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المنصة والبداية

انطلقــت المنصــة فــي نهايــة شــهر مايــو مــن عــام 2018 ، وكان الهــدف مــن انطالقتهــا هــو إضافــة مصــدر 
معرفــي وتعريفــي بمهنــة المراجعــة الداخليــة، والمســاعدة فــي تســهيل عمليــة البحــث التــي يحتاجهــا 
المختصيــن فــي هــذا المجــال. ليــس الهــدف منهــا العمــل عوضــًا عــن المتخصصيــن، ولكــن تكــون داعمــًا 
لهــم فــي معرفــة المواضيــع المرتبطــة بالمراجعــة الداخليــة وكيفيــة الحصــول علــى المصــادر المســاعدة 
فــي هــذا الموضــوع. لمســنا فــي المنصــة ومنــذ انطالقتهــا عطــش الكثيــر مــن المتخصصيــن لمثــل هــذه 
المنصــات، ورغبتهــم فــي شــموليتها وأيضــًا تقديــم خدمــات إضافيــة مــن شــأنها إضافــة قيمــة إلدارات 

المراجعــة الداخليــة. 

وانطلقــت المنصــة أيضــًا لتقــدم التعريــف بالمهنــة فــي أروقــة الجامعــات عبــر مشــاركات فــي ركــن 
الفعاليات ، ومحاضرات وورش عمل ، كان لها القبول الكبير والطلب مســتقباًل لمثل هذه المشــاركات.

ــراء المجتمــع المحلــي بمعلومــات ومواضيــع مباشــرة عبــر ملتقيــات إلكترونيــة،  ســعينا فــي المنصــة بإث
وكان لهــا أصــداًء رائعــة مــن مشــاهدات ومشــاركات وتفاعــل علــى منصــات التواصــل االجتماعــي وصلــت 

لــدول مجــاورة ومتابعــة عالميــة.

موقــع المنصــة اإللكترونــي هــو مصــدر معرفــي يوجــد بــه العديــد مــن المصــادر والمقــاالت واألوراق 
العلميــة والتعريفيــة بالمجــال تــم تقســيم محتوياتهــا بحيــث تكــون ســهلة الوصــول ، وبحســب المواضيــع 
التــي تهــم القــارئ والمتابــع. وتــم توظيــف وســائل التواصــل اإلجتماعــي بحيــث تكــون وســيلة تســويقية 

لتلــك المصــادر وتواصــل مباشــر مــع المهتميــن والمتخصصيــن ومصــدر معرفــي للمتابعيــن.

منصــة المراجعــة الداخليــة ، منصــة للجميــع نســعى وإياكــم إلثرائهــا وتطويرهــا وإثــراء المحتــوى العربــي 
بالعديــد مــن المصــادر والترجمــات التــي تســاعد الجميــع فــي تطويــر قدراتــه وتوســيع مداركــه.

شاكرين لكم دعمكم السابق، ونطمح للتفاعل والمشاركة في الفترة القادمة.
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تاريخ المراجعة الداخلية
ظهــرت فكــرة المراجعــة الداخليــة فــي الثالثينـــات مــن القـــرن العشــرين فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ومــن األسبـــاب 
الرئيســية التــي أدت إلــى ظهورهــا هــي رغبـــة المؤســـسات األمريكـــية فــي تخفيـــف عـــبأ المراجعــة الخارجيــة عليهــا. ولــم تحظــى 
المراجعــة الداخليــة باالهتمــام الكافــي فــي بدايــة ظهورهــا إلــى أن انتظــم المراجـــعون الداخلـــيون فــي شــكل تنـــظيم موحــد فــي 
نيـــويورك ســـنة ١٩4١هـ وكـــونوا ما يسمى بمعهد المـراجـــعين الداخـليـــين األمريكييـــن الذي عمل منذ إنشائه على تطوير هذه 
المهنــة وتنظيمها.وفــي وقتنــا الحاضــر أصبحــت المراجعــة الداخليــة بالغــة األهميــة باعـــتبارها أداة إداريــة يمكـــن االعـــتماد عليهــا 

فــي ترشــيد العمليــة اإلداريــة بمفهومهــا المعاصــر.

عــام ١٩47م أصــدر معهــد المراجعیــن الداخلییــن األمریكــی أول قائمــة تتضمــن مســؤولیات المراجعة الداخلیــة والتي تم تعدیلها 
عــدة مــرات حتــى وصلــت إلــى صورتهــا الحالیــة، الغــرض الرئیســي منهــا هــو وضــع مجموعــة مــن الخطــوط اإلرشــادیة لتحدیــد 
الــدور المناســب للمراجعــة الداخلیــة بمــا فــي ذلــك مســؤولیاتها فــي أي منشــأة، هــذه القائمــة إســتخدمت لوضــع اللوائــح 

إلدارة المراجعــة الداخلیــة ولتحدیــد دوره وســلطاته داخــل المنشــأة، مغطیــة أربعــة جوانــب أساســیة هــي : 
١- طبیعة ووظیفة المراجعة الداخلیة.

٢- هدف ونطاق المراجعة الداخلیة.
3- مسؤولیات وسلطات وظیفة المراجعة الداخلیة. 

4- استقاللیة وظیفة المراجعة الداخلیة.

العوامل التى ساعدت على تطور المراجعة الداخلية :-
١- الحاجة إلى وسائل الكتشاف األخطاء والغش .

٢- ظهور المنشآت ذات الفروع المنتشرة جغرافيًا .
3- الحاجة إلى كشوف دورية دقيقة حسابيًا وموضوعيًا .

4- ظهور البنوك وشركات التأمين أدى إلى ظهور الحاجة للمرجعة الداخلية لكى تقوم بمراجعة العمليات أول بأول .

   

   

العمل كمحققين                                     مساعدة ودعم اإلدارات في

 اكتشاف األخطاء بعد حدوثها                     التحقق من وجود الضوابط الرقابية

التركيز على التحقق من اإللتزام                    تحديد المخاطر ونقاط الضعف في
 بالسياسات واإلجراءات المعتمدة                                 اإلجراءات الحالية               

التركيز على المراجعة المالية                      التركيز على المخاطر اإلستراتيجية

الدور التقليدي                    الممارسات الحديثة

لمنع األخطاء

تحسين عملها

العمل كفريقعالقات داخلية محدودة ويشوبها التوتر

عامل مهم في التغييرالتغير المحدود
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التدقيق الداخلي والقيادة للنجاح أم الفشل
د.ميرفت حسين السيد

CIA & CCO 
الهامة بأي مؤسسة،  الداخلية هي أحد الوظائف  المراجعة 

مدى  حول  وموضوعي  مستقل  تأكيد  بتقديم  تقوم  حيث 

بقواعد  االلتزام  ومدى  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية 

ألعمال  قيمة  إضافة  بهدف  المخاطر  وإدارة  الحوكمة، 

المؤسسة وتحسين عملياتها وبالتالي المساعدة في تحقيق 

أهداف المؤسسة. 

المقدمة من  السلبي لألعمال  التقييم  نجد  كثيرًا ما  أننا  إال 

منها،  المرجوة  النتائج  تقديم  لعدم  الداخلي  التدقيق  إدارة 

أو أن نتائج التدقيق التي تم عرضها قد قامت االدارة فعليًا 

بالبدء في دراسة كيفية التعامل معها قبل استالم التقارير 

عنها، ذلك بخالف العديد من المخاطر التي قد تتعرض لها 

أكتشافها  من  التدقيق  إدارة  تتمكن  لم  والتي  المؤسسة 

التصرفات  من  وغيره  المناسب،  التوقيت  في  أوعرضها 

والنتائج  التي قدمتها وجاءت مخيبة لألمال المرجوة منها. 

الداخلي يعتمد على مدى  التدقيق  إن نجاح أو فشل إدارة 

استيعابها لطبيعة األهداف التي يجب أن تحققها ومقدرتها 

في التعرف على االحتياجات المختلفة ألصحاب المصالح.

وفي ظل المتغيرات الحديثة والتطورات التقنية المتسارعة 

نجد أن هناك العديد من الضغوط التي تواجه إدارة التدقيق 

الداخلي، الناتجة عن التطورات السريعة والمتالحقة للمخاطر 

لها.  التعرض  يسبق  لم  والتي  المؤسسة  لها  تتعرض  التي 

تجاه  المصالح  ألصحاب  مرتفعة  توقعات  من  يقابلها  وما 

أعمال  استمرارية  على  الحفاظ  في  الداخلي  التدقيق  دور 

المؤسسة والحد من المخاطر التي توجهها عن طريق اإلنذار 

المبكر بمثل تلك المخاطر.

لذا فعلى رؤساء التدقيق الداخلي االستعداد الدائم لدراسة 

ومواجهة مثل تلك المتغيرات والحرص على القيادة الصحيحة

ألعمال التدقيق الداخلي نحو النجاح والهروب من الفشل.

المدقق  لها  يتعرض  قد  التي  واالخفاقات  المخاطر  أهم 

الداخلي:

الكثير  الداخلي  التدقيق  إدارة  يواجه  قد  األحيان  بعض  في 

من الضغوط والتحديات التي تقود رئيس التدقيق الداخلي 

وأعضاء فريقه إلى الفشل في كيفية التعامل معها وعدم 

أو  المؤسسة  ألنظمة  الكافية  الحماية  توفير  على  القدرة 

التغاضي عن بعض المسائل بالغة األهمية، وليس بالضرورة 

أن تكون ناتجة عن قصور في تنفيذ إجراءات التدقيق وإنما 

قد ترجع إلى العديد من األسباب  منها:

يتوافر  ال  فقد   ، العالية  المخاطر  ذات  المناطق  تجنب   -١

المخاطر  لدراسة بعض  الالزمة  الخبرات  التدقيق  إدارة  لدى 

العالية أو عدم كفاية الموارد المتاحة لها للقيام بتكليف أحد 

إدارة  يضطر  مما  المجال  ذلك  في  الفنيين  أو  المتخصصين 

التدقيق إلى تجنب مراجعة مثل تلك المخاطر وعدم إدراجها 

في الخطة. 

٢- قد تقوم اإلدارة العليا بوضع القيود على مراجعة بعض 

أو  المخالفات  بعض  لوجود  الهامة  األنشطة  أو  اإلدارات 

المشكالت بها مما يصعب على إدارة التدقيق مهمة التقييم 

لحجم المخاطر المتوقعة منه، على الرغم من خضوعه داخل 

إطار التدقيق الخاضع لها.

