركة لم يكن جيداً 

لم ولتجأأاوز ذلأأك، إذا كأأان نظأأام الرقابأأة الداخليأأة ضأأعيلًا ألي نشأأاط، فأأإن األسأأ

مأع ف. للمنظمة العمل على م،لأرات النتأائج النهائيأة بأداًل مأن م،لأرات األداء

 أأأافي الأأأرب  مأأأن"المثأأأال السأأأابم قأأأد يكأأأون م،لأأأر النتيجأأأة النهائيأأأة وهأأأي 

رات وبمعنى لخر إحالل م،لأ. أكثر أمانًا من م،لرات األداء" المبيعات المحصلة

.((KPIsالرئيسية م،لرات األداء محل (  (KRIsالنتائج الرئيسية 

وضع أهداف مريحة لمؤشرات األداء 

( لأأهري، فصأألي، أو سأأنوي)وضأأع هأأدف دوري إلأأى تعمأأد معظأأم المنظمأأات 

غيأأأر أن وضأأأع . وهأأأذا جيأأأد. لم،لأأأرات األداء الرئيسأأأية المتعلقأأأة بكأأأل و يلأأأة

ثأة أهداف مريحة تراعي المو لين األقل أداًء أو ال تراعأي إدخأال التقنيأات الحدي

. نتاجيأةزيأادة الكلأاءة قأد تأ،ثر سألبًا علأى اإلإلأى وتطوير األساليب التي ت،دي 

ن على سبيل المثال، في أحد أعمال المراجعأة التأي قمأت بهأا سأابقًا، وجأدنا مأ

مأن المأو لين % 95سجل أداء مو لي خدمات العمالء في أحد الشأركات أن 

يحققأأون األهأأداف الموضأأوعة لهأأم لأأهريًا خأأالل عشأأرة أيأأام فقأأط مأأن بدايأأة 

.  وباقي المو لين يحققون أهدافهم خالل األيام الخمسة التالية. الشهر

. اأي انحراف سألبي علأى أي مو أف فيهأاإلدارة وعلى مدار سنتين لم تسجل 

نسأأبة وبالتوسأأع فأأي التحليأأل الحظنأأا أن متوسأأط إنتاجيأأة المو أأف تأأنخلا ب

. خالل النصف الثاني من كل لهر% 60
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فقأأأد وجأأأدنا أن هأأأذه األهأأأداف قأأأد وضأأأعت ! لأأأم تنتأأأه القصأأأة عنأأأد هأأأذا الحأأأد

للمأأو لين قبأأل إدخأأال نظأأام للأأي لخأأدمات العمأأالء بأأداًل مأأن النظأأام اليأأدوي 

عبئأأة ويعتمأأد النظأأام بشأأكل كبيأأر علأأى خيأأارات مأأن قأأوائم منسأأدلة بأأداًل مأأن ت

اهم وحسب أهداف تطبيم النظام فأي المنظمأة فإنأه سيسأ. النماذج اليدوية

.  غير أن األهداف الشهرية لم تراع ذلك%. 300بزيادة إنتاجية المو ف بنسبة 

وري فعند استخدام م،لرات األداء كأهداف للمو لين يجب أن تتابع بشأكل د

ا ال كمأ. وأن يتم تعديلها وفم التغيأرات فأي خبأرات المأو لين وأنظمأة العمأل

السأأير علأأى )يجأأب أن تراعأأي األهأأداف المأأو لين األقأأل إنتاجيأأة أو كمأأا يقأأال 

(. خطوات األبطأ

هل نتخلى إذن عن مؤشرات األداء؟

فأي تحسأين اإلنتاجيأة ورفأع الكلأاءة اإلدارة إن م،لرات األداء مأن أهأم أدوات 

ى ولكأأن ال يجأأب أن يأتم التعامأأل معهأأا علأأ. وال يجأب التخلأأي عنهأأا بشأكل قأأاطع

. تشأاريةأنها قائمة أعمال يتم إنجازها لتحقيم متطلبات تنظيمية أو تو يات اس

ط إذا لم تأع المنظمأة تأأثير الم،لأرات علأى نتائجهأا فأي حأال عأدم مراعأاة النقأا

نتأأائج إلأأى وقأأوع المنظمأأة فأأي فأأخ يأأ،دي إلأأى السأأابقة فأأإن ذلأأك قأأد يأأ،دي 

. عكسية، قد تكون كارثية

مسأتمرة لم،لأرات األداء وفأي  ألوإدارة وملخص القول، بدون اختيار دقيم 

.  نظام رقابة داخلية ضعيف، فإن المنظمة غالبًا وقعت في اللخ
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األداءم،لراتاستخدام
داخليةرقابةنظام لفي
بعايمكنقده 

استغاللمنالمو لين
الرقابةنظامفيالثغرات
م،لراتلتحقيمالداخلية

جالنتائوتركبهمخا ةأداء
لكذعلىالمترتبةالسلبية
لغيرهم
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إن بنأاء خطأة المراجعأأة علأى أسأأاس المخأاطر يسأأاهم فأي تحسأأين جأودة عمأأل 

يطأة طبيعأة المخأاطر المحإلأى اللحص والتدقيم من خالل قيام المراجع بأالنظر 

اعد المراجأع بالمنشأة وتقيأيم كلأاءة وكلايأة الضأوابط الرقابيأة الحاليأة، ممأا يسأ

.على إضافة قيمة للمنشأة

ة فأأي بتركيأأز المراجأأع علأأى المخأأاطر ستصأأب  عمليأأة اللحأأص والتأأدقيم أكثأأر دقأأ

من خأالل تحأول تركيأزهم مأن الماضأياإلدارة تحقيم كامل األهداف التي تهم 

ة داخأأل بإعطأأاء نصأأائ  وتو أأيات مبنيأأة علأأى اختبأأارات، لعمليأأات تاريخيأأة مسأأجل

خأاطر التأي التركيز على المستقبل بتوقع وتقدير المإلى نظام الرقابة الداخلية 

.قد تتعر  لها األعمال في المنشأة

مل والمراجعة على أساس المخاطر تعني اتسأاع نطأا  اللحأص والتأدقيم ليشأ

مأن المخاطر مما يوفر للمراجع ر ية واضأحة تمكنأهإلدارة كافة اإلجراءات الالزمة 

وهأأأذا يجعأأأل نظأأأام الرقابأأأة. تقأأأديم التو أأأيات بتبنأأأي إجأأأراءات رقابيأأأة جديأأأدة

يأأر فأأي الداخليأأة فأأي المنشأأأة فأأي حالأأة ديناميكيأأة مسأأتمرة بحيأأث يواكأأب التغ

حأأص المخأأاطر المحيطأأة باألعمأأال بأأداًل مأأن الجمأأود للتأأرات طويلأأة، ولعمليأأة الل

والتأأدقيم دور بأأارز  فأأي اختبأأار اإلجأأراءات الالزمأأة لتخليأأف هأأذه المخأأاطر وعأأدم

ة االقتصأأار علأأى تقيأأيم إجأأراءات الرقابأأة، وذلأأك مأأن خأأالل اإلجابأأة علأأى االسأأئل

المخأاطر، إدارة ما هو الخطأر؟ ومأا هأو احتمأال حدوثأه؟ ومأاهي أنشأطة : التالية

متضأأمنة اإلجأأراءات الالزمأأة لتخليأأف هأأذا الخطأأر؟ مأأاهي نتيجأأة اسأأتخدام هأأذه 

الوسيلة؟ 

:المخاطر تتكون من العنا ر التاليةإدارة وقد أوض  اإلطار أن 

فأأأي المخأأأاطرإدارة تتضأأأمن عنا أأأر البيئأأأة الداخليأأأة فلسأأألة : البيئأأأة الداخليأأأة

والقأأأيم اإلدارة، المنشأأأأة ومأأأدا قابليأأأة تعرضأأأها للمخأأأاطر، والأأأراف مجلأأأم 

نشأأة األخالقية، ومدا كلاءة المأو لين، والطريقأة التأي ُتحأدد بواسأطتها الم

.  بهاالصالحيات والمس،وليات وكذلك التنظيم وتطوير مستوا المو لين
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يأأأتم تحديأأأد األهأأأداف علأأأى المسأأأتوا االسأأأتراتيجي، فكأأأل : تحديأأأد األهأأأداف

مخأاطر منشأة تواجه مخاطر متعددة من مصادر خارجية وداخلية، ويعتبر تقيأيم ال

بحيأث يجأب أن يأتم وضأع األهأداف قبأل. واالستجابة لها أساس وضأع األهأداف

مأأأن تحديأأأد وتقيأأأيم المخأأأاطر التأأأي تواجأأأه إنجازاتهأأأا واتخأأأاذ اإلدارة أن تأأأتمكن 

.اإلجراءات المناسبة لتقليلها

ا أن األحداث المحتملة التي يمكن في حالأة حأدوثهاإلدارة تحدد : تعريف األحداث

تصأأأنيف األحأأأداث، حسأأأب مأأأدا إلأأأى تأأأ،ثر علأأأى نشأأأاط المنشأأأأة، حيأأأث تحتأأأاج 

توفيرهأأا لللأأرص أو هأأل مأأن الممكأأن أن يكأأون لهأأا تأأأثير سأألبي علأأى قأأدرات 

.  المنشأة في تنليذ استراتيجيتها بنجا  وتحقيم األهداف

إن عمليأأأة تقيأأأيم المخأأأاطر تمكأأأن المنشأأأأة مأأأن األخأأأذ بعأأأين: تقيأأأيم المخأأأاطر

لأى ويجأب ع. االعتبار مدا تأثير األحداث المحتملة علأى عمليأة تحقيأم األهأداف

(.  التأثير واالحتمالية)تقييم األحداث من منظورين اإلدارة 

طريقأأأأة اإلدارة بعأأأأد تقيأأأأيم المخأأأأاطر ذات الصأأأألة تحأأأأدد : االسأأأأتجابة للمخأأأأاطر

طر اسأأتجابتها لهأأذه المخأأاطر؛ ومأأن الطأأر  التأأي يأأتم اسأأتخدامها لتوجيأأه المخأأا

.  المحددة، تحويل المخاطر، معالجة المخاطر، إجراءات اإلنهاء وتحمل المخاطر

يأذ هي السياسات واإلجراءات التأي تسأاعد علأى ضأمان تنل: األنشطة الرقابية

ة المخأأأاطر، مأأأن خأأأالل تطبيأأأم األنشأأأطة الرقابيأأأة علأأأى كافأأأإدارة اسأأأتراتيجيات 

. أعمال وخدمات المنشأة

وعأأة المخأأاطر، التقأأاط المنشأأأة أكبأأر مجمإدارة تتطلأأب : المعلومأأات واالتصأأاالت

مأأن المعلومأأات الضأأرورية لتحقيأأم أهأأداف الرقابأأة الداخليأأة، واالتصأأاالت هأأي

.االستعانة بنظم المعلومات لتوفير المعلومات المالءمة

يأع مخأاطر المنشأأة لتقيأيم أداء عنا أرها فأي جمإدارة ينبغي مراقبة : المراقبة

اللتأأأأرات؛ ويمكأأأأن تحقيأأأأم ذلأأأأك عأأأأن طريأأأأم المراقبأأأأة المسأأأأتمرة لةنشأأأأطة 

مخأأأأاطرإدارة وتسأأأأتدعي أوجأأأأه القصأأأأور فأأأأي نظأأأأام . والتقييمأأأأات المنلصأأأألة
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إلأأأى المناسأأأب، باإلضأأأافة اإلدارة مسأأأتوا إلأأأى المنشأأأأة ضأأأرورة اإلبأأأالع عنهأأأا 

يأأا أو العللأأردارة اإلبأأالع عأأن األمأأور ذات التأأأثير المرتلأأع وتقأأديم التقأأارير عنهأأا 

.   بهدف تحسين أداء المنشأةاإلدارة مجلم 

ة اإلداروتعتبأأر المراجعأأة الداخليأأة مأأن أهأأم الوسأأائل والطأأر  التأأي تسأأتخدمها 

مأات بالمعلواإلدارة لغر  التحقم من فاعلية الرقابأة الداخليأة وتعمأل علأى مأد 

.المستمرة

.المخاطربإدارة عالقة المراجعة الداخلية 

ألأمل تحولت المراجعة الداخلية من كونهأا أداة للرقابأة الداخليأة لتصأب  أوسأع و

ة من هذا الملهأوم التقليأدي، فلأم تعأد قا أرة فقأط علأى المراجعأة المنتظمأ

تعريأف لكلاية وفعالية نظام الرقابأة الداخليأة وإنمأا امتأد دورهأا ليشأمل أيضأا ال

لأأم بالمخأأاطر التأأي تتعأأر  لهأأا الم،سسأأة وتقأأديم االستشأأارات الالزمأأة لمج

.  العليا، لجنة المراجعة والمراجع الخارجي في هذا الخصوصاإلدارة، اإلدارة 

يجأأب علأأى نشأأاط المراجعأأة الداخليأأة " المخأأاطر إدارة " 2110وحسأأب المعيأأار 

سأأير وفأأي تل. المخأأاطر وأن يسأأهم فأأي تحسأأينهاإدارة تقيأأيم فاعليأأة عمليأأات 

للمعيأار فأإن مسأألة تحديأد مأا إذا كانأت عمليأات  IIAمعهد المراجعين الأداخليين 

ع المخاطر فعالة أم ال هي مسألة اتخاذ رأي أو حكم ناتج عأن تقيأيم المراجأإدارة 

: الداخلي الذي يبين 

.أن أهداف الم،سسة تساند رسالة الم،سسة وتتوافم معها•

.أن المخاطر الهامة يتم تحديدها وتقييمها•

بأأين أن االسأأتجابات المناسأأبة إزاء المخأأاطر يأأتم اختيارهأأا بمأأا يحقأأم التوافأأم•

.المخاطر ومدا استعداد الم،سسة لتقبل المخاطر

أن المعلومأأأات الالزمأأأة بشأأأأن المخأأأاطر يأأأتم الحصأأأول عليهأأأا وتبليغهأأأا فأأأأي•

ا يمكأن مختلأف الجهأات ذات الصألة بالم،سسأة بمأإلأى التوقيتأات المناسبة 

.بمس،ولياتهممن القيام اإلدارة ومجلم واإلدارة الأمو لين 
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م مأدا ضوء نتائج تقيأيم المخأاطر يقأوم نشأاط المراجعأة الداخليأة بتقيأيوعلى 

كلايأأأأة وفاعليأأأأة الضأأأأوابط الرقابيأأأأة فأأأأي مختلأأأأف جوانأأأأب الحوكمأأأأة وعمليأأأأات

:التشغيل ونظم المعلومات، ويشمل ذلك تقييم ما يلي

.موثوقية وسالمة المعلومات المالية والتشغيلية•

.فاعلية وكلاءة العمليات والبرامج بالم،سسة•

.حماية األ ول•

.التقيد بالقوانين واألنظمة واللوائ  واإلجراءات والعقود•

إدارة ة ويقأأوم نشأأاط المراجعأأة الداخليأأة بتقيأأيم احتمأأال حأأدوث االحتيأأال وكيليأأ

مخأأاطره وفأأي أثنأأاء المهأأام االستشأأارية يتحقأأم المراجعأأون الأأداخليون مأأن أن

وجأأأأود أي مخأأأأاطر أخأأأأرا، إلأأأأى المخأأأأاطر تتناسأأأأب مأأأأع المهمأأأأة وأن يتنبهأأأأوا 

ن ويستعمل المراجعون الداخليون معرفتهم بالمخاطر والتي يكتسبونها م

وعنأد .المخأاطر بالم،سسأةإدارة المهام االستشارية ضمن تقيأيمهم لعمليأات 

ن المخأاطر يمتنأع المأراجعيإدارة فأي تحديأد أو تحسأين عمليأات اإلدارة مساعدة 

ة اللعليأأبأأاإلدارة الأأداخليين عأأن تأأولي أي مسأأئولية إداريأأة مأأن خأأالل قيأأامهم 

.للمخاطر

.دور المراجعة الداخلية في تفعيل إدارة المخاطر

هنأأأأاك توافأأأأم بأأأأين المراجعأأأأة الداخليأأأأة وإدارة المخأأأأاطر علأأأأى توحيأأأأد نمأأأأاذج 

لأأأى عملياتهمأأأا بشأأأكل يضأأأمن لكأأأال الطأأأرفين التكامأأأل المتبأأأادل مأأأع الحلأأأات ع

مان الصأأورة الذاتيأأة واالسأأتقاللية لكأأل منهمأأا وهأأذا يتطلأأب وضأأع سياسأأة لضأأ

.تدفم البيانات والمعلومات بين كال الطرفين

لك ان المراجعأة الداخليأة تلعأب دورًا فأي التعامأل مأع المخأاطر حيأث الأاروال 

المخأأأاطر يعتبأأأر ضأأأمن وإدارة أن تقيأأأيم إلأأأى  IIAالأأأداخليينمعهأأأد المأأأراجعين 

يجب"على 2010رقم المعيار واجبات واختصا ات المراجع الداخلي حيث نص 
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تحديأد للتدقيم وضع خطة مبنية علأى المخأاطر مأن أجألالتنليذي على الرئيم 

وفأي" نشاط المراجعة الداخليأة، بمأا يتمالأى مأع أهأداف الم،سسأةأولويات 

ة علأى تلسير معهد المراجعين الداخليين للمعيار فإنه من أجأل وضأع خطأة مبنيأ

مجلأم العليأا واإلدارة المخاطر، يتشاور الرئيم التنليذي للمراجعة الداخلية مأع 

ية، ويكتسأأب فهمأأا السأأتراتيجيات الم،سسأأة، وأهأأداف العمأأأل الرئيسأأاإلدارة 

ي ويجأأب علأأى الأأرئيم التنليأأذ. المخأأاطرإدارة والمخأأاطر المرتبطأأة، وأسأأأاليب 

ي للمراجعأأة، مراجعأأة وتعأأديل الخطأأة حسأأب االقتضأأاء لالسأأتجابة للتغيأأرات فأأ

.هاأعمال، ومخاطر، وعمليات، وبرامج، ونظم الم،سسة والضوابط الرقابية في

ذلأأك وجأأود عأأدة معأأايير مهنيأأة تعبأأر عأأن أهميأأة انخأأراط المراجعأأة إلأأى واضأأافة 

2100المخأأاطر حيأأث يأأنص معيأأار طبيعأأة العمأأل رقأأم إدارة الداخليأأة فأأي نظأأام 

إدارة ويجب أن يقأوم نشأاط المراجعأة الداخليأة بتقيأيم عمليأات الحوكمأة "على 

هجي المخاطر والرقابة واإلسهام في تحسينها وذلك من خالل اتباع أسلوع من

ما وتتعزز أهمية ومصداقية المراجعأة الداخليأة عنأد. منظم وقائم على المخاطر

أخأأذ يتمتأأع المراجعأأون باالسأأتباقية وعنأأدما تعطأأي تقييمأأاتهم ر ا جديأأدة وت

"  اتثار المستقبلية في االعتبار

:الخالصة 

ر تعأأد خطأأة المراجعأأة الداخليأأة فعالأأة وسأأليمة عنأأدما تكأأون قائمأأة علأأى المخأأاط

كشأأريك ذو قيمأأة مضأأافة ولأأريك اإلدارة حيأأث أنهأأا ُتعأأد أهأأم مكونأأات نجأأا  

نظمأأة ومأأن أجأأل تحديأأد المخأأاطر الرئيسأأية التأأي تهأأم الم. اسأأتراتيجي للمنشأأأة

إدارة وموا أأأألة تطأأأأوير دورهأأأأا االسأأأأتراتيجي داخأأأأل المنظمأأأأة، ينبغأأأأي علأأأأى 

:  المراجعة الداخلية

.منشأةالاالستراتيجية والتشغيلية في فهم األنشطة واألعمال الرئيسية •

التعأأأأرف علأأأأى األهأأأأداف االسأأأأتراتيجية للمنشأأأأأة وذلأأأأك يشأأأأمل الخارطأأأأة •

.االستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها
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اع هبه بن للهوع. مرتضي اللويمي       د. أ:   الُكتم
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المخأأاطر وااللتأأزام لأأيم جديأأدا ومأأع ذلأأك فأأانوإدارة ملهأأوم ثالثيأأة الحوكمأأة 

هأأداف عمليأأة تنليأأذ هأأذه الثالثيأأة بطريقأأة متكاملأأة ومتزامنأأة تتمالأأى مأأع اال

.  التجارية واالستراتيجية للمنظمات ما زال يواجه العديد من التحديات

ي تتبعهأا المخاطر وااللتزام المنهجيأة المتكاملأة التأوإدارة تصف ثالثية الحوكمة 

لحوكمأة المنظمات في تطبيم متكامأل لهأذه الثالثيأة، وتتضأمن أنشأطة مثأل ا

. مخأأأأأاطر والرقابأأأأأة الداخليأأأأأة وااللتأأأأأزام للقأأأأأوانين والتأأأأأدقيم الأأأأأداخليوإدارة 

فالحوكمأأة هأأي مجموعأأة مأأن العمليأأات التأأي أنشأأأها ونلأأذها أعضأأاء مجلأأم 

قيأم تحإلأى والتي تنعكم في هيكل المنظمة وكيليأة إدارتهأا وتأ،دي اإلدارة 

المخأأاطر التأأي قأأد تعيأأم وإدارة المخأأاطر بتوقأأع إدارة األهأأداف، ومأأن ثأأم تقأأوم 

شأير المنظمة عن تحقيم أهدافها بشكل موثو  في  ل عدم اليقأين، بينمأا ي

.غيرهاااللتزام بالقوانين واللوائ  وسياسات الشركة وإجراءاتها وإلى االلتزام 

المخأاطر وااللتأزام يتطلأب عمأل متناسأم مأن فأر  العمألوإدارة دمج الحوكمة 

بأأادل المخأاطر وااللتأأزام لتوإدارة المختللأة، حيأأث يجأأب ان تتعأاون فأأر  التأأدقيم 

.  المعلومات والبيانات والتقييمات والمقاييم والمخاطر والخسائر

المخاطر وااللتزام؟ وإدارة لماذا يتم دمج ثالثية الحوكمة 

بأأإدارة يعتبأأر تأأوفر المعلومأأات الصأأحيحة فأأي التوقيأأت المناسأأب فيمأأا يتعلأأم

نع المخاطر وااللتزام هي ملتا  النجا  في المنظمات، من خالل دعم عملية  

سأائر القرار بصورة سريعة وفعالة والتي من الممكن ان تساهم في تقليل الخ

.منظمةالمالية وانتهاكات البيانات وعدم االلتزام بالمتطلبات التنظيمية لل

لأأذا يتعأأين علأأى ا أأحاع المصأأال  ان يكونأأوا علأأى درايأأة بمثأأل هأأذه المالحظأأات

ات، حيث مثل الضوابط الرقابية غير اللعالة والمخاطر المطلقة وتضارع السياس

وإدارةتحقيأأم هأأذا الهأأدف يأأتم مأأن خأأالل دمأأج ثالثيأأة الحوكمأأة إلأأى ان الطريأأم 

.المخاطر وااللتزام
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:  يالمخاطر وااللتزام تشمل اتتوإدارة بعا فوائد تكامل ثالثية الحوكمة 

ورة التعأأاون المسأأتمر مأأن خأأالل الو أأائف ذات الطأأابع التأكيأأدي ممأأا يخلأأم  أأ• 

. لاملة للمخاطر

المقدمأأأة لجميأأأع للمأأأو لين و المأأأدققين و " نسأأأخة واحأأأدة مأأأن الحقيقأأأة"• 

.  الهيئات التنظيمية

اع دقأأة المعلومأأات المتعلقأأة بالمخأأاطر وانظمأأة الرقابأأة الداخليأأة تمكأأن ا أأح• 

.  المصال  من اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بخصوص المخاطر

وائ  برامج االلتأزام اللعالأة تسأاهم فأي معالجأة التغيأرات المسأتمرة فأي اللأ• 

. و بيئة االعمالالتقنية التنظيمية و 

س المخأأاطر وااللتأأزام تسأأاهم فأأي قيأأاوإدارة التناسأأم فأأي ثالثيأأة الحوكمأأة • 

.  فعالية الر ية في بيئة االعمال الداخلية

القأأدرة علأأى االسأأتجابة بشأأكل اسأأتباقي للمخأأاطر عأأن طريأأم التعامأأل مأأع• 

.  العوائم الو يلية والتجارية والتنظيمية المقيدة

المخأاطر إلدارةنموذج تشغيل موحد لبيئة االعمال يتمتع بخلة الحركة الالزمأة • 

.  النالئة

.  انخلا  تكللة الو ائف ذات الطابع التأكيدي• 

التحديات المحتملة 

يأأة يوجأأد العديأأد مأأن التحأأديات فأأي الموائمأأة والأأدمج بأأين و أأائف كأأال مأأن ثالث

إدارة المخأأأاطر وااللتأأأزام فأأأي مجأأأال واحأأأد، حيأأأث يعتبأأأر وجأأأود وإدارة الحوكمأأأة 

مسأأتقلة كأأإدارة المخأأاطر ضأأمن هأأذا المأأزيج اخأأراج لهأأا عأأن دورهأأا االساسأأي 

ر المخأاطوإدارة هأل يمكأن لمأزيج الحوكمأة : وهنا يبرز التسا ل المهم. للمخاطر

وااللتأأزام العمأأل معأأا لتحقيأأم اهأأداف الحوكمأأة وااللتأأزام ام ان ذلأأك قأأد يأأ،ثر 

المخاطر؟ إدارة على الغر  االساسي من 
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كمأة، المخاطر يختلف في طبيعته عن االلتزام او الحوإدارة الهدف الرئيسي من 

حيأأث انهأأا تهأأدف الأأي بنأأاء الكلأأاءات داخأأل المنظمأأة مأأن اجأأل تحديأأد وتحليأأل 

وقيأأاس الحلأأول، والمراقبأأة واالبأأالع عأأن المخأأاطر التأأي تتعأأر  لهأأا المنظمأأة

.  بهدف قيادة عملية  نع القرار من الجانبين التكتيكي واالستراتيجي

ة امأأا مأأن منظأأور الحوكمأأأة وااللتأأزام؛ تعتبأأر عمليأأأات التأأدقيم ومراجعأأة الرقابأأأ

الهيكأل الداخلية وتقييم اللجوات هأي الوسأيلة لتلبيأة الحأد االدنأى لمتطلبأات

الهأأأدف التنظيمأأأي، وكنتيجأأأة لأأأذلك يعتبأأأر تطبيأأأم المتطلبأأأات التنظيميأأأة هأأأو

.  الرئيسي

تأوتر فأي فأي منأاخ مأن ال" االلتأزام" تتم عملية تدقيم المتطلبأات التنظيميأة 

حيأأأأث ان . االغلأأأأب وذلأأأأك الن المخأأأأاطر المترتبأأأأة علأأأأى اللشأأأأل تعتبأأأأر عاليأأأأة

ة مسأأأ،ولي االلتأأأزام يمكأأأنهم تأأأدريب االفأأأراد علأأأى كيليأأأة الأأأرد علأأأى االسأأأئل

وانأب التأي وتقديم االدلة وكيلية الحلات على عملية التدقيم بالتركيز علأى الج

تأأتم فأأي المقابأأل، يجأأب ان.  تكأأون فأأي حالأأة التأأزام مأأع المتطلبأأات التنظيميأأة

وأن يأأأأتم تشأأأأجع اللأأأأر  . عمليأأأأة تقيأأأأيم المخأأأأاطر فأأأأي منأأأأاخ مأأأأري  وجأأأأذاع

والمجموعأأأات ان تكأأأون لأأألافة تمامأأأا للمسأأأاعدة فأأأي تحديأأأد المشأأأكالت او 

المخاطر التأي تواجههأا فأي منأاطم عملهأا او خبرتهأا حيأث انأه ال يوجأد اجتيأاز او

إلأىكأل تقيأيم للمخأاطر يجعأل المنظمأة أقأرع .  المخأاطرإدارة عدم اجتياز في 

. فهأأم نقأأاط الضأأعف المحتملأأة او عأأدم القأأدرة علأأى تحقيأأم االهأأداف الحرجأأة

علأأى اإلدارة وفأأي واقأأع الثقافأأات المتمركأأزة حأأول المخأأاطر واالهأأداف، تشأأجع 

فأأر  . االبأأالع عأأن المخأأاطر وتأأدعم اللأأر  التأأي تبأأرز المجأأاالت ذات االهتمأأام

المخأاطر قأد تعطأي وإدارة العمل التأي تشأارك فأي كأل مأن عمليأات التأدقيم 

العديأأد مأأن المشأأاكل ونقأأاط إلأأى نلأأم االهميأأة للعمليتأأين ممأأا قأأد يأأ،دي 

.  االرتباك
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ة تحليل في عمليخطًا أساسيًا تشكل انظمة الرقابة الداخلية في بعا االحيان 

لتأزام المخاطر، حيث تعتبر عملية تحديد المخاطر في المنظمة أكثر مأن مجأرد اال

بمجموعأأة معينأأة مأأن الضأأوابط والتنظيمأأات المعروفأأة، وعلأأى الأأرغم مأأن هأأذه 

ين ان التأأداخل النالأأ  بأأ. األهميأأة قأأد ال تعأأالج المخأأاطر االساسأأية او النالأأئة

بيئأأأات انظمأأأة الرقابأأأة الداخليأأأة والمخأأأاطر قأأأد ال يكأأأون واضأأأحا لالخأأأرين فأأأي 

لأم نإلى المخاطر وإدارة المنظمة خا ة عندما تتطر  عمليات تدقيم االلتزام 

رو  بأين لذا من المهم توضي  هأذه اللأ. النتائج المتعلقة بتقييم انظمة الرقابة

  من الممكن ان تكون المنظمأة متوافقأة مأع اللأوائ: االلتزام واهداف المخاطر

ذا لأ. والمعايير دون ان تكون امنة تماما وال توجأد اي منظمأة خاليأة مأن المخأاطر

لبيئأات نجد ان عملية تقييم المخاطر عندما تتم بشكل  حي  تقدم فهما أعمأم

.العمل المتغيرة واوجه عدم التيقن فيها

يانأات وغيرهأا تتضمن عملية تقييم المخاطر المقابالت واالستبيانات وتحليأل الب

المخأأاطر لمعرفأأة االسأأباع التأأي مأأنإدارة مأأن األدوات التأأي يسأأتخدمها فريأأم 

 أانعي تعطي عملية تقيأيم المخأاطر. الممكن ان ت،ثر سلبا على بيئة االعمال

و ال القرار في المنظمة لمحة عن مجموعة من النتأائج المحتملأة التأي قأد تقأع ا

ليأأة قأأد تكشأأف عم. تقأأع ضأأمن مسأأتوا المخأأاطر المقبأأول بالنسأأبة للمنظمأأة

تعامأل تقييم المخاطر عن مواطن الضعف او المخاطر النالئة التي قد ال يتم ال

شأأن اتخأاذ قأرارات بإلأى معها باي من اللوائ  او المعايير التنظيمية، كمأا تأ،دي 

ر مأأا هيأأه الضأأوابط الرقابيأأة الالزمأأة ومأأدا فعاليتهأأا فأأي التعامأأل مأأع المخأأاط

.  الحالية والمستقبلية

تبسأأأيط إلأأأى المخأأأاطر وااللتأأأزام وإدارة يأأأ،دي الجمأأأع بأأأين الحوكمأأأة أن يمكأأأن 

إلأأأى المنظمأأأة ويمكأأأن ان يأأأ،دي ذلأأأك إدارة الو أأأائف االساسأأأية فأأأي نظأأأر 

.  التشوي  حول مكان كل و يلة في المنظمة
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ن المخأاطر وااللتأزام ضأموإدارة تقوم المنظمات عادة بتضأمين وحأدة الحوكمأة 

اإلدارة المعلومأأأات، تقنيأأأة المعلومأأأات، أمأأأن مجموعأأأة خأأأدمات مشأأأتركة مثأأأل 

ويأة مأع المالية، حيث تتمتأع الحوكمأة فأي المنظمأة بعالقأة قواإلدارة القانونية 

.  ريةالقانونية والتدقيم الداخلي والموارد البشواإلدارة فر  وضع السياسات 

:المخاطر وااللتزاموإدارة تقييم فاعلية التكامل بين الحوكمة 

المخأأأاطر وااللتأأأزاموإدارة كأأأان مأأأنهج ثالثيأأأة الحوكمأأأة إن كيأأأف يمكأأأن التعأأأرف 

تعلأم مناسب لمنظمتك؟ احيانا تكون التجربة والخطأ هي أفضل طريقة عندما ي

.  االمر بتحديد ما الذي سينج  وما الذي لن ينج 

يم بعا االسئلة التي قأد تطرحهأا علأى نلسأك وعلأى فأر  عملأك لتقيأإليك 

:  فاعلية القرار

اينننن ينننتم االبنننالا عنننن المخننناطر المكتشنننفة فننني المنظمنننة وهنننل االشنننخا  

المناسبون او المخولون هم من يراجعون النتائج؟ 

يأث المخأاطر مأن حإدارة ما يحدث بعد عملية تقييم المخاطر يكشأف عأن فاعليأة 

المخأأأأأاطر إدارة التنليذيأأأأأة والمسأأأأأ،ولون عأأأأأن اإلدارة واإلدارة كأأأأأون مجلأأأأأم 

ى يسأأتخدمون نتأأائج تقيأأيم المخأأاطر التخأأاذ قأأرارات مأأن لأأأنها مسأأاعدتهم علأأ

من المخأاطر ضأإدارة فأي المقابأل، إذا لأم يأتم دمأج . المخاطر بلاعلية أكبرإدارة 

المخأأاطر علأأى انهأأا إدارة و يلأأة إلأأى انشأأطة المنظمأأة فمأأن الممكأأن النظأأر 

. مجرد عملية فحص

تقينيم هل تتأثر االهداف االستراتيجية لوحدة العمل او الشنركة بنتنائج عملينة

المخاطر؟ 

ة تحليأأز المراجعأأة الجأأادإلأأى عمليأأة تقيأأيم المخأأاطر ال ينبغأأي ان تأأ،دي فقأأط 

. اتيجيةتحسين القرارات االسأترإلى واإلجراءات المناسبة بل أيضا يجب ان تودي 

ورةإذا لم يكن االمأر كأذلك فسأتكون عمليأة تقيأيم المخأاطر متركأزة علأى الصأ
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ن مأأن ناحيأأة اخأأرا، قأأد ال تكأأو. الجزئيأأة بأأدال مأأن التأأأثير علأأى الصأأورة الشأأاملة

.  ظمةالمنإلدارة المخاطر واالستراتيجية واضحة بصورة جيدة إدارة العالقة بين 

المخاطر في المنظمة؟ إدارة ما هي ثقافة 

إذا لأأأم تكأأأن ثقافأأأة المنظمأأأة متركأأأزة علأأأى المخأأأاطر واالهأأأداف، بمعنأأأى ان 

المخأأأاطر ليسأأأت محركأأأأا رئيسأأأيا فأأأأي عمليأأأة  أأأأنع القأأأرار او االسأأأأتراتيجية او

خأاطر االنشطة اليومية قد يكون هناك فجأوة فأي الأوعي المتعلأم بتقيأيم الم

يأر المخأاطر يمكأن ان تعنأي الكثإدارة على الصورة الشأاملة للمنظمأة نظأرا الن 

اخأل من االلياء للكثير من االلخاص لهأذا يجأب ان تكأون ذات منهجيأة واضأحة د

. المنظمة من ان تكون عملية تقييم المخاطر ذات قيمة مضافة

المخاطر وااللتزام؟ وإدارة ما مدى تكامل وظائف الحوكمة 

كأأان مأأن المحتمأأل ان يكأأون التكامأأل والتأأرابط المقصأأود غيأأر مثمأأر إذا كانأأت االر

ات الثالثأأأة مرتبطأأأة ارتباطأأأا وثيقأأأا وتعمأأأل بشأأأكل مأأأتقن علأأأى اجأأأراء التقييمأأأ

الروتينيأأأة مسأأأتخدمة نلأأأم االدوات إلكمأأأال المهأأأام والتعامأأأل علأأأى تحقيأأأم

المخأاطر وااللتأأزاموإدارة إذا كانأت الحوكمأأة . اهأداف المنظمأأة بأنلم الطريقأأة

باكأا يعملون معا ولكن غالبا ما تكون على خالف او تداخل في العمل او تولد ارت

ذو بأأين فأأر  الأأدعم الخارجيأأة قأأد يكأأون البقأأاء بشأأكل متكامأأل بعأأد االنلصأأال

. استراتيجية أفضل

المخناطرإدارة هل تفهم الفرق الداخلية االخرى الهدف االساسي من وظيفة 

في المنظمة؟ 

خأاطر الموإدارة تمثل أحد الصعوبات الرئيسية فأي الجمأع بأين و أائف الحوكمأة 

وااللتأأزام ضأأمن وحأأدة عمأأل واحأأدة هأأو التصأأور ألولئأأك خأأارج المجموعأأة بانهأأا
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كأأون مجموعأأة كبيأأرة وغالبأأا مأأا تكأأون مسأأاوية لاللتأأزام والتأأدقيم بأأدال مأأن ان ت

ن عنأدما هذا أيضا يتحدث عن ثقافة المخاطر في المنظمة لكأ. و يلياً منلصلة 

ي المخاطر هي نشاط اسأتراتيجي وكأذلك نشأاط تكنيكأأن إدارة يدرك االخرون 

ة يكأأون هنأأاك القليأأل مأأن العمأأل الأأذي يجأأب القيأأام بأأه علأأى الجبهأأة التعليميأأ

.المخاطرإلدارة عندها تظهر القيمة الكاملة 

المخأأاطر يكأأون مأأن االفضأأل إدارة وعنأأدما يسأأاء فهأأم الهأأدف االساسأأي مأأن 

المخأأاطر وااللتأأزام واتاحأأة المجأأال بشأأكل وإدارة االبتعأأاد عأأن نمأأوذج الحوكمأأة 

.  المخاطرإدارة العمل الداخلية للتافعل المبالر مع للر  أفضل 

المخأأأاطر وإدارة قأأأد تكأأأون هنأأأاك طأأأر  اخأأأرا لمعرفأأأة مأأأا إذا كانأأأت الحوكمأأأة 

كأون ولكأن التلكيأر فأي هأذه االسأئلة قأد ي. وااللتزام تعمأل بشأكل جيأد ام ال

خأدم حيأث ت. مليدا في البداية لصأياغة مبأرر قأوي إلجأراء تغييأرات إذا لأزم االمأر

المخأاطر وااللتأزام هأدفا معينأا مأن الكلأاءة، اال ان هنالأك فأر وإدارة الحوكمة 

يأد المخاطر واالنشطة االخرا التي ال يمكأن ان تعمأل بشأكل جإدارة واض  بين 

. إذا كانت تعمل معا

المخاطر وااللتزاموإدارة خطوات عملية لتعزيز تكامل ثالثية الحوكمة 

المخأأأاطر وااللتأأأزام علأأأىوإدارة ملتأأأا  البدايأأأة ان تبأأأدأ خطأأأة تطبيأأأم الحوكمأأأة 

مراحأأل مأأع توضأأي  االدوار المحأأددة لكأأل مرحلأأة لضأأمان فهأأم الجميأأع لمأأا هأأو 

المخأأأاطر وااللتأأأزام مرتبطأأأة وإدارة مطلأأأوع مأأأنهم، مأأأع مالحظأأأة ان الحوكمأأأة 

إجأراءات خا أة ببعضها ولكنها ايضا تعتبر مجاالت منلصلة تتطلب استراتيجيات و

.  لكل و يلة منها

التركيأز المخاطر وااللتزام يجأبوإدارة برنامج متكامل لثالثية الحوكمة إنشاء عند 

ا ويشأأأمل ذلأأأك تحديأأأد السياسأأأات وموائمتهأأأاألساسأأأية أواًل، علأأأى العنا أأأر 

ثالثيأأةتصأأنيلات مشأأتركة للمخأأاطر والضأأوابط الرقابيأأة مأأع دمأأج بيانأأاتوإنشأأاء 



90

يم حيأث يعأد تصأم. المخاطر وااللتزام في قاعأدة بيانأات مركزيأةوإدارة الحوكمة 

.  جحةالمخاطر وااللتزام امرا اساسيا لتحقيم نتائج ناوإدارة إطار عمل للحوكمة 

المخأأاطر وإدارة توحيأأد عمليأأات الحوكمأأة إلأأى تسأأعى العديأأد مأأن المنظمأأات 

ل وااللتزام مما يساهم فأي زيأادة كلأاءة تحديأد المخأاطر والتعامأل معهأا بشأك

المخأأأاطر وإدارة واحأأأدة مأأأن أفضأأأل الطأأأر  لتحسأأأين فعاليأأأة الحوكمأأأة . أسأأأرع

ت امأن مثأل تطبيقأاالتقنيأة وااللتزام يكون من خالل اسأتخدام أحأدث الوسأائل 

.  المعلومات السحابية وانظمة المعامالت االلكترونية

جأب المخاطر وااللتزام انه يوإدارة و ائف الحوكمة إلدارة الحل الشامل واللعال 

ان تملأأأك القأأأدرة علأأأى رسأأأم خارطأأأة بيانأأأات بطريقأأأة واضأأأحة وسلسأأأة توضأأأ  

ياسأات للمستخدمين العالقات والتلاعالت بأين مختلأف المخأاطر واللأوائ  والس

.  والضوابط الرقابية واالهداف االستراتيجية والعنا ر االخرا

:المستخدمةالمراجعأهم

.1http://www.rmmagazine.com/2019/08/16/is-three-

a-crowd-in-grc/

.2https://www.finextra.com/blogposting/17805/the-

businesses-benefits-of-integrating-grc-better-

performance-and-heightened-risk-awareness

http://www.rmmagazine.com/2019/08/16/is-three-a-crowd-in-grc/
https://www.finextra.com/blogposting/17805/the-businesses-benefits-of-integrating-grc-better-performance-and-heightened-risk-awareness
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وهأأي أي حأأدث يعأأرم  تحقيأأم : قبأأل ترويضأأها يجأأب أن نعلأأم مأأا هأأي المخأأاطر

األهأأداف ويولأأد سأأيناريو مختلأأف وغيأأر مرغأأوع فيأأه ويعيأأم إجأأراءات الحوكمأأة 

والتشأأغيل والماليأأة والتقنيأأة وغيرهأأا مأأن المجأأاالت، يعتبأأر خطأأر ومخأأاطر قأأد

..ترتلع أو تنخلا في خطورتها ولكنها خطر 

, الحأذر , الخأوف )المخاطر هو علم انطلأم مأن معأاني إنسأانية مثأل إدارة وعلم 

وهأأي العمليأأة التأأي يمكأأن مأأن خاللهأأا التو أأل ( وغيرهأأا.. التأأوجم والترقأأب 

وع أو لمنع أو تقليل اتثأار المترتبأة علأى األحأداث التأي تعتأر  طريأم أي مشأر

تأوفير برنامج يواجه المنشأة، وكذلك العمل على عدم تكرار حأدوثها مسأتقباًل و

رة وجود حقائم مزعجة وعوامل مأ،ثإلى كما تجدر اإللارة . الموارد الالزمة لذلك

حجأأأم )علأأأى وجأأأود المخأأأاطر وتعتبأأأر جأأأزءًا حيويأأأًا منهأأأا وغالبأأأًا تكأأأون عثأأأرة مثأأأل 

وحجأأأم وتنأأأوع , نقأأأص وانسأأأحابات فأأأي المأأأوارد البشأأأرية , وطبيعأأأة المشأأأروع 

عأا تغيأر فأي ب, توافم أ حاع المصلحة وأثره على المشأروع , الموارد المالية 

(وغيرها.. القوانين واللوائ  

كأأذلك ال نغلأأل قاعأأدة مهمأأة وهأأي أن هنأأاك أنمأأاط مأأن البشأأر مثأأل مأأا هنأأاك 

..أنماط للمخاطر 

ب  أروف أن يتم تصميمها بحيث تناسأإلى فالتعامل مع المخاطر ستحتاج دومًا 

نهأا كل عملية أو مشروع أو برنامج فهناك مخاطر رئيسية يجأب ر أدها وتنشأأ م

مخأأأاطر فرعيأأأة جميعهأأأا تهأأأدد المشأأأروع أو المنشأأأأة وتمنأأأع تحقيقهأأأا ألهأأأداف 

األلأأأخاصإلأأأى كأأأذلك يجأأأب أن ُتسأأأند هأأأذه المهمأأأة .. المنشأأأأة اإلسأأأتراتيجية

تأأأازون المناسأأأبين ويتمتعأأأون بأنمأأأاط معينأأأة متوازنأأأة ونلسأأأيات مسأأأتقرة ويم

بحسأأأن اإل أأأغاء وبأأأالتلكير تفأأأا  واسأأأعة وبطريقأأأة هادئأأأة متزنأأأة وبالشأأأك

كأنهم اإليجابي لر د كافأة االحتمأاالت التأي يمكأن أن تجمأع جميأع المخأاطر وتم

كأن أن من وضع اإلجراءات والخطط والترتيبات المناسأبة لتلأك المخأاطر التأي يم

.تواجههم أو مقدر لذا احتمالية الوقوع مستقباًل 
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..وهنا تستحضرني إستراتيجية النعامة أو الدجاجة 

فبعضأأأهم .. وهأأأو تشأأأبيه  ريأأأف ألنمأأأاط البشأأأر فأأأي التعامأأأل مأأأع المخأأأاطر

ويظأأن أنأأه بتجاهلهأأا , حأأين وجأأود المخأأاطر يأأدس رأسأأه فأأي األر  : كالنعامأأة

وبعضأأهم اتخأأر تجأأده .. واإلعأأرا  عنهأأا سأأتختلي لوحأأدها أيأأًا كأأان مسأأتواها 

بصأأأوتها المأأأزعج وحركتهأأأا العشأأأوائية هنأأأا وهنأأأاك ويصأأأدر تعليمأأأات: كالدجاجأأأة

.فوضوية غير محسوبة وينشر القلم في كل زاوية 

لأى إتمضي مأن خطأوة , إن عملية ترويا المخاطر هي عملية منطقية تراتبية 

م بأر األمأان وحتأى نسأتوثم منهأا يحسأن بنأا أن نعمأل وفأإلأى خطوة للو أول 

تحديأأد )وهأأذا اإلطأأار لأأه عأأدة مراحأأل تبأأدأ مأأن . هأأذه المخأأاطر إلدارة إطأأار عأأام 

( ة أو الالخطر، تحليله، تقييمأه، والأتحكم بأه ومعالجتأه وأخيأرًا هأل نجحأت المعالجأ

وتأأأتي هأأذه المراحأأل بإلأأراف ومتابعأأة ومراقبأأة ومراجعأأة وال نغلأأل االتصأأاالت

.والمشاوراتواالستشارات 

سأتمر وحقيقًة إن من أجل بل وأفضل الممارسات عمليأة القيأاس والتقيأيم الم

حيأأث تعأأد مأأن التطبيقأأات المعا أأرة" المقارنأأة المرجعيأأة " ومأأا يطلأأم عليهأأا 

ة والتأأي تسأأتخدمها الم،سسأأات والمنشأألت الرائأأدة كأحأأد األدوات المسأأتخدم

رهأا الريادة في المجأال سأواء مخأاطر أو غيإلى لتطوير وتحسين األداء للو ول 

حيأأأث يمكنأأأك فأأأي اسأأأتراتيجيات المراجعأأأات والمقارنأأأة المرجعيأأأة أن تزيأأأد مأأأن

ذا وهأ.. أفقك بالنظر في التجأارع المتشأابهة لمجالأك لأدا المنظمأات األخأرا 

خأأاطر سأأيتي  لأأك التنبأأه لزوايأأا نظأأر جديأأدة ومختللأأة تسأأاهم فأأي ترويضأأك لم

.منشأتك أو إجراءاتك 

ائل هنأاك وسأيلة مهمأة مأن وسأ.. للتعافي وترويا المخاطر الكبأرا ,, وأخيرًا 

, والتهيئأة التحضأير )الخطأر وذلأك مأن خأالل عأدة مراحأل إدارة .. الترويا وهأي 
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, يأأة األولويأأة واألهم, وضأأع الخطأأط , التقيأأيم , تحديأأد الخطأأر , تشأأكيل اللريأأم 

ة ذكيأة وهنأاك ممارسأ( التقيأيم النهأائي, التأدريب والتنميأة المهنيأة , المعالجة 

ة ال يحدث كثيرًا أن يكون مصدر المخاطر من جهأة معينأ" في هذا الجانب وهي 

 أد بذاتها، ولكن قد يكون من الحكمة وتأوفير الجهأود والمأوارد أن نقأوم بعأد ر

لأتحكم المخاطر باكتشاف مصدر هذه المخأاطر األكثأر تأأثيرًا، ثأم نقأوم بمحاولأة ا

( 20/80)وبهأذا نكأون قأد طبقنأا قاعأدة بأاريتو .. بالمصدر األكثر توليدًا للمخاطر 

..من النتائج80من المهام واألعمال تحقم 20التي تقول بأن 

ال تغلل ف.. الوقاية والمعالجة : قبول المخاطر يقترن بإجراءين رئيسيين.. إضاءة 

.عنها 
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مسريباسم بن حسن :         الكاتب
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ديسأأمبر 9خصصأأت األمأأم المتحأأدة اليأأوم العأأالمي لمكافحأأة اللسأأاد الموافأأم 

كأأر باعتبأأاره أحأأد أكبأأر العوائأأم أمأأام تحقيأأم أهأأداف التنميأأة المسأأتدامة وكمأأا ذ

موقأأأع األمأأأم المتحأأأدة بلغأأأت قيمأأأة الرلأأأاوي تريليأأأون دوالر وبلغأأأت قيمأأأة 

