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سنة منذ والدة المنصة

مــر علــى إطــاق المنصــة عــام كامــل ، ســعينا فيــه بالكثيــر مــن المبــادرات واألعمــال التعريفيــة والتثقيفيــة 
والمعرفيــة. ومنهــا تعرفنــا علــى شــركاء النجــاح فــي إثــراء المنصــة والعمــل معهــم علــى رفــع الوعــي.

فكــرة المنصــة بــدأت قبــل عاميــن مــن اآلن، بــدأت بعــد تفكيــر وبحــث عــن مصــدر شــامل .. لمــاذا ال يوجــد 
منصــة واحــدة تجمــع العديــد مــن المواضيــع التــي تهــم المراجــع الداخلــي أو المهتــم فــي مجــال المراجعــة 
الداخليــة. لمــاذا ال يوجــد لقــاءات تعريفيــة وتثقيفيــة ، لمــاذا ولمــاذا .... العديــد مــن التســاؤالت واألمنيــات 
التــي دارت فــي فكــري حــول وجــود هــذه المنصــة. بعدهــا بــدأُت باالطــاع علــى العديــد مــن المواقــع 

االلكترونيــة فــي مجــال المراجعــة الداخليــة، ولــم أجــد ردًا علــى تســاؤالتي.
بــدأت رحلــة األمنيــات، كتبــت مــا أريــده أن يكــون فــي )هــذه المنصــة( ، أبحــرت كثيــرًا ، بــدأت بجمــع بعــض 
المصــادر واألفــكار، تبلــورت الفكــرة ، بــدأ التنفيــذ .. الهاجــس الوحيــد كان مــن عــدم وجــود دعــم معنــوي 
مــن المهنييــن، لكــن ســرعان مــا تبــدد هــذا الهاجــس حــال إنطاقتهــا، حضيــت المنصــة وللــه الحمــد بتفاعــل 
وانتشــار كبيــر، ودعــم مــن جميــع المســتويات. بدأنــا كمصــدر تعريفــي للمهنــة وعــرض مصــادر محــدودة 
فــي الموقــع اإللكترونــي ومشــاركة وحيــدة حتــى نهايــة عــام 2018. ولكــن، فــي عــام 2019، لــم نقــف 
عنــد هــذا الحــد، بدأنــا فــي مشــاريع وأفــكار إضافيــة تســاعد وتنمــي المحتــوى وذلــك عبــر لقــاءات دوريــة 
مباشــرة وبــث الكترونــي مباشــر، ورش عمــل حــول مهنــة المراجعــة للطــاب، زيــادة أقســام الموقــع 
لتشــمل تصنيفــات مختلفــة حــول مواضيــع متفرقــة فــي مجــال المراجعــة حتــى انتهينــا إلــى ترجمــة 
المقــاالت وبعــض المســتندات ونشــرها عبــر حســابات المنصــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي وقريبــًا 

ســوف تتــاح فــي موقــع خــاص بالترجمــة تابــع للمنصــة.

شــكرًا لثقتكــم بالمنصــة، ولدعمكــم ألنشــطتها، ولرســائل النصــح والمشــاركة والتفاعــل. مــا زلنــا نطمــح 
بالمزيــد مــن العطــاء، والعديــد مــن المشــاريع حتــى يكــون هنــاك محتــوى عربــي مفيــد ويترجــم للغــات 

األخــرى بمشــيئة اللــه.
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الركيزة األولى:

ُتعد الحوكمة أمًرا ضرورًيا للنجاح المؤسسي وتتطلب عالقة 

منفتحة وموثوقة بين المجلس واإلدارة والتدقيق الداخلي.

- تحتاج جميع المؤسسات إلى الحوكمة، إذا ارادت مواصلة 

النجاح وتحقيق أهدافها.

يخدم  كان  إذا  إال  المؤسسي  النجاح  استدامة  يمكن  ال   -

مصالح جميع األطراف المعنية الداخلية والخارجية.

- ُتمارس الحوكمة من خالل عمليات وهياكل مختلفة بهدف 

تعزيز الشفافية والمساءلة واإلنصاف والحفاظ على تحقيق 

توازن سليم بين مصالح جميع األطراف المعنية.

- تتطلب الحوكمة ثقافة أخالقية منفتحة.

الركيزة الثانية:

التدقيق الداخلي ال غنى عنه للحوكمة ويعزز الثقة والشفافية 

والمساءلة.

- تستفيد جميع المؤسسات من التدقيق الداخلي.

- تتزايد أهمية التدقيق الداخلي مع نمو المؤسسات وتطورها 

وتعقدها وتناميها بدرجة أكبر وسعًيا نحو التغيير اإليجابي.

- التدقيق الداخلي أمر ضروري للمؤسسات التي تسعى إلى 

المساهمة في الرفاه االقتصادي واالجتماعي ويشمل هذا
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ركائز الحوكمة الرشيدة

على سبيل المثال ال الحصر:  الدوائر الحكومية والمؤسسات 

في  الراغبة  والشركات  العامة  المساهمة  وشركات  المالية 

والمرافق  الرأسمالية  األسواق  في  األهلية  على  الحصول 

العامة )المياة والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية وغيرها(

الركيزة الثالثة:

اإليجابي  والتغيير  النجاح  في  الداخلي  التدقيق  يساهم 

واالبتكار من خالل تقديم الضمان والرؤية والمشورة.

الممارسات  أمام  قوًيا  تحدًيا  الداخلي  التدقيق  يوفر   -

خالل  من  واالبتكار  اإليجابي  التغيير  على  ويحفز  المؤسسية 

تقديم رؤى حول الحوكمة والمخاطر والرقابة 

والمشورة  الرؤية  توفير  على  األقدر  هو  الداخلي  التدقيق   -

العميق  والفهم  والموضوعية  اإلستقاللية  بين  الجمع  عند 

للمنظمة وحوكمتها وبيئة عملها باالبتعاد عن قوة البيانات.

خالل  من  اإلبداعي  التفكير  على  الداخلي  التدقيق  يشجع   -

وتبني  المهنة  على  تطرأ  التي  بالتطورات  فعال  وعي  بناء 

الممارسات الرائدة في المجال 

- يحفز التدقيق الداخلي الثقة المؤسسية ويمكن من اتخاذ 

بفاعلية  يتعلق  فيما  ضمانات  توفير  طريق  عن  كفء  قرار 

الحوكمة والمخاطر والرقابة

منصة الدعم العاملي
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الركيزة الرابعة:

بين  المواءمة  عند  فعالية  أكثر  الداخلي  التدقيق  يكون 

مستوى موارده وكفاءته وهيكله واالستراتيجية المؤسسية 

واتباعه لمعايير معهد المدققين الداخليين.

- يتحمل المدققون الداخليون المسؤولية المهنية لتحسين 

التعلم  خالل  من  وجودتها  وفعاليتها  خدماتهم  كفاءة 

والتطوير المستمرين.

ونشره  الداخلي  التدقيق  موارد  توفير  بين  المواءمة  يجب   -

بكفاءة وفعالية وبين اإلستراتيجية المؤسسية لتعظيم التأثير 

اإليجابي على النجاح المؤسسي.

- ينبغي أن يكون لدى الرئيس التنفيذي فهم شامل لمعايير 

التدقيق  في  تبنيها  يضمن  وأن  الداخليين  المدققين  معهد 

الداخلي.

- يمكن تعزيز مصداقية التدقيق الداخلي وموثوقيته بدرجة 

كبيرة من خالل المراجعة والتحسين المستمرين.

الركيزة الخامسة:

يسهم التدقيق الداخلي في تحقيق أقصى قدٍر من القيمة 

والفرص  للمخاطر  ومراعيًا  وموضوعيًا  صلة  ذا  يكون  عندما 

ومعنيًا بالمستقبل.

على  البقاء  على  القدرة  الداخلي  التدقيق  يدعم  أن  يجب   -

لها من خالل  الحماية  وتوفير  القيمة  الطويل وخلق  المدى 

تحقيق توازن مناسب بين خدمات الضمان واالستشارة التي 

العمل;  بيئة  المؤسسية وتعكس  االستراتيجية  تتماشى مع 

وذلك حتى يصبح التدقيق الداخلي ذا صلة بالموضوع.

- يمكن ضمان موضوعية المدققين الداخليين من خالل نهج 

منظم ومنضبط خال من التحيز والتأثير غير المبرر.

خالل  من  اإلدارة  تمكين  على  الداخلي  التدقيق  يعمل   -

اإلبالغ الموجز بالتقييمات المرتكزة على المخاطر والمصاحبة 

استعداد  تختبر  والتي  والمستقبلية  الراهنة  لألوضاع 

المؤسسة لمحفزات النجاح ومثبطاته

المؤسسية  القيمة  في  ايجابًيا  الداخلي  التدقيق  يسهم   -

مصداقية  ذات  ومشورته  ورؤيته  ضماناته  تكون  عندما 

وموثوقة ويتم إبالغها بشكل جيد ويسهل قبولها من جانب 

اإلدارة.

الركيزة السادسة:

يتعين أن يكون التدقيق الداخلي مجردًا من التأثير غير المبرر 

عملية  بصورة  التقارير  بتقديم  استقالليته  إثبات  عن  فضاًل 

لمجلس اإلدارة.

للحوكمة  فعال  نظام  تصميم  عن  مسؤولة  اإلدارة  تكون   -

والمخاطر والمراقبة وتشغيله

نظام  تقييم تصميم  الداخلي مسؤواًل عن  التدقيق  يكون   -

الحوكمة والمخاطر والمراقبة  وتقييم كفاءته وفعاليته.

- يتطلب التدقيق الداخلي كما ينص ميثاقه، الوصول الكامل 

والحر وغير المقيد ألي وظيفة أو نشاط خاضع للمراجعة، وال 

يجوز اعتبار أي مهمة تنظيمية أو نشاط خارج نطاقه.

بصورة  تقارير  تقديم  الداخلي  التدقيق  رئيس  علي  يجب   -

التدقيق الداخلي فرصة للوفاء  عملية لمجلس اإلدارة لمنح 

بإلتزاماته واإلقرار به بصفته صوًتا موثوًقا.

https://global.theiia.org/translations/
PublicDocuments/global-advocacy-platform-
pillars-of-good-governance-arabic.pdf

https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/global-advocacy-platform-pillars-of-good-governance-arabic.pdf
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/global-advocacy-platform-pillars-of-good-governance-arabic.pdf
https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/global-advocacy-platform-pillars-of-good-governance-arabic.pdf


دور المراجع الداخلي في الحوكمة
إعداد:  أفنان العمري

المال  أجندة  في  خاصة  أهمية  الحوكمة  تتبوأ 

من  به  تعود  لما  الراهن،  الوقت  في  واألعمال 

أهمية  برزت  وقد  واالقتصاد،  الشركات  على  نفع 

األزمة  أطاحت  عندما  األخيرة  اآلونة  في  الحوكمة 

الدول  من  كبير  عدد  باقتصاديات  العالمية  المالية 

المتقدمة والنامية.

وبالرغم من ذلك، فإن بعض مفاهيم الحوكمة اليزال مبهمًا 

للمجتمع. لهذا السبب نقدم لكم هذه السلسة من مفاهيم 

الحوكمة ودور المراجع الداخلي في منهجية الحوكمة.

االقتصادية  األدبيات  إجماع في  يوجد  ال  الحوكمة:  تعريف 

مؤسسة  فتعرفها  الحوكمة،  لمصطلح  موحد  تعريف  على 

التمويل الدولي )IFC(  بأنها: النظام الذي يتم من خالله إدارة 

سوق  هيئة  تعرفها  كما  أعمالها”   في  والتحكم  الشركات 

وتوجيهها  الشركة  لقيادة  “قواعد  بأنها  السعودية  المال 

آليات لتنظيم العالقات المختلفة بين مجلس  تشتمل على 

اإلدارة والمدراء التنفيذيين والمساهمين واصحاب المصالح، 

اتخاذ  عملية  لتسهيل  خاصة  وإجراءات  قواعد  بوضع  وذلك 

القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض 

وتحقيق  المصالح  وأصحاب  المساهمين  حقوق  حماية 

العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة األعمال.

أهداف الحوكمة

لحوكمة  فعال  قانوني  إطار  وضع  إلى  الحوكمة  تهدف 

الشركة، وتهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:

ممارسة  وتيسير  الشركة  في  المساهمين  دور  تفعيل   -

حقوقهم.

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  إختصاصات  بيان   -

ومسؤلياتهما.

- تفعيل دور مجلس اإلدارة واللجان وتطوير كفاءاتها لتعزيز 

آليات اتخاذ القرار في الشركة.

المالية  السوق  في  والعدالة  والنزاهة  الشفافية  تحقيق   -

وتعامالتها وبيئة األعمال وتعزيز بيئة اإلفصاح فيها.

تعارض  حاالت  للتعامل مع  ومتوازنة  فعالة  أدوات  توفير   -

المصالح.

- تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة

المصالح ومراعاة  للتعامل مع أصحاب  العام  - وضع اإلطار 

حقوقهم.

األدوات  وتوفير  الشركات  على  اإلشراف  كفاءة  زيادة   -

الالزمة لذلك.

على  وحثها  المهني  السلوك  بمفهوم  الشركات  توعية   -

تبنيه وتطويره بما يالئم طبيعتها.

ضوابط الحوكمة 

هناك إجماع على أن التطبيق السليم لحوكمة الشركات من 

عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى نضج مجموعتين 

من الضوابط:

الضوابط الخارجية: البيئة االقتصادية العامة ومناخ األعمال 

العام  المناخ  إلى  الخارجية  الضوابط  تشير  الدولة:  في 

المثال  سبيل  على  يشمل  الذي  الدولة،  في  لالستثمار 

هيئة  قوانين  مثل  االقتصادي،  للنشاط  المنظمة  القوانين 

المنافسة  تنظيم  وقوانين  الشركات،  ونظام  المال،  سوق 

ومنع الممارسات االحتكارية واإلفالس. 

وترجع أهمية الضوابط الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ 

القوانين والقواعد التي تضمن حسن إدارة الشركة.

الضوابط الداخلية: إجراءات الشركة الداخلية: تشير الضوابط 

اتخاذ  كيفية  تحدد  التي  واألسس  القواعد  إلى  الداخلية 

القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بين الجمعية العامة، 
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 ومجلس اإلدارة ، والمديرين التنفيذيين والتي يؤدي توافرها 

من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين 

مصالح هذه األطراف الثالثة.

