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  الجهاز الرقابي الوطني ممثلين بسعادة الرئيسالقائمون على أعمال. 

 .أساتذتي الذين لم يبخلوا في تقديم العلم لي وإرشادي 

 ا.إدارة الرقابة على التدقيق والفحص المالي ممثلة بإدراتها وموظفيه 
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 لية القائمون على أعمال المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة الما

ي لعلمالجهود المبذولة من قبلهم في الحث والتشجيع على البحث والمحاسبة ل

 في األجهزة الرقابية العليا في الوطن العربي.

 .الزمالء الذين ساهموا في تقديم مواد أغنت البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص البحث:

الوطني  لرقابيإلى بيان أثر األساليب والوسائل التي استخدمت مؤخراً من قبل الجهاز ايهدف البحث 

لى شكل كانت عوتنوعت هذه األساليب والوسائل ففي تحسين العمل الرقابي و زيادة القيمة المضافة, 

وأثرها  ألساليباوسائل فنية وتقنية, وبعد أن قام الباحث بشرح هذه بشرية و كوادر قانونية و أساليب

لحوكمة, ـ ) اأنظمة العلى تحسين العمل الرقابي وجودة العمل قام بالربط بين هذه الوسائل بواسطة 

الجهاز  ( كحالة تطبيقية فيTeam Mateوتم اختيار برنامج التيم ميت ) GRCالمخاطر, االلتزام( 

 الرقابي وباستخدام أسلوب التدقيق المبنى على المخاطر.

من قبل  لمضافةاتم تحديد أهم المتطلبات لتحسين العمل الرقابي وتحقيق القيمة وكنتيجة لهذا البحث 

لمخاطر, احوكمة, الـ ) الألنظمة تصميم نموذج مقترح األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية مع 

 ث.وفق التدقيق المبنى على المخاطر بما يحقق الغاية األساسية من البح GRCااللتزام( 

Abstract: 

The research aims to show the effects of the latest methods and procedures 

which are used by national SAI (Supreme Audit Institutions) to improve the 

audit process and build the audit basis to  add-value. The used methods 
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were: legal , HR, audit Methodology  and IT. The researcher describes how 

these methods and procedures improve the audit procedures and quality, 

Hence he linked all of these methods and procedures using GRC 

(Governance, Risk, Compliance) system ( Team mate as a case study) to 

apply the audit based risk. 

The result of this Topic was to determine the most crucial requirements to 

improve the audit procedures and build audit basis to add-value from SAIs’, 

In addition to that there is a recommended form to apply audit based risk by 

GRC system.  
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 المقدمة:

ة تطورت مهنة مراجعة الحسابات على مدار القرنين الماضين من مهنة تقتصر على مراجع

لثاني لين االحسابات للجيل األول إلى تضمينها تقييم الضوابط الرقابية وحماية األصول في الجي

ر ذا التطوهع, إن في الجيل الراب المضافة للمنشأةوالثالث إلى السعي إلى المساهمة في تحقيق القيمة 

التطور  دة منفي المهنة جاء تلبية الحتياجات التطور االقتصادي والتقني الحاصل, كما تم االستفا

 التقني في مهنة المراجعة.

ة يام بنقلا القتطلب تحسين عملية المراجعة وزيادة القيمة المضافة في األجهزة الرقابية العلييي

 افة بعضالقانوني من خالل إصدار تشريعات تسمح له بإضالمستوى نوعية على عدة مستويات منها 

حوكمة لظمة ااألداء وتقييم أن ىفي القيام بهذه الوظائف مثل الرقابة عل هالصالحيات التي تساعد

ستوى الممنها بة, ووااللتزام والرقابة الداخلية والرقابة على التدقيق الداخلي للجهات الخاضعة للرقا

المستوى وافة, البشري من خالل توفير الخبرات والكوادر البشرية التي تساهم في زيادة القيمة المض

و أنماط أييمات بمثل هذه التقمن خالل إيجاد وتطوير منهجيات العمل والتي تساعد على القيام  الفني

 لدور.هذا ابالمستوى التكنولوجي من خالل استغالل تقنيات الحاسب المناسبة للقيام  المراجعة, و

 ,GRC (Governance, Riskتم استغالل أنظمة ) الحوكمة , المخاطر , االلتزام( 
Compliance ) مع في عدة مجاالت ومن أهمها مجال التدقيق, وقد تبنى الجهاز الرقابي الوطني

أحد هذه األنظمة في سبيل تحسين أعمال التدقيق وزيادة القيمة المضافة من  2018بداية السنة المالية 

و  أعمال التدقيق, باإلضافة إلى تحقيق المتطلبات المختلفة لذلك من متطلبات قانونية وفنية و تقنية

 بشرية.

ً  GRCتم استخدام أنظمة ) الحوكمة , المخاطر , االلتزام(  ذات صلة  كنظام له ثالثة أبعادحديثا

 Uncertainly  تساعد على ضمان تحقيق أهداف المنشأة بشكل موثوق ومعالجة حاالت عدم التأكد

(Mitchell, 2004) فيها استخدام أنظمة المنظمات إلى حجم يكون, تصل GRC  مطلوبة للعمل

وكافة ,بفعالية, وكل من هذه االختصاصات الثالث يولد بشكل ممنهج معلومات ذات قيمة لآلخرين 

 فس التقنيات, األشخاص, العمليات والمعلومات.نالجوانب الثالثة تؤثر على 

 

 

 مشكلة البحث: -1

إلى مزامنة المعلومات والنشاط عبر  GRCأنظمة ) الحوكمة , المخاطر , االلتزام( تهدف 

الحوكمة, واالمتثال من أجل العمل بشكل أكثر كفاءة, وتمكين المشاركة الفعالة للمعلومات, وفعالية 
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تشمل "الحوكمة, المخاطر, االلتزام(  GRC أنظمة, ن األنشطة وتجنب التداخل المسرف,اإلبالغ ع

( والتزام الشركات بالقوانين ERMمؤسسات )عادة أنشطة مثل حوكمة الشركات وإدارة مخاطر ال

 واللوائح المعمول بها.

 ين العملي تحسإال أن تطبيقها في األجهزة الرقابية العليا يولد عدد من التساؤالت حول دورها ف

ترة فتاج إلى ذي يحالرقابي وزيادة القيمة المضافة المتولدة عنها, باإلضافة إلى متطلبات تطبيقها وال

ملية ت في عمدى دور تقنية المعلوما ور من المجهودات البشرية والمادية, طلب الكثيانتقالية تت

 .التحول هذا وخصوصاً فيما يتعلق بالتكامل بين كافة أنواع التدقيق والقيمة المضافة

 

 

 

 الدراسات السابقة: -2
 

( تحت مسمى "نموذج القدرات  OCEGدراسة مجموعة االمتثال و األخالقيات )  .1

 (L.Mitchell ،2004) (2004للحوكمة, المخاطر, االلتزام" )سنة 

ام" اللتزتعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها على صعيد نموذج " الحوكمة, المخاطر, ا

GRC ها ة منوتم فيها تحديد الخطوط العريضة ) معايير ( لألداء حتى تحقق األهداف المرجو

 ة منوفق ظروف عدم التأكد. واعتمدت على مجموعة متكاملة من القدرات التي تمكن المنظم

 (.R(, المراجعة )P(, األداء )A( , المحاذاة )Lتنفيذ هذه المعايير هي: التعلم )

يات, عملي يتضمن ويساعد على : تحديد األولو ورة تصميم نموذجوانتهت الدراسة إلى ضر

 وتصنيف مستوى قدرات المنظمة, القيام بتحليل الفجوة بين النظرية والتطبيق.

دراسة سكوت ميشيل تحت مسمى "اإلطار المفاهيمي لمساعدة المنظمات للتحكم باألداء  .2

 L.Mitchell, A framework to help organisations drive)( 2007" )سنة 
principled performance, 2007) 

من  ك عددتم في هذه الدراسة الترابط بين الحوكمة و إدارة المخاطر وااللتزام حيث أن هنا

, تراتيجيةاالس فاألعمال بكافة عناصرها )عمليات المشروع التي تساعد المنظمة على قيادة األداء, 

ددات العمليات, التكنولوجيا( تسعى إلى تحقيق هدف المشروع ضمن نوعين من المحاألشخاص, 

ط ضوابهما : المحددات اإلجبارية وهي القوانين والتشريعات والمحددات االختيارية وهي ال

 الرقابية الداخلية للمنظمة.

ات عملي انتهت الدراسة إلى بناء نموذج مقترح أطلقت عليه نموذج القدرات وذلك للربط بين

(التخطيط 1:  المنظمة و التكنولوجيا ) األنظمة( المستخدمة لديها؛ وهو عبارة عن ستة عمليات هي

(, REستجابة )( االDC ,)4( االختبار و الحماية )PR , )3( االستعداد والترقية )2(, POوالتنظيم )

 (.IC( االتصال والتبليغ )EI , )6( التقييم والتحسين )5
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بطة المرت الرحمن عبد المولى الحمصي بعنوان ) تأثير المعلومات غير الماليةدراسة عبد  .3

 .2010دراسة ميدانية ( سنة  –بالمنشأ في التخطيط لعملية المراجعة 

از أي ة وإبرأثر المعلومات غير المالية في تحديد نطاق المراجع بيانهدفت الدراسة إلى 

 ضافة إلىباإلة لمالية وأهمية تمييز هذه العالقعالقة متوقعة بين المعلومات المالية وغير ا

 دراسة تأثير المعلومات غير المالية على كل جزء من أجزاء التخطيط.

لتخطيط االمعلومات المالية كافية بدرجة متوسطة في مرحلة أن وكانت نتيجة الدراسة 

ً إفهي الزمة ولكنها غير كافية وبالتي فإن المراجع يحتاج أي ؛لعملية المراجعة لى ضا

 المعلومات غير المالية في دعم أعماله أثناء عملية التخطيط.

 

ير بحث مقدم من إيمان الهويدي بعنوان ) مخاطر الرقابة بالجهات وأثرها على تقر .4

 .2008المدقق من واقع دليل التدقيق العام لديوان المحاسبة ( سنة 

ث المراجع سواء من حيهدف البحث إلى التعرف على المخاطر التي تؤثر على تقرير 

لى , وذلك عاجعة(البيئة الداخلية للديوان أو من خالل البيئية الخارجية ) الجهات الخاضعة للمر

 جميع قطاعات ديوان المحاسبة ودراسة المخاطر الواقعية التي تؤثر على التقرير.

ن إها اداستخدام الباحث لتحقيق أهدافه أسلوب االستبانة. واستخلصت الدراسة نتيجة مف

اجعة ليل المرام بداألداء الرقابي األمثل لشاغلي الوظائف الرقابية يتم من خالل اإللمام وااللتز

لصلة, اذات  للديوان باإلضافة إلى المعرفة الفنية والخبرة الكافية للمراجع لفهم المفاهيم

فعال  خليةاباإلضافة إلى دور الرقابة الداخلية في تقرير المراجع, وإن توفر نظام رقابة د

 ت المالية.اسيساهم من تقليل أخطاء البيان

في  دراسة محمد عصفور بعنوان ) تقييم العوامل المؤثرة في مخاطر تدقيق الحسابات .5

 .2003األردن من وجهة نظر المدقق ( سنة 

خاطر الحسابات في األردن على إدراك م مراجعياستهدفت الدراسة استقراء مدى قدرة 

ن مالحسابات مراجعة الحسابات عن طريق اختبار العوامل المؤثرة في مخاطر  مراجعة

 ,نألردنييالحسابات ا مراجعيحيث تم إجراء الدراسة الميدانية لتشمل المراجع؛ وجهة نظر 

توزيعه على المستجوبين باستطالع عينة ووألغراض الدراسة  تم تصميم استبيان 

تبانة تم اس 60صل أاستبانة من  42 م اإلجابة عنهاعدد االستبانة التي ت بلغت .عشوائية

ان  :الية وقد تم وضع خمس فرضيات الختبارها وتوصلت الدراسة إلى النتائج الت .توزيعها

لتي املية على تقييم المخاطر تتأثر بالمؤهل العلمي والتخصص والخبرة الع مراجعقدرة ال

ها ونوع لالشركة والشكل القانوني  بحجمالمراجع كذلك تتأثر قدرة  المراجع.يتمتع بها 

لمخاطر  تتأثر بتقييمهالمراجع التي يطلبها  المراجعةوأخيرا أتعاب  عملية المراجعة.

 المراجعة.

 

  2010بعنوان ) مراقبة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة( في سنة  COSOدراسة  .6

Board Risk Oversight  
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 شرافهلمجلس اإلدارة في مراقبته وإ هدفت الدراسة إلى بيان بعض األدوات المساعدة

قييم ا التعلى إدارة المخاطر في المنظمة؛ فقامت بدراسة وتطوير بعض هذه الوسائل وأهمه

 ه .ي عليالذاتي كوسيلة أساسية.استخدمت الدراسة أسلوب االستبيان وقامت بتحليل إحصائ

رة إدا إلشراف علىوانتهت الدراسة إلى فعالية استخدام بعض األداوات المساعدة في ا 

لس بل مجالمخاطر وضرورة تحديد أولويات يتم بواسطتها مراقبة األمور الهامة فقط من ق

 اإلدارة.

 

 يام بأعمالعمليات إدارة المخاطر وتقييم المخاطر للق  (بعنوان  /Williamدراسة وليام / .7

 (2003في سنة ) المراجعة (

ل تطرقت هذه الدراسة الى دور وظيفة المراجعة في أضافة قيمة للمشروع من خال 

ن ريق متأكيدها على عملية التقييم الذاتي للمخاطر ، واكدت الدراسة على أن توفير ف

ين لموظفاالشخاص يركزون على التقييم الذاتي للمخاطر ويعملون على زيادة الوعي لدى ا

ر لمخاطمرسومة للمشروع ، وعند التخطيط للرقابة على ابتأثيرهم في تحقيق االهداف ال

 مخاطريجب أن يتم تقييم مستوى كل خطر وتحدد الضوابط الرقابية المناسبة لتخفيف ال

 وتحديد مستوى الخبرة المطلوبة لتنفيذ تلك األنشطة. 
 

ل عمين الإن هذه الدراسة اختلفت عن سابقاتها من الدراسات بأنها قامت بالربط بين تحس

ض الرقابي و تحقيق القيمة المضافة في القطاع الحكومي وهو ما يستلزم تحقيق بع

 المتطلبات الخاصة والتي تختلف عن غيرها من أنماط التدقيق.

 هدف البحث وأهميته: -3

ابي الرق تهدف الدراسة إلى بيان أثر األساليب والوسائل التي استخدمت مؤخراً من قبل الجهاز

في  لحاصلةاالعمل الرقابي و زيادة القيمة المضافة, فعلى الرغم من التطورات الوطني في تحسين 

التي ولمراجعة هنة اعالم المراجعة تبقى وظيفة التأكيد على البيانات المالية هي الوظيفة التقليدية لم

 تحظى بأولوية.ويمكن تحديد أهم أهداف البحث على الشكل التالي:

نية ة و تقلية المراجعة يتطلب متطلبات قانونية وبشريالقيمة المضافة في عم تحقيقإن  .1

 وفنية.
د القيمة تحسن العمل الرقابي وتزي GRCإن أنظمة الـ ) الحوكمة, المخاطر, االلتزام(  .2

 المضافة.
عليا ) ية التصميم نموذج مقترح لالنتقال من طريقة العمل التقليدية في األجهزة الرقاب .3

 افة.المض ية( إلى أسلوب المراجعة الذي يحقق القيمةتقديم تأكيد على البيانات المال

نموذج هو الوتتمحور أهمية البحث في تصميم النموذج الذي يحقق القيمة المضافة لعملية المراجعة 

 راجعةالذي يتضمن التدقيق على أساس المخاطر من خالل تحديد ألهم مخاطر المنظمات محل الم

 لداخلي ,ادقيق مراجعة الرقابة الداخلية , الرقابة على الت باإلضافة إلى تضمين أعمال المراجعة :

جودة  ير نموذجى تطوتقييم الحوكمة, الرقابة على االلتزام , الرقابة على تقنية المعلومات باإلضافة إل

 المراجعة.
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 فروض البحث:  -4
 

 الفرضية األولى :

كوادر وتقنية قانونية و فنية وإن تحقيق القيمة المضافة في العمل الرقابي مرتبط بمتطلبات 

 بشرية.

 

 : الثانيةالفرضية 

داء عملية في تقييم المخاطر سيحسن  أ GRCأنظمة "الحوكمة, المخاطر, االلتزام" استخدام 

 المراجعة بطريقة فعالة .

 

 ة:لثالفرضية الثا

نجاز في تقييم المخاطر سيحسن إ GRCأنظمة "الحوكمة, المخاطر, االلتزام" استخدام  

 عملية المراجعة بالموارد المناسبة.

 

 :الفرضية الرابعة

تركيز في تقييم المخاطر سيحسن ال GRCأنظمة "الحوكمة, المخاطر, االلتزام" استخدام 

 على النقاط الهامة في عملية المراجعة.

 

 

 وأساليبه: مناهج البحث -5

التيم جعة )لبيان أثر تطبيق نظام إدارة المرا وصفية تحليليةباعتبار أن الدراسة هي دراسة 

للبحث  مناسبةفإن المنهجية الباإلضافة إلى متطلبات تحسين العمل الرقابي ,ميت( لتقييم المخاطر 

ل راح بدائباقت منهجية مختلطة تربط بين االستقراء واالستنباط، فتبدأ من مقدمات االستدالل وتنتهي

ة في مراجعالنظام االلكتروني لبيان أثره على مالئمة خطة ال لإلجراءات المطبقة مرورا بتطبيق

 . هذه المنهجية تقوم على الخطوات التالية:الجهاز الرقابي

 تعارفدراسة تحسين العمل الرقابي وتحقيق القيمة المضافة من خالل المعايير الم .1

 عليها.

ن قة مالعال تحديد تجربة الجهاز الرقابي لتحسين عملية المراجعة والمتطلبات ذات .2

 خالل استقراء الواقع.