مأن % 5المسروقات عن طريم اللساد تريليونين ونصأف دوالر وهأذا مأا يمثأل 

ويعتبأأأر بنأأأاء نظأأأام الرقابأأأة الداخليأأأة أحأأأد اهأأأم. قيمأأأة النأأأاتج المحلأأأي العأأأالمي

اإلجأأراءات التأأي تقأأوم بهأأا الم،سسأأات فأأي مواجهأأة اللسأأاد والحأأد منهأأا وقأأد 

 The Committee Of Sponsoring)قامأأأت لجنأأأة رعايأأأة الم،سسأأأات 

Organization Of The Treadway Commission  ) تأسسأأت سأأنة التأأي

اخلأة بوضع سبعة عشر مبدأ رقأابي ضأمن خمسأة مكونأات رئيسأية ومتد1985

والأذي (  (COSOملهأوممع بعضها البعا كإطأار لنظأام الرقابأة الداخليأة وفأم 

:وهذه المكونات هياإلدارة تم بنا ها اعتمادًا على أسلوع 

Control Environmentالبيئة الرقابية . 1

Risk Assessmentالمخاطر تقييم . 2

Control Activitiesالرقابية األنشطة . 3

Information & Communicationواالتصاالت المعلومات . 4

Monitoringالمراقبة . 5

علأأى الم،سسأأة األخأأذ )المبأأدأ الثأأامن إلأأى اتطأأر  فأأي هأأذه المقالأأة وسأأوف 

وهأأأو مأأأن المبأأأادي( باالعتبأأأار احتماليأأأة حأأأدوث االحتيأأأال اثنأأأاء تقيأأأيم المخأأأاطر

ة األ أأول الرقابيأأة الخا أأة بتقيأأيم المخأأاطر المتعلقأأة بالتقأأارير المضأأللة وحمايأأ

المراجعأأة الداخليأأة لهأأا إدارة السأأ،ال الأأذي يطأأر  نلسأأه هأأل . واللسأأاد اإلداري

دور في مكافحة اللساد ؟ 

دور المراجعأأأة الداخليأأأة مهأأأم جأأأدًا فأأأي مكافحأأأة اللسأأأاد داخأأأل أن أبأأأرر قبأأأل 

؟المنظمات دعونا نتعرف على ما هو اللساد 
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هأأو سأألوك غيأأر سأأوا يقأأوم الشأأخص علأأى اسأأتغالل مركأأزه وسأألطته فأأي 

ه مأأأن مخاللأأأة القأأأوانين واللأأأوائ  والتعليمأأأات لتحقيأأأم منلعأأأة لنلسأأأه او لذويأأأ

األقأأارع واأل أأدقاء والمعأأارف وذلأأك علأأى حسأأاع المصأألحة العامأأة ومأأن  أأور 

:اللساد

ن الحصول على أموال او منافع أخرا من اجل تنليذ عمل او االمتناع عأ: الرلوة

.تنليذه 

العائلأة أي تنليذ اعمال لصال  فرد او جهة ينتمي لها الشخص مثأل: المحسوبية

.او المنطقة دون ان يكونوا مستحقين لها

تلضأأيل جهأأة علأأى أخأأرا فأأي الخدمأأة بغيأأر حأأم للحصأأول علأأى مصأأال : المحابأأاة

معينة 

غيأر التدخل لصال  فرد ما دون االلتزام بأاإلجراءات المعلنأة رغأم كونأه: الواسطة

.القرابةكل، او مستحم مثل تعيين لخص في منصب معين ألسباع تتعلم ب

وهنأأأأأاك عأأأأأدة أنأأأأأواع لللسأأأأأاد مثأأأأأل اللسأأأأأاد المأأأأأالي واإلداري واألخالقأأأأأي 

اللسأاد المأالي ومأن  أور إلأى والسياسي  وسوف اتطر  في هذه المقالأة 

قأط، اللساد المالي االحتيال والسرقة، ال يعأد االحتيأال مجأرد سأرقة األ أول ف

جأرد فاختالس األ ول دون محاولة اإلخلأاء هأو م. ولكنه أيضًا محاولة إخلاء ذلك

اديأة سرقة، والتي عادة ما يتم اكتشافها بسرعة عن طريأم عمليأات اللحأص الع

.واإلخلاء هو الذي يميز االحتيال عن السرقة. واإلجراءات الخا ة باألر دة

اإلدارةمخططات االحتيال التي تقوم بها 

ا نيأأة العليأأا للشأأركة والتأأي لأأديهاإلدارة يأأتم ارتكأأاع االحتيأأال اإلداري مأأن قبأأل 

عأأب ومأأن المخططأأات األكثأأر لأأيوعًا هأأو مأأن خأأالل التال. لتضأأليل المسأأتثمرين

الأدافع ويتمثأل. المحاسبي والذي يعمأل علأى تحريأف القأوائم الماليأة للشأركة

رأسوراء االحتيال عادة في الحلات على ارتلأاع السأهم وبالتأالي خلأا تكللأة
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ومأأن أكثأأر الطأأر  لأأيوعًا لتضأأخيم األربأأا ، هأأي ببسأأاطة عأأن. المأأال للشأأركة

وهنأأأاك العديأأأد مأأأن المخططأأأات . طريأأأم المبالغأأأة أو سأأأوء تصأأأنيف اإليأأأرادات

بيل االحتيالية المعروفة التي تم اسأتخدامها لتضأخيم اإليأرادات ومنهأا علأى سأ

:المثال 

وفي هذه المخططات تقأوم الشأركة: إعداد فاتورة المبيعات وعدم لحنها . 1

ام بعمليأأة بإعأأداد فأأاتورة المبيعأأات للعميأأل وبالتأأالي تكأأوين تصأأور بأنأأه تأأم القيأأ

يأأع فأأي وتقأأوم بعكأأم عمليأأة الب. بيأأع  أأحيحة ولكنهأأا ال تقأأوم بشأأحن البضأأاعة

.عميلاللترة المحاسبية التالية عن طريم تسجيلها كمرتجعات مبيعات من ال

.تسجيل مبيعات وهمية بالدفاتر. 2

.ترك الدفاتر ملتوحة في نهاية اللترة. 3

.التأخير في تسجيل مرتجعات العميل. 4

يأأتم فعنأأدما: تخلأأيا تكللأأة البضأأاعة المباعأأة عأأن طريأأم تضأأخيم المخأأزون . 5

ة البضأاعة استخدام طريقة المحاسبة وفقًا للجرد الدوري، فأنأه يأتم تحديأد تكللأ

الغأة المباعة بشكل مبالر عن طريم قيأاس مخأزون لخأر المأدة وعنأدما تأتم المب

اعة انخلا  فأي مصأروف تكللأة البضأإلى في قيمة المخزون، فأن ذلك ي،دي 

.المباعة

.رسملة التكاليف من أجل تقليل المصروفات. 6

.كتمديد العمر القابل لرهالك لة ول، وبالتالي تخلا مصروف اإلهال. 7

-االحتيال في لركة وورلد كوم -

سأجيل حيث قامت الشأركة بت. تم اتهام لركة وورلد كوم بارتكاع جريمة احتيال

مليأأأار دوالر كاسأأأتثمارات رأسأأأمالية، مأأأا سأأأاهم فأأأي تضأأأخيم 3.8مصأأأاريف بأأأأ 

يوليأو وتم اكتشاف عملية االحتيأال مأن قبأل المأراجعين الأداخليين فأي. األربا 

وبعأأأد ذلأأأك بوقأأأت قصأأأير تقأأأدمت لأأأركة ورلأأأد كأأأوم بطلأأأب إللأأأهار 2002

.اإلفالس
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مخططات االحتيال التي يقوم بها الموظفين

.االختالس ( 1)

بأل إن المنظمات التأي تقأوم بمعأامالت نقديأة تكأون معرضأة لالخأتالس مأن ق

مو ليهأأا وينطأأوي االخأأتالس علأأأى سأأرقة النقأأود، والتأأأي نشأأأت عأأادة مأأأن 

س ويكأأون االخأأتال. المبيعأأات، وذلأأك قبأأل تقييأأدها فأأي السأأجالت المحاسأأبية

ًا فقأأد لأأائعًا نسأأبيًا فأأي الممارسأأات المهنيأأة حيأأث يأأتم تحصأأيل الرسأأوم نقأأد

ييأدها يقوم أمين الصندو  او المس،ول عن التحصيل بإخلأاء النقديأة وعأدم تق

عأد في السجالت المحاسبية او يقأوم فأي وقأت الحأم بحأذف تلأك السأجالت ب

أن يكأأون قأأد تأأم إدخالهأأا فأأي النظأأام وفأأي الممارسأأات الطبيأأة تكأأون معرضأأة

بشأأأأكل خأأأأاص لهأأأأذا النأأأأوع مأأأأن االحتيأأأأال، إذ يأأأأتم تحصأأأأيل مبأأأأالا  أأأأغيرة مأأأأن 

ه ال توجأد المستليد نقدًا والمرضى ليسوا مهتمين بالحصول على ايصاالت ألن

سأتلزم وإنشاء نظم الرقابة الداخلية السأليمة التأي ت. فر ة لالسترداد النقدي

خأاطر إعطاء إيصاالت للعمالء أو تركيب كاميرات المراقبة يمكأن أن يخلأف مأن م

ومأون ببيأع وحتى بالنسبة لتجار التجزئة الأذين يق. االحتيال الناجمة عن االختالس

ي بعأا فل. البضائع نقدًا، فأن السرقة عن طريم االختالس تكون لائعة تماماً 

مأون الحاالت يترك المو لون المتجأر ملتوحأًا بعأد سأاعات العمأل العاديأة ويقو

ات بشأكل بإخلاء المبيعات التي تتم في تلك األوقات بداًل مأن تسأجيل المبيعأ

ألن البيأع  حي  فأي السأجالت المحاسأبية وبالنسأبة للشأركات التجاريأة، فنظأراً 

عنأى وم. انخلا  المخزونإلى ينطوي على تبادل السلع، فأن االختالس ي،دي 

. تذلك، أن هناك انخلاضًا في مجاميع المخزون دون أن يظهر أثره علأى المبيعأا

ومأأن األنأأواع االخأأرة . وفأأي تلأأك الحأأاالت يظهأأر نمأأط معأأين النخلأأا  المخأأزون

لةعمال التأي تكأون عرضأة لالخأتالس هأي خأدمات التأأجير خأارج الموقأع والتأي

وم فالمأأدير قأأد يقأأ. عأأادة مأأا يكأأون فيهأأا لمأأدير الموقأأع الكثيأأر مأأن االسأأتقالل

نعأأبتأأأجير ممتلكأأات نقأأدًا دون إجأأراء القيأأد المحاسأأبي الأأالزم أو دون التقريأأر 
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وفات والتلتأي  العشأوائي فأي الموقأع وربأط مصأر. إيرادات التأجير للمنظمة

ن مثأأل الصأأيانة مأأع إيأأرادات التأأأجير يمأأثالن أسأألوبين لضأأمان الكشأأف المبكأأر عأأ

.هذه المخططات

استخدام لركة وهمية( 2)

ات قد يقوم بعا القيادات داخل المنظمأة، والأذين لأديهم سألطة علأى النلقأ

بإنشأأاء  لأأركات وهميأأة يسأأيطرون عليهأأا ثأأم تقأأوم هأأذه الشأأركات الوهميأأة 

في ويكون مرتكب الجريمة. بإرسال فاتورة للمنظمة عن سلع وخدمات وهمية

اد منصب يمكنه من الموافقأة علأى المصأروفات أو أن لديأه سألطة علأى االفأر

د وعنأأدما يأأتم سأأدا. الأأذين يوافقأأون علأأى المأأدفوعات بالنيابأأة عأأن المنظمأأة

رقة المدفوعات للشركة الوهمية، فأن مرتكب الجريمأة يقأوم بصأورة ناجحأة بسأ

كثيأر والشركات الوهمية االحتيالية سوف تستخدم فأي. األموال من المنظمة

يأان وفأي بعأا األح. أو عنوان السكن كعنوان للشركة ندو  بريد من األحيان 

ين يمكن ان يكون  احب الشركة الوهمية هو الزوج او غيره من األقارع المقرب

ركة لمرتكأأب الجريمأأة، ويمكأأن اسأأتخدام أسأأمائهم أو عنأأاوينهم لتأسأأيم الشأأ

وفأأي كثيأأر مأأن األحيأأان فأأأن مسأأتندات اللأأواتير مأأن هأأذه الشأأركات. الوهميأأة

بيل فعلأأى سأأ. الموثوقيأأة الخا أأة بالشأأركات المشأأروعةإلأأى الوهميأأة تلتقأأر 

تأأم اكتشأأاف اسأأتخدام لأأركة وهميأأة عنأأدما الحأأا سأأكرتير أن عنأأوان: المثأأال

ف الشارع الخاص بالمورد كان هو عنوان منزل رئيسه وفي حالة أخأرا تأم الكشأ

مأن عن االحتيال عندما تمت مالحظة أن اللواتير من أحد الموردين والتأي كانأت

مني لهور بعيأدة كانأت مرقمأة بصأورة متسلسألة وبالتأالي فأإن المعنأى الضأ

اء لذلك هو أن المنظمة الضحية كانت هي العميل الوحيد لهذا المورد وعند إجأر

ويمكأأن للشأأركات . المزيأأد مأأن التحقيقأأات تأأم الكشأأف عأأن المأأورد الأأوهمي

بأأالا الوهميأة فأأي بعأأا األحيأان بيأأع السأألع المشأأروعة للشأركة ولكأأن بسأأعر م

فالشأأأركة الوهميأأأة تقأأأوم بشأأأراء السأأألع التأأأي تحتاجهأأأا المنظمأأأة مأأأن . فيأأأه
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، ويقأوم الشرعيين ثم تقوم بإعادة بيعهأا للمنظمأة بسأعر مبأالا فيأهالموردين 

لسأه  احب الشركة الوهمية بالحصول علأى اللأر  بأين سأعر الشأراء والبيأع لن

د والتحقأأم مأأن قائمأأة المأأوردين والتأكأأ. ويعأأرف هأأذا بمخططأأات التمريأأر النأأاج 

قأد و. من لرعيتهم يمثل وسأيلة فعالأة للكشأف عأن اسأتخدام لأركة وهميأة

كات أزادت اللضيحة المالية لشركة أنرون من وعي الجمهور حول استخدام الشر

م وعلأى الأرغم مأن أن الشأركات الوهميأة تأ. الوهمية الرتكاع عمليات االحتيال

دامها استخدامها من قبل لأركة أنأرون لةغأرا  االحتياليأة، فإنأه لأم يأتم اسأتخ

ركة ويعأأد اسأأتخدام لأأ. لالخأأتالس مأأن الشأأركة، وانمأأا لتزييأأف قوائمهأأا الماليأأة

حيأأث كانأأت اإلدارة، انأأرون للشأأركات الوهميأأة مثأأااًل علأأى االحتيأأال مأأن جانأأب 

.الضحية ليست هي المنظمة بل المستثمرون واألطراف األخرا

.المو لون الوهميون( 3)

أحأأد مخططأأات االحتيأأال الشأأائعة والتأأي تنطأأوي علأأى كشأأوف المرتبأأات هأأو 

بالنسأأأأبة لمأأأأديري المأأأأوارد البشأأأأرية او مأأأأديري الرواتأأأأب لتكأأأأوين مأأأأو لين

ه فأأالمو ف الأأوهمي بينمأأا هأأو فأأي كشأأف المرتبأأات للشأأركة، فإنأأ. وهميأأين

هأذا و. يحصل على أجور بصورة دورية ولكنه ال يعمل في الواقع لصال  الشأركة

يمكأأن ان يكأأون لخصأأًا وهميأأًا أو أحأأد أفأأراد عائلأأة مرتكأأب الجريمأأة وعأأن طريأأم

ي تزوير سجالت المو لين وسجالت المرتبات، تأتم إضأافة مو أف وهمأي فأ

ونظأأأرًا ألن المو أأأف . كشأأأف المرتبأأأات، وبالتأأأالي يحصأأأل علأأأى أجأأأور لأأأهرية

م الوهمي ال يعمل حقًا فأي الشأركة، فليسأت هنأاك وثأائم للعمأل الأذي يقأو

.  به هذا المو ف، وال أيام اإلجازات التي حصل عليها وال تقرير تقييم األداء

.نقص المخزون( 4)

ومأأن المعأأروف أن مرتكبأأي الجريمأأة يقومأأون بإخلأأاء نقأأص المخأأزون عأأن طريأأم

حأدوأ. التالعب إما في سجالت الجرد المسأتمر أو التالعأب فأي الحصأر اللعلأي
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ي اإلجراءات المهمأة للرقابأة الداخليأة هأو اللصأل بأين الواجبأات، ممأا يسأاعد فأ

لأى فع. منع مرتكب الجريمة من التالعب في السأجالت إلخلأاء سأرقة المخأزون

سأأأبيل المثأأأال يمكأأأن التقريأأأر عأأأن أحأأأد األ أأأناف بانأأأه تعأأأر  للكسأأأر او تعأأأر 

ل للهأأأالك وذلأأأك قبأأأل سأأأرقته مأأأن قبأأأل مرتكأأأب الجريمأأأة وبالتأأأالي يأأأتم تعأأأدي

اعة يتم السجالت قبل السرقة اللعلية لصنف المخزون وفي الحاالت األكثر فظ

اسأأأتبدال أ أأأناف المخأأأزون بصأأأناديم فارغأأأة ممأأأا يعطأأأي  أأأورة خادعأأأة بوجأأأود 

.مخزون وهذا ما حصل في لركة كريزي إدي

تلشأيًا، والمو لين، وإن لم يكأن ماإلدارة يتض  من األمثلة السابقة أن احتيال 

ة فأنأأه يمكأأن ان يكأأون لأأه لثأأار مأأدمرة علأأى السأأمعة وأحيانأأًا علأأى بقأأاء الشأأرك

عأأادة مأأا يكأأون مسأأتمرًا علأأى اإلدارة وعأأالوة علأأى ذلأأك فأأإن احتيأأال . والمراجأأع

وعلأى الأرغم مأن إخلأاء االحتيأال بطريقأة ذكيأة، فأأن العديأد مأن. مدا سأنوات

مأن وال ينبغأي تجاهأل الشأكاوا. المو لين كانوا على دراية بمخطط االحتيأال

يأأأة المأأأو لين السأأأابقين باعتبارهأأأا انتقاميأأأة، ولكأأأن البأأأد مأأأن ممارسأأأة العنا

.المهنية الواجبة من قبل المراجع الداخلي
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إبراهيم الليلي:         الكاتب



105

اجعين منذ والدة مهنة المراجعة الداخلية الحديثة بتأسيم المعهأد الأدولي للمأر

م ، والمهنأأة لأأم تواجأأه أي تعأأديل أو ابتكأأار جأأوهري 1941عأأام ( (IIAالأأداخليين

يغيأأأأر مأأأأن طبيعتهأأأأا وأولوياتهأأأأا، فقأأأأد بأأأأدأت علأأأأى أسأأأأاس المراجعأأأأة الماليأأأأة 

ات أن تأأم إ أأدار إطأأار الرقابأأة الداخليأأة بواسأأطة لجنأأة المنظمأأإلأأى والمحاسأأبية 

.م 1992سبتمبر في (  (COSOتريدوايالراعية للجنة 

أ أدر الكأونغرس األمريكأي ( م 2002تحديدًا في عأام ) وبعدها بعشر سنوات 

حمايأأة المسأأتثمرين وتعزيأأز اإلقأأرارات بهأأدف (  (SOXاوكسأأليسأأاربينزقأأانون 

لتأي المالية من الم،سسأات وتجنأب االحتيأال المحاسأبي، فخأالل هأذه اللتأرة ا

عقأود مأن تأسأيم المعهأد الأدولي للمأراجعين الأداخليين ، 6امتدت ألكثأر مأن 

بية كانت مهنة المراجعة الداخلية مقتصأره فقأط علأى الجوانأب الماليأة والمحاسأ

محاسأبية والتشغيلية ، ومأع تحأول غالبيأة الشأركات ألتمتأة العمليأات الماليأة وال

كانأأأت هنأأأاك حاجأأأة ماسأأأة لمراجعأأأة والتأكأأأد مأأأن سأأأالمة العمليأأأات المتعلقأأأة 

نشأأت وبأذلك ( Electronic Data Processing)بالمعالجأة اإللكترونيأة للبيانأات 

.مراجعة تقنية المعلومات 

ليأة ، في وقتنا الحاضر ، أ بحت هناك تحديات كبيرة تواجأه مهنأة المراجعأة الداخ

اية الثأورة االبتكار، وبدإلى وذلك تزامنًا مع حدة المنافسة بين الشركات والحاجة 

الصأأأناعية الرابعأأأة حيأأأث التقنيأأأات الجديأأأدة التأأأي غيأأأرت مأأأن طبيعأأأة األعمأأأال 

ات وتعقيأأأداتها ، كتقنيأأأات الأأأذكاء اال أأأطناعي المتطأأأورة، والروبوتأأأات، وتقنيأأأ

ياء وغيرهأا البلوك تشين، والتقنيات المالية والمدفوعات الرقمية وإنترنت األل

ا يزيأأد مأأن التقنيأأات الحديثأأة التأأي تشأأكل العمأأود اللقأأري لغالبيأأة األعمأأال ، ممأأ

.من أهمية اإللمام بضوابطها والمخاطر المصاحبة لها وكيلية الحد منها 
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ت مهنأأة المراجعأأة الداخليأأة متسأأارعة التطأأور ، ومواكبأأة لمأأا يسأأتجد مأأن تطأأورا

ونهضأأأأة اقتصأأأأادية وتقنيأأأأة فأأأأي لأأأأتى المجأأأأاالت ، وكمأأأأا ألأأأأارت الدراسأأأأات 

( الرقمأأأي)واألبحأأأاث الحديثأأأة فأأأي هأأأذا المجأأأال بأأأأن التسأأأارع والتطأأأور التقنأأأي 

زت مخاطر األمن السيبراني هي أحد أبرز التطورات الحديثة التأي ركأإلى إضافة 

إن عليها هذه المهنة ، والتي تتطلب معرفة ووعأي تأام بجوانبهأا ، وبأال لأك فأ

.هذا التطور الكبير زاد من أهمية مراجعة تقنية المعلومات 

إن نجأأا  إدارات المراجعأأة الداخليأأة وتحقيأأم أهأأدافها بكأأل كلأأاءة مرهأأون بمأأدا 

الرقمأي فاعلية وكلاءة مواكبة التحديات التي نعيشها والتي من أبرزها التحول

انأب زيأادة االهتمأام بالجوإلأى والتطورات الحديثة على طبيعة األعمال ، إضأافًة 

 Continuous)المتعلقة بتحليل البيانات وتلعيل منهجيات المراجعة المسأتمرة 

Auditing)، أن إدارات المراجعأأة الداخليأأة سأأوف تواجأأه إلأأى وهنأأا تجأأدر اإللأأارة

تحأأأديات كبيأأأرة جأأأدًا فأأأي مواكبأأأة هأأأذه التغيأأأرات والتطأأأورات الكبيأأأرة ، وهأأأذا 

لتكأون يستوجب االهتمام بالتطوير المستمر واللعال لمواكبة تطور األعمال ،

مة بشأأكل  إدارات المراجعأأة الداخليأأة قأأادرة علأأى مواكبأأة هأأذا التحأأول ، ومسأأاه 

.فعال في إضافة قيمة للمنظمة وتحقيم أهدافها بكلاءة عالية 
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المراجعةإداراتتواجهسوف
اً جدكبيرةتحدياتالداخلية

التغيراتمواكبةفي
ةالواقعالكبيرةوالتطورات

المعلوماتتقنيةمجالفي
.ةالحديثالتقنيةوالمجاالت
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اع زهراء المعلم                 تهامي النجار :      الُكتم
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إلدارة ية على مر السنين  تطور األمأن السأيبراني ليصأب  أحأد التحأديات الرئيسأ

أبعأأأد مأأأن إلأأأى السأأأيبرانيةتمتأأأد المخأأأاطر . 1المخأأأاطر فأأأي أغلأأأب المنظمأأأات 

تأأي اضأأطراع العمليأأات التجاريأأة بأكملهأأا، والإلأأى خروقأأات البيانأأات ، وقأأد تصأأل 

توقعأأأت أحأأأد األبحأأأاث أن تزيأأأد تكللأأأة . 4تكلأأأف المنظمأأأات مليأأأارات الأأأدوالرات 

، 2019تريليأأأون دوالر فأأأي عأأأام 2.1إلأأأى ( السأأأيبرانية) الهجمأأأات اإللكترونيأأأة 

، ووجأأد بحأأث 32015وهأأي تمثأأل أربعأأة أضأأعاف التكللأأة المتوقعأأة فأأي عأأام  

٪ مأأأن المنظمأأأات التأأأي لأأأملها البحأأأث  أأأنلت المخأأأاطر 79عأأأالمي لخأأأر أن 

. 4السيبرانية كواحدة من أكبر خمسة مخاطر تتعر  لها هذه المنظمات 

إدارة يلعأأب نشأأاط التأأدقيم الأأداخلي دوًرا هامأأًا فأأي مسأأاعدة المنظمأأات علأأى 

هأأأأذه المخأأأأاطر السأأأأيبرانية مأأأأن خأأأأالل تقأأأأديم ضأأأأمان موضأأأأوعي و مسأأأأتقل 

دارة اإلالعليأأا ومجلأأم اإلدارة للضأأوابط  الرقابيأأة الحاليأأة والمطلوبأأة ومسأأاعدة 

. 2على فهم المخاطر المختللة المرتبطة بالعالم الرقمي الجديد 

:قوا الخطر السيبراني

:التقني التقدم .1

جتمأاعي اإلنترنت ، الهواتف الذكية ، السحابة اإللكترونية ، و مواقأع التوا أل اال

.2هي منصات موجهة للمشاركة بشكل طبيعي

: جديدة(  (Business Modelsأعمال نماذج .2

اإلستثمار في الخأارج ،( (outsourcingكالتعهيدمع  هور نماذج أعمال جديدة 

Offshoring))،2والعمل عن بعد ، تحولت معها الرقابة التشغيلية  .

:نمو حجم البيانات .3

ن ، الزيادة فأي حجأم بيانأات العمأل مثأل بيانأات العمأالء ،المأوردين ، والمأو لي

.2ائيةزادت من متطلبات حماية هذه البيانات واإلمتثال لمختلف األنظمة القض

:قرا نة اإلنترنت .4

يبحأأأث قرا أأأنة اإلنترنأأأت باسأأأتمرار عأأأن طأأأر  جديأأأدة الختأأأرا  أنظمأأأة العمأأأل 

.  2الحالية
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( : نموذج خطوط الدفاع الثالثة)خطر األمن السيبراني إدارة 

نمأأوذج معهأأد المأأدققين الأأداخليين حأأدد ثالثأأة خطأأوط للأأدفاع وهأأي الرقابأأة 

كخأأطاإلدارة اإلداريأأة كخأأط أول، ومراقبأأة المخأأاطر وأدوار الرقابأأة التأأي وضأأعتها 

. ثان، والتوكيد المستقل كخط ثالث 

ا تلعب خطوط الدفاع دوًرا مهًما في نظام حوكمة المنظمات ، ولكي نضأع هأذ

ط المعلومأأات فأأي الخأأتقنيأأة النمأأوذج فأأي سأأيا  األمأأن السأأيبراني ، سنضأأع 

األول ، وأمأأأن المعلومأأأات فأأأي الخأأأط الثأأأاني ، والمراجعأأأة الداخليأأأة فأأأي الخأأأط 

ر تعمل هذه الخطوط الدفاعية مجتمعة علأى حمايأة المنظمأة مأن مخأاط. الثالث

.1األمن السيبراني

خأأأط الأأأدفاع األول يتمثأأأل فأأأي مأأأالك العمليأأأات التجاريأأأة ، فأأأي هأأأذا السأأأيا  -

عأأأن المسأأأ،ولة (  (ITالمعلومأأأاتيشأأأمل وحأأأدات األعمأأأال ويركأأأز علأأأى تقنيأأأة 

.1والضوابطاألنظمة والعمليات والبنية التحتية للبيانات والمخاطر 

ت خط الدفاع الثاني يتمثل في و يلة أمن المعلومأات وهأي عأادة تكأون تحأ-

، وهأأأم مسأأأ،ولون عأأأن التنليأأأذ 2إلأأأراف كبيأأأر مأأأو لي أمأأأن المعلومأأأات

إذا المخأأاطر ، بنأأاء الضأأوابط الرقابيأأة الالزمأأة ، ور أأد مأأاإدارة اللعلأأي لعمليأأات 

د كانأأت هأأذه الضأأوابط تعمأأل بشأأكل  أأحي  ، واتخأأاذ اإلجأأراءات التصأأحيحية عنأأ

ي الحاجة ، كما أنهم مس،ولون عن تصميم سياسأات وإجأراءات األمأن السأيبران

.5للمخاطرور د الم،لرات الرئيسية 

راني مأن خط الدفاع الثالث يتمثل في  التأكيد المسأتقل لجهأود األمأن السأيب-

ذ خطأي يتحمل التدقيم الداخلي مس،ولية ضمان تنليأ. خالل التدقيم الداخلي

، ويلعبون دوًرا مهًما فأي تقيأيم وتحديأد5الدفاع األول والثاني لمس،ولياتهما 

نأأأةلجإلأأأى طأأأر  تحسأأأين األمأأأن السأأأيبراني للمنظمأأأة وإبأأأالع نتأأأائج التأأأدقيم 
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ي المعلومأات فأتقنيأة ،  كما يقومون بتقييم أ أول 2اإلدارةالتدقيم ومجلم 

ة عهأأدة المسأأتخدمين كأأأن يكأأون لأأدا المسأأتخدمين حقأأو  الو أأول المعتمأأد

.5وأن ال يقومو بتثبيت أي برامج مشبوهة 

دور التدقيم الداخلي في األمن السيبراني

  فأأي تشأأامبرز  أوضأأ/ الأأرئيم التنليأأذي لمعهأأد المأأدققين الأأداخليين السأأيد 

:خمم خطوات دور المراجعين الداخليين في األمن السيبراني وهي 

الحماية: أواًل 

العليأأأأأا فأأأأأي  أأأأأياغة اإلدارة واإلدارة يسأأأأأاعد المراجعأأأأأون الأأأأأداخليون مجلأأأأأم 

تقنيأأأأةاسأأأأتراتيجية وسياسأأأأة األمأأأأن السأأأأيبراني كجأأأأزء مأأأأن برنأأأأامج حوكمأأأأة 

ة المعلومأأات ، عأأالوة علأأى ذلأأك  فأأإنهم يقومأأون بتقيأأيم المخأأاطر السأأيبراني

.6واختبارات الضوابط وخطط األمن السيبراني

الكشف: ثانيًا 

يين عنأأد تقيأأيم المخأأاطر والضأأوابط السأأيبرانية  ، يجأأب علأأى المأأدققين الأأداخل

يأأة والمجلأأم بالتهديأأدات ومأأواطن الضأأعف وفعاليأأة الحلأأول الحالاإلدارة  إبأأالع 

ذلأأأك مأأأن المهأأأم للمأأأراجعين إلأأأى للتغلأأأب علأأأى هأأأذه التهديأأأدات ، باإلضأأأافة 

كل الأأداخليين اسأأتخدام طأأر  تحليأأل واسأأتخراج البيانأأات لمراقبأأة المخأأاطر بشأأ

.6أفضل واكتشاف أي مشكلة أمنية 

استمرارية األعمال: ثالثا 

تقأل المخأاطر لأن (  (Business Continuity Planاألعمأالبدون خطة استمرارية 

ت السيبرانية، لذلك  يجأب علأى المنظمأات  أياغة الخطأة مأن خأالل وضأع إجأراءا

ت إيقأأاف العمليأأأاإلأأأى للتعامأأل مأأع السأأأيناريوهات المختللأأة التأأأي قأأد تأأ،دي 

.6التجارية 
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التلاعل: رابعًا 

تمالأأيًا مأأع خطأأة اسأأتمرارية االعمأأال ، يجأأب علأأى المنظمأأات أيًضأأا وضأأع خطأأة

الأة األزمات بحيث يتم تدريب كل فرد في المنظمة على أداء دوره فأي حإلدارة 

مواجهأأأة أي خأأأر  أمنأأأي ، وسأأأيقوم المأأأدققون الأأأداخليون بتقيأأأيم مسأأأتقل 

. 6لكيلية استجابة المنظمة لهذا الحدث

التحسين: خامسًا 

ون بعأأد قيأأام المأأدققين الأأداخليين  بلحأأص جهأأود األمأأن السأأيبراني ، سأأيقوم

المنظمأأة مأأن خأأالل التعبيأأر عأأن رأيهأأم فأأي تلأأك الجهأأود ، وإلأأى بإضأأافة قيمأأة 

مر مراجعأأة سياسأأات وإجأأراءات واسأأتراتيجيات األمأأن السأأيبراني بشأأكل مسأأت

.6إلعداد المنظمة للرد على أي هجوم أمني في المستقبل 

المهارات المطلوبة من المراجعين الداخليين

ن لكي ت،دي المراجعة الداخلية دورها فأي إجأراء التقييمأات الالزمأة لجهأود األمأ

ون ومأع ذلأك ، قأد يكأ. تعزيز مهاراتها في هذا المجالإلى السيبراني ، ستحتاج 

مأأن الصأأعب فأأي بعأأا الحأأاالت العثأأور علأأى الكلأأاءة المهنيأأة الصأأحيحة التأأي

ة تمتلأأك المهأأارات اللنيأأة المناسأأبة، لأأذلك قأأد يكأأون البحأأث عأأن مأأزودي خدمأأ

.1خارجيين حاًل ضرورًيا لتوسيع قاعدة مهارات المراجعة الداخلية

أو وسواء اختارت المراجعة الداخلية تطوير مهاراتها في مجال األمأن السأيبراني

ث تطأأوير خبراتهأأا فأأي ثأأالإلأأى البحأأث عأأن كلأأاءات خارجيأأة ، فإنهأأا سأأوف  تحتأأاج 

:مجاالت رئيسية 

النظمإدارة : أواًل 

عأر  يشمل ذلك فهم قواعد البيانأات والخأوادم والتطبيقأات التأي يمكأن أن ت

لأك للهجمات السيبرانية ألنه بدون هأذا اللهأم ، سأيكون مأن الصأعب مراجعأة ت

.  1األنظمة
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تصميم الشبكات وتكوين النظام: ثانيًا 

. ةكلأأأاءات ذو معرفأأأة بشأأأبكات متنوعأأأإلأأأى التأأأدقيم الأأأداخلي بحاجأأأة للو أأأول 

 Access Control)الأتحكم فأي الو أول وقأوائم (  (Firewallsالحمايأةجأدران 

Lists   ) إلى الشبكةفي الو ول والتحكمNetwork Access Control)  ) هأي

.1حلول للحماية والكشف التي تم تكوينها كجزء من الشبكة

تطوير البرمجيات: ثالثًا 

ألأأأخاص ذو معرفأأأة بتطأأأوير إلأأأى مأأأن الضأأأروري للمراجعأأأة الداخليأأأة الو أأأول 

.1البرمجيات و لغات البرمجة
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النوخذة محمود :         الكاتب

الم،سم، أودت أرابيا المدير 
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دما تجهأل ربما كان اللوز بالو يلة التي تحلم بها أمرا  عبا، وتأزداد  أعوبته عنأ

.ما يتطلع إليه أرباع العمل من سمات في المتقدمين لشغل الو يلة

را ويشأأهد عأأالم التو يأأف، فأأي الشأأركات الكبأأرا والصأأغرا علأأى السأأواء، تغيأأ

لكأأأن ثمأأأة عنصأأأرا أساسأأأيا ال يمكأأأن التقليأأأل مأأأن لأأأأنه، وهأأأو.سأأأريع الأأأوتيرة

."المقابلة الشخصية"

( عأأةالمراج)إجأأراءات التو يأأف ومنهأأا المقابلأأة الشخصأأية فأأي لأأركات التأأدقيم 

يل تخضع لمعايير متقدمة وموحدة تم وضعها مأن الشأركة األم مأع مراعأات تعأد

ي بعأأا الممارسأأات واألسأأئلة بمأأا يتوافأأم مأأع المجتمعأأات المحافظأأة خا أأة فأأ

.منطقتنا

مأن مثال، اذا كان اللباس الرسمي في الشركة األم هأو البدلأة وربطأة العنأم ف

الصأأعب جأأدا فأأر  هأأذا اللبأأاس علأأى المجتمعأأات المحليأأة ولكأأن يطلأأب مأأن 

م الأأزي الأأوطني المتعأأارف، وهكأأذا، وعأأادة  أأبا مأأو لي الشأأركة المأأواطنين لل

يأأة يشأأار لموا أألات لبأأاس العمأأل  أأراحة فأأي السياسأأات واالجأأراءات التنظيم

.الخا ة بالمكتب المحلي

ة كأأأذلك فأأأي المقابلأأأة الشخصأأأية يكأأأون التركيأأأز علأأأى األمأأأور المهنيأأأة البحتأأأ

ين أو السياسأة واالبتعاد قدر اإلمكان عن األسئلة المثيرة للجدل، المتعلقة بالأدي

.وما لابه ذلك

يكأون التركيأز  Associate Auditorالداخلي ( المراجع)بالنسبة لو يلة المدقم 

عأأادة علأأى مهأأارات التوا أأل و فأأر  العمأأل وأيضأأا التكأأوين المهنأأي أو لنقأأل 

ابأأة التطأأوير الأأذاتي المسأأتمر، وال يتوقأأع منأأه أن يقأأود مهمأأة المراجعأأة وال كت

....تقرير المهمة فضال عن قيادة اجتماع أو تدريب زمالئه 

نأا مأع يتوقع منك كمدقم داخلي أن تكون مسأتمعا جيأدا، ومتحأدثا لبقأا ومتعاو

فريأأم العمأأل وأن تعمأأل تحأأت الضأأغوطات وسأأاعات عمأأل قأأد تلأأو  المعأأدل 

...الطبيعي
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ك كأن لأذل.. بصورة عامة، قد يطلب منك في بداية المقابلة التحدث عن نلسك

يع كما أنت وتحدث بصأد  ولكأن ركأز علأى المواضأيع العامأة وابتعأد عأن المواضأ

.المثيرة للجدل

رة األمأأور التاليأأة قأأد تسأأأل عنهأأا فأأي المقابلأأة بطريقأأة مبالأأرة أو غيأأر مبالأأ

ي وفيمأأا يلأأي األسأأئلة المتوقعأأة مأأع األجوبأأة المقترحأأة علمأأا بأنهأأا وجهأأة نظأأر

!الشخصية وال يشترط أن تكون أجوبة مثالية

ماذا تعرف عن نشاط التدقيم الداخلي؟ : الس،ال األول

ة نشأأأاط مسأأأتقل وموضأأأوعي لتحسأأأين عمليأأأات الم،سسأأأ: الجأأأواع المختصأأأر

.وإضافة قيمة للعميل

كيف يكون المدقم الداخلي مستقال؟: الس،ال الثاني

اإلدارة لأم للجنأة التأدقيم التابعأة لمج( أي يرفأع التقأارير)يتبأع و يليأا : الجواع

.المدير العام للشركة( الحضور و االنصراف، االجازات، الخ)ويتبع اداريا 

كيف يكون موضوعيا؟ : الس،ال الثالث

.يكون رأيه غير متحيز وال يتأثر برأي اتخرين: الجواع

كيف يضيف قيمة؟: الس،ال الرابع

من خالل خبرته واطالعه على األنظمة واالجراءات وأفضل الممارسات: الجواع

ر من جهأة المدقم يقوم بتقديم استشارات ألكث: في المجاالت المختللة، مثال

مأة ويطلأع علأى مختلأف أنظ. لركات، بنوك، مصانع، الأخ: في قطاعات مختللة

ه سأأير العمأأل هنأأاك وبالتأأالي لديأأه كأأم كبيأأر مأأن المعلومأأات ويسأأتخدم حكمأأ

.المهني ويرفع تو ياته بتحسين العمل
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الصلات في المدقم الداخلي؟ /ماهي أهم  لة: الس،ال الخامم

ريكا موردا موثوقأا وأمينأا ولأ( الجهة موضع التدقيم)أن يعتبره العميل : الجواع

سأأاعده اسأأتراتيجيا يسأأاعد العميأأل فأأي تحسأأين العمليأأات ويضأأيف لأأه قيمأأة وي

.الوحدة وبالتالي أهداف الم،سسة/اإلدارةفي تحقيم أهداف 

ماللر  بين المدقم الداخلي والخارجي؟: الس،ال السادس

الجأأأواع ، المأأأدقم الأأأداخلي يضأأأيف قيمأأأة للعميأأأل ويسأأأاهم فأأأي تحسأأأين 

العمليأأات وتحقيأأم أهأأداف الم،سسأأة وهأأو مو أأف مأأن داخأأل الم،سسأأة أمأأا 

المأأدقم الخأأارجي يقأأوم بإعطأأاء رأي مهنأأي محايأأد عأأن  أأحة وسأأالمة القأأوائم 

.والبيانات المالية وهو من خارج الم،سسة

لماذا اخترت التقدم لو يلة مدقم؟ : الس،ال السابع

أنأأا أحأأب مهنأأة التأأدقيم وأحأأب أن أتعلأأم كأأل مأأا هأأو جديأأد فأأي هأأذه : الجأأواع

و المهنأأة الجميلأأة وأكتسأأب مهأأارات مهنيأأة وحياتيأأة وأفضأأل مكأأان للأأتعلم هأأ

!لركات التدقيم

لماذا لركات التدقيم أفضل مكان للتعلم؟: الس،ال الثامن

ألنهأأأأا لأأأركات مهنيأأأأة تسأأأتقطب أفضأأأأل المأأأوارد البشأأأأرية وتقأأأأوم : الجأأأواع

ل بتأهيلهأأأا وتأأأدريبها وتطويرهأأأا اسأأأتنادا لخبراتهأأأا الطويلأأأة المتراكمأأأة وأفضأأأ

مأالء وأيضا ألنك تجأد فأي لأركات التأدقيم ز. الممارسات في السو  العالمية

ي عمل مأن مختلأف الثقافأات ومختلأف الجنسأيات واألعأرا  واللغأات أي أنأك فأ

.مكان واحد تتوا ل مع مختلف التجارع والخبرات وتتعلم منها

؟هل تقبل العمل بعد ساعات الدوام الرسمي ولماذا: الس،ال التاسع 

زمأة ملت-التي أنا جأزء منهأا-نعم أقبل العمل ألنني أ من بأن الشركة : الجواع

نمأأي مواعيد نهائية لتسليم تقاريرها للعمالء وأنأا كمأدقم جأزء  deadlinesع
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فريأأم العمأأل الأأذي يمثأأل الشأأركة ويحأأافا علأأى سأأمعتها فأأي السأأو  والتأأي

هي أهم ما تملك

هأل تقبأل العمأل فأي مهمأات خأارج منطقتأك أي أن المهمأة : الس،ال العالأر 

تتطلب السلر داخل البلد أو ربما خارج البلد؟ 

نعأأم أقبأأل فأأذلك جأأزء مأأن طبيعأأة العمأأل وأيضأأا يعتبأأر ذلأأك فر أأة لأأي: الجأأواع

.للتعلم واكتساع خبرات جديدة

ماهي نقاط قوتك؟: 11الس،ال رقم 

حأأأأب الأأأأتعلم والتطأأأأور ومشأأأأاركة خبراتأأأأي وتجأأأأاربي مأأأأع اتخأأأأرين : الجأأأأواع

لمساعدتهم في تحقيم أهدافهم

ما هي نقاط ضعلك؟-12الس،ال رقم 

وهأأذا قأأد  perfectحر أأي الشأأديد علأأى أن يكأأون أدائأأي لعملأأي : الجأأواع

.يسبب لي بعا القلم وي،ثر على  حتي

سنوات من اتن؟5كيف ترا نلسك بعد : 13الس،ال رقم 

أرا نلسي مدير تدقيم قادر على قيادة فريأم عمأل واإللأراف علأى: الجواع

!مهمة تدقيم من األلف للياء

كم تتوقع الراتب؟: 14الس،ال رقم 

أيطبعأأا األرقأأام تقريبيأأة، )ريأأال 6,000إلأأى 4,000أتوقأأع الراتأأب بأأين : الجأأواع
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ي يلتر  أن تقع ضمن معدل السو  وأعلى من الحد األدنى لقانون العمل فأ

(.الدولة

هل لديك أي أسئلة؟: 15رقم الس،ال 

نعأأم، أريأأد أن أستلسأأر عأأن بأأرامج تأأدريب وتطأأوير المأأو لين وعلأأى: الجأأواع

لأأهادة الزمالأأة )األخأأص البأأرامج التأأي تأأ،هلني للحصأأول علأأى لأأهادات مهنيأأة

(.في مجال التدقيم

فأأأي النهايأأأة، الأأأكرهم التاحأأأة اللر أأأة لأأأك لحضأأأور المقابلأأأة ولقأأأاء ألأأأخاص 

.  محترفين وأ حاع خبرة وأيضا لوقتهم الثمين
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إكرام فالته: الكاتبة
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م  بأأأدأ بوضأأأع معأأأايير 1941منأأأذ أن تأسأأأم معهأأأد المأأأدققين الأأأداخليين فأأأي 

عمأل وإرلادات تنليذية للمهنة  وهي في حال تحديث مسأتمر لضأمان سأير ال

ن داخل إطار عملي واض  ومتين، وال يتعار  ذلك مأع حاجأة المأراجعين الأداخليي

رة فقأد بأات ضأرو. تطوير مهاراتهم جأراء التقأدم الحا أل فأي بيئأة األعمأالإلى 

ل ملحأأأة ليصأأأبحوا قأأأادرين علأأأى مجابهأأأة التحأأأديات وتنليأأأذ مهأأأام التأأأدقيم داخأأأ

.  منظمات متقدمة إعتمدت على األتمتة في معظم عملياتها

مأأزيج متأأوازن مأأن المهأأاراتإلأأى فأأالمراجعون الأأداخليون اللأأاعلون اليأأوم بحاجأأة 

وا مأأن ؛ ليتمكنأأ" المهأأارات الناعمأأة"التقنيأأة وغيأأر التقنيأأة ؛التأأي يطلأأم عليهأأا 

إضأأأأافة قيمأأأأة للمنشأأأأأة مأأأأن خأأأأالل أنشأأأأطة اللحأأأأص والتأكيأأأأد أو األنشأأأأطة 

جعيين التأأي يأأرتبط تقأأديمها بلهأأم بيئأأة األعمأأال و إمأأتالك المأأرا. اإلستشأأارية

ابم فأي السأ. الداخليين المهأارات المطلوبأة لتنليأذ خططهأم المدروسأة بنجأا 

كأأان هنأأاك إعتقأأاد بأأأن المهأأارات الناعمأأة هأأي سأأمة لخصأأية ومأأن الصأأعب أن 

ا يكتسأأأبها اللأأأرد مأأأن خأأأالل التأأأدريب و تنليأأأذ المهأأأام فأأأي محأأأيط العمأأأل، لأأأذ

توجهأأأت المعاهأأأد التدريبيأأأة اليأأأوم بتقأأأديم بأأأرامج تأأأدريب وور  عمأأأل تنمأأأي

محأط المواهب الناعمة لللأرد لقناعتهأا التامأة بجأدوا إكتسأابها، وألنهأا أ أبحت

م فريأأإلأأى أنظأأار المأأدراء و التنليأأذيين عنأأد الرغبأأة فأأي إضأأافة أعضأأاء فأأاعلين 

تأي فإمتالك العلم والمعرفة والمهارات التقنية دون إمأتالك األدوات ال. العمل

حجأر تو لها في مهام العمل ومشاركتها مع أعضأاء اللريأم بمرونأة وسالسأة ي

.  نلعها ويقلل من قيمتها

ن م أجأأرا المركأأز التنليأأذي لتأأدقيم الحسأأابات فأأي معهأأد المأأدققي2012عأأام 

(. 1)الأأداخليين دراسأأته علأأى عأأدد مأأن المأأدراء التنليأأذيين ومراجعأأي الحسأأابات 

ومأن أهأأداف الدراسأة معرفأأة المهأأارات التأي يبحأأث عنهأا المأأدراء التنليأأذيون و

مراجعأأأي الحسأأأابات فأأأي األلأأأخاص الأأأذين سأأأيعملون ضأأأمن فريأأأم المراجعأأأة، 

:ولخصت الدراسة التالي
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% .72التلكير التحليلى و النقدي  بنسبة -

% .57مهارات التوا ل االجتماعي بنسبة -

% .49المعلومات بنسبة تقنية مهارات -

% .49المخاطر بنسبة إدارة -

% .43اللطنة التجارية بنسبة -

مهأارات ومن الواض  أن المدراء التنليذيين يبحثأون عأن الشأخص الأذي يمتلأك ال

بأأر مأأن الناعمأأة كأأالتلكير التحليلأأي و النقأأدي و القأأدرة علأأى التوا أأل بشأأكل أك

المعلومأأأات و الحأأأم تقنيأأأة الشأأأخص الأأأذي يمتلأأأك القأأأدرة علأأأى التعامأأأل مأأأع 

.المخاطر و التعامل مع بيئة العمل التجاريةإدارة التجاري في 

ُتخأرج كما يو ي األكاديميون في الوقأت الحأالي علأى تطأوير منأاهج التعلأيم ل

مأأأراجعين مأأأ،هلين مكتسأأأبين لعأأأدد مأأأن المهأأأارات و السأأأمات بجانأأأب العلأأأوم 