الداخلي  المدقق  بين  فعالة  عالقة  ايجاد  في  اإلخفاق   -3

على  القدرة  وعدم  خارجيًا(  أو  )داخليًا  المصالح  وأصحاب 

يؤدي  ما  المختلفة  واهتماماتهم  احتياجاتهم  على  التعرف 

إلى عدم رضاءهم عن األعمال المقدمة من إدارة التدقيق 

للمدققين  بالنسبة  المصالح  أصحاب  )ويعرف  الداخلي 

الداخلين: بأنهم أي شخص أو مجموعة أشخاص أو كيان
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 اعتباري له تأثير فعال على نشاط المدققين الداخليين أو يتأثر 

فاالخفاق  وبالتالي  الداخلي(.  التدقيق  نشاط  أعمال  بنتائج 

في التعرف على نوعية أصحاب المصالح بالنسبة للمدققين 

له  الداخليين  المدققين  نشاط  على  تأثيرهم  ومعرفة مدى 

األعمال  من  وتوقعاتهم  أولوياتهم  الختالف  عالية  ضرورة 

الداخلي مما يصعب األمر  التدقيق  المستهدفة من نشاط 

على نجاح أعمال المدققين.

المخاطر  أهم  من  يعتبر  للتجديد  القابلية  وعدم  الجمود   -4

أيضا التي قد يقع فيها المدقق الداخلي، فقد يقوم المدقق 

التي  المخاطر  على  المبنية  التدقيق  باعتماد خطة  الداخلي 

إلى ما استجد  اإللتفات  تتراوح من )5-3 سنوات( دون  قد 

من أنواع جديدة للمخاطر قد تم استحداثها خالل فترة تنفيذ 

االعتماد  تم  الذي  التقييم  مستوى  تغير  تم  قد  أو  الخطة 

عليه أثناء إعداد الخطة. 

٥- الفشل في إجراء متابعة ألعمال ونتائج التدقيق للتحقق 

التصحيحية  االجراءات  باتخاذ  التنفيذية  اإلدارة  قيام  من 

تشخيص  في  الداخلي  التدقيق  إدارة  تخفق  فقد  الالزمة، 

االجراءات  بتطبيق  االلتزام  عدم  عن  الناتجة  المخاطر  حجم 

التصحيحية، أو مخاطر قبول اإلدارة العليا لهذه المخاطر. 

٦- تجاهل المخاطر الناتجة عن الثقافة التنظيمية للمؤسسة 

دون  التدقيق  على  الناتجة  المشكالت  بعرض  واالكتفاء 

بالثقافة  المتعلقة  المشكالت  بعض  وجود  إلى  اإلشارة 

العمل،  وحدات  أو  إدارات  ببعض  المطبقة  التنظيمية 

يسهل  التي  المشكالت  عن  التقرير  كتابة  على  واالقتصار 

الرغم  على  عنها،  الناتجة  المشكالت  تحجيم  أو  تقييمها 

التنظيمية  بالثقافة  المتعلقة  المشكالت  تلك  مثل  أن  من 

قد تشكل مخاطر عالية تهدد من سمعة وبقاء المؤسسة 

وقدرتها التنافسية.

التي تتعرض  المخاطر  أو  المشكالت  زيادة  7- االسهام في 

عن  الدقيق  التعبير  في  اإلخفاق  خالل  من  المؤسسة  لها 

حجم المشكالت والمخاطر المحتملة التي تم اكتشافها أثناء 

مرحلة التدقيق بما يؤدي إلى تقييم خاطئ لحجم المخاطر 

الخاطئ  القبول  أو  الناتجة عنها وبالتبعية معالجات خاطئة، 

لتلك المشكالت واإلبقاء عليها دون معالجة.

السلع  جودة  مستوى  تقييم  على  التأكيد  في  اإلخفاق   -٨

يعرض  قد  بما  المؤسسة  طريق  عن  المقدمة  والخدمات 

المقدمة  الخدمات  جودة  مستوى  في  لتدهور  المؤسسة 

في ظل وجود تنافس قوي بالسوق وسهولة فقد أو ضياع 

والتطور  العولمة  ظل  في  للمؤسسة  التسويقية  الحصة 

التقني وسهولة المفاضلة بين السلع والخدمات والحصول 

عليها من مصادر عديدة. 

يستجيب  فقد  المعدة،  التقارير  صورية  أو  تشويه   -٩

المدقق  الوحدات  الداخلين لطلب عمالئهم من  المدققين 

عليها بتخفيف حدة صياغة التقرير المعدة لبعض النتائج التي 

تم اكتشافها خوفًا من التعرض للجزاءات أو الخضوع لبعض 

بما  للمؤسسة،  الرقابية  الجهات  من  القضائية  العقوبات 

يضعف من نتائج التقارير التي يتم عرضها وبالتالي عدم وضوح 

الهدف منها والحياد عن معالجة المشكالت األساسية التي 

تم اكتشافها بصورة صحيحة تضمن عدم حدوثها مستقباًل.

١٠-  عدم فعالية تقارير األعمال المقدمة لنشاط التدقيق، 

ينبغي  مما  أكثر  الهامة  األمور  بعض  عرض  يستغرق  فقد 

لكافة  والمدعمة  الكافية  التقارير  إعداد  من  اإلنتهاء  لحين 

العمليات المتعلقة بتلك الجزئية التي يتم مراجعتها من كافة 

الجوانب، إال أنه قد يكون هناك بعض النتائج أو المشكالت 

المصالح  أصحاب  على  العرض  سرعة  تتطلب  التي  الهامة 

ليتم التعامل معها بشكل مباشر دون التباطؤ فيها حتى ال 

القانونية  الجزاءات  أو  المخالفات  لبعض  المؤسسة  تتعرض 

من الجهات الرقابية.

الداخلي  التدقيق  إدارة  فشل  او  نجاح  “أن 
يعتمد على مدى استيعابها لطبيعة األهداف 
التي يجب ان تحققها ومقدرتها في التعرف 

على اإلحتياجات المختلفة ألصحاب المصالح”
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تواجه  التي  والمشكالت  التهديدات  مع  التعامل  كيفية 

المدقق الداخلي:

١- إعداد خطة تدقيق على أساس المخاطر مدعمة بالموازنة 

الخاصة باإلدارة لتقدير االحتياجات المختلفة لها لعرضها على 

األنشطة  كافة  بها  مدرج  المراجعة  ولجنة  اإلدارة  مجلس 

والوحدات الخاضعة للتدقيق.

عدم  حالة  في  الخبراء  ببعض  االستعانة  بطلب  القيام   -٢

توفر المهارات الالزمة باإلدارة  للتدقيق على بعض الجوانب 

الفنية الهامة.

3- االهتمام بعرض نتائج التدقيق والمخاطر الناتجة عن قبول 

االدارة للخطر لمساعدة اإلدارة العليا باتخاذ القرار المناسب 

للتعامل مع المخاطر الناتجة.

4-  يجب على المدقق الداخلي إعادة تقييم مستوى المخاطر 

الذي يتم على أساسه إعداد خطة التدقيق وتحديثها بشكل 

أو  عالميًا  استحدثها  تم  قد  مخاطر  من  يستجد  بما  دوري 

تنفيذها  تم  قد  التي  التدقيق  مهمات  خالل  من  أو  محليًا، 

أثناء الخطة، ووفقًا لنوع النشاط الذي تخضع له المؤسسة. 

كما يجب على المدقق الداخلي المرونة في تعديل الخطط 

استجابة  منها  االستبعاد  أو  اإلضافة  بإمكانية  المعتمدة 

الشركة  أنشطة  على  تحدث  التي  األولويات  أو  للمتغيرات 

أثناء تنفيذ الخطة.

الستكمال  هام  جزء  التدقيق  ونتائج  ألعمال  المتابعة   -٥

دور ومهام إدارة التدقيق ويتم أخذه في االعتبار عند وضع 

التزام  مدى  من  للتحقق  الداخلي  التدقيق  أعمال  خطط 

اإلدارات التنفيذية باتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة وفي 

عليها  والموافقة  اقتراحها  تم  قد  والتي  الالزمة  األوقات 

بالتقارير السابقة.

٦-  االهتمام بعرض المشكالت المتعلقة بالثقافة التنظيمية 

والتي قد يكون لها تأثير سلبي على أداء وسمعة المؤسسة 

وعرضها مع باقي نتائج التدقيق.

وتنمية  الداخليين  المدققين  كفاءة  رفع  على  العمل    -7

مهارتهم المهنية في اكتشاف وصياغة وعرض نتائج التدقيق 

عن  المحتملة  المخاطر  حجم  مع  ومتناسب  فّعال  بشكل 

المالحظات التي تم اكتشافها وكيفية خلق فرص لتحسين 

أداء أعمال المؤسسة وإضافة قيمة لنتائج أعمالها.

٨-  االهتمام بتقييم جودة السلع أو الخدمات التي تقدمها 

المؤسسة وتقييم  المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة 

منخفضة  جودة  ذات  خدمات  أو  سلع  تقديم  عن  الناتجة 

واألثار السلبية المحتملة على سمعة وتنافسية المؤسسة 

بالسوق ويمكن االعتماد على العديد من المصادر )داخلية 

أو خارجية( للتأكيد على مدى كفاءة مستوى الجودة المقدم 

عن طريق المؤسسة.

بنتائج  االلتزام  بأهمية  المصالح  أصحاب  توعية  ضرورة   -٩

بتقرير  الواردة  التوصيات  تطبيق  على  والحفاظ  التدقيق 

المؤسسة  أهداف  تحقيق  هو  منها  الهدف  وأن  الفحص 

وليس لمجرد توجيه اللوم أو تصيد األخطاء.
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١٠- أهمية تحديد أصحاب المصالح الرئيسيين لنشاط المدقق 

المؤسسة  تخص  التي  القضايا  أهم  على  للتعرف  الداخلي 

بأفكار  وتدعيمهم  المخاطر  أولويات  تحديد  على  والقدرة 

جديدة تساعد في التخطيط ألعمال التدقيق الداخلي وفقًا 

ألولويات أصحاب المصالح، والقدرة على معرفة اهتماماتهم 

ومتطالباتهم المختلفة، لضمان نجاح أعمال التدقيق الداخلي 

والحفاظ على الجهود التي يقوم بها نحو تحقيق مهام ورؤية 

مضافة  قيمة  لتحقيق  االستراتيجية  وأهدافها  المؤسسة 

والعمل على تحسين ميزاتها التنافسية بالسوق.