 دراسة خطوات وخصائص المراجعة باستخدام مدخل المخاطر. .3

 دراسة منافع و مراحل تقييم المخاطر بواسطة نظام التيم ميت. .4

 مالئمة خطة المراجعة. معاييربيان  .5

مراجعة خل الالقيام بدراسة عالقة سببية بين العناصر المحللة من نظام التيم ميت و مد .6

 خرى.أستخدام المخاطر من جهة وتحقيقها لمعايير مالئمة خطة المراجعة من جهة با

 .النتائحبيان  .7

من حيث أسلوب  للجهاز الرقابينموذج تقييم مخاطر يتم تطبيقه يعد مناسب اقتراح  .8

 عمله ويطبق في نظام التيم ميت.
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 باعتماااد أثناااء القيااام بعمليااة تحلياال النظااام متنوعااة, وقااد قااام الباحااث إن أساااليج جمااع المعلومااات

 األدوات التالية في جمع المعلومات:

عتمادة ممن كتب ودورياات ومواقاع الكترونياة للمنظماات دولياة وعربياة المراجع العلمية المناسبة  (1

 في إدارة المخاطر والمراجعة.

 الجهاازي فالصادرة لتنظايم وإدارة أعماال المراجعاة دليل المراجعة والقوانين الناظمة والقرارات ا (2

  .الرقابي.

 .المالحظات المشاهدة (3

 المقابالت واألسئلة. (4

 

 

 

 

 :للعمل الرقابيالقيمة المضافة ماهية المبحث األول : 

مايسمى بالمراجعة التحليلية التي تتضمن مراجعة العمليات , تقييم المخاطر يتم التركيز مؤخراً على 

 والضوابط الرقابية و مختلف نماذج تقييم الفعالية األخرى و يدعى هذا التوجه القيمة المضافة للتدقيق.

(Hutchins, 2002) 

نحو تحقيق أهداف المنظمة إال أن مفهومها يختلف على الرغم من أن القيمة المضافة للتدقيق تسعى 

حسب المتلقي ففي حين أن القيمة للمساهمين تعني زيادة السعر السوقي للسهم فإنه بالنسبة إلى اإلدارة 

التنفيذية يعني زيادة الفعالية التشغيلية أما بالنسبة إلى مجلس اإلدارة فتعني ال مفاجآت وبالنسبة إلى 

 (Hutchins, 2002)  ي االلتزام بالقوانين.الجهات الرسمية تعن

 يجب إن يكون المراجع قادراً على:من أجل التزود بالقيمة فإن  

 العمليات التشغيلية و فعالية الجودة. .1

 مخاطر األعمال. .2

 الضوابط الرقابية للعمليات و / أو األعمال. .3

 العمليات و فعالية األعمال. .4

 تخفيض التكلفة.فرص  .5

 فرص إلغاء الضائع والهدر. .6

 فعالية حوكمة الشركات. .7

 

 الفصل األول

 للتدقيق وفق المعايير المتعارف عليهازيادة القيمة المضافة 
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صدارات إتقريراً ضمن مجموعة  2015أصدر معهد المدققين الداخليين العالمي خالل شهر نوفمبر 

مة فهوم القي( تحت اسم قياس قيمة وأداء التدقيق الداخلي. تناول التقرير مCBOKالهيكل المعرفي )

 تي تتكون من ثالثة عناصر حسب الشكل التوضيحي التالي:دقيق والالمضافة للت

 

 

 ( عناصر القيمة المضافة 1الشكل التوضيحي رقم ) 

 :لمنظمة.ابة في تقديم التوكيد حول ما يتعلق بكل من الحوكمة وإدارة المخاطر والرقا التوكيد 

 :يا رة العللإلدا قيمةالتزام التدقيق بالنزاهة والمساءلة حيث يتم من خاللها تقديم  الموضوعية

 بشكل موضوع مستقل لإلشادة والنصح.

 :ؤية قديم رقيام التدقيق بدور المحفز لتحسين فعالية وكفاءة المنظمة من خالل ت البصيرة

 وتوصيات تستند إلى تحليل وتقييم كل من البيانات والعمليات.

 األنشطة األكثر إضافة للقيمة:
المدراء  به معهد المدققين الداخليين تم أخذ رأيقام  2015بناء على استطالع خالل عام 

ع الرأي ( نشاط تضمنهم استطال14( أنشطة من أصل )9التنفيذين للتدقيق الداخلي, أظهر  )

 تضيف قيمة مضافة للمنظمة وهي:

 

 أكثر األنشطة إضافة للقيمة

 أنشطة ذات بصيرة أنشطة النصح الموضوعي أنشطة التوكيد

تقديم التوكيد عن مدى كفاية 

نظام الرقابة وفعالية 

 .الداخلية

 التوصية بتطوير األعمال. تبليغ ونصح اإلدارة.

تقديم التوكيد حول عمليات 

 .إدارة المخاطر في المنظمة

أو  احتيالالتحقق من وجود 

 ردعه.

 .المخاطر الناشئةتحديد 

  صح لجنة التدقيق.نتبليغ وتقديم التوكيد فيما يتعلق 



عشرة ةمسابقة األرابوساي الثاني | 13  

 

 باالمتثال للتشريعات.

تقديم التأكد فيما يتعلق 

 للمنظمة. بالحوكمة

  

 تحليل النتائج:
 انية منة الثإن المثير باستطالع الرأي هذا أن نشاط "التوصية بتطوير األعمال" حل بالمرتب

ة, وهو داخليحيث إضافة القيمة بعد نشاط تقديم التوكيد عن كفاية وفعالية نظام الرقابة ال

ابات اإلج مؤشر بأن التدقيق قد تعدى في الكثير من المنظمات مرحلة التوكيد, كما أن ثلث

أن ه الشلجاءت بأن "تحديد المخاطر الناشئة" يضيف قيمة للمؤسسة مما يشير بأن التدقيق 

ست في تحديد مخاطر المنظمة وهو مخالف لما هو متعارف عليه من أن هذه الوظيفة لي

قيق" التد هي مسؤولية اإلدارة( فيما جاءت أنشطة " تبليغ ونصح لجنة بمسؤولية التدقيق )

 وذلك وفقاً للشكل التوضيحي التالي:آخر األنشطة من حيث إضافة القيمة.

 
 ( األنشطة التي تضيف أكبر قدر من القيمة  2الشكل التوضيحي رقم ) 

 خطوات تساعد في إدراك القيمة التي يمكن إضافتها:

ظر نجاءت خالصة تقرير دراسة معهد المدققين الداخليين بأن إدراك القيمة من وجهة 

ين بأصحاب المصلحة يختلف عن إدراكها من وجهة نظر التدقيق وال بد من وجود توافق 

هناك  ما أنكالطرفين وتحديد كيفية قياسها ليتم قياس كفاءة التدقيق الداخلي في المنظمة. 

ع مضفيها يبد من اتباعها عند تحديد القيمة التي يمكن للتدقيق أن بعض الخطوات التي ال 

 ضرورة ربطها باألداء, وعليه يجب اتباع الخطوات التالية:

ي همعرفة توقعات أصحاب المصلحة من خالل المقابالت واالجتماعات معهم لمعرفة ما  .1

 القيمة المضافة بالنسبة لهم.
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 ا عليهم للتأكيد والموافقة عليها.حصر وتحديد توقعات أصحاب المصلحة وعرضه .2

ء ر أداوضع مؤشرات أداء بما يتوافق مع التوقعات لتحقيقها فعلى سبيل المثال وضع مؤش .3

 لكل بند من بنود القيمة المضافة المتفق عليها.

المراقبة الدورية لمدى تحقيق مؤشرات األداء ومعرفة أسباب أي معوقات لتحقيق  .4

 المؤشرات.

 المصلحة عن مدى تحقيق مؤشرات األداء. رفع تقارير ألصحاب .5

 تكرار الخطوات السابقة بشكل دوري وعلى األقل سنوياً. .6

 :SOXو قانون ساربنس أوكسلي أوجه التقاطع مع معايير االنتوساي 

بنود  ومع INTOSAIتقاطعت الدراسة السابقة في العديد من النقاط مع معايير االنتوساي 

ضمنت ية وتقانون ساربنس اوكسلي المتعلق بالتدقيق الخارجي في الواليات المتحدة األمريك

 أوجه التقاطع هذه كما يلي:

دراسة معهد المدققين الداخليين 

IIA 
 SOX معايير االنتوساي

الرقابة كفاية وفعالية نظام 

 الداخلية

( إبالغ 1265المعيار رقم )

المسؤولين عن الحوكمة 

واإلدارة عن جوانب النقص 

 في الرقابة الداخلية

إبداء الرأي حول كفاية 

 وفعالية نظام الرقابة الداخلية

تقديم التوكيد فيما يتعلق 

 باالمتثال للتشريعات.

( المبادئ 400المعيار رقم )

 األساسية لرقابة االلتزام.

 

( المبادئ 300المعيار رقم ) التوصية بتطوير األعمال.

 لرقابة األداءاألساسية 

 

تقديم التأكد فيما يتعلق 

 للمنظمة. بالحوكمة

توجيهات االنتوساي للحوكمة 

 الرشيدة

وظيفة ومسؤولية اإلدارة 

العليا سيكون من ضمنها 

توكيد صالحية وسالمة 

القوائم المالية مع فرض 

 غرامات.

ن وهي لمدققياألساسية لة يفوظالهذا وسيتم التركيز في البحث على هذه النقاط باإلضافة إلى 

 وظيفة تدقيق الحسابات.

 

 

فالحوكمة هي عبارة عن العمليات التي تأسيسها وتنفيذها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة والتي 

ستنعكس في هيكل المنشأة وكيفية إدارتها وتوجيهها نحو تحقيق األهداف, إدارة المخاطر هي التنبؤ 

المنظمة من تحقيق أهدافها بشكل موثوق في ظل عدم اليقين, أما وإدارة التهديات التي يمكن أن تعوق 
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االلتزام فيشير إلى االلتزام بالحدود المقررة ) اللوائح والقوانين( والحدود الطوعية ) سياسات الشركة 

 (Kurt F. Reding, 2013)  (L.Mitchell, 2004)  وإجراءاتها(.

 يق أهدافي تحقيتم مساهمة العمل الرقابي في تحقيق القيمة المضافة للمنشأة من خالل المساهمة ف

تها و ع رؤيمالمنشأة. يتم من خالل عملية التخطيط االستراتيجي تحديد أهداف المنشأة بما ينسجم 

ً تحديد األهداف السنوية من خالل خطة العمل و د والموار ديريةالموازنة التقرسالتها, ثم يتم سنويا

 البشرية الالزمة لتحقيقها.

يم اف بقيعيق تحقيق أهداف المنشأة عدداً من األحداث المتوقعة والتي تؤثر على هذه األهد

دد من (, تقوم المنشأة بتصميم عRiskواحتماالت تحقق مختلفة وتسمى هذه األحداث بالمخاطر )

بما يضمن تخفيض هذه المخاطر وتحقيق أهداف  (internal controlالضوابط الرقابية )

ً بتحديد المخاطر المتبقية ) ذه الضوابط ( بعد تطبيق هRisk Residualالمنشأة,تقوم المنشأة الحقا

 (. Risk appetiteالرقابية وهل هي ضمن الحد المقبول ) 

ء ألدااير يساعد تصميم وتنقيذ السياسات واإلجراءات في المنشأة باإلضافة إلى تحديد معاي

دى منشأة وموة للالمطلوبة ومقارنتها المستمر مع معايير األداء الفعلية على تحديد نقاط الضعف والق

لرقابية األطر تحقيق أهداف المنشأة وتساعد مجلس اإلدارة على الرقابة على أداء المنشأة وتحديد ا

 (.Governancesالعامة لتحقيق هذه األهداف وتسمى هذه العملية بالحوكمة )

 (Hutchins ،2002) عوائق تحقيق القيمة المضافة للتدقيق:

 إنه يجب:تها فالفهم الخاطئ ولمعالج هاعن هناك عدة عوائق للقيمة المضافة للتدقيق والتي قد ينجم

م يفية فهك حسب التفسير المتعدد: تقييم الفعالية و إدارة المخاطر و المخاطر الرقابية تتنوع .1

 المعايير والعمليات.
ين بتتنوع  كن أنالتطبيق غير المنسجم: تقييم الفعالية. إدارة المخاطر و الضوابط الرقابية يم .2

 المراجعين.
يقها مهارات إضافية مطلوبة من قبل المراجعين: القيمة المضافة للمراجعة يتطلب تطب .3

 معارف ومهارات إضافية من قبل المراجعين.
اجعة النحراف اإلضافي: معايير مؤسسة وغير ثابتة وبرتوكوالت موجودة لمراحتمالية ا .4

 القيمة المضافة.

 

 

 المبحث الثاني : التدقيق على عناصر الرقابة الداخلية:

 :COSO (كوسو) منظمةالتدقيق على عناصر الرقابة الداخلية وفق  -1

قبل أكبر منظمات من  1984تم إنشاء لجنة المنظمات الراعية تريدواي )كوسو( في سنة 

مهنية منظمة لمهنتي التدقيق والمحاسبة في الواليات المتحدة األمريكية وتعنى بأمور 

 الحوكمة, أخالقيات األعمال, الضوابط الرقابية, إدارة المخاطر المؤسسية, االحتيال.

(COSO, 2018) 
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اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية في شهر النسخة المحدثة من أصدرت منظمة  )كوسو( 

والقت قبوالً وبذلك أصبح إطار الرقابة الداخلية األكثر استخداماً على  2013مايو عام 

مستوى العالم, كما تم في منطقة الشرق األوسط ترجمة إطار )كوسو( إلى اللغة العربية 

)هيرث،  لتدقيق الداخلي.وتم تصدير هذه النسخة المترجمة في المؤتمر الرابع لرؤساء ا

2018) 

ً ب ً بتقييم الضوابط الرقابية من قبل المراجع وخصوصا ية عد قضأصبح االهتمام واضحا

ير تقار انرون حيث أصدرت الحكومة األمريكية تشريعاً يقضي بإلزامية إصدار المراجع

داخلي يق الى إلزامية وجود إدارة للتدقحول الضوابط الرقابية في الشركات باإلضافة إل

 في كافة الشركات المدرجة في سوق البورصة.

ول حفإن الضوابط الرقابية الداخلية مصممة لتقديم تأكيد معقول  COSOوحسب معهد 

 :( ( 3)وفق الشكل التوضيحي رقم )

 ( الكفاءة والفعالية التشغيليةOperating) 

 .معقولية التقارير المالية  (Financial) 

 .االلتزام بالقوانين واألنظمة (Compliance) 
 

 

 

 COSO( عناصر الرقابة الداخلية وفق كوسو 3الشكل التوضيحي رقم ) 

وفق )اخلياً دعضها تشمل عملية تقييم الضوابط الرقابية تقييم خمسة عناصر للفعالية والقيمة مرتبطة بب

 وهي:( ( 4( و )3الشكلين التوضيحين رقم )
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 ر(( عناصر الرقابة الداخلية )الربط بين البيئة وباقي العناص4الشكل التوضيحي رقم )

 

 : (Control environmentالبيئة الرقابية ) .1

عد لتي تُ تُعرف بيئة الرقابة على أنها مجموعة من المعايير والعمليات والهياكل ا

ً لتطبيق الرقابة الداخلية في المؤسسة. وتتضمن قيم  تعلق يالمؤسسة فيما أساسا

ه سؤولياتام بمبالنزاهة والقييم األخالقية والمعايير التي تمكن مجلس اإلدارة من القي

اإلشرافيه المتعلقة بالحوكمة، والهيكل التنظيمي وتفويض الصالحيات 

لالزم مام اوالمسؤوليات، وعملية استقطاب الكفاءات وتنميتهم واالحتفاظ بهم، واالهت

ون ء. ويكوالحوافز والمكافآت لتنمية الشعور بالمسؤولية عن األدابمقاييس األداء 

 .الكاملبخلية لبيئة الرقابة الناشئة عن ذلك أثر واسع االنتشار في نظام الرقابة الدا

  تقييم المخاطر : .2

 تحقيقبيتضمن تقييم المخاطر عملية ديناميكية متكررة لتحديد المخاطر المتعلقة 

درجة تلك المخاطر من كافة أنحاء المؤسسة بالنسبة ل األهداف وتقييمها. وتقاس

ً لتحديد أسلو رة ب إداتحمل المخاطر المحددة. ومن ثم، يشكل تقييم المخاطر أساسا

بيئة المخاطر. كما يتطلب تقييم المخاطر دراسة أثر التغييرات المحتملة في ال

 .ير فعالةالخارجية وداخل المؤسسة نفسها؛ مما قد يجعل الرقابة الداخلية غ

  (:Control Activitiesاألنشطة الرقابية ) .3

أنشطة الرقابة هي األعمال الموضوعة من خالل السياسات واإلجراءات لضمان 

تنفيذ توجيهات اإلدارة بشأن الحد من المخاطر المتعلقة بتحقيق األهداف. وتؤدى هذه 

عمليات األنشطة على كافة المستويات في المؤسسة وعلى مراحل مختلفة ضمن 

وبيئة تكنولوجيا المعلومات. وقد تكون هذه األنشطة وقائية أو كشفية  المؤسسة 

بطبيعتها وقد تتضمن مجموعة من األنشطة اليدوية والمؤتمتة من بينها الحصول 



عشرة ةمسابقة األرابوساي الثاني | 18  

 

وفيما يلي . على الموافقات واالعتمادات والتصديقات والتسويات ومراجعات األداء

 أهم إجراءتها:

 الهدف رقابياإلجراء الضبط ال 

1 

الترقيم المسبق )التلقائي( 

 للمستندات

(Prenumbering 

document) 

التحقق من أن كافة العمليات قد تم  -1

 تسجيلها)االكتمال(.

 لم تسجل العملية ألكثر من مرة )الوجود(. -2

2 

 اعتماد العمليات

(Authorization of 

Transaction) 

تسجيل يجب الحصول على أي اعتماد أو موافقة قبل 

 العملية ووقوع االلتزام.

3 

مراجعة العمل الذي أعده األخرين 

(Independent Check to 

maintain asset 

accountability) 

الفصل بين الصالحيات يمكن من كشف األخطاء عند 

 وقوعها

 (Documentationالتوثيق ) 4
يزودنا بثبوتيات للعمليات وهو أساس لتحديد 

 المسؤوليات.

5 

ات األداء على أساس مراجع

زمني ومناسب )اإلجراءات 

 التحليلية(

Timely and Appropriate 

Performance review 

 مقارنة البيانات الفعلية بالموازنة. .1

نة قارمقارنة البيانات المالية مع غير المالية )مثل م .2

سجالت حضور الموظفين مع عدد المصروف لهم 

 في سجالت الرواتب(.

األنشطة )مثل تقارير المبيعات مقارنة وتقييم  .3

 .تحليليها قد يزودنا باألشهر التي يوجد بها خطأ(

6 

الضوابط الرقابية على تقنية 

 Informationالمعلومات 

Processing control 

ة الضوابط الرقابية العامة: هو الضوابط الرقابي .1

على تقنية المعلومات التي تطبق على مستوى 

 الشركة ككل.