مراجأأع مأأرن ومأأتمكن قأأادر علأأى إلأأى ألن القأأرن الحأأالي فأأي حاجأأة . والمعأأارف

 ,Roslina & Othersووفقًا لرستطالع الأذي أجرتأه  . مواكبة العولمة والتطور

أكاديمي وخبير في ثالث جامعات لمعرفة أهأم المهأارات 26على (   (2) (2019

أهأم بيئأة العمأل كمراجأع، أسأتنتجت أنإلأى التي يحتاجها الطالب قبأل الأدخول 

ل، مهأارة التوا أ: المهارات التي يحتاجهأا الخأريج لبدايأة مشأواره الأو يلي هأي

.القيادة ، التنسيم ، التلكير الناقد و التحليلي، العمل برو  اللريم

لمراجأأع فسأأد اللجأأوة الحا أألة بأأين مخرجأأات التعلأأيم ومأأا تتطلبأأه بيئأأة العمأأل ل

ستسأهل إنخأراط المراجأع المبتأدي  Roslinaبتطوير مناهج التعلأيم كمأا أو أت 

سأاس بالمحترفين في مجاله في السنوات األولى وتكسأبه الثقأة التأي هأي أ

.  التغلب على التحديات التي تواجه كل مراجع في بداية حياته المهنية

عنأد فمشوار التطوير وإكتسأاع المهأارات الجديأدة للمراجأع الأداخلي ال يتوقأف

هأد لأذا وضأع  مع. حد معين ألن بيئة األعمال في تطأور مسأتمر يومأًا تلأو األخأر

ضمن اإللتزامات( 1230: معيار التطوير المهني المستمر)المراجعين الداخليين 
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ل التأأأي علأأأى مأأأدراء التأأأدقيم التنليأأأذيين مراقبأأأة تنليأأأذها وتطويرهأأأا بشأأأك

مأأة حتأأى تسأأتمر فاعليأأة إنجأأازاتهم وإضأأافة قي. مسأأتمر لجميأأع أعضأأاء اللريأأم

ال بأأن  (  Plant & Others, 2019) (3)ويو أي. للمنشأأة علأى المأدا البعيأد

يير تقتصأأأر بأأأرامج التعلأأأيم المسأأأتمر للمأأأدققين الأأأداخليين علأأأى معرفأأأة معأأأا

ل البأأد المراجعأأة الداخليأأة و اإلرلأأادات التنليذيأأة لتطبيقهأأا فأأي بيئأأة العمأأل، بأأ

عتبأر من مزجها ببرامج تطور كاًل من المهارات التقنية و المهارات الناعمأة التأي ت

مأع .أكبر داعم للنجا  وتحقيم اإلنجاز المتوقأع مأن العمأالء فأي الوقأت الحأالي 

د بيئأة أنه من المتوقع أن تواجه مثل هذه التو يات العديد من التحأديات كتعقيأ

ًا إال أن تطبيقهأأا أ أأب  أمأأرًا ملحأأ. اإلدارةالأأتعلم ، قلأأة المأأوارد، إخأأتالف أنمأأاط 

. ل للمراجأأع حتأأى يأأتمكن مأأن تحقيأأم مسأأتوا اإلنجأأاز المتوقأأع مأأن قبأأل العميأأ

مراجأأأع داخلأأأي مأأأن ذوي الخبأأأرة 65ومأأأن خأأأالل إستقصأأأاء تأأأم توزيعأأأه علأأأى 

ى أن وبمسأأتويات و يليأأة متعأأددة مأأن بيئأأة التأأدقيم الأأداخلي تأأم اإلجمأأاع علأأ

لحأأالي أبأأرز المهأأارات الناعمأأة التأأي تتطلبهأأا بيئأأة التأأدقيم الأأداخلي فأأي العصأأر ا

، الأأذاتإدارة المرونأأة وسأأرعة التكيأأف، مهأأارات التوا أأل، التلكيأأر الناقأأد، : هأأي

.الوقتإدارة العمل برو  اللريم الواحد، و 

اإلداريأة كما أن نائب المدير التنليذي للتأدقيم بمعهأد تأدريب نظأم المعلومأات

Murock, 2019) (4)  ) أن نجأا  المراجأع الأداخلي و إمتثالأه المهنأي يأرتبط يأرا

:نجا بإجراءات البد من تنليذها أثناء عملية التدقيم وأطلم عليها ملاتي  ال

اط القأأوة ثقأأة المراجأأع بنلسأأه فأأي بيئأأة العمأأل الجديأأدة ُتبنأأى بأأالتركيز علأأى نقأأ

كيأف إتقان مهارة التإلى عند المراجع و تعزيز نقاط الضعف و تطويرها باإلضافة 

.  مع بيئة العمل واإلستمرار في التطوير والتركيز على الجوانب اإليجابة

رد بنأأاء العالقأأات والتوا أأل مأأع الأأزمالء داخأأل بيئأأة العمأأل مهمأأة جأأدًا تجعأأل اللأأ

ن كمأا ا. ملعم بالنشاط إن حرص على إحاطة نلسه بأزمالء محلأزين وطمأوحين

يأل اإلنخراط بمجتمع العمل يمكن المراجع من فهأم األنشأطه والقأدرة علأى تحل
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اء أداء معرفأة الشأخص الصأحي  وكيليأة التعامأل معأه أثنأإلأى المخاطر باإلضأافة 

. معرفأأأة المعلومأأأات الدقيقأأأة غيأأأر المبالأأأرةإلأأأى عمليأأأة التأأأدقيم عنأأأد الحاجأأأة 

ت المسأتوياإلأى وهذه مجتمعأه تمكنأه مأن بنأاء فريأم عمأل نأاج  عنأد الو أول 

.اإلدارية العليا

دما العمل بجد من  لات النأاجحين وال يكتمأل العمأل الجأاد ويجنأي ثمأاره اال عنأ

يأأأرتبط بالنزاهأأأة والحياديأأأة عنأأأد إتخأأأاذ القأأأرارات أو إ أأأدار األحكأأأام فأأأي  أأأال  

فأأي فعأأدم تأأأثر المراجأأع الأأداخلي بالضأأجيج الأأذي ينتأأاع بيئأأة األعمأأال. المنشأأأة

يأأه اللتأأرات الحرجأأة هأأو السأأبيل الوحيأأد الأأذي يمكنأأه مأأن الخأأروج بقأأرارات منطق

.   و حيحة تضيف قيمة لبيئة العمل

الأأأذات مأأأن السأأأمات المهمأأأة التأأأي تسأأأاعد وإدارة تحديأأأد األهأأأداف الشخصأأأية 

سأاع المراجع التركيز على أهدافه و الو ول اليها في بيئأة األعمأال لأديدة اإلت

دما فعلأأى سأأبيل المثأأال عنأأ. ومتنوعأأة المهأأام دون التأأأثير علأأى مصأألحة العمأأل

رة تبأدأ يرغب المراجع الحصول على لهادة مهنية سيجد نلسه أمام تحديات كثي

أكمأل بإختيار المسار الصحي   ومن ثم الموازنأة بأين أداء مهامأه الو يليأه علأى

. اعيأةوجه وتوفير وقت كافي للدراسة دون فقدان السيطرة على حياتأه االجتم

جيأأدة للأأذات وذلأأك بمعرفأأة القأأدرات الشخصأأية، إلأأى إدارة هأأذه جميعهأأا تحتأأاج 

دقم المتطلبات االجتماعية، والمستقبل الأذي يحلأم بأه هأل يطمأ  أن يكأون مأ

أو حا أاًل علأى لأهادة ضأمان ،CFEأو خبير إحتيال معتمأد ،CIAداخلي معتمد 

.CRMAالمخاطر 

زال التنأأوع و الموازنأأة بأأين المهأأارات اللنيأأة و المهأأارات الناعمأأة، فأأبال لأأك مأأا يأأ

معرفأأة الجديأأد فأأي العلأأوم الماليأأة والمحاسأأبة، إلأأى المراجأأع الأأداخلي بحاجأأة 

المخأأاطر وغيرهأأا مأأن العلأأوم ذات إدارة المعلومأأات، األمأأن السأأيبراني، تقنيأأة 

ابقةوال تقل المهارات الناعمة الس. العالقة ببيئة عمله إلنجاز مهامه اليومية
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ل الذكر أهمية عن المهارات اللنية فهي داعمة للمراجع حال إتخاذه للقأرارات وحأ

فهمأه فال يكتلي المراجع الداخلي اليوم أن يركز في تقاريره على. المشكالت

اإلدارة ور التام بثقافة المنظمة ومدا اإللتزام بالنواحي األخالقيأة وتقييمأه لأد

حتيأأال فأأي تحقيأأم الرقابأأة الداخليأأة  وتحقيأأم الكلأأاءة فأأي التصأأدي لعمليأأات اإل

إسأأتخدام المهأأارات الناعمأأة إلأأى التأأي تحأأد مأأن نجأأا  المنظمأأة، ولكنأأه بحاجأأة 

مي للتعبير عن أهمية ما يقوم به في كل إجتماع يعقأده وفأي كأل عأر  تقأدي

.  أو تقرير يقدمه

يجأأأب أن يمتلأأأك المأأأدقم الأأأداخلي المعرفأأأة والمهأأأارات والكلأأأاءات األخأأأرا " 

فعنأأأأدما يرفأأأأع المأأأأدقم (. 1210المعيأأأأار )الالزمأأأأة ألداء مسأأأأ،ولياته اللرديأأأأة 

سأام الداخلي من مستوا مهاراته التقنية و الناعمة يساهم بتجويأد إنجأازات أق

" .مة النجا التدقيم واإلمتثال ويضمن لها مجابهة التحديات المستقبلية وديمو

:أهم المراجع المستخدمة
(1 ) Chamber, Richard & McDonald, Paul.(2012).Succeeding as a 21st Century 

Internal Auditor: 7 Attributes of Highly Effective Internal Auditors. Robert Half 
International Inc. and The Institute of Internal Auditors

(2 ) Wahid, Roslina, Grigg, Nigel & Prajogo, Daniel. (2019). Auditor education 
for the 21 century: A delphi study. WWW.JAS-ANZ.ORG

(3) Plant, Kato, Barac, Karin, & Sarens, Gerrit. (2019). Preparing work-ready 
graduates – skills development lessons learnt from internal audit practice. 
Journal of Accounting Education, 
https://doi.org/10.1016/j.jaccedu.2019.06.00

(4) Murdock, Hernan. (2019). Seven Key Internal Audit Actions for Success. 
https://misti.com/internal-audit-insights/seven-key-internal-audit-actions-for-
success :
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ل:      الكاتب عمر عبدالعزيز الدخيم

حوكمة الشركات متخصص في

وفحص اإلحتياالتالمراجعةو
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من خالل عملي كعضو في عدة لجان مراجعة ورئاستي إلدارات مراجعة داخليأة، 

م تكونت لي بعا الخواطر لتطوير مهمأة المراجعأة بشأكل مهنأي وعملأي ليأت

. ذيأةالتنلياإلدارة واإلدارة مستوا عال من الثقة من قبل محلم إلى الو ول 

المراجعأأة إدارة الخأأواطر التاليأأة تسأأاهم، مأأن وجهأأة نظأأري، فأأي تحسأأين  أأورة 

.  اليةالداخلية امام الجميع  وتحويلها بشكل احترافي لتكون أكثر كلاءة وفع

اقتناص اتراء : أواًل 

ة غير أ حاع اتراء الصادق)استشارة أ حاع المصلحة إلى نحتاج من فترة ألخرا 

سأأة . ويرالمراجعأأة مأأن مجأأاالت للتطأأإدارة للتعليأأم علأأى أبأأرز مأأا تحتاجأأه ( المسيم

المراجعأأأةإدارة التنليذيأأأة ومأأو لي اإلدارة كاستشأأارة أعضأأاء لجنأأأة المراجعأأة، 

إلدارة وتقبأأل اتراء بصأأدر رحأأب ومأأن ثأأم وضأأع خطأأة واضأأحة للجميأأع . الداخليأأة

.  التطوير

استراتيجية المراجعة: ثانياً 

مل مأأن الهأأام أن تطلأأب لجنأأة المراجعأأة وضأأع اسأأتراتيجية للمراجعأأة الداخليأأة تشأأ

تحديأأد الر يأأأة مأأع أهأأأداف واضأأأحة، وتقيأأيم فريأأأم العمأأأل مأأع تطأأأويره، وخطأأأة 

خأأأذ لتنقيأأأذ االسأأأتراتيجية، وم،لأأأرات لأأأةداء، وأبأأأرز التحأأأديات المصأأأاحبة مأأأع األ

ويكأأأون ذلأأأك". اقتنأأأاص األرلء"باإلعتبأأأار اتراء المأأأذكورة فأأأي النقطأأأة األولأأأى 

ى بمشأأاركة فريأأم عمأأل المراجعأأة ببنأأاء هأأذه اإلسأأتراتيجية ومأأن ثأأم عرضأأها علأأ

.رئيم المنشأة ولجنة المراجعة لضمان دعمهم في تنليذها

اإليجابية في تقارير المراجعة: ثالثاً 

تأأي الأأنلم البشأأرية تطأأرع لسأأماع اإلطأأراء واإليجابيأأة واإللأأادة باإلنجأأازات ال

عأة حتأى قامت بها، ويكون ذلك برفع مستوا اإليجابيأة فأي كتابأة تقأارير المراج

ل المثأال، فعلأى سأبي. يتم تقبلها بصدر رحب من قبل الجهه المستلمة للتقريأر

ت، اإللأأادة بمسأأتوا تعأأاون الأأردارات بتزويأأد فريأأم عمأأل المراجعأأة بالمعلومأأا
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وا مسأأتإلأأى والشأأكر علأأى تطبيأأم التو أأيات السأأابقة، واإللأأادة بالو أأول 

.رقابي كاف لتحقيم أهداف الشركة

االستثمار في العالقات: رابعاً 

أنأه إلأى ار في مقالة للرئيم التنليذي للجمعية الدوليأة للمراجعأة الداخليأة، ألأ

نأاء مستوا إستشاري موثو  بأه، يجأب بإلى المراجعة إدارة من المهم لو ول 

بإلأراك ويكون ذلأك. التنليذية وبقية أقسام الشركةاإلدارة عالقة متميزة مع 

جسور كافة فريم عمل المراجعة لبناء هذه العالقة على كافة المستويات وبناء

.  من المودة ليتم التعاون بشكل عملي ومهني

5Bold Steps to Transform Internal Audit's Image: المرجع

by Richard Chambers October 13, 2014

النظرة الشمولية: خامساً 

قابلأأأك مصأأأادفة فأأأي المصأأأعد وسأأأألك عأأأن اإلدارة تخيأأأل أحأأأد أعضأأأاء مجلأأأم 

قأة المخأزون، كيأف سأيكون جوابأك ولأديك أقأل مأن دقيإدارة تقييمك لضوابط 

لرجابأأة؟ هنأأا تكأأون إحترافيأأة المراجأأع الأأداخلي فأأي جمأأع األفكأأار فأأي جملأأة أو

التقيأأأيم واللكأأأرة بنظأأأرة وإيصأأأال ( Comprehensionالخال أأأة أو الأأأأ )جملتأأأين 

أعتقأأد أنأأه مأأن الهأأام تأأدريب كأأادر المراجعأأة ليأأتمكن مأأن جمأأع األفكأأار . لأأاملة

وكتابأأأة التقأأأارير علأأأى هأأأذا األسأأأاس عوضأأأًا عأأأن" النظأأأرة الشأأأمولية"بطريقأأأة 

.  اإلكتلاء بسرد مجموعة من التو يات المتناثرة

التنسيم اللعال: سادساً 

وجدت في بعأا الجهأات كثأرة فأي أعمأال المراجعأة مأن الجهأات الرقابيأة بأدون 

ندات التنليذيأأأة فأأأي تأأأوفير المسأأأتاإلدارة تنسأأأيم وترتيأأأب ممأأأا يثقأأأل كاهأأأل 

خارجيينفلي بعا الشركات يوجد مراجعين . المطلوبة والتلاعل معها
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ومأأراجعين داخليأأين ومراجعأأة مأأن ديأأوان المراقبأأة العامأأة ومراجعأأة مأأن بعأأا 

إدارة د الجهات التي تملك حصة كبيرة في هذه الشركة وبالتالي تسأتنزف جهأو

.الشركة

اجعأأة يجأأب علأأى جميأأع الجهأأات الرقابيأأة تنسأأيم اعمالهأأا لتلأأادي تكأأرر أعمأأال المر

:قدر المستطاع عن طريم عدة خيارات

مشاركة أعمال المراجعة بلريم واحد مشترك .1

توزيع نطا  العمل بين فر  المراجعة.2

االطمئنان المطلوعإلى مشاركة نتائج المراجعة للو ول .3

االعتماد على احد الجهات دون غيرها في تنليذ عمل المراجعة.4

الخدمات االستشارية: سابعاً 

ة أحأأث لجأأان المراجعأأة وإدارات المراجعأأة الداخليأأة لتسأأويم الخأأدمات االستشأأاري

واضأأحة وإرسأال رسأأالة. جنأأب مأع الخأأدمات التأكيديأأةإلأأى التنليذيأأة جنبأًا لأردارة 

ها، المراجعأأة الداخليأأة تمأأد يأأد العأأون، بأأدون اإلخأأالل بإسأأتقالليإدارة للجميأأع أن 

. في مساعدة الجميع لتحقيم أهداف المنشأة

إن تطأأوير مهمأأة المراجعأأة داخأأل المنشأأأة بشأأكل مهنأأي وعملأأي هأأام ليأأتم 

ذيأة التنلياإلدارة واإلدارة مستوا عال من الثقة مأن قبأل مجلأم إلى الو ول 

.  المراجعة الداخليةوإدارة وذلك بتضافر الجهود بين لجنة المراجعة 
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أيمن عبدالرحيم:         الكاتب
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مأن األفضأل أن تجأرع هأذا العمأل بنلسأك... ضع نلسأك مكأاني واتخأذ القأرار

 أيات التو... أنأت لسأت علأى معرفأة بالمجأال الأذي ُتأدقم عليأه ... لترا النتيجأة

ممكأن كانت هذه بعا العبارات التي من ال... ليست عملية وال يمكن تطبيقها

ين، فمأأا أن يتلقاهأأا المأأدقم الأأداخلي أثنأأاء مناقشأأته لنتأأائج التأأدقيم مأأع المعنيأأ

هأأي ردت فعأأل المأأدقم الأأداخلي فأأي هأأذه الحالأأة ومأأاذا نصأأت عليأأه معأأايير 

التدقيم الداخلي لمساعدة المدقم للتعامل مع هذه العبارات؟

توفر المعرفة والخبرة

ر نجأا  يعد توفر المعرفة والخبرة في المجال الأذي يأتم التأدقيم عليأه أحأد عنا أ

كل أي مهمأأة تأأدقيم داخلأأي حيأأث تسأأاعد فأأي تحسأأين عمليأأة إبأأالع النتأأائج بشأأ

ة ثقأة كبير وقبولها من المعنيين بهأا واألهأم مأن ذلأك ُتكسأب المعرفأة والخبأر

ه المأأدقم بنلسأأه وقدرتأأه علأأى مناقشأأة الموضأأوع الأأذي يأأتم طرحأأه وتكسأأب

ألأار " البراعأة"1210كذلك ثقة متلقي النتائج فمعيأار التأدقيم الأداخلي رقأم 

أنأأأه البأأأد مأأأن أن يمتلأأأك المأأأدققون الأأأداخليون المعأأأارف إلأأأى بشأأأكل واضأأأ  

هم والمهارات والجأدارات األخأرا المطلأوع توفرهأا والالزمأة لتنليأذ مسأ،وليات

ة المهنيأأأة بلاعليأأأة، ووضأأأ  المعيأأأار كأأأذلك بأأأأن البراعأأأة تشأأأمل مراعأأأاة األنشأأأط

اخليون الحالية واالتجاهات والمواضيع الجديدة النالئة بمأا يمكأن المأدققون الأد

وون من تقديم المشورة والتو يات المالئمأة، وأن المأدققون الأداخليون مدعأأ

إلثأأأأبات براعتأأأهم مأأأن خأأأأالل الحأصأأأأول علأأى الشأأهادات والمأأ،هالت المهنيأأة 

هة المناسبة مثل لهادة المدقم الداخلي المعتمد والشأهادات األخأرا المشأاب

التأأأأأي يقأأأأأدمها معهأأأأأد المأأأأأدققين الأأأأأداخليين والمنظمأأأأأات المهنيأأأأأة األخأأأأأرا 

.المناسبة
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مهارات التوا ل والتلاو  واإلقناع

إن أهأأم المهأأارات التأأي ال بأأد أن يتمتأأع بهأأا كأأل مأأدقم وال بأأد أن يعمأأل بشأأكل

لأى إمستمر على تطويرها هي مهارات التوا ل والتلاو  واإلقناع باإلضأافة 

التعأأاون والتلكيأأر النقأأدي وهأأذا مأأا تضأأمنه اإلطأأار العأأالمي لجأأدارات مهأأارات 

ار التدقيم الأداخلي الصأادر عأن معهأد المأدققين الأداخليين العأالمي والأذي ألأ

عشرة جدارات ال بد أن يتمتع بها كل مدقم داخلأي ويقصأد بالجأدارات هأيإلى 

ة، المعارف العلميأة والخبأرات العمليأة والمهأارات والقأدرات والسأمات الشخصأي

وإن أهم ما تميأز بأه إطأأأأأار الجأدارات أنأه تضأمن مجموعأة مأن الجأأدارات انأدرجت 

دقيم تحتها الخبرات التقنية وهي الخبرة فأي مجأال إطأار الممارسأة المهنيأة للتأ

ل المخاطر والرقابأة والخبأرة فأي مجأاوإدارة الداخلي والخبرة في مجال الحوكمة 

الأذكاء التجأأاري ومجموعأأة أخأرا مأأن الجأأدارات انأدرجت تحتهأأا المهأأارات الشخصأأية

.وهي مهارة التوا ل ومهارة اإلقناع ومهارة التلكير النقدي

تلهم وجهة نظر الطرف اتخر

ليسأأت تو أأيات تأأدقيم داخلأأي بأأل هأأي" تحأأدثت فأأي مقأأال سأأابم بعنأأوان 

بأأأن التو أأيات هأأي عبأأارة عأأن أفكأأار واقتراحأأات مأأن التأأدقيم الأأداخلي " أفكأأار

وأن تسأأاعد فأأي حمايأأة أ أأول الشأأركة وتحسأأين الضأأوابط الرقابيأأة لعملياتهأأا

" اتتو أأأي"معأأأايير التأأأدقيم الأأأداخلي الدوليأأأة لأأأم تتضأأأمن تعريأأأف لمصأأأطل  

يم وربطت هذا المصطل  باإلجراء المطلوع اتخأاذه، بمعنأى لخأر إن تقريأر التأدق

ونهم يجب أن يتضمن ما يجب تنليذه من قبل المعنيين حسب وجهة نظرهم كأ

ن وهأذا هم أ حاع المعرفة بما يجب أن يتم تنليذه وليم المأدققين الأداخليي

.يعني أيضًا بأن يتلهموا وجهة نظر الطرف اتخر وتقدير الخطر الحقيقي
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فأأأأي النهايأأأأة، إن التطأأأأوير المسأأأأتمر لمعأأأأارف ومهأأأأارات وجأأأأدارات المأأأأدققين 

أخيأرًا، و. الداخليين يساعدهم على كسب الثقة بأنلسهم وكسب ثقأأة اتخأرين

أدع لكأأم اإلجأأأابة علأأى مأأا تأأم طرحأأه فأأي بدايأأة المقأأال أخأأذين بعأأين االعتبأأار أن

المدققين الداخليين هم جزء من المكان الذي يعملون به ودورهأم المسأاهمة

فأأي تحقيأأم أهأأداف الشأأركة التأأي يعملأأون بهأأا، وفأأي الختأأام هنالأأك مقولأأة 

ن إذا أحبك النأاس سأوف يسأمعون لأك ولكأن إذا وثقأوا بأك فسأيعملو"تقول 

".معك
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المأوارد البشأرية مهمأة سأهلة واضأحةإدارة الذهن أن المراجعة على إلى يتبادر 

ورة المعالم لكن فيها نوع من الخطورة ،  ولتوضي  مكامن الخطر ومأواطن الوعأ

.البدايةإلى يجب أن نعود 

ة، وقأأأت قريأأأب تمتلأأأ   بالغربأأأاء، والمقصأأأود بالغرابأأأإلأأأى " المأأأوارد البشأأأرية"

مجأال إمكانية أي لخص بعيًدا عن تخصصه األساس، أن يتقحم هذا النطأا  أو ال

ن تعمأل بعيًدا عن المنهجية العلميأة المبنيأة علأى أسأاس تعليمأي، لأيم عيبأًا ا

ياة دورًا في مجال يختلف عن دراستك لكن المشكلة في أولئك الذين لعبت الح

اإلدارة بشأأأكل أو بأأألخر فأأأي تأأأوليهم هأأأذا المنصأأأب اإلداري الهأأأام فأأأي هأأأذه 

!العظيمة عن طريم الصدفة 

وهنأأا تكمأأن المشأأكلة حيأأث تأأنكم  المأأوارد البشأأرية مأأن ملهومهأأا العأأام و

ومأأأربط اللأأأرس حأأأين . تنحصأأأر فأأأي لأأأ،ون  المأأأو لين فأأأي أفضأأأل األحأأأوال

ا فأي اخرإلى ، وتنجرف مهمة التدقيم " مدير الصدفة"بعقلية اإلدارة تصطبا 

إلأأىباألنظمأأة واإلجأأراءات اإلدارة غايأأة الخطأأورة، حيأأث تتحأأول مأأن تأكيأأد التأأزام 

التأأأدقيم الأأأداخلي بشأأأكل عأأأام وإدارة " مأأأدير الصأأأدفة" أأأراع لخصأأأي بأأأين 

والمأأدققين المنلأأذين للمهمأأة بشأأكل خأأاص، وفأأي هأأذه المقالأأة سأسأأتعر 

ات بعضأأًا مأأن المواقأأف أثنأأاء تأأدقيم إدارات المأأوارد البشأأرية فأأي بعأأا الشأأرك

.السعودية

الحالة األولى 

ين اثناء مراجعة المسيرات الخا ة بالرواتب لوحا خصومات علأى بعأا المأو ل

ين ان وعليه تم طلب إيضا  سبب الخصم ومدا استحقا  المو ف له، وقد تبأ

!! مبلا الخصم يخص بدل الموا الت 

وحأأأين السأأأ،ال عأأأن السأأأبب، تبأأأين أن المأأأو لين فأأأي إجأأأازة وعليأأأه اسأأأتحقوا 

أن بأأدل " مأأدير الصأأدفة "الخصأأم، ألنأأه وفأأم ملهأأوم مأأدير المأأوارد البشأأرية 

مكأان العمأل وهنأاك ُبعأد   اخأر، أال وهأو أن هأذه وإلأى الموا الت ُيستحم مأن 
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الخصأأأأومات ال تنطبأأأأم علأأأأى كأأأأل المأأأأو لين وعلأأأأى سأأأأبيل المثأأأأال المأأأأدراء 

لهم فأي (راتب لهر)التنليذيين ال يخصم منهم بل يتم  رف بدل تذكرة سلر

".المدير"حالة االجازة، ولكم ان تتخيلوا بيئة العمل التي خلقها هذا 

:في البداية 

ر مأأن ال يوجأأد سياسأأة واضأأحة تجأأري علأأى الكبيأأر مأأن التنليأأذيين، قبأأل الصأأغي

.اإلداريين وذوي الدخل المحدود

و أًا ومع افترا  وجود سياسة ينطلم منها لم يقم بلرضها على الجميع وخص

ر التنليأأذيين ممأأا خلأأم نأأوع مأأن الظلأأم فأأي أوسأأاط الشأأركة نأأاهيكم عأأن األثأأ

.النلسي على المو لين وعدم االحساس بالوالء وانخلا  االنتاجية

اع التأأأثير السأألبي علأأى سأأمعة الشأأركة فأأي السأأو  وأثأأر ذلأأك فأأي اسأأتقط

.الكلاءات

ة واخيأأأأرًا األثأأأأر المأأأأالي بسأأأأبب كثأأأأره االسأأأأتقاالت ودفأأأأع التعويضأأأأات وتكللأأأأ

ا اسأأتقطاع عنا أأر جديأأدة برواتأأب أعلأأى لسأأد الأأنقص فأأي مقابأأل تأأوفير بعأأ

.االف الرياالت من خصم تلك البدالت

الأتهجم علأى فريأم إلأى لم تنتهي االمأور عنأد هأذا الحأد، فقأد تطأور الموقأف 

!!التدقيم الداخلي، ومن لرع لهم الحم بذكرها كمالحظة 

وهنا يجب التنويه على أن أهم عنصر مأن عنا أر نجأا  أي عمليأة تأدقيم داخلأي

التأدقيم إدارة التدقيم الداخلي ومأدا دعأم ومسأاندة مأدير إدارة أال وهو قوة 

الداخلي ألعضاء فريقه في مثأل هأذه الحأاالت، ولكأن لةسأف فأي هأذه الحالأة

مهمأة التأدقيم أهأون مأن بيأت العنكبأوت، الحقأا ونتيجأة لتنليأذإدارة كان مدير 

عأأال التأأدقيم علأأى المأأوارد البشأأرية ترتأأب علأأى ذلأأك نتيجأأة واضأأحة لأأردود االف

:  الناقصة 

.  التدقيم الداخلي قر  المو لينإدارة عدم من  أحد مو لي 
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التأأدقيم الأأداخلي ممأأن إدارة  وكأأذلك تأأم سأأحب موقأأف سأأيارة أحأأد مأأو لي 

.لاركوا في المهمة

الحالة الثانية 

نأاك ال يجب أن تكون جميع األدلة مادية وملموسة، فلي بعا األحيان تكون ه

أحأأداث ومواقأأف مختللأأة ترسأأم مالمأأ  المشأأكلة وتكأأون هأأي الم،لأأر لبأأدء 

يرة اال وهأي احأداث  أغ( تأثير اللرالة)عملية تدقيم أعمم وبمعنى اخر نظرية 

.  من لأنها أن تنتج كوارث كبيرة غير متوقعة

ن مدير الموارد البشأرية تشأتكي مأإلى في أحد الجهات " ما "تقدمت مو لة 

ها كمأا سوء معاملة  مديرها المبالر  نًا منها أن الموارد البشرية سوف تنصل

هو المعمول به في أغلب الشركات، ولكن تلاجأت بعدم وجود أي إجأراءات مأن 

لأك لأم ُتنصأف ت, قبل مدير الموارد البشرية واستمرت على هأذه الحأال لأهوراً 

ية المو لأة ولأم ُيحاسأأب ذلأك  المأدير، وحأأين تأم مواجهأة مأأدير المأوارد البشأأر

جيأه باألمر ادعى عدم تقدم المو لة بشكوا رسمية، وحين س،اله هل تم تو

ديات ال ، مأن حيأأث التحليأأل اللنأأي ألبجأأ:المو لأة بأأاإلجراء الأأالزم؟ فأجأأاع قأأائاًل 

أ :هذه المشكلة

..المأأوارد البشأأرية علأأى درايأأة بالشأأكوا محأأل المشأأكلة؟إدارة هأأل كأأان مأأدير 

نعم

عم ن.. الموارد البشرية على دراية بسلوك مديرها المبالر؟إدارة هل كان مدير 

هأأأل تأأأم النظأأأر فأأأي المشأأأكلة مأأأن خأأأالل اإلجأأأراء النظأأأامي المنصأأأوص فأأأي 

السياسة؟ ال 

مأن هل تم تجلية موقف المو لة القأانوني وبيأان قنأوات حقوقهأا المكلولأة

خالل النظام والسياسة؟ ال
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هأأأأأأأل كأأأأأأأان الأأأأأأأرئيم التنليأأأأأأأذي للشأأأأأأأركة علأأأأأأأى درايأأأأأأأة بالشأأأأأأأكوا محأأأأأأأل 

…نعم..المشكلة؟

(لنا معه وقله في مقالة اخرا.)…ولماذا لم يتخذ أي موقف؟

نعأود لم يكن يعلم ماذا يلعل ولم يأرد أن يعلأم و" مدير الصدفة"والحقيقة أن 

لغيأأأاع المهنيأأأة واالكاديميأأأة فأأأي التعامأأأل مأأأع المشأأأكالت التأأأي لأأأم تشأأأكل

مأدير، المنهجية التعليمية بناء  حيحًا بالمسأاهمة فأي حلهأا، فمأاذا فعأل هأذا ال

ولم حاول حل المشكلة بأقل مجهود يذكر، سعى بالمصالحة فيما بين األطراف

يقأأم بتطبيأأم النظأأام، لأأم يأأدافع عأأن المظلأأوم،  حأأاول بشأأكل ودي أن يكأأون

ولأأم يتوقأأع ( العبأأث بخطأأوط النأأار)قريأأب مأأن جميأأع األطأأراف، وهأأو مأأا يسأأمى 

:  تبعات تصرفه وما الت إليه األمور

تمأًا فعندما لم تتم مراعاة االثر النلسي للظلأم الأذي وقأع علأى المو لأة، وح

ركة لم يتوقع ذلك المدير مأدا تأأثير ذلأك علأى بيئأة العمأل وعلأى سأمعة الشأ

، وعلأأى سأأمعته كمأأدير مأأوارد بشأأرية، ونظأأرة بأأاقي المأأو لين وتقأأدريهم لأأه

معة ونتيجة لهذا التصأرف اتسأعت اللجأوة بأين العأاملين المأو لين، تهأاوت سأ

".ةمدير الصدف"الموارد البشرية بسبب إدارة وتم كشف ضعف اإلدارة، تلك 

لم تقف االمور عند هذا الحد بل تطأور كمأا هأو متوقأع أن يحأدث فقأد تطأاول 

تهديأدها، ثأم إلأى اخرا علأى اخأرا مأن المو لأات وو أل بأه االمأر إدارة مدير 

ثانيأأة علأأى أحأأد مو ليأأه علأأى مأأرأا ومسأأمع مأأن إدارة بعأأد ذلأأك تهجأأم مأأدير 

العأأأأاملين دون أن يكترثأأأأون بأأأأأي عواقأأأأب أو إجأأأأراءات نظاميأأأأة ممكأأأأن أن تتخأأأأذ 

"من أمن العقوبة أساء األدع"ضدهم وقديًما قالوا 
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!عزيزي القاري 

ي، ما تم ذكره من أحداث ليست مكتوبة وإنما هأي مبثوثأة فأي الواقأع العملأ

المدققأأة علأأى درايأأة بكثيأأر مأأن / أختأأي المأأدقم/ وعلأأى يقأأين بأنأأك أنأأت أخأأي

الحاالت المشابهة لكن كيف لنا أن نستليد منها ؟ 

:أثارت هذه الحالة العديد من  التسا الت

" واالمأدير محأل الشأك" لماذا لم يتخذ الرئيم التنليذي أي إجراء نظأامي ضأد 

؟

؟على هذه الشكوا عدة ألهر" مدير الصدفة"لماذا تكتم 

الرئيم التنليذي باتخاذ موقف؟" مدير الصدفة"لماذا لم يطالب 

لماذا لم ُتوجه المو لة باإلجراء النظامي؟

في هذا الموقف ؟"  مدير الصدفة"ما لذي يخشاه 

ه لعأأل هأأذه التسأأا الت ملتاًحأأا مأأن ملأأاتي  األجوبأأة الكثيأأر المعلقأأة حأأول هأأذ

لهأذه الحالة، ولعلنا نرسم في المقالة القادمة عن كيلية اعداد برنأامج المراجعأة

.على وجه التحديد، والكثير من األفكار المبثوثة في طيات القادماإلدارة 
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:المصدر

https://na.theiia.org/standards-

guidance/topics/pages/the-internal-

audit-function.aspx

ماجد البهالل:      ترجمة
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نشأاط مراجعأة داخليأة جديأدة؟ يمكأن أن تسأاعدك / إدارة هل ُطلب منك إنشأاء 

.هذه االقتراحات والموارد في البدء

المراجعة الداخليةإدارة تأسيم : 1الخطوة 

ع تأسيم نشأاط المراجعأة الداخليأة ومراجعأة تعريأف المراجعأة الداخليأة واالطأال

لتعأأرف ل( المعأأايير)علأأى المعأأايير الدوليأأة للممارسأأة المهنيأأة للمراجعأأة الداخليأأة 

.على ما هو مطلوع من هذا النشاط

مقابلة القيادات: 2الخطوة 

رئأأأأيم لجنأأأأة المراجعأأأة لبنأأأأاء العالقأأأأة / اإلدارة العليأأأأا ومجلأأأم اإلدارة مقابلأأأة 

معهأأأم، لضأأأمان أن يكأأأون هنأأأاك  أأأورة واضأأأحة لو يلأأأة المراجعأأأة الداخليأأأة، 

اغتنأأأام هأأأذه اللر أأأة للأأأتعلم . ولتوضأأأي  توقعأأأات الجميأأأع حأأأول هأأأذه المهمأأأة

ومعالجتهمأأأأا باعتبارهأأأأا أكبأأأأر اإلدارة ومجلأأأأم اإلدارة بسأأأأرعة مأأأأا تعنيأأأأه نظأأأأرة 

تأي المخاطر التي تواجه المنظمة ، مع مراعاة المشكالت والمشاكل واللرص ال

تطأأوير نظأأام للهرسأأة هأأذه المعلومأأات ، بمأأا فأأي ذلأأك. تأأم تحديأأدها باللعأأل

. قبلتاريخ واسم الشأخص الأذي تمأت مقابلتأه للرجأوع إليأه بسأرعة فأي المسأت

ل هنأأاك العديأأد مأأن االعتبأأارات التأأي يجأأب تقييمهأأا عنأأد تحديأأد الهيكأأل األمثأأ

يجأأب علأأى المسأأ،ولين عأأن اتخأأاذ مثأأل هأأذه . ومصأأدر مأأوارد المراجعأأة الداخليأأة

ف القأأرارات تقيأأيم اإلرلأأادات واالعتبأأارات اإلضأأافية الموضأأحة فأأي ورقأأة موقأأ

شأاط دور المراجعة الداخلية في تأوفير المأوارد لن"معهد المدققين الداخليين ، 

".المراجعة الداخلية

مراجعة ميثا  لجنة المراجعة: 3الخطوة 

مل ال يوجأد نمأوذج للميثأا  يشأ. الحصول علأى ميثأا  لجنأة المراجعأة ومراجعتأه

جميأع جميع األنشطة التي قد تكأون مناسأبة للجنأة تأدقيم معينأة ، ولأن تكأون

جأب أن وفًقأا لأذلك ، ي. األنشطة المحددة في نموذج الميثا  مناسبة لكل لجنة

.يكون هذا الميثا  مخصًصا الحتياجات كل لجنة والقواعد المنظمة لها
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فهم االحتياجات في الجهات المماثلة : 4الخطوة 

، أي فأأأأي الصأأأأناعة، والمجموعأأأأات "الجهأأأأات المماثلأأأأة"فهأأأأم االحتياجأأأأات فأأأأي 

.ذلأأكإلأأى المتخصصأأة، والم،سسأأات التأأي لهأأا نلأأم حجأأم المأأو لين ، ومأأا 

سأأأ،ال القيأأأادات العليأأأا الأأأذين يعتبأأأرون قأأأادة ولهأأأم مكانأأأة فأأأي مجأأأال سأأأو  

.  المنظمة

مراجعة السياسات واإلجراءات: 5الخطوة 

الحصأأول علأأى السياسأأات واإلجأأراءات المكتوبأأة للمنظمأأة ومراجعتهأأا، وخا أأة

.في السيطرة على المنظمةاإلدارة السياسة المتعلقة بمس،ولية 

مناقشة قضايا الرقابة: 6الخطوة 

يأأأة مناقشأأأة مراجعأأأي الحسأأأابات الخأأأارجيين القضأأأايا المتعلقأأأة بالرقابأأأة الداخل

.الملتوحة والمغلقة ، والتي يكونوا قد حددوها خالل مراجعاتهم

تطوير نطا  المراجعة: 7الخطوة 

.عةأو قائمة بجميع الجهات القابلة للمراج" نطا  المراجعة"البدء في تطوير 

العمليات الرئيسية/ رسم خريطة اإلجراءات : 8الخطوة 

مقابلأأة مأأديري. العمليأأات الرئيسأأية داخأأل المنظمأأة/ رسأأم خريطأأة اإلجأأراءات 

ة بهأم العمليات، بما في ذلك مدراء تقنية المعلومات، للهم المخأاطر المرتبطأ

.واهتماماتهم

تقييم المخاطر: 9الخطوة 

لأي ، يجب أن يكون هأذا التقيأيم علأى المسأتوا الك. تقييم المخاطر للمنظمة

.والذي يتضمن عوامل الخطر الخارجية والداخلية

تطوير ميثا  المراجعة الداخلية/ وضع : 10الخطوة 

جنأأة العليأا ولاإلدارة والتأكأد مأن مراجعأأة . تطأوير ميثأأا  للمراجعأة الداخليأأة/وضأع

م يمكأن العثأور علأى معلومأات حأول مواثيأ. المراجعة والموافقأة علأى الميثأا 

أنشأأطةووضأأع دليأأل ،(IPPF)المراجعأأة  فأأي إطأأار الممارسأأات المهنيأأة الدوليأأة 
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جعة أدوات من الطراز العالمي لبناء نشاط المرا: المراجعة الداخلية واألساسيات

.  الداخلية ، اإل دار الثاني

بناء الميزانية: 11الخطوة 

(.السلر)بناء الميزانية ، بما في ذلك المو لين ومهمات العمل الخارجية 

وضع خطة المراجعة: 12الخطوة 

ة التأي يعتمد مقأدار الخطأ. بناًء على تقييم للمخاطر، يتم تطوير خطة المراجعة

علأى ( ةعأادًة مأا تكأون فأي السأن)يمكن تنليذها في اللترة الزمنيأة المخصصأة 

يجأب أن يكأون هنأاك . المخاطر المحأددة ومأوارد المراجعأة الداخليأة والمأو لين

عأادًة )اإلدارة دائًما وقًتا فأي خطأة المراجعأة الخا أة بالمراجعأة الداخليأة لطلبأات 

10٪.)

تعيين المو لين وتطوير خطة التدريب: 13الخطوة 

التأكأأأد مأأأن قيأأأام. تعيأأأين مأأأو لي المراجعأأأة الداخليأأأة ووضأأأع خطأأأة لتأأأدريبهم

اص المأأو لين بتغطيأأة مجموعأأة الخبأأرة الالزمأأة بنأأاًء علأأى تقيأأيم المخأأاطر الخأأ

ن خطأة يمكأن أيًضأا التلكيأر فأي االسأتعانة بمصأادر خارجيأة ألجأزاء مأ. بالمنظمة

اخأل مهنيأين مأن د/المراجعة لمقدمي الخدمات الخارجيين أو استخدام محتأرفين

ورقأأة موقأأف إلأأى للحصأأول علأأى معلومأأات إضأأافية ، يرجأأى الرجأأوع . المنظمأأة

شأاط دور التدقيم الداخلي في تأوفير المأوارد لن"معهد المدققين الداخليين ، 

".التدقيم الداخلي

ضمان التعاون الكامل: 14الخطوة 

العليأأا بإخطأأار اإلدارات األخأأرا بوجأأود المراجعأأة الداخليأأةاإلدارة تأكأأد مأأن قيأأام 

.تعاون كامل معهمإلى وتدعو 

:يقدم معهد المدققين الداخليين الكتيب المجاني التالي

https://na.theiia.org/about-

ia/PublicDocuments/06262_All_In_A_Days_Work-Rev.pdf
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تأسأأأأأيم عالقأأأأأات مأأأأأع اإلدارات إلبأأأأأالع التقأأأأأارير وفأأأأأم أفضأأأأأل : 15الخطأأأأأوة 

الممارسات

العمأأل إلقامأأة عالقأأات مأأع اإلدارات إلبأأالع التقأأارير وفأأم أفضأأل الممارسأأات، 

ة ولضأأمان تعزيأأز المراجعأأة الداخليأأة فأأي جميأأع أنحأأاء المنظمأأة، وتطأأوير منهجيأأ

.لمتابعة تو يات المراجعة وقياس األداء

إنشاء برنامج ضمان الجودة: 16الخطوة 

.إنشاء برنامج لضمان الجودة

:بعا المراجع للخطوات السابقة

رابط المرجع بيان

https://na.theiia.org/standards-
guidance/mandatory-
guidance/Pages/Standards.aspx

المعايير

https://na.theiia.org/standards-
guidance/Public%20Documents/PP%20The%20Ro
le%20of%20Internal%20Auditing%20in%20Resour
cing%20the%20Internal%20Audit%20Activity.pdf

إدارةموارد 
المراجعة 
الداخلية

https://na.theiia.org/standards-
guidance/Public%20Documents/Model%20Audit
%20Committee%20Charter.pdf

ميثا  لجنة 
المراجعة

https://na.theiia.org/standards-
guidance/recommended-
guidance/Pages/supplemental-guidance-model-
internal-audit-activity-charter.aspx

ميثا  نشاط 
المراجعة 
الداخلية 
النموذجي
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رابط المرجع بيان

https://bookstore.theiia.org/strategies-for-
small-audit-shops-2nd-edition-3

إلدارات استراتيجيات
المراجعة الصغيرة

https://bookstore.theiia.org/audit-
committee-reporting-a-guide-for-internal-
auditing-3

تقارير لجنة 
دليل:المراجعة

المراجع الداخلي

https://na.theiia.org/standards-
guidance/mandatory-guidance/Pages/Core-
Principles-for-the-Professional-Practice-of-
Internal-Auditing.aspx

المبادي األساسية

https://na.theiia.org/standards-
guidance/recommended-guidance/practice-
guides/Pages/Practice-Guides.aspx

ةالتوجيهات التكميلي

https://na.theiia.org/translations/PublicDocu
ments/PP-IAs-Role-in-Governing-Body-
Executive-Committees-Arabic.pdf

دور المراجعة 
الداخلية في مجلم 

اللجان / اإلدارة 
التنليذية

https://na.theiia.org/translations/PublicDocu
ments/PP-The-Internal-Audit-Charter-
Arabic.pdf

ميثا  المراجعة 
الداخلية
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يمام  ال  :  ترجمة

إكرام فالته: مراجعة



149

العليااإلدارة ضرورة  إتباع نهج 

ت العليأأأا فأأأي السأأألوكيااإلدارة يأأأزعم الكثيأأأر مأأأن الكتأأأاع انأأأه يجأأأب إتبأأأاع نهأأأج 

مة على الرغم من إنني لخصيًا اتلم معهأم فأي إنهأا سأ. واألخالقيات اإلدارية

اعاتنأا حرجة لكننأا وببسأاطة يجأب أن نتلأم علأى انأه لأيم كأل األفأراد بأنلم قن

كل وأخالقياتنا وان مجرد معالجة هذا الأنهج لأن يضأمن أن تتصأرف المنظمأة بشأ

وعليأأه إن وجأأد األفأأراد هأأذا المسأأار غيأأر .مناسأأب عنأأدما تواجأأه مشأأاكل أخالقيأأة

مأأأع مناسأأأب فيجأأأب أن يقومأأأوا بأأأاقترا  الحلأأأول البديلأأأة لتتوافأأأم بشأأأكل عأأأام

راه لهذا يجب على المنظمات أن ال تعتمأد فقأط علأى مأا تأ. سياسة الم،سسة

فأأي العليأأا بأأل علأأيهم التأكأأد مأأن إتباعأأه بشأأكل تأأاماإلدارة مناسأأبًا كأأنهج مأأن 

.الممارسات اليومية

 أأد  , وحأأرص, باسأأتمرارالعليأأا لجميأأع األفأأراد اإلدارة يجأأب إيصأأال أهأأداف نهأأج 

بع ووضعه موضأع التنليأذ مأن قبأل جميأع األفأراد داخأل المنظمأة وعنأدها سأيت

كأأار األفأأراد قأأادتهم ويتعلمأأون مأأن سأألوكياتهم وحينهأأا سأأيكون مأأن الصأأعب إن

.هذه السلوكيات إذا ما تعرضوا للمسائلة

الصدق هو أفضل سياسة

رورة مع في الكثير من األحيان ال تتساوا األخالقيات وسياسات المنظمة بالض

ات الصد  واألمانأة فأي مكأان العمأل حيأث أن الصأد  يعنأي االعتأراف بالمخاللأ

حأذر يجأد المو لأون إنهأم ملأزمين بال. وسوء التقأدير أو حتأى األخطأاء الصأريحة

قأأد . عنأأد النقأأا  بأأاألمور التأأي قأأد تكأأون لهأأا أثأأار سأألبية علأأى مجأأال العمأأل

 أن ال يسأأتنتج الأأبعا أن القأأادة ال يعملأأون بأأنلم درجأأة الكلأأاءة المطلوبأأة إال

قد .  لالتقصير الحا ل وعدم كلاءة العمإلى احد منهم يريد أن يرتبط باإللارة 

تصأأب  هأأذه معضأألة كبيأأرة عنأأدما يكأأون مجأأال عملأأك هأأو التأأدقيم علأأى هكأأذا 

أخطاء مثل عمل المدقم الداخلي فيتم وضعك في موقأف حأرج عنأد اكتشأاف

.تلك اللجوات التي قد تكون موجودة منذ مدة طويلة
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اف يجب على المنظمات أن تضأمن للجميأع انأه مأن الممكأن النقأا  عنأد اكتشأ

وتحديأأأأأد أي مشأأأأأكلة ممكنأأأأأة بكأأأأأل  أأأأأراحة هأأأأأذا ال يعنأأأأأي اخأأأأأذ جميأأأأأع اتراء 