١١- تنمية مهارات عرض نتائج التدقيق بالتقارير الصادرة يعتبر 

من االجراءات الهامة إلنجاح أعمال التدقيق الداخلي ومنها 

ما يلي:

الهامة  المالحظات  عرض  وأسلوب  بأولويات  االهتمام   •

وفقًا للمخاطر.

• مراعاة عامل التوقيت في العرض، فبعض نتائج التدقيق 

قد تتطلب التدخل الفوري من اإلدارة العليا.

• أهمية توفير معلومات دقيقة عن بعض المشكالت بشكل 

عاجل لضمان عدم تفاقم تلك المشكالت.

•  عدم االقتصار على عرض المشكالت أو األخطاء المكتشفة 

ولكن االهتمام أيضًا بعرض الجوانب اإليجابية لدى الوحدات 

التدقيق  تقارير  نحو  االيجابي  الدافع  لتحفيز  عليها  المدقق 

الداخلي.

•  االيجاز في عرض النتائج التي تم اكتشافها وعدم المغاالة 

في أسلوب العرض.

بأن  المستطاع  قدر  التيقن  الداخلي  المدقق  على  وأخيرًا 

التطور  في  سواء  تجاه  أي  أو  وقت  أي  في  قادم  التغيير 

التقني داخل أو خارج المؤسسة على مستوى التطور التقني 

لذا  بها،  يتأثر  التي  االلزامية  والقوانين  اللوائح  أو  للنشاط 

للتغيير،  بالتغيير أفضل من االستجابة  للمبادرة  فاالستعداد 

والمعلومات  للبيانات  التحليلية  المهارات  تنمية  خالل  من 

وإمكانية تحليل نقاط القوة والضعف والفرص البديلة سواء 

 على مستوى أنشطة المؤسسة ومدى تأثرها بالمتغيرات 

االقتصادية أو التشريعية، أو أن يكون التغيير على مستوى 

التأكيدية  الداخلي  التدقيق  نشاط  يقدمها  التي  الخدمات 

وعدم  النجاح  الستمرارية  ضرورية  خطوات  االستشارية  أو 

الوقوع في الفشل. 

- www.IIA.org :”5 Ways Internal Audit Can Fato 
Adequately Serve Its Organization” February 
2019.
- Internal Audit Will We Lead, or Become Irrele-
vant - ACL.com.
- Why internal Audit fails at many organizations.
- Wil WW.IIA.org : “Stakeholder Relationship 
Management” July 2016.

“من االجراءات الهامة إلنجاح أعمال 
االقتصار  عدم  الداخلي  التدقيق 
األخطاء  أو  المشكالت  على عرض 
أيضا  االهتمام  ولكن  المكتشفة 
لدى  اإليجابية  الجوانب  بعرض 
لتحفيز  عليها  المدقق  الواحدات 
الدافع االيجابي نحو تقارير التدقيق 

الداخلي”
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INSIGHTS TO QUALITY 

Need further insight into Quality Assessment? 
Let IIA Quality Services be your Trusted Advisor. 

Contact us at Quality@theiia.org or +1-407-937-1399.

How The IIA Core Principles Support Successful Internal Audit Practices

The IIA Quality Services’ assessment teams work with many internal audit activities each year. They increasingly report that 

those whose charter aligns with and builds from the audit committee’s charter exhibit stronger adherence with The IIA’s 

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing and two specific elements of the Core Principles for 

the Professional Practice of Internal Auditing include: Demonstrates integrity and Is objective and free from undue influence.

This alignment demonstrates a successful governance practice that promotes and supports the independence and 

objectivity of internal audit. It specifies the responsibilities related to monitoring of the internal audit activity, as outlined  

in two IIA Standards:

STANDARD 1000 
Purpose, Authority, and Responsibility, which states that the purpose, 
authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally 
defined in an internal audit charter, consistent with the Mission of Internal 
Audit and the mandatory elements of the IPPF: Core Principles, Code of 
Ethics, Standards, and the Definition of Internal Auditing.

STANDARD 1100  
Independence and Objectivity, 
which states that the internal audit 
activity must be independent, and 
internal auditors must be objective in 
performing their work.

2018-0037

How Can Charter Alignment  
Add Value to Your Organization?

EXTERNALLY: Aligning the two charters demonstrates 

to stakeholders that your organization maintains the 

utmost integrity in two of its most critical risk and 

control monitoring functions.

INTERNALLY: The internal audit activity is enabled 

to provide broad coverage of organizational risk and 

control issues and work closely with management to 

improve the organization’s risk management framework.

Because IIA Standard 1000 requires the chief audit executive (CAE) to periodically review the internal audit charter and 

present it for approval, an opportunity exists to take advantage of this best practice and work to achieve alignment during 

the next charter review.

SUGGESTED ALIGNMENT FOR OPTIMUM RISK MANAGEMENT

BOD AC

MANAGEMENT IA

ORGANIZATION

About IIA Quality Services, LLC

IIA Quality Services’ mission is to elevate professionalism within internal auditing and conformance with 

the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing by providing knowledge, 

resources, and external assessment services to internal audit activities. IIA Quality Services’ experts provide 

full-scope quality assessments, validations of self-assessments, and readiness reviews.

2018-0037

Need further insights into Internal Audit Strategic Planning? 
Let IIA Quality Services be your Trusted Advisor.

Contact us at Quality@theiia.org or +1-407-937-1399.

SAMPLE AUDIT COMMITTEE 
CHARTER CONTENTS:

SAMPLE INTERNAL AUDIT  
CHARTER CONTENTS:

PURPOSE To provide structured, systematic oversight. To provide independent, objective assurance.

AUTHORITY The Audit Committee is to carry  
out the responsibilities….

The chief audit executive (CAE) will report 
functionally to the Audit Committee and 

administratively to….

RESPONSIBILITY

The Audit Committee is to  
provide the Board with independent, 

objective advice, and detailed  
information on the requirements for 

effective oversight of the internal audit 
activity and other assurance providers.

The CAE is to submit a risk-based audit plan, 
communicate to the Audit Committee….

• Independence and Objectivity
• Scope of Internal Audit Activities
• Quality Assurance and Improvement Program

For information on the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing,  

visit www.theiia.org/Guidance and navigate to Core Principles under Mandatory Guidance.  

Download the model charters: Model Internal Audit Charter and Model Audit Committee Charter.

The IIA’s Model Charters include all elements necessary to facilitate conformance 
with Standards 1000 and 1100 AND ensure the charters are aligned effectively.

The IIA’s Model Charters are designed to illustrate common practices typically set out in an internal audit activity charter.  
The generic nature of the drafts is intended to encourage customization. 

10



About IIA Quality Services, LLC

IIA Quality Services’ mission is to elevate professionalism within internal auditing and conformance with 

the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing by providing knowledge, 

resources, and external assessment services to internal audit activities. IIA Quality Services’ experts provide 

full-scope quality assessments, validations of self-assessments, and readiness reviews.

2018-0037

Need further insights into Internal Audit Strategic Planning? 
Let IIA Quality Services be your Trusted Advisor.

Contact us at Quality@theiia.org or +1-407-937-1399.

SAMPLE AUDIT COMMITTEE 
CHARTER CONTENTS:

SAMPLE INTERNAL AUDIT  
CHARTER CONTENTS:

PURPOSE To provide structured, systematic oversight. To provide independent, objective assurance.

AUTHORITY The Audit Committee is to carry  
out the responsibilities….

The chief audit executive (CAE) will report 
functionally to the Audit Committee and 

administratively to….

RESPONSIBILITY

The Audit Committee is to  
provide the Board with independent, 

objective advice, and detailed  
information on the requirements for 

effective oversight of the internal audit 
activity and other assurance providers.

The CAE is to submit a risk-based audit plan, 
communicate to the Audit Committee….

• Independence and Objectivity
• Scope of Internal Audit Activities
• Quality Assurance and Improvement Program

For information on the Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing,  

visit www.theiia.org/Guidance and navigate to Core Principles under Mandatory Guidance.  

Download the model charters: Model Internal Audit Charter and Model Audit Committee Charter.

The IIA’s Model Charters include all elements necessary to facilitate conformance 
with Standards 1000 and 1100 AND ensure the charters are aligned effectively.

The IIA’s Model Charters are designed to illustrate common practices typically set out in an internal audit activity charter.  
The generic nature of the drafts is intended to encourage customization. 

11



 أخبرني لما لم
تكن مجدية؟

Mike Jacka - January 2019 ,15

ترجمة: إكرام فالته
مراجعة: تسنيم قاضي

الداخلية تعاني من عدم  المراجعة  العديد من مكاتب  رأيت 

إنجاز عمليات المراجعة المجدولة في وقتها المحدد )ولقد 

المراجع  يقطعها  التي  الوعود  الواقع شخصيًا(.  عشت هذا 

حقيقة  ستواجه  المحدد  الوقت  في  باالنجاز  نفسه  على 

يجب  ما  إنجاز  عن  العجز  عنه  ينتج  مما  المهدرة  الساعات 

إنجازه. سيبدو لك بأن كل شي يأخذ وقًتا أطول، وأن ال أحد 

متاح عندما تحتاج إليهم . البيانات غير موجودة حيث توقعنا 

الذي  المكان  في  موجودة  ليست  المستندات  نجدها،  أن 

النوايا،  وعدونا به . ستتبخر الساعات وستتبخر معها افضل 

سنحاول بجد وسنعمل بجهد، سنبحث عن الخلل في طريقة 

ماسنفقد  دائما  ولكن  تحسينه  على  ونعمل  العمل  سير 

اقسام  صعيد  على  حتى    - استثناءات  )هناك  الهدف. 

استعداد  فأنا على  نجاحات متتالية .  التي حققت  المراجعة 

بعض  يواجهون  بأنهم  يعترفون  وحتى هم سوف  للمراهنة 

التحديات في اإللتزام بالمواعيد النهائية والميزانية المحددة 

ومتطلبات لجان المراجعة(. وأتوقع من أن السبب في تأخر 

االنجاز قد يكون أكثر جوهرية، وكما قد تكون معرفته هي 

الحل .