المهنية  للمارسة  الدولية  المعايير  من   2110 المعيار  ينص 

الداخلي  التدقيق  الداخلي على “يجب على نشاط  للتدقيق 

التوصيات  وإقتراح  المؤسسة  في  الحوكمة  عمليات  تقييم 

بما  المؤسسة  في  الحوكمة  أساليب  لتحسين  المناسبة 

يكفل تحقيق األهداف التالية: 

- اتخاض قرارات استراتيجية وتشغيلية.

- اإلشراف على عمليات إدارة المخاطر والرقابة.

- تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في المؤسسة.

مستوى  على  والمساءلة  األداء  إدارة  فاعلية  ضمان   -

المؤسسة ككل.

الجهات  إلى  والرقابة  المخاطر  حول  المعلومات  إبالغ   -

المناسبة في المؤسسة.

اإلدارة  مجلس  بين  المعلومات  وتبادل  األنشطة  تنسيق   -

والمدققين الخارجيين والداخليين ومقدمي خدمات التأكيد  

األخرين واإلدارة.

يقوم الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية بدراسة ما إذا كانت 

تغطي  الحالية  الداخلي(  )التدقيق  الداخلية  المراجعة  خطة 

عمليات الحوكمة في المؤسسة وتعالج المخاطر المتعلقة 

من  كمجموعة  تتواجد  ال  الحوكمة  بأن  العلم  مع  هذا  بها. 

العمليات والهياكل المستقلة بل إن الحوكمة وإدارة المخاطر 

والرقابة الداخلية متصلة فيما بينها.

لتعزيز الحوكمة فإنه يجب وضع السياسات واإلجراءات لتحفيز 

للمؤسسة  النزاهة  وقيم  أخالقيات  مع  اإليجابي  السلوك 

السلوك  إلى  الوصول  لتحقيق  هام وضروري  عامل  وهناك 

المنسجم مع القيم عن طريق وضع وفرض خطوط واضحة 

من المساءلة وذلك لتحميل األشخاص مسؤولية أعمالهم 

وتحفيزهم على القيام بها بالشكل الصحيح. وتعتبر إرشادات 

قواعد السلوك الوظيفي أداة هامة في غرس األخالقيات 

وتعزيز قيم النزاهة.
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- 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

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


يجتمع المراجعون الداخليون من جميع أنحاء العالم في جنوب كاليفورنيا في الفترة من 7 – 10 يوليو 2019 الكتساب وجهات نظر 

ورؤى جديدة وأفضل الممارسات ذات الصلة بجميع المستويات والصناعات وعالقتها بالمراجعة الداخلية.

مع موضوع “A Vibe All Its Own” ، سيقدم المؤتمر الدولي IIA 2019 برنامًجا يتناول القضايا التي تؤثر في المهنة في الوقت 

المناسب. عالوة على كسب ساعات تعليم مستمر، سيتاح للحضور الفرصة للتواصل مع زمالء المهنة من البلدان األخرى ، وتبادل 

األفكار والتحديات والحلول ، واالستماع من القادة العالميين حول الموضوعات التي تنطبق على جميع المجاالت.

كما أعلن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين بأن المؤتمر الدولي 2019 وألول مرة سيكون متاًحا عبر اإلنترنت من خالل البث 

المباشر! المزيد من التفاصيل عبر الرابط :

https://ic.globaliia.org/Pages/Live-Streaming.aspx

التسجيل في البث المباشر للمؤتمر:

 https://bit.ly/2KKwkGP

البث المباشر يتيح للحضور:

الوصول إلى جميع المحاضرات العامة الستة

المشاركة في الجانب التفاعلي من الجلسات

حضور سبعة من أكثر الدورات المطلوبة

االطالع على أحدث الموضوعات الساخنة المقدمة في المؤتمر

كسب ما يصل إلى 17.4 ساعة تعليم مستمر

IC2019@executive vents.com :وباإلمكان التواصل مع المنظمين حول اإلقامة أو التأشيرات أو الحدث، على البريد االلكتروني

رابط الموقع المخصص للحدث:

https://ic.globaliia.org/
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المؤتمر الدولي للمراجعة الداخلية

https://ic.globaliia.org/Pages/Live-Streaming.aspx
https://ic.globaliia.org/Pages/Live-Streaming.aspx
https://na.theiia.org/training/pages/event-registration.aspx?site=iia2011SP&webcode=EventRegFees&RegPath=EventRegFees&LoginRequired=yes&REg_evt_key=a0f95b03-5fa3-410e-a2d7-2bb20d0c4557&WizardStep=71ac57cd-a65d-4667-980d-38711eeff393
https://na.theiia.org/training/pages/event-registration.aspx?site=iia2011SP&webcode=EventRegFees&RegPath=EventRegFees&LoginRequired=yes&REg_evt_key=a0f95b03-5fa3-410e-a2d7-2bb20d0c4557&WizardStep=71ac57cd-a65d-4667-980d-38711eeff393
https://ic.globaliia.org


مواقع التواصل اإلجتماعي
التواصل  مواقع  منصات  عبر  متواجدة  الشركات  غالبية 

نشر  في  استخدامها  يمكن  أنه  يعني  مما  اإلجتماعي 

موظفين  أو  عمالء  قبل  من  وسلبية  مغلوطة  معلومات 

الموظفين  أحد  يقوم  قد  أو  وحاقدين  مستائين  افراد  أو 

أو  الشركة  باإلفصاح سهًوا عن معلومات قد تضر بسمعة 

باإلفصاح عن معلومات سرية.
دور المراجع الداخلي

المطبقة  الضوابط  بفعالية  مستقل  بتقييم  اإلدارة  تزويد 

بالشركة باإلضافة  الخاصة  التواصل اإلجتماعي  على مواقع 

الى تدقيق سياسات مواقع التواصل اإلجتماعي وإجراءاتها  

واستعراض مدى كفاية التدريب ألجل التوعية باستخدامها 

والمعلومات التي يمكن نشرها وإجراء مسح لها لتحديد ما 

يمكن نشره من معلومات تخص المؤسسة.

الحوسبة السحابية
شبكة  على  إليها  والوصول  والبرامج  البيانات  تخزين  تعني 

للحاسوب  الصلبة  األقراص  على  تخزينها  من  بداًل  اإلنترنت 

داخل غرفة البيانات المخصصة في موقع الشركة.

دور المراجع الداخلي 
ينبغي على المراجع الداخلي فهم التقنيات والعمليات التي 

تستند إليها الحوسبة السحابية، فضاًل عن العمليات والمعايير 

المعقدة المستخدمة في تقييم أداء مزود الخدمة. كذلك 

ينبغي عليه أن يفهم متطلبات شركته التعاقدية والتشغيلية 

والتنظيمية التي قد تتأثر. كما يمكنه تحديد ما إذا كان مزود 

البيانات  بأمن  الخاصة  الشركة  لمتطلبات  مستوٍف  الخدمة 

وتحليل/تقييم إجراءاته. كما يمكنه مراجعة اتفاقية مستوى 

الخدمة SLA لضمان حق المؤسسة في التدقيق على مزود 

علميات  بعض  وإجراء  السحابية  الخدمة  واستخدام  الخدمة 

التدقيق المحدودة. كما ينبغى عليه اإلستفسار عن موقع 
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 المخاطر الناشئة لتقنية

المعلومات
تحديات جديدة في إنتظار المدققين الداخليين

المصدر: مجلة المدقق الداخلي- الشرق األوسط

دولة  في  حفظها  من  المحتملة  والمخاطر  البيانات  حفظ 

أخرى ، كما ينبغي عليه التأكد من أن مزود الخدمة بمقدورة 

الوفاء بمتطلبات النمو المتوقع للمؤسسة.

األمن الحاسوبي
غالبية  يرى  الحاسوبي،  تواتر حوادث األمن  تزايد معدل  مع 

الرؤساء التنفيذيين للتدقيق أن تعزيز أمن البيانات واإللتزام 

البيانات  خصوصية  لتحسين  الالزمة  العمل  بالمعايير/أطر 

تتابع  أن  المؤسسات  وعلى  القصوى،  أولوياتهم  من ضمن 

الوقوع  تتجنب  لكي  الحاسوبية  التهديدات  شتى  بإستمرار 

ضحية لهذة الهجمات .
دور المراجع الداخلي

قابليتها  مدى  وفحص  الشبكة  في  األمنية  الثغرات  مسح 

لإلختراق، ومراجعة تصميم البنية التحتية للشبكة، واستعراض 

آخر حوادث اإلختراق األمني، وتنفيذ بعض الفحوصات لضمان 

مرونة وفعالية خطة إدارة األزمات في المؤسسة.

الحوسبة النقالة

و  المحمولة  الكمبيوتر  وأجهزة  الذكية  الهواتف  أصبحت 

PDAsو محركات أقراص USB والكاميرات الرقمية وأجهزة 

البيانات  نقل  وأجهزة  الالسلكية  الترددات  على  التعرف 

تقنية  بنية  من  يتجزأ  ال  جزء  وغيرها  الحمراء  تحت  باألشعة 

المعلومات، وقد تحتوي هذه األجهزة على معلومات سرية 

ومعلومات  مهنية  وأسرار  فكرية  حقوق  على  أو  بالشركة 

تخضع للمراقبة القانونية.
دور المراجع الداخلي

وربطها  األجهزة  هذه  باستخدام  المرتبطة  المخاطر  دراسة 

اليها  وتصل  تخزنها  التي  المعلومات  حساسية  بمستوى 

هذه األجهزة، والعمليات التي تعالجها من منظور األعمال 

والقوانين واللوائح، كما يمكنه تدقيق مخزون هذه األجهزة 

والمفقودة،  المسروقة  األجهزة  إدارة  كيفية  واستعراض  

المفقودة،  لألجهزة  المقررة  الضوابط  تطبيق  من  والتأكد 

ومراجعة آلية تصنيف المعلومات التي يمكن تخزينها عليها، 

والتأكد من عدم تخزين معلومات المؤسسة الحساسة على 

األجهزة النقالة أو تشفيرها بطريقة آمنة.
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هناء بنت علي الغامدي

 ترويض املخاطر
ضرورة للمستقبل والحاضر 

قبل ترويضها يجب أن نعلم ما هي المخاطر: وهي أي حدث 

يعرض تحقيق األهداف ويولد سيناريو مختلف وغير مرغوب 

والتقنية  والمالية  والتشغيل  الحوكمة  إجراءات  وتعيق  فيه 

او  ترتفع  قد  ومخاطر  خطر  تعتبر  المجاالت  من  وغيرها 

تنخفض في خطورتها ولكنها خطر ..

وعلم إدارة المخاطر هو علم انطلق من معاني إنسانية مثل 

)الخوف , الحذر , التوجس والترقب .. وغيرها( وهي العملية 

التي يمكن من خاللها التوصل لمنع أو تقليل اآلثار المترتبة 

على األحداث التي تعترض طريق أي مشروع أو برنامج يواجه 

المنشأة , وكذلك العمل على عدم تكرار حدوثها مستقباًل 

وتوفير الموارد الالزمة لذلك . كما تجدر اإلشارة إلى وجود 

وتعتبر  المخاطر  وجود  على  مؤثرة  وعوامل  مزعجة  حقائق 

وطبيعة  )حجم  مثل  عثرة  تكون  وغالبا  منها  حيوًيا  جزءًا 

وحجم   , البشرية  الموارد  في  وانسحابات  نقص   , المشروع 

وتنوع الموارد المالية , توافق أصحاب المصلحة وأثره على 

المشروع , تغير في بعض القوانين واللوائح .. وغيرها(.

 كذلك ال نغفل قاعدة مهمة وهي أن هناك أنماط من البشر 

مثل ما هناك أنماط للمخاطر ..

يتم تصميمها  أن  إلي  المخاطر ستحتاج دوًما  فالتعامل مع 

برنامج  أو  مشروع  أو  عملية  كل  ظروف  تناسب  بحيث 

مخاطر  منها  وتنشأ  رصدها  يجب  رئيسية  مخاطر  فهناك 

فرعية جميعها تهدد المشروع أو المنشأة وتمنع تحقيقها 

ألهداف المنشأة اإلستراتيجية .. كذلك يجب أن ُتسند هذه 

بأنماط معينة  المهمة إلى األشخاص المناسبين ويتمتعون 

وبالشك  متزنة  هادئة  وبطريقة  واسعة  آلفاق  بالتفكير 

اإليجابي لرصد كافة اإلحتماالت التي يمكن أن تجمع جميع 

المخاطر وتمكنهم من وضع اإلجراءات والخطط والترتيبات 

المناسبة لتلك المخاطر التي يمكن أن تواجههم أو مقدر لها 

إحتمالية الوقوع مستقباًل.

وهنا تستحضرني إستراتيجية النعامة أو الدجاجة ..

وهو تشبيه ظريف ألنماط البشر في التعامل مع المخاطر.. 

في  رأسه  يدس  المخاطر  وجود  حين  كالنعامة:  فبعضهم 

األرض، ويظن أنه يتجاهلها واألعراض عنها ستختفي لوحدها 

أًيا كان مستواها .. وبعضهم األخر تجده كالدجاجة: بصوتها 

تعليمات  ويصدر  وهناك  هنا  العشوائية  وحركتها  المزعج 

فوضوية غير محسوبة وينشر القلق في كل زاوية.

إن عملية ترويض المخاطر هي عملية منطقية تراتبية, تمضي 

من خطوة إلى خطوة للوصول إلى  بر األمان وحتى نستوثق 

منها يحسن بنا أن نعمل وفق إطار عام إلدارة هذه المخاطر.

وهذا اإلطار له عدة مراحل تبدأ من )تحديد الخطر، تحليله، 

تقييمه، والتحكم به ومعالجته وأخيًرا هل نجحت المعالجة أو 

ال( وتأتي هذه المراحل بإشراف ومتابعة ومراقبة ومراجعة 

“ال يمتطي المجَد من لم يركِب الخطرا وال 
ينال الُعا من قدَم الحذرا”
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وال نغفل االتصاالت واالستشارات والمشاورات ..

