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:يتطلب نجاح عملية الرقابة الداخلية وفعاليتها توافر عدة عوامل، ومن هذه العوامل ما يلي

(IIA)االمريكي للمدققين الداخليين المعهد 

:في معاييره الصادرة إلى جملة أمور لفعالية الرقابة الداخلية منها ما يلي( IIA)أشار المعهد االمريكي للمدققين الداخليين 

(. 1100المعيار رقم )يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقالً وعلى المدققين االتصاف بالموضوعية •

لةى أممةل وجة  على مدير التدقيق أن يصل بمستوى إداري داخل الجهةة يسةمل لنشةاط التةدقيق الةداخلي أن يقةوو بمسة وليات  ع•

(. 1110المعيار رقم )

الل يجةةب أن يتصةةم المةةدقق الةةداخلي بالميةةاد وعةةدو االنميةةام وتجنةةب مةةل مةةا مةةن شةةان  أن يجعلةة  فةةي وضةةعية ت ةةار  مصةة•

(. 1120المعيار رقم )
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(. 1210المعيار رقم )على المدقق أن يتسم بالمعرفة والمهارة والكفاءة المطلوبة لتادية مهام  •

وبسةبب . ليالةداخعلى المدقق أن يعد ويمافظ على برنامج ضمان وتمسين الجةودة بميةي ييطةي مافةة جوانةب نشةاط التةدقيق •

  سةنوياً، وقةد يجةري تعقيد دور التدقيق الداخلي وأهميت ، يُنصل أن تتم صياغة دوره في ميثاق للتةدقيق الةداخلي، تةتم مراجعتة

.  (1300قم المعيار ر)طرٌف ثالي هذه الرقابة، للتامد من أن  يوامب أف ل الممارسات التي تشهد بدورها تطوراً مستمرا 

.  (2030المعيار رقم )التمقق من أن موارد التدقيق الداخلي مالئمة ومافية •
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معاييـر اإلنتوسـاي

ومةوا بةالتبلي  من ال روري أن يكون المدققين الداخليين مستقلين عةن اددارة ويعملةون بطريقةة متجةردة صةميمة وأمينةة ويق•

هم للرقابةة مباشرة إلى مستوى عال من السلطة داخةل المنشةاة ممةا يسةمل لهةم بةالتعبير عةن غرائهةم غيةر المنمةامة بشةان تقيةيم

.  الداخلية وتقديم اقتراحات تهدف إلى تصميل جوانب القصور المكتشفة

يةةة ممةةا أشةةارت المعةةايير إلةةى أن اسةةتقاللية وموضةةوعية المةةدقق الةةداخلي مةةن العوامةةل الهامةةة للجهةة ة العليةةا للرقابةةة المال•

خداو عمةل أي مةدى تسةتطيع هةذه ازجهة ة اسةتالةداخلي، وإلةى والمماسبة عند النظر في إمكانية التنسيق والتعاون مع المةدقق 

(. 9140، إرشادات ادنتوساي للموممة الجيدة 9الفقرة -610، المعيار الدولي 1610المعيار . )المدقق الداخلي
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المعهـد األمريكـي للمحـاسبين القـانونييـن

الخاصة بعوامل جودة عمليةة ( 65)قائمة معايير المراجعة ( AICPA,1999)حدد المعهد االمريكي للمماسبين القانونين 

:  التدقيق الداخلي التي تشمل

.تمدد المستوى التعليمي والشهادات المهنية: األهلية•

.ن الداخليينوالتي تقاس من خالل الجهة التي يرفع لها التقرير، والجهة المسئولة عن تعيين المدققي: الموضوعية•

.والتي تقاس من خالل دقة ومفاية البرامج التدقيقية، ونطاق الرقابة: جودة أداء المهام•
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.عدو وجود الدعم الكافي من قبل اددارة العليا وعدو قناعتها بدور الرقابة الداخلية

.عدو وجود هيامل تنظيمية تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط وعمليات الجهة

.لجهاتضعم في فهم دور المدقق الداخلي وغيا  ثقافة التدقيق الداخلي لدى بعض منسوبي ا

.ةالمدقق الداخلي هو صماو أمان وحماية من الكثير من المخاطر الممتملة التي من الممكن أن تواجهها الجه•

.عدو وجود دليل سياسات وإجراءات لتنظيم عمل وحدات التدقيق الداخلي

لتقييم يساعد التدقيق الداخلي الجهة على تمقيق أهدافها من خالل تبني أسلو  منهجي ومنظم•

.الموممةوتمسين فعالية إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات 
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فاخةتالوجةودظةلفةيوذلة ،الجهةاتمسةئوليمةعوالتخاطبالتواصلصالحياتوضوحعدو

(دةوحةةةرئةةةي ،قسةةةمرئةةةي )الداخليةةةةالرقابةةةةوحةةةداترؤسةةةاءبةةةينالوظيفيةةةةالمسةةةتوياتفةةةي