وحتى  أعمالنا  وجدولة  السنوي  بتخطيطنا  نقوم  عندما 

دائًما  نفترض  فإننا  فردية،  مراجعة  إجراء  لكيفية  التخطيط 

األخطاء  بعض  نواجه  قد  يرام.  ما  على  ستسير  األمور  أن 

تحسًبا   الخطة  إلى  ساعات  بضع  بإضافة  نقوم  أو  الطفيفة 

للحاالت الطارئة لكننا متفائلون باستمرار أننا سنتغلب على 

األمور ستسير  وأن   ، الماضي  واجهناها في  التي  المشاكل 

بسالسة أكبر ، وهذا سيلبي التزاماتنا اثناء المعركة ، ولكن 

ستكون معركة نربحها في النهاية.

لكن العمل بطبيعته اليسير على هذا المنوال. اعد النظر إلى 

عمليات المراجعة المعلقة والخطط التي لم تنفذ في الوقت 

المحدد، أواًل: اراهن انه سيتبادر إلى ذهنك وفي خالل ثواٍن 

العديد من األمثلة، فماذا يبين لك ذلك عن معدل نجاحك؟. 

مسارها  عن  األمور  أخرجت  التي  األسباب  في  فكر  ثانيًا: 

الصحيح ستدرك أن النمط الطبيعي إلنجاز المشروعات ليس 

على  ستتوالى  اإلنجازات  أن  أساس  على  بنيت  ألنها  ناجًحا؛ 

مايرام وبشكل طبيعي وهذا بالطبع غير صحيح ونادرًا مايتم 

إنجاز عمل دون الخروج عن ما كان قد خطط له.

التخطيط  عند  فيها  المبالغ  التفاؤل  نظرة  على  وللتغلب 

ألعمال المراجعة يرى باحث علم النفس غاري كلين إستخدام 

كيف  إليك   ”  premortem  ” باألسوأ  التفكير  إستراتيجية 

عند  الداخلية.  المراجعة  لبيئة  وفقًا  الطريقة  هذه  تعمل 

الموافقة  االنتهاء من قول كل شيء وفعله، وقبل اعطاء 

النهائية لجدولة )الخطة ، المراجعة ، أًيا كان المشروع(، يتم 

وفي   . بالمخططات  معرفة  األكثر  األعضاء  من  عدد  جمع 

غضون خمس الى عشر دقائق يطلب منهم كتابة تاريخ موجز 

ألسوأ كارثه ستنجم من عدم تنفيذ خطة المراجعة بنجاح.

أن  اواًل:  مهمين:  أمرين  لوحظ  السلبية  بهذه  التفكير  عند 

مقيد  وغير  مطلق  بشكل  بالتفكير  يبدأون  عندما  األفراد 

بالنجاح كنتيجة، يصبحون أكثر صدقًا وشفافية تجاه األخطاء 

الواقعية  من  مزيدًا  تفكيرهم  يعطي  مما  تحدث  قد  التي 

الخالية من التفاؤل المفرط.
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ثانيًا: إعتياد التفكير بهذه االستراتيجية يعطي األفراد القدرة 

وبين  بينهم  تحول  التي  المتكررة  األسباب  إستنتاج  على 

تحقيق النجاح . ومن خالل هذين األمرين المهمين نستطيع 

عمل التالي: 

- تخفيف نسبة المخاطر : وذلك بالنظر الى المشكالت التي 

تم تدوينها سابقًا و التفكير في طريقة لتقليل المخاطر التي 

التفكير  يبدأ  المنطلق  هذا  ومن   . حدوثها  في  ستتسبب 

الخطط  تنفيذ  تعيق  التي  الهامة  النقاط  وتحليل  بالتركيز 

وبالتالي ستقتنع أنك بحاجة الى تغيير خططك.

عند  األهمية  غاية  في  أمر  المعالجة:  و  التقييم  إعادة   -

تكون  المحيطة  الظروف  المراجعة. ألن  لعمليات  التخطيط 

وإنعكاس  المحيط  للخطر  التقييم  فإعادة  تغير مستمر  في 

ذلك على خطط المراجعة أمر في غاية األهمية. بمعنى أنه 

بيئة  تتواكب مع  لمرات حتى  الخطة  تتغير  أن  المحتمل  من 

العمل المحيطة. 

انك  إكتشفت  إن  باألسوأ  التفكير  استراتيجية  إتباع  وبعد 

أكثر  وحققت  رائع  بشكل  األمور  وسارت  بتشاؤمك  بالغت 

من المتوقع هنا تكون قد حققت النجاح المرجو وعليك أن 

الذي  الوقت  كاهلك  عن  أزلت  قد  وتكون  بنجاحك،  تحتفل 

انك  كيف  وشرح  نجاحك  عدم  سبب  شرح  في  ستمضيه 

ستحسن من ادائك في السنة المقبلة.

قي الواقع أن هذه األستراتيجية البد أن تطبق في التخطيط 

السنوي ,جدولة أعمال المراجعة, التخطيط الفردي للمراجع, 

سبيل  فعلى  الداخلي،  بالمراجع  خاص  مشروع  أي  وفي 

جديًدا في  فيها شيًئا  تنفذ  التي  القادمة  المرة  المثال في 

قسم المراجعة كإجراءات جديدة, تحليل جديد, معايير عمل 

يجمع  أن  القائد  من  فالبد  جديدة.  مشاريع  أي  و  جديدة, 

المستقبلي  التساؤل  على  لإلجابة  المعرفة  ذوي  من  عدد 

داخلي  كمراجع  .وبدورك  كارثة“  الخطة  هذه  كانت  لماذا   ”

أداة  تقدم  أن  ترجوه  الذي  النجاح  تحقق  عندما  التنسى 

الحد  المنشأة  الغرض من وجودك في  النجاح لألخرين. ألن 

يكون  لن  أنه  دائمًا  وتذكر  العمل.  بيئة  داخل  المخاطر  من 

هناك أي كوارث مستقبلية اذا كانت توقعاتك السلبية التي 

الحال عند  لها في غير مكانها. ولكن كيف سيكون  أحطت 

حدوث كارثة فعلية لم يتم االستعداد واإلحتياط لها.

حتى  عنه  ابتعدت  لقد   ، آخر  سيء  شيء  هناك   ، بالطبع 

اآلن.  بمجرد حصولك على اإلجابات - بمجرد فهمك لحالة 

التعديالت  إلجراء  يكفي  بما  بها  تؤمن  أن  يجب   - الموقف 

الالزمة ، بغض النظر عن مدى عدم شعبية هذا القرار.  ألنه 

على  المتفائل  الموقف  هذا  على  الحفاظ  جًدا  السهل  من 

بأنه  اآلخرين  إخبار  الصعب  ومن  اكتشفته.   ما  من  الرغم 

االنتهاء  الوقت، وسيتم  مزيد من  إلى  حاجة  هناك  ستكون 

من عمليات تدقيق أقل، وأن توقعات الماضي ليست هي 

حقيقة المستقبل.

ومع ذلك، إن لم تقم بذلك، ستقضي وقًتا طوياًل تشرح فيه 

سبب عدم حدوث أي شيء بالطريقة التي خططت لها.

الصحيح ستدرك أن النمط الطبيعي إلنجاز المشروعات ليس 

على  ستتوالى  اإلنجازات  أن  أساس  على  بنيت  ألنها  ناجًحا؛ 

مايرام وبشكل طبيعي وهذا بالطبع غير صحيح ونادرًا مايتم 

له.الضوابط  خطط  قد  كان  ما  عن  الخروج  دون  عمل  إنجاز 

الرقابية ويعتبرها إجراءات روتينية.

تذكر دائمًا أنه لن يكون هناك أي كوارث مستقبلية 
التي أحطت لها في  اذا كانت توقعاتك السلبية 
غير مكانها. ولكن كيف سيكون الحال عند حدوث 

”“كارثة فعلية لم يتم االستعداد واإلحتياط لها
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عبدالكريم اليوسف
CIA, CMA & MBA

سألني أحد المنتسبين للمراجعة الداخلية عن ما دفعني ألن 

أصبح مراجع داخلي؟ لم يكن لدي جواب على سؤاله، حيث 

مهنتي كمراجع داخلي لم تكن بمحض اختياري، فقبل أكثر من 

الشركات  إحدى  على  وظيفي  بطلب  تقدمت  عامًا  عشرين 

ذاك  وفي  الوظيفة،  اختيار  في  خيارًا  لي  ُيمنح  ولم  الكبرى 

الوقت لم يكن لدي معرفة بطبيعة المراجعة الداخلية، لكن 

شاء الله أن تكون وظيفتي. لذا أعتقد أن السؤال بالنسبة لي 

هو ما الذي أبقاني في المراجعة الداخلية؟

في الحقيقة المراجعة الداخلية سلسلة من التجارب المثيرة 

من  للعديد  الداخلي  المراجع  يتعرض  الروتين.  من  الخالية 

الخبرات بتعدد مشاريع المراجعة الداخلية التي يشترك فيها.

يمضي المراجع الداخلي فترة في مراجعة المالية ثم ينتقل 

المبيعات  ثم  ومن  فالتسويق  البشرية،  الموارد  لتدقيق 

وكذلك تقنية المعلومات وما إلى ذلك من مشاريع المراجعة 

المراجعة  يتناولها عالم  التي  المختلفة والمتعددة  الداخلية 

الداخلية فعاًل عالم نطاقه مجماًل كل  الداخلية. فالمراجعة 

المنظمة من ألفها إلى يإها. وما أن يمضي المراجع الداخلي 

فترة زمنية بسيطة في المنظمة إال ويكون كاًل في واحد، 

بأفق متسع وخبرة كبيرة، ال تقتصر فقط على المنظمة التي 

العالمية  الممارسات  من  أكبر  نطاقًا  تتناول  بل  بها  يعمل 

المراجع  األفضل - وهذا بال شك يعتمد على حرص وهمة 

الداخلي.