وحقيقًة إن من أجل بل وأفضل الممارسات عملية القياس 

المرجعية”  “المقارنة  عليها  يطلق  وما  المستمر  والتقييم 

تستخدمها  والتي  المعاصرة  التطبيقات  من  تعد  حيث 

المستخدمة  األدوات  كأحد  الرائدة  والمنشأت  المؤسسات 

لتطوير وتحسين األداء للوصول إلى الريادة في المجال سواء 

المراجعات  استراتيجيات  يمكنك في  غيرها حيث  او  مخاطر 

التجارب  في  بالنظر  أفقك  من  تزيد  أن  المرجعية  والمقارنة 

المتشابهة لمجالك لدى المنظمات األخرى  .. وهذا سيتيح 

التنبو لزوايا نظر جديدة ومختلفة تساهم في ترويضك  لك 

لمخاطر منشأتك أو إجراءاتك ..

.. هناك وسيلة  الكبرى  المخاطر  للتعافي وترويض   ,, وأخيًرا 

من  وذلك  الخطر  ..إدارة  وهي  الترويض  وسائل  من  مهمة 

خالل عدة مراحل )التحضير والتهيئة , تشكيل الفريق , تحديد 

الخطر , التقييم , وضع الخطط , األولوية واألهمية , المعالجة, 

التدريب والتنمية المهنية , التقييم النهائي( وهناك ممارسة 

ذكية في هذا الجانب وهي “اليحدث كثيًرا أن يكون مصدر 

المخاطر من جهة معينة بذاتها، ولكن قد يكون من الحكمة 

وتوفير الجهود والوارد أن نقوم بعد رصد المخاطر باكتشاف 

مصدر هذه المخاطر األكثر تأثيًرا، ثم نقوم بمحاولة التحكم 

بالمصدر األكثر توليًدا للمخاطر وبهذا نكون قد طبقنا قاعدة 

واألعمال  المهام  من   20 بأن  تقول  التي   )80/20( باريتو 

تحقق 80 من النتائج .. 

إضاءة .. قبول المخاطرة يقترن بإجراءين 
رئيسيين: الوقاية والمعالجة .. فا تغفل 

عنهما. “”



 دعم هدف
شهادة  على  الحاصلين  يدعم  الذي  اإلحترافية  المهنية  الشهادات  برنامج  “هدف”  البشرية  الموارد  تنمية  صندوق  أطلق 

المدقق الداخلي المعتمد CIA وذلك بتعويض لتكاليف اإلختبارات بحد أقصى 4643 ريال و تعويض  لتكاليف التدريب بحد 

أقصى 3357 ريال. أي انه يتم تعويض المستفيد بالتكاليف التي تم دفعها من قبله لإلختبارات و للتدريب بشرط أنها ال تتجاوز 

القيمة المحدده من الصندوق حيث يطلب من المستفيد ارفاق ايصاالت الدفع كشرط للتعويض. ايًضا يشترط أن يكون تم 

الحصول على الشهادة بعد مايو 2016. 

 آلية البرنامج:

        أن يكون المستفيد مواطن أو مواطنة، سواء كان عاماًل في القطاع العام أو الخاص، أو باحثًا عن عمل.

        أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

        الحد األقصى للحصول على دعم التكاليف من »هدف« لشهادتين فقط للفرد الواحد.

        أن تكون الشهادة الحاصل عليها المتقدم صالحة وغير منتهية.

 آلية التقديم

         إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل »طاقات«، ثم تقديم الطلب من خالل الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات 

        المهنية اإلحترافية

ضه، وإقرار بعدم قيام         توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة من خالل »هدف« أو من ُيفوِّ

        جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

        رفع المطالبة من خالل النظام، مرفقًا بها صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد.

        تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الرقم الدولي لحسابه المصرفي )آيبان(.

لمزيد من المعلومات: 

bc=2?دعم_الشهادات_المهنية_االحترافية/https://www.hrdf.org.sa/Program/401
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للحاصلين على شهادة المدقق الداخلي المعتمد



ترجمة: أمجاد الشيباني
مراجعة: إكرام فالته

اإلحتيال والمراجعة الداخلية
تأكيد الرقابة على اإلحتيال 

أمر أساسي للنجاح

13

والفساد  اإلحتيال  بسبب  الدوالرات  مليارات  ُتفقد  عام  كل 

مما أدى إلى إنعدام الكفاءة و توقف المشاريع والتحديات 

المالية وفشل المنظمات, وفي الحاالت القصوى الكوارث 

اإلنسانية. غالًبا ما يحدث اإلحتيال بسبب ضعف نظام الرقابة 

والحوكمة التي تحد من عمليات المنظمة. 

داخلية  رقابة  إجراءات  المنظمات  لدى  يكون  أن  يجب  لذا 

قوية للحد من مخاطر اإلحتيال ، ودور المراجعة الداخلية هنا 

هو تقييم هذه الضوابط. 

حقائق اإلحتيال األساسية
يمكن تعريف اإلحتيال بأنه أي عمل غير قانوني يتميز بالخداع 

على  تعتمد  ال  األعمال  هذه  الثقة.  انتهاك  أو  اإلخفاء  أو 

قبل   من  اإلحتيال  يرتكب  بينما  الجسدية  القوة  أو  العنف 

الممتلكات  أو  المال  على  للحصول  والمنظمات  األطراف 

أو الخدمات ؛ لتجنب الدفع أو فقدان الخدمات ؛ أو لتأمين 

المنفعة الشخصية أو األعمال التجارية. 

الينفرد اإلحتيال بنوع معين من أنواع الشركات فقد يحدث 

غير  المنظمات  ،وفي  والخاصة  العامة   الشركات  في 

الربحية  والتي تسعى إلى المساهمة في الرفاه اإلقتصادي  

المؤسسات  الحكومية والمالية،  الدوائر  ، مثل  واإلجتماعي 

والتعليم  والكهرباء  )المياه  والخاصة  العامة  ،والمرافق 

إلرتكاب   الفرصة  فإن  وبإختصار،  وغيرها(.  الصحية  والرعاية 

عمليات احتيال موجودة في كل مكان.

اإلحتيال  خطر  مع  المؤسسات  تعامل  كيفية  تتأثر  قد 

باإلختصاص القانوني وتقييم المنظمة للمخاطر ورغبتها.

 يمكن أن يؤدي اإلحتيال في كثير من األحيان إلى التقاضي 

والطرد  واسترداد األصول. لذلك من الضروري أن يتم إجراء 

لتقليل  مناسب  بشكل  مؤهلين  أفراد  قبل  من  تحقيق  أي 

تقويض  في  بالخطأ  إتهامهم  أو  للخطر  األدلة  تعرض  خطر 

اإلجراءات القانونية المحتملة.

الداخليين  المدققين  لمعهد  الدولية  المعايير  مع  تماشيًا 

للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية بشأن الكفاءة )المعيار 

A2.1210( ، يجب أن يكون لدى المراجعين الداخليين معرفة 

كافية لتقييم مخاطر اإلحتيال وطريقة إدارة المنظمة لها.

وجهة نظر معهد المراجعين الداخليين
يقدم  وموضوعي،  مستقل  نشاط  هو  الداخلي  التدقيق 

قيمة  إضافة  إلى  تهدف  استشارية  وخدمات  تأكيدات 

عن  الكشف  دورها  ويشمل  المؤسسة.  عمليات  وتحسين 

المخاطر  تلك  ومعالجة  ومراقبتها  ومنعها  اإلحتيال  مخاطر 

في عمليات التدقيق والتحقيقات.

يجب أن يؤخذ باإلعتبار المكان الذي يوجد به مخاطر اإلحتيال 

من  معها  للتعامل  المناسبة  الطريقة  و  المؤسسة  داخل 

خالل مراجعة ضوابط ذلك المجال ، وتقييم  إمكانية حدوث 

)المعيار  اإلحتيال  لمخاطر  المنظمة  إدارة  وكيفية  اإلحتيال 

التدقيق.  وتخطيط   ، المخاطر  تقييم  A2.2120(  من خالل 
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ليس من مسؤولية المراجعة الداخلية المباشرة، منع حدوث عمليات اإلحتيال 

داخل المؤسسة. هذه مسؤولية اإلدارة كخط الدفاع األول. 

ال ينبغي أن يتوقع من المراجع الداخلي أن يتمتع بخبرة الشخص الذي تتمثل 

إجراء مثل هذه  التحقيق في اإلحتيال. من األفضل  مسؤوليته األساسية في 

التحقيقات من قبل ذوي الخبرة للقيام بهذه المهام.

لتحديد  البيانات  مجموعات  لتحليل  خبرته  الداخلي  المراجع  يستخدم  أن  يجب 

التمويل.  استخدام  وإساءة  اإلحتيال  إلى  تشير  قد  التي  واألنماط  اإلتجاهات 

في حالة عدم توفر الخبرة داخل فريق المراجعة الداخلية، يجب على المنظمة 

التفكير في توظيف أو إشراك الموارد ذات المعرفة أو الخبرة كافية.

يجب أن يكون لدى المنظمة خطة مناسبة لمكافحة اإلحتيال تحدد السياسات 

الداخلية  المراجعة  دور  الخطة  توضح  أن  يجب  التحقيق.  ومنهجيات  الرئيسية 

عندما يكون هناك احتيال مشتبه فيه وفشل السيطرة عليه. 

كافية  معرفة  الداخلية  المراجعة  لدى  يكون  أن  يجب   ، التشغيلية  الناحية  من 

باإلحتيال:

      حدد األعالم الحمراء التي تشير إلى احتمال حدوث احتيال.

      فهم خصائص اإلحتيال والتقنيات المستخدمة إلرتكاب عمليات اإلحتيال 

      ومخططات وسيناريوهات اإلحتيال المختلفة.

      قيم مؤشرات اإلحتيال وقرر ما إذا كان من الضروري إتخاذ المزيد من 

      اإلجراءات أو ما إذا كان ينبغي التوصية بإجراء تحقيق.

      تقييم فعالية الضوابط لمنع أو اكتشاف اإلحتيال.

عند جمع األدلة اإللكترونية ، يجب أن توفر المراجعة الداخلية تأكيدًا بشأن ما إذا 

كان قد تم الوفاء بحقوق الوصول الضرورية والمتطلبات التشريعية. 

في حالة حدوث احتيال ، يجب أن يفهم المراجع الداخلي كيف فشلت أنظمة 

الرقابة وتحديد فرص التحسين كتوصيات . ينبغي أن يفكر في احتمال  حدوث 

أو اإلحتيال أو عدم اإلمتثال عبر المؤسسة وإعادة تقييم  المزيد من األخطاء 

تكلفة التأكيدات مقارنة بالمزايا المحتملة. 

تؤثر العديد من العوامل ، بما في ذلك الموارد المتاحة ، على كيفية استجابة 

المنظمات لإلحتيال. تتضمن بعض المنظمات آليات للتوعية باإلحتيال )استباقية( 

بعض  يقوم  وقد   ، الداخلية  المراجعة  نشاط  في  الفعل(  )رد  التجاوب  وآليات 

المراجعين الداخليين بالتحقيق في اإلحتيال.

يتمتع  أن  فينبغي   ، اإلحتيال  في  للتحقيق  مطلوًبا  الداخلي  التدقيق  كان  إذا 

المفاتيح األساسية
 يجــب أن يكــون لــدى المنظمــات إجــراءات
 رقابــة داخليــة قويــة للحــد مــن مخاطــر
 اإلحتيــال ، ودور المراجعــة الداخليــة هــو

تقييــم هــذه اإلجــراءات

----------------------------------

خطــة المنظمــة  لــدى  يكــون  أن   يجــب 
وكيفيــة اإلحتيــال  لمنــع   مناســبة 
مــن الحــد  يتيــح  ممــا  معــه،   التعامــل 
 وجــوده  وســرعة التعامــل معــه بفاعليــة.
حــال عليــه  التعــرف  علــى   ممايســاعد 
 وقوعــه ومــن ثــم إدارة الموقــف. و يجــب

الرقميــة البيانــات  هــذا  يشــمل  أن 

----------------------------------

التنفيــذي المديــر  ينظــر  أن   ينبغــي 
إدارة كيفيــة  فــي  الداخليــة   للمراجعــة 
 مخاطــر اإلحتيــال داخــل المنظمــة ويقيــم
بشــكل المخاطــر  لهــذه  تعرضهــا   مــدى 

دوري

----------------------------------

خطــة فــي  اإلحتيــال  خطــر  إدراج   يجــب 
لتقييــم تدقيــق  مهمــة  وكل   المراجعــة 
ــال ــة ضوابــط مكافحــة اإلحتي مــدى كفاي

----------------------------------

 يجــب علــى المراجعيــن الداخلييــن عــدم
تكــن لــم  مــا  اإلحتيــال  فــي   التحقيــق 
المحــددة والمهــارات  الخبــرة   لديهــم 
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واإلضطالع  التحقيق  إلجراء  الالزمة  والخبرات  بالمهارات  الداخلي  المراجع 

بمسؤولياته المهنية دون تعريض التحقيق واألدلة المرتبطة به للخطر.

المراجعين  على  يجب   ، لذلك  ؛  داخلي  التدقيق  مهمة  عادًة  ليس  التحقيق 

الداخليين ممارسة العناية المهنية الالزمة )المعيار 1220 ( من خالل النظر في 

المادية  األهمية  أو  والتعقيد  المشاركة  أهداف  لتحقيق  الالزم  العمل  مدى 

للقيام  أفضل  وضع  في  كانوا  إذا  ما  يقرروا  أن  يجب  الصلة.  ذات  األهمية  أو 

أو  داخلي  قانوني  بمستشار  اإلستعانة  عليهم  يتعين  كان  إذا  ما  أو  بالتحقيق 

موارد بشرية أو فاحصين احتيال معتمدين أو مؤهلين أو خبراء جنائيين رقميين 

أو خبرات قانونية وتحقيقية خارجية.