وطلةببيةةالرقاالمهةاوتنفيةذأثناءخاصة،(إدارةمدير،مساعدوميل،وميل)بالجهاتوالمسئولين

.نفيذهاتومتابعةالتوصياتالمالحظاتمناقشةعندومذل والمعلوماتوالبياناتالمستندات

.وضع حدود أو قيود على المدقق الداخلي للمصول على بعض المعلومات

.عدو اهتماو ومتابعة بعض مسئولي الجهات لمالحظات وتوصيات الرقابة الداخلية

.وجود نظرة خاطئة عند بعض منسوبي الجهات تتمثل في مهاو الوحدة في تصيد االخطاء



تحديـات الرقـابة الـداخليـة

6

العمليةاتفةيمافيةةخبةرةذويبمةوظفينالمةاالتبعةضفةيالداخليةةالرقابةةوحةدةت ةمينعدو

علةىاليةةوالمالمماسةبةمجةاالتفةيخبةراتهمتترمة المةراجعينأغلةبأنحيي،للجهةالرئيسية

يفةةمالمتخصصةةينمتخصصةةةمةة هالتذويمةةراجعينتتطلةةبالجهةةاتبعةةضفةةيأنةة الةةرغم

.التخصصاتمنوغيرهاوالطبالهندسة

عةض على الرغم من وجود هيامل تنظيمية معتمةدة مةن ديةوان الخدمةة المدنيةة لوحةدات الرقابةة الداخليةة فةي ب•

ع تلة  وعلةى الةرغم مةن أهميةة التعةاون مة. الجهات، إال أن بع ها المال يستعين بم سسات التةدقيق الخاصةة

.الم سسات المتسا  خبرات جديدة، إال أن  ال بد التمقق من ضمان جودة ازعمال المنج ة من قبلها

أنشةطة عدو وجةود التةدريب المسةتمر الكةافي والمناسةب، خاصةة فةي ظةل التييةرات المسةتمرة فةي

.وعمليات الجهات ومذل  عمل المراجع الداخلي
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(Cyber Security)السيبرانياألمن

 ايةةد عةةدد أصةةبل ازمةةن السةةيبراني أحةةد المخةةاطر ذات ازولويةةة التةةي يتعةةين علةةى الم سسةةات معالجتهةةا نظةةراً لت•

.م سساتالهجمات ادلكترونية مل يوو، فهي متطورة بشكل مت ايد ولها تاثير مبير على اقتصاد وسمعة ال

.  المكومات ليست ممصنة ضد هذا التهديد•

في تةةدريب إدارات التةةدقيق الةةداخلي فةةي تكنولوجيةةا المعلومةةات أمةةر ضةةروري، ممةةا يجةةب تةةدريب جميةةع مةةوظ•

.الم سسة، خاصة التنفيذيين نظراً زهمية البيانات المساسة التي يمكنهم الوصول إليها

مصةادر خارجيةة مةن الممارسةات المعتةادة االسةتعانة ب. يتطلب تقييم فاعلية ازمن السيبراني مهنيةين متخصصةين•

ورات المتعلقةة بسبب صعوبة المهمة ومذل  حجم التعقيد المالمو ل مان بقاء المختصين علةى درايةة بكافةة التطة

.بهذا الموضوع

ة التةي يجةب أن ال تنبع جميع مخاطر ازمن السةيبراني مةن ادنترنةت فقةل، بةل تتطلةب العديةد مةن التةدابير المادية•

.تكون الم سسة على دراية بها، مثل حماية الوصول للمكاتب أو المناطق المساسة
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تحتيـا  والسسـاداال

.اال ي ال االحتيال أحد الشواغل الرئيسية للمراجع الداخلي زن  ي ثر على الم سسات بجميع أحجامه•

نةاتج عةن فقةدان هناك تاثر مباشر لالحتيال، مثل اآلثار المالية، إال أن  من الصعب تمديةد التةاثير غيةر المباشةر ال•

.ثقة العمالء

.  شهد االحتيال التكنولوجي أسرع نمو في السنوات ازخيرة، وأصبل متطور بشكل مت ايد•

.فة مافية ب المدققون الداخليون ال يمتاجون زن يكونوا خبراء في االحتيال، ولكن ينبيي أن يكون لديهم معر•

(Transformation)لتحّو ا

رضةها يجب على وحدات الرقابة الداخليةة أن تكةون علةى درايةة تامةة بةالتمول الماصةل فةي الجهةة والةذي قةد يع•

.لمخاطر جديدة

.صورة يدويةلن يكون من المنطقي أن تتمول الجهة رقمياً في حين تبقى عمليات وحدة الرقابة الداخلية تعمل ب•
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دعم استقاللية وحدات الرقابة الداخلية

وتفعيل دورها

ة توعية المنتسبين للجهات المكومية باهمي

التدقيق الداخلي

توحيد إجراءات الرقابة الداخلية وفقا زف ل

الممارسات العالمية المعتمدة

إعداد أدلة إجراءات مبنية على متطلبات معايير

التدقيق الداخلي وأف ل الممارسات

تاهيل المدققين الداخلين ودعمهم للمصول علىأتمتة أعمال التدقيق الداخلي

الشهادات المهنية ذات العالقة بعملهم
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طالع التدريب المستمر للمدققين الداخلين، واال

على مستجدات وتطورات التدقيق الداخلي

توفير الموارد الالممة لتفعيل أعمال

التدقيق الداخلي

إعداد موادر م هلة في مجاالت تكنولوجيا 

اناتالمعلومات وازمن السيبراني وتمليل البي
ضمان جودة أعمال التدقيق الداخلي

اخلي؟أيهما أفضل إنشاء وحدات للرقابة الداخلية للجهات، أم تكليف مؤسسات التدقيق للقيام بأعمال التدقيق الد



شـكـراً لـحـسـن اسـتمـاعـكـم