التدقيق الداخلي تجربة مثيرة
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قد يتطلب مشروع المراجعة الداخلية السفر ألجزاء مختلفة 

من  مختلفة  مناطق  واستكشاف  البلد  خارج  أو  البلد  من 

بها  يعمل  التي  للمنظمة  الجغرافي  للتوزيع  وفًقا  العالم 

شركة  لدى  كان  إذا  العمل  بأن  شك  وال  الداخلي.  المراجع 

استشارية، فقد يكون السفر أمًرا ال بد منه. تأخذك المراجعة 

الداخلية إلى المدينة ، وإلى القرية النائية ، داخل البحر وإلى 

لطيف  تقني  موقع  في  جولة  إلى  تأخذك   ، أيًضا  الصحراء 

داخل  نفسك  تجد  وقد  البشرية  االختراعات  ومشاهدة 

مستودعات محشوة من المعادن. قد تظطر لركوب دراجة ، 

وركوب قارب ، وركوب شاحنة ، والقفز على طائرة هليكوبتر 

، وارتداء أحذية السالمة وخوذة لتدخل المصنع ، وقد تضع 

قناًعا لمراجعة مخزن للمواد الكيميائية ، وأكثر من ذلك بكثير 

ممكن في المراجعة الداخلية.

أفضل ميزة في المراجعة الداخلية هو مقابلة عدد كبير من 

والخلفيات،  التخصصات  من  واسعة  مجموعات  من  الناس 

منهم اللطيف ومنهم من يصعب التعامل معه، منهم من 

يحاول  من  ومنهم  ومتعاون  الداخلية  المراجعة  بدور  يؤمن 

وفي  الداخلي.  المراجع  مسار  في  ممكن  تعقيد  كل  وضع 

الداخلي في  المراجع  هذا وفي ذاك خبرات كبيرة يكتسبها 

التواصل مع الناس.

إذا أردنا أن نصف تجربتنا، فنحن نصفها بإضافة قيمة لكن في 

فعال  إنها  عنه.  التحدث  يمكننا  الذي  الكثير  هناك  الحقيقة 

مغامرة مثيرة.

لكن ..

المراجع  مرونة  على  يتوقف  بها  واالستمتاع  التجربة  خوض 

الداخلي وهمته.

ومن الطبيعي أن يأتي مع هذه التجربة والقيمة التي نقدمها 

بعض المشاق، شأنها شأن أي وظيفة أخرى.

يتبادر ألذهان الكثير عند سماع المراجعة أو التدقيق بتناول 

ذلك  من  أكثر  الداخلية  المراجعة  لكن  والمحاسبة  االرقام 

بكثير، ولعلي وفقت بأن أوضح شيئًا من ذلك. 

المراجع  يمضي  إن  “ما 
الداخلي فترة زمنية بسيطة 
ويكون  إال  المنظمة  في 
متسع  بأفق  واحد،  في  كاًل 
وخبرة كبيرة، ال تقتصر فقط 
يعمل  التي  المنظمة  على 
أكبر  نطًاق  تتناول  بل  بها 
العالمية  الممارسات  من 

األفضل”
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قدمــت بروتيفيتــي بالتعــاون مــع إدارة المخاطــر المؤسســية بجامعــة واليــة نــورث كاروالينــا تقريــر يركــز علــى المخاطــر 
الرئيســية التــي تتــوارد فــي أذهــان مجالــس اإلدارة والمــدراء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم فــي عــام 2019.
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 تلبية العمليات الحالية لتوقعات األداء، 
والتنافس مع الشركات الرقمية الحديثة.

الوضــع الحالــي للعمليــات التشــغيلية والبنيــة التحتيــة التقليديــة 
لتقنيــة المعلومــات قــد ال يمكــن المؤسســة مــن تلبية توقعات 
األداء المتعلقــة بالجــودة والوقــت الــالزم للتســويق والتكلفــة 
واالبتــكار وتعزيــز وضعهــا التنافســي وخاصــة مــع المنافســين 
وبتكاليــف  الرقمــي  المجــال  فــي  يعملــون  الذيــن  الجــدد 
منخفضــة للعمليــات التشــغيلية، أو المنافســين األقويــاء الذيــن 

ــة. ــز للغاي يقومــون بالعمليــات التشــغيلية بشــكل ممي

 التحديات المرتبطة بالتعاقب الوظيفي 
والقدرة على جذب المواهب واإلحتفاظ 

التغيير في المتطلبات التنظيمية وفحص 
الجهات التنظيمية.

األمن السيبراني.

السرعة الفائقة لالبتكارات والتقنية الجديدة.

السرعة الفائقة لالبتكارات والتقنية الجديدة.

إدارة الخصوصية / الهوية وأمن المعلومات.

عدم القدرة على توظيف وإستخدام تحليل 
البيانات والبيانات الضخمة.

ثقافة المؤسسة قد ال تشجع بدرجة كافية 
على تحديد وتصحيح المشكالت الخاصة 

الحفاظ على والء العمالء واإلحتفاظ بهم 

بالتعاقـــب  المرتبطـــة  المؤسســـة  تواجـــه  التـــي  التحديـــات 
المتفوقــة  المواهـــب  جـــذب  علـــى  وقدرتهـــا  الوظيفـــي 
واإلحتفــاظ بهــا فــي ســوق المواهــب المنحســر قــد تحــد مــن 

التشــغيلية. األهــداف  تحقيــــق  علــى  المؤسســة  قــدرة 

والفحــص  التنظيميــة  المتطلبــات  فــي  التغييــرات  تزيــد  قــد 
المرتبــط بهــا، ممــا قــد يؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى الطريقــة التــي 

يتــم بهــا تصنيــع أو تقديــم المنتجــات أو الخدمــات.

إلدارة  كاف  بشــكل  مســتعدة  المؤسســة  تكــون  ال  قــد 
تعطيــل  علــى  القــدرة  لديهــا  التــي  الســيبرانية  التهديــدات 
عالمــة  إتــالف  و/أو  كبيــر  بشــكل  األساســية  العمليــات 

التجاريــة. المؤسســة 

ــام  ــر قــد تحــد مــن قــدرة المؤسســة علــى القي مقاومــة التغيي
بإجــراء التعديــالت الالزمــة علــى نمــوذج األعمــال والعمليــات 

التشــغيلية األساســية. 

الســرعة الفائقــة لالبتــكارات المســببة لإلضطــراب )المزعــزة( 
التــي تنتجهــا التقنيــات الجديــدة والناشــئة و/أو قــوى الســوق 
األخــرى قــد تتخطــى قــدرة المؤسســة علــى المنافســة و/أو 
إدارة مخاطرهــا بشــكل مناســب وبــدون إجــراء تغييــرات جوهريــة 

التوكيــد علــى إدارة الخصوصيــة/ الهويــة وأمــن المعلومــات/
حمايــة النظــام قــد يتطلــب مــوارد تفــوق قــدرة المؤسســة.

البيانــات  تحليــل  وأســتخدام  توظيــف  علــى  القــدرة  عــدم 
و«البيانــات الضخمــة« لتحقيــق ذكاء تســويقي وزيــادة اإلنتاجية 
والكفــاءة قــد يؤثــر بشــكل كبيــر فــي قــدرة المؤسســة علــى 

االســتراتيجية. وخططهــا  األساســية  عملياتهــا  إدارة 

تحديــد  علــى  بشــكل كاف  تشــجع  قــد ال  المؤسســة  ثقافــة 
الوقــت  فــي  بالمخاطــر  المرتبطــة  المشــكالت  وتصعيــد 
المناســب، وهــي بالتحديــد المشــكالت التــي لهــا تأثيــر جوهــري 
تحقيــق  علــى  والقــدرة  الرئيســية  المؤسســة  عمليــات  علــى 

الحفــاظ علــى والء العمــالء واإلحتفــاظ بهــم قــد يكــون أكثــر 
و/أو  العمــالء  إختيــارات  فــي  المتزايــد  التحــول  مــع  صعوبــة 

الحالييــن. العمــالء  قاعــدة  فــي  الديموغرافيــة  التحــوالت 

أهم المخاطر في عام ٢٠١٩
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التغيرات في أجزاء مناهج شهادة المدقق الداخلي

الجزء األول
النسخة المحدثة

أسس التدقيق الداخلي
اإلستقاللية والموضوعية

الكفاءة والعناية المهنية الواجية
برنامج ضمان الجودة وتحسينها

الحوكمة وإدارة المخاطر
مخاطر الفساد اإلداري

النسخة السابقة
إرشادات الزامية

رقابة  داخلية / مخاطر
إجراءات مهام التدقيق الداخلي

الجزء الثاني

النسخة المحدثة
إدارة نشاط التدقيق الداخلي

التخطيط لمهمة التدقيق
 تنفيذ مهمة التدقيق

إبالغ نتائج المهمة ورصد التقدم

النسخة السابقة
إدارة وظيفة التدقيق الداخلي
إدارة مهام التدقيق الفردية

 مخاطر الفساد اإلداري وضوابطه الرقابية

الجزء الثالث

النسخة المحدثة
 الذكاء التجاري

 أمن المعلومات
 تقنية المعلومات

اإلدارة المالية

النسخة السابقة
الحوكمة / أخالقيات العمل

إدارة المخاطر
 الهيكل التنظيمي / عمليات ومخاطر

 األعمال
 التواصل

 مبادئ اإلدارة
 تقنية المعلومات/ استمرارية العمل

اإلدارة المالية
البيئة العالمية لألعمال

 زمــن وعــدد األســئلة فــي اإلختبــارات ســيبقى كمــا هــو، كمــا أنــة ســيتم اســتبدال االختبــارات الســابقة
 باالختبــارات المحدثــه اعتمــاًدا علــى المناهــج المحدثــة ابتــداًء مــن اغســطس 2019 للمتقدميــن لإلختبــار باللغــة
 العربيــة، أمــا بالنســبة للمتقدميــن لإلختبــار باللغــة اإلنجليزيــة فقــد تــم تحديثــة والعمــل بــه فــي ينايــر 2019
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 عالقة إدارة
 التدقيق الداخلي

 بالوحدات
 التنظيمية

 الخاضعة ألعمال
التدقيق الداخلي

د. زاهر الرمحي
 استشاري وخبير تدريب

في المراجعة الداخلية

تتعامل مع  الداخلي وبحسب طبيعة عملها  التدقيق  إدارة 

نطاق  أن  حيث  المؤسسة  داخل  التنظيمية  الوحدات  كافة 

واألنشطة  الوحدات  كافة  يشمل  الداخلي  التدقيق  عمل 

تنظيم  من  البد  لذلك  استثناء  دون  المؤسسة  داخل 

التدقيق  عمليات  تنفيذ  يتم  أن  يضمن  وبما  العالقة  هذه 

ومتابعتها دون وجود أي معوقات، وكذلك البد من توثيق 

Audit Char-  هذه العالقة، ضمن ميثاق التدقيق الداخلي

أثناء  الداخليين  المدققين  صالحيات  يتضمن  بحيث     ter

قيامهم بتنفيذ مهامهم والتي من ضمنها التعامل مع كافة 

الوثائق  كافة  على  االطالع  المؤسسة وحق  الوظائف في 

والمستندات واألشياء الثمينة كالنقدية وغيرها. 
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وكذلك يفضل أن يتم توثيق العالقة بين التدقيق الداخلي 

والوحدات الخاضعة ألعمال التدقيق الداخلي ضمن سياسات 

تكون  بحيث  الداخلية  تعليماتها  أو  المؤسسة  واجراءات 

المؤسسة  في  والموظفين  المسؤولين  لكافة  معلومة 

مع ضرورة وجود نظام يتم من خالله المحاسبة إذا لم يتم 

االلتزام بهذه االجراءات.  وفيما يلي الجوانب الرئيسية في 

التنظيمية  والوحدات  الداخلي  التدقيق  إدارة  بين  العالقة 

الخاضعة للتدقيق :- 

-   يجب منح المدققون الداخليون سلطة التعامل مع كافة 

الموظفين داخل المؤسسة ولكافة المستويات الوظيفية.