الخاتمة
ُيعد تهديد اإلحتيال أحد أكثر التحديات شيوعًا للحوكمة التي تواجهها المنظمات 

رقابة داخلية  إجراءات  إن وجود  الموقع.  أو  الصناعة  أو  الحجم  إلى  النظر  دون 

مناسبة تتضمن خطة استجابة مناسبة أمر أساسي لمكافحة اإلحتيال. المراجعة 

الداخلية تمتلك معرفة عميقة بنظام الرقابة الداخلية في المنظمة. يعتبر نهج 

التأكيدات المشترك هو المفتاح في هذا الصدد لفهم الثغرات الموجودة في 

نظام الرقابة التي تسمح بظهور اإلحتيال. من األفضل إجراء التحقيقات المتعلقة 

أن  للمنظمات  ينبغي  ال  المهام.  بهذه  للقيام  الخبرة  ذوي  قبل  من  باإلحتيال 

اإلحتيال.  التحقيق في  الداخلية  المراجعة  تتضمن مجموعة مهارات  أن  تتوقع 

بداًل من ذلك ، يجب أن تدعم المراجعة الداخلية جهود إدارة مكافحة اإلحتيال 

الداخلية  الضوابط  الالزمة على  التأكيد  توفير خدمات  المنظمة من خالل  في 

المصممة لكشف ومنع اإلحتيال. إذا كانت الظروف تتطلب المراجعة الداخلية 

المهنية  العناية  توخي  الداخليين  المراجعين  على  يجب   ، التحقيق  دور  لتولي 

الالزمة.

المصدر

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pub-

lic%20Documents/Fraud-and-Internal-Audit.pdf

خمسة أسئلة

 إدارة مخاطــر اإلحتيــال أمــر تواجهــه كل
 منظمــة. يمكــن أن تســاعد هيئات اإلدارة
التنفيذيــة فــي توضيــح األدوار  واإلدارة 
فــي بمــا   ، اإلحتيــال  مخاطــر  إدارة   فــي 

 .ذلــك دور المراجعــة الداخليــة
 فيمــا يلــي خمســة أســئلة أساســية ينبغي

:أن يطرحهــا مجلس اإلدارة

 هــل لــدى المنظمــة خطــة للتعامــل مــع
 اإلحتيــال تحــدد السياســات الرئيســية

ومنهجيات التحقيق؟

 مــن الــذي يجــري التحقيــق فــي اإلحتيــال
داخــل المنظمــة؟

هــي الداخليــة  المراجعــة  مهمــة   هــل 
اإلحتيــال مخاطــر  وجــود  مــكان   تحديــد 
 ، وهــل تقــوم بمراجعــة أنظمــة الرقابــة

المناطــق؟ هــذه  فــي 

 عنــد حــدوث عمليــة احتيــال ، هــل يبحــث
 التدقيــق الداخلــي لفهــم كيفيــة فشــل
أنظمــة الرقابــة  وكيــف يمكــن تحســينها؟

 هــل المراجعــة الداخلية مكلفــة بالتحقيق
 فــي اإلحتيــال ، وإذا كان األمــر كذلــك ،
 فهــل تمتلــك المهــارات المناســبة إلجــراء

مثــل هــذه التحقيقــات؟

ال ينبغي للمنظمات أن تتوقع من 

المراجع الداخلي أن يمتلك مهارات 

التحقيق في اإلحتيال. ولكن تدعم 

المراجعة الداخلية جهود إدارة مكافحة 

اإلحتيال في المنظمة وذلك بتزويدها 

بالخدمات التأكيدية الازمة على أنظمة 

الرقابة الداخلية المصممة لكشف ومنع 

اإلحتيال.

https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Fraud-and-Internal-Audit.pdf
https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Fraud-and-Internal-Audit.pdf
https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Public%20Documents/Fraud-and-Internal-Audit.pdf
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 لماذا أختار مهنة المراجعة
كمهنة مستقبلية لي ؟

مهنة على المسار السريع 
بســبب مشــاركتهم وفهمهــم لعمليــات المنظمــة مــن البدايــة، يتمتــع المراجعــون الداخليــون باالمتيــاز للتواصــل والتفاعــل مــع 
اإلدارة العليــا بانتظــام لإلبــالغ عــن النتائــج وتقديــم التوصيــات للتحســين. باإلضافــة إلــى معرفتهــم بجميع األنظمة والسياســات 
ــا بــه  واإلجــراءات فــي المنظمــة، وكذلــك لطبيعــة العمليــات وارتباطهــا مــع بعضهــا البعــض، ممــا يجعلهــم مستشــاًرا موثوًق
مــع قاعــدة معرفيــة ال تقــدر بثمــن. غالبــًا مــا يتــم اختيارهــم للترقيــة إلــى المناصــب اإلداريــة بســبب فهمهــم المؤسســي الفريــد 

ومصداقيتهــم.

الطلب المستقبلي
الطلب في السوق العالمية والمحلية للمراجعين الداخليين يتجاوز بكثير العرض المهني. حيث يعد الطلب على المراجعين 

الداخليين اليوم غير مسبوق ، ومن المتوقع أن يزداد سنويًا مع استمرار الشركات العامة والخاصة والجهات الحكومية في 
توسيع احتياجاتها من المراجعة استجابة إلصالحات وتوجهات الجهات العليا.

رواتب تقريبية لموظفي المراجعة الداخلية
نشرت مؤخرًا شركة Coopr Fitch دراسة الرواتب في المملكة لعام 2018، وجاء فيما يخص وظائف المراجعة الداخلية :

تبــدأ رواتــب مراجــع داخلــي )Part Qualified( مــن 8000 ريــال إلــى 12000 ريــال وتصــل إلــى 25000 ريــال عنــد وجــود خبــرة 5 
ســنوات.

وتبــدأ رواتــب مديــر المراجعــة الداخليــة )خبــرة  2-5 ســنوات(   مــن 20000 ريــال إلــى 25000 ريــال  وتصــل إلــى 35000 ريــال مــع 
وجــود خبــرة أكثــر مــن 7 ســنوات.

تبــدأ رواتــب مديــر عــام المراجعــة الداخليــة )خبــرة 5-7 ســنوات( مــن 30000 ريــال إلــى 40000 ريــال وتصــل إلــى أكثــر مــن  45000 
ريــال عنــد وجــود خبــرة أكثــر مــن 10 ســنوات.

وتبدأ رواتب رئيس المراجعة الداخلية من 50000 ريال عند وجود خبرة أكثر من 10 سنوات.

الوصول إلى مهنة المراجعة
مع النمو الهائل للمهنة خالل العقد الماضي ، تقدم الكليات والجامعات ومراكز التدريب دورات في مجاالت المراجعة 
الداخلية. وفي حالة العمل في مجال المراجعة الداخلية أو الرغبة في الدخول فيه، يمكن الرجوع إلى معهد المراجعين 

الداخليين IIA ، أو الجمعيات الفرعية التابعة له »الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين« لالطالع على البرامج التدريبية 
والدورات المتخصصة.

أيضًا منصة المراجعة الداخلية ، مهتمة بالتعريف بالمراجعة الداخلية والمواضيع المرتبطة بها، وهدفها أن تكون المرجع 
األول لكل مراجع ومهتم بهذا المجال. حيث تسعى لتكوين قاعدة بيانات معرفية في كل األنظمة والمعايير والمواد 

العلمية المسموعة والمقروءة والمرئية، وكذلك مساعدة مختلف المستويات اإلدارية في المراجعة بمواضيع وخدمات 
تناسب احتياجهم.



مجالس  أعضاء  من  استفسارات  واآلخر  الحين  بين  تصلني 

يعملون  زمالء  ومن  تنفيذية  وإدارات  تدقيق  ولجان  إدارة 

البشرية  الموارد  استشارات  في  أو  الداخلي  التدقيق  في 

حول العدد المثالي لموظفي إدارة التدقيق الداخلي. حسب 

علمي ال يوجد دراسة عربية واحدة تطرقت لهذا الموضوع، 

المدققين  ألعداد  دورية  إحصائية  دراسات  هناك  ولكن 

بقطاع معين تصدرها اتحادات مهنية متخصصة في  التدقيق 

 Association of (  الجامعات مدققي  اتحاد  مثال  الداخلي، 

واتحاد   ) Collage and University Auditors - ACUA

The Associ-( المدققين الداخليين لقطاع الرعاية الصحية 

ation of Healthcare  Internal Auditors ( في الواليات 

مهنية  تجمعات  وجود  فإن  وبالتأكيد  األمريكية،  المتحدة 

وقيامها  معين  الداخلي  لقطاع  التدقيق  في  متخصصة 

القطاع من جوانب مهنية مختلفة سينعكس  بدراسة ذلك 

إيجابًا على ممارسات التدقيق الداخلي في ذلك القطاع. 

سأوضح في مقالي هذا أبرز األمور التي يجب أن تؤخذ بعين 

التدقيق  إدارة  موظفي  عدد  بخصوص  قرار  التخاذ  االعتبار 

الداخلي.

العربة تتبع الحصان ولكن
األصل هو أن تنبع الحاجة لخدمات نشاط التدقيق الداخلي 

التأكيدية )التطمينية كما يسميها إخواننا في المغرب العربي( 

واالستشارية من أصحاب المصالح، ومن المتوقع من نشاط 

احتياجاتهم،  تلبية  خالل  من  قيمة  إضافة  الداخلي  التدقيق 

الصعب  من  تجعل  قد  المؤسسي  تعقيدات  العمل  ولكن 

إيجاد مقياس موضوعي لترجمة تلك االحتياجات، وبالتأكيد 

المدققين  بجدارة  مرتبط  الخدمات  تلك  تقديم  نجاح  فإن 

الداخليين )خبرتهم العملية ومعرفتهم العلمية ومهاراتهم( 

وباألدوات والوسائل المتاحة لهم أكثر من عددهم، وبالرغم 
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العدد المثالي لموظفي إدارات التدقيق الداخلي
عالء عبدالعزيز  أبو نبعه

MACC, CIA, CPA, CRMA, CICP
 خبير في التدقيق الداخلي والرقابة والحوكمة



من ذلك فهناك عدد من العوامل المباشرة وغير المباشرة 

التي من الممكن   – بحسب اعتقادي - أن تؤثر في قرار تحديد 

عدد موظفي إدارة التدقيق الداخلي، أذكر منها: 

وتنوع  وتنوعها  المؤسسة  عمليات  تعقيد  مستوى   -1

فيها  اإلدارية  العمليات  نضج  ومستوى  منتجاتها/خدماتها، 

استجابتها  والرقابة(، وسرعة  والتوجيه  والتنظيم  )التخطيط 

للتغيرات في بيئة عملها الداخلية والخارجية.

2- المرحلة التي فيها المؤسسة في دورة حياة المؤسسات 

األنشاء،  أو  التأسيس  مرحلة  مراحل:  خمسة  تشمل  والتي 

التجديد  ومرحلة  والنضج،  االستقرار  ومرحلة  النمو،  ومرحلة 

واالبتكار، ومرحلة االنحدار.

٣-  المستوى التنظيمي للقطاع الذي تعمل فيه المؤسسة 

)بنك مركزي أو هيئة سوق مالي إلخ(.

٤- مستوى نضج نظام الحوكمة المؤسسية في المؤسسة، 

والمتطلبات التنظيمية المفروضة عليها، ومستوى توقعات 

التدقيق  نشاط  من   )Stakeholders( المصالح  أصحاب 

الداخلي.

المركزية  ومستوى  للمؤسسة،  التنظيمي  الهيكل   -٥

والالمركزية في توزيع السلطات والمسؤوليات فيها. بشكل 

التوزيع  على  والالمركزية  المركزية  مستوى  يعتمد  عام 

تركيز  ومدى  المؤسسة،  لعمليات  الجغرافي  أو  المكاني 

الوظائف في المؤسسة في إدارة واحدة أو أكثر.

الداخلي ومستوى سابق  التدقيق  6- مستوى نضج نشاط 

المدققين  معهد  المؤسسة.  أعمال  في  العاملين  خبرة 

الداخليين )IIA( حدد خمس مستويات لنضج نشاط التدقيق 

Repeat-( والمتكرر   ،)Initial البدائي/األولي  )الداخلي: 

 ،)Managed( والمدار ،)Defined( والواضح/المعرفة ،)able

.)Optimized( والمعظم/المثالي

في  المخاطر  إدارة  عمليات  وفاعلية  نضج  مستوى   -7

التي  والداخلية  الخارجية  المخاطر  ومستوى  المؤسسة، 

تتعرض لها، ومستوى شهية إدارة المؤسسة العليا للمخاطر.
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في  الداخلية  الرقابة  منظومة  وفاعلية  نضج  8-  مستوى 

تستخدمها  التي  األدوات  فاعلية  ومستوى  المؤسسة، 

في  والخارجي.  الداخلي  االحتيال  وكشف  لمنع  المؤسسة 

من  سيقلل  الداخلية  الرقابة  منظومة  في  االستثمار  رأيي 

التدقيق  نشاط  )مثل  الداخلية  الرقابية  األنشطة  تكاليف 

الداخلي، واالمتثال، وإدارة المخاطر( والخارجية )مثل مراجعة 

الحسابات(. 

المؤسسة،  في  أخرى  داخلية  رقابية  إدارات  وجود   -٩

والرقابية  االستشارية  الجهات  بين  التنسيق  ومستوى 

خدمات  تقدم  التي  الداخلية  الرقابية  واإلدارات  الخارجية 

ضمان  بهدف  للمؤسسة  االستشارية  التأكيد  والخدمات 

ازدواجية الجهود. عادة  التغطية الالزمة ألعمالهم وتالفي 

ففي  أخرى،  إلى  مؤسسة  من  التنسيق  عملية  تختلف  ما 

إلى  التنسيق  يفتقر  قد  الصغير  الحجم  ذات  المؤسسات 

لقواعد  والخاضعة  الكبيرة  المؤسسات  بينما  في  الرسمية، 

تنظيمية صارمة، قد يتصف التنسيق بالرسمية والتعقيد.

في  المستخدمة  اإللكترونية  األنظمة  نضج  مستوى   -10

على  المبني  األعمال  ذكاء  وتكاملها، ومستوى  المؤسسة 

تحليل البيانات.

فاعلية  التدقيق، ومستوى  لجنة  أعضاء  11- جدارات وعدد 

اللجنة، وعدد اجتماعاتها السنوية.

لتوفير  المؤسسة  في  العليا  لإلدارة  المتاحة  البدائل   -12

الموارد البشرية لنشاط التدقيق الداخلي كاإلسناد الخارجي 

الجزئي  الخارجي   اإلسناد  أو   )Full Outsourcing( بالكامل 

في  موظفين  على  الكامل  االعتماد  أو   )Co-sourcing(

المؤسسة )In-house(. لكل بديل من هذه البدائل إيجابيات 

كان  تقييمها دوريا وبشكل موضوعي، فما  يجب  وسلبيات 

مناسب في الماضي قد ال يكون مناسب للمؤسسة اآلن، 

وما يناسب اآلن قد ال مناسب في المستقبل.