ى واالقتراحات بعأين االعتبأار لكأن عنأدما ال يشأعر المو لأون أنهأم قأادرون علأ

عنأدما تجأد بنلسأأك. طأر  األفكأار سأيعكم هأذا  أورة خاطئأة عأن الم،سسأة

ل الموقأأف بكأأإلأأى مشأأكلة أخالقيأأة يجأأب إن تسأأأل نلسأأك مأأا إذا كنأأت تنضأأر 

لأألافية وأمانأأة وإذا اسأأتمرت هأأذه التسأأا الت عنأأدها يجأأب عليأأك رفأأع هأأذا 

.األفراد في المنا ب العلياإلى الموضوع 

يمكن قياس النزاهة بمستوى األخالق

خ إذا قمأأأت بسأأأ،ال لأأأخص أن يقأأأوم بتسأأأمية أفضأأأل ثأأأالث لخصأأأيات بالتأأأاري

عأون هل سيكون اختياره ألخاص يتمت, ووجدت أن في إجابته نسبة من النزاهة

. بدرجة عالية مأن األخأال ؟ علأى األرجأ  هأذا هأو المقيأاس الأذي سأيعتمد عليأه

فأي النزاهة هي االلتزام بالقواعد األخالقية التي تنعكم بالصد  واالنسأجام

ة فأي إن أولئك اإلفأراد الأذين نعتبأرهم قمأ, فعليه. ما يلكر فيه ويقوم بعمله

لنطبأأأم هأأأذا الكأأأالم علأأأى . النزاهأأأة يمتلكأأأون أخالقيأأأات ورو  معنويأأأة عاليأأأة

ين هل أعضاء فريم القيادة هم األفراد الذين سيشهد لهأم المأو ل, الشركات

علأأأى أنهأأأم يتمتعأأأون بدرجأأأة عاليأأأة مأأأن النزاهأأأة؟ إذا كانأأأت اإلجابأأأة نعأأأم إذن 

يئأة سيكونون هم مرلة للم،سسأة  وهأو ملهأوم يأرتبط ارتباطأًا قويأًا بوجأود ب

.أخالقية قوية

المسؤولية االجتماعية للشركة

اس يمكأن تعزيأز اإلحسأ, تقع مس،ولية الشركة على جميع مو ليها بحد سواء

مة بالمس،ولية عن طريم الحأث علأى التلأاني فأي الجهأود المبذولأة والمسأاه

عأن في إثراء المجتمأع عأن طريأم تقأديم تغذيأة راجعأة للمأو لين والمشأرفين

هأأوم يجأأب أن تأأتعلم الم،سسأأات تبنأأي المل. كيليأأة جعأأل بيئأأة العمأأل أفضأأل

الأأذي يقأأول أن األفأأأراد الأأذين يعملأأأون فأأي المنظمأأة مأأأن الم،كأأد أن لأأأديهم
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.  مالحظات يومية يمكنها أن تحسن من عمل الم،سسة

ر عأأن عأأدم القأأدرة علأأى تشأأجيع ردود أفعأأال المأأو لين وتأأوفير وسأأيلة للتعبيأأ

. هذه األفكار في حد ذاته هو فشل في مس،ولية الشركة

الصمت أمر غير مشروع

دة الطريقأأأة الوحيأأأ, يحأأأدث الصأأأمت بأأأأكثر األحيأأأان بسأأأبب الخأأأوف مأأأن االنتقأأأام

للتخلص مأن فضأائ  اإلعأالم التأي انتشأرت فأي أيامنأا هأذه هأي القضأاء علأى

يأرا المو لأون الكثيأأر. المخأاوف مأن اإلفصأا  وان الصأمت هأو الحأل الأذهبي

ضأأون مأأن األلأأياء التأأي تثيأأر التسأأا الت فأأي أعمأأالهم اليوميأأة لكأأن اغلأأبهم يغ

هنأا تقأع مسأ،ولية المأراجعين. الطرف عنها والسأبب هأو الخأوف مأن االنتقأام

ا الت الداخليين في التأكد من معرفة المو لين المخأرج المناسأب لهأذه التسأ

فكأم, هل يوجد في الم،سسة خط ساخن مستقل؟ إذا كان كذلك. والمخاوف

عأأدد المكالمأأات التأأي يتلقاهأأا الخأأط السأأاخن؟ هأأل هأأذه األرقأأام تبأأدو واقعيأأة 

؟ أي مدا يتم نشر الخأط السأاخنإلى قاعدة المو لين واألعمال؟ إلى بالنظر 

مأأا الأأذي يشأأمل المشأأكالت التأأي تأأم اإلبأأالع عنهأأا للخأأط السأأاخن؟ هأأل يعأأرف 

يل أحأد البائعون بالخط الساخن الخاص بالم،سسأة ويلهمأون أنأه يمكأنهم تسأج

الشروط المتوافقة؟ كيف تتم

خط الخط الساخن؟ بدافع اللضول ،أنت كمسأئول هأل حاولأت االتصأال بأالإدارة 

يك والتأي الساخن بنلسك؟ قد تتلاجأ بمسأتوا األسأئلة والتعليقأات التأي لأد

.  التصل إليك أحيانا

يجأأب عليأأك عأأدم األيمأأان بمبأأدأ أن الصأأمت هأأو الحأأل , إذا كنأأت مراجعأأًا داخليأأاً 

الذهبي بل عليك اإليمان وفهم أن الصمت هو وجه أخر للرضا على ما تأراه مأن

يكمأأأأن فأأأأي مسأأأأاعدة المأأأأو لين والم،سسأأأأة فأأأأي فهأأأأم عملأأأأك . تقصأأأأير

.همالمشاكل التي قد تحصل واإلجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها من قبل
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البصيرةاكتساب 

يجأب , ةلكي ينج  المراجعون الداخليون في تقييم الملاهيم والبرامج األخالقيأ

علأأأيهم التلكيأأأر خأأأارج الصأأأندو  وتحديأأأد اإلجأأأراءات التأأأي يأأأرون أنهأأأا ذات  أأألة 

بم،سسأأأأتهم وهأأأأذا يعنأأأأي االبتعأأأأاد عأأأأن نهأأأأج قائمأأأأة األسأأأأئلة المرجعيأأأأة أو 

المقأأأأابالت اللرديأأأأة التأأأأي تحأأأأدث بهأأأأا الكثيأأأأر مأأأأن المأأأأداخالت والتلسأأأأيرات 

أو عنأدما ذلك عندما تتم مقابلة األفراد بشكل مبالأرإلى باإلضافة , السطحية

يلقأأد المراجعأأون القأأدرة علأأى طأأر  أسأأئلة , يطلأأب مأأنهم إكمأأال االسأأتطالع

المزيأأد مأأن التبصأأر فأأي إلأأى متابعأأة ذات  أألة علأأى اللأأور وهأأذا مأأا يأأدفعهم 

.فعالية البرنامج

مأأا هأأو ابعأأد بكثيأأر مأأن جأأدران الشأأركات حيأأث مأأن إلأأى يمتأأد ملهأأوم األخأأال  

لتأي الداخليين ملاهيم علأم الأنلم اوالمراجعين الحكمة أن يلهم المو لون 

تقأأع وراء السأألوكيات األخالقيأأة الن هكأأذا نأأوع مأأن المعرفأأة سيسأأاعدهم عنأأد

. محاولة تقييم ثقافة المنظمة األخالقية والبيئة اإلدارية فيها
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امإلىاألخال ملهوميمتد
جدرانمنبكثيرابعدهو
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السلوكياتوراءتقع
األخالقية



154

:رابط المصدر

https://misti.com/internal-audit-insights/building-the-

internal-audit-function-of-2020

زهراء المعلم:  ترجمة

إكرام فالته: مراجعة
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لي التأدقيم الأداخإدارة قررت م،سسأتك اتخأاذ خطأوة مهمأة وتكليلأك بإنشأاء 

 ألن إدارات قأراًر كهأذا يعتبأر تحأدًيا كبيأراً . ،و بناء فريم التدقيم من نقطأة الصألر

فهأي قائمأة علأى إجأراء التحقأم.  التدقيم الداخلي لها دور مهم وبشكل خأاص

الموضأأوعي عأأن الممارسأأات الموجأأودة فأأي الشأأركة وتقأأديم تقريأأر عأأن كأأل 

عمليأات بطريقأة دبلوماسأية لتحسأين الاالقتراحأات تقأديم إلأى إجراء، باإلضافة 

.داخل المنظمة

هنأاك العديأد مأن األسأباع التأي تجعأل إن  Hernan Murdock(1)وكما يقأول 

ة علأى كثأرة التغيأرات الحا أل: التدقيم الداخلي من بينهأاإدارة المنظمة تنش  

األنظمة والقأوانين ؛ الأرد علأى الشأكاوا أو الأدعاوا القضأائية ؛ حأدوث انأدماج

ن و تركأأأز الكثيأأأر مأأأ. أو اسأأأتحواذ ؛ أو قيأأأام الشأأأركة بترقيأأأة نظامهأأأا الرئيسأأأي

مأة الم،سسات أيًضا على األمن السيبراني والتأكد من وجود خطأة مرنأة ومحك

يتمتأع فالعضو المنتمأي للريأم التأدقيم الأداخلي البأد أن. للتعامل مع مخاطره

إلأأى افة للضأأوابط باإلضأأاالمتثأأال بمأأزيج مثأأالي مأأن التركيأأز اللأأائم وحساسأأية 

ك عأن ناهيأ. قدرته العقلية في تقديم مصلحة المنظمة أواًل في جميع الحاالت

.ليالمطلوبة للقيام بالعمل اللعاالتصال جميع المهارات التقنية ومهارات 

بأأأأر فعنأأأدما تكأأأأون مسأأأتعدًا لتكأأأأوين فريأأأم أو قسأأأأم للتأأأدقيم الأأأأداخلي، تعت

.الخطوات التالية بمثابة الدليل الشامل المتبع لبناء اللريم

اتبعوا هذه الخطوات األولية: لقادة التدقيم

.قبل البدء في بناء فريقك ، يجب أن يكون لديك فهم واض  ألهدافك

التدقيق الداخلي الخاصة بكإدارة معرفة دور : 1الخطوة 

يجأب أن يكأأون لأأديك فهأأم واضأأ  ألعمأأال المنظمأأة ومأأن هأأم أ أأحاع المصأألحة 

 " Nancy Luquette(2)التدقيم ، كما أضأافت إدارة وما هي توقعاتهم بشأن 

".فهم جيد للعمل نلسهإلى أنت بحاجة 

يجأهفال بد أن تتأكد مأن وجأود رسأالة واضأحة للمنظمأة وتوجأه عميأم تحأاول ترو
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داخأأل قسأأم التأأدقيم الأأداخلي ، كمأأا يضأأيف مأأردوك، أن مأأن مهأأام المراجأأع أن 

جميأأع أعضأأاء المنظمأأة ، كمأأا يجأأب عليأأه إلأأى يسأأاهم فأأي إيصأأال هأأذه الرسأأالة 

اء أيًضأأأا أن يكأأأون علأأأى درايأأأة بالميزانيأأأة المعتمأأأدة للقسأأأم لتحديأأأد عأأأدد أعضأأأ

.اللريم

حدد المهارات والكفاءات الالزمة ألعضاء فريق التدقيق: 2الخطوة 

دقيم ال بد أن تجتمع جميأع  المهأارات المناسأبة ومسأتوا الخبأرة المطلأوع للتأ

بتقسأأأيم المهأأأارات  Luquetteو تو أأأي.  فأأأي الشأأأركة فأأأي أعضأأأاء اللريأأأم

: وتقأأول(. اللينأأة) المهأأارات اللنيأأة والمهأأارات الناعمأأة : نأأوعينإلأأى المطلوبأأة 

".كالهما مهم بنلم القدر"

أن الطلأأب علأأى المأأ،هالت التقنيأأة فأأي مجأأال التأأدقيم إلأأى  Murdockيشأأير

ومأأن وجهأأة نظأأر أربأأاع العمأأل، يعأأد وجأأود. فأأي تزايأأد، كجمأأع البيانأأات وتحليلهأأا

. افي القطاع أمرًا ضروريً االمتثال معرفة عملية بقواعد وأنظمة ومتطلبات 

عضأاء وأما بالنسبة للمهارات اللينة، ليم من السهل التحقم من وجودها فأي أ

: ومثأأال علأأى ذلأأك. كمأأا تقأأول لوكيأأت ، لكنهأا مهمأأة جأأًدااختيأأارهم  اللأر  حأأال 

مهأأأارات التلأأأاو  ، كيليأأأة التعامأأأل مأأأع الصأأأراع ، القأأأدرة علأأأى إقنأأأاع العميأأأل 

.بضرورة عمل ليء قد ال يرغب القيام به

لتوا أل أن يتمتعأوا بالمرونأة وبمهأارات اإلأى ويحتاج أعضاء فريم التأدقيم أيًضأا 

لوقأت سوف يتحدث المراجع مع األلخاص طأوال ا. الشلهية والكتابية الممتازة

قوم عند إجراء التدقيم ، والمنتج النهأائي عبأارة عأن تقريأر مكتأوع، كمأا أنأه سأي

هايأة وجميأع مأا سأبم سأيتم تسأليمه فأي ن. بترجمة كل ما تعلمأه خأالل العمأل

.  المراجعة على لكل تقرير كتابي فالبد أن يكون مقنعاً 

تختلف طبيعة التأدقيم فأي كأل قطأاع عأن األخأر، لأذا علأى المراجأع الأداخلي أن

م يتأكأأد مأأن تجميأأع قائمأأة المهأأارات المطلوبأأة للقسأأم المنشأأأ و التأأي تعكأأ

.مهمة فريم التدقيم بالكامل
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.توظيف األشخا  المناسبين: 3الخطوة 

بمجأأرد معرفأأة الهأأدف مأأن إنشأأاء فريأأم التأأدقيم الأأداخلي ، والمهأأارات الالزمأأة 

بين لتنليذ مهام التدقيم ، يصب  من السهل معرفة من هم األلأخاص المناسأ

اجأأة مكأأان مأأا ألنأأك تشأأعر بالحلأأتمة لقسأأمك ال تو أأف لخًصأأا بسأأرعة فقأأط 

.الماسة إلكمال اللريم

لأأى المقابلأأة الشخصأأية مهمأأة للغايأأة فهأأي األداة التأأي تسأأاعدك فأأي العثأأور ع

لأخاص الكثيأر مأن األ. الشخص المناسب سواء مأن الناحيأة المهنيأة أو الثقافيأة

ن هأذه يهتمون بجمع السير الذاتية وعمل المقابلة الشخصأية علأى أساسأها لكأ

الطريقأأأة ليسأأأت مجديأأأة، عنأأأدما يأأأتم طأأأر  سأأأيناريوهات وحأأأاالت عمليأأأة أثنأأأاء 

بون مأع تتي  لك ردود فعل الشخص معرفة  األلخاص الذين سيتناسأ. المقابلة

لأى ألنه من الممكن أن يكون الشخص فأد تأدرع  علأى كيليأة اإلجابأة ع. إدارتك

ت أسأأئلة المقابلأأة الشأأائعة، عنأأدما يطأأر  المراجأأع الأأداخلي علأأيهم سأأيناريوها

هأا أثنأاء سوف  يجبرهم ذلأك علأى التلكيأر حقأًا بطأريقتهم التأي سأيتعاملون ب

.العمل

-قأأأم بتضأأأمين بعأأأا قأأأادة الم،سسأأأة فأأأي عمليأأأة المقابلأأأة : نصأأأيحة أخأأأرا

سيشعرون بسعادة غامرة إلدراجهم ويمكنأك الحصأول علأى منظأور لخأر بشأأن

اص ألنأك سأتو ف ألأخاص فأي فريأم التأدقيم الخأ. قرارات التو يأف الصأعبة

.بك ولكنهم سيتعاملون مع باقي األلخاص في الشركة

:التدقيق الداخليإلدارة التحليل المثالي 

لي اتن بعد أن أ بحت لديك المعرفة التامة للمهارات التأي تحتاجهأا فأي مأو 

ص قسأأم التأأدقيم الأأداخلي، والكيليأأة التأأي تمكنأأك مأأن العثأأور علأأى األلأأخا

و المناسأأبين عليأأك أن تقأأرر مأأاهي األدوات التأأي تمكنأأك مأأن العمأأل بالشأأكل

يأد فهنأاك العديأد مأن المتغيأرات التأي تلعأب دورهأا فأي تحد. الطريقة المثلأى

إن ذلأك " : Murodckيقأول . حجأم القسأم و المهأام التأي سأتنجز مأن خاللأه
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ا إذا الجغرافأي للم،سسأة ، ومأواالمتأداد يختلف حًقا حسب الحاجة ، والتعقيد ، 

دد فأي الم،سسأات الصأغيرة قأد ال يتجأاوز عأ" كان القطاع منظمأًا بشأدة أم ال

المأأأراجعين الأأأداخليين الخمسأأأة ألأأأخاص، وقأأأد ينلصأأألون ويقومأأأون بعمليأأأة

مأا أ. التدقيم ، مع إضافة لخص أو اثنين يقومأون بأبعا مأن إجأراءات المراجعأة

فأأأي المنظمأأأات الكبأأأرا مثأأأل الم،سسأأأات الماليأأأة ذات المواقأأأع الجغرافيأأأة 

.المتعددة قد تضم إدارات للتدقيم المئات من المدققين

مأأأن بالنسأأأبة للتسلسأأأل الهرمأأأي التأأأابع للمنظمأأأات المختللأأأة هنأأأاك العديأأأد

ن الطبقأأات اإلداريأأة للمأأو لين فأأي قسأأم التأأدقيم الأأداخلي الواحأأد سأأترا أ

مأدير ، الهيكل التنظيمي يتكون مأن المأو لين ، كبأار المأو لين ، إداريأين ، ال

اك ومأأن بأأين كأأل هأأذه الطبقأأات ، قأأد يكأأون هنأأ. والأأرئيم التنليأأذي للتأأدقيم

وكمأأأأا يقأأأأول . لأأأأخص واحأأأأد أو أكثأأأأر هأأأأم مأأأأن يقومأأأأون بمعظأأأأم األعمأأأأال

Murdock: "كثيأر هأل تريأد أن يقأوم ال". كن على دراية بكيلية تنظيم فريقأك

ن مأن المأدققين عأأديمي الخبأرة بالعمأأل الأذي سأتعينه، أو هأأل تلضأل مأأو لي

أكثأأر خبأأرة ممأأن يحملأأون ألقأأاع أعلأأى ولكأأن يمكأأنهم أداء العديأأد مأأن المهأأام 

.  المطلوبة خالل دورة التدقيم الواحدة

كما يجب مراعاة ما إذا كانت و يلأة المراجعأة الداخليأة مدعمأة بواسأطة مأدقم

وفي حأاالت أخأرا ،. فريم عمل كبيرإلى خارجي ، في هذه الحالة ، قد ال تحتاج 

ون قد يكون لديك ألخاص ذوي خبر عالية في مجاالت محددة داخل الشأركة يأأت

فأأبعا المنظمأأات . كخبأأراء للعمأأل فأأي جأأزء مأأن عمليأأات المراجعأأة لمأأرة واحأأدة

ة  جأزًءا يكون فيها التدوير الو يلي مرتلع فتجد أن بعا مأن مأو لي الشأرك

ي قسأمهم األ ألإلأى من مو لي قسم التدقيم للترة م،قتة ثأم يعأودون 

هم بعد مرور بعا الوقت، ولكنهم يعودوا ليعملوا بشأكل أفضأل فأي أقسأام

.ألنه أ ب  لديهم المنظور المثالي للعمل



159

. لهأأذه هأأي التلا أأيل التأأي يحتاجهأأا مأأدير التأأدقيم قبأأل تكأأوين فريأأم العمأأ

إلأى ا وبغا النظر عن المسار الذي يسلكه مدير التدقيم فيجب أن يهدف دائًمأ

فمأأن السأأهل جأأًدا أن . جلأأب ألأأخاص ذوي وجهأأات نظأأر مختللأأة داخأأل اللريأأم

بأأر هأأذه مأأع ذلأأك ال تعت. يجلأأب قأأادة التأأدقيم ألخاً أأا يشأأبهونهم فأأي التلكيأأر

أن يجأأب "Luquetteوكمأأا تقأأول . أفضأأل طريقأأة إلنشأأاء فريأأم تأأدقيم مثأأالي

ي يكأأون لأأديك تلكيأأر وخبأأرات متنوعأأة حتأأى يكأأون لأأديك قسأأم تأأدقيم داخلأأ

."فعال

العليااإلدارة كيفية التنبؤ بتوقعات 

لهأذا . قأت القيام بإنشاء فريم للتدقيم الداخلي عمليأة تسأتغر  الكثيأر مأن الو

حة السأأبب مأأن المهأأم أن يكأأون لأأديك ميثأأا  مكتأأوع إلرلأأادك وتنبيهأأك بصأأ

توثيأأم بمجأأرد " :Luquetteوتقأأول  . التوقعأأات التأأي تأأم التنبأأ، بهأأا مسأأبقاً 

ويلأة الصالحيات ، سيتمكن مدير التدقيم الداخلي مأن إنشأاء خطأط قصأيرة وط

مأن ما يمكن إنجازه فأي السأنة األولأى أو الثانيأة وإلى استعرا  تهدف . األجل

يضأمن الجيد أن يكون لدا مدير التدقيم خطة إسأتراتيجية لمأدة ثأالث سأنوات ل

".بقاءه على المسار الصحي 

فأأي التوا أأل والتعأأاون مأأع االسأأتمرار ومأأن المهأأم أثنأأاء بنأأاء خطأأة التأأدقيم 

ة ويسأتمر هأذا الأدعم عأد. العليا لتطوير خطأة التأدقيم اإلدارة واإلدارة مجلم 

.مرات خالل العام لضمان التكيف مع تغير الظروف داخل بيئة العمل

خا أأًة إذا واجأأه مأأديراإلدارة ومأأن المهأأم جأأدًا تقأأديم تحأأديثات دوريأأة لمجلأأم 

ا أأة التأأدقيم بعأأا مأأن المشأأكالت وخا أأة القضأأايا التأأي تخأأص الميزانيأأة الخ

تأدقيم الرئيسية هي المرجأع الرئيسأي لمأدير الالخطة مع ذلك تبقى . بالقسم

بد أن وخارطة الطريم التي يسير عليها عند لعوره بوجود بعا المشتتات، وال

مأد مأن يكون على علم دائم بأن جميع قراراته تتوافم مع ميثأا  التأدقيم المعت

.اإلدارةقبل مجلم 
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:رابط المصادر

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/kz/pdf/cacm-

brochure.pdf

https://www.pwc.com/vn/en/services/consulting/contin

uous-audit-monitoring.html

http://www.internalauditor.me/ar/article/the-increasing-

relevance-of-continuous-auditing/

أمجاد الشيباني: ترجمة

إكرام فالته: مراجعة 
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ما هو التدقيم المستمر والرقابة المستمرة؟

أكثأأر اسأأتمرارًا وتكأأرارًا لتحديأأد المخأأاطر هأأو عمليأأة (  (CAالمسأأتمرالتأأدقيم 

وتقييمهأأأأا لتحقيأأأأم األهأأأأداف ومراقبأأأأه التغييأأأأرات علأأأأى اخأأأأتالف الرئيسأأأأية 

و . رة للنتأائجمسأتمو تقديم تقأارير الرئيسية مستوياتها، وفحص أكثر للضوابط 

هأأأا عأأأرف معهأأأد المأأأراجعين الأأأداخليين التأأأدقيم المسأأأتمر بأنأأأه أي طريقأأأه يتبع

.وا لةمتأو استمرارية بالتدقيم بصلة أكثر أنشطة متعلقة المدققون ألداء 

العمليأأة والتقنيأأة المسأأتخدمة للكشأأف عأأن هأأي (  (CMالمسأأتمرةأمأأا الرقابأأة 

فهأي . منظمأةقضايا اإلمتثال والمخاطر المرتبطة بالبيئة الماليأة والتشأغيلية لل

تأأأم للتأكأأأد مأأأن أن األنظمأأأة والضأأأوابطبأأأاإلدارة لليأأأة تلقائيأأأة للتغذيأأأة الراجعأأأة 

بأأن دارة لأرفالرقابأة المسأتمرة تسأم  . تشغيلها ومعالجتها بالشأكل المناسأب

يكأأون لهأأا وضأأو  أكبأأر بالمنشأأأة ممأأا يعأأزز القأأدرات والضأأوابط علأأى مسأأتوا

.المنشأة مع الحلات على األداء األمثل

م توفير أكبر قدر مأن الشألافية فأي العمليأات وتقأديهو (  (CMو(  (CAهدف

.التقارير في الوقت المناسب لربالع عن المخاوف

…لنستعر  مثالين عن التدقيم المستمر 

تيجأأة عمأأالء  فأأي بلأأد يعأأاني مأأن اضأأطرابات نإلأأى لأأركة عالميأأة، تبيأأع منتجاتهأأا 

خطأأر يهأأدد إلأأى لعقوبأأات دوليأأة وسأأعر عملأأة مأأنخلا، ممأأا يعأأر  الشأأركة 

ء هأأذا الخطأأر يتعلأأم  بطلبأأات البيأأع للعمأأال” عوامأأل“أحأأد .  السأأمعة واالئتمأأان

.  حيث يرتلع مستوا الخطر بازدياد حجم المبيعات. في هذا البلد

تمرة الرقابأأة المسأأ/تسأأتخدم و يلأأة المراجعأأة الداخليأأة التقنيأأة ألجأأل التأأدقيم

 ناع /لمينالمستإلى لمستوا طلبات المبيعات الخاص بكل بلد وإرسال تنبيه 

.ذلك البلد مستوا محدد مسبًقاإلى القرار إذا تخطت المبيعات 
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مأان ألجل فحص جودة ضأوابط التلأويا علأى نلقأات بطاقأات االئت… مثال لخر

ليين الخا أأة بالم،سسأأة بأسأألوع أكثأأر كلأأاءة وفعاليأأة، يطأأور المأأراجعين الأأداخ

بهأأدف سلسأألة مأأن االختبأأارات التأأي تعتمأأد علأأى التحليأأل المسأأتمر للبيانأأات

تمأان التعرف علأى الحأاالت التأي يأتم فيهأا مخاللأة وتجأاوز سياسأة بطاقأات االئ

، األثأاث السلر، المجوهرات، المالبم)الخا ة بالم،سسة، كالنلقات الشخصية 

ريات ، استخدام لخص غير مخول للبطاقة، تقسيم المشأت( وغيرها… المنزلي

حالأأة تأأتم إ. … لتجنأأب حأأدود التلأأويا، المعأأامالت التأأي تضأأم تجأأاًرا محظأأورين

سسأة مأدير بطاقأات االئتمأان فأي الم،إلأى اختبارات تحليأل البيانأات المأذكورة 

تحقأم الذي يجريها لهرًيا كنوع من الرقابأة علأى اسأتخدام بطاقأات االئتمأان، وي

تبأارات االخ)المراجعة الداخلية لهرًيا من تطبيم المدير لهذا النوع من الرقابة أي 

( .التحليلية
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؟CA / CMكيف يمكن للمنظمات االستلادة من 

المنظمأات التقنية والمتطلبات التنظيمية المتزايدة ، العديأد مأنإلى باإلضافة 

سأأين إزالأأة التكأأاليف الزائأأدة مأأن العمليأأات وتحسأأين الكلأأاءة ، وتحإلأأى تتطلأأع 

.الرقابة والعمليات ، ومنع االحتيال وسوء السلوك والكشف عنه

 CA / CMفأي دعأم جهأود المنظمأة لتحقيأم هأذه األهأداف ، يمكأن أن يأوفر 

:فوائد كبيرة ، مثل

.تقديم ر ية منتظمة في حالة الرقابة والمعامالت -1

قابأة تعزيز القدرة الشاملة على مراقبة المخاطر والسيطرة عليها مأن خالاللر-2

.واالكتشاف المبكر

.اءةاستخدام األتمتة الختبار مجموعة واسعة من المعامالت والرقابة بكل-3

.اإلدارةمجلم إلى اإلبالع عن القيمة -4

؟CA / CMلماذا العديد من المنظمات تنلذ 

فهأأم و تعزيأأز ر يأأة المنظمأأة الشأأاملة هأأو  CA / CMالهأأدف مأأن تطبيأأم 

د و يمكأأأن للقأأأادة بعأأأ. للمخأأأاطر واألداء مأأأن خأأأالل االسأأأتخدام اللعأأأال للتقنيأأأة

ثأأر تلأأك المنأأاطم األكإلأأى تقيأأيم المخأأاطر، تحديأأد األولويأأات وتوجيأأه المأأوارد 

:إلىأهمية في العمل ، مما ي،دي 

.زيادة كلاءة المراجعة وفعاليتها-1

.تحسين الرقابة الداخلية وتحسين األداء-2

مزيأأأد مأأأن المعلومأأأات فأأأي الوقأأأت المناسأأأب لتسأأأريع االسأأأتجابة وخلأأأا -3

.التكللة

.للافية أكبر وتقليل التعقيد-4

.تقليل مخاطر الخسائر المالية-5
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م  كمأأا يسأأ. تأأوفير ضأأمان إضأأافي علأأى العمليأأات عاليأأة القيمأأة أو المخأأاطر-6

.بالمرونة في بيئة تنظيمية دائمة التغير

تقأأأديم التأكيأأأد لمخأأأاطر أعلأأأى كلأأأاءة وأكثأأأر فعاليأأأة، يركأأأز علأأأى المخأأأاطر -7

.تثالالرئيسية، الحالية والنالئة المتعلقة بالعمليات ورفع التقارير واالم

تحقأأم لأأامل مأأن مأأدا كلأأاءة وفعاليأأة نظأأام الرقابأأة الأأداخلي الحأأالي ، مأأع -8

إخطأأار فأأوري فأأي حأأال تعطأأل نظأأام الرقابأأة، عجأأز العمليأأات، أخطأأاء البيانأأات، 

نيأأة اتلاقيأأات مسأأتوا الخدمأأة غيأأر المعمأأول بهأأا مأأع العمأأالء، انتهاكأأات أمأأان تق

المعلومأأأأأات، انتهاكأأأأأات اللصأأأأأل بأأأأأين الواجبأأأأأات، عأأأأأدم االلتأأأأأزام بالسياسأأأأأات 

يحي باالسأأتجابة اللوريأأة بأأإجراء تصأأحلأأردارة ممأأا يسأأم  –واإلجأأراءات الداخليأأة 

.يمنع الخسائر أو يقلل منها

ة عبأر التعرف اللوري على حاالت عدم االمتثال للقأوانين والتعليمأات الخارجيأ-9

ولي األنظمة التقنية والمناطم الجغرافية المتنوعأة، وإيجازهأا فأي ملخأص لأم

قليأأل تمكأأين الم،سسأأة مأأن تإلأأى لاللتأأزام التنظيمأأي للم،سسأأة، باإلضأأافة 

.بمرور الوقت( العقوبات، وغيرها)تكاليف االمتثال 

وريأة أو الحد من عمليات االحتيال بسبب نشاط التدقيم الذي يتم بصأورة ف-10

.لبه فورية

تغطيأأأأأأأأأأأأأة أكبأأأأأأأأأأأأأر -11

للمخأأأأأأأأاطر والضأأأأأأأأوابط 

بواسأأأأأأأأأطة المراجعأأأأأأأأأة 

الداخليأأأأأأة فأأأأأأي حأأأأأأدود 

.الموازنة
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ن ضأمن التدقيم والرقابة المستمرة هم الطريم نحو التقدم، وبينما قد يكونأو

وا أحدث التطورات في مهنأة المراجعأة الداخليأة اليأوم، فمأن المتوقأع أن يصأبح

صألة قريًبا أحأد أهأم الوسأائل التأي تبقأى بهأا مهنأة المراجعأة الداخليأة وثيقأة ال

!بم،سسات المستقبل
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:رابط المصدر

https://linfordco.com/blog/types-of-controls/

تهامي النجار: ترجمة

إكرام فالته:مراجعة 
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يأأد أو تعتبأأر الضأأوابط الداخليأأة خطأأوات عمليأأة اساسأأية تسأأم  للشأأخص بتحد

انون أو تأكيد ما اذا كانت هناك متطلبات معينة يتم تنليأذها وفقأا لتوقأع أو قأ

ن بأاجراء ذلأك تسأم  الضأوابط الداخليأة للمأراجعيباإلضافة إلأى سياسة معينة ، 

لها االختبأأارات للحصأأول علأأى تأكيأأأدات بأأأن العمليأأة قأأأد تأأم تصأأميمها وتشأأأغي

.بشكل  حي  

فأأي هأأذا المنشأأور سأأنناق  مأأا هيأأة الضأأوابط الداخليأأة المسأأتخدمة والتأأي

ى مناقشأأة كيأأف يعتمأأد المأأدققون علأأباإلضأأافة إلأأى تحأأدث فيهأأا العمليأأات ، 

الجأراء الضوابط الداخلية وكيف يمكن أن تساعد معرفة الشركة في االسأتعداد

.التدقيم 

ما هي الضوابط الداخلية ؟

تم عمليأة يأ" وفقا للجنة المنظمات الراعيأة عأن ملهأوم الرقابأة الداخليأة فهأي 

م تقأديإلأى أو غيرهم من المو لين ، وتهدف إدارة تنليذها بواسطة مجلم 

اد ضأأأمان معقأأأول فيمأأأا يتعلأأأم بتحقيأأأم األهأأأداف المتعلقأأأة بالعمليأأأات أو اعأأأد

" .التقارير 

فأي ان الهدف الرئيسي من وجود الضوابط الداخلية هو اعداد النقاط الرئيسية

.عملية تتي  للشركات تتبع التقدم المحرز واستدامة األداء 

ما هي أنواع الضوابط الداخلية ؟

ول التأكأد مأن أنهأم يمكأنهم الحصأإلأى عند اجراء التدقيم سأيتطلع المأدققون 

ن علأأى ضأأمانات بشأأأن العمليأأة مأأن خأأالل التركيأأز علأأى أربعأأة أنأأواع رئيسأأية مأأ

:الضوابط الداخلية وهي 

المعلوماتتقنية التحكم اليدوي في .عالتحكمات اليدوية .أ

المعلوماتلتقنية الضوابط العامة .دضوابط التطبيم.ج
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ة تعأأد األنأأواع األربعأأة للضأأوابط الداخليأأة المأأذكورة أعأأاله أساسأأية ألنهأأا واسأأع

مأة فأي العمليأات التأي تأدعم األنظ( أو على األقأل ينبغأي أن تكأون ) االنتشار

ة منظمأات المسأتخدمين الخا أإلأى والخدمات التي تقدمها م،سسات الخدمة 

( .أي العمالء )بهم 

:التحكمات اليدوية .أ

ا داخليأا ، يتم تنليذ الضوابط اليدوية من قبل األفراد خارج األنظمة المعمول به

:ومن األمثلة على ذلك

د مراجعأأأة المشأأأرف وتوقيعأأأه للمسأأأتند أو التسأأأوية المصأأأرفية أو قيأأأام أحأأأ. 1

.المو لين بالتوقيع على اقرار بسياسة الخصو ية 

دو  التطبيأأم اليأأدوي للنقأأد الأأذي تأأم اسأأتالمه فأأي حسأأاع البنأأك فأأي  أأن. 2

ل فأي األمانات للم،سسة مقابل ر يد حسأابات القأبا الملتوحأة لأدا العميأ

.العديد من الم،سسات 

ن ونظأأرا الن تشأأغيل عنا أأر الأأتحكم يعتمأأد علأأى االنسأأان فمأأن المهأأم أن يكأأو

كم هنأأاك ألأأخاص يمتلكأأون نقأأاط البأأدء بالعمليأأة، وعنأأدما ال تكأأون أدوات الأأتح

ن تعمأل اليدوية مملوكة من قبل المو لين الرئيسيين داخل المنظمة فانهأا لأ

تبأأار فأأي كثيأأر مأأن األحيأأان باسأأتمرار ، وبشأأكل عأأام يمثأأل مشأأكلة ألنأأه فأأي اخ

د أن عمليأة الضوابط اليدوية بشكل  حي  يأتم اختيأار عينأة مأن المعأامالت لتأكيأ

م الأأتحكم قأأد عملأأت للتأأرة زمنيأأة محأأددة واذا لأأم يعمأأل الأأتحكم بشأأكل متسأأ

.فسيتم مالحظة االنحراف أو االستثناء في تقرير التدقيم 

:المعلومات تقنية التحكم اليدوي في .ع

حكم المعلومأأات ادوات الأأتتقنيأأة تشأأبه أدوات الأأتحكم اليأأدوي المعتمأأدة علأأى 

اليدوي ألنها تعتمد على عملية يدوية من المو لين ولكنها تختلف
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هأا ألن جزءا من عنصر التحكم يتطلب مستوا من مشاركة االنظمأة المعمأول ب

:داخليا وعلى سبيل المثال 

ا برنأامج يسرد تقرير تم انشا ه بواسطة نظام المستخدمين الأذين لأم يصألو.1

ن معأأين خأأالل التسأأعين يومأأا الماضأأية ، حيأأث قأأد تتطلأأب الرقابأأة الداخليأأة مأأ

م المسأأ،ول مراجعأأة هأأذه التقأأارير وتعطيأأل بعأأا المسأأتخدمين الأأذين لأأم يأأت

.يوما المحددة كنتيجة لذلك 90حساباتهم خالل ال إلى الو ول 

المعلومأأات مأأن عنصأأر الأأتحكم هأأذا هأأو التقريأأرتقنيأأة ان الجأأزء المعتمأأد علأأى 

ن الذي تم انشا ه بواسطة االنظمة المعمول بهأا داخليأا ، وأن الجأزء اليأدوي مأ

ين عنصر التحكم هذا هو مراجعة المسأ،ول للتقريأر وتعطيأل بعأا المسأتخدم

ن لأأدا حأأد بعيأأد عنا أأر الأأتحكم اليدويأأة ، ويجأأب أن يكأأوإلأأى نتيجأأة لأأذلك يشأأبه 

المعلومأأأأات منلأأأأذ العمليأأأأةتقنيأأأأة عنا أأأأر الأأأأتحكم اليدويأأأأة المعتمأأأأدة علأأأأى 

تسأأأأهيل التشأأأأغيل الثابأأأأت لهأأأأذه الضأأأأوابط وتجنأأأأب أي إلأأأأى وسأأأأي،دي ذلأأأأك 

.استثناءات يتم االلارة اليها في تقرير التدقيم 

:ضوابط التطبيم  .ج

تشأاف قد يتم تصنيف أي أعداد تكوين في أنظمة يمكن استخدامها لمنع أو اك

:المشكالت كنوع من عنا ر التحكم في التطبيم ، ومثال ذلك 

رور غيأر اذا تم تكوين الةنظمة الداخلية لقلل مستخدم يقوم بادخال كلمة مأ.1

شأأف  أأحيحة بعأأد ثأأالث محأأاوالت،  فانأأه يحتأأوي علأأى عنصأأرالتحكم تطبيأأم يكت

.المشاكل التي قد تكون مرتبطة بمحاوالت الو ول الغير مصر  بها 

التلقائيأة عنا ر التحكم في التطبيم والتي قد تعرف أيضا باسم عنا ر التحكم

:لها فوائد قليلة ومن احدا هذه اللوائد 
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لأى أن عنصر التحكم هو متواجأد بتصأميم التطبيأم وهأم يعتمأدون عمومأا ع.1

ري مأن اللرد للعمل باستمرار ، ومع ذلك فمن األفضل دائما التحقم بشكل دو

يم تواجأأده وأنأأه لأأم يأأتم تعطيلأأه ألي سأأبب أو أنأأه لأأم يأأتم التعأأديل فأأي تصأأم

ذلأأك التطبيأأم، وفأأي حالأأة تعأأديل عنصأأر الأأتحكم أو عأأدم تمكينأأه فقأأد ينأأتج عأأن

.استثناء في التقرير 

وجأأود عنا أأر تحكأأم م،تمتأأة هأأي وجأأود عينأأة واحأأدة مقابأأل الكثيأأرين ألنهأأا . 2

ثنأأاء تكأأوين األنظمأأة الداخليأأة وهأأذا يخلأأم الكلأأاءة ويأأوفر الوقأأت أإلأأى تسأأتند 

.التدقيم  

:المعلومات لتقنية الضوابط العامة .د

عادة مأا يكأون هأذا النأوع هأو نقطأة محوريأة لمعظأم عمليأات تأدقيم الضأوابط 

وإدارة السياسأأأات والو أأأول المنطقأأأي إدارة المعلومأأأات مأأأن لتقنيأأأة العامأأأة 

: التغيير واألمن المادي ، وعلى  سبيل المثال 

اص و أأول المسأأتخدم بحيأأث يكأأون لةلأأخإدارة يأأتم اسأأتخدام عنا أأر تحكأأم .1

أي األلأأخاص المناسأأبون)مأأوارد النظأأام إلأأى المناسأأبين الحأأم فأأي الو أأول 

والضأأوابط التأأي تأأدعم هأأذه العمليأأات هأأي ضأأوابط عامأأة (  للو أأول الصأأحي  

.المعلومات لتقنية 

تغييأرات التغيير للم،سسة والوثائم التي تمت اعتماد الإدارة مسارات عملية .2

واختبارها واعتمادهأا وتنليأذها فأي االنتأاج ، عأالوة علأى ذلأك تحأدث كأل هأذه 

.التغييرات في بيئة توجد فيها فصل مناسب للواجبات 

ا أأر المعلومأأات مزيجأأا مأأن عنتقنيأأة يمكأأن أن تكأأون عنا أأر الأأتحكم العامأأة فأأي 

ختبأأار الأأتحكم اليدويأأة والتطبيقيأأة، علأأى هأأذا النحأأو يختلأأف نأأوع أخأأذ العينأأات ال

.عنا ر التحكم هذه حسب نوع التحكم 
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:الضوابط الوقائية 

كالألة عنا ر التحكم تكون الضوابط الداخليأة امأا وقائيأة أوإلى أنواع باالضافة

تكأون في بعا األحيان يأتم اضأافة الضأوابط التصأحيحية ومأع ذلأك ينبغأي أن) 

( .جزءا من الضوابط الكاللة 

و . وعلأأأى وجأأأه العمأأأوم الضأأأوابط الوقائيأأأة تتلأأأو  علأأأى الضأأأوابط الكالأأألة

السأأبب فأأي ذلأأك هأأو سأأهولة تصأأحي  الموقأأف وإنخلأأا  تكللأأة هأأذا اإلجأأراء 

يأأم لأأذا علأأى األلأأخاص المعنيأأين بتطب. قبأأل وقوعأأه مأأن تصأأحيحة بعأأد حدوثأأه

للحصول هذه الضوابط الجمع بين الضوابط الوقائية و الكاللة في بيئة العمل

.على أفا النتائج

:ملخص 

االت اذا لم يبدو أن عنا ر التحكم في تقرير التدقيم تنأدرج فأي أحأد هأذه المجأ

.األربعة فيمكن أن يتم و ف العملية بدال من التحكم فيها 

د مأن يعمل مدققو لركة لينلورد ولركاه بعنايأة مأع م،سسأات الخدمأة للتأكأ

دقأأة أو أأاف الضأأوابط ودعأأم تحقيأأم أهأأداف الرقابأأة أو معأأايير الخأأدمات فأأي 

اختبأأأار وفحأأأص تأأأدقيم الثقأأأة ، مأأأن المهأأأم أيضأأأا أن نالحأأأا أن هأأأذه التعريلأأأات 

ة فأي واألو اف تعمل بشكل جيد على قدم المساواة لتدقيم الرقابأة الداخليأ

.القوائم المالية أو للتدقيم الداخلي 

ات تمأأت الترجمأأة مأأن مقالأأة جأأاكلين فينأأي والتأأي بأأدأت عملهأأا كمأأدقم حسأأاب*

وتشغل منصب مدير في الشركة حيأث 2009في لركة لينلورد ولركاه عام 

ا للعميأل تعمل على توفير عملية تلبي احتياجات كل عميل وتصدر تقريأرا مليأد

.ومستخدمي التقرير 
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IIA online:المصدر 

:رابط المصدر

https://iaonline.theiia.org/2019/Pages/Dont-Manage-

Risk-Manage-Value.aspx 

أفنان العمري: ترجمة

محمد قيم القنبري: مراجعة
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لجنأة حيأث ألأارت! المخاطر على التهديدات قأد تغيأرإلدارة إن التركيز التقليدي 

ERM–مخأاطر الم،سسأات إلدارة المنظمات الراعيأة للجنأة تريأدواي فأي إطأارًا 

المخأاطر بشأكل كامأل إلأى ،((COSO's 2017واألداءمأع اإلسأتراتيجية التكامأل 

أهأداف إمكانية حدوث األحأداث التأي تأ،ثر علأى تحقيأم اسأتراتيجية و"باعتبارها 

ب مأأن التعريأأف، لأأم تعأأد المخأأاطرة لأأيئًا يجأأ" عكسأأي"، وبإزالأأة كلمأأة "العمأأل

المخأأاطر إدارة ذلأأك، لأأم يتحأأدث اإلطأأار عأأن إلأأى باإلضأأافة . منعأأه مأأن الحأأدوث

."الثقافة والقدرات والممارسات"كعملية منلصلة، بل ُيعرفها من حيث 

أحأأد  ISO 31000المخأأاطر إدارة ومعيأأار المحأأدث  COSO ERMويأأوفر إطأأار 

السأتبدال المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي فر أًا كبيأرة

المخأأاطر وفقأأًا لرطأأارين إدارة القيمأأة، حيأأث أن بأأإدارة المخأأاطر إدارة مصأأطل  

إدارة ومع ذلك، فإنها مازالأت تحأتلا بمصأطل . تدور حول إنشاء وحماية القيمة

.المخاطر

لأى إن أنشطة األعمال دائما تنطوي على عدم اليقين، ولزيأادة النجأا ، يتعأين ع

ر  القيادة اإلستلادة من اللرص والحد من التهديدات، فلي النهايأة، ي ريأدون ف 

زيأأأادة اليقأأأين بأأأأنهم سأأأيحققون أهأأأدافهم، وأنهأأأم لأأأن يحصأأألون علأأأى مأأأا ال 

تأأاج المخأأاطر، فتحإلدارة يريأأدون، ولأأن يحصأأل ذلأأك مأأن خأأالل التركيأأز التقليأأدي 

ن نهأج عملأأي للحلأات علأى رضأا أ أأحاع المصألحة الرئيسأيين عأأإلأى المنظمأات 

.طريم تحقيم القيمة لهم 

لأك ألنأه القيمة فر ًا مثيرة لالهتمام للمراجعين الداخليين، وذإدارة ويوفر نهج 

يأة ويمكن أن تساعد المراجعأة الداخل. يركز على جودة  نع القرار داخل المنظمة

المنظمأأأة مأأأن خأأأالل تقيأأأيم مأأأدا امأأأتالك  أأأانعي القأأأرار للكلأأأاءة والنزاهأأأة 

 أأأحاع الصأأأحيحة للتوفيأأأم بأأأين التعقيأأأدات الناجمأأأة عأأأن المصأأأال  المتضأأأاربة أل

.المصلحة
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:ُتصبح دليل على المستقبل

شأاء وحمايأة ُتصب  دلياًل للمسأتقبل يجأب أن تقأوم المنظمأة باسأتمرار بإنلكي 

ثأل؛ القيمة أل حاع المصلحة األساسأيين فيهأا، ومأع ذلأك، فأإن المصأطلحات م

فأأأة القيمأأة والنتيجأأأة والنجأأأا  والتحسأأين تكتسأأأب مضأأأمونها إال مأأن خأأأالل معر

ى إلأأالمعنأأى الأأذي يعلقأأه أ أأحاع المصأألحة عليهأأا، فأ أأحاع المصأألحة ينظأأرون 

المنظمة من منظورهم الخاص، وبناًء على اهتماماتهم، لذلك هأم قأد يجأدون 

ألأأأأياء معينأأأأة ذات قيمأأأأة مثأأأأل؛ االبتكأأأأار وااللتأأأأزام بالمواعيأأأأد والخصو أأأأية

.والسالمة واالمتثال والنزاهة والكلاءة واالستمرارية

تأاجون المستقبلية تدور حول توقع مأا قأد يحأدث، لأذلك القأادة يحواالستمرارية 

أي مأأدا يختلأأف هأأذا عمأأا وإلأأى معرفأأة أيأأن يمكأأن أن تنتهأأي المنظمأأة؟ إلأأى 

يتوقعأأأه أ أأأحاع المصأأألحة األساسأأأيون فأأأي المنظمأأأة؟ هأأأل المنظمأأأة علأأأى 

المسأأار الصأأحي ؟ أم أن هنأأاك فر أأة حقيقيأأة بأنهأأا لأأن تحقأأم أهأأدافها؟ وفأأي 

ز هأأأذه الحالأأأة، هأأأل تتخأأأذ المنظمأأأة التأأأدابير المناسأأأبة؟ وبالمقابأأأل، قأأأد تتجأأأاو

المنظمأأة كأأل هأأذه التوقعأأات، ألنهأأا قأأادرة علأأى التعامأأل بشأأكل جيأأد مأأع عأأدم 

.  اليقين

:يجمع الخبراء على

بأأين الخيأأارات تتضأأمن القأأرارات اإلسأأتراتيجية والتكتيكيأأة والتشأأغيلية الملاضأألة

لعمأأل والموازنأأة بأأين اإليجابيأأات والسأألبيات المحتملأأة، وتهأأدف معأأايير وطأأر  ا