التي 7الضوابط الرقابية على التطبيقات: هي  .2

 تطبق على مستوى المعالجة للعملية الفردية.

7 
الضوابط الرقابية المادية على 

 حماية األصول

عدم الدخول إلى أماكن التخزين والسجالت إال من  .1

 المصرح لهم.

الجرد الفعلي لألصول ومقارنتها بالتسجيل  .2

 الدفتري.

8 
الفصل بين الوظائف 

Segregation of Duties 
 الفصل بين الحيازة والمحاسبة والقرار

 :(Information & communication in systemت )المعلومات واالتصاال. 4
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عم هدف دبتُعد المعلومات ضرورية للمؤسسة وذلك للقيام بمسؤوليات الرقابة الداخلية 

ورية ت الضرلتقديم المعلوماتحقيق أهدافها. أما االتصاالت فهي عملية متواصلة متكررة 

ارة اإلد وتبادلها والحصول عليها. وتسهم في تمكين األفراد من تلقي رسالة واضحة من

 .العليا فيما يتعلق بضرورة أخذ مسؤوليات الرقابة على محمل الجد

 : (Monitoringتابعة ). الم5

من  للتأكد تلفةتقييم مخ يُستعان بعمليات التقييم المستمرة أو المنفصلة أو الجمع بين عمليات

ك في ذل الخمس قائم ويعمل بالشكل المناسب، بما أن كالً من مكونات الرقابة الداخلية 

 قارنةالضوابط الرقابية الالزمة لتفعيل المبادئ الخاصة بكل عنصر على حدة. وتجري م

د حديت النتائج بالمعايير التي وضعتها الجهات المشرعة أو الهيئات المعروفة في مجال

 .المعايير أو اإلدارة ومجلس اإلدارة، ويتم إبالغ اإلدارة بأوجه القصور

وفق التدقيق على عناصر الرقابة الداخلية دور المدقق الحكومي في  -2

معايير المنظمة الدولية لألجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية العامة 

 (:INTOSAIوالمحاسبة )

( بأنه يمكن إدراج وظائف إضافية P4رة رقم )( في الفق1265تضمن المعيار رقم )

 ,INTOSAI) لمدققين القطاع العامي تتعلق باإلبالغ عن الضعف في الضوابط الرقابية.
2009, p. 4) 

( سيتضمن نفس االختبارات الرقابية 265كما تضمنت مقدمة المعيار أن المعيار رقم )

تحديد مخاطر األخطاء الجوهرية تحت مسمى "( 315المذكورة في المعياريين رقم )

تحت مسمى "أجوبة على ( 330و ) "وتقييمها من خالل فهم الهيئة الخاضعة للرقابة وبيئتها

 ,INTOSAI) مسؤوليات إضافية على المدقق الحكومي.من دون أي المخاطر المقدرة" 
2009) 

 

ً ماتتجاوز صالحيات المدقق 4رقم ) ( في الفقرة315تضمن المعيار رقم ) ( بأنه غالبا

الحكومي مجرد التعبير عن رأي بخصوص ما إذا كان البيانات المعالية معدة بعدالة من كافة 

ة وفقاً إلطار التقارير المالية الجاري به العمل, فصالحيات التدقيق الحكومي الجوانب المادي

وقد تشمل هذه  ;الناجمة عن قوانين أو تنظيمات أو توجيهات أو متطلبات حكوميةا

الصالحيات حاالت عدم االلتزام بالصالحيات, اإلبالغ عن فعالية الرقابة الداخلية, ويمكن أن 

الحكومي إلى تقييم مخاطر إضافية لألخطاء تؤدي هذه األهداف اإلضافية أن يقوم المدقق 

 (INTOSAI, 2009, p. 4) الجوهرية في البيانات.
 

( االعتبارات اإلضافية في المعيار الدولي للتدقيق 315تناول معيار االنتوساي رقم )

( بأن يجب االعتبارات A50( , فلقد تضمن المعيار الدولي للتدقيق في المادة رقم )315)

 (ISA, 2013) الهامة في الضوابط الرقابة هي أربعة:

  العامة للضوابط الرقابية.الصفات والطبيعة 
 .الضوابط الرقابية المتعلقة بعملية التدقيق 
 .طبيعة ونطاق فهم الضوابط الرقابية ذات العالقة 
 .مكونات الضوابط الرقابية 
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( عناصر الرقابة الداخلية وفق مفهوم الكوسو 9100تبنت إرشادات االنتوساي في اإلرشاد رقم )  

(COSOالسابق ذكره, وذلك تحت مس ) مى إرشادات االنتوساي حول معايير الرقابة الداخلية في

 (INTOSAI, 2016, p. 9100) القطاع العام.

قارير حول ( اإلرشادات التطبيقية للمدقق الحكومي إلصدار الت9110حدد اإلرشاد التوجيهي رقم )

ييم جل تقأعلى الخبرات في الجهاز الرقابية من  فعالية الضوابط الرقابية الداخلية حيث أعتمد

 الضوابط الرقابية الداخلية.

 وااللتزام: الحوكمة: التدقيق على  لثالمبحث الثا

 (:IIAدور المدقق في تدقيق الحوكمة وفق معايير التدقيق الداخلي ) -1

والهيكليات ( بتعريف الحوكمة على أنها مزيج من العمليات IIAقام معهد المدققين الداخليين )

 التي يضعها المجلس إلعالم وتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة المؤسسة بغير تحقيق أهدافها.
(IIA, IPPF Standards, 2018) 

يجب على نشاط التدقيق الداخلي تقييم عمليات الحوكمة في المنظمة واقتراح التوصيات 

 IIA, IPPF) ة في المنظمة بما يكفل تحقيق األهداف التالية:المناسبة لتحسين أساليب الحوكم
Standards, 2018, p. 2110) 

 .اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية 
 .اإلشراف على عمليات إدارة المخاطر والرقابة 
 .تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في المؤسسة 
 ة األداء والمساءلة على مستوى المنظمة ككل.ضمان فاعلية إدار 
 إبالغ المعلومات حول المخاطر والرقابة إلى الجهات المناسبة في المؤسسة. 
 تنسيق األنشطة وتبادل المعلومات بين مجلس اإلدارة والمدققين الخارجيين 

 والداخليين ومقدمي خدمات التأكيد اآلخرين واإلدارة.

منظمة ي تقييم مستوى تصميم وتنفيذ وفعالية أهداف وبرامج وأنشطة اليجب على نشاط التدقيق الداخل

تقييم ما إذا كانت حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المنظمة  عليهيجب المتعلقة بالقيم األخالقية,كما 

 (IIA, IPPF Standards, 2018) تدعم وتساند استراتيجيات وأهداف المنظمة.

 (:Compliance (دور المدقق الحكومي في تدقيق االلتزام   -2

( من 12قم )( المبادئ األساسية لرقابة االلتزام وحدد البند ر400تتضمن معيار االنتوساي رقم )

 بأنه: هدف رقابة االلتزامالمعيار 

عايير. مارها " التقييم المستقل لمدى التزام موضوع معين بالمرجعيات المعمول بها المحددة باعتب

 نبها ذاتع جواوتجري رقابة االلتزام مدى التزام األنشطة والمعامالت المالية والمعلومات, من جمي

 األهمية النسبية, بالمرجعيات التي تحكم عملي الهيئة الخاضعة للرقابة.

 لتزام:التي يتم االستنياد عليها أثناء رقابة اال أهم هذه المرجعيات( 13وحدد البند رقم )

 رقابة سمى بيد بالمعايير الرسمية كالقوانين واألنظمة واالتفاقيات المعنية وتالتقي

 االلتزام النظامية.
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 ين لموظفأما مراعاة المبادئ العامة التي تحكم اإلدارة المالية السليمة وسلوك ا

 الحكوميين فتدعى باالنضباط.

 بأنها: سمات رقابة االلتزام( 19( حتى )15وحددت البنود من )

 ت وقدالعمليات الخاضعة لرقابة االلتزام: قد تغطي مجموعة واسعة من الموضوعا طبيعة .أ

 تجري على موضوع محدد لتقديم تأكيد محدد.
 تقارير رقابة االلتزام: تتنوع فمنها تقرير الرقابة المطول ومنها الموجز . .ب
 للقيام قابيرتفويض الجهاز الرقابي بالقيام بها: تشكل عادة جزء هاماً من تفويض الجهاز ال .ت

لقطاع ظفي ابها, باعتبار أن أهم وظائف األجهزة العليا للرقابة هي مسائلة المسؤولين )مو

 موال.العام وهيئاته( أمام المواطنين عن المال العام وعن الحوكمة الجيدة لتلك األ
 تعزز رقابة االلتزام كل من : .ث

 ام.رة المال العالشفافية: من خالل تقديمها لتقارير موثوق بها حول مدى إدا 
 ها.بعمول المساءلة من من خالل االنـحرافات التي تبينها تقارير عن المرجعيات الم 
  الحوكمة الجيدة وذلك من خالل تحديد مواطن الضعف وحاالت االنـحراف عن

 القوانين واألنظمة وتقييم مدى االنضباط بها.

 هي :نواع إلى ثالثة أ إلى  رقابة االلتزامأنواع ( 26( حتى )21قسم البنود من )

خل تبطة بدم المروهي رقابة االلتزالية: رقابة االلتزام المرتبطة بالرقابة على البيانات الما .1

 ونفقات القطاع العام وفق للمرجعيات القانونية المعمول بها.

ً االلتزام المنفصلة : رقابة  .2 ر  لمعياوهنا يتم تنفيذها كعملية رقابية بشكل منفصل وفقا

 ( المتعلق بهذا الخصوص.4100االنتوساي رقم )

ة قتصاديانب االوهنا ينظر إلى االلتزام كأحد جولتزام المتزامنة مع رقابة األداء: رقابة اال .3

 والكفاءة والفعالية.

ا بعين والتي يتم أخذه عناصر رقابة االلتزام( فحددت 41( حتى )27أما البنود من )
 ابية وهي:االعتبار عند القيام بأي مهمة رق

مبادئ وتشمل مجموعة القواعد والقوانين واألنظمة والقرارات والالمرجعيات:  .1
شريعة ة التالعامة التي تحكم عمل اإلدارة المالية السليمة والتي تصدر من الهيئ

 الوطنية.
ة وقد يجب أن يحدد موضوع الرقابة االلتزام في نطاق الرقابموضوع الرقابة:  .2

 عمليات مالية أو معلومات.يكون على شكل أنشطة أو 
رف ف, الطوهي المدقق , المستخدم المستهداالطراف الثالثة في رقابة االلتزام:  .3

 التي يتم مساءلته وحدد مسؤولية كل منهم.
 وهما مستويان من التأكيد: التأكيد في رقابة االلتزام:  .4

  :زم أوويفيد رأي المدقق بأن يكون موضوع الرقابة ملتالتأكيد المعقول 
هذا قة بغير ملتزم من جميع الجوانب المهمة نسبياً بالمرجعيات ذات العال

 الخصوص.
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  :اد بأن العتقويفيد رأي المدقق بأنه لم يلمس ما يدعو إلى االتأكيد المحدود
 بالمرجعيات ذات العالقة.موضوع الرقابة ليس ملتزماً 

 لي:يااللتزام كما ( من نفس المعيار مبادئ رقابة 60( حتى )42حددت البنود من )

 المبادئ المتعلقة بعملية الرقابة المبادئ العامة لرقابة االلتزام

التخطيط لرقابة االلتزام وتصميمها )نطاق  الشك والتقدير المهني

ة الرقابة, موضوع الرقابة والمعايير, فهم الهيئ

, ليةالخاضعة للتدقيق, فهم الضوابط الرقابية الداخ

االحتيال, استراتيجية تقييم المخاطر, مخاطر 

 وخطة الرقابة(.

 أدلة اإلثبات رقابة الجودة.

 تقييم أدلة اإلثبات للوصول إلى االستنتاجات. إدارة فريق الرقابة ومهاراته.

 إعداد التقارير مخاطرة مخاطر الرقابة.

 المتابعة األهمية النسبية.

  التوثيق.

  التواصل.

 

 

 

 

 

 

  (:(Road Mapالمبحث األول : خارطة الطريق 

 Roadأو ما يدعى بخارطة الطريق ) بدأ الجهاز الرقابي برسم مسيرة لتطوير آليات عمله ومناجياته
Map)  2030القيمة المضافة منه بما يخدم الرؤية الوطنية بهدف تحسين العمل الرقابي وزيادة 

   :ومتطلبات وتطلعات مستخدمي التقارير الرقابية وكانت على الشكل التالي

 

 الفصل الثاني

ل الرقابة الوطني في اإليفاء بمتطلبات تحسين العمتجربة الجهاز 

 الرقابي وزيادة القيمة المضافة
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 ( أهداف مسيرة تطوير الجهاز الرقابي 5الشكل التوضيحي رقم ) 

حه والذي ينظم عمل الجهاز الرقابي الوطني ويمن 2016( لسنة 11تم إصدار القانون رقم )

لتدقيق شمل اصالحيات إضافية بما تضمن له استخدام أساليب مختلفة للقيام بأعمال تدقيق متنوعة ت

ما  رذلك حسبو غي ومات والرقابة على االلتزامالمالي والرقابة على األداء والرقابة على تقنية المعل

 الي:ل التسيتم سرده الحقاً؛ وبناء على ذلك أطلق الجهاز الرقابي مسيرته التطويرية على الشك
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 (   تخطيط المسيرة التطويرية للجهاز الرقابي  6الشكل التوضيحي رقم ) 

 

 (11) ون رقممبادرات لالنتقال من وضع قبل تطبيق القان عدةوبناء على ذلك أطلق الجهاز الرقابي 

تطلبات مضافة ) الم لتقابل كافة المتطلبات الالزمة لتحسين العمل الرقابي وزيادة القيمة 2016لسنة 

 سم خارطةور طرقانونية , موارد بشرية, تقنية , فنية( وبما يخدم عملية التدقيق المبني على المخا

  التوضيحي التالي: الطريق وهي وفق الشكل
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 (  المبادرات التطويرية لتتدراك الفحوة بين الهيكل التنظيمي القديم والهيكل التنظيمي الجديد 7الشكل التوضيحي رقم ) 

 

 ن كافةمإلى موظفين للقيام بالمبادرات التطويرية وتم إسنادها  مجموعات عملتم تشكيل أربعة 

 لتالي:في الجهاز الرقابي كانت اللجان على الشكل ااإلدارات المعنية لقيادة دفة التطوير 

 .مجموعة عمل المنهجيات -1
 مجموعة عمل إدارة المخاطر. -2
 مجموعة عمل التمكين التكنولوجي. -3
 مجموعة عمل التمكين البشري. -4

فة مة المضاالقي سيتم اإلشارة إليهم الحقاً في البحث عند بحث متطلبات تحسين العمل الرقابي وزيادة

 العمل بها في الجهاز الرقابي للدولة.والتي تم 
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 (: Legal Requirementsقانونية ) المتطلبات : ال الثانيالمبحث       

 تنداتعلى الرغم من الصالحيات الواسعة ألجهزة الرقابية العليا في الوصول إلى المس

بة ل رقاواألشخاص في الجهات الخاضعة للرقابة إال أن وجود نص قانوني يعزز القيام بأعما

 جهزةغير مالية يعد من األهمية بمكان؛ حيث يجب تضمين التشريع نصوص قانونية تجيز لأل

تقنية  وداخلي بالرقابة على الضوابط الرقابية و إداراة المخاطر والتدقيق الالرقابية القيام 

 المعلومات والحوكمة وااللتزام واألداء وغيرذلك. 

لجهاز والذي يعزز آليات العمل في ا  2016( لسنة 11هذا وقد تم إصدار القانون رقم )

 المالية ملياتمليات تدقيق العبي الوطني ويضع من ضمن مسؤولياته باإلضافة إلى القيام بعالرقا

 الرقابة ا علىوفيما يلي أهم أنواع الرقابة التي تم إضافته )وهي الوظيفة الكالسكية للتدقيق(

 المالية في إطار القانون الجديد:

 

 (11( أهم أنواع الرقابة التي تم إضافتها وفق القانون )8الشكل التوضيحي رقم )

 

 (2016( ، 11)القانون رقم ) :تدعم هذه الرؤية فيما يلي تفاصيل الفقرات والتيو

 :الرقابة على األداء .1
ته رسماالل ممن خ لرقابته الخاضعة الجهات أداء وتقويم متابعةب الجهاز الرقابي الوطنيقيام 

سلطة إلى الوتقديم المعلومات إلى صانعي القرار في اإلدارة الحكومية من أجل ؛ رقابة االداءل

التي  لنقودالتشريعية وإلى الجمهور بمدى نجاح اإلدارة أو عدم نجاحها في الحصول على قيمة ا

 .صرفت للنفقات العامة واالنتفاع بالموارد

 لتالي:وذلك على النحو ا وقد تضمنت بعض نصوص مواد القانون ما يؤكد على تحقيق هذا الهدف 
أما بالنسبة إلى الصالحيات الممنوحة إليه لممارسة هذا التكليف تكليف الجهاز الرقابي برقابة األداء 

(Performance Audit)الرقابة على األداء 

(Compliance Audit)الرقابة على االلتزام 

(Internal control assesstment) تدقيق أنظمة الرقابة الداخلية  

(Risk Management Assurance) تقييم إدارة المخاطر في الجهة 

(IT Audit)التدقيق على أنظمة تقنية المعلومات 

(دعم الشفافية وتفعيل المساءلة) الحوكمة 
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 (14فأتى في المادة رقم ) ( وفق مايلي:13جاء في المادة رقم )

 مجال في الجهاز الرقابي يمارس"

 أداء وتقويم متابعة رقابة االداء،

 والقيام لرقابته، الخاضعة الجهات

 الموضوعي التدقيق بأعمال

 من للتحقق البيانات، وتحليل

 الخطط وتنفيذ الموارد استخدام

 و االنشطة والبرامج

ً  والمشروعات، لمعايير  وفقا

 ".والفعالية والكفاءة االقتصاد

 الوسائل جميع رقابة االداء، مجال في يستخدم أن جهازلل"

 الرقابة، ألغراض هذه مناسبة يراها التي واالساليج

 

 :في نفس المادة على ذلك أنواع المعلوماتوحدد بعض 

 وتحليل االقتصادية، الجدوى دراسات وتدقيق المعلومات، جمع 

 نتاجواال التكاليف حول المعلومات واستقصاء والنتائج، البيانات

 وقرارات المقررة والسياسات الخطط على واالطالع والمبيعات،

 اجتماعاتها، ومحاضر المعنية السلطات

 