المؤسسة وسياساتها  أنظمة  التوثيق لجميع   1٣- مستوى 

واجراءاتها، وتدريب جميع العاملين عليها.  



“إن نجاح تقديم تلك الخدمات 
)التأكيدية واإلستشارية( مرتبط 
الداخليين  المدققين  بجدارة 
ومعرفتهم  العملية  )خبرتهم 
العلمية ومهاراتهم( وباألدوات 
والوسائل المتاحة لهم أكثر من 

عددهم                                                 
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العوامل التي ال تؤثر جوهريًا على عدد موظفي 
إدارة التدقيق الداخلي 

التي من  المباشرة  المباشرة وغير  العوامل  نظري؛ من  في 

المتوقع أال تؤثر تأثيرًا جوهريًا قرار تحديد عدد موظفي إدارة 

التدقيق الداخلي:

-   حجم المؤسسة.

المالي للمؤسسة. قد  الوضع  ربحية أو سالمة  -  مستوى 

مناسب  التأكيدية  باألنشطة  التضحية  أن  البعض  يعتقد 

قد  األنشطة  هذه  ألن  شائع  خطأ  وهذا  التكاليف؛  لتوفير 

تقدم توصيات تزيد من كفاءة العمليات و/أو تقليل أو كشف 

الهدر غير المبرر.

أخرى  رقابية  لجان  وجود  و/أو  تدقيق  لجنة  وجود  عدم    -

ولجنة  المخاطر  إدارة  كلجنة  اإلدارة  مجلس  من  منبثقة 

االمتثال.

-  عدد موظفي المؤسسة، ومتوسط نسبة عدد موظفي 

موظفي  عدد  مجمل  إلى  الداخلي  التدقيق  إدارات 

المؤسسات في القطاع الذي تعمل فيه المؤسسة.

من  أن  إلى  أشار   2030 رقم  الداخلي  التدقيق  معيار 

مسؤوليات الرئيس   التنفيذي   للتدقيق الداخلي التأكد   من   أن  

لديه مزيج  أن  أي  التدقيق   الداخلي   ”مناسبة”   موارد   نشاط 

الجدارات الضرورية إلنجاز خطة التدقيق الداخلي المعتمدة ، 

يحتاجها  التي  الضرورية  الموارد  ناحية مقدار  “كافية ” من  و 

يتم  أي  “فاعاًل”  توظيفا  توظيفها  ويتم  الخطة،  إلنجاز 

استخدامها بطريقة مثلى لتنفيذ الخطة .

بحث  موضوع  اختيار  على  الُمقدمين  أوصي  الختام  وفي 

علمي في التدقيق الداخلي أو الحوكمة المؤسسية للحصول 

على شهادة عليا أو للحصول على ترقية علمية دراسة هذا 

واالشرافية  الرقابية  الجهات  كذلك  وأوصي  الموضوع، 

كالبنوك المركزية وهيئات أسواق المال بعدم التركيز فقط 

وأعضاء  الداخلي  للتدقيق  التنفيذي  الرئيس  جدارات  على 

مراجعة  وعلى  معظمها  تفعل  كما  فقط  التدقيق  لجان 

عقود االسناد الخارجي ألعمال التدقيق الداخلي )إن وجدت( 

أعضاء  باقي  جدارات  على  التركيز  وإنما  بعضها،  تفعل  كما 

فريق التدقيق الداخلي وعلى مالئمة عددهم للمؤسسات 

التي يراقبونها و/أو يشرفون عليها. 

”
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تأسيس نشاط المراجعة الداخلية
The Internal Audit Function

هل ُطلب منك إنشاء إدارة / نشاط مراجعة داخلية جديدة؟ 

يمكن أن تساعدك هذه االقتراحات والموارد في البدء.

الخطوة  األولى:  تأسيس إدارة المراجعة الداخلية

تأسيس نشاط المراجعة الداخلية ومراجعة تعريف المراجعة 

الداخلية واالطالع على المعايير الدولية للممارسة المهنية 

مطلوب  هو  ما  على  للتعرف  )المعايير(  الداخلية  للمراجعة 

من هذا النشاط.

الخطوة الثانية: مقابلة القيادات

مقابلة اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة / رئيس لجنة المراجعة 

يكون هناك صورة واضحة  أن  لضمان  العالقة معهم،  لبناء 

الجميع  توقعات  ولتوضيح  الداخلية،  المراجعة  لوظيفة 

ما  بسرعة  للتعلم  الفرصة  هذه  اغتنام  المهمة.  هذه  حول 

باعتبارها  ومعالجتهما  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة  نظرة  تعنيه 

أكبر المخاطر التي تواجه المنظمة ، مع مراعاة المشكالت 

نظام  بالفعل. تطوير  تحديدها  تم  التي  والفرص  والمشاكل 

لفهرسة هذه المعلومات ، بما في ذلك تاريخ واسم الشخص 

المستقبل.  في  بسرعة  إليه  للرجوع  مقابلته  تمت  الذي 

هناك العديد من االعتبارات التي يجب تقييمها عند تحديد 

 الهيكل األمثل ومصدر موارد المراجعة الداخلية. يجب على 

اإلرشادات  تقييم  القرارات  مثل هذه  اتخاذ  عن  المسؤولين 

معهد  موقف  ورقة  في  الموضحة  اإلضافية  واالعتبارات 

توفير  في  الداخلية  المراجعة  )دور   ، الداخليين  المدققين 

الموارد لنشاط المراجعة الداخلية(. 

الخطوة الثالثة: مراجعة ميثاق لجنة المراجعة

يوجد  ال  ومراجعته.  المراجعة  لجنة  ميثاق  على  الحصول 

تكون  قد  التي  األنشطة  جميع  يشمل  للميثاق  نموذج 

األنشطة  جميع  تكون  ولن   ، معينة  تدقيق  للجنة  مناسبة 

المحددة في نموذج الميثاق مناسبة لكل لجنة. وفًقا لذلك 

لجنة  كل  الميثاق مخصًصا الحتياجات  هذا  يكون  أن  يجب   ،

والقواعد المنظمة لها.

الخطوة الرابعة: فهم االحتياجات في الجهات المماثلة 

رسم خريطة اإلجراءات / العمليات الرئيسية داخل المنظمة. 

تقنية  مدراء  ذلك  في  بما  العمليات،  مديري  مقابلة 

المعلومات، لفهم المخاطر المرتبطة بهم واهتماماتهم.

الخطوة الخامسة: مراجعة السياسات واإلجراءات

للمنظمة  المكتوبة  واإلجراءات  السياسات  على  الحصول 
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اإلدارة  بمسؤولية  المتعلقة  السياسة  وخاصة  ومراجعتها، 

في السيطرة على المنظمة.

الخطوة السادسة: مناقشة قضايا الرقابة

المتعلقة  القضايا  الخارجيين  الحسابات  مراجعي  مناقشة 

قد  يكونوا  والتي   ، والمغلقة  المفتوحة  الداخلية  بالرقابة 

حددوها خالل مراجعاتهم.

الخطوة السابعة: تطوير نطاق المراجعة

البدء في تطوير »نطاق المراجعة« أو قائمة بجميع الجهات 

القابلة للمراجعة.

الخطوة الثامنة: رسم خريطة اإلجراءات / العمليات الرئيسية

فهم االحتياجات في »الجهات المماثلة«، أي في الصناعة، 

نفس  لها  التي  والمؤسسات  المتخصصة،  والمجموعات 

حجم الموظفين ، وما إلى ذلك. سؤال القيادات العليا الذين 

يعتبرون قادة ولهم مكانة في مجال سوق المنظمة. 

الخطوة التاسعة: تقييم المخاطر

على  التقييم  يكون هذا  أن  يجب  للمنظمة.  المخاطر  تقييم 

الخارجية  الخطر  عوامل  يتضمن  والذي   ، الكلي  المستوى 

والداخلية.

الخطوة  العاشرة: وضع ميثاق المراجعة الداخلية

وضع ميثاق للمراجعة الداخلية. والتأكد من مراجعة اإلدارة 

العليا ولجنة المراجعة والموافقة على الميثاق. يمكن العثور 

على معلومات حول مواثيق المراجعة  في إطار الممارسات 

المراجعة  أنشطة  دليل  ووضع   ،)IPPF( الدولية  المهنية 

الداخلية واألساسيات: أدوات من الطراز العالمي لبناء نشاط 

المراجعة الداخلية ، اإلصدار الثاني. 

الخطوة الحادية عشر: بناء الميزانية

العمل  ومهمات  الموظفين  ذلك  في  بما   ، الميزانية  بناء 

الخارجية )السفر(.

الخطوة الثانية عشر: وضع خطة المراجعة

بناًء على تقييم للمخاطر، يتم تطوير خطة المراجعة. يعتمد 

الزمنية  الفترة  في  تنفيذها  يمكن  التي  الخطة  مقدار 

المخصصة )عادًة ما تكون في السنة( على المخاطر المحددة 

وموارد المراجعة الداخلية والموظفين. يجب أن يكون هناك 

الداخلية  بالمراجعة  الخاصة  المراجعة  خطة  في  وقًتا  دائًما 

لطلبات اإلدارة )عادًة ٪10(.

الخطوة الثالثة عشر: تعيين الموظفين وتطوير خطة التدريب

لتدريبهم.  خطة  ووضع  الداخلية  المراجعة  موظفي  تعيين 

التأكد من قيام الموظفين بتغطية مجموعة الخبرة الالزمة 

بناًء على تقييم المخاطر الخاص بالمنظمة. يمكن أيًضا التفكير 

المراجعة  خطة  من  ألجزاء  خارجية  بمصادر  االستعانة  في 

لمقدمي الخدمات الخارجيين أو استخدام محترفين/مهنيين 

من داخل المنظمة. للحصول على معلومات إضافية ، يرجى 

)دور  الداخليين  المدققين  معهد  موقف  ورقة  إلى  الرجوع 

التدقيق الداخلي في توفير الموارد لنشاط التدقيق الداخلي(

الخطوة الرابعة عشر: ضمان التعاون الكامل

العليا بإخطار اإلدارات األخرى بوجود  تأكد من قيام اإلدارة 

المراجعة الداخلية وتدعو إلى تعاون كامل معهم.

يقدم معهد المدققين الداخليين الكتيب المجاني التالي:

https://na.theiia.org/about-ia/

All_In_A_Days_Work-_06262/PublicDocuments

Rev.pdf

الخطوة الخامسة عشر: تأسيس عالقات مع اإلدارات إلبالغ 

التقارير وفق أفضل الممارسات

وفق  التقارير  إلبالغ  اإلدارات  مع  عالقات  إلقامة  العمل 

في  الداخلية  المراجعة  تعزيز  ولضمان  الممارسات،  أفضل 

توصيات  لمتابعة  منهجية  وتطوير  المنظمة،  أنحاء  جميع 

المراجعة وقياس األداء.

الخطوة السادسة عشر: إنشاء برنامج ضمان الجودة

إنشاء برنامج لضمان الجودة.

https://na.theiia.org/standards-guidance/ :المصدر

topics/pages/the-internal-audit-function.aspx
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     While it has served the profession well for the last 

two decades, the definition of internal auditing needs an up-

date. The current definition states: ”Internal auditing is an 

independent, objective assurance and consulting activity 

designed to add value and improve an organization’s oper-

ations. It helps an organization accomplish its objectives by 

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and 

improve the effectiveness of risk management, control, and 

governance processes.“

In many ways this description fails to provide management 

and stakeholders with an accurate picture of the profession, 

lacking clarity in several important areas.

First, internal auditing is a service, not an activity — the word 

activity diminishes its purpose and focus. Playing baseball is 

an activity. Cutting the grass is an activity. Service is what we 

do for the good of others. It is a higher calling than an activity 

and connotes greater importance.

When internal auditors perform their services, they inher-

ently add value and bring about improvements — otherwise 

they shouldn’t be in the organization. Saying the profession 

is ”designed to add value and improve an organization’s op-

erations“ implies the possibility of not achieving these aims. 

Internal auditors add value whenever they do their job cor-

rectly, even if the organization does not accept their recom-

mendations.

Moreover, auditors shouldn’t need to specify a detachment 

from the organization for all types of engagements. Inde-

pendence and objectivity are necessary for audit services, 

but not for consulting services. Consulting clients determine 

the scope of consulting services. Hence, objectivity and inde-

pendence for these types of engagements do not present a 

problem — instead, competence is the key.

Lastly, the definition makes no reference to the importance 

of internal audit as an internal function. Organizational 

change can significantly affect the systems and controls that 

auditors help management assess. Change and its effects 

should be reviewed proactively, before implementation. If 

the organization does not maintain an audit presence inter-

nally, the chances for proactive review decline significantly 

and the associated risks increase significantly. Internal au-

dit’s relationships with clients, fostered by in-person interac-

tions, are essential to ensuring practitioners are called upon 

when the organization contemplates change.

With these considerations in mind, I propose a revised and 

expanded definition: ”Internal auditing is a service that per-

forms both auditing and consulting work to add value and 

improve the organization’s operations. It accomplishes these 

objectives using a systematic, disciplined approach to eval-

uate and improve the effectiveness of risk management, 

control, and governance processes. Internal audit works 

closely with the individuals it services to build long-term re-

lationships so together, change is reviewed proactively for 

the good of the organization.“ I hope this revision will mark 

the beginning of a dialogue on how our profession should be 

defined.
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 خواطر في
المراجعة الداخلية

عمر عبدالعزيز الدخّيل
 متخصص في حوكمة الشركات و

المراجعة وفحص اإلحتياالت

ورئاستي  مراجعة  لجان  عدة  في  كعضو  عملي  خالل  من 

لتطوير  الخواطر  بعض  لي  تكونت  داخلية،  مراجعة  إلدارات 

إلى  الوصول  ليتم  وعملي  مهني  بشكل  المراجعة  مهمة 

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  الثقة  من  عال  مستوى 

في  نظري،  وجهة  من  تساهم،  التالية  الخواطر  التنفيذية. 

تحسين صورة إدارة المراجعة الداخلية امام الجميع  وتحويلها 

بشكل احترافي لتكون أكثر كفاءة وفعالية. 

أواًل: اقتناص اآلراء 

المصلحة  أصحاب  استشارة  إلى  ألخرى  فترة  من  نحتاج 

)أصحاب اآلراء الصادقة غير المسّيسة( للتعليق على أبرز ما 

تحتاجه إدارة المراجعة من مجاالت للتطوير. كاستشارة أعضاء 

المراجعة  إدارة  وموظفي  التنفيذية  اإلدارة  المراجعة،  لجنة 

الداخلية. وتقبل اآلراء بصدر رحب ومن ثم وضع خطة واضحة 

للجميع إلدارة التطوير. 