توجيه  ناع القرار في االتجأاه الصأحي ، وأن تحديأد هأذه القواعأد هأو مجأالإلى 

زام اسأتمرارية العمأل وااللتأإلى اإلدارات المتخصصة، وأن الو ائف التي ت،دي 

إجراء والتحكم وأمن المعلومات والخصو ية والجودة والسالمة عادًة مأا تقأوم بأ

ذلأك تقييم للمخاطر وبناء أطر عمل رقابيأة وإنتأاج تقأارير إداريأة، ومأن لأأن كأل

.تدمير القيمة في الممارسة العمليةإلى أن ي،دي بسهولة  



175

أو و يلأة المخاطر التقليدية ملهومًا معيبًا، فبداًل من امتالك برنأامجإدارة تعد 

المخأأأاطر، يجأأأب علأأأى الم،سسأأأات التركيأأأز علأأأى ربأأأط إلدارة أو لجنأأأة منلصأأألة 

ون هأ،الء الخبراء الو يليين، حيث يعتمد توليد القيمة والحلات عليها علأى تعأا

للأرص المتخصصين لمساعدة ُ ناع القرار فأي جميأع المسأتويات علأى اغتنأام ا

والحأأأد مأأأأن التهديأأأأدات، فالمستشأأأأار المسأأأأتقل، يمكأأأأن أن يسأأأأاعد المراجعأأأأة 

.الداخلية في تقليل التعقيد التنظيمي والتلكير الصامت

لأأأى إولالتصأأأال بأأأالخبراء بلعاليأأأة، ينبغأأأي أن تسأأأعى فأأأر  القيأأأادة بالمنظمأأأة 

لة الحصأول علأى إجابأات عأن خمسأة أسأئلة رئيسأية للعمأل، وتمثأل هأذه األسأئ

ليأذها مأن العنا ر األساسية الخاضعة للتحليالت العملية التأي يمكأن للقأادة تن

فأأرع أو قسأأم أو سلسأألة إدارة أجأأل إجأأراء أعمأأال منلصأألة أو إنشأأاء مشأأروع أو 

لة وتتطلب اإلجابة على كأل سأ،ال مأن هأذه األسأئ. عمليات أو منظمة بأكملها

د يأ،دي على سبيل المثال، قأ. ملاضلة بين بدائل وموازنة بين فرص وتهديدات

إلأأى إرسأأال رسأأالة إلأأى "( كيأأف"جأأزء مأأن سأأ،ال )تنليأأذ أطأأر الرقابأأة الشأأاملة 

.النزاهةإلى المعنيين بأن لديهم عيوبًا في الُحكم أو يلتقرون 

م المراجعأة الداخليأة وبشأكل مسأتقل  لقأادة أي مأدا ُيجيأب اإلأى ويجب أن تقيي

.على األسئلة التالية بشكل مر 

و ومأأن هأأ: القيمأأة علأأى فعاليأأة الحوكمأأةإدارة تتوقأأف مننن يسننتطيع أن ُيقننرر؟ 

المخأأأول التخأأأاذ أي خيأأأارات؟ وهأأأذا ينطبأأأم علأأأى تخصأأأيص المأأأوارد للعمليأأأات 

م اليوميأأة والتحأأول المسأأتمر، حيأأث يجأأب أن يكأأون اللأأرد المسأأ،ول عأأن تحقيأأ

األهأأأداف الموضأأأوعة قأأأادرًا علأأأى تحديأأأد أفضأأأل السأأأبل للتعامأأأل مأأأع اللأأأرص 

والتهديأأأدات ذات الصأأألة، ويمكأأأن القيأأأام بأأأذلك عأأأن طريأأأم تحسأأأين العمليأأأات

.التجارية والضوابط المرتبطة بها

مأة، وهناك مسأألة بأارزة وعمليأة تتعلأم بمسأ،وليات الخبأراء فأي إدارات المنظ

همأي مدا ُيسم  لهم بوضع معايير العمل لزمالئهم؟ أو يتوقع منإلى وهي 
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تقأأأديم المشأأأورة فقأأأط؟ كيأأأف يضأأأمن متخأأأذي القأأأرار أن ُيركأأأز الخبأأأراء علأأأى 

المديرين التنليذيين؟

مأة عأن من ناحية أخرا، وكيف يمكن لمتخذي القرار منع الخبراء من المبالغة الناج

الحمأأأأاس؟ مأأأأن ناحيأأأأة أخأأأأرا، مثأأأأال علأأأأى ذلأأأأك خبأأأأراء متخصصأأأأون فأأأأي أمأأأأن 

.المعلومات ينتجون سياسات وإجراءات غير قابلة للتطبيم

يأع يسأتليد فريأم القيأادة مأن وجأود نظأرة عامأة متكاملأة علأى جمماذا نفعل؟ 

ع أنشطة المنظمأة لأدا مأن يشأارك فيهأا، فتأوفر هأذا الملخأص المأنظم لجميأ

أنشأأطة المنظمأأة، يأأوفر نظأأرة عامأأة علأأى العمليأأات اإلداريأأة األوليأأة الداعمأأة 

ل ونظأأرة ثاقبأأة لجميأأع تأأدفقات المعأأامالت ذات الصأألة وأحجامهأأا، كمأأا أنأأه يشأأك

، فهأو المعلومأات لمعالجأة المعأامالت، وبالتأاليتقنيأة األساس لمنظأر تطبيأم 

المعلومأأأات وذكأأأاء األعمأأأال والتنبأأأ، بهأأأل يملأأأك المسأأأئولونإلدارة األسأأأاس 

المعلومات الصحيحة التخاذ قرارات متوازنة؟

حة يتوقف نجأا  المنظمأة علأى مأدا رضأا أ أحاع المصأللماذا نفعل ما نفعله؟

دارة اإلاألساسأأيين فيهأأا والأأذين بأأدورهم مهتمأأون أساسأأًا بكيليأأة تأأأثير أداء 

التنليذيأأة علأأى مصأأالحهم، وهأأذا أحأأد األسأأباع التأأي تجعأأل تحليأأل اهتمامأأات

.أ حاع المصلحة أمرًا ضرورياً 

ريأد فإذا سارت األمور على ما يرام، تتالءم طموحأات اللريأم مأع القيمأة التأي ت

يأأر عأأن المنظمأأة أن تنشأأئها وتحميهأأا أل أأحاع المصأألحة المعنيأأين، ويأأتم التعب

لأأى إهأأذه القيمأأة فأأي مهمأأة المنظمأأة ور يتهأأا واسأأتراتيجيتها، ويأأتم ترجمتهأأا 

عوامأأأأل وأهأأأأداف وم،لأأأأرات نجأأأأا  ملموسأأأأة، وتعتبأأأأر نتأأأأائج اسأأأأتخدام هأأأأذه 

افيأة الم،لرات الرئيسية مهمة فأي إعأداد تنبأ،ات منتظمأة وتمثأل مأدخالت ك

.  إلجراء التعديالت في الوقت المناسب

رين همأا أما إذا لم تكن النتائج المقدرة في النطا  المقبول، فإن الخيارين األخي

م تحملإما مراجعة الضوابط أو إبالع أ حاع المصلحة الرئيسيين بأنه يجب عليه
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.النتائج وقبولها

إطأأار وقواعأأد مثأأل معأأايير إلأأى يحتأأاج ُ أأناع القأأرار كيننف نفعننل منناذا نفعننل؟ 

واثيأم وأساليب العمل، ويأتم توضأي  التلا أيل العمليأة لهأذه القواعأد فأي الم

ث والسياسأأات واإلرلأأادات واإلجأأراءات والبروتوكأأوالت وتعليمأأات العمأأل، بحيأأ

عمأأل تسأاعد ترتيبأأات العمأأل هأأذه علأأى تبسأيط عمليأأة  أأنع القأأرار، وتسأأهيل ال

" يأفك"بين الزمالء، وتوفير مرجع واضأ  لعمليأات المراجعأة الداخليأة، والسأ،ال 

ات أي مأأأدا ُيسأأأم  للشأأأركإلأأأى علأأأى سأأأبيل المثأأأال، . يتعلأأأم بأأأالحكم الأأأذاتي

التابعة بوضع قواعدها الخا ة؟

هأأو ثقافأأة المنظمأأة، فهأأل يتميأأز المأأدراء" كيأأف"العامأأل الحاسأأم فأأي سأأ،ال 

بوضأأع األمثلأأة؟ هأأل ُ أأناع القأأرار علأأى اسأأتعداد لمواجهأأة العواقأأب المحتملأأة

لخياراتهم؟ هل من المقبول تحدي االفتراضات في خطط ملرطة الطمو ؟ 

يأادة علأى يساعد برنامج التحسأين المسأتمر فريأم القالذي يمكننا تحسينه؟ ما 

ا يأذكر عأادة مأ" أفضأل التحسأينات"التركيز على ما يهم حقًا، فعندما ُيسأأل عأن 

ة األلأأخاص المواقأأف التأأي يكأأون فيهأأا التعأأر  للمخأأاطر أكبأأر أو تكأأون فر أأ

ل المخأأاطرة أ أأغر مأأن المطلأأوع، ولأأذلك تكأأون التحسأأينات الالزمأأة تتمحأأور حأأو

.تحسين تصميم وتطبيم ومراقبة أساليب عمل المنظمة ومعاييرها

قأأط لأأيم ف-إن هأأذه التجديأأدات تتعامأأل بشأأكل  أأري  مأأع كلأأاءات المشأأاركين 

كأأن ويم. معأأارفهم ومهأأاراتهم المهنيأأة، وإنمأأا مأأع  أألاتهم القياديأأة الشخصأأية

ين وترتيأب لبرنامج التحسين المستمر تمكين اللريم مأن تحديأد مبأادرات التحسأ

عر المعلومأأات جيأأدة، وكلمأأا لأأإدارة أولوياتهأأا وسأأبل تحقيقهأأا، فكلمأأا كانأأت 

ولة المو لأأون بالحريأأة فأأي اإلبأأالع عأأن المشأأكالت، تسأأتطيع المنظمأأة بسأأه

.تحديد االتجاهات وبأسرع وقت

:القيمة ألصحاب المصلحة
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همأي يمكن إلدارة المخاطر التقليدية أن تتحول بسهولة إلى نظام منلصأل وو

كأن وقائم على االلتزام، وبداًل من ذلك، فإن إدارة القيمة هي نهأج متكامأل يم

أن أن يمأن  فأأر  القيأادة منصأأة واحأدة لجميأأع أنأواع اإلدارة الشأأائعة، كمأا يمكأأن

لة يسأأأاعد ُ أأأناع القأأأرار علأأأى تحديأأأد األولويأأأات وتحقيأأأم التحسأأأينات ذات الصأأأ

.الالزمة إلرضاء أ حاع المصلحة األساسيين

:إدارة القيمة والمراجعة الداخلية

يمأأا يختلأأف تبنأأي نهأأج إدارة القيمأأة عأأن ممارسأأات إدارة المخأأاطر التقليديأأة، وف

:يلي بعا األمثلة على ما سيتغير بالنسبة للمراجعين الداخليين

بأأأداًل مأأأن التركيأأأز علأأأى أكبأأأر نقأأأاط الضأأأعف فأأأي المنظمأأأة، تركأأأز المراجعأأأة •

الداخليأأأة بشأأأكل كلأأأي علأأأى تقيأأأيم جأأأودة اإلدارة، إلن القأأأرارات التأأأي يأأأتم

ا اتخاذهأأا عنأأد تخطأأيط أنشأأطة األعمأأال وتنليأأذها ومراقبتهأأا وتحسأأينها لهأأ

.يسييندائمًا لثار إيجابية وسلبية محتملة على مصال  أ حاع المصلحة الرئ

نظأام بداًل من االعتقاد بأنه يجب أن يكون لدا المنظمة عملية أو و يلة أو•

ب  منلصل إلدارة المخاطر، تركز المراجعة الداخليأة علأى قأدرة المنظمأة لُتصأ

ة دلأأياًل علأأى المسأأأتقبل، فقأأد ال يأأأ،دي نشأأر الكثيأأر مأأأن لأأروط المخأأأاطر

المنلصأألة، مثأأل مأأدير المخأأاطر وثقافأأة المخأأاطر واإلقبأأال علأأى المخأأاطرة

.وتقرير المخاطر، إلى تحقيم أهداف العمل

 ERMبأأداًل مأأن السأأعي إلأأى تقيأأيم مأأا إذا كأأان مأأا ُيطلأأم عليأأه إطأأار عمأأل •

يلأأأي بقضأأأية المسأأأاءلة بالمسأأأ،وليات عأأأن 2017لعأأأام  COSOالخأأأاص بأأأأ

ة اإللأأراف علأأى األداء والمطابقأأة، تقأأوم المراجعأأة الداخليأأة بتقيأأيم كلأأاء

.ونزاهة  ناع القرار على جميع مستويات المنظمة

يأأة بأأداًل مأأن التركيأأز علأأى المأأال، تأأدرك المراجعأأة الداخليأأة أن القيمأأة الحقيق•

تنطأأوي علأأى أكثأأر مأأن النقأأد والأأرب  وسأأعر السأأهم واألربأأا ، فلأأدا أ أأحاع

.باينةالمصلحة الرئيسيين اهتمامات مختللة ويعلقون أهمية على أمور مت
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مراجعأة بداًل من تبني بيانات الرقابة الداخلية الموجهة إلى الماضأي، تأدرك ال•

ى الداخلية أن الس،ال األساسي هو إلى أي مدا يسأتطيع ُ أناع القأرار علأ

ي جميأأع مسأأتويات المنظمأأة خلأأم قيمأأة أل أأحاع المصأألحة الرئيسأأيين فأأ

.المستقبل والحلات عليها

يأأل بأأداًل مأأن افتأأرا  أن المسأأتقبل قابأأل للتطأأوير والكمأأال مأأن خأأالل تحل•

  المخأأأاطر ومصأأألوفات المخأأأاطر ولليأأأات الأأأتحكم واختبأأأارات الأأأتحكم، ُتوضأأأ

ما، المراجعة الداخلية بأأن العأالم متقلأب وغيأر قابأل للتنبأ، بأه ومعقأد وغأا

.ويتطلب درجة كبيرة من المرونة

دول بداًل من افترا  أن إدارة المخاطر يجب أن تكون عنصرًا منلصأاًل علأى جأ•

أعمأأال اجتماعأأأات اللريأأم، ت،كأأأد المراجعأأأة الداخليأأة علأأأى أن كأأل عنصأأأر مأأأن 

أأأأأال مأأأأأع اللأأأأأرص  عنا أأأأأر جأأأأأدول األعمأأأأأال يجأأأأأب أن يتعلأأأأأم بالتعامأأأأأل اللعم

.والتهديدات
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:ضع معايير معهد المراجعين الداخليين: أوال  

تعأأأد معأأأايير المعهأأأد الأأأدولي للمأأأراجعين الأأأداخليين بمثابأأأة األسأأأاس لمهنأأأة

م المراجعة الداخلية، ويعد إتباع هذا التوجيه اإللزامي أهم لأيء يمكأن أن يقأو

بأأه المراجعأأون الأأداخليون مأأن أجأأل إضأأافة قيمأأة لمهنأأتهم، وفأأي هأأذا الصأأدد 

رئأيم ومأدير معهأد المأراجعين ،Richard Chambersيشأير ريتشأارد تشأامبرز 

الأأداخليين، فأأي مدونتأأه األخيأأرة أنأأه علأأى الأأرغم مأأن أن أهميأأة معأأايير معهأأد 

المأأأراجعين الأأأأداخليين باعتبارهأأأأا األسأأأأاس الضأأأأروري، إال أن عأأأأددًا ُمللأأأأت مأأأأن 

أثير أن إتبأأاع معأأايير المراجعأأة الداخليأأة لأأه تأأ: اإلدارات ال يتبعهأأا، ويقأأول لأأامبرز

.إدارةمبالر على فعاليتها ومكانتها في كل 

ن معهأد ويمكن تلسير ذلك على أنه إذا كانت إدارتك ال تتبع المعايير الصادرة ع

كأأز المأأراجعين الأأداخليين فلأأن يكأأون فأأي وسأأعك زيأأادة أي قيمأأة للشأأركة، لأأذا ر

.داخليًا، وعزز منهجك وممارساتك وعندها ستكون قادر على خدمة اتخرين

:تطوير وتقييم مهارة العمل: ثانيا  

البحأأأث عأأأن "تشأأأير مقالأأأة أخأأأرا مأأأن معهأأأد المأأأراجعين الأأأداخليين تحأأأت عنأأأوان 

.أهمية تنمية اللهم العالي للعمل لدا المراجعين الداخليينإلى "  القيم

ي يتحأدث المقأأال عأن قصأأة مأدير مراجعأأة داخليأأة فأي لأأركة تعأدين فأأي تشأأيل

ت حيأأث يقأأوم بزيأأارات لأأهرية لعمليأأات التعأأدين فأأي الشأأركة، ويقضأأي الوقأأ

صأيحة الكافي للهم كافة ما يتعامل معه عمال المناجم أنلسهم، وهذه تعتبر ن

حاجأة فإذا كنت ترغب في المسأاهمة بشأيء إيجأابي لشأركتك، فإنأك ب. ممتازة

.فهم أهدافها وغاياتها وعملياتها بشكل جيدإلى 

وال يعنأأي هأأذا أن كأأل مراجأأع داخلأأي يجأأب أن يكأأون خبيأأرًا فأأي كأأل مأأن جوانأأب 

عمله، ولكن مأن المهأم معرفأة نقأاط القأوة ونقأاط الضأعف فأي القسأم الأذي 

بأراء يعمل فيأه، والسأعي لتطويرهأا داخليأًا، واالسأتعانة بمصأادر خارجيأة مأن الخ

.الموثوقين عند الضرورة
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:التركيز على القيمة في عملك: ثالثا  

ل، ر د وتحديد بعا المواقف التأي تحأدث فأي العمأإلى تحتاج كمراجع داخلي 

وذلأأك لتكأأوين وجهأأة نظأأر مسأأتقلة ومسأأتنيرة مأأن لأأأنها أن تقأأدم لأأك بعأأا

راجعأة زيادة قيمة عملك، وأثناء التخطيط لعمليأات مإلى المساعدة، وت،دي بك 

الحسأأأابات الخا أأأة بأأأك، قأأأم بموازنأأأة حاجتأأأك لتأأأوفير ضأأأمان بعقليأأأة الشأأأخص

ن لهأا أن يكأوإلأى ال تحتأاج التو أيات ". كيف يمكن تقأديم المسأاعدة"الخارجي 

ألعمأال مأن تأثير بماليين الدوالرات أو تهز تمامأًا الطريقأة التأي يأتم بهأا تنليأذ ا

رة أجأأل أن تكأأون مأأ،ثرة وذات قيمأأة عاليأأة، فأأبعا االقتراحأأات التأأي تبأأدو  أأغي

يمكأأن أن ُتأأأثر علأأى المأأدا البعيأأد فأأي مسأأاعدة أ أأحاع المصأألحة علأأى ر يأأة

لأم يأتم األلياء من وجهة نظر مختللة وتلت  مجال للتحسينات المحتملأة التأي

.التلكير بها قبل ذلك

:االهتمام بالعالقات مرونة التفكير: رابعا  

ة بالمقارنأأأة مأأأع مأأأا سأأأبم، فالمهأأأارات المرنأأأ" مرنأأأة أكثأأأر"تعتبأأأر هأأأذه النصأأأيحة 

.مجموعتك كمستشارين تجاريين موثو  بهمإلى ضرورية إذا تم النظر 

اك وإتباع المعايير ومعرفة العمأل مأن الأداخل والخأارج ال يليأدك إذا لأم يكأن هنأ

الثقأة ثقة بين أ حاع المصلحة، لذا يجب أن تعمل المراجعة الداخليأة علأى تعزيأز

.والتلاهم من أجل ضمان النجا 

قأم وإذا كانت مجموعتك ال تمتلك السمعة المرغأوع فيهأا فأي م،سسأتك، ف

قأات، بتحديد اإلجراءات التأي يمكنأك اتخاذهأا لتغييأر الملأاهيم وإعأادة بنأاء العال

نه مأأع المحافظأأة علأأى حأأوار ملتأأو  مأأع المأأديرين التنليأأذيين حأأول مأأا يشأأاهدو

هم المساعدة، وقد يلاجئأك مأا تتعلمأه اذا كأان عقلأك مأتلإلى ومتى يحتاجون 

عأن ومنلت  حول أي ليء يمكنك المساهمة فيه، كمأا يجأب أن تبحأث بنشأاط

.فر ًا لبناء عالقات مع األفراد على جميع المستويات داخل الم،سسة
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:أفعل ما تنصح به: خامسا  

هأأار أن أحأأد أهأأم الخطأأوات الرئيسأأية لبنأأاء الثقأأة مأأع م،سسأأتك تتمثأأل فأأي إ 

ي الرغبأأة فأأي سأأماع األفكأأار لتحسأأين طريقأأة عمأأل المراجعأأة الداخليأأة، أطلأأب رأ

؟ مأاذا كانأت توقعأاتهم. أ حاع المصلحة قبل إجراء التعاقأدات وأثناءهأا وبعأدها

هأأل تأأم تو أأيلها بوضأأو ؟ هأأل كنأأت تأأ،دي كمأأا قلأأت؟ هأأل يرغبأأون فأأي ر يأأة 

كأن سأماع األلياء تتم بطريقة مختللة؟ مرة أخرا، ال يجب تنليذ كل تو ية، ول

ة ما يقولأه أ أحاع المصألحة سأيلعب دورًا علأى المأدا البعيأد فأي إقامأة عالقأ

.متبادلة المنلعة

ر  في المراجعة الداخلية، ف حتأى أن هذه الطر  الخمسة ليست فقط لكبار الل 

أأر  الصأأغيرة المكونأأة مأأن  ألأأخاص يمكأأنهم التميأأز مأأن خأأالل االلتأأزام 5-3الل 

بنأاء بمعايير معهد المأراجعين الأداخليين، وفهأم الم،سسأات التأي يخأدمونها، و

ت وفي الواقع، ومن تجربتي، وجأد. الثقة مع قادة الم،سسات ومجلم إدارتها

ر   ضأو غالبأًا مأا تقأدم قيمأة رائعأة ألن كأل ع" الصغيرة ولكن قويأة"أن هذه الل 

أز ومسأتمر ومتقبأل للتغييأر و متشأو  في اللريم يمثأل دور العأب ممتأاز، مركو

.للتعلم، وهذه هي الصلات التي يجب أن نلخر بها جميعاً 
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ز يقأأأأأوم المأأأأأراجعين الأأأأأداخليين بتلسأأأأأير المتطلبأأأأأات المهنيأأأأأة بشأأأأأكل مميأأأأأ

العليأأأا فأأأي التعأأأرف علأأأى اإلدارة المخأأأاطر و مسأأأاعدة إدارة للمسأأأاهمة فأأأي 

كمأأا يميأأل.مأأواطن الضأأعف والتهديأأدات التأأي تعيأأم تحقيأأم أهأأداف المنظمأأة

ان تعيأم المراجعين الداخليين  للتركيز على العوامل السلبية التأي مأن الممكأن

عأات نجا  المنظمة وقدرتها علأى إضأافة القيمأة وإسأتمراريتها فأي تحقيأم توق

..  أ حاع المصلحة

ولكأأن مأأاذا عأأن نقأأاط القأأوة واللأأرص فأأي المنظمأأة ومسأأاهمتها فأأي تحقيأأم 

ت و األهداف ؟ يمكن لملهوم التدقيم اإليجابي ، وهأو نهأج يمتأد مأن التحلأيال

يمأة تحسين نقاط القوة واللأرص ، أن يعأزز قإلى الخطط  المبنية على المخاطر 

ات علأى في حين أن التدقيم الأداخلي النمأوذجي يوفرتأكيأد. التأكيد المستقل

يأأة معالجأأة ، فأأإن المراجعأأة اإليجابإلأأى جوانأأب الضأأعف و التهديأأدات التأأي تحتأأاج 

إلأأى اج تأأوفر تأكيأأدات علأأى نقأأاط القأأوة التنظيميأأة الصأأاعدة واللأأرص التأأي تحتأأ

..االستمرار

وة المخأأاطر تأكيأأدات بشأأأن نقأأاط القأأإلأأى يجأأب أن تتضأأمن الخطأأط المسأأتندة 

.واللأأأرص والعوامأأأل الصأأأاعدة التأأأي تعتبأأأر ضأأأرورية لتحقيأأأم أهأأأداف المنظمأأأة

ي األهأأم مأأن ذلأأك ، يتوافأأم هأأذا التوسأأع مأأع التعريأأف الحأأالي للتأأدقيم الأأداخل

المراجعأأة  .. IPPFوالمتطلبأأات اإللزاميأأة إلطأأار الممارسأأات المهنيأأة الدوليأأة 

لحة و اإليجابية تعزز من سمعة المنظمة من خالل تلبيأة متطلبأات أ أحاع المصأ

. تحسينإلى السعي لتحقيم توقعاتهم وتحديد المجاالت التي تحتاج 

التغير في النهج

وك تحأأول التركيأأز علأأى نقأأاط القأأوة يتوافأأم مأأع االبتكأأارات فأأي مجأأاالت السأأل

عأأأام مأأأن معالجأأأة الجوانأأأب 100، بعأأأد أكثأأأر مأأأن 1998فأأأي عأأأام .. االجتمأأأاعي

هنأة علأم السلبية للسلوكيات اللردية واالجتماعية بشكل أساسأي ، وسأعت م

. النلم نطاقها رسمًيا لتشمل مجال علم النلم اإليجابي المزدهر اتن
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، علأم سنايدر ، وجنيلر بيدروتي ، ولين لأوبيز فأي كتأابهم. ار. كما ألار سي

علأأأم "االستكشأأأافات العلميأأأة والعمليأأأة للقأأأوة البشأأأرية ،: الأأأنلم اإليجأأأابي

قأاط النلم اإليجابي يوازن نهج الضأعف السأابم مأن خأالل اقتأرا  استكشأاف ن

عى علأم الأنلم اإليجأابي يسأ..... نقأاط ضأعلهمإلى قوة األلخاص باإلضافة 

".ر ية أكثر توازنا وأكمل لو ائف اإلنسانإلى 

راء  بتطبيأأأم الأأأنهج السأأأابم وترويجأأأه وتوقأأأع أ, مأأأن خأأأالل إجأأأراء تحسأأأين مشأأأابه

واًل فأأإن التأأدقيم الأأداخلي سأأيزودنا بنمأأاذج تأكيأأد أكثأأر لأأم, أ أأحاع المصأأل 

.وتوازنُا وهذا مجال جديد لالبتكار في الخدمة والنمو المهني

تقرير المشاركة المتوازنة

م مأن اتخذ المراجعين الداخليين مبادرات لتأوفير مزيأد مأن التأوازن فأي تقأاريره

ب خأأأالل تضأأأمين النتأأأائج اإليجابيأأأة للمهأأأام التأأأي كانأأأت  تركأأأز عأأأادة علأأأى الجانأأأ

بأر لعمليأات مما أضاف توازنًا وفهمأًا أك. السلبي للقضايا التي تتطلب التحسين

لأى األعمال من قبل المراجعين الداخليين ، ويحلز المديرين مأن خأالل التعأرف ع

لجأة المكان الذي يظهأر نتأائج جهأودهم، وبالتأالي ، يشأجع علأى قبأول أكبأر لمعا

ائأد مأن تعتمد المراجعة اإليجابية علأى هأذه المبأادرات واللو. تو يات التحسين

عتبأار المخاطر من البداية تأخذ بعين االإلى خالل تصميم خطط وإجراءات تستند 

ر ضأأرورية تأأوفير مسأأتويات عاليأأة مأأن التأكيأأد فأأي المجأأاالت اإليجابيأأة التأأي تعتبأأ

..للنجا  التنظيمي في مجال المراجعة الداخلية

المزيد من تحليالت المخاطر الكاملة

ف إطأار الممارسأات المهنيأة  بأنأه إحتمأال وقأوع حأدث الخطأر (  (IPPFالدوليأةُيعري

أثير و يأتم قيأاس المخأاطر مأن حيأث التأ. سيكون له تأثير علأى تحقيأم األهأداف

ل أيًضأا ال يقتصر هذا التعريف على جوانب التنب، السألبي بأل يشأم. واالحتمال

. جوانب التنب، اإليجابي ، مثل فرص المكاسب
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لأى المخأاطر التأي يطبقهأا المأراجعين الأداخليين عوإدارة تركز ملاهيم المخاطر 

يم األهأداف معالجة التنب،ات السلبية التي من المحتمل أن ت،ثر سلًبا على تحق

ل الرغبأأة يمكأأن تلسأأير االتجأأاه نحأأو المخأأاطر السأألبية جزئًيأأا مأأن خأأال. التنظيميأأة

الحأأد األدنأأى ، مثأأل خطأأر إجأأراء تقييمأأات غيأأر إلأأى فأأي تقليأأل مخأأاطر المراجعأأة 

.  دقيقة

ن هنأاك نظًرا ألن نقاط الضعف والتهديدات المعروفة غالبًا مشكوك فيها ، يكو

ذ تتخأأأاإلدارة و ألن . خطأأر أقأأأل فأأأي قبأأول نتأأأائج المراجعأأأة الداخليأأة وتو أأأياتها

الت قأأأرارات تنطأأأوي علأأأى التنبأأأ،ات اإليجابيأأأة و السأأألبية  يجأأأب أن تكأأأون تحلأأأي

يأأأر تطأأأوير التلكإلأأأى المراجعأأأة الداخليأأأة للحسأأأابات أكثأأأر لأأأمواًل ، ممأأأا يأأأ،دي 

.  النقدي وإستخدام أدوات تحليلية أكثر اكتمااًل 

المخاطرإلى تخطيط المراجعة الداخلية المستندة 

مأأع المراجعأأة اإليجابيأأة ، تخطأأيط المراجعأأة علأأى أسأأاس المخأأاطر يوسأأع نطأأا  

وحيأث عمليات تقييم المخاطر للنظر في نقاط القوة واللرص الهامة للمنظمة

فإنأأأه يأأأتم جمأأأع اإلستشأأأارات حأأأول خطأأأط. يضأأأيف التأكيأأأد المسأأأتقل قيمأأأة

لعمأأل فيمأأا يتعلأأم بااإلدارة المراجعأأة الداخليأأة بشأأكل أكثأأر انسأأجاما مأأع مصأأال  

مأأأن و. وحيأأأث تعأأأالج التأكيأأأدات المسأأأتقلة مصأأأال  أ أأأحاع المصأأألحة الخأأأارجيين

المحتمأأأل أن يكأأأون هنأأأاك تغطيأأأة أوسأأأع ومواءمأأأة ألأأأمل مأأأع أولويأأأات عمأأأل 

..المنظمة

لنقأاط وعندما يضيف التقيأيم والتأكيأد المسأتقل عأن طريأم المراجعأة الداخليأة

: البأأأد ان يأأتم أخأأذ  ثالثأأة مجأأأاالت فأأي اإلعتبأأار وهأأأي, القأأوة والضأأعف قيمأأة

والتأأأي فأأأي األمثلأأأة الموضأأأحة ال ُتعطأأأى .  المخأأأاطر،و الرقابأأأةإدارة الحوكمأأأة، 

األولويأأة لخطأأط ا لمراجعأأة الداخليأأة ألنأأه ال توجأأد م،لأأرات علأأى وجأأود مخأأاطر 

.ضارة كبيرة
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اللأرص يمكن أن يستليد هذا المجال مأن التأكيأدات علأى-الحوكمة التنظيمية 

و قأأد تكأأون أهأأداف . التهديأأدات ونقأأاط الضأأعفإلأأى ونقأأاط القأأوة ، باإلضأأافة 

المراجعة الداخلية 

التأكأأأد مأأأن أن المنظمأأأة تأأأدير الشأأأكاوا المتعلقأأأة بالسأأألوك االجتمأأأاعي•

بشكل مناسب. والشخصي

ايأة ضمان سالمة معلومات األداء اإليجابية التأي تأدعم مأدفوعات مكافأأة نه•

.لردارةالعام 

ة يسأأتليد هأأذا المجأأال مأأن الرقابأأة التأأي تأأوفر معلومأأات لأأامل-المخأأاطر إدارة 

المخأأاطر فأأي نقأأاط القأأوة واللأأرص ،إلدارة ينظأأر البرنأأامج الأأداخلي . وموثوقأأة

ن قأأد تكأأو. وكأأذلك نقأأاط الضأأعف والتهديأأدات التأأي تواجأأه النجأأا  التنظيمأأي

:أهداف المراجعة الداخلية هي

.خاطرالمإدارة التأكد من متانة نقاط القوة واللرص الُمبلا عنها عبر برنامج •

ة ضأأمان جأأودة أنشأأطة العنايأأة الواجبأأة فأأي دعأأم المبأأادرات التنظيميأأة الهامأأ•

.واتخاذ القرارات

على سير يوفر هذا المجال الرقابة التشغيلية للحلات-اختبارات عمليات الرقابة 

ات المنظمأأة فأأي المسأأار الصأأحي  وحر أأها علأأى  تحقيأأم أهأأدافها تتكيأأف عمليأأ

و قأأأد تكأأأون أهأأأداف المراجعأأأة .الرقابأأأة مأأأع االحتياجأأأات التنظيميأأأة المتطأأأورة

:الداخلية هي

هأا ضمان استمرار مالءمة وجودة معأايير األداء والمعلومأات التأي تعتمأد علي•

..العليااإلدارة 

..ضمان استمرار فعالية التكللة ألنظمة الرقابة الداخلية•

ة مضأافة ُتظهر هذه األمثلة كيف يمكن للمراجعة اإليجابية ان تضمن توليد قيمأ

عأأة أل أحاع المصألحة فأأي الم،سسأة ، حتأأى عنأدما ال ُيتوقأع مأأن برنأامج المراج

..  الداخلية وخطط المشاركة تقديم تو يات جوهرية للتحسين
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ل فأي زيأادة يتمتع النطا  الموسع في المجاالت اإليجابيأة بلائأدة إضأافية تتمثأ

.مةتغطية المراجعة الداخلية للعثور على سلوك احتيالي محتمل داخل المنظ

حالة المراجعة اإليجابية

ة تعمأأل المراجعأأة اإليجابيأأة علأأى توسأأيع نطأأا  خأأدمات ضأأمان المراجعأأة الداخليأأ

-لقأوةاللأرص ونقأاط ا-من خالل تعزيز التلكير المنهجي في العوامأل اإليجابيأة

وهأي التأي ترسأم طريأم االبأداع . التي تسأاعد علأى تحقيأم أهأداف المنظمأة

بمعرفأأة الجوانأأب اإليجابأأة   IPPFوالنمأأو المهنأأي تمالأأيا مأأع المعأأايير المهنيأأة 

.للخطر وتأكيد ماهية فاعليتها ومساعدتها في نجا  المنظمة

كمأأا تسأأاهم المراجعأأة اإليجابيأأة  فأأي التطأأوير وذلأأك بتعزيأأز الرضأأى عأأن دور 

فأأأي الرقابأأأة والتأكيأأأد علأأأى منأأأاطم القأأأوة الحرجأأأة التأأأي تعتبأأأر عامأأأل اإلدارة 

ظة أثنأاء وتكثف المراجعة الداخلية من عمليات التحليل و المالح. أساسي للنجا 

ئيسأيًا فأي إختبار العينات إلكتشاف النقاط غير المتوقعة والتي ستكون سببًا ر

االدراة التطوير ويزيد من تقة أ حاع المصلحة الداخليين و الخارجيين في جهأود

.    الرقابية المبذولة

كمأأا أعطأأت المراجعأأة اإليجابيأأة اللر أأة لتطأأور نمأأاذج المراجعأأة الداخليأأة وذلأأك

ارع وعأر  تجأ. بإتساع نطا  خدمات التأكيأد فأي الخطأط المبنيأة علأى المخأاطر

ة و هأأذه مجتمعأأة تأأوفر بيئأأ. جديأأدة أل أأاع المصأأال  بمختلأأف أنأأواعهم وأرائهأأم

.   الحة لربتكار المهني المنشود
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:رابط المصدر

https://global.theiia.org/about/about-internal-

auditing/Public%20Documents/Fraud-and-

Internal-Audit.pdf

أمجاد الشيباني : ترجمة

إكرام فالته:مراجعة 
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نعأدام إإلأى كل عام ُتلقد مليارات الدوالرات بسبب اإلحتيال واللساد مما أدا 

حأاالت وفأي ال, الكلاءة و توقف المشاريع والتحديات المالية وفشل المنظمأات

الرقابأة غالًبا ما يحدث اإلحتيال بسأبب ضأعف نظأام. القصوا الكوارث اإلنسانية

ات لأذا يجأب أن يكأون لأدا المنظمأ. والحوكمة التي تحد من عمليات المنظمأة

إجأأراءات رقابأأة داخليأأة قويأأة للحأأد مأأن مخأأاطر اإلحتيأأال ، ودور المراجعأأة الداخليأأة

.  هنا هو تقييم هذه الضوابط

حقائق اإلحتيال األساسية

أو يمكأأن تعريأأف اإلحتيأأال بأنأأه أي عمأأل غيأأر قأأانوني يتميأأز بالخأأداع أو اإلخلأأاء

هأأأذه األعمأأأال ال تعتمأأأد علأأأى العنأأأف أو القأأأوة الجسأأأدية بينمأأأا . انتهأأأاك الثقأأأة

يرتكأأأأب اإلحتيأأأأال مأأأأن قبأأأأل األطأأأأراف والمنظمأأأأات للحصأأأأول علأأأأى المأأأأال أو 

الممتلكات أو الخدمات ؛ لتجنب الدفع أو فقدان

.  الخدمات ؛ أو لتأمين المنلعة الشخصية أو األعمال التجارية

الينلأأرد اإلحتيأأال بنأأوع معأأين مأأن أنأأواع الشأأركات فقأأد يحأأدث فأأي الشأأركات

ة المسأاهمإلأى العامأة والخا أة ،وفأي المنظمأات غيأر الربحيأة  والتأي تسأعى 

فأأأأأي الرفأأأأأاه اإلقتصأأأأأادي واإلجتمأأأأأاعي ، مثأأأأأل الأأأأأدوائر الحكوميأأأأأة والماليأأأأأة، 

ايأأة الميأأاه والكهربأأاء والتعلأأيم والرع)الم،سسأأات ، والمرافأأم العامأأة والخا أأة  

ي وبإختصأار، فأأإن اللر أأة إلرتكأاع عمليأأات احتيأال موجأأودة فأأ(. الصأحية وغيرهأأا

.كل مكان

وني قأأد تتأأأثر كيليأأة تعامأأل الم،سسأأات مأأع خطأأر اإلحتيأأال باإلختصأأاص القأأان

ن يمكأأن أن يأأ،دي اإلحتيأأال فأأي كثيأأر مأأ. وتقيأأيم المنظمأأة للمخأأاطر ورغبتهأأا

لأذلك مأن الضأروري أن يأتم. التقاضأي والطأرد  واسأترداد األ أولإلأى األحيان 

إجأأراء أي تحقيأأم مأأن قبأأل أفأأراد مأأ،هلين  بشأأكل مناسأأب لتقليأأل خطأأر تعأأر 

.ةاألدلة للخطر أو إتهامهم بالخطأ في تقويا اإلجراءات القانونية المحتمل
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مهنيأأة تمالأأيًا مأأع المعأأايير الدوليأأة لمعهأأد المأأدققين الأأداخليين للممارسأأة ال

يجأأأب أن يكأأأون لأأأدا ،( 1210A2المعيأأأار )للمراجعأأأة الداخليأأأة بشأأأأن الكلأأأاءة 

إدارةالمأأأأراجعين الأأأأداخليين معرفأأأأة كافيأأأأة لتقيأأأأيم مخأأأأاطر اإلحتيأأأأال وطريقأأأأة 

.المنظمة لها

وجهة نظر معهد المراجعين الداخليين

التأأدقيم الأأداخلي هأأو نشأأاط مسأأتقل وموضأأوعي، يقأأدم تأكيأأدات وخأأدمات 

ل ويشأأأم. إضأأافة قيمأأة وتحسأأين عمليأأات الم،سسأأةإلأأى استشأأارية تهأأدف 

ي دورها الكشف عن مخاطر اإلحتيال ومنعها ومراقبتها ومعالجة تلك المخأاطرف

.عمليات التدقيم والتحقيقات

ة و يجب أن ي،خذ باإلعتبار المكان الذي يوجد به مخأاطر اإلحتيأال داخأل الم،سسأ

الطريقأأأة المناسأأأبة للتعامأأأل معهأأأا مأأأن خأأأالل مراجعأأأة ضأأأوابط ذلأأأك المجأأأال ، 

المعيأار )المنظمة لمخاطر اإلحتيالإدارة وتقييم إمكانية حدوث اإلحتيال وكيلية 

2120A2 ) ية لأيم مأأن مسأأ،ول. خأأالل تقيأيم المخأأاطر ، وتخطأيط التأأدقيممأن

. المراجعأأة الداخليأأة المبالأأرة، منأأع حأأدوث عمليأأات اإلحتيأأال داخأأل الم،سسأأة

. كخط الدفاع األولاإلدارة هذه مس،ولية 

تمثأل ال ينبغي أن يتوقأع مأن المراجأع الأداخلي أن يتمتأع بخبأرة الشأخص الأذي ت

هأذه مأن األفضأل إجأراء مثأل. مس،وليته األساسية في التحقيم في اإلحتيأال

.التحقيقات من قبل ذوي الخبرة للقيام بهذه المهام

ديأأأد يجأأأب أن يسأأأتخدم المراجأأأع الأأأداخلي خبرتأأأه لتحليأأأل مجموعأأأات البيانأأأات لتح

. لاإلحتيأأال وإسأأاءة اسأأتخدام التمويأأإلأأى اإلتجاهأأات واألنمأأاط التأأي قأأد تشأأير 

ة في حالة عدم تأوفر الخبأرة داخأل فريأم المراجعأة الداخليأة، يجأب علأى المنظمأ

.التلكير في تو يف أو إلراك الموارد ذات المعرفة أو الخبرة كافية
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اسأات يجب أن يكون لأدا المنظمأة خطأة مناسأبة لمكافحأة اإلحتيأال تحأدد السي

ة عنأدما يجب أن توض  الخطة دور المراجعة الداخلي. الرئيسية ومنهجيات التحقيم

. يكون هناك احتيال مشتبه فيه وفشل السيطرة عليه

يأأة مأأن الناحيأأة التشأأغيلية ، يجأأب أن يكأأون لأأدا المراجعأأة الداخليأأة معرفأأة كاف

:باإلحتيال

.احتمال حدوث احتيالإلى حدد األعالم الحمراء التي تشير 

ال فهأأأأم خصأأأأائص اإلحتيأأأأال والتقنيأأأأات المسأأأأتخدمة إلرتكأأأأاع عمليأأأأات اإلحتيأأأأ

.ومخططات وسيناريوهات اإلحتيال المختللة

قيم م،لرات اإلحتيال وقرر ما إذا كان من الضروري إتخاذ المزيأد مأن اإلجأراءات

.أو ما إذا كان ينبغي التو ية بإجراء تحقيم

.تقييم فعالية الضوابط لمنع أو اكتشاف اإلحتيال

أن مأا إذا عند جمع األدلة اإللكترونية ، يجب أن توفر المراجعة الداخليأة تأكيأدًا بشأ

ي حالأة فأ. كان قد تم الوفاء بحقو  الو أول الضأرورية والمتطلبأات التشأريعية

حأأدوث احتيأأال ، يجأأب أن يلهأأم المراجأأع الأأداخلي كيأأف فشأألت أنظمأأة الرقابأأة 

لمزيأد ينبغأي أن يلكأر فأي احتمأال حأدوث ا. وتحديد فرص التحسأين كتو أيات 

لأأة مأأن األخطأأاء أو اإلحتيأأال أو عأأدم اإلمتثأأال عبأأر الم،سسأأة وإعأأادة تقيأأيم تكل

.التأكيدات مقارنة بالمزايا المحتملة

جابة ت،ثر العديد من العوامل ، بما فأي ذلأك المأوارد المتاحأة ، علأى كيليأة اسأت

ل تتضأأأأمن بعأأأأا المنظمأأأأات لليأأأأات للتوعيأأأأة باإلحتيأأأأا. المنظمأأأأات لرحتيأأأأال

فأأأي نشأأأاط المراجعأأأة الداخليأأأة ، وقأأأد( رد اللعأأأل)ولليأأأات التجأأأاوع ( اسأأتباقية)

.يقوم بعا المراجعين الداخليين بالتحقيم في اإلحتيال

تمتأأع إذا كأأان التأأدقيم الأأداخلي مطلوًبأأا للتحقيأأم فأأي اإلحتيأأال ، فينبغأأي أن ي

المراجأأأأع الأأأأداخلي بالمهأأأأارات والخبأأأأرات الالزمأأأأة إلجأأأأراء التحقيأأأأم واإلضأأأأطالع 
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.  ربمس،ولياته المهنية دون تعريا التحقيم واألدلة المرتبطة به للخط

التحقيأأأم لأأأيم عأأأادًة مهمأأأة التأأأدقيم داخلأأأي ؛ لأأأذلك ، يجأأأب علأأأى المأأأراجعين 

مأن خأالل النظأر فأي ( 1220المعيأار)الداخليين ممارسة العناية المهنية الالزمأة 

و مأدا العمأأل الأالزم لتحقيأأم أهأداف المشأأاركة والتعقيأد أو األهميأأة الماديأأة أ

يجأأأب أن يقأأأرروا مأأأا إذا كأأأانوا فأأأي وضأأأع أفضأأأل للقيأأأام . األهميأأأة ذات الصأأألة

لأأي أو بأأالتحقيم أو مأأا إذا كأأان يتعأأين علأأيهم اإلسأأتعانة بمستشأأار قأأانوني داخ

ميأين موارد بشرية أو فاحصين احتيال معتمدين أو م،هلين أو خبأراء جنأائيين رق

.أو خبرات قانونية وتحقيقية خارجية

:الخاتمة

لمنظمأات ُيعد تهديد اإلحتيال أحد أكثر التحديات ليوعًا للحوكمة التي تواجههأا ا

إن وجأأود إجأأراءات رقابأأة داخليأأة . الحجأأم أو الصأأناعة أو الموقأأعإلأأى دون النظأأر 

المراجعأة .مناسبة تتضمن خطة استجابة مناسبة أمر أساسي لمكافحة اإلحتيال

تبأر نهأج يع. الداخلية تمتلك معرفة عميقة بنظام الرقابة الداخلية فأي المنظمأة

ي التأكيدات المشترك هو الملتا  في هذا الصدد للهم الثغرات الموجأودة فأ

مأأأن األفضأأأل إجأأأراء التحقيقأأأات . نظأأأام الرقابأأأة التأأأي تسأأأم  بظهأأأور اإلحتيأأأال

ال ينبغأأأأي. المتعلقأأأأة باإلحتيأأأأال مأأأأن قبأأأأل ذوي الخبأأأأرة للقيأأأأام بهأأأأذه المهأأأأام

م للمنظمأأات أن تتوقأأع أن تتضأأمن مجموعأأة مهأأارات المراجعأأة الداخليأأة التحقيأأ

إدارة بأأأداًل مأأأن ذلأأأك ، يجأأأب أن تأأأدعم المراجعأأأة الداخليأأأة جهأأأود . فأأأي اإلحتيأأأال

ى مكافحأأة اإلحتيأأال فأأي المنظمأأة مأأن خأأالل تأأوفير خأأدمات التأكيأأد الالزمأأة علأأ

طلأب إذا كانأت الظأروف تت. الضوابط الداخليأة المصأممة لكشأف ومنأع اإلحتيأال

وخي المراجعة الداخليأة لتأولي دور التحقيأم ، يجأب علأى المأراجعين الأداخليين تأ

.العناية المهنية الالزمة
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مفاتيح أساسية

يجب أن يكون لدا المنظمات إجأراءات

رقابأأأة داخليأأأة قويأأأة للحأأأد مأأأن مخأأأاطر 

اإلحتيأأال ، ودور المراجعأأة الداخليأأة هأأو 

.تقييم هذه اإلجراءات

يجأأأب أن يكأأأون لأأأدا المنظمأأأة خطأأأة 

تعامل مناسبة لمنع اإلحتيال وكيلية ال

معأأأأه، ممأأأأأا يتأأأأي  الحأأأأأد مأأأأن وجأأأأأوده  

. وسأأأأأأأرعة التعامأأأأأأأل معأأأأأأأه بلاعليأأأأأأأة

ممايسأأأأاعد علأأأأى التعأأأأرف عليأأأأه حأأأأال 

و يجب . الموقفإدارة وقوعه ومن ثم 

.أن يشمل هذا البيانات الرقمية

ينبغأأأأأي أن ينظأأأأأر المأأأأأدير التنليأأأأأذي

إدارةللمراجعأأأأة الداخليأأأأة فأأأأي كيليأأأأة 

م مخاطر اإلحتيال داخل المنظمة ويقأي

مأأأدا تعرضأأأها لهأأأذه المخأأأاطر بشأأأكل 

.دوري

يجأأأب إدراج خطأأأر اإلحتيأأأال فأأأي خطأأأة 

المراجعأأة وكأأل مهمأأة تأأدقيم لتقيأأيم

.المدا كلاية ضوابط مكافحة اإلحتي

يجأأب علأأى المأأراجعين الأأداخليين عأأدم

التحقيأأأم فأأأي اإلحتيأأأال مأأأا لأأأم تكأأأن 

لأأأأأديهم الخبأأأأأرة والمهأأأأأارات المحأأأأأددة 

.الالزمة للقيام بذلك

خمسة أسئلة

مخأأاطر اإلحتيأأال أمأأر تواجهأأه كأأل إدارة 

يمكأأأأأن أن تسأأأأأاعد هيئأأأأأات . منظمأأأأأة

ي  التنليذيأأة فأأي توضأأاإلدارة واإلدارة 

مخاطر اإلحتيأال ، بمأاإدارة األدوار في 

. في ذلك دور المراجعة الداخلية

فيمأأأأا يلأأأأي خمسأأأأة أسأأأأئلة أساسأأأأية 

:اإلدارةينبغي أن يطرحها مجلم 

هل لدا المنظمأة خطأة للتعامأل 1.