التنظيمية  الوحدات  كافة  ضمن  الموظفين  كافة  على    -

في المؤسسة أن يقوموا بوضع كافة الوثائق والمستندات 

أثناء  الداخليين  المدققين  تصرف  تحت  والعهد  والسجالت 

قيامهم بتنفيذ المهام لدى تلك الوحدات. 

مع  التعاون  للتدقيق  الخاضعة  الوحدات  موظفي  على   -

وجود  حالة  وفي  المهمة،  تنفيذ  أثناء  الداخليين  المدققين 

مهمته  بإنجاز  الداخلي  المدقق  قيام  دون  تحول  معوقات 

المدقق  تعرض  أو  الموظفين  من  التعاون  عدم  بسبب 

الداخلي الستفزاز مستمر من أحد المسؤولين أو الموظفين، 

يرفع الموضوع إلى مدير إدارة التدقيق الداخلي الذي بدوره 

الطلب  ويمكن  الموضوع  لمعالجة  العليا  اإلدارة  مع  يعمل 

التنفيذ  بإعاقة  المتسبب  الموظف  العليا وقف  اإلدارة  من 

عن العمل بناء على قرار من اإلدارة العليا أو ابعاده بالنقل 

أو االجازة. 

وتوجيههم  التنظيمية  الوحدة  موظفي  أمور  إدارة  إن   -

رئيس  مسؤولية  هي  عليهم  واإلشراف  مهامهم  وتوزيع 

الوحدة التنظيمية، لذلك ال يجوز للمدقق الداخلي أن يقوم 

أن  له  يجوز  الوحدة، وال  أي مهام ألي موظف في  بايكال 

بها  المكلفين  المهام  في  الوحدة  موظفي  بتوجيه  يقوم 

وال يحق له التدخل المباشر بتسيير األعمال التنفيذية داخل 

الوحدة التي تخضع للتدقيق. 

الداخلية،  الرقابة  أنظمة  بتقييم  يقوم  الداخلي  المدقق    -

بتدوينها  أو مالحظات يقوم  وفي حالة وجود نقاط ضعف 

وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها بحيث تتم معالجة هذه 

يجوز  لذلك ال  التدقيق،  الوحدة محل  قبل  المالحظات من 

المعالجة  أو  التصحيح  بإجراءات  يقوم  أن  الداخلي  للمدقق 

بنفسه كأن يقوم بتنظيم قيود محاسبية لتصحيح أخطاء أو 

استكمال نواقص في معاملة معينة من قبله ألن اإلجراءات 

التدقيق  ودور  اإلدارة،  مسؤوليات  من  هي  التصحيحية 

وتحقق  كافية  كانت  إذا  فيما  اإلجراءات  بتقييم  الداخلي 

النتائج أم ال. 

عمل  وإجراءات  سياسات  المؤسسات  في  يوجد  عادة 

إدارية  وقرارات  صالحيات  جداول  إلى  إضافة  تطبيقية 

أثناء  الموظفون  اليها  ويستند  المؤسسة  أعمال  تنظم 

األحيان هناك بعض  واجباتهم، ولكن بعض  بتنفيذ  قيامهم 

تنطبق  محددة  تعليمات  يوجد  ال  الحاالت  أو  المعامالت 

تنفيذها  يتم  حتى  مناسب  اجتهاد  إلى  بحاجة  وهي  عليها 

الخاضعة  الوحدة  قيام موظفي  االجتهاد  أسرع طرق  ومن 

للتدقيق بالطلب من المدقق الداخلي ابداء رأيه بهذا اإلجراء 

وتزويدهم بالتصرف الذي يراه مناسبًا، هنا على المدقق عدم 

االستجابة وابداء رأيه في ظل عدم وجود إجراءات منظمة 

ألن رأيه في الغالب يصبح إجراءات عمل ويتم االستناد إليه 

كمبرر في الغالب مما يضع إدارة التدقيق في حرج ال سيما 

وأن لكل شخص اجتهاد معين، لذلك يمكن للمدقق الداخلي 

المساعدة في حالة وجود إجراءات عمل من خالل إرشادهم 

إلى إجراءات العمل الخاصة بالحالة. أما في حالة عدم وجود 

إجراءات عمل، عليه أن يقوم بتوجيههم إلى طلب المشورة 

من الدوائر المعنية، فإذا كانت قانونية الرجوع إلى المستشار 

اإلدارة  إلى  الرجوع  مالية  كانت  وإذا  للمؤسسة،  القانوني 

المالية ... وهكذا. 

على  العمل  هو  الداخلي  للتدقيق  المهمة  األدوار  من   -

توعية الموظفين بأهمية الضوابط الرقابية وخطورة التفريط 
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 بها أو عدم االلتزام بها، ففي حالة اكتشاف المدقق نقطة 

ضعف في نظام الرقابة الداخلية سببه عدم التزام الموظف 

بضابط رقابي معين عليه باإلضافة إلى تدوين المالحظة في 

تقريره أن يوضح للموظف أهمية الضابط الرقابي ولماذا تم 

وضعه من قبل اإلدارة ، وما هي المخاطر المحتملة من عدم 

االلتزام به والتي في الغالب يكون أثرها سلبيًا على الموظف 

نفسه، األمر الذي يزيد ويفعل كفاءة نظام الرقابة الداخلية، 

وخطورة  أهمية  الموظف  يدرك  ال  األحيان  بعض  في  ألنه 

الضوابط الرقابية ويعتبرها إجراءات روتينية.

“على المدقق عدم اإلستجابة وابداء 
إجراءات  وجود  عدم  ظل  في  رأيه 
يصبح  الغالب  في  رأيه  ألن  منظمة 
إجراءات عمل ويتم االستناد اليه كمبرر 
التدقيق  إدارة  يضع  مما  الغالب  في 
شخص  لكل  وأن  سيما  ال  حرج  في 

اجتهاد معين”                                                 
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الدكتور  من  كاًل  استضافة  وتم   ، 2019م  فبراير   5 بتاريخ  اللقاء  أقيم 

في  متخصص  وأكاديمي  الشورى  مجلس  عضو   ، فارح  آل  سلطان 

عضو  الهويمل،  سعد  واألستاذ  الداخلية،  والمراجعة  المحاسبة  مجال 

للمركز  االستشارية  اللجنة  وعضو  العامة  اإلدارة  بمعهد  التدريب  هيئة 

مجال  في  وتنظيمي  ومحاسبي  مالي  ومستشار  للحوكمة  السعودي 

المراجعة الداخلية وعدة مجاالت محاسبية. كان اللقاء بعنوان المحاسبة 

والمراجعة، وتحدث الضيفين فيها عن العالقة بين المحاسبة والمراجعة 

الداخلية  المراجعة  الخارجية وغرض كل منها، وأهمية  أو  الداخلية  سواء 

إلى  الضيفين  تطرق  وأيضًا  المملكة.  في  حالها  وواقع  المنشآت  في 

العامة  المنشآت  في  المراجعة  وفاعلية  لنجاح  المساعدة  المقومات 

والخاصة.

تم نقل اللقاء عبر حساب المنصة في تويتر وأيضًا قناة اليوتيوب، وبلغت 

ونصف  لساعة  امتد  الذي  للقاء  2000 مشاهدة  من  أكثر  المشاهدات 

تقريبًا.

الملتقى األول
“المحاسبة والمراجعة ”                                                 
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اقيم اللقاء في الرياض بتاريخ  6 مارس 2019م ، باستضافة األستاذ باسم 

للمراجعة  التنفيذي  والرئيس  الداخلية  المراجعة  مجال  في  الخبير  حجاز 

الداخلية في شركة نادك والحاصل على العديد من الشهادات المهنية، 

كان اللقاء بعنوان تجربة شركة نادك الناجحة في تقييم الجودة الخارجي 

االستاذ  الداخليين، وتحدث فيها  للمراجعين  الدولي  المعهد  عن طريق 

االلزامية  والمدة  الداخلية  المراجعة  ادارة  جودة  تقييم  عن طرق  باسم 

للتقييم الخارجي لجودة إدارة المراجعة حسب المعايير ، ومراحل التقييم 

ادارة  على  يجب  ومتى  التقييمات،  هذة  نتائج  تبلغ  من  والى  الميداني 

معايير  مع  متوافقة  انها  تقاريرها  في  تستخدم  ان  الداخلية  المراجعة 

المراجعة الداخلية. وذكر في نهاية اللقاء المالحضات الشائعة في تقارير 

التقييم الخارجي لجودة ادارة المراجعة الداخلية. 

قناة  وايًضا  تويتر  في  المنصة  حساب  عبر  مباشر  بشكل  اللقاء  نقل  تم 

اليوتيوب، وبلغت المشاهدات اكثر من 5000 مشاهدة، للقاء الذي امتد 

لساعتين تقريًبا.