ثانيًا: استراتيجية المراجعة

من الهام أن تطلب لجنة المراجعة وضع استراتيجية للمراجعة 

وتقييم  واضحة،  أهداف  مع  الرؤية  تحديد  تشمل  الداخلية 

االستراتيجية،  لتنقيذ  وخطة  تطويره،  مع  العمل  فريق 

ومؤشرات لألداء، وأبرز التحديات المصاحبة مع األخذ باإلعتبار 

اآلراء المذكورة في النقطة األولى »اقتناص األرآء«. ويكون 

ذلك بمشاركة فريق عمل المراجعة ببناء هذه اإلستراتيجية 

ومن ثم عرضها على رئيس المنشأة ولجنة المراجعة لضمان 

دعمهم في تنفيذها.

ثالثًا: اإليجابية في تقارير المراجعة

البشرية تطرب لسماع اإلطراء واإليجابية واإلشادة  النفس 

مستوى  برفع  ذلك  ويكون  بها،  قامت  التي  باإلنجازات 

بصدر  تقبلها  يتم  حتى  المراجعة  تقارير  كتابة  في  اإليجابية 

رحب من قبل الجهه المستلمة للتقرير. فعلى سبيل المثال، 

عمل  فريق  بتزويد  الإلدارات  تعاون  بمستوى  اإلشادة 

التوصيات  تطبيق  على  والشكر  بالمعلومات،  المراجعة 

كاف  رقابي  مستوى  إلى  بالوصول  واإلشادة  السابقة، 

لتحقيق أهداف الشركة.

رابعًا: االستثمار في العالقات

للمراجعة  الدولية  للجمعية  التنفيذي  للرئيس  مقالة  في 

الداخلية، أشار إلى أنه من المهم لوصول إدارة المراجعة إلى 

مستوى إستشاري موثوق به، يجب بناء عالقة متميزة مع 

اإلدارة التنفيذية وبقية أقسام الشركة. ويكون ذلك بإشراك 

كافة  على  العالقة  هذه  لبناء  المراجعة  عمل  فريق  كافة 

بشكل  التعاون  ليتم  المودة  من  جسور  وبناء  المستويات 

عملي ومهني. 

خامسًا: النظرة الشمولية

تخيل أحد أعضاء مجلس اإلدارة قابلك مصادفة في المصعد 

إدارة المخزون، كيف سيكون  وسألك عن تقييمك لضوابط 

جوابك ولديك أقل من دقيقة لإلجابة؟ هنا تكون إحترافية 

جملتين  أو  جملة  في  األفكار  جمع  في  الداخلي  المراجع 

)الخالصة أو الـ Comprehension( وإيصال التقييم والفكرة 
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المراجعة  كادر  تدريب  الهام  من  أنه  أعتقد  شاملة.  بنظرة 

ليتمكن من جمع األفكار بطريقة »النظرة الشمولية« وكتابة 

التقارير على هذا األساس عوضًا عن اإلكتفاء بسرد مجموعة 

من التوصيات المتناثرة. 

سادسًا: التنسيق الفعال

من  المراجعة  أعمال  في  كثرة  الجهات  بعض  في  وجدت 

الجهات الرقابية بدون تنسيق وترتيب مما يثقل كاهل االدارة 

التنفيذية في توفير المستندات المطلوبة والتفاعل معها. 

ومراجعين  خارجيين  مراجعين  يوجد  الشركات  بعض  ففي 

ومراجعة من  العامة  المراقبة  ديوان  ومراجعة من  داخليين 

الشركة  هذه  في  كبيرة  حصة  تملك  التي  الجهات  بعض 

وبالتالي تستنزف جهود إدارة الشركة.

لتفادي  اعمالها  تنسيق  الرقابية  الجهات  جميع  على  يجب 

تكرر أعمال المراجعة قدر المستطاع عن طريق عدة خيارات:

     مشاركة أعمال المراجعة بفريق واحد مشترك 

      توزيع نطاق العمل بين فرق المراجعة

        مشاركة نتائج المراجعة للوصول إلى االطمئنان المطلوب

عمل  تنفيذ  في  غيرها  دون  الجهات  احد  على  االعتماد 

المراجعة

سابعًا: الخدمات االستشارية

لتسويق  الداخلية  المراجعة  وإدارات  المراجعة  لجان  أحث 

مع  جنب  إلى  جنبًا  التنفيذية  لإلدارة  االستشارية  الخدمات 

إدارة  أن  للجميع  التأكيدية. وإرسال رسالة واضحة  الخدمات 

المراجعة الداخلية تمد يد العون، بدون اإلخالل بإستقالليها، 

في مساعدة الجميع لتحقيق أهداف المنشأة. 

مهني  بشكل  المنشأة  داخل  المراجعة  مهمة  تطوير  إن 

الثقة من  إلى مستوى عال من  الوصول  ليتم  وعملي هام 

قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك بتضافر الجهود 

بين لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية. 

“من الهام تدريب كادر 
المراجعة ليتمكن من جمع 

األفكار بطريقة )النظرة 
الشمولية( وكتابة التقارير 

على هذا األساس عوضًا عن 
اإلكتفاء بسرد مجموعة من 

”التوصيات المتناثرة.                                                  
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على  الداخليين  المدققين  التنفيذية  اإلرشادات  تساعد 

تطبيق تعريف التدقيق الداخلي، ومبادئ أخالقيات المهنة، 

هذا  في  المتبعة  الحميدة  الممارسات  وتعزز  والمعايير، 

المجال. كما تتطرق اإلرشادات التنفيذية إلى مواضيع مثل 

واالعتبارات  المنهجية،  وأساليبه  الداخلي،  التدقيق  مقاربة 

واإلجراءات  العمليات  إلى  تتطرق  ال  لكنها  به،  المتعلقة 

تتعلق  التنفيذية ممارسات  اإلرشادات  وتتضمن  التفصيلية. 

بمواضيع دولية، أو متعلقة بشؤ ون دولة محددة، أو قطاع 

أعمال محدد، وأنواع محددة من مهام التدقيق، ومواضيع 

قانونية وتنظيمية.

صدرت ألول مرة في 1 يناير 2017

IIA صفحة اإلرشادات على موقع

اللغات المتوفرة

اللغة العربية

https://global.theiia.org/standards-

guidance/Pages/Standards-and-

Guidance-IPPF.aspx

https://global.theiia.org/standards-

guidance/recommended-guidance/

Pages/Practice-Advisories.aspx

https://global.theiia.org/translations/

-2017/MemberDocuments

Implementation-Guides-ALL-Arabic.

pdf

https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/Pages/Standards-and-Guidance-IPPF.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx
https://global.theiia.org/standards-guidance/recommended-guidance/Pages/Practice-Advisories.aspx
https://global.theiia.org/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2ftranslations%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Ftranslations%252FMemberDocuments%252F2017%252DImplementation%252DGuides%252DALL%252DArabic%252Epdf&Source=%2Ftranslations%2FMemberDocuments%2F2017%2DImplementation%2DGuides%2DALL%2DArabic%2Epdf
https://global.theiia.org/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2ftranslations%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Ftranslations%252FMemberDocuments%252F2017%252DImplementation%252DGuides%252DALL%252DArabic%252Epdf&Source=%2Ftranslations%2FMemberDocuments%2F2017%2DImplementation%2DGuides%2DALL%2DArabic%2Epdf
https://global.theiia.org/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2ftranslations%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Ftranslations%252FMemberDocuments%252F2017%252DImplementation%252DGuides%252DALL%252DArabic%252Epdf&Source=%2Ftranslations%2FMemberDocuments%2F2017%2DImplementation%2DGuides%2DALL%2DArabic%2Epdf
https://global.theiia.org/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2ftranslations%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Ftranslations%252FMemberDocuments%252F2017%252DImplementation%252DGuides%252DALL%252DArabic%252Epdf&Source=%2Ftranslations%2FMemberDocuments%2F2017%2DImplementation%2DGuides%2DALL%2DArabic%2Epdf
https://global.theiia.org/_layouts/login.aspx?ReturnUrl=%2ftranslations%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Ftranslations%252FMemberDocuments%252F2017%252DImplementation%252DGuides%252DALL%252DArabic%252Epdf&Source=%2Ftranslations%2FMemberDocuments%2F2017%2DImplementation%2DGuides%2DALL%2DArabic%2Epdf
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المراجعة الداخلية والتحول الرقمي في المنشأة
ترجمة: أفنان العمري

-   إشراك الجميع في الخطة الرقمية للمنظمة

يتم ربط الخطة  االستراتيجية الرقمية بالوظائف التشغيلية 

وتأكيد  »مشورة  تقديم  من  يمكنهم  مما   ، المنشآت  في 

التي يجلبها  إستراتيجيين بشأن المخاطر الجديدة والمتغيرة 

التحول الرقمي« كما تسعى ثالثة أرباع الوظائف التشغيلية  

إلى الحصول على نتائج محددة من استثماراتها الرقمية .

-   تعزيز المهارات الرقمية ومواهب الموظفين

الوظائف  في  والمختصون  الحسابات  مدققو  يقول 

التشغيلية إنهم أصبحوا يعتمدون على البيانات ويستخدمون 

جهود  وتيرة  في  المخاطر  حول  رؤى  لتقديم  رقمية  أدوات 

أن  تنفيذيون  مسؤولون  ويقول  المنظمة.  في  التحول 

النقدي والتقنية والتحليالت  التفكير  منظماتهم بحاجة إلى 

واألمن السيبراني وإدارة المشروعات وتغيير مهارات اإلدارة. 

مقاييس  تشغيلية  وظائف  عشر  كل  من  ثمانية  تستخدم 

 ، الجديدة  الرقمية  العمل  طرق  ومكافأة  لتقييم  األداء 

وأنشأت سبع من كل عشر وظائف برنامًجا إلدارة المواهب 

لتوظيف الموظفين الرقميين أو تحسين مهارات األشخاص 

الحاليين.

-   العثور على الحق في صالح التقنيات الناشئة

بشكل عام ، تستخدم ثلث الوظائف التي تم مسحها تقنيات 

الذكاء االصطناعي)AI(  وإنترنت األشياء )IoT( وأتمتة  مثل 

الوظائف األخرى في  المرجح أكثر من  العمليات اآللية. من 

المنشأة، تقوم  الوظائف التشغيلية بتعيين األشخاص للعمل 

على تحليالت أكثر قيمة وتوسيع تغطية المخاطر. تستخدم 

٣6٪ من الوظائف التشغيلية  أجهزة استشعار إنترنت األشياء 

رؤى  الكتساب  جديدة  تقنية  تبني  تعني  الرقمية  المالءمة 

 ، وودز  جيم  يقول  الرقمي.  التحول  في  تساعد  أن  يمكن 

يكون  أن  يمكن  إنه   ،  PwC شركة  في  الجودة  ضمان  قائد 

في  مهمين  وقادة  »شركاء  المخاطر  في  المتخصصين 

من  أفضل  بشكل  االستفادة  على  مؤسساتهم  مساعدة 

مبادراتهم الرقمية« 

يقول وودز إن المراجعة الداخلية ووظائف المخاطر األخرى 

البيانات  وتحليل  األتمتة  تعمل  حيث  حرج«  »منعطف  في 

مخاطر  هناك  لكن  األعمال.  تحويل  على  األخرى  والتقنيات 

يقود  الرقمي  التحول  »إن  كذلك  المنظمات  تحول  جديدة 

أيًضا القدرة على تحديد المخاطر واتخاذ قرارات أكثر ذكاًء« 

مكونات  ستة  المراجعة«  في  »المخاطر  دراسة  تحدد 

للمنظمات الناضجة في عملية التحول الرقمي:

-  تمكين المنظمة من التصرف بشأن المخاطر في الوقت 

الفعلي

الداخلية  المراجعة  توفر  أن  يجب   ، التحول  قرارات  لدعم 

مجموعة  حول  رؤى  المخاطر  في  المتخصصين  من  وغيرها 

إن  بسرعة.  المنظمة  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  المخاطر  من 

أرباع الوظائف التشغيلية  يعاد تصميم  ما يقارب من ثالثة 

جديدة  خدمات  وتطوير  لتقديم  لها  الحالية  العمليات 

أو  الذكية  األتمتة  يستخدمون  نصفهم  المصلحة.  ألصحاب 

التعلم اآللي لتحديد أولويات المخاطر. وبالتالي وجود التغيير 

التقني ضروري لمواكبة التطورات.
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لالستجابة للمخاطر، وتستخدم ٣٩٪ الذكاء االصطناعي الختبار السكان أو عناصر التحكم أو نمذجة المخاطر. هذه هي أكثر 

من ضعف النسب المئوية للوظائف األخرى.

تقديم عرض موحد للمخاطر

تتعاون وظائف التدقيق الديناميكي والمخاطر عبر خطوط الدفاع في المشروعات الرقمية. باستخدام هذا المكون ، تكون 

األرقام صغيرة. واحدة من كل خمس وظائف تشغيلية  لديها إطار سياسة مشترك ومجموعة واحدة من مقاييس المخاطر 

أو مؤشرات األداء الرئيسية. حوالي ربع هذه الوظائف تقدم تقارير موحدة للمجلس.

إشراك صناع القرار في المبادرات الرقمية الرئيسية

مهام المراجعة والمخاطر توفر أكبر قيمة لمشاريع التحول وتعزز ذلك في التواصل مع صناع القرار ، والمشاركة في االجتماعات 

أو  المعلومات  لوحات  10 وظائف تشغيلية   8 من كل  والخطط. تستخدم حوالي  المشاريع  بشأن  الرئيسية واالستشارات 

اإلستراتيجية  القرارات  على  مشابه  رقم  يؤثر  المجلس.  إلى  اإلستراتيجية  المخاطر  تقارير  من  المزيد  لتقديم  التصور  أدوات 

المتعلقة بالمبادرات الرقمية.
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أسئلة المقابلة 
الشخصية الخاصة 
بوظيفة )مدقق 

داخلي(

محمود النوخذة –
 المدير المؤسس، أودت أرابيا 

ربمــا كان الفــوز بالوظيفــة التــي تحلــم بهــا أمــرا صعبــا، وتــزداد صعوبتــه 
عندمــا تجهــل مــا يتطلــع إليــه أربــاب العمــل مــن ســمات فــي المتقدميــن 

لشــغل الوظيفــة.
 