مأأأأع اإلحتيأأأأأال تحأأأأأدد السياسأأأأأات 

؟الرئيسية ومنهجيات التحقيم

مأأأأن الأأأأذي يجأأأأري التحقيأأأأم فأأأأي 2.

اإلحتيال داخل المنظمة؟

هل مهمة المراجعة الداخلية هأي 3.

ل تحديد مكان وجود مخاطر اإلحتيا

، وهأأأأل تقأأأأوم بمراجعأأأأة أنظمأأأأة 

الرقابة في هذه المناطم؟

عنأأأد حأأأدوث عمليأأأة احتيأأأال ، هأأأل 4.

يبحأأأأث التأأأأدقيم الأأأأداخلي للهأأأأم 

كيليأأأأأة فشأأأأأل أنظمأأأأأة الرقابأأأأأة  

وكيف يمكن تحسينها؟

هأأأأل المراجعأأأأة الداخليأأأأة مكللأأأأة 5.

ان بأالتحقيم فأي اإلحتيأال ، وإذا كأ

األمأأأأأأر كأأأأأأذلك ، فهأأأأأأل تمتلأأأأأأك 

المهأأأارات المناسأأأبة إلجأأأراء مثأأأل 

هذه التحقيقات؟
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اعد فأي المالءمة الرقمية تعني تبني تقنية جديدة الكتساع ر ا يمكن أن تس

إنأه ، PwCالمخأاطر فأي لأركة إدارة يقأول جأيم وودز ، مأدير . التحأول الرقمأي

دة لركاء وقادة مهمأين فأي مسأاع"يمكن أن يجعل المتخصصين في المخاطر 

"  م،سساتهم على االستلادة بشكل أفضل من مبادراتهم الرقمية

" منعطأف حأرج"يقول وودز إن التدقيم الداخلي وو ائف المخاطر األخرا في 

لكأن . عمأالحيث تعمل األتمتة وتحليل البيانات والتقنيات األخرا على تحويل األ

إن التحأأول الرقمأأي يقأأود أيًضأأا "هنأأاك مخأأاطر جديأأدة تحأأول المنظمأأات كأأذلك 

ر المخأاط"، وتحأدد دراسأة " القدرة على تحديد المخاطر واتخاذ قرارات أكثأر ذكأاءً 

ي ستة مكونات للمنظمات الناضجه في عمليه التحول الرقم" في المراجعة

إلراك الجميع في الخطة الرقمية للمنظمة-1

أة ، ممأأا ربأأط الخطأأة  االسأأتراتيجية الرقميأأة بالو أأائف التشأأغيلية فأأي المنشأأ

دة مشأأأورة وتأكيأأأد إسأأأتراتيجيين بشأأأأن المخأأأاطر الجديأأأ"يمكأأأنهم مأأأن تقأأأديم 

ف كمأأأا تسأأأعى ثالثأأأة أربأأأاع الو أأأائ" والمتغيأأأرة التأأأي يجلبهأأأا التحأأأول الرقمأأأي

. الحصول على نتائج محددة من استثماراتها الرقمية إلى التشغيلية  

تعزيز المهارات الرقمية ومواهب المو لين -2

بحوا يقأأول مأأدققو الحسأأابات والمختصأأون فأأي الو أأائف التشأأغيلية  إنهأأم أ أأ

اطر يعتمدون على البيانأات ويسأتخدمون أدوات رقميأة لتقأديم ر ا حأول المخأ

يقأأأول المسأأأ،ولون التنليأأأذيون إن. فأأأي وتيأأأرة جهأأأود التحأأأول فأأأي المنظمأأأة

سأيبراني والتحلأيالت واألمأن الوالتقنيأة التلكيأر النقأدي إلى منظماتهم بحاجة 

. اإلدارةالمشروعات وتغيير مهارات وإدارة 

متسأأأتخدم ثمانيأأأة مأأأن كأأأل عشأأأر و أأأائف تشأأأغيلية  مقأأأاييم األداء لتقيأأأي
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ومكافأأأة طأأر  العمأأل الرقميأأة الجديأأدة ، وأنشأأأت سأأبع مأأن كأأل عشأأر و أأائف 

المواهأأأب لتو يأأأف المأأأو لين الأأأرقميين أو تحسأأأين مهأأأاراتإلدارة برنامًجأأأا 

.األلخاص الحاليين

النالئةالتقنية العثور على الحم في  ال  -3

اء بشأأكل عأأام ، ثلأأث الو أأائف التأأي تأأم مسأأحها تسأأتخدم تقنيأأات مثأأل الأأذك

ن مأأن المأأرج  أكثأأر مأأ. اال أأطناعي وإنترنأأت األلأأياء  وأتمتأأة العمليأأات اتليأأة

اص الو أأائف األخأأرا أن تقأأوم  الو أأائف التشأأغيلية أنشأأطتها بتعأأين  األلأأخ

مأأن %36يسأأتخدم . للعمأأل علأأى تحلأأيالت أكثأأر قيمأأة وتوسأأيع تغطيأأة المخأأاطر

اطر ، الو أأأائف التشأأأغيلية  أجهأأأزة استشأأأعار إنترنأأأت األلأأأياء لالسأأأتجابة للمخأأأ

حكم في المائة الذكاء اال طناعي الختبار السكان أو عنا أر الأت% 39ويستخدم 

.هذه هي أكثر من ضعف النسب المئوية للو ائف األخرا. أو نمذجة المخاطر

تمكين المنظمة من التصرف بشأن المخاطر في الوقت اللعلي-4

لأأأدعم قأأأرارات التحأأأول ، يجأأأب أن يأأأوفر التأأأدقيم الأأأداخلي و المتخصصأأأين فأأأي

لأى المخاطر ر ا حول القضأايا سأريعة التغييأر و المخأاطر التأي يمكأن أن تأ،ثر ع

صأأميم مأأا يقأأرع مأأن ثالثأأة أربأأاع الو أأائف التشأأغيلية  تعيأأد ت. المنظمأأة بسأأرعة

. حةالعمليأأات الحاليأأة لتقأأديم الخأأدمات وتطأأوير خأأدمات جديأأدة أل أأحاع المصأأل

.مخاطرنصلهم يستخدمون األتمتة الذكية أو التعلم اتلي لتحديد أولويات ال

إلراك  ناع القرار في المبادرات الرقمية الرئيسية-5

وا أأل تأأوفر و أأائف التأأدقيم والمخأأاطر أكبأأر قيمأأة لمشأأاريع التحأأول بسأأبب الت

اراتالمبالر مع  ناع القأرار ، والمشأاركة فأي اإلجتماعأات الرئيسأية واالستشأ
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غيلية ويمكن للمدقم ٍاالسأتلادة مأن الو أائف التشأ. بشأن المشاريع والخطط

ى الصأألة إلأأللوحأأات المعلومأأات وأدوات التصأأور لتقأأديم مزيأأد مأأن تقأأارير ذات 

. المجلم 

تقديم عر  موحد للمخاطر-6

تتعأأأأاون و أأأأائف التأأأأدقيم التشأأأأغيلي والمخأأأأاطر عبأأأأر خطأأأأوط الأأأأدفاع فأأأأي 

ن واحدة مأ. باستخدام هذا المكون ، تكون األرقام  غيرة. المشروعات الرقمية

ن كل خمم و ائف تشغيلية  لديها إطأار سياسأة مشأترك ومجموعأة واحأدة مأ

.  مقاييم المخاطر أو م،لرات األداء الرئيسية
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تقأديرات يشأير أحأد ال. التهديد من الهجمات اإللكترونيأة كبيأر ومتطأور بإسأتمرار

تريليأون دوالر بحلأول 2أن الجرائم اإللكترونية قد تكلف الشركات أكثأر مأن إلى 

وقأأأد . المقأأأدرة 2015، أي مأأأا يقأأأارع أربعأأأة أضأأأعاف نلقأأأات عأأأام 2019عأأأام 

وضأأعت العديأأد مأأن لجأأان المراجعأأة ومجأأالم إداراتهأأا توقعأأًا للمراجعأأة الداخليأأة 

ربتنأا ُتظهأر تج. المخأاطر المرتبطأة بهأاإدارة للهم وتقييم قدرات المنظمة فأي 

خأاطر أن الخطوة األولى اللعالة للمراجعأة الداخليأة تتمثأل فأي إجأراء تقيأيم للم

التأي واإلدارة السيبرانية ووضع النتائج في ملخص مأوجز للجنأة المراجعأة ولجنأة 

سأأأتقود بعأأأد ذلأأأك خطأأأة المراجعأأأة الداخليأأأة لةمأأأن السأأأيبراني القائمأأأة علأأأى 

.المخاطر لسنوات متعددة

البند المتصاعد في جدول األعمال 

تسأأأهم القأأأوا المحركأأأة لنمأأأو األعمأأأال وكلاءتهأأأا فأأأي تأأأوفير فأأأرص للهجمأأأات

اإلنترنأأأأت والسأأأأحابة االلكترونيأأأأة والهأأأأاتف المحمأأأأول (. 1الشأأأأكل )السأأأأيبرانية 

.  ناتوالتقنيات اإلجتماعية جميعها منصات موجهة بطبيعتها لمشاركة البيا

ة المصادر خارجيأة ، التعاقأد ، والقأوا العاملأة عأن بعأد تعمأل علأى تحويأل الرقابأ

.  لحمايةكما ان البيانات تستمر في التوسع لتلي بمتطلبات ا. التشغيلية

ويمكأأأن للمهأأأاجمين أن

لين يتراوحوا بأين متسأل

دول وكلهأأأأأأأأأأم إلأأأأأأأأأأى 

ى يعملون بإستمرار علأ

ابتكأأأأأأار طأأأأأأر  لتأأأأأأدمير 

الضأأأأأأأوابط المشأأأأأأأتركة 

بعضأأأأأأها خأأأأأأارج نطأأأأأأا  

.  القانون
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ي كأأان لأأه الأأدور الكبيأأر فأأالحوكمأأة البأأارزة و اإلهتمأأام بجانأأب اختأأرا  الكيانأأات 

ان زيأأادة المخأأاوف بأأين لجأأإلأأى التركيأأز علأأى التهديأأدات السأأيبرانية ، ممأأا أدا 

وبإلأأراف مأأن لجنأأة األورا  الماليأأة . اإلدارةالمراجعأأة فأأي الشأأركات ومجأأالم 

والبور أأأات األمريكيأأأة ، مأأأن المتوقأأأع أن تتعامأأأل الشأأأركات العامأأأة مأأأع مخأأأاطر

تحليأل واإلدارة األمن السيبراني المحتملأة والحأوادث السأيبرانية فأي مناقشأة 

وسأأأط المخأأأاوف المتزايأأأدة بشأأأأن الهجمأأأات. الحالأأأة الماليأأأة ونتأأأائج العمليأأأات

ر التنليأأذي اإللكترونيأأة التأأي تأأ،ثر علأأى البنيأأة التحتيأأة الحيويأأة فأأي الأأبالد ، األمأأ

ة ، وهأأو تحسأأين األمأأن السأأيبراني للبنيأأة التحتيأأ13636للأأرئيم بأأاراك أوبامأأا 

راني الحرجة ، قد سلط الضوء على دور الشركات في تحسين إطار األمن السيب

المتغيأرة التكيف السريع مع توقعأات الوكالأة التنظيميأةإلى في البالد والحاجة 

.واإللراف عليها

خطوط الدفاع الثالثة

إدارة تكامأأأل العمأأأل بأأأين وحأأأدات األعمأأأال وتقنيأأأة المعلومأأأات يتطلأأأب دمأأأج 

لأدفاع ويشأمل ذلأك خأط ا. المخاطر السيبرانية في عمليات  نع القأرار اليوميأة

نيأة مخأاطر المعلومأات والتقإدارة أما الخط الثاني يشمل قادة . األول للمنظمة

الأأأأذين ينشأأأأئون الحوكمأأأأة والرقابأأأأة ، ومراقبأأأأة العمليأأأأات األمنيأأأأة، ويتخأأأأذون

اإلجأأأراءات الالزمأأأة عنأأأد الحاجأأأة وغالًبأأأا مأأأا يكأأأون ذلأأأك تحأأأت إلأأأراف كبيأأأر مأأأن 

(.(CISOالمعلومات مس،ولي أمن 

خأأط ثالأأث للأأدفاع إلأأى علأأى نحأأو متزايأأد ، تأأدرك العديأأد مأأن الشأأركات الحاجأأة 

طة السأأيبراني اال وهأأو مراجعأأة مسأأتقلة لتأأدابير األمأأان وتقيأأيم األداء بواسأأ

م يجأأب أن تلعأأب المراجعأأة الداخليأأة دوًرا أساسأأًيا فأأي تقيأأي. المراجأأع الأأداخلي

فأأي نلأأم الوقأأت ، يقأأع علأأى عأأاتم. وتحديأأد اللأأرص لتعزيأأز أمأأن الم،سسأأة

بأأأأن الضأأأوابط اإلدارة المراجعأأأة الداخليأأأة واجأأأب إبأأأالع لجنأأأة المراجعأأأة ومجلأأأم 
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ر قلًقأأا المتبعأأة والتأأي سأأيتحملون مسأأ،وليتها تعمأأل بشأأكل  أأحي  ، ممأأا يثيأأ

التزامأأات اإلدارة حيأأث يواجأأه أعضأأاء مجلأأم اإلدارة متزايأأًدا فأأي جميأأع مجأأالم 

.قانونية ومالية محتملة

عامأأل لمأأاذا يأأتم تقيأأيم مخأأاطر األمأأن السأأيبراني و مأأاهي السأأبل المتبعأأة للت

:  معه

:يةيبدأ استكشاف المخاطر السيبرانية لمنظمة ما بثالثة أسئلة رئيس

مأن يهأأاجم المنظمأأة؟ هأل الجنأأاة مثأأل المنافسأين ، المأأوردين ، المأأو لين•

مجرمين؟. الساخطين ، المتسللين أو أي لخص لخر

مأأا هأأي مخأأاطر العمأأل التأأي يجأأب تخليلهأأا؟ هأأل يريأأدون المأأال أو الملكيأأة •

اللكرية؟ هل هناك هدف من تعطيل األعمال أو تدمير سمعتنا؟ هل يمكن

خلم مخاطر على الصحة والسالمة؟

د ما التكتيكات التي قد يستخدمونها؟ هل سيسأتمرون فأي عمليأات ا• لتصأيم

ون أو اختبأأار ثغأأرات النظأأام أو اسأأتخدام بيانأأات االعتمأأاد المسأأروقة أم يأأدخل

الشبكات من خالل طرف ثالث معر  للخطر؟

اجهأة االستشارية نهًجا ثالثًيا لمساعدة العمالء على مو Deloitteحددت لركة 

:التهديدات التي تم تحديدها من خالل فحص هذه األسئلة

وإدارة وضأأعت معظأأم الم،سسأأات ضأأوابط مثأأل الأأدفاعات المحيطأأة . لمأأن-

ي تعطأأأ. الهويأأأة وحمايأأأة البيانأأأات للحمايأأأة مأأأن التهديأأأدات المعروفأأأة والنالأأأئة

وافأم مأع البرامج التي تركز على المخاطر أولوية للضوابط في المناطم التي تت

.أعلى مخاطر األعمال

والمخأاطر ُتستخدم ذكاء التهديدات ومراقبة األمن والتحليالت السلوكية. يقا-

طبيأم أوإلكتشاف األنشطة الضارة أو غير المصأر  بهأا مثأل تغييأرات تكأوين الت
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حركأأأة البيانأأأات غيأأأر المعتأأأادة ومسأأأاعدة الم،سسأأأة علأأأى اإلسأأأتجابة لمشأأأهد

.التهديدات المتغير

ة، يأأأتم وضأأأع بروتوكأأأوالت للتعامأأأل مأأأع الحأأأوادث ، والتحاليأأأل الجنائيأأأ. مأأأرن-

وخطأأط اسأأتمرارية العمأأل واسأأتعادة القأأدرة علأأى        العمأأل بعأأد الكأأوارث ، 

.وذلك إلستردادها في أسرع وقت ممكن والحد من تأثيرها

مأة استكشاف من وماذا وكيف، األسئلة التي تم طرحها أعاله في سيا  منظ

لمنأأأة ومتيقظأأأة ومرنأأأة تأأأوفر األسأأأاس إلطأأأار داخلأأأي واسأأأع لتقيأأأيم األمأأأن 

دفاع السيبراني للمراجعأة الداخليأة والأذي سأيكون جأزًءا ال يتجأزأ مأن مبأادرات الأ

.السيبراني للمنظمة

منهج شامل-إطار تقييم األمن السيبراني 

العديأأأد مأأأن و أأأائف المراجعأأأة الداخليأأأة إجأأأراءات حأأأول تقيأأأيم مكونأأأات نلأأأذت 

ة وتعأأد عمليأأات المراجعأأة المسأأتهدف. اسأأتعداد األمأأن السأأيبراني للم،سسأأة

ًنا هذه مثل تقييم إجأراءات الهجأوم واإلختأرا  ذات قيمأة ، ولكنهأا ال تأوفر ضأما

يأة ولكأي يصأب  لأدا  المراجعأة الداخليأة ر . عبر نطا  مخأاطر األمأن السأيبراني

وم بأإجراء نتائج زائلأة عنأدما تقأإلى لاملة لةمن السيبراني ، وتتجنب الو ول 

2(الشأأكل . )عمليأأات مراجعأأة المسأأتهدفة فقأأط ، يجأأب اسأأتخدام نهأأج واسأأع

و ى م. مرن. يقا. يصور إطار تقييم لةمن السيبراني مبني على برنامج لمن

. الثأةكما هو مبين، المجأاالت األمنيأة المتعأددة تأدعم كأل مأن المواضأيع الث. به

يأة مأن عند تقييم جاهزية األمن السيبراني ، يمكأن أن تسأتليد المراجعأة الداخل

، وكيليأأة معالجتهأأا اليأأوم ، 12فهأأم القأأدرات فأأي كأأل مجأأال مأأن المجأأاالت الأأأ 

.والثغرات التي قد توجد داخل المنظمة
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SOX اختبار االخترا  والضعفاألنظمة ذات الصلة المالية فقط

DRPخطة التعافي من الكوارث  /  BCPاختبار خطة استمرارية األعمال 

ن
م
آ

المواهبوإدارة برنامج األمن تأمين دورة حياة التنميةااللتزاموإدارة مخاطر األمن السيبراني 

مراقبة االلتزام• 

حيةاملشكلة وتخطيط اإلجراءات التصحي• 

التنظيمية واالختباراتاإلدارة • 

واإلدارةتقييم املخاطر وااللتزام • 

املتطلبات املتكاملة وإطار الرقابة• 

تأمين البناء واالختبار• 

إرشادات الترميز اآلمنة• 

هالوصول الي/ دور التطبيق   تصميمه 

الهندسة املعمارية/ تصميم األمن • 

املخاطر/ متطلبات   األمن • 

اتجاه األمن واالستراتيجية•  

املاليةواإلدارة ميزانية األمن • 

السياسات واملعاييرإدارة • 

االستثناءإدارة • 

استراتيجية املواهب• 

الهوية والوصول للمعلوماتإدارة المعلومات واألصولإدارة الطرف الثالثإدارة 

التقييم واالختيار• 

التباين وبدء الخدمة• 

املراقبة املستمرة• 

إنهاء الخدمة• 

تصنيف املعلومات واألصول واملخزون• 

سجالت املعلوماتإدارة • 

.ضوابط األمن البيئي و املادي• 

التعامل مع وسائل اإلعالم املادية• 

توفير الحساب•  

املستخدم املتميزإدارة • 

شهادة صالحية الوصول للمعلومات• 

والحوكمةإلى اإلدارة الوصول • 

البياناتإدارة التهديدات و نقاط الضعفإدارة 

والحماية

تحليالت 

المخاطر

ظ
ق
ي

.التعامل مع الحوادث والحالت الجنائية• 

.اتاختبار أمان التطبيق• 

.نمذجة التهديدات والذكاء اإلصطناعي• 

مراقبة األحداث األمنية وتسجيلها• 

اختبار االختراق• 

الثغرات األمنيةإدارة • 

تصنيف البيانات واملخزون• 

.وإدارتهااالختراق إشعارات • 

.الوقاية من خسارة البيانات• 

.استراتيجية أمن البيانات• 

.تشفير البيانات والتعتيم• 

األجهزة املحمولةوإدارة السجالت • 

:جمع املعلومات وتحليلها حول • 

املستخدم ، الحساب ، الكيان-

الحوادث/ األحداث -

االحتيال وغسل األموال-

الخسارة التشغيلية-

التوعية األمنيةعمليات أمنيةاألزمات والمرونةإدارة 

والتدريب ستعادة اإلستراجيات األولية  والخطط• 
.واإلجراءات

.اإلختبار واملمارسة•

تحليل تأثير األعمال• 

.تخطيط استمرارية األعمال• 

.تخطيط التعافي من الكوارث• 

التغييرإدارة • 

التكوينإدارة • 

شبكة الدفاع• 

العمليات األمنيةإدارة • 

هندسة األمن• 

التدريب األمني• 

الوعي األمني• 

مسؤوليات الطرف الثالث• 

ن
مر

قوا الضعف السيبرانية(  2الشكل)
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ة والجأأدير بالأأذكر أن األدوار والمسأأ،وليات داخأأل اإلطأأار ال تقتصأأر علأأى م،سسأأ

يأأتم علأأى سأأبيل المثأأال ،. تقنيأأة المعلومأأات ، بأأل تشأأمل الم،سسأأة بأكملهأأا

، 2البيانأأات وحمايتهأأا ، وهأي عنا أأر اليقظأأة الموضأحة فأأي الشأأكل إدارة وضأع 

اهيأة في أيدي المديرين والمو لين في جميع أنحاء األعمأال التجاريأة لتحديأد م

ليأف توجد هذه المسأ،ولية  أعوًدا وهبوًطأا فأي الم،سسأة ، مأع تك. بياناتهم

سأجالت حتى الر ساء التنليذيين بتقييم الكشف عن المخاطر في مذكراتهم و

.  توا لهم

المعلومأاتتقنيأة ومن اإلعتبارات المهمة األخأرا هأي محدوديأة نطأا  تأدقيم 

الحاليأأة وذلأأك لعأأدم تأأوفر كأأادر م،هأأل مخأأتص فأأي أقسأأام المراجعأأة الداخليأأة 

بأأأار أن اختإلأأأى ويشأأأير اإلطأأأار السأأأابم . لتأأأدقيم التلا أأأيل المأأأذكورة سأأأابقًا 

Sarbanes-Oxley ار واختبأار االختأرا  ونقأاط الضأعف واسأتمرارية العمأل واختبأ

. مأأرن. يقأأا. التعأأافي مأأن الكأأوارث يعأأالج كأأل منهأأا عنا أأر معينأأة مأأن إطأأار لمأأن

ومأأع ذلأأك ، قأأد يأأتم تخطأأي العديأأد مأأن المخأأاطر األخأأرا فأأي االختبأأار العأأام 

ل المثأال ، لعنا ر التحكم بالكمبيوتر في و يلة تقنية المعلومات ، علأى سأبي

ائف و ائف اليقظة غير البارزة لنمذجة التهديد ومراقبأة األحأداث األمنيأة ، وو أ

الأأداخلي يمكأأن للتقيأأيم. المرونأأة المتمثلأأة فأأي االسأأتعادة واالختبأأار والتمأأرين

اع سأأيناريوهات ألعأأإلأأى للمخأأاطر السأأيبرانية تحديأأد هأأذه الثغأأرات ، ممأأا يأأ،دي 

مأأن الأأذي يجأأب أن ينبأأه متلقأأي. الحأأرع تسأأليط الضأأوء علأأى األسأأئلة الحرجأأة

ها؟التهديد للخطر؟ كيف تستجيب المنظمة؟ إذا ُطلبت فدية ، فهل ندفع

هنأأأأاك العديأأأأد مأأأأن العوامأأأأل الجأأأأديرة بالمالحظأأأأة مأأأأن منظأأأأور المتخصصأأأأين 

.بالمراجعة الداخلية و إجراءت تقييم األمن السيبراني

التأأدقيم. أواًل ، مأأن الضأأروري إلأأراك األلأأخاص ذوي الخبأأرة والمهأأارات الالزمأأة

ذا كأان ومع ذلك ، فإن فهم مأا إ. الداخلي لديه المعرفة اللنية إلجراء التقييمات

يقومأأان بعمأأل قأأوي فأأي نمذجأأة التهديأأد  CISOقسأأم تقنيأأة المعلومأأات أو 
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الأأة قأأد يتطلأأب مأأن المتخصصأأين فأأي الموضأأوع الأأذين يعرفأأون األسأأئلة اللع

ي يمكأأن لمحترفأأي المراجعأأة المأأوجهين نحأأو التقنيأأة والمتمرسأأين فأأ. لتطأأر 

.عالم اإلنترنت أن يكونوا موردًا ال غنى عنه

قيأأيم مأأن المهأأم أيًضأأا تقيأأيم إطأأار األمأأن السأأيبراني بشأأكل كلمأأل  بأأداًل مأأن ت

يتضأأأمن هأأأذا التقيأأأيم فهأأأم الوضأأأع الحأأأالي مقارنأأأة . عنا أأأره كأأأاًل علأأأى حأأأدا

أيأأن تتجأأه المنظمأأة والحأأد األدنأأى مأأن ممارسأأات األمأأنإلأأى بخصأأائص اإلطأأار و 

.السيبراني المتوقعة في قطاع الصناعة أو قطاع األعمال

أن يكأون ولأيم المقصأود. أخيًرا ، يجب أن يكون التقييم األولي تقييًما واسأًعا

ن يكأون ولكأن يجأب أ. تحليال لامال  متتطلبأًا لعينأات وإختبأارات واسأعة النطأا 

.  دقيقًا وعميقًا يقودنا كشف المزيد من مخاطر األمن السيبراني

تقييم المخاطر السيبرانية نقطة انطالق هامة

ليأف علأى تخعليها المحافظهيمكن أن يساعد تعزيز قدرات األمن السيبراني و 

األمأن تهديدات اإلنترنت وتحريك الم،سسة نحو المستوا المطلوع مأن نضأج

لمراجعأة و تقدم ا. من خالل إجراء تقييم لامل للمخاطر السيبرانية. السيبراني

لجنأأأة المراجعأأأة وأعضأأأاء مجلأأأم إلأأأى الداخليأأأة وجهأأأات نظأأأر ونتأأأائج موضأأأوعية 

نأاول كأل وتستخدم تلك النتائج لتطأوير خطأة المراجعأة الداخليأة التأي تتاإلدارة، 

قأد . ما يتعلم بمخأاطر األمأن السأيبراني للم،سسأة خأالل فتأرة أو عأدة فتأرات

إختيأار يكون إجراء تقييم المخاطر إحأدا االسأتراتيجيات للم،سسأات أو قأد يأتم

يمأأة وسأألوك نهأأج التحليأأل الناضأأج قأأد يضأأيف ق.  نمأأوذج مثأأالي ألحأأد الكيانأأات

قأدم والمكللين بحوكمة الشركات من خالل تأوفير مرجأع مرئأي سأريع يلردارة 

مأن .إلارات واضحة حول المجاالت التأي يجأب علأيهم استكشأافها بشأكل أكبأر

اني مأن تقيأيم األمأن السأيبر. خالل الخبرة والمشاركة المناسبة في الموضوع 

د الممكأأن أن يكأأون هأأيكاُل إلنشأأاء قائمأأة مأأن ثغأأرات األمأأن السأأيبراني وتزويأأ

.المنظمة بخريطة طريم ألنشطة العالج القصيرة والطويلة األجل
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ويأتم تحلياًل مبنًيا على الموضوعات اتمنأة واليقظأة والمرنأة ،3يعر  الشكل 

تعكأم المراحأل الخمأم . للموضأوعات12تعيينه لمجاالت األمن السأيبراني الأأ 

نة -للنضج  أحرزتأه التقدم الذي-األولية والُمدارة والمحددة والمتوقعة والمحسم

المنظمأأة فأأي الحلأأات علأأى قأأدرات األمأأان وتعزيزهأأا للمسأأاعدة فأأي تخليأأف 

نقطأة تأ،دي الخطأوط الم. تهديدات اإلنترنت وتحقيم مستوا النضج المطلوع

مسأأأتوا النضأأأج الأأأذي تسأأأتهدفه المنظمأأأة ، ويحتمأأأل أن تكأأأونإلأأأى الخضأأأراء 

نتأأائج عنأأد تنليأأذ التغييأأرات ، يجأأب تعيأأين ال. محأأددة فأأي خريطأأة طريأأم المعالجأأة

علأأأى مسأأأتوا اإلدارة يجأأأب أن يوافأأأم مجلأأأم . علأأأى موقأأأع النقأأأاط الخضأأأراء

يةاالستحقا  المطلوع عند االنتهاء من العمل، وعند أي نقطة المراجعة الداخل

سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتختبر 

التغييأأأأرات مأأأأرة 

أخأأأأأأأرا وتعأأأأأأأود 

المجلأأأأأم إلأأأأأى 

م لتأكيأأأأأد تحقيأأأأأ

المسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتوا 

.المستهدف

(3)الشكل 
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الضأأوء يجأأب أن يأأدعم تقيأأيم نمأأوذج النضأأج ببطاقأأة تقيأأيم منلصأألة، و يسأألط

ويجأب . على تلا يل مخاطر اإلنترنأت المحيطأة باأللأخاص، والعمليأة، والتقنيأة

.توثيم النتائج وتقديم التو يات لسد الثغرات المحددة

أسس خطة المراجعة الداخلية لألمن السيبراني

ليأل الناضأج كما ُذكر سابًقا ، فإن تقييم المخأاطر السأيبرانية يأدعم كأاًل مأن  التح

وتطأأوير خطأأة المراجعأأة الداخليأأة , اإلدارةلجنأأة المراجعأأة ومجلأأم إلأأى المقأأدم 

خطأة يمكأن تطأوير ال. المبنية على مخاطر األمن السيبراني لعدد مأن السأنوات

ة متعأأددة السأأنوات مأأن خأأالل نتأأائج التقيأأيم ، مأأع إجأأراء بعأأا عمليأأات المراجعأأ

بأار بوتيرة أعلى من غيرهأا بنأاًء علأى الضأرورة الملحأة والنظأر فأي أنشأطة االخت

يأأة وال يأأتم وضأأع خطأأة المراجعأأة الداخل. والتقيأأيم األخأأرا الجاريأأة فأأي المنظمأأة

هأور لةمن السيبراني بشكل نهائي بأل يمكأن إجأراء التعأديالت علأى أسأاس  

ية مخاطر جديدة ، وتغيرات من الممكن ان تحصل على تقأديرات األهميأة النسأب

.و التهديدات القائمة والتطورات التنظيمية األخرا

دور المراجعة الداخلية في تعزيز األمن السيبراني

الأأذي ال تأأزال المخأأاطر السأأيبرانية فأأي النمأأو بأأوتيرة متنوعأأة والضأأرر المحتمأأل

تأخأأأأذ معظأأأأم . يمكأأأأن أن يسأأأأببه للشأأأأركات ولأأأأركائها التجأأأأاريين وعمالئهأأأأم

ولكأأن أقصأأى مأأا يمكأأن فعلأأه هأأو . الشأأركات هأأذه المخأأاطر علأأى محمأأل الجأأد 

. نيمكافحة المخاطر و إستعداد  قادة الشركات للتعامأل مخأاطر األمأن السأيبرا

تلعأأب المراجعأأة الداخليأأة دوًرا مهًمأأا فأأي مسأأاعدة الم،سسأأات فأأي المعركأأة 

مسأتقل التهديدات السيبرانية ، وذلك من خالل توفير تقييمإلدارة المستمرة 

علأأىاإلدارة للضأأوابط الحاليأأة والمطلوبأأة ، ومسأأاعدة لجنأأة المراجعأأة ومجلأأم 

.فهم ومعالجة المخاطر المتنوعة للعالم الرقمي
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قواعأد تقنية البلوك تشين هي نوع من قواعأد البيانأات الجديأدة، التأي تعأرف ب

ها تستطيع  انأات، فهأي عدد غير نهائي مأن البيإدارة البيانات الموزعة، وتتميز بأنو

.عبارة  عن سجل إلكتروني يسجل البيانات والصلقات ويقوم بإدارتها

تلأة أو وقد سأميت بأالبلوك تشأين او سلسأة الكتأل ألن كألم معاملأة ُتسأمى ك

كتلأة الإلأى بلوك، وكألم بلأوك منهأا يحتأوي علأى بعأا المعلومأات التأي تشأير 

بأنهأا ال يأتمم لذا، تو أف بكونهأا سلسألًة مأن الكتأل المتتاليأة، وتتميأز. السابقة

اك تعأأديلها مأأن أيم طأأرف، فعنأأدما يأأتمم دخأأول البيانأأات وتسأأجيلها اليكأأون هنأأ

ها أسرع في معالجة البيانات وتخزينها .  إحتياج لوجود طرف ثالث؛ أيم أنو

بأة لعأالم إن الباحثين و الخبراء يجزمون أن تقنية البلوك لين سأتكون هأي البوا

اعأأات كبيأأر مأأن اإلبتكأأارات فأأي فضأأاء اإلنترنأأت وفأأي  تغييأأر أسأأاليب عمأأل  قط

إدارة ألن أسألوع .األعمال وقد تختلأي معأه العديأد مأن الشأركات حأول العأالم 

األعمأأال التقليأأدي يعتمأأد علأأى المركزيأأة فأأي معظأأم األحيأأان و حتميأأة وجأأود 

.  طرف ثالث في أي تعامل يقوم بترخيص البيانات أو ضمان حدوثها

أن تكأون بإختصار، يمكن إعتبار البلوك لين نوع جديد من قواعد البيانأات فبأدل

قواعد البيانأات مركزيأة و مخزنأة فأي خأادم واحأد أو عأدة خأوادم يأديرها الطأرف 

ر فأأي الثالأأث فأأإن قواعأأد بيانأأات البلأأوك لأأين تكأأون كلهأأا مخزنأأة بشأأكل متكأأر

أجهأأأزة األلأأأخاص المسأأأتخدمين لقواعأأأد البيانأأأات وبأأأذلك يسأأأهل إكتشأأأاف أي

.  معاملة غير مصر  بها

:التدقيق الداخلي والبلوك تشين

هأم فإلأى الأذين يعملأون معهأم التقنيأة يحتاج المدققون الأداخليون وأخصأائيو 

يهأأا يجأأب دقيأأم لكيليأأة عمأأل البلوكتشأأين الرئيسأأية والمخأأاطر التأأي تنطأأوي عل

إلأى افة على المدققين تأوفير ضأمان يتعلأم ببيئأة الأتحكم فأي النظأام ، باإلضأ

الكتأل ذلك ، ينبغي أن يركز المدققون على اختبار الضأوابط المتعلقأة مبالأرة ب

:تتضمن عنا ر التحكم هذه. الوسيطة
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.اختبار توافر بيانات البلوك تشين من عقد مختللة في الشبكة•

.ضمان دقة واكتمال واتسا  عنا ر البيانات المخزنة داخل الكتل•

للأأة التحقأأم مأأن مطابقأأة البيانأأات التأأي تأأم الحصأأول عليهأأا مأأن العقأأد المخت•

.في الشبكة

ول اليهأا بالنسبة لعقود الكتل الخا ة ، يجب اختبأار عنا أر الأتحكم فأي الو أ•

للتأكأأد مأأن أن األفأأراد المصأأر  لهأأم فقأأط يمكأأنهم عأأر  أو تحأأديث عمليأأة

.البلوك تشينإلى إضافة كتل جديدة 

.   التحقم من ثبات البلوك تشين•

 Lorraine Leeخمس توصيات للمدققين الداخلين من الكاتب  

ن إن أحأأد أدوار التأأدقيم الأأداخلي هأأو التحقأأم مأأن البيانأأات  وتسأأويتها نظأأًرا أل

جعين معالجأأة البيانأأات  تقأأع فأأي  أأميم عمليأأات البلأأوك تشأأين ، يمكأأن للمأأرا

:بشكل أفضلالتقنية القيام بخمسة ألياء للهم 

: فهم طريقة عمل البلوك تشين•

التأي هي لكل من ألكال تخزين البيانات ، و  رابط متكرر باستمرار مأن الكتأل

إلأى افة باإلضأ. يتم التحقم من  حتها وتأمينها من خأالل تشألير الملتأا  العأام

، باإلضأافة البيانات ، تحتوي كل كتلة علأى رابأط للكتلأة السأابقة فأي السلسألة

كييأف لذلك كما قام المراجعون الأداخليون بت. طابع زمني عند إنشاء الكتلةإلى 

تأاجون مهاراتهم السأترداد البيانأات مأن أنظمأة الحوسأبة السأحابية ، فسأوف يح

البلأوك تعلم طأر  اسأترجاع البيانأات لتقيأيم البيانأات وعنا أر الأتحكم فأيإلى 

شأين تشين على سبيل المثأال ، إذا كانأت إحأدا المنظمأات تسأتخدم البلأوك ت

ا علأى سلسلة التوريد الخا ة بها ، فيجب أن يكون المراجع الأداخلي قأادرً إلدارة 

ل اسأأأترداد البيانأأأات  اللرديأأأة مأأأن البلأأأوك تشأأأين  للتحقأأأم مأأأن دقأأأة واكتمأأأا

.السلسة
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:المترتبة على عملية التدقيم اتثار • 

يمكأأأن أن يكأأأون للبلأأأوك تشأأأين لثأأأار تسأأأاعد علأأأى تطأأأوير إجأأأراءات التأأأدقيم

ن نسأأأخة كاملأأأة مأأأإلأأأى باسأأأتخدام البلأأأوك تشأأأين، يمكأأأن الو أأأول . المناسأأأبة

أأن المأأراجعين مأأن اختبأأار مجموعأأة البيانأأات البيانأأات فأأي كأأل عقأأدة ، ممأأا يمكم

. أثناء اختبار اإلكتمال . بالكامل بداًل من اإلعتماد على أخذ العينات

إلأأى يجأأب أن يكأأون المأأدققين قأأادرين علأأى تتبأأع البيانأأات  مأأن البلأأوك تشأأين

تحقأم إلختبأار الحأدوث ، يجأوز للمأدقم إجأراء إجأراءات اإلتصأال لل. البيانات الماليأة

. وك تشأينمن أن القيم في البيانات المالية تأرتبط مبالأرة بالبيانأات  فأي البلأ

يأأل ذلأأك ، يمكأأن أن تسأأاعد مجموعأأة مأأن األدوات المتعلقأأة بتحلإلأأى باإلضأأافة 

البيانأأات والأأذكاء اال أأطناعي فأأي اكتشأأاف اإلحتيأأال مأأن خأأالل التعأأرف علأأى

هأأأذه القأأأدرة يمكأأأن أن تحأأأول تركيأأأز . األنمأأأاط عبأأأر مجموعأأأة البيانأأأات بأكملهأأأا

. المدقم نحو التخطيط والتحقيم في الحاالت الشاذة

:المترتبة على الخدمات الماليةاتثار • 

توافأم يقوم قطاع الخدمات المالية بتحديد الخدمات  والعمليات الواقعأة التأي ت

يأأأة مأأأع  البلأأأوك تشأأأين، علأأأى سأأأبيل المثأأأال ، تستكشأأأف الم،سسأأأات المال

ة اسأأتخدام السالسأأل الدعائيأأة ودفتأأر األسأأتاذ فأأي أنشأأطة الأأدفع والمقا أأ

هم ، ممأا والتسوية، يمكن أيًضأا اسأتخدام البلأوك تشأين كمنصأة لتأداول األسأ

إلأى باإلضأافة. وسطاء األورا  المالية وبور أة مركزيأةإلى قد يقلل من الحاجة 

.عملية إ أدار أسأهم لأركة أو االسأتحواذ علأى لأركة عامأةإدارة ذلك ،  يمكن 

 Linqدفتأأأأر األسأأأأتاذ تقنيأأأأة ، أعلنأأأأت ناسأأأأداك أن 2015فأأأأي أواخأأأأر عأأأأام 

blockchain  مسأأتثمر إلأأى الخا أأة بهأأا قأأد اسأأتخدمت إل أأدار أسأأهم لأأركة

. خاص

خأأأأدمات وكيأأأألإلدارة أخيأأأأًرا ، يأأأأتم اسأأأأتخدام تقنيأأأأة البلأأأأوك تشأأأأين كمنصأأأأة 

.  المساهمين مثل التصويت بالوكالة
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:المترتبة على سالسل التوريداتثار • 

نه يمكأن سلسلة التوريد مجااًل واعًدا الستخدام البلوك تشين نظًرا ألإدارة تعد 

د هأأذا مليأأ. أن تأأوفر  البلأأوك تشأأين نظأأرة ثاقبأأة حأأول ر يأأة عنصأأر مأأا وتتبعأأه

ل بشكل خاص في الحاالت التي يمر فيها عنصر عبأر أطأراف عديأدة قبأل أن يصأ

.  العميل النهائيإلى 

عأأن  Walmartو  IBM، أعلنأأت 2017علأأى سأأبيل المثأأال ، فأأي ديسأأمبر عأأام 

ة والتتبأأع مشأاركتهما فأأي تحأأالف البلأأوك تشأأين فأأي الصأأين لتعزيأأز تتبأأع األغذيأأ

.والسالمة

مثأأأال لخأأأر هأأأو سلسأأألة التوريأأأد الخا أأأة بالسأأأيارات ، حيأأأث يمكأأأن اسأأأتخدام 

اج والملكيأة سالسل الكتأل لتتبأع البيانأات  المرتبطأة بمركبأة معينأة ، مثأل اإلنتأ

ي جزء نظًرا ألن معظم الم،سسات ه. والتمويل والتسجيل والتأمين والصيانة

مأأأن نأأأوع مأأأا مأأأن سلسأأألة التوريأأأد ، ويجأأأب أن يكأأأون المأأأدققون علأأأى درايأأأة 

لمعلومأات بالمشاريع الداخلية المحتملة المتعلقأة بسالسأل المعلومأات لتتبأع ا

ويجب أن يبحأث المراجعأون عأن فأرص للمشأاركة فأي جهأود. أو األ ول المادية

ا هأأذه المهأأارات سأأتليدهم عنأأدم. التقنيأأةالنمأأوذج األولأأي لتطأأوير مهأأاراتهم 

.يحين وقت مراجعة مشاريع البلوك تشين

الجديأأأدة سأأأوف تغيأأأر باسأأأتمرار مهأأأارات مراجعأأأي التقنيأأأة فهأأأم حقيقأأأة أن •

:الحسابات

، وقأد ولثارهأاالتقنيأة تدريب إضافي للهم إلى قد يحتاج المدققون الداخليون 

هأأذا مهأأم . إضأأافة خبأأرة بهأأذه المهأأاراتإلأأى تحتأأاج أقسأأام التأأدقيم الأأداخلي 

تنليأذ بشكل خاص للمراجعين الداخليين في الم،سسات التأي تقأوم باللعأل ب

ا أر الأتحكم مشاريع البلوك تشين ، حيث قد يأتم تكليأف المأدققين بتقيأيم عن

ين تمثأل من خأالل فهأم التعريأف أن البلأوك تشأ. في البيانات المرتبطة بالكتل

.  نوًعا جديًدا من بنية البيانات لتخزين المعلومات والو ول إليها
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عالجأأأأة فأأأإن التطبيقأأأأات التقليديأأأأة وضأأأأوابط البيانأأأات المتعلقأأأأة باإلدخأأأأال والم

نصأر واإلخراج ستظل سارية ، ولكن مع بعا التعأديالت علأى سأبيل المثأال ، ع

الذي يوجأب حمايأة ( (standard application controlتحكم التطبيم القياسي 

ع جميأأإلأأى مأأع إمكانيأأة الو أأول . تقأأارير المخرجأأات مأأن الكشأأف غيأأر المصأأر  بأأه

التو أية إلأىبينما في البلوك تشين، قد يحتاج المراجعأون الأداخليون . البيانات

.  بعنا ر تحكم إضافية تتعلم تحديدًا بالخصو ية والسرية
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إكرام فالته: مراجعة
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وجد تقريأر جديأد ان معظأم الم،سسأات تشأك فأي ان اجراءاتهأا االمنيأة قأادرة 

.  على مواكبة نمو السحابة

الصأادر عأن 2019وفقا للمجلد االول مأن تقريأر التهديأد االمنأي السأحابي لعأام

ت الخا ة لركة سيمانتيك انه من المحتمل ان يكون هنالك بيانات في السحابا

يأأا بالم،سسأأات اكثأأر ممأأا يأأدرك المراجعأأون الأأداخليون او زمالئهأأم امأأن تكنلوج

.  المعلومات

يكشأأف التقريأأر ان االعتمأأاد علأأى السأأحابة فأأي نمأأو متزايأأد حيأأث قأأام نصأأف

لخصأأأا 1250مسأأأ،ولي امأأأن المعلومأأأات فأأأي الم،سسأأأات والبأأأالا عأأأددهم 

إلأأأى قأأأاموا بنقأأأل معلومأأأات م،سسأأأاتهم , ممأأأن اسأأأتجابوا للمسأأأ  العأأأالمي

مأأن الم،سسأأات تقأأوم بخأأزن البيانأأات فأأي بيئأأات متعأأددة% 93السأأحابة وان 

.  ختلطةموزعة بالتساوي نسبيا بين السحابات الخا ة والعامة والسحابات الم

انأات يجعل هذا التعدد والتعقيد مأن الصأعب علأى الم،سسأات تتبأع مقأدار البي

كمأأأا يأأأذكر بعأأأا مسأأأ،ولي . التأأأي تأأأم رفعهأأأا علأأأى السأأأحابة وايأأأن تأأأم خزنهأأأا

تطبيقأا سأحابيًا 452الم،سسات ان مو لي م،سساتهم يستخدمون حوالي 

لأأأركة متخصصأأأة فأأأي برمجيأأأات أمأأأن وهأأأي  ,Symantecومأأأع ذلأأأك فتقأأأدر

تطبيقأأأات 1807ان بعأأا الم،سسأأات لأأأديها باللعأأل مأأا يقأأارع ,  المعلومأأات

. وهمية أو ما يعرف بتطبيقات تكنلوجيا الظل

نأأاتهم يأأ،من اكثأأر المسأأ،ولين انهأأم ان لأأم يتمكنأأوا مأأن ر يأأة تطبيقأأاتهم وبيا

صأأف السأأحابية فأأي م،سسأأاتهم فلأأن يتمكنأأوا مأأن تأمينهأأا ويأأ،من اكثأأر مأأن ن

شأار المس،ولين ان برامج الحماية في م،سسأاتهم غيأر قأادرة علأى مواكبأة انت

رئأيم نأواع مجلأم أمأن المعلومأات Nico Poppيقأول .  التطبيقات السحابية

ابية خطأرا تشكل اللجوات األمنية النالئة عن الحوسبة السأح"في ماونتن فيو 

مأأال اكبأأر ممأأا نأأدرك نظأأرا لةعأأداد الكبيأأرة مأأن البيانأأات الحساسأأة والمهمأأة لةع

".المخزنة في السحابة
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التحديات األمنية

كلة إن السحابة بحد ذاتها هي ليست المشأكلة فأي اختأرا  البيانأات انمأا المشأ

ة اربأاع حيأث يلقأي مأا يقأارع الثالثأ, تكمن في الممارسات االمنية غير الصأحيحة

. من المس،ولين اللوم  على حأادث امنأي واحأد فأي م،سسأاتهم علأى االقأل

العمليأأات الالزمأأة إلأى مأأنهم يزعمأون ان منظمأأاتهم تلتقأأر % 80وان اكثأر مأأن 

مأن المسأ،ولين % 90كمأا يأ،من . لالستجابة للحوادث االمنية السحابية بلعالية

يأأا ان مشأأكلة امأأن السأأحابة تكمأأن فأأي سأأعتها حيأأث يأأرون ان فأأر  امأأن تكنلوج

ي المعلومات لديهم غيأر قأادرين علأى مواكبأة جميأع اعبأاء االعمأال السأحابية فأ

كمأأأا ان معظمهأأأم ال يملكأأأون القأأأوا االمنيأأأة العاملأأأة الالزمأأأة . م،سسأأأاتهم

حيأأأث تسأأأتجيب, لضأأأمان امأأأن السأأأحابة والتعامأأأل مأأأع جميأأأع انأأأواع التنبيهأأأات

مأأنهم ان % 93المنظمأأات لربأأع االنأأذارات فقأأط كمأأا يأأذكر المسأأ،ولون ويقأأول 

.  تعزيز مهارات الحماية السحابية لديهمإلى م،سساتهم بحاجة 

خأأاطر كمأأا يشأأير التقريأأر ان ثالأأث سأأبب هأأو سأألوك المأأو لين المحلأأوف بالم

هأأأذا . مثأأأل اسأأأتخدام الحسأأأابات الشخصأأأية واسأأأتعمال كلمأأأات مأأأرور ضأأأعيلة

بهأأدف " مموهأأة"هجمأأات باسأأتخدام مللأأات إلأأى السأألوك قأأد يمهأأد الطريأأم 

كمأأا ان هنأأاك مشأأكلة سأألوك اخأأرا . السأأيطرة علأأى حسأأابات المسأأتخدمين

ات وهأأي تجأأاوز البيانأأات حيأأث يأأذكر المسأأ،ولون ان ثلأأث البيانأأات فأأي السأأحاب