الملتقى الثاني
الجودة  تقييم  في  الناجحة  نادك  شركة  “تجربة 
للمراجعين   الدولي  المعهد  طريق  عن  الخارجي 
الداخليين ”                                                 
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اقيم اللقاء في الرياض بتاريخ  9 ابريل 2019م ، باستضافة األستاذ أيمن 

جابر حاصل على شهادة CIA والرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في 

 ،CIA المعتمد  الداخلي  المدقق  بعنوانشهادة  اللقاء  كان  اليسر،  شركة 

والحصول  لإلختبار  التسجيل  متطلبات  عن  أيمن  االستاذ  فيها  وتحدث 

على الشهادة وطريقة التقديم لإلختبار خطوة بخطوة ونبذة عن اإلختبار 

وماهي إستراتيجيات التحضير الجيد له وكذلك التحديات التي يمكن أن 

تواجه المتقدمين لإلختبار. 

وبلغت  تويتر،  في  المنصة  حساب  عبر  مباشر  بشكل  اللقاء  نقل  تم 

المشاهدات أكثر من 500 مشاهدة، للقاء الذي امتد لساعتين تقريًبا.

الملتقى الثالث
                                                 ” CIA شهادة المدقق الداخلي المعتمد “
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المهارات
ترجمة: ماجد البهالل

”فهم وبناء الكفاءات من أجل النجاح“، إحدى إصدارات معهد 

INTERNAL AUDIT COM- بعنوان  الداخليين  ”المراجعين 

PETENCIES“.  ، ومنها تم اصدار هذا العنوان 

الخصائص  من  فريدة  مجموعة  الداخلية  المراجعة  تتطلب 

والكفاءات التي تميز المهنة عن اآلخرين.

الداخليون  المراجعون  يمتلك  أن  المتوقع  من  ولذا، 

من  النطاق  واسعة  مجموعة  إلجراء  األساسية  الكفاءات 

ومجموعة  المعرفة  باستخدام  الداخلية  المراجعة  أعمال 

المعايير  مع  التوافق  المحددة.  والسلوكيات  المهارات  من 

المهنية  للممارسة  الداخليين  المراجعين  لمعهد  الدولية 

المراجعة  نشاط  ومسؤوليات  أهداف  لتحقيق  ضروري  أمر 

الداخلية. 

إن ضمان ودعم كفاءة موظفي المراجعة الداخلية ال يعتبر 

أمرًا اختياريًا، وإنما أحد متطلبات معايير المراجعة )معيار١٢١٠: 

الكفاءة(. عالوة على ذلك، فإن التغييرات السريعة والواسعة 

في بيئة األعمال الحالية ومخاطرها تسهم في زيادة الحاجة 

إلى موظفي مراجعة داخلية كفؤين.

الفصل بين المهارات والكفاءات التي يتمتع بها المراجعون 

الداخليون والتي يجب أن يحصلوا عليها، قد يكون بحد ذاته 

مدونة  مبادئ  إحدى  ألنها  للغاية  مهمة  الكفاءة  خطرًا. 

األخالقيات للمعهد. ووفًقا لميثاق أخالقيات المهنة، )يطبق 

الالزمة  المعرفة والمهارات والخبرات  الداخليون  المراجعون 

أن  هذا  ويعني  الداخلية(.  المراجعة  خدمات  ألداء  الالزمة 

الخدمات  تلك  في  فقط  )سيعملون  الداخليين  المراجعين 

يجب  والخبرة؛   ، الالزمة  والمهارات  المعرفة  لديهم  التي 

القيام بخدمات المراجعة الداخلية وفقا للمعايير ؛ ويجب أن 

يواصلوا تحسين كفايتهم وتأثير خدماتهم وجودة خدماتهم(

 : حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  النقاش  طرح  تم 

المهارات  من  فريدة  مجموعة  الداخلية  المراجعة  »تتطلب 

والكفاءات التي تميز ممارسي المهنة عن اآلخرين« 

وتم طرح عدد من المهارات التي يحتاجها المراجع الداخلي 

منها:

مهارة  وأيضًا   ، وموجز  واضح  بشكل  التقرير  كتابة  مهارة 

االتصال بشكل فعال مع اإلدارات الخاضعة للمراجعة.

يحتاج المهارات التالية )مهارة األهمية النسبية في المراجعة 

الربط  البيانات،  تحليل  االكتشاف،  المراجعة،  تقييم مخاطر   ،

 Internal  ٥” بمقال  االستعانة  وتم  المحللة.  البيانات  بين 

Auditors Resolutions for ٢٠١٩” ، حيث تم التطرق إلى 

الموائمة مع التقنية الحديثة وتعلم المهارات الجديدة بشكل 

 Financial فريق  بها  قام  التي  المراجعة  وكذلك  سريع. 

ال  الشخصية  المهارات  أن  حول   Services Audit Center

تقل أهمية عن المهارات الصعبة؟ في موضوع »بناء وظيفة 

المراجعة الداخلية من خالل العالقات.(  
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 لماذا أختار مهنة المراجعة
كمهنة مستقبلية لي ؟

رسالة المراجعة الداخلية
“تعزيز وحماية قيمة المؤسسة من خالل تقديم التأكيد والمشورة والبصيرة، الموضوعية والمستندة على المخاطر، 

ألصحاب المصلحة”.

ما هو مجال المراجع الداخلي؟
تحتاج إدارة المراجعة الداخلية في جميع أحوالها، إلى جميع التخصصات والتي تتناسب مع طبيعة عمل المنظمة. يأتي 

معظم المراجعين الداخليين من مجموعة متنوعة من الخلفيات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تقنية المعلومات 
والهندسة والتسويق والتمويل واإلدارة.

ماذا يفعل المراجع الداخلي؟
هناك اعتقاد شائع وخاطئ بأن المراجعين الداخليين يركزون في المقام األول على المحاسبة. في الحقيقة، هذه المهنة 

أوسع من ذلك بكثير. تعتبر المراجعة الداخلية مركز دماغ المنظمة. حيث يقوم المراجعون الداخليون بمراجعة وتقديم 
توصيات لجميع قطاعات ومجاالت المنظمة، من تطوير وفحص العمليات واإلجراءات ، وتأكيد دقة المعلومات وفهم 

المخاطر والضوابط الداخلية للحد من االحتيال، وتحسين فعالية المنظمة وأكثر من ذلك.

المراجعين الداخليين يقيمون المخاطر .. )لماذا؟(
للمساعدة في منع حدوث أي شي سيء.

للمساعدة في ضمان أن األشياء الجيدة يمكن أن تحدث.
ولمساعدة اإلدارة العليا على فهم:

- أين المخاطر.
- هل المخاطر تحت السيطرة.

- هل المخاطر تستحق أن تأخذ.

يقوم المراجعون الداخليون بتقييم الضوابط التي تساعد المؤسسة على إدارة المخاطر:
- هل الضوابط في مكانها الصحيح؟

- هل تعمل الضوابط؟
- هل الضوابط اإلضافية مطلوبة؟

- هل توجد ضوابط غير ضرورية
- هل الضوابط فعالة من حيث التكلفة؟
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ACL نظام
المراجعــة  إدارة  حلــول  أشــهر  أحــد   ACL نظــام يعتبــر 
والتحليــالت، حيــث يســاعد في جلــب البيانات والتعريف 
بالمخاطــر وربطهــا مــع أصحــاب المصلحــة عبــر مؤشــرات

كمــا  الرئيســية.  المخاطــر  الرئيســية ومؤشــرات  األداء 
يســاعد فــي عمليــة إدارة البيانــات والتوثيــق وجلبهــا 
مــن األنظمــة المســاعدة فــي المؤسســة. وفــي مجــال

الداخليــة يســاعد فــي تدويــن المالحظــات  المراجعــة 
وكتابــة جميــع العناصــر المرتبطــة بهــا وربطهــا بشــكل 
اإلدارات  فــي  تنفيذهــا  عــن  المســئول  مــع  مباشــر 
المعنيــة ليتــم بعــد ذلــك طباعــة التقريــر مباشــرة مــن 
النظــام وفــق اإلعــدادات الموجــودة بــه ســابقًا دون

الحاجة إلى عمله يدويًا.

TeamMate نظام

أحــد الحلــول المتعلقــة بالمراجعــة الداخليــة والمخاطــر، 
ومــن أشــهر التطبيقــات علــى مســتوى العالــم، حيــث 
يوفــر نظــام Teammate علــى إدارة مخاطــر المراجعــة

واالمتثــال وقضايــا األعمــال مــن خــالل توفيــر حلــول 
حيــث  للتكويــن وفعالــة.  برمجيــة مســتهدفة وقابلــة 
وعلــى  التنظيمــي  الهيــكل  مســتوى  علــى  بنــاءه  تــم 
مســتوى اإلدارات ممــا يوفــر لوحــة معلومــات مفصلــة 
وســهلة القــراءة لمهــام المراجعــة ولســهولة متابعــة

األنشــطة اليوميــة. وكذلــك بيــان تركــز المخاطــر علــى 
المراجعــة  عمليــات  وترابــط  التنظيمــي  المســتوى 
النظــام  ويوفــر  المراجعــة.  نطــاق  خــارج  اإلدارات  مــع 
المبنــي علــى  المراجعــة  ، تخطيــط  عــدة حلــول منهــا 
 ، البيانــات  توثيــق  المراجعــة،  خطــة  المخاطر،تنظيــم 

والمتابعــة. المراجعــة  تقاريــر 
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الدعم العالمي
عالمية،  جمعية  بصفته  الداخليين،  المدققين  معهد  يلتزم 

وتعزيز  العالم  أنحاء  جميع  في  الممارسين  مصالح  بتمثيل 

المهنة باعتبارها أمًرا ضرورًيا للنجاح المؤسسي. وسعًيا إلى 

الداخليين  المدققين  معهد  يشارك  األهداف،  هذه  تحقيق 

بالمواد  بتزويدهم  له،  التابعة  المحلية  والفروع  المعاهد 

المؤسسات  مع  التعاون  عن  فضاًل  المصادر  من  وغيرها 

األطراف  مجموعات  مصالح  تمثل  التي  العالمية  الرئيسية 

وسياساتها  نظرها  وجهات  تؤثر  قد  التي  المهمة  المعنية 

على تحسين مهنة التدقيق الداخلي .