 من المباشر االتصال كما أعطى الحق باالتصال مع األشخاص:

 في سواء خدماتهم انتهت ممن وغيرهم العاملين الموظفين جميع

 شخص بأي أو العالقة ذات الجهات أو للرقابة الخاضعة الجهات

 .التدقيق محل بالموضوع صلة له

 

 الرقابي للجهازبالهيكل التنظيمي  2017( لسنة 7ونشير بشأن هذا إلى انه صدر القرار رقم )

القرار والذي  ( من12متضمناً إدارة للرقابة على األداء تم تحديد اختصاصاتها بموجب المادة رقم )

 :يلي بما األداء على الرقابة إدارة نص على أنه "تختص
 

/اختصاصات إدارة  نص البند

 الرقابة على األداء
 آليات تنفيذ البند وفق القانون

 الجهات أداء ومتابعة تقييم

 للتحقق ،الجهاز لرقابة الخاضعة

 وتنفيذ الموارد استخدام من

 والبرامج واألنشطة الخطط

ً  والمشروعات،  لمعايير وفقا

ً  والفعالية والكفاءة االقتصاد  تبعا

 وتمارس الجهة، نشاط لطبيعة

تحقق  التي االختصاصات اإلدارة

 ما خاص بوجه ولها الغاية، هذه

 :يلي

 موتقيي الرئيسية، والبرامج والمشروعات األنشطة جدوى مراجعة-1

 .االستراتيجية وخططها الجهة وأهداف رؤية مع انسجامها مدى

 المرسومة، األهداف تحقيق ومدى التنفيذ وفعالية خطط تقييم -2

 ً  .اعتمادها يتم التي والمعايير للمؤشرات وفقا

 لجهة،ل والمالية البشرية والموارد ،األصول استخدام كفاءة تقييم -3

 .نفاقاإل عائد وتقييم ،واالقتصاد التوفير لمقتضيات مراعاتها ومدى

 وائموالق البيانات وتحليل األداء ومعايير التكاليف نظم دراسة -4

 .األداء كفاءة من للتحقق المالية

 يف الرأي وإبداء ،واالستثمار التمويل سياسات وتقييم مراجعة -5

 .الفعلية اإلنجازات ضوء على السياسات تلك جدوى
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 الرقابة على تقنية المعلومات: .2
 الحاسب تجاه الحديث في مجاالت الرقابة في ظل استخداماال الجهاز الرقابي الوطنيتبني 

 معلومات،الظم ناآللي والتطور التقني وأسلوب المراقبة الشاملة التي تتم بمقتضاها مراقبة جميع 

تخذي مزويد على ت الجهازمع مراعاة العالقات المتشابكة بين تلك النظم ، والتي تزيد من قدرة 

 . القرارات بالمعلومات الالزمة التخاذ قرارات سليمة وفعالة

 2016( لسنة 11( من القانون رقم )15المادة رقم )

 برامجوال النظم بتدقيق المعلومات تكنولوجيا على الرقابة مجال في الجهاز يقوم"

و  بها ةالخاص الداخلية الضوابط وسالمة كفاية من والتحقق والتطبيقات االلكترونية،

 على محافظةوال أعمالها سير انتظام  الجهة الحتياجات تلبيتها ومن بتطبيقها، االلتزام

ً  وذلك وحمايتها، البيانات سرية ومن وممتلكاتها، حقوقها  عتمدةالم للسياسات وفقا

 ".بشأنها

  
للجهاز مي بالهيكل التنظي 2017( لسنة 7نشير بشأن هذا إلى انه صدر القرار األميري رقم )

 :اختصاصات إدارة الرقابة على تكنولوجيا المعلوماتمتضمناً  الرقابي
 

( / اختصاصات إدارة 14بنود المادة رقم )

 الرقابة على تكنولوجيا المعلومات
 آليات تنفيذ البند وفق القانون

 تكنولوجيا وتطبيقات وبرامج نظم تدقيق

 لرقابة الخاضعة بالجهات المعلومات

 اكفاءته مدى من للتأكد أدائها وتقييم ،الجهاز

 االختصاصات اإلدارة تمارس وفعاليتها،

 الغاية، هذه تحقق التي

 تكنولوجيا مخاطر وإدارة حوكمة تقييم -1

 .المعلومات

 الضوابط وفاعلية كفاءة من التحقق -2

 والتطبيقات والبرامج للنظم الداخلية

 .اإللكترونية

 النظم تطوير أعمال ومراجعة تدقيق -3

 مدى من والتأكد والتطبيقات والبرامج

 والمعايير واإلجراءات السياسات مع توافقها

 .الجهةألهداف  وتحقيقها المتبعة

 البيانات، قواعد إدارة عمليات تدقيق -4

 السرية مبادئ وفق مخرجاتها وتقييم

 .والتوافر والتكامل

 ،األعمال استمرارية خطط مراجعة -5

 الكوارث إدارة وإجراءات سياسات وتقييم

 .المعلومات تكنولوجيا بشأن واألزمات

 ،المعلومات نظم ومشروعات موازنة دراسة

 بما العمل احتياجات مع توافقهما مدى وتقييم
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 .وأهدافها الجهة رؤية مع ينسجم

 المادية لألصول االستخدام كفاءة تقييم

 والبرامج والنظام المعلومات لتكنولوجيا

 .حيازتها يتم التي والتطبيقات

 

 

 والحوكمة وإدارة المخاطر:نظم الرقابة الداخلية مراجعة  .3
ظم داد نبصورة فعالة في تصميم واع تضمنت بنود القانون مساهمة الجهاز الرقابي الوطني

رص فقليل ، مما يساعد على توالحوكمة وإدارة المخاطر الرقابة الداخلية والضبط الداخلي

من ض, وجعلها من رافات ويصبح من السهل اكتشافها فور حدوثهاـححدوث األخطاء واالن

 اختصاصات إدارة االلتزام, وذلك وفق ما يلي:

 (9)( فقرة رقم 7المادة رقم )

 الحسابات ومراجعة وتدقيق فحص االلتزام، ورقابة المالية الرقابة مجال في لجهازا يتولى"

:... ييل بما يتعلق ما الخصوص وجه وعلى لرقابته، الخاضعة للجهات المالية و األعمال

 دىم من والتحقق المصالح، وتضارب المخاطر وإدارة والحوكمة الداخلية الرقابة نظم

 ".بشأنها الالزمة التوصيات وتقديم بها، االلتزام ومدى وفعاليتها، كفايتها

 

 

 

 تقييم ودعم وحدات التدقيق الداخلي الحكومية: .4

صاصات بالهيكل التنظيمي حدد اخت 2017( لسنة 7ونشير بشأن هذا إلى أنه القرار رقم )

 (15إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي وفق المادة رقم )

 اختصاصات إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي 

 كفاءة نم التحقق بهدف الجهاز لرقابة الخاضعة بالجهات الداخلي التدقيق وحدات تقييم .1

 .تطويرها إجراءات واقتراح واقتصادياتها، التدقيق أعمال وفعالية

 .لتدقيقا ومعايير بقواعد يتعلق فيما للرقابة الخاضعة للجهات واإلرشاد الدعم تقديم .2

 

 :(Compliance auditرقابة االلتزام ) االمتثال( ) .5
ل نظم العملتي تالتطبيق السليم للقوانين واألنظمة ا تتضمنت رقابة االلتزام في الجهاز الرقابي

لى عوالعمل  لدولةلبشفافية ونزاهة ، وإبراز الثغرات القانونية في قانون النظام اإلداري والمالي 

 افيةفالش تحقيقسدها من خالل تطوير واقتراح التشريعات والقوانين واألنظمة التي تكفل 

 :2017( لسنة 7( والقرار رقم )11د القانون رقم ), وقد تضمنت مواوالنزاهة والمساءلة

تكليف الجهاز الرقابي بالقيام بأعمال رقابة 

 ( من المادة رقم10االلتزام وفق الفقرة رقم )

(7) 

اختصاصات إدارة االلتزام وفق القرار رقم 

(7) 
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 المالية الرقابة مجال في الجهاز يتولى"

 ومراجعة وتدقيق فحص االلتزام، ورقابة

 الخاضعة للجهات المالية و األعمال الحسابات

 بما يتعلق ما الخصوص وجه وعلى لرقابته،

 واألنظمة واللوائح القوانين أحكام :...يلي

 كفايتها من والتحقق والمحاسبية، المالية

 واقتراح فيها، والقصور النقص اوجه وتحديد

 .معالجتها ووسائل سبل

 وفحص ،واللوائح القوانين أحكام مراجعة .1

 الرقابة ونظم والمحاسبية، المالية األنظمة

 الخاضعة بالجهات والحوكمة الداخلية

 وتحديد كفايتها من والتحقق الجهاز لرقابة

 سبل واقتراح فيها، والقصور النقص أوجه

 .معالجتها ووسائل

 بالقوانين االلتزام مدى من التحقق .2

 والمحاسبية المالية واألنظمة واللوائح،

 والحوكمة الداخلية الرقابة وضوابط

 االحتيال مكافحة وإجراءات وسياسات

 الخاضعة بالجهات المصالح وتضارب

 .الجهاز لرقابة

 

 

 (Governance)نصوص الحوكمة )دعم الشفافية وتفعيل المساءلة(: .6

 عمود النزاهة قيم وغرس الفساد على بالقضاء يرتبط التنمية وبرامج خطط نجاح أن الشك

واد ملتحقيقها. وقد تضمنت بعض نصوص  الجهاز يسعى أساسية أهداف وهي والمساءلة الشفافية

 خالفاتالمشأن بالرابع بالقانون  وذلك من خالل افراد الباب القانون ما يؤكد على تحقيق هذا الهدف

 لي:الى النحو التعحيث تضمن الفصل األول منه تعريف المخالفات المالية  التأديبية والمساءلة المالية

 أهم بنودها موضوعها رقم المادة

 المالية المخالفات (30)

 قد حددت المادة أنواع المخالفات المالية التي

ترتكبها الجهات الخاضعة للرقابة مثل: 

إلحاق الضرر بالمال العام و ضياع حق من 

التقصير, حقوق الدولة نتيجة اإلهمال أو 

 مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة.

 الجزاء التأديبي (31)
ر مرتكب المخالفة أو المساهم فيها أو المتست

 عليها أو الذي يسهل وقوعها

 اإلبالغ بالمخالفات (32)
يجب على الجهة اإلفصاح فور اكتشافها 

 للمخالفة المالية أو وقوعها.

( حتى 33المواد من )

(40) 

تفاصيل إجراءات التأديب 

 والبت بالمخالفات
 

 

 (:HR Requirements)  الكوادر البشريةمتطلبات المبحث الثالث: 
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( إطاار رقاباة الجاودة , 40تضمن المعيار الدولي لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسابية رقام )

( باإلضاافة إلاى مساائل 1حيث تتضمن نفس اإلطار الذي يتضمنه المعيار الدولي لرقابة الجودة رقام )

 .INTOSAI, 2010, p) طاع العام ويحدد المعيار هاذه العناصار:لها عالقة خاصة ببيئة الرقابة للق

40) 

 سبةمسؤوليات القيادة المتعلقة بالجودة داخل االجهزة العليا للرقابة المالية والمحا -

 متطلبات السلوك االخالقية ذات العالقة -

 القبول واالستمرار -

 الموارد البشرية -

 الرقابة وغيرها من االعمالتأدية مهام  -

 المراقبة -

إن الموادر البشرية تعد أحد وأهم عناصر الجاودة وفقااً لانص المعياار أعااله لياتم تحدياد اإلطاار العاام 

 (INTOSAI, 2010, p. 40) باإلضافة إلى إرشادات التطبيق بنفس المعيار:

 ارشادات التطبيق االطار

على كل جهاز صياغة سياسات يجب 

واجراءات مصممة لتقدم له تأكيدا 

معقوال ان لدية ما يكفي من الموارد ) 

الموظفون، حيثما كان ذلك مناسبا 

واالطراف المتعاقدة للقيام باألعمال 

للجهاز ( والكفاءات والقدرات 

وااللتزام بمبادئ السلوك االخالقي 

 (:39الالزمة له)

معايير ذات القيام بمهامه وفقا لل -

الصلة والمتطلبات القانونية 

 والتنظيمية المطبقة

تمكين الجهاز من اصدار تقارير  -

 .مناسبة للظروف

 

  ات المهارات والخبراالعتماد على المصادر المختلفة لتأمين

ية اخل؛ سواء بمصادر دالالزمة للقيام باألعمال الموكلة إليها

 أو عن طريق متعاقدين خارجيين.

  م يقو المتعلقة بجميع األعمال التي الواضح للمسئوليةالتوزيع

 بها الجهاز.

  ًيجب أن تتضمن سياسات وإجراءات الموارد البشرية تشديدا 

 , ومثل هذهوااللتزام بمبادئ السلوك األخالقيعلى الجودة 

 السياسات يجب أن تتعلق بمسائل هي:

 ) متضمنة المؤهالت المطلوبة(. التوظيف -

 تقييم األداء. -

 ) التدريب والتطوير(. نمية المهنيةالت -

 القدرات. -

 الكفاءة )بما فيها الكفاءة الفنية(. -

 الترقية. -

 التعويضات. -

 ب تناسلجميع الموظفين بما يالتدريج االلتزام بتطوير التعلم و

 مع التطورات الحالية في المهنة.

 ز.ضمان فهم جيد لبيئة القطاع العام التي يعمل فيها الجها 

  جودة عملهوأهداف أدائه  تقييم الموظفينيعكس يجب أن 

 والتزامه بمبادئ السلوك األخالقي.

 ( في الجهاز الرقابي:Organization Structureالهيكل التنظيمي )التحول في  -1
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مجموعة عمل للهيكل التنظيمي الجديد ضمن واجبات حددت خارطة الطريق الخطوط الرئيسية 

 بحيث تتناول المحاور التالية: )المشكلة في الجهاز الرقابي حسب ماورد سابقاً( التمكين البشري

 (4، صفحة 2017)الجهاز الرقابي ، 

  الهيكل اإلداري والوظيفي. –الهيكل التنظيمي 
  األدوار والمسؤوليات. –بطاقات الوظيفي 
  يدة المطلوبة لتحقيق االستراتيجية الجدالمهارات والقدرات  –تقييم القدرات

  واألهداف االستراتيجية للجهاز الرقابي.

لقدرات اميع جوامتالك  تدور كافة المحاور السابقة تحت مظلة االستراتيجية العامة للجهاز الرقابي

ى ضافة إلة باإلالرئيسية الالزمة لتحقيق جميع المهام والواجبات المكلف بها الجهاز الرقابي بكفاء

 تنفيذ استراتيجيته.

ير يجب أن تتم مراجعة الهيكل التنظيمي بشكل منتظم لضمان وتحقيق الغرض المستهدف وتوف

س لى أساعتم تصميم الهيكل التنظيمي المقترح  للجهاز الرقابي, كمااالحتياجات االستراتيجية 

قة ات العالراف ذمجموعة من المبادئ التي تم إعدادها وفقاً للقوانين الجديدة, واالجتماعات مع األط

صميم والمخرجات الرئيسية الخاصة بمؤشرات قياس األداء المقارن ذات الصلة, كما راعى الت

ا لمكلف بهاجبات رئيسية الالزمة لتحقيق جميع المهام والواامتالك الجهاز الرقابي لجميع القدرات ال

 :لتالياالجهاز الرقابي بكفاءة باإلضافة إلى تنفيذ استراتيجيته وذلك كما الشكل التوضيحي 

 

 (4، صفحة 2017الرقابي، )الجهاز  (  محاور مجموعة عمل التمكين البشري في الجهاز الرقابي 9الشكل التوضيحي رقم ) 
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تتضمن اختصاصات الجهاز الرقابي في الهيكل التنظيمي تنفيذ العديد من المهام في مختلف المجاالت 

مما يتطلب تحديد واضح للقدرات التنظيمية وعليه بناء على االستراتيجية العامة للجهاز الرقابي و 

از الرقابي أن يقوم بالمهام المحددة في الشكل الصادر فإن على الجه 2016( لسنة 11القانون رقم )

 (7، صفحة 2017)الجهاز الرقابي ،  التوضحي التالي:

 (7صفحة  ،2017)الجهاز الرقابي ،  ( المهام المطلوب تنفيذها وفق استراتيجية الجهاز الرقابي10الشكل التوضيحي رقم ) 

 

وباإلضافة إلى الخطوات السابقة, تم تحليل الممارسات الرائدة على مستوى األجهزة الرقابية العليا 

األجهزة الرقابية العليا لكل من الممكلة المتحدة و استراليا لبعض الدول في مختلف أنـحاء العالم منها 

 (8، صفحة 2017)الجهاز الرقابي ،  و كندا وسنغافورة.

( 7قرار رقم )وال 2016 ( لسنة11وقد كان الهيكل التنظيمي للجهاز الرقابي بناء على القانون رقم )

و  اللتزامة على اوالمتضمن اإلدارات الرقابية الجديدة كإدارة الرقابة على األداء والرقاب2017لسنة 

 إدارة الرقابة على تقنية المعلومات ....الخ. كما الشكل التوضيحي التالي:
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 (10، صفحة 2017)الجهاز الرقابي ،  ي( الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز الرقاب 11الشكل التوضيحي رقم ) 

 

 

 

 

 (:HR Policy & Proceduresتطوير الئحة الموارد البشرية ) -2
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، 2017)الجهاز الرقابي،  وتشمل الئحةالموارد البشرية والتي سيتم التطوير عليها كل من :

 (13صفحة 

 تخطيط الموارد البشرية. -أ
 (.Recruitmentالتوظيف ) -ب
 الترقية والتحفيز. -ت
 ساعات عمل واإلجازات. -ث
 تقييم أداء الموظفين. -ج
 التدريب والتطوير. -ح
 تعويض نهاية الخدمة. -خ
 دليل األخالقيات. -د

 

طة تم تحديث الئحة الموارد البشرية وإصدارها, كما تم إصدار الوصف الوظيفي و خ

 ة العامةاتيجياحتياجات العمل الرقابي في الجهاز و بما يخدم االستر التدريب بما تتالءم و

تعارف وبهدف تحسين العمل الرقابي وفق معايير االنتوساي والمعايير األخرى المله, 

 عليها.