.الخا ة بم،سساتهم ال ينبغي ان تكون هناك

التهديدات دائمة التربص

ان االنظمة السحابية معرضة للعديد مأن التهديأدات مأن Symantecيذكر تقرير 

ات ضمنها التوجه االخير وهو زرع بأرامج ضأارة فأي تطبيقأات السأحابة وان حسأاب

.  يةالدخول غير المصر  بها مس،ولة عن حوالي ثلثي الحوادث االمنية السحاب

كبأأركمأأا يشأأير التقريأأر ان الشأأركات التأأي تعمأأل علأأى التعمأأم االمنأأي بشأأكل ا
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هأأأي االقأأأل عرضأأأة للهجمأأأات السأأأحابية حيأأأث يقلأأأل هأأأذا مأأأن حجأأأم وتعقيأأأد 

مأأأن المسأأأ،ولين اللأأأوم فأأأي اختراقأأأات البيانأأأات علأأأى % 7يلقأأأي . الهجمأأأات

مأأأأأأن السأأأأأألوكيات % 42تكشأأأأأأف ان Symantecالحسأأأأأأابات الوهميأأأأأأة لكأأأأأأن 

حأوالي المحلوفة بالمخاطر قد تكأون بسأبب حسأابات سأحابية مخترقأة، و يأذكر

مأأن المسأأ،ولين انهأأم وجأأدوا بيانأأات م،سسأأاتهم معروضأأة للبيأأع علأأى% 70

.لبكة الويب المظلمة

الوقاية خير من العالج 

ا علأأى الأأرغم مأأن كثأأرة التهديأأدات التأأي تلأأو  بأأاألفم اال انأأه يمكأأن اتبأأاع بعأأ

مل هذه وتش, التوجيهات لتضمن الم،سسات حماية افضل للسحابة الخا ة بها

:  االجراءات

يحة فأي تطوير إستراتيجيات استخدام السأحابة وتطبيأم اسأاليب االمأن الصأح_ 

.استخدامها

نقأاط اعتماد نظرية الالثقة لضمان حمايأة البيانأات وفأر  ضأوابط علأى جميأع_ 

.السحابةإلى الو ول 

علومأات تكنلوجيأا المإدارة تعزيز المس،ولية المشتركة كي ال تقع على عأاتم _ 

.فقط بل على عاتم كل من المدراء التنليذيين وحتى المو لين

.للحوادثاالستعانة بالذكاء الصناعي لتحليل اي تهديدات محتملة واالستجابة_ 

لضأمان الممارسأات االمنيأة الصأحيحة اثنأاء  DevSecOpsنظأام إلى االنتقال _ 

.تطوير التطبيقات

تجاريأة مع التوسع الدائم في االعتماد على نظام السحابة وتحول العمليأات ال" 

مقابأل عمليات رقمية تنص  المنظمات بإعادة تقييم المخاطر اللعليأة فأيإلى 

المخأأأاطر المتوقعأأأة، كمأأأا تنصأأأ  بمواجهأأأة هأأأذه المخأأأاطر باسأأأتكمال الحلأأأول 

نيأة التكنلوجية من خأالل تأدريب الكأوادر فأي الم،سسأات لضأمان ممارسأات ام

".افضل ولمواجهة اي تهديدات مستقبلية
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http://www.rmmagazine.com/2019/06/17/why-
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أالء الشهري: ترجمة

محمد قيم القنبري: مراجعة
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لقأأى تت: يحأأدث كأأل يأأوم، فأأي الشأأركات بجميأأع أنحأأاء العأأالم، السأأيناريو التأأالي

تأأر  أنهأأا يل, المسأأاعدة التنليذيأأة رسأأالة احتياليأأة عأأن طريأأم البريأأد اإللكترونأأي

نهأا يطلب منهأا المسأاعدة فأي مشأروع جديأد ومتأى يمك, من المدير التنليذي

:ينتهي هذا السيناريو بإحدا الحالتين. تقديم المساعدة

ن توقيأأع تنتبأأه المسأأاعدة التنليذيأأة لخلأأو البريأأد اإللكترونأأي مأأ, الحالأأة األولأأى

تلحص ممأا يجعلهأا تأ, المدير التنليذي على عكم الرسائل المستلمة منه عأادةً 

حًا، ولكأأن البريأد اإللكترونأأي بدقأأة أكبأأر، فأأتالحا أن اسأأم المأأدير التنليأأذي  أأحي

لحسأأأن الحأأأا، أدركأأأت المسأأأاعدة . عنأأأوان البريأأأد اإللكترونأأأي لأأأم يكأأأن كأأأذلك

.التنليذية أن هذا كان تهديدًا ألمان البريد اإللكتروني قبل الرد

ام الحالأأة الثانيأأة، وهأأي أن تقأأع الشأأركة ضأأحية لهأأذا المخطأأط وتلأأت  أبوابهأأا أمأأ

ا انتهاكأأات أمنيأأة مكللأأة، وعأأادة مأأا تكأأون الشأأركات ومو لوهأأا أكثأأر عرضأأة ممأأ

وذلأأأأك بسأأأأبب ثقأأأأتهم العميأأأأاء فأأأأي , يتوقعأأأأون لهجمأأأأات التصأأأأيد واالنتحأأأأال

.االتصاالت التجارية وخا ًة البريد اإللكتروني

:فجوة الثقة باألرقام

يأأأأة إن التهديأأأأدات التأأأأي تسأأأأتهدف البريأأأأد اإللكترونأأأأي ال تسأأأأتغل ثغأأأأرات البن

ات األساسية للبرنأامج أو ثغأرات بروتوكأول األمأان، وهأي بالتأالي عكأم الهجمأ

ت التي يمكن إبطاءهأا بواسأطة جأدار الحمايأة أو حلأول األمأان الخا أة، فتهديأدا

لراغأأات لخأأر  الاالجتماعيأأة الهندسأأة تكنيكيأأات البريأأد اإللكترونأأي تعتمأأد علأأى 

.الناتجة عن السلوك البشري

م بعمل استبيان لدراسة حقأائم وتصأورات القطأاع المتعلأ Great Hornقامت 

يأدات بأمن اتصاالت األعمال، واتض  أنه هناك فر  كبير في التعأرف علأى التهد

وعنأأد سأأ،ال , األمنيأأة بأأين مأأو لين األمأأن وغيأأرهم مأأن المأأو لين اتخأأرين

بخأأالف-المأأو لين اتخأأرين عمأأا إذا كأأانوا قأأد الحظأأوا تهديأأدات أمنيأأة محتملأأة 

أنهمفي  ندو  الوارد الخاص بهم، أجاع ثلأث المأو لين بأ-البريد العشوائي
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لبأات ال يرون تهديدات كثيرة مثل رسائل تدعي أنهأا  مأن المأدير التنليأذي أو ط

لأأة أو التحويأأل البنكأأي المزيلأأة أو مواقأأع تسأأجيل دخأأول بيانأأات االعتمأأاد المزي

فأأأي المقابأأأل، رأا مأأأو لين األمأأأن رسأأأائل التهديأأأد . المرفقأأأات المشأأأبوهة

ر مأأن حيأأث الحأأا مأأو لين األمأأن أكثأأ, بنسأأبة أكبأأر مقارنأأة بأأالمو لين اتخأأرين

. من تهديدات أمان البريد اإللكتروني في اتصاالت األعمال% 85

أن إن فجوة اإلدراك بين هذين الجمهورين عبارة عن اختبأار واقعأي لكأل لأركة بأ

مأن تقوم بتأدريب المأو لين ونشأر المعرفأة األمنيأة لزيأادة وعأي المسأتخدم

طأأ أجل الحلات على أعمالهم بشكل أمن، وال يعتبر ضعف معرفة المأو لين خ

السأأأأيما أن المختأأأأرقين لأأأأديهم حاليأأأأًا مجموعأأأأة مأأأأن أسأأأأاليب هجأأأأوم البريأأأأد 

حيأث . وتاإللكتروني المحتملة التي ينشرونها، والتأي تبأدو أ ألية بشأكل ملحأ

حأال انت: جاءت هجمات أمأان البريأد اإللكترونأي الشأائعة فأي ألأكال كثيأرة منهأا

ج ضأارة بأرام)الهوية وطلبات التحويل البنكي وطلبات وهجمات الحمولة النافعة 

 False ADP or)أو خأأداع خأأدمات األعمأأال ( فأأي لأأكل مرفقأأات أو ارتباطأأات

Docusign spear-phishing tactics)  سرقة بيانات االعتمأاد مأنإلى باإلضافة

 phony Azure, AWS, Office: مواقع مثلإلى خالل عمليات تسجيل الدخول 

365, or Google Doc sites .

:تهديد انتحال البريد اإللكتروني

كأأان أكثأأر ألأأكال الهجمأأات انتشأأارًا هأأو انتحأأال الهويأأة، وهأأو أمأأر يصأأعب علأأى 

سأتخدمها الهندسة االجتماعيأة التأي يتكنيكيات المو لين إدراكه نظرًا لطبيعة 

ية حيأأث بلغأأت نسأأبة حأأوادث انتحأأال الشخصأأ. المختأأرقين فأأي كثيأأر مأأن األحيأأان

أمأأا المتخصصأأين, بالنسأأبة للمأأو لين% 46وفقأأًا لمجتمأأع االسأأتبيان أكثأأر مأأن 

وأوضحوا انهم يرون هجمأات % 63.5في أمن البريد االلكتروني فكانت النسبة 

ي تحتاالنتحال بشكل مستمر سواًء في بريدهم اإللكتروني أو الحسابات الت
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. إلرافهم

ية ، تأأتي معظأم محأاوالت انتحأال الشخصأ, وكما هو الحال في السيناريو أعأاله

ائل فأأي االتصأأاالت التجاريأأة فأأي لأأكل رسأأائل بريأأد إلكترونأأي علأأى هيئأأة رسأأ

العمأالء أو تأتي من المديرين التنليذيين أو المو لين الداخليين أو الشأركاء أو

صأد عأن يمكن للمو لين غير الحريصين أن يكشألوا بسأهولة ودون ق. البائعين

خا أة، معلوماتهم الخا ة مثأل التعريأف بالشخصأية، أو المعلومأات السأرية أو ال

.  وفي أسوء األحوال تحويل أموالهم

ى ويأأرا العديأأد مأأن المتخصصأأين فأأي مجأأال األمأأن أن عمليأأات االحتيأأال تتخطأأ

يأأأات ألن سياسأأأات أمأأأان البريأأأد اإللكترونأأأي والتقن, دفاعأأأاتهم األمنيأأأة الحاليأأأة

ختأرقين الحالية ليست كافية لمواجهة كافأة ألأكال االحتيأال التأي يقأوم بهأا الم

.اتن

:إعادة تركيز األمان في البريد اإللكتروني

عتبأر أكبأر إحدا نتائج االستبيان كانت تتعلم بأأي نأوع مأن الهجمأات اإللكترونيأة ي

تهديأأأأد فأأأأي نظأأأأر متخصصأأأأين األمأأأأن؟ حيأأأأث حصأأأألت الهجمأأأأات التأأأأي تتعلأأأأم 

لبريأد بالمحلقات المرفقة سواًء من خالل روابط بأرامج الليروسأات أو مرفقأات ا

كمتوسأأأط للطأأأر  األخأأأرا المأأأذكورة % 22مقابأأأل % 33.9اإللكترونأأأي نسأأأبة 

.باالستبيان

, نأيوهذا هو السبب في النجا  المتزايد لهذا النوع من هجمات البريد اإللكترو

, إال وهأأو ضأأعف حلأأول أمأأان البريأأد اإللكترونأأي ولأأيم عأأدم حأأرص المأأو لين

اليأأًا وفأأي الواقأأع أن الطأأر  المتبعأأة كحلأأول أمأأان للبريأأد اإللكترونأأي والقائمأأة ح

هأأي قديمأأة ومبنيأأة علأأى أسأأاس منأأع تهديأأدات البريأأد اإللكترونأأي مأأن خأأالل

جأراء األدوات التي تعتمد على المعلومات المتلقاة من التهديأدات المعروفأة وإ

أمأأانسأأي  للبريأأد اإللكترونأأي الأأوارد، وتركأأز أيضأأًا مجموعأأة حلأأول/تحليأأل جيأأد
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ا ممأا البريد اإللكتروني القديمة على تحديد هجمات المرفقات وحجرها وإيقافه

جأاوز البنيأة الهندسة االجتماعيأة لتتكنيكيات يسهل عمليات التمثيل وغيرها من 

المجيبأأين فأأي -٪45.8-أن مأأا يقأأارع نصأأف . . التحتيأأة ألمأأان البريأأد اإللكترونأأي

-تحلأأين اسأأتبيان األمأأن للبريأأد اإللكترونأأي أفأأادوا أنهأأم يراقبأأون باسأأتمرار المن

لكترونأي على أساس حلول أمان البريد اإل-التنليذيين أو الداخليين أو الخارجيين

.الحالية

حأالي؟ إذال كيف ينبغي أن تتعامل فر  األمن مع اتصاالت أعمالهم في الوضع ال

خدام السأأي  الثابأأت، واسأأت/تجأأاوز نمأأوذج التقيأأيم الجيأأدإلأأى كصأأناعة، نحتأأاج 

تمتأة والأتعلم التقنيات الحديثة التأي تسأتليد مأن تحليأل البيانأات الو ألية واأل

، يمكن اتلي للهم أنماط االتصال اللريدة للشركات واألفراد، عند القيام بذلك

" دالجيأأ"ألدوات األمأأان هأأذه أن تأأتعلم بشأأكل فعأأال لأأكل البريأأد اإللكترونأأي 

لبريأد علأى سأبيل المثأال، حجأم ا-وتحديد الم،لرات التأي غالبأًا مأا تكأون خليأة 

ى إلأأوالتأأي تشأأير -اإللكترونأأي أو الحأأاالت الشأأاذة فأأي المصأأادقة أو السأألوك

د .  هجوم أو تصيم

ومأأأن خأأأالل دمأأأج أدوات تأأأأمين البريأأأد اإللكترونأأأي األحأأأدث، يمكأأأن أن يتمتأأأع 

ة متخصصأأي األمأأن بحمايأأة أفضأأل مأأن هجمأأات البريأأد اإللكترونأأي المسأأتهدف

هأم لأن واألهأم مأن ذلأك، أن. مقارنًة بتقنيات أمأان البريأد اإللكترونأي التقليديأة

االعتمأأاد علأأى مأأرة واحأأدة الحأأا فيهأأا مسأأاعد تنليأأذي أن منأأتحاًلً إلأأى يحتأأاجوا 

.يتظاهر بأنه الرئيم التنليذي
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غيرللمو لينيمكن
يكشلواأنالحريصين
عنقصدودونبسهولة

مثلالخا ةمعلوماتهم
أوبالشخصية،التعريف

أوالسريةالمعلومات
األحوالأسوءوفيالخا ة،
أموالهمتحويل
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:رابط المصدر

https://www.kscpa.org/writable/files/Self-

Study/AAE/12._aae_self-study.pdf

إكرام فالته: ترجمة
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، هل لديك( مدقم داخلي)الس،ال الذي البد أن يتبادر لذهن كل مراجع داخلي 

كل ما يلزم لتكون مراجع جيد؟

إن المهأأارات المطلوبأأة لتكأأون مراجعأأًا جيأأًدا هأأي أكثأأر بكثيأأر مأأن مجأأرد تعلأأم

تنطأوي التدقيم عملية معقدة. الدائنين والمدينين واستكمال قوائم المراجعة

اجأه وفأي الوقأت الحأالي يو. على العديد من المهارات والمس،وليات المختللأة

ا لة فأي المراجع الداخلي العديد من المتطلبات المتزايدة بسبب التغييرات الح

.المنظمات و إرتلاع سقف توقعات العميل

األساسيات: أوال

جأأأب وي. تعتبأأأر الخصأأأائص التقنيأأأة واألخالقيأأأة مأأأن الضأأأروريات لنجأأأا  التأأأدقيم

د والبأأد أن يحأأافا المراجأأع الجيأأ. اعتبارهأأا  أألة أساسأأية فأأي جميأأع المأأراجعين

علأأأى هأأأذه األساسأأأيات  خأأأالل فتأأأرة حياتأأأه المهنيأأأة كمأأأا نصأأأت عليأأأه معأأأايير 

جأب أن وفأي مهنأة التأدقيم ي". التزامنأا بأالتعلم مأدا الحيأاة"المراجعة الداخلية 

افه يكون لدا المراجع أساس أخالقي قوي يمكنه من تجنب أي إغراء عند إكتشأ

.ألي أخطاء أو قضايا إحتيال

يجأأأب علأأأى المراجأأأع الحلأأأات علأأأى . وينطبأأأم ذلأأأك علأأأى المجأأأال التقنأأأي أيًضأأأا

ورات  فعنأأد عأأدم إدراكأأه للتطأأ. المهأأارات التقنيأأة المناسأأبة طأأوال حياتأأه المهنيأأة

ة ومأن ثأم التقنية الحديثة يصب  من السهل اإلخلا  بتنليذ األعمال ذات العالق

.إ دار رأي غير مناسب

تمر وتعأأزز مهنتنأأا هأأاتين الخا أأيتين مأأن خأأالل سأأاعات التعلأأيم المهنأأي المسأأ

.  المطلوبة والدورات التدريبية التي يمنحها القسم لمو ليه

السأابقة هناك بعا الصلات التي ال تقل أهمية عن الصلتين األساسأية: ثانياً 

:وتسهم بشكل كبير بتحقيم النجا  المهني لكل مراجع داخلي وهي
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:الر ية واللطنة-1

د نظًرا ألن المراجع يكتسب خبرة في العمأل مأع العديأد مأن العمأالء فأي العديأ

يأزي من الصناعات ، فأإن المأراجعين الجيأدين يكتسأبون القأدرة علأى اللهأم الغر

ورة ألي لماهية أعمال العميل أثناء إجراء التدقيم ، فيصب  قادًرا على تحديد الص

.ما قد ستكون عليه في المستقبلإلى مشكلة في العمل وترجمتها 

المراجأأع الجيأأد ال يطمأأئن ". اللطنأأة هأأي أنأأف العقأأل"هنأأاك اقتبأأاس يقأأول 

لأأر أن يحإلأأى عنأأدما ال تبأأدو إجابأأة أو معاملأأة العميأأل منطقيأأة وتدفعأأه فطنتأأه 

لطنأة ولتطأوير ال. إسأتنتاج يتناسأب مأع ر يأة الشأركةإلأى بقدر أعمم للو ول 

عى والر ية يجب على المراجع أن يطور تسا الته وإستلساراته عن العقل ويس

.للتعلم من جميع التجارع التي يواجهها مع عمالئه طوال حياته المهنية

:بعد النظر-2

. أن يكونأأوا قأأادرين علأأى فهأأم بيئأأة العمأأل لأأدا العميأألإلأأى يحتأأاج المراجعأأون 

ويتطلأأب ذلأأك القأأدرة علأأى تأأأطير  أأورة ألعمأأال العميأأل والمنظمأأة وسأأمات 

وابط فبإمكأأان المراجأأع الجيأأد تحليأأل االتصأأاالت والأأر. العمأأل الرئيسأأية بأأداخلها

اة داخأأل الم،سسأأة وربطهأأا سأأويًا لتصأأب  لديأأه   أأورة كاملأأة عأأن أعمأأال المنشأأ

ككل من خاللها يتم وضع خطة تدقيم علأى أسأاس علمأي ومنطقأي مأدروس 

.للمنظمة ويشكل نهجا منطقيا للتدقيم

يم إسأتخدام قائمأة بعأدد مأن األسأئلة حأول عمليأة التأدقإلأى يميل المأراجعين 

ت جميأع أنشأطة المنشأأة فالعديأد مأن مراجعأي الحسأاباإلأى الشامل وتتطأر  

مأأاذا "يتوقلأأون عنأأد إسأأتكمال هأأذه القائمأأة لمأأا تسأأتغرقه مأأن وقأأت طويأأل 

ر مأن إستخدام قائمة أقصأر بكثيأإلى لذا سيلجأ المراجع الجيد ." يعني كل هذا

شأأة األسئلة المسأتهدفة و تطويرهأا وتنظيمهأا حتأى تتناسأب مأع عمأالء المن

.وتكون أكثر فاعلية 
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:مهارة التعامل مع األخرين-3

أو ربأط مهنة التدقيم ليست كما يتصورها الناس فهي أكثر من تصأيد تجأاوزات

هم امأأتالك مهأأارات اسأأتثنائية يجأأب أن يكأأون لأأديإلأأى يحتأأاج المأأدققون . أحأأداث

فأي معظأم . القدرة على التعامل مع جميع أنأواع العمأالء فأي جميأع المواقأف

الحأأأاالت ، يخشأأأى العمأأأالء مأأأن المراجأأأع ألنهأأأم ينظأأأرون اليأأأه نظأأأرة الشأأأخص 

  لأأذلك يجأأب أن يتمتأأع المراجأأع بالقأأدرة علأأى تصأأحي. المراقأأب لصأأحة أعمأأالهم

ر لأه الصورة للعميل وإلعاره بالطمأنينأة أثنأاء العمأل ومأن المهأم جأدًا أن  ُيظهأ

.االحترام والتقدير

هأوم هي أكثر مهارة يغلل عنها الكثير فيبدو في الظأاهر وكأنأه مل, اإلستماع 

ع مأأا فأأبعا مأأن المأأدققين ينتظأأرون سأأما.  لكأأن ال يجيأأده اال القليأأل. بسأأيط

ن يريدونه من العميل كرد على أسأئلة مغلقأة تأم إعأدادها مأن قبأل غيأر مأدركي

علأأى أن هنأأاك رسأأائل غيأأر مبالأأرة بأأين طيأأات إجابأأات العمأأالء مأأن الممكأأن أن 

ذا لأأأ. تلقأأدنا حقأأائم و إجابأأأات ألسأأئلة لأأم تخطأأأر علينأأا عنأأد اإلعأأأداد للمقابلأأة

.اإلنصات التام للعميل حتى على األجوبة خارج نطا  التدقيم مهمة جداً 

ي أخيًرا ، تعد مهارات التعامل مأع األلأخاص مهمأة جأًدا أيًضأا داخأل لأركتك وفأ

أن يجأأب أن يكأأون المراجعأأون العبأأين فأأي اللريأأم حيأأث. فريأأم التأأدقيم لأأديك

.اللريم بأكمله يعمل على تحقيم هدف مشترك

:القدرة على اتخاذ القرار-4

و تحديأد مأا هأو مناسأب ومأا هأإلأى بمجرد تجميع أدلة التأدقيم ، يحتأاج المراجأع 

ًرا في بعا األحيان ، ال يكأون اتخأاذ هأذه القأرارات أمأًرا سأهاًل نظأ. غير ذي  لة

.لوجود الكثير من المعلومات التي يصعب ربطها مع بعضها البعا

ين  نع القرار ليم باألمر السأهل فمعظأم القأرارات تنطأوي علأى الملاضألة بأ

أو خيارين متقاربين و الجزء الصعب هو اختيار أفضل قأرار فأي ضأوء المعلومأات

.  األدلة التي تم جمعها
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معلومأات مزيأد مأن الإلى أحيانًا يتم تأجيل إتخاذ القرار عندما تكتشف أنك بحاجة 

ك ، وتكأأرار التأجيأأل بغأأر  عأأدم كلايأأة األدلأأة يشأأل مأأن عمليأأة إتخأأاذ القأأرار وذلأأ

.يضعف من ثقة العميل ويزيد الضغط على المراجع

:القيادة-5

ري القادة الكبار لديهم الرغبة في مساعدة اتخرين علأى النجأا  وكمأا يقأول هنأ

لأول فيجدر بالمراجع البحث عن الح". ال تبحث عن الخطأ، إبحث عن العالج"فورد ، 

للمشأأأأاكل المعقأأأأدة لأأأأدا العميأأأأل والبأأأأد أن تكأأأأون لديأأأأه القأأأأدرة والمهأأأأارة 

.للمساعدة في تنليذ الحلول

دريب فمأن الممكأن التأ. أن يصأب  قائأًدا ناجًحأاإلى يجب أن يسعى المراجع الجيد 

لأى أنأه المراجأع عإلى ينظر العميل . على القيادة ولكنها تكتسب يوًما بعد يوم

و وعلأى الجانأب األخأر يعتقأد المراجأع أن القائأد هأ. القائد أو المعلم الموثو  به

. فأأال توجأأد لأأركة تأأدقيم تركأأز فقأأط علأأى القيأأادة و التأأدريب. مرلأأد ومأأدرع

.و القيادة الجيدةباإلدارة ولكن يمكننا ربط نجا  لركات التدقيم 

:مهارات االتصال اللعال-6

تتأأأي  مهأأأارات االتصأأأال اللعأأأال للمأأأراجعين إجأأأراء اتصأأأال وتوا أأأل حقيقأأأي مأأأع 

.  المو لين ،المديرين، الشركاء، والعمالء

يأة إتصأال الذي نعأي  فيأه اليأوم أن يأ،ثر سألًبا علأى فاعلالتقني يمكن للعالم 

وجهأًا لوجأه فريم التدقيم، خا أة عنأدما يصأب  البريأد اإللكترونأي بأدياًل لالتصأال

.مع عمالء التدقيم

يلة يدرك المراجع الجيد أهمية التوا ل وجهًا لوجه ، ويسعى جاهدًا لجعله الوسأ

. األساسية لالتصال
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مأأن الضأأروري أن يعمأأل جميأأع المأأراجعين علأأى جعأأل التوا أأل الللظأأي أولويأأة 

فأأي معظأأم الحأأاالت ، يجأأب أن يكأأون البريأأد اإللكترونأأي هأأو. ولأأيم كحأأل أخيأأر

.المالذ األخير وليم المالذ األول

ي المراجع ، وكلما كان المراجع أفضل فأإلى دائمًا ما يرغب العمالء في التحدث 

د التوا أأل اللعأأال كأأان الحأأديث مأأع العميأأل هأأو األفضأأل لأأيلهم المراجأأع مقا أأ

.العميل

:الخال ة

األسأاس ترتكز خصائص المراجع الجيد  على أساسيات القدرة التقنية السليمة و

األخالقأأأأي المتأأأأين ويعتبرهأأأأا المراجأأأأع الجيأأأأد أنهأأأأا األسأأأأاس لتتخطأأأأى عقليأأأأة 

ابقة يتطلأأب الحلأأات علأأى الخصأأائص السأأ. الخا أأة بمهنتنأأا" القواعأأد واللأأوائ "

.  التزاًما لخصًيا مستمرًا لضمان نجا  المراجع على المدا الطويل
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:رابط المصدر

https://misti.co.uk/internal-audit-insights/three-steps-

for-more-confident-communication-in-all-

aspects-of-the-ia-role

أفنان العمري : ترجمة 

إكرام فالته:مراجعة 



233

ضأها ومأن ألن يكون رائعا لو تمكننا من العمل بجد لصياغة الرسالة المثالية ، وعر

ثم استالمها على النحو المحدد بالضبط؟

.  لسوء الحا ، ليم هناك عصا سحرية تمكننا من تحقيم ذلك

ة التوا أأأل فأأأي حقيقتأأأه أمأأأرًا معقأأأدًا ويأأأزداد تعقيأأأدًا عنأأأدما ُيشأأأارك فأأأي قنأأأا

ة لأذا هنأاك ثالثأة قواعأد بسأيطة ولكنهأا مهمأ. التوا ل العديد مأن األلأخاص

.تجعل المراجع الداخلي اكثر ثقة و إحترافية أثناء توا له

في بداية المحادثة  " أنت"تخلص من كلمة : 1القاعدة 

بهأأأا المحادثأأأة ، إن تبتأأأدأ واحأأأدة مأأأن أسأأأوأ الكلمأأأات الممكنأأأة التأأأي " أنأأأت " 

فأأي بدايأأة المحادثأأة هأأو مأأا يعأأادل توجيأأه إ أأبع للظأأي" أنأأت"اسأأتخدام كلمأأة 

لأأخص مأأا وعنأأدما يحأأدث هأأذا ، تبأأدأ أدمغتنأأا فأأي اخأأذ وضأأعية  الأأدفاع ، إلأأى 

.لما سيأتي بعد ذلكالليسيولوجية وتستعد أجسامنا من الناحية 

: ومثااًل على ذلك 

البأدء يقدم المراجع الداخلي تو يات بناًء على التحقيم الذي أجأراه فأانعندما -

إلأأى ر تشأأي. فأأي إعأأداد التقريأأر"  تغييأأر عمليأأاتكم إلأأى انأأتم تحتأأاجون "بعبأأارة 

وبيأنهم ، اإل بع الللظي الموجه إليهم، ويضع المحادثة في  أورة ثنائيأة بيننأا

بقيأأة وينحأأاز بشأأكل غيأأر متوقأأع للكيليأأة التأأي سيسأأتمع بهأأا األلأأخاص فأأي

التقرير 

ء بعبأأارة  بأأداًل مأأن ذلأأك بإمكأأان المراجأأع بتحديأأد المرحلأأة للتغييأأر المطلأأوع كالبأأد

".اتكتغيير عمليإلى األبحاث التي أجريناها ، نعتقد أنك بحاجة إلى استناًدا "

. : هناك بعا االختالفات الرئيسية في هذا التغيير البسيط

.الغر  من التغيير قد تم إيضاحه بشكل محدد : أواًل 

(.  يم التدقيمويقصد بها فر" )نعتقد"الكتابة بصيغة الجمع , ملكية لرسالة: ثانياً 
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عنأأأدما يكأأأون المأأأدقم بملأأأردة مأأأن أدا" )أعتقأأأد"الكتابأأأة بصأأأيغة الملأأأرد مأأأا أ

.كالهما توضحان ملكية التو يات التي تم ارسالها( العملية 

وكيف هذه هي تغييرات بسيطة ولكنها تحدث فرًقا في كيلية تلقي رسائلك

.  سيتم استقبال الرسائل المستقبلية

توقف عن االعتذار: 2القاعدة  

ويميأأأل الشأأأخص السأأأتخدام. هنأأأاك انتشأأأار وبأأأائي ويسأأأمى باالعتأأأذار الزائأأأد

. االعتأأذارات مثأأل الكلمأأات الزائأأدة فأأي المحادثأأة ، عنأأدما ال يعأأرف مأأاذا يقأأول

لمبالغأة ويعتذر عن األلياء التي ال تتطلب اعتذاًرا وقد يستخدم لعكم تصأور ا

.في التهذيب

ولكننأأا نعنأأي باالعتأأذار , مأأالخطأأأ مأأن الخطأأأ عأأدم اإلعتأأذار عنأأد ارتكأأاع المراجأأع 

بب الخاط  تكرار مأرات اإلعتأذار لألهيًا أو كتابيأًا فأي اليأوم الواحأد مأن غيأر سأ

.لذلك

ألأأأار كمأأأا بأأأال داعأأأي يجأأأرد الرسأأأالة المرسأأألة مأأأن الثقأأأة أو " لسأأأف"إن قأأأول 

بأنأأأه " القواعأأأد غيأأأر المكتوبأأأة للقيأأأادة النسأأأائية"فأأأي كتابأأأه " هيلأأأين أبلبأأأي"

. يسرع قوة الرسالة

"  فقط "وهناك كلمة أخرا تجرد قوة التوا ل؟  

أريأد أن"مأن ذلأك علأى المراجأع أن يسأتخدم بأداًل "  …لكأريد أن أقول فقط "

".أخبرك

فأي هأذا البيأان فهأي كلمأة زائأدة وال تضأيف" فقط " إلى ليست هناك حاجة 

يأه هأو الأذي  يمكأن ف" فقأط "الموضع الوحيد الذي تعمل فيه كلمة . أي قيمة

. فترة زمنيةإلى االلارة 
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ى أراهنك األن ان لم تجد نلسك وقد إسأتخدمت إحأدا عبأارات تجريأد الثقأة علأ

عيأًا و اتن و بعأد أن أ أبحت أكثأر و. األقل في أخر عشرات رسائل بريدية ماضية

يمكنأأأك أن تقلأأأل مأأأن اسأأأتخدامها أثنأأأاء " لسأأأف"و " فقأأأط "بضأأأعف كلمتأأأي 

.  توا لك

كن  دقيقًا ولبقاً : 3القاعدة 

أي إلأأأى علمنأأأا أهميأأأة حسأأأن التوا أأأل وعأأأدم توجيأأأه أ أأأابع االتهأأأام الللظأأأي 

دام كمأأا أتضأأ  لنأأا ان اسأأتخ, "أنأأت"بإسأأتخدام كلمأأة , لأأخص عنأأد بأأدء المحادثأأة

.تضعف من قوة اإلتصال" لسف"وتكرار كلمة " فقط"كلمة 

تأكأد مأن اتن يترتب علينا دمج القاعدة االولى والثانية مع هذه القاعدة الثالثة لل

.  فاعلية التوا ل بثقةإلى الو ول 

وبأة لألهية أو مكت-ركزت القاعدة الثالثة على أن يكون كأل سأطر مأن الرسأالة 

.له قصد ويحتاج أن يصل بشكل محدد–

ثأأر ، تعتبأأر مأأن أك"أتمنأأى أن تكأأون بخيأأر"علأأى سأأبيل المثأأال إسأأتخدام عبأأارة 

العبأأارات اسأأتخداًما وهأأي عديمأأة اللائأأدة، وتسأأتخدم كمقدمأأة فأأي الرسأأائل

.اإللكترونيه

رونية هذا ال يعني أن اللباقة ليم لها أهمية في التوا ل أو ان كل رسالة إلكت

مأأأع أن بعأأأا األلأأأخاص قأأأد يلضأأألون ذلأأأك، , البأأأد أن تكأأأون مبالأأأرة تمامأأأًا 

و ال تخأدم أي غأر  محأدد و ال تبأدأ أ" لمل أن تكون بخيأر"المقصد هنا أن عبارة 

.توطد أي عالقة

دًا هل هناك ليء مقصأ"في كل مرة يكتب فيه المراجع البد أن يسأل نلسه 

هأأذا إلأأى أو المشأأروع يمكننأأي إضأأافته , محأأدد حأأول هأأذا الشأأخص، أو العمأأل

.السطر لجعل الرسالة أكثر دقة وتحديدًا لهدف بعينه
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ة مأأن لمأأل أن تسأأير عمليأأة جمأأع البيانأأات للمرحلأأة  التاليأأ"علأأى سأأبيل المثأأال ، 

. "أنا أتطلع لر ية ما تو لت إليه أنت وفريقك. تقاريرنا بسالسة

يجأأب و. ينطبأأم األمأأر نلسأأه علأأى أي طلبأأات أو تو أأيات تصأأحيحية يجأأب إبالغهأأا

لأأذا كأأن. علأأى المراجأأع أن ال يلتأأر  أن المسأأتلم يعأأرف مأأا الأأذي تتحأأدث عنأأه

.دقيقًا فيما تطلبه وما هي اإلجراءات الضرورية التي تحتاجها

أخيأأرًا إن الجمأأع بأأين هأأذه القواعأأد الأأثالث البسأأيطة والهادفأأة، تجعأأل المراجأأع

كأأان ممأأا يتأأي  لأأه الوقأأت والم. الأأداخلي يتوا أأل بطريقأأة أكثأأر ثقأأة واحترافيأأة

التأي للقيام بمهامه بشأكل أفضأل والسأما  لأه بعأر  عملأه الشأا  بالطريقأة

.يستحقها
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أمراً حقيقتهفيالتوا ل
اعندمتعقيداً ويزدادمعقداً 
التوا لقناةفيُيشارك
.األلخاصمنالعديد



238

:رابط المصدر

https://iaonline.theiia.org/blogs/chambers/2019/Pages/

Writing-an-Impactful-Audit-Report-6-Tips-for-

Being-More-Persuasive.aspx

نبيل احمد مرعي سنان. د:    ترجمة

مدير برنامج ريادة األعمال رواد 

أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز



239

غيأأأر الرسأأأمي ،  اقأأأدم " لأأأهر الأأأوعي الأأأذاتي للتأأأدقيم الأأأداخلي"كجأأأزء مأأأن 

حيأث . منشورات مدونة من الماضأي تركأز علأى النظأر علأى المهنأة مأن الأداخل

أن هذا الموضوع يمثأل نلأم أهميأة أي جهأد لبنأاء الأوعي حأول مهنتنأا و يجأب 

يأف علينا أن نلقي نظرة واقعية وجادة على ما نقوم به، وكيف نلعل ذلأك؟ وك

وبالتأأأالي فأأأأني فأأأي هأأأذا . ينظأأأر إلينأأأا مأأأن خأأأارج و يلأأأة المراجعأأأة الداخليأأأة

.األسبوع، أعر  منشوًرا سابًقا عن فن اإلقناع

إذا سأأأألت المأأأراجعين الأأأداخليين عأأأن سأأأبب قيأأأامهم بكتابأأأة تقأأأارير المراجعأأأة

الداخليأأة، فقأأد يجيأأب الأأبعا علأأى أنهأأا تنقأأل أهأأداف مهمأأة المراجعأأة ونطاقهأأا 

ونتائجهأأأا و الأأأبعا األخأأأر أنأأأه لو أأأف مأأأا وجأأأده المراجعأأأون وتقأأأديم تو أأأيات 

يم في حين أن الهدف النهائي من إعداد تقأارير المراجعأة الداخليأة لأ. للتحسين

اد تقأارير ولكن ينبغي ان يتم إعأد. و ف ما وجدناه أو تقديم تو يات للتحسين

.المراجعة الداخلية إلقناع القراء باتخاذ إجراء

إن التأأأأأثير الأأأأذي يحدثأأأأه التقريأأأأر هأأأأو الضأأأأروري ، ولكأأأأن لأأأأيم كأأأأل المأأأأراجعين 

ن الأأأداخليين يأأأدركون اللأأأر  الأأأذي يمكأأأن أن يحدثأأأه أسأأألوع الكتابأأأة لضأأأمان أ

بلأأأا ان محتأأوا التقريأأر يُ . اإلجأأراءات التصأأحيحية كاملأأأة وفأأي الوقأأت المناسأأأب

، علأأى سأأبيل المثأأال. القأأراء ، لكننأأي أزعأأم أن أسأألوع الكتابأأة هأأو مأأا يحلأأزهم

قأراء عندما اختبر الجي  األمريكي نسأختين مأن رسأالة عمأل يطلأب فيهأا مأن ال

كل جيأد أداء مهمة محأددة، وبالتأالي فأأن أولئأك الأذين تلقأوا خطاًبأا مكتوبأًا بشأ

ليأأوم كأأان لأأه تأأأثير عأأالي علأأى األرجأأ  ضأأعف التأأأثير حيأأث امتثلأأوا للمأأذكرة فأأي ا

.  الذي تلقوا فيه الرسالة

خأأالل مسأأيرتي كمراجأأع داخلأأي، كتبأأت أو حأأررت المئأأات مأأن تقأأارير المراجعأأة 

ها جولأة أخأرا مأن التعأديالت، وبعضأإلأى بعضأها جيأد ، وبعضأها احتأاج -الداخلية 

.  محبطة
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ارير فيمأأا يلأأي بعأأا التو أأيات التأأي يمكأأن أن تسأأاعد فأأي ضأأمان فعاليأأة تقأأ

مأل المراجعة الخا ة بك والتي لن تغير فقأط العقأول ولكأن ستنشأ  دعأوة لع

.ذو نتائج

:مختصرةاجعلها . 1

ليأة إذا ألقيت نظرة على تقرير الملأت  العأام لأوزارة العأدل األمريكيأة حأول كي

تأأون تعامأأل المسأأ،ولين اللأأدراليين مأأع التحقيأأم فأأي اسأأتخدام هأأيالري كلين

ن األمأر لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء لغلها لمنصب وزير الخارجية ، فسأترا أ

حتأوا حيأث أن هأذا التقريأر أ. مختلف تماًما عن متوسط تقرير المراجعة الداخليأة

مائة على أكثر مأن ربأع مليأون كلمأة، ولأم تبأدأ التو أيات حتأى الصألحة الخمسأ

.تقريباً 

باعتبأاري . انا لست منلتحًا على نتائج التقرير أو أن السياسأة ال تأزال تحأوم حولأه

  حيأأأث كأأأان نطأأأا. التلا أأأيلإلأأأى ملأأأت  عأأأام سأأأابم، يمكننأأأي تقأأأدير الحاجأأأة 

المراجعأأة مخيًلأأا، وكانأأت القضأأايا معقأأدة، وكأأان كأأل جانأأب مأأن جوانأأب العمأأل 

وع ولكأن مأن المهأم دائًمأا أن تضأع القأراء فأي االعتبأار، واألسأل. محاًطا بالجأدل

مراجعأة الذي يعمل لصال  تحقيم الملت  العام قد يكون غير مناسأب لوحأدة ال

فأأي قأأراءة تقريأأر الملأأت  العأأام فأأي أمسأأية( واإلخلأأا )إن محاولأأة . الداخليأأة

هأأذا التقريأأر: "واحأأدة ذكرنأأي بكلمأأات العظأأيم ونسأأتون تشرلأأل ، الأأذي قأأال

".بطوله، يدافع عن نلسه ضد خطر قراءته

تقأارير المراجعأة الداخليأة مقنعأة ( 1: )الدروس المستلادة للمأراجعين الأداخليين

إذا ( 2)للغايأأأة عنأأأدما تكأأأون مصأأأممة حسأأأب احتياجأأأات أ أأأحاع المصأأألحة لأأأدينا؛ 

ا كانأت إذ. طغى على قرائنا الكثير مأن المعلومأات، سأيكون لتقاريرنأا تأأثير أقأل

كأأر الكلمأة أو اللكأرة أو الجملأة ال تسأأهم بشأكل مبالأر فأأي هأذه النقطأة، فل

.في حذفها
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سهاًل اجعله . 2

لأيم أبأًدا أفضل تقارير المراجعة الداخلية تعبر عن أفكأار كبيأرة بكلمأات قليلأة، و

خدم لغة واضأحة تكون كتابتنا أكثر إقناًعا عندما نست. بأفكار  غيرة بكلمات كثيرة

لواضأ  تقاريرنا بأل يعنأي التوا أل ا" تخليف"ومبالرة ومألوفة وهذا ال يعني 

عكأأم الكأأالم القأأانوني كمأأا ذكأأرت فأأي منشأأور سأأابم بالمدونأأة،-واللعأأال 

ر هناك عشرة ألياء ال ينبغي ذكرهأا فأي تقريأر المراجعأة الداخليأة، إذا بأدا األمأ

.إعادة كتابةإلى مثيًرا لالنتباه، فربما تحتاج 

هنأأاك أدلأأة دامغأأة علأأى أن اللغأأة السأأهلة مأأن المأأرج  أن تأأتم قراءتهأأا وفهمهأأا 

، أجأرت البحريأة األمريكيأة 1989فأي عأام . واالستجابة لها في وقأت أقأل بكثيأر

زيأأة دراسأأة عأأن الضأأباط الأأذين قأأرأوا مأأذكرات العمأأل المكتوبأأة إمأأا باللغأأة اإلنجلي

رة حيأأث وجأأد أن الضأأباط الأأذين قأأرأوا المأأذك. البسأأيطة أو بأسأألوع بيروقراطأأي

:المكتبة ببساطة

.كان فهمهم أعلى بكثير•

.  ٪ لقراءة المذكرة23إلى ٪ 17استغرقوا وقتًا أقل بأ •

.لعروا بحاجة  أقل إلعادة قراءة المذكرة•

مأدا يستخدم العديد من المراجعين الداخليين أدوات مثل اختبارات التحقم مأن

(   Flesch-Kincaid Grade Levelأو (Flesch Reading Easeسهولة القراءة  

وتتأأأوفر هأأأذه االختبأأأارات عبأأأر . مأأأا إذا كانأأأت تقأأأاريرهم قابلأأأة للقأأأراءةلتحديأأأد 

 Microsoftاإلنترنأأت دون أي تكللأأة، أو إذا قمأأت بإعأأداد تقأأاريرك باسأأتخدام 

Word ، يمكنك اختيأار عأر  معلومأات حأول مسأتوا القأراءة عنأد االنتهأاء مأن

.التدقيم اإلمالئي والنحوي

غأأة هنأأاك سأأبب أنأأه نأأادًرا مأأا يشأأاهد ل: الأأدرس المسأأتلاد للمأأراجعين الأأداخليين

فكأأار بيروقراطيأأة أو قانونيأأة فأأي مأأواد التسأأويم حيأأث أن اللغأأة العاديأأة تبيأأع األ

ةحتأى لأأو كأان جميأع أ أحاع المصأألحة قأادرين علأى قأراءة رسأأال. بشأكل أفضأل
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ك مأن المأرج  أن تكأون كتاباتأ. دكتوراه وفهمها، فإن هذا ال يعني أنهم يريدون

.ةمقنعة إذا لم تكن طنانة أو معقدة بشكل غير ضروري أو محملة بلغة فني

أفضل األفكار الخا ة بك بارزةاجعل . 3

نتأائج جعل من السهل علأى المأديرين التنليأذيين المشأغولين قأراءةإلى نحتاج 

عملنا

مكن أن الحلات على األلياء قصيرة وبسيطة ي. واستيعابها والتصرف وفقا لها

.يساعد، ولكن يجب علينا أيًضا تنظيم تقاريرنا لجعل أهم األفكار بارزة

عاء أن يمكأأن للعنأأاوين بأسأألوع الرسأأائل والعنأأاوين اللرعيأأة و أأناديم االسأأتد

ال تتأأأردد فأأأي اسأأأتخدام . أهأأأم المعلومأأأات فأأأي تقريأأأركإلأأأى تللأأأت االنتبأأأاه 

ل األمثلة أو الجداول أو األلوان أو المخططات أو الصور لتوضأي  وإ هأار المسأائ

أو / وضع في اعتبارك أيًضا استخدام ملخص تنليذي وجأدول محتويأات. المهمة

. فهأأأرس لمسأأأاعدة القأأأاري العثأأأور بسأأأهولة علأأأى المعلومأأأات فأأأي تقريأأأرك

.بالنسبة للتقارير األطول، يعد الملخص التنليذي ضرورًيا

تياجأات لدا مختلأف أ أحاع المصألحة اح: الدرس المستلاد للمراجعين الداخليين

المعلومأأاتإلأأى مسأأاعدة القأأراء األفأأراد للو أأول إلأأى مختللأأة، لأأذا نحأأن بحاجأأة 

ل لأأأن تكأأأون كتابتنأأأا مقنعأأأة إذا فقأأأدت الرسأأأائ. المحأأأددة التأأأي يحتأأأاجون إليهأأأا

.الرئيسية في التلا يل

تهمل األساسياتال . 4

ة؟ ربمأأا هأأل تلقيأأت سأأيرة ذاتيأأة أو اقتراًحأأا تجارًيأأا يتضأأمن أخطأأاء إمالئيأأة أو نحويأأ

ينطبأم الشأيء نلسأه. فكرت مرتين بجدية في اللرد أو الشركة التي أرسلتها

إذا كأأان يحتأأوي علأأى أخطأأاء إمالئيأأة أو قواعأأد . علأأى تقريأأر المراجعأأة الخأأاص بأأك

طبأاع لغوية غير  حيحة أو عالمات ترقيم غير  حيحة، فقأد يحصأل القأراء علأى ان

طأأ حتأى خ. بأنك غير موجه للتلا يل أو أسوأ من ذلك، وغير حريص على عملك

ذاقأأد ال يكأأون ذلأأك عأأاداًل، لكأأن إ. واحأأد يمكأأن أن يأأ،ثر سأألبا علأأى مصأأداقيتك
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ضأعف ، وبالتأالي قأد ت( أو غيأر ذلأكالالمبأاالة  )تضمن التقرير الخاص بأك أخطأاء 

.حججك المنطقية

ن مقنًعأا االهتمام بالتلا يل فمن الصعب أن تكو: الدرس للمراجعين الداخليين

.إذا فقدت مصداقيتك ألنك تجاهلت األساسيات

في االعتبار اتثار المترتبةاألخذ . 5

نحأأاول جميًعأأا أن نكأأون غيأأر متحيأأزين ولكأأن فأأي بعأأا األحيأأان نتجاهأأل اتثأأار

هجتنأأا إذا أردنأأا أن يشأأتري القأأراء أفكارنأأا، يجأأب أن تكأأون ل. المترتبأأة علأأى كلماتنأأا

.حتى عندما نرسل رسالة سلبية-موضوعية 

إن تقأأأديم تقأأأارير المراجعأأأة بوضأأأو ، وسأأأرعة وتأأأأثير هأأأو المهأأأم حيأأأث يقأأأدم 

والتي قأد  ديقي العزيز سالي كاتلر األمثلة التالية على ذلك النوع من الكتابة

:اإلدارةتبدو منحازة أو سلبية بشكل غير ضروري من وجهة نظر 

:منحازة وأكثر سلبية

.لم تتمكن الوحدة من تقديم وثائم تثبت االمتثال للسياسة• 

.ن البائععند االستلسار، قدم المديرون تلسيرات متضاربة لعملية التحقم م• 

:غير متحيز وأكثر إيجابية

.لم تكن المستندات متوفرة إلثبات االمتثال للسياسة• 

.كان لدا المديرين تلسيرات مختللة لعملية التحقم من البائع• 

شأعر نأادرًا مأا نقتنأع بجعأل لأخص مأا ي: الدرس المستلاد للمأراجعين الأداخليين

تم إذا بأأدا تقريرنأأا متحيأأًزا أو غيأأر عأأادل، فمأأن المأأرج  أن ال يهأأ. بالعأأداء أو الأأدفاع