المساندة  إلى  الداخليين  المدققين  معهد  جهود  وتستند 

عن  عبارة  وهي   ،(GAC )العالمي الدعم  لجنة  تقدمها  التي 

بها  المنوط  الداخلي  التدقيق  قادة  من  دولية  مجموعة 

تحديد الرسائل الرئيسية لمنصة الدعم العالمي كما تتحمل 

مسؤولية اإلشراف على صياغة أوراق المواقف واستدامة 

صلتها بالموضوع.

ركائز الحوكمة الرشيدة 

توفير الموارد الالزمة للتدقيق الداخلي

وتتطلب  المؤسسي  للنجاح  ضرورًيا  أمًرا  الحوكمة  ُتعد   -

والتدقيق  واإلدارة  المجلس  بين  وموثوقة  منفتحة  عالقة 

الداخلي .

الثقة  ويعزز  للحوكمة  عنه  غنى  ال  الداخلي  التدقيق   -

والشفافية والمساءلة.

اإليجابي  والتغيير  النجاح  في  الداخلي  التدقيق  يساهم   -

واالبتكار من خالل تقديم الضمان والرؤية والمشورة.

بين  المواءمة  عند  فعالية  أكثر  الداخلي  التدقيق  يكون   -

مستوى موارده وكفاءته وهيكله واالستراتيجية المؤسسية 

واتباعه لمعايير معهد المدققين الداخليين.

-  يسهم التدقيق الداخلي في تحقيق أقصى قدٍر من القيمة 

والفرص  للمخاطر  ومراعيًا  وموضوعيًا  صلة  ذا  يكون  عندما 

ومعنيًا بالمستقبل.

- يتعين أن يكون التدقيق الداخلي مجردًا من التأثير غير المبرر 

عملية  بصورة  التقارير  بتقديم  استقالليته  إثبات  عن  فضااًل 

لمجلس اإلدارة.

األطراف المعنية بالتدقيق الداخلي
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 What Did You Learn Today?
Laura Soileau April 2019 ,04 IAonline

 In a conversation on the way home from 

s chool with my six-year-old son earlier this 

week, we talked a lot about learning. His kinder-

g arten class has been spending time lately on 

more complicated addition and subtraction — or 

at least more complicated for someone that age 

— and he is absolutely hooked. From a parent’s 

perspective, it is incredible not only to see what 

h e learns daily and weekly, but also how much 

sheer enjoyment he is getting out of learning new 

things. I can only hope he maintains his love of 

learning as he continues his academic develop-

ment.

 I used the conversation as an opportunity to  

 share with him how fun learning can be as well

as the importance of learning at every stage of

 your life, regardless of whether you are in school,

.the workforce, retired, or anything in between

 I also shared what I had learned that day, which 

 coincidentally related to the great information in

 the 2019 North American Pulse of Internal Audit

 r eport. Although I’m not sure my son followed

 everything I shared with him, I like to believe he

 captured at least a nugget of it

 A s I reflected on the conversation, one of the

 t hings that I realized is that by listening to not

 only what he learned in school but also how he

 learned it, that I was actually learning. This is

because some of the concepts used to teach some 

of the fundamentals to students today are present-

ed differently than they were presented when I was 

in school

W hen you think about it, that’s the thing about 

l earning: It can come through people of all ages 

and experience levels. At work, I learn from both 

my peers as well as team members who are also in 

earlier stages in their careers. Further, the learn-

i ng can come through all sorts of channels,be it 

l ecture, interactive training courses, books, web-

b ased training, podcasts, or personal videos up-

loaded to the internet.

When it comes to learning, I get very excited about 

going to training events. Before the training, I spend 

time examining all of the session options and plan-

ning which sessions to attend based on whatever 

skills/topics may be front and center for me at that 

time. And maybe this says something about me, but 

when preparing for a multi-day training event, I like 

to get a new notebook so I can take detailed notes 

from the sessions I attend and easily reference the 

information for future use. Although it may be old 

s chool, I retain the information best by writing it 

down versus typing.

W hether it is taking in the latest thought leader-

ship, reading a book, taking a new course, pursuing 

a new certification, or taking steps to really
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understand emerging technologies and how we may be able to leverage them in our professional 

or personal lives, continuous learning not only helps us be more impactful in our internal audit 

roles today, but also positions us for increased success in the future. Continuous learning allows 

us to build quality into our internal audit work products, along with preparing us to address our 

roles more comprehensively than we may have otherwise.

I hope that with my child I can foster a lifelong love of learning. I also hope I can encourage him 

to continue to think about things differently and try new things. And honestly, I want the same for 

myself.

So, what about you? What did you learn today?
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المراجع  شهادة  عن  تعريفية  دوة  ن
CIA الداخلي المعتمد

جامعة الملك سعود - طالب

3 مارس 2019م

50+

معرض المراجعة الداخلية

جامعة الملك سعود - طالب

6 مارس 2019م

60+

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

10 فبراير 2019م

50+

ملتقى ألوان المحاسبة
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بيئة  في  الداخلية  المراجعة  عمل  رشة  و
العمل

جامعة اإلمام محمد بن سعود - طالب

جامعة الملك سعود - طالب

10 - 11 مارس 2019م

30 مارس - 1 ابريل 2019م

25+

30+

بيئة  في  الداخلية  المراجعة  عمل  رشة  و
العمل
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 A Journey into Auditing Culture 

يمثــل نســبًيا  الجديــد  المراجعــة  ثقافــة   إن موضــوع 
المخاطــر إن  حيــث   ، الداخلييــن  للمراجعيــن   تحدًيــا 
 والضوابــط يصعــب تحديدهــا وتقييمهــا ومراجعتهــا.
 هنــاك عــدد مــن األســاليب الناشــئة لهــذا النــوع مــن
الكتــاب كاًل مــن األســاليب ، ويوفــر هــذا   التدقيــق 
 المقترحــة وإطــاًرا للمجــاالت التــي يجــب مراعاتهــا عنــد

الموضــوع .دراســة 

  المؤلفين
Susan Jex

Eddie J. Best
 من إصدار

 Grant Thornton
رابط الكتاب

https://bookstore.theiia.org/a-journey-
into-auditing-culture
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 The Speed of Risk: Lessons Learned
on the Audit Trail

 فــي هــذا اإلصــدار الثانــي مــن الــدروس المســتفادة علــى مســار
 التحقــق أو التدقيــق، يشــارك المؤلــف ريتشــارد تشــامبرز وجهــات
 نظــر جديــدة حــول الــدروس فــي الطبعــة األولــى ويضفــي دروًســا
 جديــدة مســتفادة خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة. لقــد اســتثمر
ــة ــه ودوافعــه فــي كتاب ــر مــن أربعــة عقــود فــي الخدمــة. إيمان  أكث
بإمكانــه مســاعدة مراقــب إذا كان  بحيــث  الجديــد   هــذا اإلصــدار 
 داخلــي واحــد علــى االســتعداد بشــكل أفضــل للتحديــات والفــرص

.التــي تنتظرنــا ، فســيكون الجهــد المبــذول يســتحق ذلــك

المؤلف
Richard F. Chambers

من إصدار
Internal Audit Foundation publication

رابط الكتاب
https://bookstore.theiia.org/the-speed-of-risk-
lessons-learned-on-the-audit-trail٢-nd-edition
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Common Audit 
Reporting Mistakes

 أخطاء شائعة في تقارير
المراجعة

ترجمة: ماجد البهالل

تركيز  المراجعة من  تقارير  المطروحة عن  المسائل  تكرار  مع 

التقرير إلى الوقت المستغرق في عملية إنشاء التقرير ، تبين 

أن وجود العديد من األخطاء يمكن أن تقلل من فعالية تقارير 

 Margie Bastolla والمستشارة  المدربة  قامت  المراجعة. 

عند  تجنبه  يجب  الذي  وما  فعله  يجب  الذي  ما  بمراجعة 

إنشاء/كتابة تقرير المراجعة.

- عادة ال يتم األخذ باالعتبار الجمهور القارئ للتقارير )اإلدارة 

وتوضيح  المراجعة،  تقرير  كتابة  عند  مثاًل(  المراجعة  محل 

وغير  للمراجعين  مفهومة  تكون  قد  لتي  المفاهيم  بعض 

القارئ وماذا      التركيز على  يجب  لذا  اآلخرين.  لدى  مفهومة 

يحتاج ، ومعرفة احتياج القراء لتقارير المراجعة تغير الكثير من 

المفاهيم وتحدث فارق كبير في تقبل والعمل على ما جاء 

فيها.

الوصف  على  أكثر  مرتكزة  تكون  أن  تحتاج  التقارير  كتابة   -

كتابة  منها  الفكرة  وليس  عليها،  المترتبة  واآلثار  الواضح 

ربطه  المجال ومحاولة  جميع ما تم االطالع عليه في هذا 

مع أساس المالحظة.

تتم  التقرير  وكتابة  المراجعة  عملية  أن  من  التأكد  يجب   -

متى  للمراجع  يتضح  حتى  الوقت،  وبنفس  متوازي  بشكل 

التركيز على  ولذا  أكثر.  االيضاح  أو  التقييم  إعادة  إلى  يحتاج 

إصدار  الوقت في  تأثير  التقرير ومدى  يصدر  أن  ينبغي  متى 

التقرير هي العامل األساس في الفائدة من تقرير المراجعة.

ويمكن االستماع إلى اللقاء من خالل الرابط التالي:

https://iaonline.theiia.org/Pages/video.aspx-

?v=liY2NpaDE6EhtXmnVPMKZNja8-wJzdNd

رائع  مقال  إلى  الرجوع  تم   ، التقارير  كتابة  عن  وللحديث 

 It’s ! ويساعد في عملية فهم كتابة التقارير ، وهو بعنوان

Not About You .. ويمكن االطالع عليه من خالل الرابط:

http://iap.work/?p=10074
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يســعدنا تلقــي اقتراحاتكم ومشــاركاتكم 
عبــر البريــد اإلكترونــي ملنصــة املراجعــة 

خلية لدا ا
Iap@iap.work

املشــاركات واملقــاالت التــي تتضمنهــا املجلــة تعبــر عــن رأي كاتبهــا وهــي ملكيــة فكريــة 
لــه

مالحظة

Iap.work

Iap@iap.work

@Iaplatform

https://twitter.com/IAPlatform
http://iap.work