 

 

 (:Technical Requirementsفنية ) المتطلبات المبحث الرابع : ال

 (:Methodologiesمنهجيات التدقيق ) -1

)وفق الشكل ومجموعة عمل المنهجيات تم إعداد مبادرة المعايير في إطار المبادرات المقترحة 

وهي عبارة عن إعداد عشر منهجيات تدور تحت مظلة عامة هي (( 12التوضحيحي رقم ) 

في شطة التدقيق والرقابة لجميع أنوتوجيهية وثيقة مرجعيه والتي تمثل  منهجية التدقيق الشاملة

)الجهاز  .منهجيات التدقيق التخصصية كافةاألساسية لألسس ا كما أنها ترسيوالجهاز الرقابي, 

 (1، صفحة 2017الرقابي، 

ويشمل أسلوب التدقيق المبنى على المخاطر وتبنى على معايير المهنة ذات العالقة.المنهجيات وتتبع  

 (1، صفحة 2017)الجهاز الرقابي،   التدقيق في الجهاز الرقابي, وتهدف إلى: نطاقها كافة مهام

  تطبيقية  أسس وتوجيهاتإلى الجهاز الرقابي رؤية ورسالة ترجمة  

  همماة مهإدارلتمكينهم من تنفيذ ولجهاز الرقابي لمدققين ا وأدواتعملية توفير إرشادات 

 الرقابية بكفاءة وفاعلية

  موحدو  سقتم أسلوبإلدارة جميع مهمات التدقيق بموحد وضع إطار.  

ني لقانوتم حوكمة المنهجيات تحت إطار رؤية ومهمة وقانون الجهاز الرقابي وفق المتطلب ا

ق بي وفوالذي تم شرحه سابقاً, وتحت الصالحيات الممنوحة لإلدارات وموظفي الجهاز الرقا

 كوادر البشرية والذي تم شرحه سابقاً.متطلب ال

 تم تقسيم كافة المنهجيات إلى خمسة مراحل هي:
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 (.Planningالتخطيط ) -1

 (.Executionالتنفيذ ) -2

 (.Reportingالتقرير ) -3

 (.Follow upالمتابعة واإلقفال ) -4

 إدارة المعرفة. -5

 

 (1، صفحة 2017)الجهاز الرقابي، (   مخطط المنهجية الشاملة  12الشكل التوضيحي رقم ) 

يالحظ من الشكل التوضيحي السابق أن المنهجيات العشرة جاءت تلبية لتغطية مهام التدقيق وفق 

الهيكل التنظيمي للجهاز الرقابي و القوانيين ذات العالقة ووفق االستراتيجية العامة له. أما 

والتي ستكون واحدة في كافة المنهجيات فهي على الشكل التالي بالنسبة لمراحل عملية التدقيق 

 مع مثال توضيحي على التكامل بين منهجية التدقيق الشاملة ومنهجيات التدقيق الخاصة:

 (2، صفحة 2017)الجهاز الرقابي، 
 



عشرة ةمسابقة األرابوساي الثاني | 37  

 

 
 (2، صفحة 2017)الجهاز الرقابي، ( أسلوب المنهجية الشاملة 13الشكل التوضحيحي رقم ) 

تحسين  يخدم إن المنهجيات المختلفة على مختلف تفاصيلها يجب أن تتبع السياق ذاته, وذلك بما

لك وفق قفال وذة واإلالعمل الرقابي, وفي مراحلها المختلفة : التخطيط , التنفيذ, التقرير , المتابع

 المعايير المتعارف عليها.أحدث 

 

 

 (:Risk Profilingمجموعة عمل المخاطر ) -2

تم إنشاء مجموعة عمل المخاطر والتي توازي أهداف إدارة المخاطر التي تم تأسيسها ضمن 

 (8، صفحة 2018)الجهاز الرقابي،  الجهاز الرقابي وهي على الشكل التالي:
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 ( أهداف لجنة المخاطر 14التوضيحي رقم )الشكل 

 

( لعمل اللجنة و إدارة المخاطر تعمل على تطوير مفهوم Road Mapوتم رسم خارطة طريق )

وثقافة إدارة المخاطر على مستوى الجهات الخاضعة لتدقيق الجهاز الرقابي بحيث تبدأ بالتأسيس 

ية وثقافة إدارة مخاطر وهي على للممارسات إدارة المخاطر وتنتهي بامتالك ممارسات رياد

 (9، صفحة 2018)الجهاز الرقابي،  الشكل التالي:
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 (9، صفحة 2018)الجهاز الرقابي،  ( خارطة الطريق إلدارة المخاطر 15الشكل التوضيحي رقم )

 

 

تم تحديد خارطة طريق في الجهاز الرقابي الوطني للوصول إلى الهدف المنشود في أسلوب التدقيق 

 الخطوات التالية: (16و قد حددت وفق الشكل التوضيحي رقم )المخاطر المبني على 

قطاع عمل: والغاية منه هو معرفة  13تحديد وتعريف أنشطة األعمال في الدولة وتصنيفها ضمن  -1

المشتركة للقطاع بشكل كامل بناء على المخاطر المحددة للجهة ومن أهم هذه القطاعات:  المخاطر 

 قطاع النقل, قطاع االتصال, قطاع اإلنشاء .....الخ.

تشكيل قاعدة بيانات لمخاطر القطاعات على الصعيد العالمي: وتعد الفائدة من هذه الخطوة هي مقارنة  -2

 ع المخاطر الدولية لذات القطاع.المخاطر المشتركة للقطاع في الدولة م

( ويتم فيه تحديد المعايير وعوامل المخاطرة Criteriaتحديد معايير تصنيف الجهات حسب األولوية ) -3

التي سيتم بناء عليها تصنيف الجهات حسب األولوية من ناحية التأثير واألهمية, األمر الذي سيشكل 

 لمراجعة.األساس الحقاً في تصنيف الجهات عند بناء خطة ا

ية إنشاء سجل المخاطر للجهات الخاضعة للتدقيق بموجب تقسيمها إلى وحدات اقتصاد -4

 ووحدات حكومية.
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 (10، صفحة 2018)الجهاز الرقابي،  ( مستويات المخاطر 16الشكل التوضيحي رقم ) 

 

 

 (IT Requirementsتقنية ) المتطلبات المبحث الخامس : ال

مل وعة عويقوم بتلبية هذه المتطلبات مجموعة عمل التمكين التكنولوجي وذلك بالتقاطع مع مجم

ا , وبمالمنهجيات و مجموعة عمل المخاطر ووفق الصالحيات الممنوحة من لجنة التمكين البشري

فصيل يخدم التدقيق على أساس المخاطر وسيتم شرح هذا المتطلب من خالل الفصل الالحق بالت

 .GRCبرامج "الحوكمة , المخاطر , االلتزام" ووفق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الثالثالفصل 

)الحوكمة , المخاطر , االلتزام( للقيام  GRCاستخدام الجهاز الرقابي برامج 

 بالتدقيق المبني على المخاطر
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 :التدقيق باتباع أسلوب المخاطرالمبحث األول : 
 ماهية المخاطر: -1

على تحقيق األهداف.  له تأثيرحصول أي حدث أو إجراء معين سيكون  احتمالهو  المخاطر :

 (IIA, IPPF Standards, 2018, p. 38) وتقاس المخاطر بتأثيرها واحتماالت حدوثها.

 مخاطر المراجعة = المخاطر المالزمة * مخاطر الرقابة * مخاطر االكتشاف

ي المخاطر التي تؤدي إلى قيام المراجاع بإباداء رأي غيار مناساب عنادما ه مخاطر المراجعة :

 وتقسم إلى :  (IFAC 2010, 139) تكون البيانات المالية خاطئة بشكل جوهري.

هي قابلية رصيد حساب معين أو طائفاة مان المعاامالت  المخاطر المالزمة ) الموروثة( : -أ

إلى أن تكون خاطئة بشاكل جاوهري منفاردة أو عنادما تجماع ماع المعلوماات الخاطئاة فاي 

 (IFAC 2010, 139) أرصدة حسابات أو في طوائف أخرى.

هي مخاطر المعلومات الخاطئة, التي تحدث في رصايد حسااب أو طائفاة  مخاطر الرقابة: -ب

مان المعاامالت والتااي يمكان أن تكاون جوهريااة بمفردهاا أو عنادما تجتمااع ماع المعلومااات 

الخاطئااة فااي أرصاادة أو طوائااف أخاارى, والتااي ال يمكاان منعهااا أو اكتشااافها فااي الوقاات 

 (IFAC 2010, 139) المناسب.

هي المخاطرة بأن ال تكشف إجراءات المدقق خطأ جوهري في إثبات  مخاطر اإلكتشاف : -ت

 (IFAC 2010, 139) يمكن أن يكون جوهرياً, إما فردياً أو عند جمعه مع أخطاء أخرى.

 

 معايير المراجعة الدولية( أنواع المخاطر حسج  17الشكل التوضيحي رقم ) 

 إلى صنفين هما:مخاطر الرقابة ويمكن تبويب 

, حيث إلى حد ماالتي يمكن التحكم بها المخاطر وهي  (Inherent Risk) األول: المخاطر الموروثة

تقااوم اإلدارة بااأي فعاال إداري ماان الممكاان أن يااؤدي إلااى تعااديل إمااا تااأثير المخاااطرة أو احتماليااة 

  (COSO 2012, 62) حدوثها.
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وهاي المخااطر التاي تظال قائماة بعاد أن تتخاذ اإلدارة   (Residual Riskالثاني : المخاطر المتبقية )

اإلجراءات الكفيلة بتخفيض تاأثير واحتماال حادوث أياة أحاداث معاكساة أي التاي ال يمكان الاتحكم 

  (IIA, IPPF Standards, 2018, p. 37) فيها.

المخاطر  - (Inherent Risk))المخاطر المجملة( الموروثة= المخاطر ( Residual Riskالمخاطر المتبقية )

  )MAZARS 2012, 31((Management Riskالمتحكم بها)

 إدارة المخاطر:عمليات  -2

لتحسين مدى استجابة المنظمة بشكل إيجابي للفرص هي عمليات تحديد وتقييم والرقابة على المخاطر

التي تواجهها, والسيطرة على أية عوامل يمكن أن تمنعه من النجاح , ويمكن تلخيص أهم وظائف 

 (ISO 31000, 2018) إدارة المخاطر على الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( عمليات إدارة المخاطر18الشكل التوضيحي رقم )
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 قياس مخاطر األعمال: -3

 : (Griffiths 2005, 61)يتم قياس المخاطر من خالل فقط 

ً متأثيرها أو عواقبها على المنظمة, في حال حدوثها: التأثير يمكن أن يكون  (أ) اً, ,قانونياليا

 على سمعة المنظمة و غير ذلك.

كن المم احتمالية حدوث ذلك الحدث: تتعلق االحتمالية بشكل عام بالزمن فهناك أحداث من (ب)

ث من أن تقع مرة كل سنتين وهناك أحداث من الممكن أن تقع مرة في السنة وهناك أحدا

 الممكن أن تقع أكثر من مرة في السنة.

9 7 4 
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ما

حت
ا

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
ث

دو
ح

ال
  . 

8 5 2 
 متوسط

6 3 1 
 منخفض

  ملحوظ هام حرج

 تأثير على األهداف

 (Griffiths 2005, 63)   المخاطر مصفوفة في الخطورة تدرج (19) توضيحيال الشكل

 معالجة ,: ال تجميعها في أربعة أساليب لالستجابة هي هناك عدة طرق لالستجابة للمخاطر فهناك وتم

نتج منتاج إالتجنب , القبول , النقل والشكل التوضيحي التالي يوضح هذه األساليب مع مثال حول 

 جديد:
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 (MAZARS 2012, 30)المخاطر مع التعامل أساليب (20الشكل التوضيحي رقم )

اطر إلى تطبيق ضوابط رقابية تُسكن من المخ المنظمةيسعى المسئول عن إدارة المخاطر في 

الشكل المخاطر المتبقية و أيالموروثة قدر اإلمكان حتى تصل إلى حد ال يمكن التحكم فيها 

 :رالتوضيحي التالي يبين أثر الضوابط الرقابية ) إجراءات تسكين المخاطر( على المخاط
 1ثة مخاطرة مورو

 2مخاطرة موروثة 

 
 

 عالي
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  . 

   1مخاطرة متبقية 
 متوسط

  2مخاطرة متبقية  
 منخفض

  ملحوظ هام حرج

 تأثير على األهداف

 (Griffiths 2005, 66) المخاطر على الرقابية الضوابط أثر:  المخاطر تقييم مصفوفة (21الشكل التوضيحي رقم )

 

 المراجعة باستخدام مدخل إدارة المخاطر: مفهوم -4

اتجاهات عقلية بآن واحد تهدف إلى القيام بعملية مراجعة ما هو مهم وعملية وهي طريقة ومنهجية 

, ويمكن أن تضيف أي الهامةفي الشركة حيث تقوم بتقييم مخاطر المنظمة, ومن ثم تحدد المخاطر 

مستوى أخر من المخاطر. وفي حال عدم قيام اإلدارة بتحديد وتقييم تلك المخاطر فإن المراجع يقوم 

 Griffiths) .,لكن من غير أن يعتبر مسؤول عن إدارة المخاطربمساعدة اإلدارة للقيام بتلك العملية

2005, 5) 

سلوب ألمعالجة
 
أ

تخفيض المخاطرة

,  استخدام الضوابط الرقابية
إدارك , اإلشراف, التدريب
التسويق , التنويع, المخاطر

والتخطيط االستراتجي

سلوب 
 
ألتجنبأ

إلغاء المخاطرة 

تجنب المخاطرة من خالل 
سحب المنتج أو االنسحاب من 

السوق

سلوب ألتحمل
 
أ

قبول المخاطرة

إبقاءها لكن مع القيام 
بالتخطيط المستمر للمنظمة

سلوب 
 
ألنقلأ

تجاوز المخاطرة

نقل المخاطرة من خالل 
مصدر , استخدام التأمين

,  عقود من الباطن, خارجي
التحوط ضد فروقات سعر 
.الصرف و معدالت الفوائد
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القيام بعملية المراجعة باستخدام مدخل المخاطر يبرز مفهوم هام للمخاطر وهو المخاطرة عند 

ها و تبريرها بشكل ل( وتعرف بـ: مستوى المخاطرة التي يمكن قبوRisk Appetiteالممكن تحملها )

 معقول أثناء سعي المنظمة لتحقيق أهدافها على المدى طويل األجل. وذلك من خالل مقارنة المنفعة

 (Crowe Horwath 2011, 15) مع التكاليف المتكبدة للتعامل مع المخاطرة.

تقوم المراجعة باستخدام مدخل إدارة المخاطر بتحديد المخاطر إلنجاز األهداف, حيث يبدأ فريق 

األهداف ومن  قأن تمنع تحقي العمل بتحديد كافة العوائق والمخاطر والتهديدات المحتملة والتي يمكن

ثم يختبر كفاية اإلجراءات الرقابية إلدارة هذه المخاطر.ثم يقوم فريق العمل بحساب المخاطر 

 IIA ،Practice) . )األهداف, المخاطر, الضوابط الرقابية(المتبقية. يدعى هذه النموذج بـ 

Advisory 2011 ،2120-2-A1)  والشكل التوضيحي التالي يوضح مراحل المراجعة باستخدام

 مدخل إدارة المخاطر:

 

 COSO   (Ramos 2009, 33) لجنة وفق المخاطر مدخل باستخدام عملية المراجعة(22الشكل التوضيحي رقم )

( Audit Universeالمخاطر في عمليات المراجعة الشاملة )يتم استخدام المراجعة باستخدام مدخل 

وهي القيام بكافة أعمال التدقيق الممكنة في المنظمة وتعدها الكثير من المنظمات جزء من الخطة 

 (IIA, Practice Advisory 2011, 2010-1)                      االستراتيجية للمنظمة

 وفيما أهم مزايا المراجعة باستخدام مدخل إدارة المخاطر:   

 بشكل التركيز على مشاكل المراجعة الهامة ) ذات المخاطر العالية ( والتي تؤثر عدة (أ)

 جوهري على القوائم المالية واستمرارية الشركة.

 تقديم قيمة مضافة إلى الشركة المراجعة وعملية المراجعة. (ب)

القوائم المالية

النقدية
ة الحسابات التجاري

الدائنة
ة الحسابات التجاري

المدينة
اإليرادات

القيمة

3# المخاطرة  2# المخاطرة  1# المخاطرة 

الهدف ج

جالضابط الرقابي بالضابط الرقابي أالضابط الرقابي

الهدف ب الهدف أ

الوجود االكتمال

البدء مع القوائم المالية 
حيث يقوم المدققون بـ

الحسابات ذات األهمية 
مةالنسبية و العمليات الها

ث يتم فحص كل حساب حي
......يتم وصف

ما يمكن أن يكون خطأ  
ليتم فيما بعد تحديد

أهداف الضوابط الرقابية 
لتسكين المخاطرة

ومن ثم تحديد الضوابط 
م الرقابية المناسبة لتالئ

أهداف الضوابط الرقابية

القوائم المالية

الفحص

المخاطر

األهداف

ةالضوابط الرقابي
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مال ية أععة بالتغييرات الحاصلة بالشركة كالتغيير في طبيعة أو نوعتأثر عملية المراج (ت)

 الشركة مما يجعل من عملية المراجعة أكثر مرونة ووقتية وفاعلية.

 المساعدة في اختيار العينة المناسبة وتجنب فحص عينات أقل جدوى. (ث)

دي لمستناتزيد من فهم المراجعين ألعمال الشركة مما يعطي بعد جديد ألعمال التدقيق   (ج)

 والمالي.

نقاط  اح سدعند تقييم المخاطر يمكن التعرف على الضعف في بينة الرقابة الداخلية واقتر (ح)

 .هذه الضعف

 

 أما االنتقادات إلى مدخل إدارة المخاطر فأهمها:

 ن قبل المراجعين.يجتاج إلى مهنية وخبرة عالية م (أ)

 اجع.قد تتعارض فكرة القيمة المضافة من خالل المراجعة مع قاعدة استقاللية المر (ب)

 

 (:CSAمنهجية التقييم الذاتي )  -5

هي عبارة عن منهجية تتضمن إجراء استبيان تقييم ذاتي و ورشات عمل وهي منهجية مفيدة 

وبشكل آخر فإن منهجية  الرقابية.و فعالة للمدراء والمراجعين في تقييم وتقويم اإلجراءات 

مع الضوابط واستبيانات التقييم الذاتي تحقق تكامل بين أهداف األعمال و المخاطر من جهة 

وعلى الرغم من أن المراجعين يستخدمون تقنيات ونماذج تقييم  الرقابية من جهة أخرى.