ويشــهد عالــم التوظيــف، فــي الشــركات الكبــرى والصغــرى علــى الســواء، 
تغيــرا ســريع الوتيرة.لكــن ثمــة عنصــرا أساســيا ال يمكــن التقليــل مــن شــأنه، 

وهــو »المقابلــة الشــخصية.«
 

التدقيــق  الشــخصية فــي شــركات  المقابلــة  التوظيــف ومنهــا  إجــراءات 
ــم وضعهــا مــن الشــركة  ــر متقدمــة وموحــدة ت )المراجعــة( تخضــع لمعايي
األم مــع مراعــاة تعديــل بعــض الممارســات واألســئلة بمــا يتوافــق مــع 

المجتمعــات المحافظــة خاصــة فــي منطقتنــا.
 

مثــال، اذا كان اللبــاس الرســمي فــي الشــركة األم هــو البدلــة وربطــة العنــق 
فمــن الصعــب جــدا فــرض هــذا اللبــاس علــى المجتمعــات المحليــة ولكــن 
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الوطني  الزي  َلْبس  المواطنين  الشركة  يطلب من موظفي 

العمل  لباس  لمواصفات  يشار  وعادة  وهكذا،  المتعارف، 

الخاصة  التنظيمية  واالجراءات  السياسات  في  صراحة 

بالمكتب المحلي.

األمور  على  التركيز  يكون  الشخصية  المقابلة  في  كذلك 

المثيرة  األسئلة  عن  اإلمكان  قدر  واالبتعاد  البحتة  المهنية 

ين أو السياسة وما شابه ذلك. للجدل، المتعلقة بالدِّ

 

 Associate الداخلي  )المراجع(  المدقق  لوظيفة  بالنسبة 

فرق  و  التواصل  مهارات  على  عادة  التركيز  يكون   Auditor

الذاتي  التطوير  لنقل  أو  المهني  التكوين  وأيضا  العمل 

المستمر، وال يتوقع منه أن يقود مهمة المراجعة وال كتابة 

تقرير المهمة فضال عن قيادة اجتماع أو تدريب زمالئه ....

يتوقع منك كمدقق داخلي أن تكون مستمعا جيدا، ومتحدثا 

لبقا ومتعاونا مع فريق العمل وأن تعمل تحت الضغوطات 

وساعات عمل قد تفوق المعدل الطبيعي...

بصورة عامة، قد يطلب منك في بداية المقابلة التحدث عن 

ركز على  أنت وتحدث بصدق ولكن  نفسك.. لذلك كن كما 

المواضيع العامة وابتعد عن المواضيع المثيرة للجدل.

بطريقة مباشرة  المقابلة  التالية قد تسأل عنها في  األمور 

األجوبة  مع  المتوقعة  األسئلة  يلي  وفيما  مباشرة  غير  أو 

أن  الشخصية وال يشترط  بأنها وجهة نظري  المقترحة علما 

تكون أجوبة مثالية!

السؤال األول: ماذا تعرف عن نشاط التدقيق الداخلي؟ 

لتحسين  وموضوعي  مستقل  نشاط  المختصر:  الجواب 

عمليات المؤسسة وإضافة قيمة للعميل.

السؤال الثاني: كيف يكون المدقق الداخلي مستقال؟

التدقيق  للجنة  التقارير(  يرفع  )أي  وظيفيا  يتبع  الجواب:   

االنصراف،  و  )الحضور  اداريا  ويتبع  اإلدارة  لمجلس  التابعة 

االجازات، الخ( المدير العام للشركة.

السؤال الثالث: كيف يكون موضوعيا؟ 

الجواب: يكون رأيه غير متحيز وال يتأثر برأي اآلخرين.

السؤال الرابع: كيف يضيف قيمة؟

 الجواب: من خالل خبرته واطالعه على األنظمة واالجراءات 

وأفضل الممارسات في المجاالت المختلفة، مثال: المدقق 

يقوم بتقديم استشارات ألكثر من جهة في قطاعات مختلفة: 

أنظمة  مختلف  على  ويطلع  الخ.  مصانع،  بنوك،  شركات، 

المعلومات  من  كبير  كم  لديه  وبالتالي  هناك  العمل  سير 

ويستخدم حكمه المهني ويرفع توصياته بتحسين العمل.

المدقق  في  صفة/الصفات  أهم  ماهي  الخامس:  السؤال 

الداخلي؟ 

موردا  التدقيق(  موضع  )الجهة  العميل  يعتبره  أن  الجواب: 

موثوقا وأمينا وشريكا استراتيجيا يساعد العميل في تحسين 

أهداف  تحقيق  في  ويساعده  قيمة  له  ويضيف  العمليات 

اإلدارة/الوحدة وبالتالي أهداف المؤسسة.

السؤال السادس: مالفرق بين المدقق الداخلي والخارجي؟

 الجواب ، المدقق الداخلي يضيف قيمة للعميل ويساهم في 

تحسين العمليات وتحقيق أهداف المؤسسة وهو موظف 

من داخل المؤسسة أما المدقق الخارجي يقوم بإعطاء رأي 

المالية  والبيانات  القوائم  وسالمة  صحة  عن  محايد  مهني 

وهو من خارج المؤسسة.

السؤال السابع: لماذا اخترت التقدم لوظيفة مدقق؟ 

التدقيق وأحب أن أتعلم كل ما هو  أنا أحب مهنة  الجواب: 

مهنية  مهارات  وأكتسب  الجميلة  المهنة  هذه  في  جديد 



وحياتية وأفضل مكان للتعلم هو شركات التدقيق!

السؤال الثامن: لماذا شركات التدقيق أفضل مكان للتعلم؟

الموارد  أفضل  تستقطب  مهنية  شركات  ألنها  الجواب: 

البشرية وتقوم بتأهيلها وتدريبها وتطويرها استنادا لخبراتها 

الطويلة المتراكمة وأفضل الممارسات في السوق العالمية. 

وأيضا ألنك تجد في شركات التدقيق زمالء عمل من مختلف 

الثقافات ومختلف الجنسيات واألعراق واللغات أي أنك في 

وتتعلم  والخبرات  التجارب  مختلف  مع  تتواصل  واحد  مكان 

منها.

الدوام  ساعات  بعد  العمل  تقبل  هل   : التاسع  السؤال 

الرسمي ولماذا؟

 الجواب: نعم أقبل العمل ألنني أؤمن بأن الشركة - التي أنا 

جزء منها- ملتزمة بdeadlines أي مواعيد نهائية لتسليم 

الذي  العمل  فريق  من  جزء  كمدقق  وأنا  للعمالء  تقاريرها 

يمثل الشركة ويحافظ على سمعتها في السوق والتي هي 

أهم ما تملك.

 السؤال العاشر : هل تقبل العمل في مهمات خارج منطقتك 

أي أن المهمة تتطلب السفر داخل البلد أو ربما خارج البلد؟ 

الجواب: نعم أقبل فذلك جزء من طبيعة العمل وأيضا يعتبر 

ذلك فرصة لي للتعلم واكتساب خبرات جديدة.

السؤال الحادي عشر: ماهي نقاط قوتك؟

 الجواب: حب التعلم والتطور ومشاركة خبراتي وتجاربي مع 

اآلخرين لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم

السؤال الثاني عشر: ما هي نقاط ضعفك؟

 perfect الجواب: حرصي الشديد على أن يكون أدائي لعملي 

وهذا قد يسبب لي بعض القلق ويؤثر على صحتي.

من  سنوات   ٥ بعد  نفسك  ترى  كيف  عشر:  الثالث  السؤال 

اآلن؟

فريق  قيادة  على  قادر  تدقيق  مدير  نفسي  أرى  الجواب:   

عمل واإلشراف على مهمة تدقيق من األلف للياء!

السؤال الرابع عشر: كم تتوقع الراتب؟

)طبعا  ريال   6,000 إلى   ٤,000 بين  الراتب  أتوقع  الجواب:   

السوق  معدل  ضمن  تقع  أن  يفترض  أي  تقريبية،  األرقام 

وأعلى من الحد األدنى لقانون العمل في الدولة(.

السؤال الخامس عشر: هل لديك أي أسئلة؟

وتطوير  تدريب  برامج  عن  أستفسر  أن  أريد  نعم،  الجواب:   

الموظفين وعلى األخص البرامج التي تؤهلني للحصول على 

شهادات مهنية)شهادة الزمالة في مجال التدقيق(.

 

المقابلة  لحضور  لك  الفرصة  التاحة  اشكرهم  النهاية،  في 

ولقاء أشخاص محترفين وأصحاب خبرة وأيضا لوقتهم الثمين. 
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أن  داخلي  كمدقق  منك  يتوقع 
تكون مستمعا جيدا، ومتحدثا لبقا 
وأن  العمل  فريق  مع  ومتعاونا 
تعمل تحت الضغوطات وساعات 
”عمل قد تفوق المعدل الطبيعي

”
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ترجمة: د.هبه بن شلهوب - زهراء المعلم 
مراجعة: إكرام فالته

تصميم: ماجد البهالل
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 New Auditor’s Guide to Internal 
Auditing

 يســتهدف هــذا الكتــاب المبتدئيــن فــي عالــم المراجعــة ، وأيضــًا مفيــد للمهنييــن والمعلميــن فــي إعطــاء دروس ومعلومــات
 للمبتدئيــن فــي هــذا المجــال. هنــاك أيًضــا مفاهيــم أوســع ذات صلــة بهــا فــي نهايــة كل فصــل. ويعتبــر دليــل للمراجعيــن الجــدد
 ، )GRC( حيــث أنــه يغطــي جميــع األساســيات: مــن اقتــراح القيمــة للمراجعــة الداخليــة إلــى الحوكمــة ، والمخاطــر ، واالمتثــال
 وكيفيــة إجــراء عمليــة المراجعــة. هنــاك أيًضــا إرشــادات للمراجعيــن ذوي الخبــرة ، )IPPF( وإطــار الممارســات المهنيــة الدوليــة

الذيــن يمكنهــم التفكيــر فيمــا يجــب أن يفعلــوه

يشتمل هذا الكتاب على رؤى وقصص ونصائح ومرجع جيد لكل مراجع داخلي

  المؤلف
Bruce R. Turner

رابط الكتاب
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 Wayfinding: Stories of Internal
Audit Leaders Navigating to Success

 يــروي هــذا الكتــاب قصــص 12 مــن القــادة الذيــن حققــوا جميًعــا هدًفــا وظيفًيــا فــي شــكل عنــوان أو دور ، لكن غرضهم المنشــود
 مرتبــط غالًبــا بإحساســهم بتحقيــق الهــدف أو بالحاجــة إلــى تحــدي فكــري. عندمــا قدمــت لهــم مســئوليات أكبــر وموقــف للتأثيــر

علــى المهنــة ، أدرك هــؤالء القــادة أنهــا فــرص تتماشــى مــع وجهتهــم المرجــوة

 تحكــي القصــص عــن إيجــاد تــوازن ، وإحــداث فــرق ، وبنــاء فريــق ، والتقــدم مــن خــالل المشــاركة ، ورســم الخــط ، وهديــة اللحظــة
 األقــل ، وبنــاء الثقــة ، والنجــاح غيــر المتوقــع ، والعمــل فــي شــراكة ، والتأثيــر علــى اآلخريــن مــن أجــل تغييــر إيجابــي ، والعثــور علــى
 العاطفــة. تقــدم القصــص العديــد مــن الــدروس التــي يمكــن تطبيقهــا علــى رحالتنــا الخاصــة. إذا أخذنــا وقتنــا لتوجيــه أنفســنا مــن
 خــالل زيــادة الوعــي الذاتــي واكتشــاف إمكانيــات العمــل ، فنحــن ملزمــون باتخــاذ قــرارات مهنيــة أفضــل. ومراقبــة تقدمنــا   مــن

.خــالل المعالــم أو مــن خــالل التشــاور مــع الموجهيــن أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق النجــاح
ولعل أهم درس يقدمه هؤالء القادة هو قرار رسم مسار جديد. كل شخص في كل لحظة هو في بداية قصة جديدة

المؤلف
Sandra Johnson

من إصدار
Internal Audit Foundation publication

رابط الكتاب
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المراجع الداخلي:
 )تحدث عندما ترى شيئًا ما(

Richard Chambers   -     January 2019 ,13

ترجمة: إكرام فالته
مراجعة: ماجد البهالل

الهام  الشعار  هذا  يستخدم  ما«  شيئًا  ترى  عندما  »تحدث 

المحتملة للسالمة  بالتهديدات  يتعلق  المعتاد بكل ما  في 

العامة ، كإحباط التفجيرات والهجمات اإلرهابية وفقًا لتقارير 

وسائل اإلعالم.

ترى  عندما  )تحدث  عبارة   تمثل  ال  قد  األولى  الوهلة  في 

في  ولكنها  الداخلية.  المراجعة  بها  تهتم  قضية  ما(  شيئا 

يواجهها  التي  المواقف  على  تنطبق  العميق  مفهومها 

مشكالت  نشاهد  ما  فغالبًا  يوميًا  الداخليون  المراجعون 

ونبلغ عنها أثناء عمليات المراجعة،كما ينطبق ذلك أيًضا على 

السهل حينها  المراجعة فيصبح من  المشكالت خارج نطاق 

البحث في اتجاه أخر إذا لم يتم الحصول على توثيق رسمي 

لهذه المشكلة في أوراق العمل لدى المراجعين الداخليين 

. لما يتطلبه دور المراجع الداخلي من يقضة مستمرة تجاه 

المنظمة.

في بداية حياتي المهنية ، واجهت مشكلة البحث في اإلتجاه 

كمراجع  المراجعة.  نطاق  ضمن  تكن  لم  التي  للقضايا  اآلخر 

العقود في  إدارة  مراجعة  على  أعمل  كنت  مبتدئ،  داخلي 

في  العقود  ملفات  نراجع  وكنا  األمريكي،  للجيش  قاعدة 

من  العديد  أن  الحظت  عندما  المركبات  لصيانة  منشأة 

المرفق  زوايا  أقصى  في  وضعت  السامة  النفايات  حاويات 

من  متأكدًا  كنت  األخرى.  الحاويات  عن  تمييزها  يتم  ولم 

مستعملة،  بترولية  منتجات  على  تحتوي  الحاويات  تلك  أن 

على  جالون   ٥0 سعة  حاويتين  هناك  أن  ذلك  من  واألهم 

ما  أبلغت  البترولية.  المواد  تلك  تسرب  من  تعاني  األقل 

شاهدته لرئيسي ريتشارد وما زلت أتذكر رده الذي قال فيه: 

)لم نأتي هنا من أجل هذا، إذا بدأنا في كتابة كل ما نراه خطأ 

فلن نخرج من هنا أبدًا(.