.العميل بنا

(Five Cs)الخمم العنا ر المهمة في المالحظات والتو يات تذكر . 6

و أألت نأأدوة معهأأد المأأدققين الأأداخليين خمسأأة مكونأأات مهمأأة للمالحظأأات 

:والتو يات في كتابة تقرير المراجعة
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(.ما ينبغي أن يكون)المعايير •

(.الحالة الحالية)الشرط •

(.سبب االختالف)السبب •

(.التأثير)النتيجة •

.التو يات/خطط العمل التصحيحية•

لكأن حتى إذا كنت تسأتخدم الخمأم المكونأات، فقأد ال يكأون تقريأرك مقنًعأا و

ب و ألك للعواقأ. عدم وجود الخمم المكونأات فسأتنخلا احتمأاالت نجاحأك

عمأل و نحأو الاإلدارة الكتابأة بشأكل جيأد يأدفع : المحتملة مهأم بشأكل رئيسأي

من سيستليد، وكيف سيستليد، ولماذا؟إلى يشير 

وجهة نحأو في كثير من األحيان، يتم تعزيز اإلقناع إذا تم و ف النتائج بعبارات م

إذا فعلأى سأبيل المثأال. األعمال مع عنا أر قابلأة للقيأاس وأطأر زمنيأة محأددة

ثأال كان المال أو السالمة أو تكامل البرنامج علأى حافأة الخطأر ، علأى سأبيل الم

.فيجب عليك أن تشير لذلك

:استبعد هذه الكلمات الخمم من تقريرك: عالوة على ذلك

." اففي تقييم المخاطر وتخليلهأا بشأكل كأاإلدارة فشلت : "كما في-فشل

.ببساطة ألر للحالة دون تحديد أو اسناد اللوم

يأر غ". ونلأذت ضأوابط داخليأة غيأر كافيأةاإلدارة  أممت : " كما في-غير كافي

حالأة األفضأل هأو و أف لل. كافية هي الصلات التأي يمكأن أن تثيأر خالفأا قويأا

. ومقارنة المالحظة بالمعايير المناسبة دون إلصا  الصلة باألفراد

غيأر فعأال هأو  ألة ". كانأت غيأر فعالأةاإلدارة إن إجراءات : "كما في-غير فعال

ع تقريأر فبداًل من التشجيع على التوافأم السأريع مأ. أخرا يجب استخدامها بحذر

إلأى ي المراجعة وتنليذ اإلجراءات التصحيحية، فإن كلمات مثل غيأر فعأال سأت،د

.ملاوضات مطولة حول الصياغة النهائية للتقرير
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وجأأدنا ألأأياء ألنهأأم كأأانوا . هأأذا رائأأع..." وجأأدنا : "كمأأا هأأو الحأأال فأأي-وجأأدت 

مأأة كمأأا أنأأه يحمأأل نغ. هنأأاك فأأأن نقأأول إننأأا وجأأدنا لأأيًئا مأأا يغيأأر التركيأأز إلينأأا

المشأأكلة الموجأأودة أوإلأأى المراجأأع ولأأيم إلأأى ، تجأأذع االنتبأأاه "مسأأكتك"

.اإلجراء التصحيحي المطلوع

ال في المراجعة الداخلية تكأون األمأور أو..." يبدو أن : "كما في-يظهر أو يبدو

ا التو أأيات القويأأة كأنهأأ" حمالأأة أوجأأه"يمكأأن أن تجعأأل كلمأأات الشأأك . تكأأون

قأأد تشأأعر أنأأك أكثأأر أماًنأأا لتجنأأب التلا أأيل، ولكأأن هنأأاك العديأأد مأأن. حأأدس

.أنه ال يمكنك عمل نسخة احتياطية من وقائعكإلى القيود تشير 



246

إكرام فالته : ترجمة

ماجد البهالل: مراجعة 
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مأا يسأتخدم هأذا الشأعار الهأام فأي المعتأاد بكأل" تحدث عندما تأرا لأيئًا مأا"

جمأأأات يتعلأأأم بالتهديأأأدات المحتملأأأة للسأأأالمة العامأأأة ، كإحبأأأاط التلجيأأأرات واله

.اإلرهابية وفقًا لتقارير وسائل اإلعالم

هأتم قضأية ي" تحدث عندما ترا ليئا ما"في الوهلة األولى قد ال تمثل عبارة  

ولكنهأأا فأأي ملهومهأأا العميأأم تنطبأأم علأأى المواقأأف. بهأأا التأأدقيم الأأداخلي

لأأا التأأي يواجههأأا المراجعأأون الأأداخليون يوميأأًا فغالبأأًا مأأا نشأأاهد مشأأكالت ونب

نطأا  عنها أثناء عمليات التدقيم ،كمأا ينطبأم ذلأك أيًضأا علأى المشأكالت خأارج

ول علأى التدقيم فيصب  من السهل حينها البحث في اتجاه أخر إذا لم يتم الحص

لمأا .توثيم رسمي لهذه المشكلة في أورا  العمل لدا المأراجعين الأداخليين 

.يتطلبه دور المراجع الداخلي من يقضة مستمرة تجاه المنظمة

ايا فأأي بدايأأة حيأأاتي المهنيأأة ، واجهأأت مشأأكلة البحأأث فأأي اإلتجأأاه اتخأأر للقضأأ

ى كمأدقم داخلأي مبتأدي ، كنأت أعمأل علأ. التي لم تكن ضأمن نطأا  التأدقيم

كنأأا نراجأأع مللأأات العقأأود . العقأأود فأأي قاعأأدة للجأأي  األمريكأأيإدارة مراجعأأة 

فأأي منشأأأة لصأأيانة المركبأأات عنأأدما الحظأأت أن العديأأد مأأن حاويأأات النلايأأات

خأرا السامة وضعت في أقصى زوايا المرفم ولم يتم تمييزها عن الحاويأات األ

. لةكنأأأت متأكأأأد مأأأن أن تلأأأك الحاويأأأات تحتأأأوي علأأأى منتجأأأات بتروليأأأة مسأأأتعم

جأأالون علأأى األقأأل تعأأاني مأأن 50واألهأأم مأأن ذلأأك أن هنأأاك حأأاويتين سأأعة 

زلأأت أبلغأأت مالأأاهدته لرئيسأأي ريتشأأارد ومأأا. تسأأرع تلأأك المأأواد البتروليأأة 

مأا إذا بدأنا في كتابأة كأل, لم نأتي هنا من أجل هذا: " أتذكر رده الذي قال فيه

".نراه خطأ فلن نخرج من هنا أبداً 

علأأى الأأرغم مأأن أن مأأديري رفأأا التعليأأم علأأى مأأا كنأأت متأكأأًدا مأأن أنأأه انتهأأاك

نلايأات إال أننأي أ أبحت م،يأدًا وبشأدة إدراج مراجعأة  أيانة ال, لالمتثال البيئي 

الخطرة فأي خطأة المراجعأة الداخليأة للعأام المقبأل ألننأي أدركأت أن الضأرر قأد

."ينبغي أن نتحدث عنما نرا ليًئا ما"حدث باللعل ، وتأكد إعتقادي أنه 
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قأأأد يتطلأأأب التحأأأدث عأأأن المشأأأاكل التأأأي تأأأم مالحظتهأأأا خأأأارج نطأأأا  عمليأأأات 

يجأأب أن يحلأأل المراجأأع الأأداخلي نظأأرة . التأأدقيم الحأأرص  والدقأأة فأأي العأأر 

األخرين لهذه المشكلة هل هي جوهريأة وتسأتحم الطأر  أم انهأا مجأرد واقعأة 

لأذا علأأى المراجأأع الأأداخلي أن يتأأأنى. حقيقيأة وعاديأأة ذات معلومأأات موثوقأأة 

الحأا في التصري  عن مثل هذا النوع من المشكالت بأن اليصرخ في كل مرة ي

أن لأى إولكن عند مالحظة أمرًا جوهريًا خاطًئا فهأو بحاجأة . فيها مشكلة بسيطة

اء اسأأتخدام نغمأأة االتهأأام وإلقأأإلأأى كمأأا انأأه ال يحتأأاج . يصأأر  بأأه بسأأرعة وبدقأأة

.  اللوم على ألخاص بعينهم

وإذا (. لأتكمأا فع)فإذا كنت تعمل في فريم تدقيم فعليك تنبيه قائأد فريقأك 

نليأأذي كنأأت الشأأخص المسأأ،ول عأأن رفأأع التقأأارير مبالأأرًة  لأأرئيم التأأدقيم الت

عليأك أما إذا كنأت  المأدير التنليأذي للتأدقيم وجأب. أرفم المشكلة مع تقريرك

ليأك متورطة أو غير مستجيبة يتوجب عاإلدارة مبالرة و إذا كانت لردارة رفعها 

.لجنة المراجعةإلى رفعها 

يًا نطأا  المشأاكل المحتملأة جأزءًا أساسأإلأى كمراجعين داخليأين ، تعأد اإللأارة 

كًا ضأارًا يجب أن نكون مستعدين للتحدث بشجاعة عندما نأرا سألو. من و يلتنا

حتأأأى وإن لأأأارك فيأأأه كبأأأار , ومأأأن المحتمأأأل أن يخلأأأم مخأأأاطر علأأأى المنظمأأأة 

بأأرر المسأأ،ولين التنليأأذيين وهأأذه بعأأا األمثلأأة علأأى المالحظأأات والتأأي قأأد ت

:تصريحات المراجع الداخلي

.تراخي األمن المادي في المنظمات التي نراجعها• 

.اعدم كافية حماية ملكية الوثائم الحساسة في المنظمات التي نراجعه• 

.مبالغة اإلنلا  في المنظمات التي نراجعها• 

هاكأات مثأل انت)انتهاك سياسات الشركة أو اللوائ  العامة خارج نطا  التأدقيم • 

(.تخزين البترول التي الحظتها
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وم فأي المرافأم التأي نقأاإلدارة السلوك غير الالئم مأن قبأل المأو لين أو • 

كأأأالتحر  الجنسأأأي أو غيأأأره مأأأن ألأأأكال التحأأأر  بأعضأأأاء فريأأأم )بمراجعتهأأأا 

(.التدقيم أو غيرهم من المو لين

دة لتحقيأم األهأداف المحأدأو اإلدارة إنتهاك السياسأات مأن قبأل المأو لين • 

(الغاية تبرر الوسيلة)مسبًقا 

م ، أو تقأأدياإلدارة تحريأأف الحقأأائم فأأي اجتمأأاع المأأو لين أو اجتمأأاع مجلأأم • 

.المعلومات غير الدقيقة المقدمة للمنظم

نظيميأة التاإلدارة التحدث عندما نرا ليًئا غير مناسب ال يقتصر علأى تصأرفات 

ا الحظنأا على سأبيل المثأال ، إذ. يجب علينا أيضا محاسبة أنلسنا. أو المو لين

أن زمأأأأالء المراجعأأأأة الداخليأأأأة يسأأأأتخدمون إيحأأأأاءات تأأأأ،ثر سأأأألبًا علأأأأى دقأأأأة أو 

.كمصداقية المراجعة الداخلية ، فال ينبغي لنا أن نتردد في التصري  بذل

امأأل فأأي األلأأهر القليلأأة الماضأأية ، كتبأأت وتحأأدثت عأأن المخأأاطر التأأي تعتبأأر ع

تمرار لأأذا يجأأب أن نتحقأأم باسأأ. محلأأز للقصأأور فأأي الجوانأأب السأألوكية للمهنأأة

خالقي وفي من البو لة األخالقية الخا ة بنا لنتأكد من سير تصرفاتنا بشكل أ

اخلأأأي كمراجأأأع د. الطريأأأم الصأأأحي  وبالتأأأالي تنليأأأذ مسأأأ،ولياتنا بثقأأأة ولأأأجاعة

(حتأأى لأأو لأم يكأأن فأي نطأأا  التأدقيم الخأأاص بأأك)عنأدما تالحأأا وجأود خطأأأ مأا 

لأأأديك فر أأأة االلتأأأزام بمشأأأاركة المعلومأأأات الالزمأأأة التأأأي يمكأأأن أن تحمأأأي 

مأأأع أن الأأأبعا يغضأأأبون ويعتبأأأرون هأأأذا التصأأأرف ولأأأاية وتصأأأيد. منظمتأأأك

مأأا لكنأأه فأأي كثيأأر مأأن الحأأاالت يمنأأع مأأن ارتكأأاع المخاللأأات التأأي رب. لةخطأأاء

تعنأأي   SNITCH" الولأأاية"ببسأأاطة فأأإن . تعأأر  المنظمأأة  لتهديأأدات بالغأأة

ي مشاركة المعلومات المطلوبة التأي يمكأن أن تقأي المنظمأة مأن الوقأوع فأ

.المخاطر
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:رابط المصدر

https://misti.com/internal-audit-insights/boosting-your-

career-through-coaching-and-mentoring-

programs

أحمد القطامي: ترجمة

إكرام فالته:مراجعة 
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يعمأأل مأأديرو.  التأأدقيم الأأداخلي هأأو مجأأال عمأأل معقأأد يخضأأع لتغيأأرات كبيأأرة

ن التأأدقيم التأأدقيم الأأداخلي والمأأديرين التنليأأذيين وكبأأار المأأديرين التنليأأذيي

الأأأداخلي بجأأأد للتأكأأأد مأأأن أن مأأأو ليهم لأأأديهم القأأأدرة علأأأى أداء واجبأأأاتهم 

يأتم وبالمثل ،.  وتطوير مهارات القيادة والتوا ل ومهارات التعامل مع اتخرين

ون مهمأين تكليف المدققين الداخليين بتنظيم المهام الخا ة بهم ، لذلك يظل

طبيعأأأة هأأأذه البيئأأأة المعقأأأدة ،إلأأأى بأأأالنظر .  فأأأي األجلأأأين القصأأأير والطويأأأل

دة فليم من المسأتغرع  هأور اإلرلأادات والتوجيأه كأأدوات أساسأية لمسأاع

مراجعي الحسابات على النمو باحتراف

برامج التدريب

دة مأن أثناء التدريب ، يتم دعم المتدرع لتحقيم أهداف مهنية أو لخصية محد

رامج فأأي بيئأأة الشأأركات ، مأأن الشأأائع أن تسأأتغر  بأأ.  خأأالل التأأدريب والتوجيأأه

ين عادة مأا يكأون التأدريب موجهأًا لمسأاعدة المأو ل.أقل التدريب مدة سنة أو 

يعاع إن التدريب يمكنأه  تسأريع عمليأة االسأت.  الجدد على االنخراط في العمل 

أداء من خالل جعل عمليأة التكامأل فأي.  وتخليف الضغط وتقليل أخطاء العمل

حجأم الو ائف  أكثر سرعه و سالسة  ، وترفع مستويات المشأاركة وتقلأل مأن

.العمل

ديهم مأأع التركيأأز علأأى أولئأأك الأأذين لأأبعنايأأة، ان اختيأأار المأأدربين يجأأب أن يكأأون 

عأأأل اهتمأأأام مسأأأبم بالتأأأدريم ، والأأأذين يتمتعأأأون بشخصأأأية وديأأأة وسأأأهلة لج

اجأأات عمليأأة الأأتعلم ممتعأأة وحتأأى يأأتم تحقيأأم المرونأأة فأأي االسأأتجابة الحتي

يأأأتم اختيأأأار المأأأدرع مأأأن خأأأالل قدرتأأأه الشخصأأأية . لأأأركائهم مأأأن ذوي الخبأأأرة

يم لأه الطبيعية على التأدريب والتأي يكأون لهأا أثأر كبيأر فأي عمليأة التأدريب لأ

.فقط وإنما أيضًا للمتدرع
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برامج التوجيه

كل عأام حأد كبيأر مأع التأدريب  ، لكنأه يركأز بشأإلى ان اإلرلاد والتوجيه يتشابه 

، بأأداًل مأأن تأأدريب الشأأخص علأأى و يلأأة أو مهمأأة مهنيأأًا علأأى تطأأوير اللأأرد 

توجيأه يحتوي التوجيه أيًضا على عنصر عالقة أعمم حيث يقأوم الموجأه ب.  معينة

المو أأف الجديأأد علأأى مأأدار سأأنة أو أكثأأر ويكأأون التوجيأأه متعأأدد األوجأأه ولكأأن

.يركز اكثر على العمل والمهمات والتطور في المهنة

قسأم ومن الممكن أن تكون برامج التدريب داخلية يأتم بنائهأا وتشأغيلها داخأل

ين المراجعأأة الداخليأأة عنأأدما يكأأون القسأأم كبيأأر ويضأأم العديأأد مأأن األعضأأاء الأأذ

كأون كأون التأدريب داخليأًا ال يعنأي بأان ي. التأدريب و التوجيأهإلأى هم في حاجة 

ة المأأدرع هأأو أحأأد المأأدراء الحأأاليين أو المسأأتقبليين الن ذلأأك يحأأد مأأن الصأأارح

رع و والخطأأوط طويلأأة األجأأل التأأي يبنيهأأا التأأدريب بغأأر  التطأأوير بأأين المتأأد

ة لذا من الممكن جمع عدد من المتدربين مأن قسأم المراجعأة الداخليأ. الموجه

نسأيم وبقية االقسام ليشملهم برنامج تدريب واحأد يسأاعد فأي تطأويرهم بت

.من قسم الموارد البشرية

علأى الأرغم . إذن اليجب أن يكون معلم المراجع الداخلي هو مراجع داخلي أيضأاً 

مأأن أن المعظأأم يلكأأر فأأي كأأون التأأدريب الأأدخلي للمراجأأع الأأداخلي هأأو عالقأأة 

ى من الممكن أن يحصل المراجع الأداخلي علأ(. معلًم واحد لمتدرع واحد)فردية 

التوجيأأه مأأن أكثأأر مأأن موجأأه الن تعأأدد المصأأادر الموثوقأأة سأأيزيد مأأن معرفأأة

ن أن الن المأوجهين المختللأين يتميأزون بنقأاط قأوة متعأددة مأن الممكأ. اللرد

ن علأى سأبيل المثأال أن يكأون أحأد المأوجهي. يكتسبها المراجع في وقأت واحأد

بهأأا يركأأز علأأى جانأأب عالقأأة المراجأأع بأأاألخرين والسأأمات الشخصأأية التأأي يتصأأف

خأر علأى بينمأا يركأز األ. مثل الثقة بأالنلم، القيأادة، الخطابأة، مشأاركة المجتمأع

.التقدم الو يلي في المراجعة وفهم ثقافة المنظمة 
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:التغذية العكسية

.  ارات ان التغذيأأة العكسأأية تلعأأب دورا ديناميكيأأا فأأي التلاعأأل واكتسأأاع المهأأ

تسأاع في حين أن العالقة بين المراجعين الداخليين فأي طبيعتهأا تركأز علأى اك

المو أأف الجديأأد الخبأأرات مأأن المأأو لين األقأأدم واألكبأأر ، فأأيمكن ان يكأأون

للتغذية العكسية دور في اكتساع الخبرات 

ا أأأل ووسأأأائل التوالتقنيأأأة مأأأع الزيأأأادة فأأأي االبتكأأأارات الرقميأأأة والتطبيقأأأات 

االجتمأأأاعي ، أ أأأب  المو لأأأون الجأأأدد واأل أأأغر فأأأي بعأأأا الحأأأاالت مرلأأأدين 

حيأأأث أن جيأأأل األلليأأأة بشأأأكل عأأأام أكثأأأر درايأأأة بهأأأذه .  لنظأأأرائهم األكثأأأر خبأأأرة

التقنيأأأأات مأأأأن كبأأأأار المأأأأو لين فأأأأي المنظمأأأأة ، والأأأأذين يمكأأأأن أن يقومأأأأوا 

بمسأأاعدتهم علأأى فهأأم واسأأتخدام وتتبنأأى هأأذه األدوات واالتجاهأأات بشأأكل

.أكثر فعالية

تسأاع في هذا الترتيأب التنأازلي ، سيسأتليد المو لأون األ أغر سأنًا مأن اك

مزيأد فهم أفضل للصورة األكبر والتاريخ الم،سسأي والسأيا  ، فأي حأين أن ال

رافيأة من كبار المو لين يمكنهم التعرف على التطأورات االجتماعيأة والديموغ

بأاألكثر التي تأ،ثر علأى مكأان العمأل و أناعته وتطوراتأه، بمأا يأنعكموالتقنية 

االيجابي على مهنة المراجعة الداخلية

تأهيل المستويات التنفيذية

ن مسأتويات أعلأى ضأمإلأى مع تقأدم األفأراد فأي حيأاتهم المهنيأة والو أول 

.  نليأذيالتسلسل الهرمي للم،سسة ، غالًبا ما يأدخلون فأي بأرامج التأدريب الت

ف أكاديميأأأة المأأأدربين التنليأأأذيين التأأأدريب التنليأأأذي علأأأى أنأأأه  عالقأأأة "ُتعأأأرم

ي تسهيلية بأين لأخص واحأد وُمسأاعد او بأين مأدرع محتأرف ومسأاهم رئيسأ

يأأأتم التعاقأأأد مأأأع المأأأدرع  لصأأأال  العميأأأل .  لديأأأه موقأأأع قأأأوي فأأأي المنظمأأأة

المسأأأ،ول عأأأن اتخأأأاذ القأأأرارات المعقأأأدة والتأأأي لهأأأا أثأأأر كبيأأأر  علأأأى التنظأأأيم 

.  والصناعة
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مأة  عادة ما يكون تركيز هذا النأوع مأن  التأدريب علأى الوضأع  التنظيمأي للمنظ

. "أو التطوير ، ولكنه قد يخدم أيًضا عنصًرا لخصًيا 

ي ترعاهأأا أن تكأأون مخصصأأة للبأأرامج التأأإلأأى تميأأل ترتيبأأات التأأدريب التنليأأذي 

ن الشأأأركة للمأأأو لين رفيعأأأي المسأأأتوا وذوي اإلمكانأأأات العاليأأأة ، ويمكأأأن أ

ن يكونأأأوا مسأأأاهمين واداريأأأين علأأأى وضأأأع االسأأأتراتيجيات للمنظمأأأه  ويعملأأأو

شأمل وبشأكل عأام ي. علأى  القيأادة والمكونأات النلسأية لتحقيأم النجأا  لللأرد

.  ةهذا المستوا  المدير التنليذي ورئيم القسم ومدير الموارد البشري

أو غيأأر يمكأأن أن يأأتم التأأدريب والتوجيأأه للمسأأتوا التنليأأذي  بشأأكل رسأأمي

الحيأأاة تغيأأر إيجأأابي فأأي أدت إلأأى هأأذه البأأرامج قأأد أن رسأأمي، ومأأن المعأأروف 

.التنليذيللكثير من المو لين في المستوا العملية 

يم التوثيأأم للتأأدريب ومحاولأأة وضأأع دليأأل سياسأأات وإجأأراءات خا أأه بالأأدقإن 

إلأأأى الأأأداخلي يقلأأأل مأأأن خطأأأر عأأأدم انتقأأأال الخبأأأرات مأأأن المأأأو لين القأأأدماء 

المأأأو لين األقأأأل خبأأأرة حيأأأث أن تقاعأأأد المأأأو لين القأأأدماء يحأأأد مأأأن عمليأأأه 

اكتسأأأاع الخبأأأرات للمأأأو لين الجأأأدد، وفأأأي حأأأال التوثيأأأم لرحأأأراءات وتأأأدوين

العمليأأات الخا أأة بنشأأاط التأأدقيم الأأداخلي فأأإن المخأأاوف مأأن عأأدم اكتسأأاع

الخبأأأرات للمأأأو لين الجأأأدد ينتهأأأي يحتأأأاج المأأأدققون الأأأداخليون الجأأأدد وذوي

 لين التوجيه والدعم واإللهام، الذي يجب أن يتم اكتسابه مأن المأوإلى الخبرة 

ب القأأدماء حيأأث أن اكتسأأاع الخبأأرات مأأن المأأو لين القأأدماء يسأأاعد علأأى تجنأأ

عنيأين ، األخطاء، حيث أن برامج التدريب  قد ال تضمن النجا   والتوجيه لجميع الم

يئأة العمأل لكنها أثبتأت أنهأا مليأدة للكثيأرين لمئأات السأنين ، ويمكأن أن تعأزز ب

.في قسم التدقيم الداخلي لديك اتن أيًضا
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عامبشكلالتوجيهيركز
،مهنياً اللردتطويرعلى
الشخصتدريبمنبداًل 
معينةمهمةأوو يلةعلى
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:رابط المصدر
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أالء الشهري:  ترجمة

إكرام فالته: مراجعة
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يجأأأب أن يكأأأون قأأأادة التأأأدقيم الأأأداخلي أكثأأأر قأأأدرة علأأأى اكتسأأأاع المهأأأارات 

والقأأأأدرات الالزمأأأأة إلجأأأأراء عمليأأأأات التأأأأدقيم فأأأأي مجأأأأاالت المخأأأأاطر النالأأأأئة 

ة جأامع في هذه األيام ، يجب أن يكون المدقم الداخلي بمثاب. الجديدةوالتقنية 

ي ليسأأتطيع اكمأأال مجموعأأة متنوعأأة مأأن عمليأأات التأأدقيم التأأ. لجميأأع المهأأن

وعأة تغطي اكثر جوانب المنظمة ، يجب أن يمتلك فريأم التأدقيم الأداخلي مجم

إلأى ة واسعة من المهارات التي تأدير السلسألة مأن المواهأب الماليأة التقليديأ

عي ، التسأأأويم والمأأأوارد البشأأأرية و التقنيأأأات الحديثأأأة ، مثأأأل الأأأذكاء اال أأأطنا

قأط مأن والتعلم اتلي ، والتشغيل اتلي للعملية اتلية ، وغيرها الكثير تزيأد ف

.ذخيرتهاإلى التدقيم الداخلي إلضافة المهارات والقدرات إلى الحاجة 

الصأأأناديم "حيأأأث يجأأأب أن يلهأأأم المأأأدققون الأأأداخليون مأأأا يحأأأدث داخأأأل هأأأذه 

.معروفأأأةللتأكأأأد مأأأن أن التقنيأأأات ال تعأأأر  المنظمأأأة لمخأأأاطر غيأأأر " السأأأوداء

م ، علأى أن يكون المس،ولون التنليذيون الرئيسأيون فأي مجأال التأدقيفيجب 

ي وجأأه الخصأأوص ، حريصأأين علأأى التأكأأد مأأن أن اسأأتخدام التقنيأأات النالأأئة فأأ

درات جميع أنحاء الم،سسة يتم تدقيقها وأن إدارات التدقيم الداخلي لأديها القأ

.اللنية إلجراء عمليات تدقيم الجودة في مثل هذه المجاالت

ي وال يعأد اكتسأأاع هأذه المهأأارات أمأرًا سأأهاًل، فتوسأيع نطأأا  التأدقيم الأأداخل

إلأى ة تحتاج الحديثبالتقنية بحيث تغطي عمليات التدقيم خطط التدقيم الخا ة 

ة ميزانيأأأات عاليأأأة، ال يكأأأون للقسأأأم دائًمأأأا حريأأأة الخأأأروج عأأأن الميزانيأأأة المحأأأدد

وتو يأأأف مراجعأأأي حسأأأابات داخليأأأين يمتلكأأأون مجموعأأأة المهأأأارات اإلضأأأافية 

دد المطلوبة، و حتى عندما يحصلون على الموارد الالزمأة لتو يأف مأدققين جأ

، فأأإن المنافسأأة لأأديدة و اللر أأة نأأادرة مأأع المأأدققين الأأذين لأأديهم مهأأارات

.في تحليل البيانات ، األمن السيبراني، وتقنية المعلومات
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:المخاطر المتغيرة و الناشئة

ع فأأي الواقأأع العملأأي لأأيم مأأن الصأأحي  أن يمتلأأك المأأراجعين الأأداخليين جميأأ

المخأأاطر "Jonathan Ngahالمهأأارات فأأي أقسأأام المراجعأأة الصأأغيرة ، يقأأول 

ت جديأدة في المنظمة تتغير باستمرار والمخاطر النالئة الجديدة تتطلب مجأاال

و مأأن المنطقأأي ضأأمان وجأأود أسأأاس للمهأأارات بأأين ". "مأأن الخبأأرة لمراجعتهأأا

صأادر المدققين الداخليين في اللريم ، ثم البحث عن خبرات أخرا مأن خأالل الم

".المشتركة أو غيرها من الترتيبات

بالتأكيأأأد ، هنأأأاك مجموعأأأة متنوعأأأة مأأأن الطأأأر  لسأأأد الثغأأأرات فأأأي المهأأأارات 

هأارات يشمل البعا تعزيأز الم. والخبرات الموجودة في فريم التدقيم الداخلي

خأرا الحالية في اللريم ، بينما يشأمل الأبعا اتخأر زيأادة المأوارد مأن منأاطم أ

.داخل المنظمة أو طلب مساعدة خارجية

فر فيمأأا يلأأي بعأأا الطأأر  لتعزيأأز قأأدرات فريأأم التأأدقيم الأأداخلي لضأأمان تأأو

:الخبرة الالزمة إلجراء عمليات تدقيم في مجاالت جديدة أو غير مألوفة

التدريب والتعليم

واحأأأدة مأأأن أفضأأأل الطأأأر  لتحسأأأين مهأأأارات فريأأأم التأأأدقيم الأأأداخلي وإضأأأافة 

ة قأأأدرات إضأأأافية هأأأي مطالبأأأة المأأأدققين الحأأأاليين بحضأأأور الأأأدورات التدريبيأأأ

والتطأأأوير مأأأن مهأأأاراتهم حيأأأث يتطلأأأب معهأأأد المأأأراجعين الأأأداخليين ممارسأأأة 

ساعة معتمدة من التعلأيم المهنأي 40المدققين الداخليين المعتمدين كسب 

، "يبأسأابيع تأدر"المستمر فأي السأنة ولتحقيأم ذلأك تجأري بعأا المنظمأات 

حيأأأث يأأأتم تخصأأأيص وقأأأت فأأأي الخطأأأة السأأأنوية علأأأى وجأأأه التحديأأأد لتأأأدريب 

 American)على سأبيل المثأال ، تحأتلا لأركة التغليأف األمريكيأة . مو ليها

Corporation)  بأسأأأبوع تأأأدريبي كأأأل لأأأهر مأأأارس ، خأأأالل األسأأأبوع ، ينظأأأر

خطأة الدروس المستلادة من العام السأابم ، ويسأتعر  احتياجأاتإلى اللريم 

.التدقيم الحالية ، ويعقد دورات تدريبية جماعية في المجاالت المطلوبة
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غداء عمل وتعلم

، حيأأث يأأتم " غأأداء وتأأتعلم"العديأأد مأأن إدارات المراجعأأة الداخليأأة تعقأأد مبأأدأ 

ل القسأم خأالإلأى دعوة خبير في مجال العمأل خأارج التأدقيم الأداخلي للتحأدث 

قأأأد يكأأأون الخبيأأأر مأأأن وحأأأدة ستخضأأأع قريًبأأأا لعمليأأأة تأأأدقيم ، أو. وقأأأت الغأأأداء

تسأأأأم  الجلسأأأأات عأأأأادة . معقأأأأدة بشأأأأكل خأأأأاص ، أو خبيأأأأر فأأأأي تقنيأأأأة معينأأأأة

.للمراجعين بطر  األسئلة ومعرفة المزيد عن هذا الجزء من العمل

واحأأدة مأأن فوائأأد الغأأداء والأأتعلم هأأو أنهأأا تسأأهل الأأتعلم ونقأأل المعرفأأة فأأي 

عكأم يتعرف مأدراء األعمأال علأى التأدقيم الأداخلي وال. بيئة غير رسمية للغاية

ثقأة عبأر بالعكم في بيئة داعمة للغاية ، مما قد يزيد من بناء العالقأات وبنأاء ال

كال الجانبين

مدققاستضافة 

خطأأوة أبعأأد مأأن تنأأاول الغأأداء وتعلأأم دعأأوة مأأدير أو خبيأأر فأأي الموضأأوع مأأن 

زمنيأة المنظمة للعمل في فريم التدقيم الداخلي إلجراء تدقيم معين أو فترة

ة ، أو ترتيبأأات المراجعأأة الدوريأأ" مأأدقم استضأأافة "وهأأي ُتعأأرف باسأأم . معينأأة

رات وهأأي مأأن بأأين أكثأأر الطأأر  فعاليأأة مأأن حيأأث التكللأأة واللاعليأأة لتعزيأأز قأأد

ضأايا في حأين أن مثأل هأذه الترتيبأات يمكأن أن تثيأر ق. قسم التدقيم الداخلي

االسأأتقالل والموضأأوعية ، فأأإن معظأأم فأأر  التأأدقيم قأأادرة علأأى التعامأأل مأأع

يسأأهل المراجعأأون الضأأيوف عمليأأات التأأدقيم ويسأأتلاد مأأن. هأأذه المشأأاكل

إن فهأأم يعملأأون كمستشأأارين ، فأأ. خبأأراتهم ، لكأأنهم ال يقأأودون اللريأأم عأأادة

نه ر يأة و يلته يمكإلى اللائدة اإلضافية للمدقم الضيف هي أنه عندما يعود 

م األلأأياء مأأن منظأأور التأأدقيم الأأداخلي ويصأأب  مأأن الأأداعمين لقسأأم التأأدقي

.الداخلي

ي تقأأوم بعأأا الشأأركات بتأأدوير مأأو لي العمليأأات مأأن خأأالل التأأدقيم الأأداخل

ابطفأأي أدوار المأأدقم الضأأيف بحيأأث يكتسأأبون فهًمأأا أفضأأل للمخأأاطر والضأأو
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و أأائلهم فأأي إلأأى ويتعلمأأون ر يأأة األلأأياء مأأن منظأأور أنأأه عنأأدما يعأأودون 

خأط "ي العمل سيكونون أكثر وعيًا بمشاكل التحكم ويصأبحون أعضأاء أفضأل فأ

".الدفاع األول

المصادر المشتركة

قأأد يكأأون هنأأاك أوقأأات يكأأون فيهأأا قسأأم التأأدقيم الأأداخلي لأأيم لديأأه خيأأار

ة عنأدما سوا البحث خارج المنظمة عن الخبرة يتم االستعانة بالمصادر المشترك

يتم دمج الخأدمات مأن داخأل الم،سسأة مأع الخأدمات مأن مصأادر خارجيأة ، مثأل 

الشأأأأركات الكبأأأأرا األربعأأأأة والشأأأأركات االستشأأأأارية والشأأأأركات المتخصصأأأأة

وغيأأرهم مأأن االستشأأاريين لتحقيأأم هأأدف معأأين ومأأن مأأن بأأين أفضأأل فوائأأد

فريأأأم إلأأأى التعأأأاون المشأأأترك أن هنأأأاك نقأأأل المعرفأأأة مأأأن الخبأأأراء الخأأأارجيين 

ولعأأأل أفضأأأل طريقأأأة لتعزيأأأز فريأأأم . التأأأدقيم الأأأداخلي الأأأذين يعملأأأون معهأأأم

التدقيم الذين يعملون معهم

تعزيز ثقافة التعلم

ي ولعأأل أفضأأل طريقأأة لتعزيأأز فريأأم التأأدقيم الأأداخلي وتحسأأين المهأأارات فأأ

علأيم ، ويشأمل ذلأك تشأجيع التأدريب والت. القسم هي الترويج لثقافأة الأتعلم

للصأول بما في ذلك توفير الوقت وتغطية نلقات حضور الدورات التدريبية أو ا

. كألاألكاديمية التأي تعمأل علأى تحسأين األفأراد أثنأاء تطأوير مهأارات اللريأم ك

اليب قأأد يتضأأمن أيًضأأا تأأوفير وقأأت للمأأدققين للبحأأث عأأن الأأتعلم أو تجربأأة أسأأ

 يأف نأوع مأن المهأم أيًضأا تو. مختللة ، مثل تحليل البيانات أو التقنيات األخأرا

ون تعلأم المدققين الداخليين الذين يبحثون باستمرار عأن تحأديات جديأدة ، ويحبأ

.ألياء جديدة ، ويظهرون فضواًل حول كيلية عمل األلياء
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االستعانة بمصادر خارجية

ارجية قد يكون هناك أيًضا أوقات يكون من المنطقي فيها االستعانة بمصادر خ

اجعأة عمليأات مر. منظمأة خارجيأةإلأى بشكل كامل للتدقيم أو جزء من التدقيم 

يم الحسأأابات الخارجيأأة لهأأا فوائأأدها وقيودهأأا وال تأأزال تتطلأأب رقابأأة مأأن التأأدق

.الداخلي

ي مأأن بأأين أكبأأر اللوائأأد هأأو أنهأأا يمكأأن أن تأأوفر اتخأأاذ مسأأتقلة وموضأأوعية فأأ

ل ، إذا علأى سأبيل المثأا. عملية المراجعة الداخلية التي قد تكون قريبة جدا مأن

يم لأركة خارجيأة لتأدقإلأى هأي أيًضأا رئأيم االلتأزام ، فقأد يتطلأع  CAEكانت 

.االمتثال لضمان إكمال التدقيم الموضوعي

مأأن المهأأم أيًضأأا أن نالحأأا أن أجأأزاء مأأن المراجعأأة الداخليأأة لالسأأتعانة بمصأأادر

أو المنظمأأأة مأأأن اإلدارة خارجيأأأة ال تعلأأأي فريأأأم التأأأدقيم الأأأداخلي أو مجلأأأم 

.مس،وليات ضمان وجود الضوابط في مكانها الصحي  وتسيير أعمالها
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1، مأنكيف  يتم تقييم  الخدمة التي تقأدمها لعمالئأك فأي المراجعأة الداخليأة

؟10إلى 

حقيقة لم أقم سابقًا بعمل أي إسأتطالع، ولكننأي أرغأب فأي ذلأك علأى أن ال

يأة المحصأول يكون تقييمًا للمزرعة بعينهأا علأى سأبيل المثأال ولكنأه تقيمأًا لكم

أو أفضأل مأن ذلأك وسأأكون علأأى 8و7فأإذا كانأت نتأائج التقيأيم حأول . المنأتج

يأأة اسأأتعداد فأأي منافسأأة الغيأأر بشأأرط أن تكأأون المنافسأأة مأأع الغيأأر علأأى كم

المحصأأأول المنأأأتج بأأأنلم المخأأأاطر والظأأأروف مأأأع إخأأأتالف بعأأأا المعلومأأأات 

ام بأه إذا قمنأا بتوحيأد معأايير التقيأيم الأذاتي الأذي قأ. الداخلية حول الموضأوع 

ولكأن . )٪ منكم سيصنلون خدمتهم تمامًا كالتقييم السابم80الجميع ، حوالي 

(.٪؟ 80الس،ال المهم من أين حصلت على 

ن عنأأدما تطلأأب مأأن عمالئأأك تقيأأيم الخدمأأة التأأي يحصأألو, السأأ،ال األهأأم األن

المراجعأأة الخا أأة بأأك؟ وال إدارة كيأأف تعتقأأد أنهأأم سأأيقيمون (. 10–1)عليهأأا 

بب ينحصأأر ذلأأك علأأى عمالئأأك الملضأألين الأأذين يقتنعأأون بأنأأك االفضأأل بسأأ

تيأال خدماتك وعمليات المراجعة التي تضيف قيمأة أو عمليأات الكشأف عأن االح

الء المحددة وغيرها من الخدمات، فكل عميأل لأه تقيأيم منلصأل عأن بقيأة العمأ

.لخدمات المراجعة الداخلية المقدمة

ميلأك وعند التلكير بمنطقية، ستجد أن هنأاك فر أة أقأرع ألن يكأون تقيأيم ع

م و السأأبب هأأو وجأأود ثغأأرة بأأين التقيأأي. أقأأل مأأن الأأرقم الأأذي منحتأأه لنلسأأك

ووجأود هأذه. الحقيقي للعميل وما يتوقعه مقأدموا خأدمات التأدقيم الأداخلي

حأأاث الثغأأرة ال يعتبأأر نتيجأأة ملاجئأأة عنأأد قأأراءة األرقأأام التأأي تو أألت اليهأأا األب

.  العلمية م،خراً 

 :Insight"فلأأأي التقريأأأر الصأأأادر عأأأن معهأأأد المأأأراجعين الأأأداخليين بعنأأأوان 

Delivering Value to Stakeholders" عنأدما سأئل قأادة المراجعأة الداخليأأة

والمأأأأديرين التنليأأأأذيين داخأأأأل منظمأأأأاتهم عمأأأأا إذا كانأأأأت المراجعأأأأة الداخليأأأأة
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ارة وإدوفعاليأة الحوكمأة اإلدارة للحسابات قد قدمت نظرة متعمقة حول كلاءة 

٪ مأأن قأأادة المراجعأأة الداخليأأة أن 81أفأأاد . المخأأاطر وعمليأأات الرقابأأة الداخليأأة

أنهأم كأانو فأي كثيأر مأن إلأى ٪ 66إدارتهم قدمت فعاًل هذه الر يا ، حيث ألار 

.االحيان يقدمون هذه الر ية

إدارة ٪ أقأروا علأى أن 56. ولكن منظور العميل عند إستلتائه كان مختللأًا تمامأاً 

مت ر ا واضأأحة ، بينمأأا  ٪  مأأن العمأأأالء 38المراجعأأة الداخليأأة التابعأأة لهأأم قأأدم

.  المراجعة الداخلية تمكنت أحيانًا من تقديم هذه الر يةإدارة يعتقدون أن 

(.هذه بعا الثغرات الخطيرة)٪  38٪ مقابل 66-٪ 56٪ مقابل 81إذًا 

وال لأأك أن هأأذا التقريأأر قأأد أخأأذ  فتأأرة طويلأأة إلعأأداده وقأأد نشأأر فأأي عأأام 

ومأأع ذلأأك ، لأأم يصأأدر بعأأدها أي تقريأأر، أو بحأأث، أو أي همسأأات داخليأأة . 2011

وبعأد إنقطأاع طويأل  أدرت عأدد مأن . أن األمور قأد تحسأنتإلى في لرلارة 

مأن يمكنأك" نبا المراجعة الداخلية"النشرات عن معهد المراجعين منها تقرير 

ة فشأأل المراجعأأة الداخليأأ-خاللأأه إدراك أن القضأأية و المشأأكلة األساسأأية هأأي 

.أ حاع المصلحة/ الزبائن / عمالئها إلى في الو ول بلعالية 

بعنأوان  Galvanizeوفي  ندو  الأوارد الخأاص بأي اليأوم ، دراسأة جديأدة مأن 

وقأأد لأأمل  .(GRC)و اإللتأأزام , المخأأاطرإدارة , حالأأة المهنأأة مأأن حيأأث الحوكمأأة

ال تقنيأأأة المعلومأأأات واالمتثأأأتقنيأأأة هأأأذا االسأأأتبيان عأأأدد مأأأن الو أأأائف مثأأأل 

وا فأي المائأة مأن المتلأاعلين مأع االسأتبيان كأان% 50والمخاطر ، لكن أكثر من 

:وهناك عدد من األرقام الواقعية التي وردت فيها. من المراجعين الداخليين

ما ٪ فقط من عينة الدراسة أن تو أياتهم تأم تنليأذها، وعنأد60أواًل ، كما ألار 

-ه ال تنلذ التو يات ، يكون ذلك م،لأر قأوي علأى أن العمأل الأذي يجأري إنجأاز

وهأأذه ال تتوافأأم مأأع احتياجأأات العميأأل،-والنتأأائج والتو أأيات الناتجأأة عأأن ذلأأك 

.تدل على عدم فاعلية قنوات التوا ل مع العميل
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ذ ٪ من العينأة أنهأم لأاركوا فأي التخطأيط االسأتراتيجي منأ37بعد ذلك ، ألار 

٪ مأأنهم ألأأاروا بأأأنهم لأأم يشأأاركوا إال بعأأد اكتمأأال الخطأأة 35بدايأأة العمليأأة ، و

.لم يشاركوا على االطال  % 28بينما 

راف الدخول في عملية مهمة كالتخطيط االستراتيجي مأن غيأر توا أل مأع األطأ

ة المراجعأة الداخليأإدارة المعنية يعأد دلأياًل  أاهًرا علأى أن العمأالء يشأعرون أن 

٪ ممأأن لأأملهم هأأذا 63ليسأأت علأأى اتصأأال تأأام بهأأم وبمتطلبأأاتهم، ويأأرا 

عأل الحد الأذي يجإلى االستبيان أن اإلدارات التي زاد فيها هذا االنقطاع و لت 

يمأة اتراء والمعارف والخبرات التي يتعين على المراجع الأداخلي مشأاركتها ال ق

.لها

٪ مأن 50هذه النتائج تشمل إدارات أخرا غير التأدقيم الأداخلي ولكأن أكثأر مأن 

أن عينأأة الدراسأأة مأأراجعين داخليأأين ، وهنأأاك كأأل األسأأباع التأأي تجعلنأأا نتوقأأع

.المراجعة الداخلية هي المحرك الرئيسي ألي من هذه النتائج

٪ مأأن اال أأوات فأأي 80والجميأأل أننأأا لسأأنا الوحيأأدين فكمأأا ألأأرت سأأابقًا أن 

ًا مأن وكأان ذلأك إقتباسأ. بداية هذا المقال تبالا في تقيأيم العمأالء لخأدماتهم 

مأأا هأأو سأأر تأأوفير خدمأأة عمأأالء علأأى مسأأتوا "كتأأاع تأأوم بيتأأرز  فأأي كتأأاع 

٪ مأأن 80فيعتقأأد  . 8/80وهأأذا مأأا يسأأميه بيتأأرز . لجأأون ديجوليأأوس" عأأالمي

٪ مأن العمأالء أن الخدمأة 8؛ويعتقد  " أفضل"الشركات أن الخدمة التي تقدمها 

".األفضل"التي يحصلون عليها 

وقأد سأئل . يتحأدث باللعأل عأن المراجعأة الداخليأة Galvanizeوفأي تقريأر أخأر  

بأأل منظمتأأك : "المشأأاركون   أأنف". مأأا مأأدا لأأعورك بتقأأدير فريقأأك مأأن ق 

علأأى الأأرغم مأأن عأأدم مشأأاركته فأأي .  أو أعلأأى10مأأن7٪ تقريًبأأا أنلسأأهم 60

.٪ من تو ياتها60التخطيط االستراتيجي ولم يتم قبول أكثر من 
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ي يبأأالغون فأأ( فأأي كأأل المهأأن واإلدارات والشأأركات) أأحي  أن الجميأأع تقريًبأأا 

كأأن ل. تقأأدير خدمأأة العمأأالء التأأي يقأأدمونها والمراجعأأة الداخليأأة ليسأأت محصأأنة

يذيأة، هذا ال يعلينا  في الواقع ، إذا كنا نريأد أن نكأون أكثأر مأن مجأرد فكأرة تنل

، والخأأروج والتوا أأل مأأع عمالئنأأا-فيجأأب علينأأا أن نغيأأر هأأذه األرقأأام بلاعليأأة 

.وتعلم احتياجاتهم ، ومن ثم تقديمها لهم

:وتختتم أحدث دارسة  ادرة عن المراجعة الداخلية بهذا البيان

سأأهم يجأأب علأأى ر سأأاء المراجعأأة التنليأأذيين البحأأث عأأن أي فر أأة لتثقيأأف أنل

فأم التنليذية حول المخاطر إليجاد التوااإلدارة واإلدارة حول وجهات نظر مجلم 

اء يبأأأدأ ذلأأأك بالمحادثأأأات المسأأأتمرة بأأأين مراكأأأز المحاسأأأبة ور سأأأ. المناسأأأب

حلأأات والتوا أأل أمأأر حيأأوي لل. المراجعأأة الداخليأأة وأ أأحاع المصأألحة الرئيسأأيين

مأأن كمأأا يتضأأمن أيًضأأا االسأأتلادة مأأن بيانأأات المسأأ  وغيرهأأا.علأأى التناسأأم 

ارة اإلدالموارد التي توفر نظرة متعمقة على الصورة األكبأر مأن أعضأاء مجلأم 

وهنأأاك قيمأأة لقيأأاس وجهأأات نظأأر . التنليذيأأة ومأأا يأأ،ثر علأأى ارائهأأم واإلدارة 

ومأأع ذلأأك ، كأأل . التنليذيأأة فأأي المنظمأأات األخأأراواإلدارة المجأأالم األخأأرا 

لأأذلك ، يجأأب أن تكأأون وجهأأات نظأأر ر سأأاء المراجعأأة .  أأاحب مصأألحة مختلأأف

ة اإلدارالتنليأأذيين متوافقأأة مأأع وجهأأات النظأأر المحأأددة بشأأان مخأأاطر مجلأأم 

.التنليذيةواإلدارة 

ن ر ساء المراجعأة التنليأذييإلى وعلى الرغم من أن هذه الرسالة كانت موجهة 

ليتعأأرف علأأى مأأا يحتاجأأه أ أأحاع . اإلدارة، إال أنهأأا تنطبأأم علأأى كأأل مراجأأع داخأأل 

.المصلحة في جميع المستويات وبالتالي يتم تحقيم أهدافهم

هأأذه هأأي الطريقأأة الوحيأأدة التأأي سأأنقلل بهأأا اللجأأوة التأأي طالمأأا أسأأتمرت 

.لسنوات طويلة
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المراجعةر ساءعلىيجب
أيعنالبحثالتنليذيين

أنلسهملتثقيففر ة
مجلمنظروجهاتحول

التنليذيةواإلدارةاإلدارة
التوافمإليجادالمخاطرحول

.المناسب
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أوللمنصةقدممنلكللكراً 
ولكرأنشطتها،فيمعهالارك
العملهذافيللمساهمينخاص
اعمن .والمترجمينالكتم

موادلتقديمنسعىاللهوبإذن
لسبيفيمليدةومهنيةعلمية
.العربيالمحتواتطوير
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