بعض الصفات واألهداف ذاتي مختلفة منها إال أن معظم التقنيات والنماذج المستخدمة تتقاسم 

الرئيسية. ويجب أن تكون استبيانات التقييم الذاتي رسمية وأن توثق عملياتها لتسمح لفريق 

 IIA ،Practice Advisory) العمل من تحقيق األهداف التالية                                   

2011 ،2120.A1-2): 

 تحديد المخاطر. -

 تقييم عمليات الضوابط الرقابية التي تخفف أو تدير هذه المخاطر. -

 تطوير خطة عملية لتخفيض المخاطر إلى المستوى المقبول. -

 تحديد احتمالية تنفيذ أهداف األعمال. -

حتاج اتي ييجب تخصيص عمليات التقييم الذاتي بما يتناسب وخصائص كل منظمة كما أن التقييم الذ

 مع التغيرات المستمرة بالمنظمة. ومرنً  ون فعاالً أن يك

فرق أو ذه التشكل عادة فرق عمل تدعى بفرق أعمال التسهيالت وعادة المنظمة ما تشكل أحد أنواع ه

 تقوم بدمج أكثر من نوع معاً, وأنواعها هي:

يبدأ وويركز على أفضل الطرق لتحقيق أهداف المنظمة.  النموذج المعتمد على األهداف: (أ)

مخاطر حدد البتحديد الضوابط الرقابية الحالية المطبقة لدعم األهداف ومن ثم ي الفريقعمل 

ً فعال المتبقية. يهدف فريق العمل إلى تحديد ما إذا كانت إجراءات الضوابط الرقابية  ة وأيضا

 لمقبول.إبقاء المخاطر المتبقية ضمن المستوى ا

ويركز على تحديد المخاطر إلنجاز األهداف, يبدأ فريق  النموذج المعتمد على المخاطر: (ب)

العمل بتحديد كافة العوائق والمخاطر والتهديدات المحتملة والتي يمكن أن تمنع تحقيق 
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األهداف ومن ثم يختبر كفاية اإلجراءات الرقابية إلدارة هذه المخاطر. ليحدد فيما بعد 

 المتبقية. يدعى هذه النموذج بـ األهداف, المخاطر, الضوابط الرقابية.المخاطر 

لرقابية ابط ايقوم بتحديد المخاطر الرئيسية والضوالنموذج المعتمد على الضوابط الرقابية: (ت)

قابية ط الرقبل البدء بورشة العمل وعند بدء ورشة العمل يقيم الفريق كيفية تحكم الضواب

تحليل بنجاز األهداف, وهدف ورشة العمل هنا هو القيام إن بالمخاطر بشكل حسن و تحسي

 للفجوة بين كيفية عمل الضوابط الرقابية وكيفية إدارة توقعات هذه الضوابط.

 : (IIA ،Practice Advisory 2011 ،2120.2-A1) أما أهم مزايا التقييم الذاتي

يات المنظمة مدربين و خبراء في تقييم المخاطر والمشاركة في عمل يصبح األشخاص في (أ)

 الضوابط الرقابية مع إدارة هذه المخاطر و تحسين فرص إنجاز أهداف األعمال.

 سهولة عملية تحديد وتقييم الضوابط الرقابية الغير رسمية. (ب)

 تهم ومنظمتحفيز األشخاص من خالل قيامهم بالمشاركة في إدارة الضوابط الرقابية في  (ت)

ً فعالة و  ريعة ساتخاذ اإلجراءات التصحيحية من خالل تأسيسهم لفرق عمل تكون غالبا

 اتخاذ القرار.

كبر منظمة ألالضوابط الرقابية( في ال –المخاطر  -إخضاع البنية التحتية لمفهوم ) األهداف (ث)

 قدر من اإلشراف والتحسين المستمر.

عم دإلى  قييم الذاتي من خالل العمل مما يؤدياكتساب المراجعين أكثر خبرة ومعرفة بالت (ج)

 الضوابط الرقابية في المنظمة.

 خاطر.م المازدياد المعلومات عن عملية الضوابط الرقابية لدى المراجعين سيساهم في تقيي (ح)

 تعزيز مسؤولية اإلدارة عن إدارة المخاطر وعمليات الرقابة في المنظمة. (خ)

تبارات از اخم بعمليات التحقق والتقييم من خالل إنجسيكون الدور األولي للمراجع هو القيا (د)

ً لكامل أنظمة الر ً وكافيا إدارة وقابة مما سيمكنهم من إصدار حكمهم المهني على نحو وافيا

 .المخاطر.

 

 ع وفق المعايير الدولية للمراجعة تجاه تقييم المخاطر:مسؤوليات المراج -6

 IFAC)إن قيام المراجع بوظيفته في تقييم مخاطر المنظمة تتطلب منه بشكل عام التالي:        

2010, 359-345) 

بتها ك رقاإجراءات تقييم المخاطر ومصادر المعلومات الخاصة بالمنشأة وبيئتها بما في ذل (أ)

 الداخلية

ة من محدد . يتطلب هذا فهم نواحةا في ذلك رقابتها الداخليفهم المنشأة وبيئتها بم (ب)

 ة. وهريالمنشأة وعناصر رقابتها الداخلية, وذلك من أجل تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الج

اطر تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية. يتطلب أن يقوم المراجع بتحديد وتقييم مخ (ت)

 واإلثبات.األخطاء الجوهرية عند مستويات البيانات المالية 

 ربط المخاطر المحددة باألخطاء التي قد تحدث عن مستوى اإلثبات. (ث)

 االتصال مع أولئك المكلفين بالرقابة واإلدارة.  (ج)

 التوثيق: تحديد متطلبات التوثيق ذات العالقة. (ح)
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 : ماهية ومراحل تخطيط عملية المراجعة: الثانيلمبحث ا

 تخطيط عملية المراجعة وفق المعايير الدولية: -1

تعني تخطيط عملية المراجعة وضع استراتيجية عامة وإجراءات تفصيلية لطبيعة وتوقيت 

بطريقة كفؤة  لمراجعةإلجراء عملية ا مراجعالمتوقعة, ويخطط ال لمراجعةونطاق عملية ا

 (IFAC 2010, 102) وبالتوقيت الالزم.

 في حال وضع خطة تدقيق شاملة مراعاة ما يلي: راجعةيجب على الم

 تحديد خصائص العملية التي تبين نطاقها. (أ)

ة طبيعو مراجعةالتحقق من أهداف إعداد التقارير الخاصة بالعملية للتخطيط لتوقيت ال (ب)

 االتصاالت المطلوبة.

 ملية.لعهود ا, هامة في توجيه جراجعةدراسة العوامل التي تعتبر, وفق التدقير المهني للم (ت)

معرفة نت التحديد نتائج األنشطة األولية للعملية, حيثما كان ذلك ممكناً, فيما إذا كا (ث)

تبر ية تعالمكتبسبة في العمليات األخرى التي يتم أداؤها للمنشأة من قبل شريك العمل

 مالئمة؛و 

 التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاق الموارد الالزمة ألداء العملية. (ج)

 يميل خطة المراجعة وبيان طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات تقسجتالتوثيق : يجب أن  (ح)

ة, لمقيمابة للمخاطر اجالمخاطر وإجراءات المراجعة اإلضافية عند مستوى اإلثبات است

ى جمة علشمل كافة التغييرات الهامة على خطة المراجعة والتغييرات الناتكما يجب أن 

 طبيعة إجراءات المراجعة وتوقيتها.

 

 مراجعة ما يلي:تتضمن خطة ال

عة ن طبيالقيام بعمليات المسح األولي والتي تتضمن معلومات عامة ع المسح األولي : (أ)

 ة.رقابيالمنشأة وأعمالها ويستفاد منها للتعرف على األنشطة والمخاطر والضوابط ال

طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات تقييم المخاطر ويعد يتم تحديد  تقييم المخاطر: (ب)

، IIA ،Practice Advisory 2011) التقييم هذه تتضمنملخص عن أعمال 

2210.A1-1) : 

 القضايا المهمة التي يجب أن تتضمنها المهمة للتعمق بها. -

 أهداف وإجراءات مهمة المراجعة. -

 ينات.الع رالمنهجية التي ستسخدم مثل : المراجعة باستخدام الحاسب أو تقنيات اختيا -

 نقاط المراجعة الحرجة, نقاط الضعف في الضوابط الرقابية. -

: تحدد أهداف عملية المراجعة بما يتناسب والمخاطر أهداف عملية المراجعة (ت)

-IIA ،Practice Advisory 2011 ،2210) المحددة خالل مرحلة تقييم المخاطر

1). 
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تحديد موازنة التدقيق بالساعات التي ستخصص لمجاالت  الزمنية :الموازنة  (ث)

 ,IFAC 2010) المخاطرة المرتفعة, وتحديد الوقت الالزم إلتمام عملية المراجعة.

106)  

 ,يتم تصميم برنامج العمل وتوثيقه بما يتناسب مع أهداف المهمة برنامج المراجعة : (ج)

ضمن برنامج العمل المنهجية المستخدمة وتحدد المنهجية الوسائل المستخدمة وهي ويت

عملية لتجميع وتحليل وترجمة وتوثيق المعلومات والتي سيتم اإلشراف عليها للتزويد 

 ,IFAC 2010) بأساس للحصول على تأكيد معقول بأن أهداف المهمة قد تحققت.

2240-1) 

يجب أن تشمل الخطة عند تخصيص الموارد الالزمة لمهمة  تخصيص الموارد الالزمة: (ح)

 (IIA, Practice Advisory 2011, 2230-1) المراجعة ما يلي:

 عدد أعضاء فريق المراجعة ومستويات خبرتهم. -

 يق المراجعة الذي تم اختياره.المعرفة والخبرات والمهارات األخرى لفر -

ت االستعانة بمزود خدمة خارجي عند الحاجة ) تقديمه لخبرات ومعارف ومهارا -

 إضافية(.

عين متزويد المراجعين بالتدريب المناسب في حال حاجة مهمة المراجعة إلى نوع  -

 من المهارات وبما يتناسب مع خطة تطوير الموارد البشرية.

تخصيصها لنواحي تدقيق محددة, مثل عدد أعضاء الفريق  مقدار الموارد التي سيتم -

المعينين لمراجعة األصول الثابتة, ومدى مراجعة عمل المراجعين األخرين في حال 

 (IFAC 2010, 106) عمليات تدقيق المجموعات.

 

 مالئمة  تخطيط المراجعة:ما هو مفهوم 

تخطيط عملية المراجعة لكي يتم إنجاز المراجعة بطريقة فعالة, ويجب على يجب على المدقق 

المراجع تطوير خطة مراجعة لعملية المراجعة من أجل تقليل مخاطر التدقيق إلى مستوى 

 (IFAC 2010, 333-334) منخفض بشكل مقبول.

 (IFAC 2010, 104) يكون التخطيط وافياً لتدقيق البيانات المالية من خالل عدة طرق منها: 

 اجعة.مساعدة المراجع على تكريس درجة مناسبة من االهتمام للمجاالت الهامة في المر 

 .مساعدة المراجع في أداء عملية التدقيق في الوقت المناسب 

 طريقةباعدة المراجع على تنظيم وإدارة عملية المراجعة بشكل صحيح بحيث يتم أدؤها مس 

 فعالة وكفوءة.

 درات المساعدة في اختيار أعضاء فريق العملية ممن يتمتعون بمستويات مناسبة من الق

 والكفاءة لالستجابة للمخاطر المتوقعة وإسنادهم باألعمال بشكل مالئم.

 العملية واإلشراف عليهم ومراجعة أعمالهم. تيسير توجيه أعضاء فريق 

 .المساعدة قدر اإلمكان في تنسيق األعمال المنجزة من قبل المراجعين والخبراء 

 

ة ومتكررة.وينبغي على مرإن التخطيط ليس مرحلة منفصلة من المراجعة, بل هو عملية مست

بحيث يمكن  تطبيقها  ةلمراجعأن يقوم بتحديث وتغيير استراتيجية المراجعة وخطة ا مراجعال

 (IFAC 2010, 103) خالل عملية المراجعة.
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قد يحتاج المراجع إلى تعديل استراتيجية المراجعة الشاملة وخطة التدقيق نتيجة ألحداث غير 

التي يتم الحصول عليها من نتائج إجراءات  مراجعةمتوقعة أو تغيرات في الظروف أو أدلة ال

المراجعة. معدالً بذلك طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية. وذلك على أساس 

الدراسة المعدلة للمخاطر المقيمة ويمكن أن يكون هذا هو الحال عندما تصل معلومات إلى 

خطط المراجع إلجراءات فرة عندما االمراجع تختلف بشكل جوهري عن المعلومات المتو

 (IFAC 2010, 108) المراجعة.

 

 :التدقيق المبني على المخاطرالتخطيط في ظل   -2

ألكبر خاطر اولويات  بناء على الماألتتركز آلية التخطيط في ظل مدخل تقييم المخاطر على تحديد 

 في ظل مدخل تقييم المخاطر هي: لمراجعةالتي تواجه المنظمة. وخطوات ا

 استراتيجية المراجعة الشاملة :  (1

 عةلمراجاالممكنة, ويتضمن مواضيع  المراجعةيتم في هذه المرحلة إعداد جدول بكافة مواضيع 

دول كل من نطاق ونماذج وأماكن التدقيق التي ستدرج ضمن المهمة. وفيما يلي مثال عن ج

 المراجعة الشاملة:

 نشاط

 المراجعة

 الموقع

1 

 الموقع

2 

 الموقع

3 

 الموقع

4 

 الموقع

5 

 المكتب

 الرئيسي

 المكتب

 اإلقليمي

1        

2        

3        

 (Ramos 2009, 74): نموذج استراتيجية المراجعة الشاملة 1 توضيحي رسم

 جمع المعلومات: (2

نها ة, وميتم خاللها الحصول على مايمكن من معلومات ممكنة من اإلدارة حول المواضيع المهم

ر لمخاطامصفوفة المخاطر والتي تشكل مصدراً جيداً من مصادر المعلومات حيث تبين أولويات 

 داخل المنظمة. 

 تقييم المخاطر:  (3

ابط اءة الضوم كفتقييمها يتم تقيي يتم التركيز أثناء تقييم المخاطر على المخاطر الموروثة, وبعد

 الرقابية؛ مما سيؤدي بشكل تلقائي إلى المصادقة على المخاطرة المتبقية.

 تحديد مستوى التأكيد المطلوب: (4



عشرة ةمسابقة األرابوساي الثاني | 52  

 

لضوابط ييم ايؤثر مستوى التأكيد المطلوب للضوابط الرقابية على حجم االختبارات المطلوبة لتق

 وم بها اإلدارة إلى : الرقابية وتقسم الضوابط الرقابية التي تق

i. ذية ت التنفيعملياالضوابط الرقابية التشغيلية : وهي الضوابط الرقابية التي يتم تتضمنها ال

ئمة ية داوتقوم  بدور ضوابط رقابية فورية عند وقوع الحدث مما تؤدي إلى رقابة تنظم

 يوماً بيوم.

ii.  ة ة األصليلعمليبعد انتهاء االضوابط الرقابية اإلشرافية: وهي الضوابط الرقابية التي تتم

 حاسب مع ل المفوراً فمثالً : يقوم مشرف الحسابات بمطابقة دفعة الفواتير المسجلة من قب

 المسجل في الحسابات.

iii. األصلية عمليةالضوابط الرقابية المكملة: وهي الضوابط الرقابية التي تتم بعد انتهاء ال 

 هر.الكشف المصرفي في نهاية الشبفترة محددة مثل : مطابقة الحساب المصرفي مع 

iv. ويتم الضوابط الرقابية للحوكمة:  وهي الضوابط الرقابية الخاضعة لدليل الحوكمة 

 تقييمها بشكل مستقل عن باقي الضوابط الرقابية.

حيث  ثر منأما نوعية االختبارات المطلوبة على الضوابط الرقابية فتتدرج من األقل إلى األك

 –مق تعر ماختبا -اختبار التفاصيل -اختبار عام   –ى : عدم االختبار الدخول في التفاصيل إل

هجية ذات المن اختبار متعمق جداً .إن نوعية االختبارات المطلوبة على الضوابط الرقابية تحددها

موضوعة عة البما يتناسب مع الخطة السنوية ألعمال المراج العالقة المطبقة في الجهاز الرقابي

 من قبلها.

 وفيما يلي جدول يوضح العالقة بين الضوابط الرقابية والمستوى التأكيد المطلوب: 

مستوى التأكيد 

 المطلوب

 الضوابط

 التشغيلية

الضوابط 

 اإلشرافية

الضوابط 

 الرقابية المكملة

الضوابط 

الرقابية 

 للحوكمة

 اختبار عام عدم اختبار عدم اختبار عدم اختبار منخفض جداً 

 اختبار عام اختبار عام عدم اختبار اختبارعدم  منخفض

 اختبار متعمق اختبار تفاصيل اختبار عام عدم اختبار متوسط

 اختبار متعمق اختبار تفاصيل اختبار تفاصيل اختبار عام عالي

 ً  اختبار تفاصيل اختبار تفاصيل اختبار تفاصيل عالي جدا
اختبار متعمق 

 جداً 

 (Ramos 2009, 77) تقييم الضوابط الرقابية ومستوى التأكيد المطلوب (23الشكل التوضيحي رقم )

 تحديد أولويات عمليات المراجعة و تطوير الخطة: (5
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امل دة عوعيتم تعديل مصفوفة المخاطر التي تم تقييمها فيما سبق باألخذ بعين االعتبار 

هذه  ويستخدم لذلك نموذج تحيليل عناصر التكلفة والشكل التوضيحي التالي يبين بعض

 العوامل ومجموعاتها التي تنتمي إليها. 

 الرمز
مجموعات 

 العوامل
 أساس التقييم عوامل تقييم المراجعة

 أ

رة
ط

خا
لم

م ا
ج

ح
 

قيمة العنصر بالنسبة لحجم 

الدخل أو المصروف السنوي أو 

 نسبة حجمه داخل الموازنة

 : أصغر نسبة مقارنة1

 : أكبر نسبة مقارنة5

 لما بينهما 2,3,4

 ب
عدد الموظفين الذي يعملون في 

 النشاط

:أقل عدد موظفين في منقطقة 1

 خاضعة للتدقيق

خاضعة : أكبر عدد موظفين لمنطقة 5

 للمراجعة

 لما بينهما 2,3,4

 ج
رقم تأثيرها في مصفوفة 

 المخاطر

تؤخذ من مصفوفة المخاطرة المزودة 

 من قبل المنظمة:

 : للمخاطر شبه المعدومة1

 : مخاطر قليلة2

 : مخاطر هامة3

 : مخاطر جدية4

 : مخاطر كارثية.5

 عدد العمليات د

: ألقل عدد عمليات في منطقة من 1

الخاضعة للتدقيق في المناطق 

 المنظمة.