على الرغم من أن مديري رفض التعليق على ما كنت متأكًدا 

مؤيدًا  أصبحت  أنني  إال  البيئي،  لالمتثال  انتهاك  أنه  من 

خطة  في  الخطرة  النفايات  صيانة  مراجعة  إدراج  وبشدة 

الضرر قد  أن  أدركت  المقبل ألنني  للعام  الداخلية  المراجعة 
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على المراجع الداخلي أن يتأنى في التصريح عن مثل هذا النوع 

من المشكالت بأن ال يصرخ في كل مرة يالحظ فيها مشكلة 

بسيطة. ولكن عند مالحظة أمرًا جوهريًا خاطًئا فهو بحاجة إلى 

أن يصرح به بسرعة وبدقة. كما أنه ال يحتاج إلى استخدام نغمة 

”االتهام وإلقاء اللوم على أشخاص بعينهم.

”



حدث بالفعل، وتأكد إعتقادي أنه )ينبغي أن نتحدث عنما نرى 

شيًئا ما(.

خارج  تم مالحظتها  التي  المشاكل  التحدث عن  يتطلب  قد 

العرض. يجب  الحرص  والدقة في  المراجعة  نطاق عمليات 

أن يحلل المراجع الداخلي نظرة اآلخرين لهذه المشكلة هل 

أنها مجرد واقعة حقيقية  أم  الطرح  هي جوهرية وتستحق 

الداخلي  المراجع  لذا على  وعادية ذات معلومات موثوقة. 

أن يتأنى في التصريح عن مثل هذا النوع من المشكالت بأن 

ولكن  بسيطة.  مشكلة  فيها  يالحظ  مرة  كل  في  يصرخ  ال 

عند مالحظة أمرًا جوهريًا خاطًئا فهو بحاجة إلى أن يصرح به 

بسرعة وبدقة. كما أنه ال يحتاج إلى استخدام نغمة االتهام 

وإلقاء اللوم على أشخاص بعينهم. 

فإذا كنت تعمل في فريق مراجعة فعليك تنبيه قائد فريقك 

)كما فعلت(. وإذا كنت الشخص المسؤول عن رفع التقارير 

مع  المشكلة  أرفق  التنفيذي  المراجعة  لرئيس  مباشرًة  

تقريرك. أما إذا كنت  المدير التنفيذي للمراجعة وجب عليك 

غير  أو  متورطة  اإلدارة  كانت  إذا  و  مباشرة  لإلدارة  رفعها 

مستجيبة يتوجب عليك رفعها الى لجنة المراجعة.

كمراجعين داخليين، تعد اإلشارة إلى نطاق المشاكل المحتملة 

جزءًا أساسيًا من وظيفتنا. يجب أن نكون مستعدين للتحدث 

يخلق  أن  المحتمل  ومن  ضارًا  سلوكًا  نرى  عندما  بشجاعة 

مخاطر على المنظمة، حتى وإن شارك فيه كبار المسؤولين 

التنفيذيين، وهذه بعض األمثلة على المالحظات والتي قد 

تبرر تصريحات المراجع الداخلي:

 -  تراخي األمن المادي في المنظمات التي نراجعها.

-   عدم كافية حماية ملكية الوثائق الحساسة في المنظمات 

التي نراجعها.

-   مبالغة اإلنفاق في المنظمات التي نراجعها.

نطاق  خارج  العامة  اللوائح  أو  الشركة  سياسات  انتهاك    -

المراجعة )مثل انتهاكات تخزين البترول التي الحظتها(.

-   السلوك غير الالئق من قبل الموظفين أو اإلدارة في

غيره  أو  الجنسي  )كالتحرش  بمراجعتها  نقوم  التي  المرافق 

من  غيرهم  أو  المراجعة  فريق  بأعضاء  التحرش  أشكال  من 

الموظفين(.

-   إنتهاك السياسات من قبل الموظفين أواإلدارة لتحقيق 

األهداف المحددة مسبًقا )الغاية تبرر الوسيلة(

-    تحريف الحقائق في اجتماع الموظفين أو اجتماع مجلس 

اإلدارة ، أو تقديم المعلومات غير الدقيقة المقدمة للمنظم.

التحدث عندما نرى شيًئا غير مناسب ال يقتصر على تصرفات 

محاسبة  أيضا  علينا  يجب  الموظفين.  أو  التنظيمية  اإلدارة 

المراجعة  زمالء  أن  الحظنا  إذا  المثال،  سبيل  على  أنفسنا. 

أو  دقة  على  سلبًا  تؤثر  إيحاءات  يستخدمون  الداخلية 

في  نتردد  أن  لنا  ينبغي  فال   ، الداخلية  المراجعة  مصداقية 

التصريح بذلك.

في األشهر القليلة الماضية، كتبت وتحدثت عن المخاطر التي 

للمهنة.  السلوكية  الجوانب  للقصور في  تعتبر عاماًل محفزًا 

لذى يجب أن نتحقق باستمرار من البوصلة األخالقية الخاصة 

الطريق  وفي  أخالقي  بشكل  تصرفاتنا  سير  من  لنتأكد  بنا 

بثقة وشجاعة. كمراجع  تنفيذ مسؤولياتنا  الصحيح وبالتالي 

في  يكن  لم  لو  -حتى  ما  خطأ  وجود  تالحظ  عندما  داخلي 

االلتزام بمشاركة  لديك فرصة  الخاص بك-  المراجعة  نطاق 

مع  منظمتك.  تحمي  أن  يمكن  التي  الالزمة  المعلومات 

وتصيد  وشاية  التصرف  هذا  ويعتبرون  يغضبون  البعض  أن 

ارتكاب  من  يمنع  الحاالت  من  كثير  في  لكنه  لألخطاء. 

بالغة.  لتهديدات  المنظمة   تعرض  ربما  التي  المخالفات 

ببساطة فإن )الوشاية( SNITCH تعني  مشاركة المعلومات 

في  الوقوع  من  المنظمة  تقي  أن  يمكن  التي  المطلوبة 

المخاطر.
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الملتقى الرابع
 “إدارة مخاطر وسائل التواصل اإلجتماعي ”                                                 

أبو  األستاذ عالء  استضافة  وتم   ، 2019م  يونيو   24 بتاريخ  اللقاء  أقيم 

شركة  في  المؤسسي  والتميز  الداخلية  المراجعة  خدمات  رئيس  نبعه، 

استشارات دولية وحاصل على العديد من الشهادات المهنية. كان اللقاء 

بعنوان إدارة مخاطر وسائل التواصل اإلجتماعي، وتحدث فيها األستاذ 

التواصل  وسائل  واستخدام  الحوكمة  مبادئ  بين  العالقة  عن  عالء 

التواصل  وسائل  الستخدام  استراتيجية  وجود  أهمية  وعن  اإلجتماعي٫ 

الوسائل٫  هذه  باستخدام  المرتبطة  التهديدات  أبرز  وعن  اإلجتماعي٫ 

وكذلك الضوابط الرقابية والممارسات الرائدة الستخدام هذه الوسائل.

تم نقل اللقاء عبر حساب المنصة في تويتر، وبلغت المشاهدات أكثر من 

600 مشاهدة للقاء الذي امتد لساعة ونصف تقريبًا.

http://iap.work/?page_id=10178
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 ورشة عمل
)المراجعة الداخلية في بيئية العمل)
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أجندة الورشة
 مقدمة في المراجعة 

 المهارات التي يحتاجها المراجع
المخاطر

 منهجية المراجعة
 تقرير المراجعة

 أدوار المراجعة الداخلية األخرى



منشورات شهر التوعية
يعتبر شهر مايو هو شهر المراجعة الداخلية، ويحرص جميع المراجعين 
على التوعية في هذا الشهر من خالل الوسائل التي تساعد المجتمع 
الوظيفي المحيط به فهم العمل الذي يقوم به المراجع ودوره في 

المنظمة. 
وفي سبيل تفعيل التوعية في هذا الشهر قامت المنصة بإعداد 
بعض المنشورات ونشرها في وسائل التواصل االجتماعي كنوع 
من مشاركتها ألصحاب المهنة في توعية منظماتهم، وحصلت 
هذه المنشورات على استحسان المتابعين حيث تم طلب أغلب 

المنشورات من بعض المهنيين لنشرها في منظماتهم.

مقاالت 
كما قامت المنصة بالحديث عن عدد من المواضيع المرتبطة بمهنة 

المراجعة ودور المراجع فيها عبر سلسلة من المقاالت المنشورة.

مشاركات توعوية في حساب المنصة على سناب شات
قامت المنصة بحث المجتمع المهني المتابع لها عبر وسائل التواصل 

االجتماعي للحديث والتوعية عن المراجعة الداخلية والمجاالت 
المختلفة التي تعود بالفائدة على المهتمين بالمهنة من خالل 

البث على حساب المنصة في سناب شات )iaplatform(، حيث تم 
استقبال 7 مشاركات من مهنيين ومهتمين في المراجعة كاآلتي:

 

وللوصول إلى تلك المشاركات يمكن الرجوع لصفحة التوعية بشهر 
المراجعة على الموقع اإللكتروني للمنصة أو قناة المنصة على 

يوتيوب.
101٤٥=http://iap.work/?page_id

إفطار صائم 
قامت المنصة ، بتجهيز أكثر من ٣00 وجبة إفطار صائم وتوزيعه يوم 
االثنين 22 رمضان 1٤٤0هـ، الموافق 27 مايو 201٩. وكان أحد أهداف 

اإلفطار التعريف بالمراجعة الداخلية والمنصة للمجتمع العام في 
سبيل نشر الثقافة والتوعية بالمهنة. 

  م          المتحدث                   التاريخ                    الموضوع 
  1          عمر الدخيل           1٣ مايو 201٩            خواطر في المراجعة 

  2     د. سلطان آل فارح      1٥ مايو 201٩               دور المراجعة وتأثيرها 

  ٣       نايف آل خليفة         16 مايو 201٩             أهمية دور المراجع الداخلي في
القطاع غير  الربحي  

                                                                                                             
  ٤       حسام الدخّيل          17 مايو 201٩    أهمية ومزايا وظيفة المراجع الداخلي 

  ٥      محمود النوخذة        22 مايو 201٩           المقابلة الشخصية لوظيفة 
مدقق داخلي 

                                                                                                                  
  6       عبداالله منعم         26 مايو 201٩      هيكلة البناء الوظيفي في مسار 

                                                                           المراجعة الداخلية 
  7       هناء الغامدي          28 مايو 201٩   إضاءات معرفية في المراجعة الداخلية 
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النشرة المرفقة بوجبات إفطار الصائم
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تمكــن AutoAudit® المنظمــات لتكــون عمليــات المراجعة أكثر فعالية 
، وكذلــك تبســيط مشــاركة أصحــاب المصلحــة فــي األنشــطة التــي 
تعمــل عليــه، ودفــع األداء المعــزز حــول أهــداف المراجعــة األساســية 
مــن  الفــرق  تمكــن  كمــا  نطاًقــا.  األوســع  اإلســتراتيجية  واألهــداف 
ــى إطــار عمــل  ــات إدارة التدقيــق اليــدوي الخاصــة بهــا إل ــل عملي تحوي
مؤتمــت، والتركيــز علــى فهــم األعمــال وتحليــل التقييمــات ودراســة 

المخاطــر الناشــئة المحتملــة.
ومن أهم المميزات واألنشطة في هذا النظام :

مشاركة المعلومات
جدولة مواعيد اإلدارة

تقييم المخاطر
أوراق العمل

متابعة المالحظات 
إعداد التقارير.

رابط الموقع: 

أصدرت auditboard نظام عمليات المراجعة )OpsAudit( المتخصص 
بتخطيــط وتنظيــم عمليــات المراجعــة وفــرق العمــل وكذلــك التقاريــر 
الدوريــة. ومــن خــالل هــذا النظــام باإلمــكان إدارة جميــع عمليــات إدارة 
المراجعــة الداخليــة مــن خــالل منصــة واحــدة بــدءًا مــن تقييــم المخاطــر 
وتخطيــط عمليــة المراجعــة وإضافــة فــرق العمــل وكذلــك متابعــة حالــة 
كل عمليــة مراجعــة فــي الخطــة حســب الجــدول الزمنــي المحــدد لهــا.

ومن أهم المزايا واألنشطة في هذا النظام:
تخصيص مخطط سير العمل

االطالع على اإلنجاز عبر شاشة مباشرة واستخراج التقارير
تحليل المخاطر

إدارة المشاريع وتتبع الوقت
إدارة الملفات

نماذج قابلة للتعديل

رابط الموقع:
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أنظمة وبرامج

https://www.
refinitiv.com/
en/products/

autoaudit-internal-
auditor-software

https://www.
auditboard.

com/product/
/operational-audit
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 عرض الوظائف في
 مجال المراجعة على

موقع المنصة

يتم بشكل دوري تحديث وإضافة الوظائف في مجال المراجعة الداخلية والمجاالت المرتبطة بها عبر صفحة الوظائف في 

موقع منصة المراجعة الداخلية. 

وتهدف هذه الصفحة لعرض أبرز الوظائف مع ذكر الجهة والمجال ومكان الوظيفة ورابط التقديم لها. الجدير بالذكر أنه يتم 

البحث من عدة مصادر إليجاد تلك الوظائف وعرضها في الموقع ومن أهمها لينكدان ، مواقع الجهات الرسمية، بيت.كوم.

ونسعد بالتعاون مع الجهات الراغبة في اإلعالن عن وظيفة في مجال المراجعة بعرضها في الصفحة ومن خالل وسائل 

التواصل االجتماعي للمنصة.

رابط الصفحة:

http://iap.work/?page_id=9422
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يســعدنا تلقــي اقتراحاتكم ومشــاركاتكم 
عبــر البريــد اإلكترونــي ملنصــة املراجعــة 

خلية لدا ا

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


نتطلع دائًما للمزيد