: ألعلى عدد عمليات في منطقة من 5

المناطق الخاضعة للتدقيق في 

 المنظمة.

 لما بينهما 2,3,4
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 ه

قة
طب

لم
ة ا

بي
قا
ر
 ال

ط
واب

ض
ال

 

 جودة اإلدراة والكادر
ترقم حسب نسبة دوران اليد العاملة 

 5حتى  1وجودة اإلدارة من 

 و

حساسية أعمال المراجعة 

ألطرف ثالثة: بالنسبة 

كالضرائب و التزام بالقوانيين 

 والمشاريع المشتركة

: في حال عدم تأثر أية أطرف 1

 خارجية بها.

: في حال أكبر تأثر بأطرف خارجية 5

 بها.

 لما بينهما 2,3,4

 ز
معايير الضوابط الرقابية 

 الداخلية.

 : للتقييم الممتاز لهذه المعايير حيث1

أي  يوجد مرونة عالية في تعديل

ضابط ومعرفة عالية من قبل 

 الموظفين بها.

 :  ألسوء تقييم لهذه المعايير والفهم5

 الخاطئ لها.

 لما بينهما 2,3,4

 ح
احتمالية حدوثها ضمن مصفوفة 

 المخاطر

 : نادر الحدوث1

 : من غير المحتمل حدوثه.2

 : ممكن حدوثه.3

 : محتمل حدوثه.4

 : غالباً سيحدث.5

 ط

ت
يا
مل

ع
ة 

اء
كف

ة 
ج

ر
د

 
عة

ج
را

لم
ا

 

 مدى كفاءة التدقيق الداخلي

 .: للتقييم الممتاز للمراجعة الداخلية1

 : للتقييم السئ للمراجعة الداخلية.5

 لما بينهما. 2,3,4

 ي
المدة المستغرقة في التدقيق أخر 

 مرة

: تستخدم ألطول فترة زمنية 1

مستغرقة ألعمال المراجعة على 

اإلطالق وذلك بالنسبة لعدد أفراد 

 ق المراجعة.فري

: تستخدم ألقل فترة زمنية مستغرقة 5

ألعمال المراجعة وذلك بالنسبة لعدد 
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 أفراد فريق المراجعة.

 لما بينهما 2,3,4

 ك

كفاءة عمل مزودي التدقيق 

الخارجيين ) كالمدقق 

 الخارجي(

: لاللتزام القانوني الكامل منهم 1

 معايير الجودة.

: الحتواء عملياتهم على مشاكل 5

 كبيرة وبشكل مستمر.

 لما بينهما. 2,3,4

 (Ramos 2009, 79:85) نموذج تحليل مخاطر المراجعة (24الشكل التوضيحي رقم )

 ثر أهميةاألك ترتب أولويات المراجعة حسب النتائج النهائية من عملية التقييم السابقة  من

 .خاطرة(مالتركيز فيما بعد عى البنود األكثر أهمية ) األعلى إلى األقل أهمية؛ ليتم 

 

 تقييم المهارات المتاحة وتحديد الموارد المطلوبة: (6

بما لويات, واألو يتم تقييم المهارات المتاحة في كادر المراجعة وتحديد احتياجات المهمة بناء على

ء لك بناذوكوارد بشرية وغير يتناسب مع المهارات المتاحة وتحدد الموارد المطلوبة من زمن 

 على أولويات المراجعة.

 إعداد برنامج المراجعة:  (7

ليل دمع  يوضع برنامج المراجعة بناء على أولويات المراجعة والموارد المتاحة وبما يتناسب

 المراجعة المستخدم.

 المراجعة:ودورها في تحسين عملية  GRC: أنظمة الحوكمة, المخاطر, الرقابة  الثالثالمبحث 

بين أعمال التدقيق والرقابة وأعمال مسح  وممنهج( من وضع تكامل فعال GRCيمكن النظام اآللي )

المخاطر، وذلك من خالل وضع ربط بين مختلف بين مراحل أعمال التدقيق ومستويات المخاطر والذي 

 .لمخاطريتيح التبادل الدائم للمعلومات بين كالً من ممارسات التدقيق وممارسات مسح ا

 الربط بين المخاطر والتدقيق: -1

يتم الربط بين المخاطر والتدقيق على كافة مستويات عملية المراجعة ومستويات عملية التدقيق فعند القيام 

بالتخطيط السنوي للجهاز الرقابي يتم استخدام نتائج مسح وتقييم المخاطر على المستوى القطاعي ) 

ً من مستويات إدارة المخاطر في الجهاز الرقابي(, أما عند التخطيط  نيالمستوى الثا الذي تم ذكره سابقا

على مستوى مهمة التدقيق الواحدة يتم مسح المخاطر على مستوى الجهة الخاضعة للتدقيق ) المستوى 

ً من مستويات إدارة المخاطر في الجهاز الرقابي( المهمة فيتم  , أما عند إقفالالثالث الذي تم ذكره سابقا

 تحديث سجل المخاطر بناء على معطيات عملية التدقيق و الشكل التوضيحي التالي يبين ذلك:
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 ( الربط بين المخاطر والتدقيق 25الشكل التوضيحي رقم ) 

 تحليل عوامل مالئمة خطة المراجعة :  -2

از الجهي فيرى الباحث مما سبق في الفصلين األول والثاني ومن طبيعة أهداف مهام المراجعة الشاملة 

مالئمة  عة تكونأن خطة المراج إدارة التدقيق والفحص الماليومن القرارات اإلدارية الصادرة في  الرقابي

 عندما تحقق:

 عة أهدافها(أداء عملية المراجعة بطريقة فعالة.) أن تحقق عملية المراج -1

 إنجاز عملية المراجعة وفق الموارد المخطط لها ) البشرية , الزمنية (  -2

 التركيز على النقاط الهامة في عملية المراجعة. -3

 قام الباحث بإعداد شكل توضيحي يبين عوامل تحقيق النقاط الثالثة السابقة :

 أهدافها(أداء عملية المراجعة بطريقة فعالة.) أن تحقق عملية المراجعة  -1

 تقييم الضوابط الرقابية التشغيلية  1

 تقييم الضوابط الرقابية اإلشرافية  2

 تقييم الضوابط الرقابية المكملة  3

 تقييم الضوابط الرقابية للحوكمة  4

 تقييم المراجعة الداخلية للشركة 5

 اكتشاف األخطاء الجوهرية للبيانات المالية 6

 بيان عدالة إفصاح وعرض القوائم المالية  7

 تقييم حاالت عدم االلتزام بالقوانيين واألنظمة النفاذة في الدولة ومؤسساتها 8
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 مراعاة االلتزام باألمور األخرى ) البيئية , االجتماعية , السالمة واألمان( 9

 بيان مدى تحقيق الشركة ألهدافها ) رقابة األداء ( 10

 

 إنجاز عملية المراجعة وفق الموارد المخطط لها ) البشرية , الزمنية (  -2

 إنجاز إجراءات المراجعة وفق الجدول الزمني المخطط 1

 إنجاز أعمال المراجعة وفق كادر المراجعة المخطط 2

 إصدار تقرير المراجعة وفق الجدول الزمني المخطط له 3

 والمتابعة بالوقت المناسبمتابعة ردود اإلدارة والتعقيب  4

 

 التركيز على النقاط الهامة في عملية المراجعة. -3

 التركيز على المخاطر الهامة في عملية المراجعة 1

 اكتشاف األخطاء الجوهرية للبيانات المالية 2

 اكتشاف األخطاء المهمة بطبيعتها لكنها غير جوهرية من حيث القيمة 3

 عوامل تحسين العمل الرقابي ( 26الشكل التوضيحي رقم ) 

 (:Teammateالتيم ميت ) : نظام إدارة عمليات المراجعة االلكتروني  رابعالمبحث ال

 :الجهاز الرقابينظام إدارة عمليات المراجعة االلكتروني في   -1

( كنظام مراجعة الكتروني معتمد في TEAM MATEيتم استخدام برنامج التيم ميت ) 

 داء.كإدارة التدقيق والفحص المالي و رقابة االلتزام و رقابة األاإلدارات الرقابية 

ل مراحل ه خاليعد برنامج التيم ميت نظام الكتروني شامل للقيام بأعمال المراجعة فيتم استخدام

التوثيق (,  المراجعة كلها ) التخطيط , إجراءات المراجعة , اإلجراءات التحليلية, التقرير ,

ة و برنامج شامل فهو يحتوي على خصائص برنامج المراجعة بمساعدوبرنامج التيم ميت ه

هيالت ( كما أنه يتضمن مزيايا لتقييم المخاطر وإعداد خطة المراجعة وتسCAATالحاسوب ) 

يام (. يتألف النظام من مجموعة برمجية متكاملة للقWEBللمراجعة عبر شبكة االنترنت )

 بأعمال المراجعة فهي تتألف من :

طر ( : وهو برنامج متقدم لتقييم المخاTemaRiskالمخاطر ) التيم ريسك()برنامج  (أ)

 وتتوافر به تسهيالت إلعداد خطة مراجعة باستخدام المخاطر.

(: وهو برنامج توثيق لكافة TeamMate EWPبرنامج أوراق العمل االلكتروني) (ب)

 أعمال المراجعة.
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اة لجدولة أعمال (: وهي أدTeamSchedualeبرنامج جدولة أعمال المراجعة ) (ت)

 المراجعة على أساس زمني وعلى كادر المراجعة.

ت ( : وهي أداة تعتمد على شبكة االنترنTeammate TECبرنامج موارد المراجعة ) (ث)

 وتقوم بالتقرير عن الوقت والمصاريف لمهمة المراجعة مقارنة مع الموازنة. 

يق تصال بها عن طر( : وهو قاعدة بيانات يتم االTeamCentralبرنامج المتابعة ) (ج)

ريقه شبكة االنترنت وتحتوي على معلومات مشروع المراجعة ويتم توريد تقارير عن ط

 تتعلق بأعمال المراجعة والمشاكل واالقتراحات.

 

 

 

 

  ويوضح الشكل التالي المنافع المتحققة من برنامج التيم ميت في عمليات المراجعة:

 

 برنامج المتابعة

TeamCentral 

برنامج أوراق العمل االلكتروني  

TeamMate EWP 

 برنامج المخاطر 

 TeamRiskالتيم ريسك 

رقابة ومتابعة مشاكل  -1

 المراجعة.

يعمل كمساعد للمراجعين  -2

و يتابع أعمالهم في 

 المراجعة.

يساعد على تقديم  -3

تقريرالمراجعة في أقل 

وقت مع الحفاظ على 

 السرية.

 رقابة وتحسين األداء. -4

أعمال المراجعة بأعلى إنجاز  -1 

جودة من خالل اتباع منهجية 

 المراجعة.

إنجاز أعمال المراجعة وإصدار  -2

 تقرير المراجعة بفعالية.

اتباع أفضل الممارسات لتقييم  -3

 واختبار الضوابط الرقابية.

 توثيق النتائج و المالحظات. -4

 مراجعة أعمال المراجعيين. -5

مشاركة هذه المعلومات مع  -6

 اجعة القادمة.المراجعين في المر

إعداد خطة مراجعة  -1 

 معتمدة على المخاطر.

 COSOالتوافق مع لجنة  -2

     

برنامج جدولة أعمال  برنامج موارد المراجعة   تخزين البيانات

جعة المرا

خطة المراجعة التنفيذ التقرير
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TeamStore Teammate TEC (TeamScheduale) 

 إبالغ أفضل الممارسات. -1

 مشاركة المعلومات. -2

إعادة استخدام نفس  -3

المراجعة طريقة 

 ً  المستخدمة سابقا

إدارة المصاريف والوقت  -1 

 الفعليين لمقابلة الموازنة.

ملفات محدث لكوادر  -1 

المراجعين المتوافرين 

 ومهاراتهم وخبراتهم.

تكليف المراجعين حسب  -2

 مهاراتهم المتوافرة.

االستفادة القصوى من  -3

 اإلمكانيات المتاحة.

 (Wolters Kluwer Business inc. 2012, 1)  منافع نظام التيم ميت (27الشكل التوضيحي رقم )

 استخدام برنامج المخاطر ) التيم ريسك ( للقيام بالمراجعة على أساس المخاطر: -2

المراجعة يتضمن برنامج التيم ميت ما يسمى بالتيم ريسك وهو أداة مرنة تستخدم في للقيام بعملية 

على أساس المخاطر ويساعد البرنامج على القيام بتقييم المخاطر وتحديد األولويات ويقدم برنامج 

 (Wolters Kluwer Business inc. 2010, 5) التيم ريسك عدة تسهيالت منها:

م فيها و يساه المنظمات الخاضعة للمراجعةالتقييم الذاتي التي يتم على أساسها جمع المعلومات من  (1

 المراجعون في تقييم المخاطر.

 تسهيل عملية مشاركة كافة أعضاء فريق المراجعة في تقييم المخاطر. (2

 تالزم كل من األهداف و المخاطر و الضوابط الرقابية مع بعضها ضمن عملية المراجعة. (3

 

 

( والتي  Audit Universeيتضمن برنامج التيم ميت خصائص للقيام بعملية مراجعة شاملة ) 

 :(Wolters Kluwer Business inc. 2010, 5) تضم عادة ما يلي

 كافة عمليات المنظمة الخاضعة للمراجعة. (1

 كافة األقسام الخاضعة للمراجعة. (2

 الشاملة حسب العمليات أو حسب الوحدات. هيكلة المراجعة (3

 هيكلة المراجعة الشاملة حسب المخطط الهرمي ) شركات أم , شركات تابعة(. (4

 إمكانية تقسيم المراجعة الشاملة إلى مهمات جزئية. (5
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مخاطر, ف , اليقوم البرنامج بالقيام بالمراجعة باستخدام مدخل المخاطر باالعتماد على نموذج ) األهدا

 بط الرقابية(.الضوا

 

 

 

مل المنظمة حيث أن المخاطر ترتبط بكا COSOيدعم برنامج التيم ريسك الطريقة التي تعتمدها لجنة الـ 

ارة ظام إدنالخاضعة لعملية المراجعة الشاملة ويمكن تلخيص عالقة برنامج التيم ريسك مع باقي برامج 

 المراجعة وفق الشكل التوضيحي التالي:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Wolters Kluwer Business inc. 2010) سير تدفق عمل برنامج التيم ميت (28الشكل التوضيحي رقم )

 

حفط تقييم المخاطر و 

 جدولة الموارد

قاعدة بيانات نظام إدارة 

 المراجعة

TeamMate 

  :)التيم ريسك(األولىالخطوة 

استخدام التيم ريسك لتقييم المخاطر 

وتحديد األولويات التي ستستخدم في 

 أعمال المراجعة على أساس المخاطر.

 
  :الخطوة الثانية )جدولة العمل(

المراجعين وفق جدول تكليف 

.زمني معين  

 الخطوة الثالثة:      

يقوم المراجعين بتطبيق 

برنامج العمل وإعداد 

المالحظات وفق دليل 

المراجعة وتحضير أوراق 

  العمل.

 

)الخطوة الرابعة  EWP )   :  

أوراق العمل استخدام برنامج 

 للتوثيق.

يقوم المراجعين بأخذ 

تقييم المخاطر وجدولة 

الموارد من البيانات 

المخزنة و يحفظون 

 أوراق عملهم.

 

برنامج الخطوة الخامسة )

 (:المتابعة

(teamcenteral) 

تستعرض إدارة المراجعة 

نتائج مشروع المراجعة 

يرسل  والتنفيذ  

المراجعين 

 نتائج عملهم

الخطوة السادسة)برنامج 

 :TECموارد المراجعة(

 
يدخل المراجعون بيانات 

الوقت المستغرق في المراجعة 

 مع المصاريف

المراجعين يقوم كل من 

وموظفي الشركة الخاضعة 

للتدقيق بإجراء تقييم ذاتي عبر 

 شبكة االنترنت
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اجعة المر يتم عادة استخدام برنامج التيم ميت على مراحل تتناسب ومراحل عملية تخطيط عملية

ف, ألهدااوفق المراجعة باستخدام أسلوب مدخل المخاطر ويتم استيراد بيانات لتكون نموذج ) 

ام ا باستخدقييمهبعمليات تالمخاطر, الضوابط الرقابية( من المنظمة إلى برنامج التيم ميت والقيام 

 أسلوب التقييم الذاتي.

 )د نموذج ستيرااتقوم إدارة المنظمة وفق هذا األسلوب بالقيام بكافة عمليات إدارة المخاطر ويتم 

ليتم  راجعةاألهداف, المخاطر, الضوابط الرقابية( بواسطة برنامج التيم ميت من قبل فريق الم

 لتقييم الذاتي والشكل التوضيحي التاليتقييمه بعدة طرق من أهمها طريقة ا

 : يبين شاشة التحكم في البرنامج بنموذج )األهداف , المخاطر , الضوابط الرقابية( 

 

 (Wolters Kluwer Business inc. 2010, 8)( الرقابية الضوابط,  المخاطر,  األهداف)  نموذج تطبيق (29الشكل التوضيحي رقم )

 
 

 

المخاطر -2 األهداف -1  

قياس المخاطر والضوابط الرقابية -3  

التقييم الذاتي -3  
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 النتائج:

 تطلب تحسين العمل الرقابي في الجهاز الرقابي عدداً من المتطلبات هي: -1

ة والرؤي لدولةبناء استراتيجية عامة للجهاز الرقابي تستند إلى االستراتيجية العامة ل -أ

 الوطنية للدولة.

ي والت متطلبات قانونية: ويتم عن طريق إصدار القوانيين والقرارات ذات العالقة -ب

فة ت إضاتمنح الجهاز الرقابي الصالحيات المطلوبة للقيام بعمله أو إضافة صالحيا

 والتي تحقق القيمة المضافة المرجوة.

 لية.إلى وقائع فعخارطة طريق لترجمة االستراتيجية العامة والقوانين الصادرة  -ت

سابقة اط المتطلبات الكوادر البشرية : وتقوم على بناء هيكل تنظيمي يتناسب مع النق -ث

رد الكوا الصالحيات والمسؤوليات للموظفين واإلدارات باإلضافة إلى تأمين تحديدو 

 تيجيةالبشرية من ناحية الكم والنوع وتدريبها وتطويرها بما ينسجم مع االسترا

 العامة للجهاز.

ن وهي على قسمين: إعداد منهجيات شاملة وتفصيلية لكل نوع ممتطلبات تقنية  -ج

ت تعارف عليها, القيام بمسح لمخاطر الجهاأنواع التدقيق حسب المعايير الم

 الخاضعة لتدقيق الجهاز الرقابي.

يات متطلبات تكنولوجية: وهي عبارة عن بناء برنامج متكامل يجمع كافة المستو -ح

زيد من لذي يااإلدارية في الجهاز وكافة أنواع التدقيق مع المخاطر و االلتزام األمر 

 نفسه إلى رقابة الجودة.فعالية وكفاية التدقيق ويخضع بالوقت 

ألولى االث بات الثإن عمل كافة المتطلبات السابقة يجب أن يتم بشكل متزامن عدا المتطل

مل متكا فيحب أن تتم في مرحلة سابقة, كما أن المتطلب التكنولوجي يجب أن يتم بشكل

ً لهذا التحسن في العمل الرقابي يق قو تح مع كافة العناصر باعتباره أن سيكون متوجا

 القيمة المضافة.

 

 

 

 يقوم برنامج التيم ريسك أحد مكونات نظام التيم ميت بربط كل من مكونات : -2

 ظمة.أهداف الم (أ)

 المخاطر الرئيسية في المنظمة. (ب)

 الضوابط الرقابية.  (ت)

 ويساهم هذا النموذج في أداء عملية المراجعة بطريقة فعالة على الشكل التالي:

 فعالةأداء عملية المراجعة بطريقة 

إن ربط الضوابط الرقابية بالمخاطر المتعلقة بها,  يةتقييم الضوابط الرقابية التشغيل 1
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وربط المخاطر باألهداف في برنامج التيم ريسك  تقييم الضوابط الرقابية اإلشرافية  2

يظهر أهداف الضوابط ومدى فعاليتها في تسكين 

المخاطر هذا باإلضافة إلى دور التقييم الذاتي في 

ئتها مما تقييم هذه الضوابط الرقابية ومدى كفا

 يحقق فهًم كامالً وأقرب للواقع.

 تقييم الضوابط الرقابية المكملة  3

 تقييم الضوابط الرقابية للحوكمة  4

 تقييم المراجعة الداخلية للشركة 5

إن المراجعة باستخدام مدخل المخاطر تركز في  اكتشاف األخطاء الجوهرية للبيانات المالية 6

جوهرها على المخاطر الرئيسية واستخدام برنامج 

ط التيم ريسك يُفعل من هذه الخاصية, كما أن إسقا

مخاطر المنظمة على مخاطر البيانات المالية 

يسهل من اكتشاف األخطاء ذات األهمية 

 الجوهرية ويزيد من الثقة من القوائم المالية.

7 

 بيان عدالة إفصاح وعرض القوائم المالية

 تقييم حاالت عدم االلتزام بالقوانيين واألنظمة 8

 النفاذة في الدولة ومؤسساتها

إن االنطالق في أسلوب المخاطر من مخاطر 

األعمال يؤدي إلى فهم والتركيز على المخاطر 

بشكل عام حتى ولو كانت غير مالية؛ فالمخاطرة 

ل أن يؤثر بأهداف المنظمة تتعلق بكل حدث يحتم

ية وبالتالي يؤخذ بعين االعتبار المخاطر القانوني

م لتيوالبيئية واالجتماعية وغير ذلك ويقدم برنامج ا

 ريسك تسهيالً في هذا النقطة.

مراعاة االلتزام باألمور األخرى ) البيئية ,  9

 االجتماعية , السالمة واألمان(

ء ألهدافها ) رقابة األدابيان مدى تحقيق الشركة  10

) 

 ينطلق نظام التيم من إعداد خطة شاملة للمراجعة

لتربطها فيما بعد باألهداف وهذا يعطي للمراجع 

فهماً واضحاً عن أهداف الشركة مما يساعده في 

 ا. تقييم مدى تحقيق الشركة ألهدافها والتزامها به

يم في تقي يم ميتمحققة مع تحقق العناصر المكونة لها واستخدام نظام الت الثانيةإذاً الفرضية 

 المخاطر سيحسن  أداء عملية المراجعة بطريقة فعالة وكفوءة.

 

 

 

 

 إنجاز عملية المراجعة وفق الموارد المخطط لها: -3

 إنجاز عملية المراجعة وفق الموارد المخطط لها

إنجاز إجراءات المراجعة وفق الجدول  1

 الزمني المخطط

إن تكامل البرامج في نظام التيم ميت يساهم في بيان أثر 

كل برنامج على البرامج األخرى فمع استيراد المخاطر 
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 إنجاز أعمال المراجعة وفق كادر المراجعة 2

 المخطط

بواسطة التيم ريسك وإنجاز التقييم الذاتي لها و تقييمها 

تصدر نتائج التيم ريسك بالتركيز على المخاطر الرئيسية 

ً إلى برنامج  جدولة العمل وترحل النتائج تلقائيا

(Teamschedule الذي يقوم بتحديد الموارد الهامة )

ألداء العمل بالموارد المطلوبة في الموازنة ويساعد 

( المراجعين أثناء TeamCenteralبرنامج المتابعة )

المهمة  و يتابع أعمالهم في المراجعة. كما يساهم على 

تقديم تقريرالمراجعة في أقل وقت مع الحفاظ على 

ة.مما يساهم في رقابة وتحسين عمل المراجعين السري

( بمقارنة TemaTEC,ويقوم برنامج موارد النظام )

الموارد الفعلية التي صرفت مع المخطط لها في برنامج 

ً يقوم نظام التيم ميت بعملية الحفظ  جدولة العمل وطبعا

التلقائي لكافة هذه المراحل من خالل برنامج أورق العمل 

(TeamEWP.) 

ة ما ذكر أعاله من تركيز على المخاطر الهامة وطريقإن 

إدارة الموارد عن طريق التفاعل بين نظام التيم ميت 

ال عمالمتكامل وفريق المراجعة والتوثيق التلقائي لهذه األ

ضمن أوراق العمل يؤدي إلى حفظ الوقت الالزم 

 للمراجعة بشكل جوهري.

إصدار تقرير المراجعة وفق الجدول  3

 الزمني المخطط له

متابعة ردود اإلدارة والتعقيب والمتابعة  4

 بالوقت المناسب

ملية جاز عمحققة و استخدام نظام التيم ميت في تقييم المخاطر سيحسن إن إذاً الفرضية الثالثة

 المراجعة ضمن الموارد المتاحة.

 

 

 

 

 

 :النقاط الهامة في عملية المراجعةالتركيز على  -4

 التركيز على النقاط الهامة في عملية المراجعة.-3

التركيز على المخاطر الهامة في عملية  1

 المراجعة

إن طبيعة المراجعة من خالل استخدام 

المخاطر بطبيعتها تركز على المخاطر 
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الجوهرية واألمور الهامة و بذلك تركز على  اكتشاف األخطاء الجوهرية للبيانات المالية 2

األخطاء المهمة ا.كما أن المبالغ الجوهرية و 

نظام التيم ميت يدعم المراجعة من خالل 

 استخدام المخاطر.

اكتشاف األخطاء المهمة بطبيعتها لكنها غير  3

 جوهرية من حيث القيمة

ى ركيز علن التمحققة واستخدام نظام التيم ميت في تقييم المخاطر سيحس رابعةإذاً الفرضية ال

 النقاط الهامة في عملية المراجعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترحات والتوصيات:

م ة و تترجلمقبلبناء استراتيجية عامة للجهاز الرقابي تتناسب ورؤية واستراتيجية الدولة ا -1

مل ين العالعالقة بهذا الخصوص كخطوة أولى لتحسالقوانين والتشريعات والمعايير ذات 

 الرقابي وتحقيق القيمة المضافة.
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ي في لرقابالعمل على اقتراح تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بصالحيات الجهاز ا -2

 إطار حال عدم تضمن بنود القانون الصالحيات المطلوبة لتحقيق القيمة المضافة في

 العمل الرقابي.

لعمل ريق كاملة كخطوة أساسية عند الشروع بأي عمل تطويري لتحسين ابناء خارطة ط -3

سين التح الرقابي في األجهزة العليا الرقابية بما يضمن بناء خطة زمنية وتحديد أطر

 يل فيومتطلباتها واألهم من ذلك كلها تكامل عناصرها مع بعضها؛ بحيث يؤدي التعد

 أحدها إلى التعديل في العناصر األخرى.

لرقابي, العمل ان الكوادر البشرية ذات الكفاءة الالزمة لعملية التحسين والتطوير في تأمي -4

يبها وتدر والتي ستتالءم مع أنواع الرقابة التي سيقوم بها الجهاز الرقابي وتطويرها

 لتتناسب مع آخر التطورات في المهنة.

فين يز للموظبناء خطة تحفيز وسياسة تقييم موظفين فعالية لتضمن العدالة والتحف -5

ً في تحسين العمل الرقابي في الجهاز  ي لرقاباالمتميزين والذي يؤدون دوراً أساسيا

 باعتبار أن الكوادر البشرية هي أحد وأهم عناصر جودة المراجعة وفق معايير

 االنتوساي.

ستوى مإجراء مسح عام لمخاطر الجهات الخاضعة لتدقيق األجهزة الرقابية سواء على  -6

ط الخط لى مستوى القطاعات, وتحديثها المستمر بحيث تشكل األساس لبناءالجهات أو ع

على حدة والسنوية لألجهزة الرقابية و تحديد معايير الخطر أثناء تدقيق المهمة الوا

عود نه سيمستوى القطاع والدولة ككل, وعلى الرغم من أن هذا الهدف طويل األجل إال أ

ي فمضافة تحققه, بما يفيد في تحقيق القيمة البثمار كبيرة على الجهاز الرقابي عند 

 رية.م إداأالمساءلة والشفافية وتحقيق أهداف الوحدات الحكومية سواء أكانت اقتصادية 

ة, بحيث لمضافبناء منهجيات التدقيق ذات العالقة بتحسين العمل الرقابي وتحقيق القيمة ا -7

ء لى األداابة عدقيق المالي و الرقتشمل كافة أنواع التدقيق المتعلقة بهذا الخصوص : كالت

ر اخلي وغيق الدو االلتزام وتدقيق تقنية المعلومات ونظم الرقابة الداخلية ووحدات التدقي

ن ذات قوانيذلك, إن هذا المنهجيات يجب أن تتناسب مع استراتيجية الجهاز الرقابي و ال

 العالقة من جهة و المعايير المعمول بها عالمياً من جهة أخرى.

ذا التطوير المستمر ألنظمة وسير العمل وتشكيل مجموعات العمل ذات العالقة به -8

 التطوير بحيث تتالءم مع احتياجات التدقيق وتطور المعايير ذات العالقة.

خرى على ة األالتعاون بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية الوطنية واألجهز -9

ن حيث واء مسم ككل لالستفادة من التجارب السابقة صعيد المنطقة األقليمية وصعيد العال

لقيمة قيق انقاط القوة أو نقاط الضعف وبما يخدم عملية التحسين في العمل الرقابي وتح

 المضافة.
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يير ب معاالتركيز على النتيجة أكثر من الوسيلة فهدف األجهزة العليا الرقابية حس -10

ن تحسي يق المساءلة, وعليه فإن إناالنتوساي بشكل عام هو حماية المال العام وتحق

ة المساءل ملياتللعمل الرقابة يجب أن تكون نتيجته هو زيادة حماية المال العام و زيادة ع

ظهر لذي يللقائمين على الوحدات الحكومية بما يحقق أهدافها, وهو المعيار األساسي ا

 دقيق.الت تحققة مننجاح أي تحسين للعمل الرقابي ويعتبر بحد ذاته القيمة المضافة الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النموذج المقترح:

ر ة المخاطإدار تم اقتراح هذا النموذج لتقييم المخاطر التي تقوم إدارة المخاطر بإدارتها من خالل

فيما خاطر وبتقييم الم مدقق الجهاز الرقابيلمراجع ويقوم إلى اعلى شكل مصفوفة مخاطر  تسليمهاو

.علماً لتيم ميتجعة ايلي نموذج مقترح لهذا التقييم مضافاً إليه التقييم الذاتي المرفق ضمن نظام المرا

ع بات مات البحث ومعالج وفق احتياجات مراجع الحساثيأن هذا النموذج مبني في مبدأه على حي

 .االستفادة من مزايا نظام التيم ميت

عات من إلى ثالثة مجموداخل هذا النموذج المقسم دة في مصفوفة المخاطر نضع  كل مخاطرة وار

 عوامل تقييم المخاطرة  وتجري العمليات وفق الخطوات التالية:

كل  برنامج التيم ريسك حيث ستخضعنقوم باستيراد المخاطر من مصفوفة المخاطرة إلى  -1

 مخاطرة لنموذج التقييم المقترح.

 (.5حتى  1)أساس التقييم من لتقييم أساس لتقيمهنختار لكل عامل من عوامل ا -2

ث باقتراحها ( قام الباح1,2,3نقوم بإضافة عامل الترجيح أو التثقيل وهي بثالثة درجات )   -3

 في النموذج.
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قترح ل المنقوم بضرب كل مخاطر مقييمة بعامل التثقيل.) المخاطرة المقييمة * عامل التثق -4

 في النموذج المتقرح(

 اتج في كل مجموعة من المجموعات الثالثة.نقوم بجمع الن -5

وبة ة مضرنقوم بحساب الحد األعلى للمخاطرة لكل مجموعة وهو أكبر قيمة للمخاطرة المقيم -6

 بالعامل المثقل المقترح وهو على الشكل التالي وفق النموذج المقترح :

 35=  1*  5+  3*  5+   1*5+   2*  5المجموعة األولى =  -أ

 45=  3*  5+  3*  5+   1*  5+  2*  5= المجموعة الثانية  -ب

 35=  2*  5+  2*  5+   2*  5+  1*  5المجموعة الثالثة =  -ت

كل  تراوحتقيم ع في كل مجموعة على الحد األعلى فيصبح لدينا ثالثة منقوم بقسمة ناتج الج -7

 . 1و   0منها بين 

 مخاطرة. لمقدرة لكلا, وهي القيمة النهائية 100نقوم بضرب القيمة في كل مجموعة بالعدد  -8

ً في نظام التيم ميت وترحل إلى  -9 طة خترتب المخاطر المقدرة حسب األولويات تلقائيا

 المراجعة عبر البرامج المتكاملة للنظام وفق األساس التالي:
 موضوع له أعلى أولوية.    80أكبر من  -

 موضوع حرج للمراجعة.     79 – 60 -

 موضوع هام.    59 – 40 -

 وع ذو أولوية منخفضة لكن يبقى خاضع للمراجعة.موض    39 -20 -

 موضوع غير مهم مراجعته.  20أصغر من  -

 

 

 الرمز
مجموعات 

 العوامل
 عامل الثقيل أساس التقييم عوامل تقييم المراجعة

 أ

رة
ط

خا
لم

 ا
جم

ح
 

قيمة العنصر بالنسبة لحجم الدخل أو 

المصروف السنوي أو نسبة حجمه 

 داخل الموازنة

 : أصغر نسبة مقارنة 1

 : أكبر نسبة مقارنة5

 لما بينهما 2,3,4

2 

عدد الموظفين الذي يعملون في  ب

 النشاط

:أقل عدد موظفين في منقطقة 1

 خاضعة للتدقيق

: أكبر عدد موظفين لمنطقة 5

 خاضعة للمراجعة

 لما بينهما 2,3,4

1 

 3المخاطرة تؤخذ من مصفوفة  رقم تأثيرها في مصفوفة المخاطر ج
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 المزودة من قبل المنظمة:

 : للمخاطر شبه المعدومة1

 : مخاطر قليلة2

 : مخاطر هامة3

 : مخاطر جدية4

 : مخاطر كارثية.5

: ألقل عدد عمليات في منطقة من 1 عدد العمليات د

المناطق الخاضعة للتدقيق في 

 المنظمة.

: ألعلى عدد عمليات في منطقة 5

للتدقيق في من المناطق الخاضعة 

 المنظمة.

 لما بينهما 2,3,4

1 

 ه

قة
طب

لم
ة ا

بي
قا
ر
 ال

ط
واب

ض
ال

 

ترقم حسب نسبة دوران اليد العاملة  جودة اإلدراة والكادر

 5حتى  1وجودة اإلدارة من 
2 

حساسية أعمال المراجعة بالنسبة  و

ألطرف ثالثة: كالضرائب و التزام 

 بالقوانيين والمشاريع المشتركة

تأثر أية أطرف  : في حال عدم1

 خارجية بها.

: في حال أكبر تأثر بأطرف 5

 خارجية بها.

 لما بينهما 2,3,4

1 

: للتقييم الممتاز لهذه المعايير 1 معايير الضوابط الرقابية الداخلية. ز

حيث يوجد مرونة عالية في تعديل 

أي ضابط ومعرفة عالية من قبل 

 الموظفين بها.

 :  ألسوء تقييم لهذه المعايير5

 والفهم الخاطئ لها.

 لما بينهما 2,3,4

3 
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احتمالية حدوثها ضمن مصفوفة  ح

 المخاطر

 : نادر الحدوث1

 : من غير المحتمل حدوثه.2

 : ممكن حدوثه.3

 : محتمل حدوثه.4

 : غالباً سيحدث.5

3 

 ط

عة
ج

را
لم

 ا
ت

يا
مل

ع
ة 

اء
كف

ة 
ج

ر
د

 

: للتقييم الممتاز للمراجعة 1 مدى كفاءة التدقيق الداخلي

 الداخلية.

 : للتقييم السئ للمراجعة الداخلية.5

 لما بينهما. 2,3,4

2 

: تستخدم ألطول فترة زمنية 1 مدة المراجعة 

مستغرقة ألعمال المراجعة على 

اإلطالق وذلك بالنسبة لعدد أفراد 

 فريق المراجعة.

: تستخدم ألقل فترة زمنية 5

مستغرقة ألعمال المراجعة وذلك 

 فريق المراجعة. بالنسبة لعدد أفراد

 لما بينهما 2,3,4

3 

: تستخدم ألطول فترة زمنية 1 المدة المستغرقة في التدقيق أخر مرة ي

مستغرقة ألعمال المراجعة على 

اإلطالق وذلك بالنسبة لعدد أفراد 

 فريق المراجعة.

: تستخدم ألقل فترة زمنية 5

مستغرقة ألعمال المراجعة وذلك 

 المراجعة.بالنسبة لعدد أفراد فريق 

 لما بينهما 2,3,4

3 

كفاءة عمل مزودي التدقيق  ك

 الخارجيين ) كالمدقق الخارجي(

: لاللتزام القانوني الكامل منهم 1

 معايير الجودة.

: الحتواء عملياتهم على مشاكل 5

3 
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 كبيرة وبشكل مستمر.

 لما بينهما. 2,3,4
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